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San Francisco miesto mirė jau
nas, bet žymus žurnalistas- 
rašytojas Mike Quin.

Qu i n’as tesulaukė 
metų amžiaus; jį

Mike Quin yra 
lėtą detektyvinių 
po jo plunksnos išėjo keletas 
knygų visuomeniniais klausi
mais, pašiepiančių amerikinio 
gyvenimo tuštumus, — ypa
čiai valdančiosios klasės išgve- 
rimą.
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Mike Quin buvo nepapras
tai darbštus ir talentingas žur
nalistas; jis rašė ir rašė ir 
kiekvienas iš po jo plunksnos 
išėjęs feljetonas arba straips
nis buvo pilnas satyros, gyvas, 
Įdomus.

Velionis daugiausiai bend
radarbiavo Daily People’s 
World dienraštyje, išeidinė- 
jančiame San Francisco mies
te; ne vienas jo straipsnis til
po ir “Daily Workeryj.”

Savo laiku velionis, beje, 
rašė CIO radijo valandai San 
Francisco mieste.

Rašytojas buvo 
Amerikoje žinomas 
mylimas pažangiojoje visuo
menėje.

-Velionis Quin žinojo, kad 
jis turi vėžio ligą; pastaruo
ju laiku, -prieš savo mirti, jis 
labai sirgo. Tačiau, nepaisy
damas to. jis rašė, besisiekda- 
mas prieš mirtį pabaigti savo 
knvgą.

Deja, mirtis užbėgo jam už 
akiu ir pradėtasis darbas li
kosi nebaigtas...

Mike Quin’o mirtis — dide
lis nuostolis Amerikos darbo 
žmonėms. — visai pažangiajai 
visuomenei ’
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Tautos
Angli-

atvykę į pramogas, 
to, kas buvo skelb- 
pyksta. Kam iš to

skelbti tik tai, 
kad bus taip,

Palestinoj Užmušta 35
Jeruzale. — Praeitą sa

vaitę žydai užmušė 24 ara
bus, o arabai 11 žydų.

Shanghai.— Jau 420 Chi- 
nijos dolerių duodama - už 
Amerikos centą.

Maskva Sako, Jungt. Vals
tijos Pasimojo Viešpataut 

Lotyniškai Amerikai

plačiai 
ir labai

mūsų veike- 
rengdami pra-

Detroit. — Chrvslerio 
korporacija pakėlė savo au
tomobilių ir trokų kainą

Man nepatinka vienas ne
sveikas tūluose 
juose įprotis:

Manila. — Vieno kareivio 
kišeniuj e teatre sprogo 
bomba; užmušė 2 kareivius 
ir sužeidė 7 asmenis.

ar Jungtinės Tautos su 
raportu sutiks? 
negali pasakyti.

Jungtinės

t

Sakoma, kad Jungtiniu Tau
tu komisija, tyrinėjusi Pales
tinos reikalus, jau baigia ruoš
ti savo pranešima.

Kaip žinia, ši komisija, ap
leidusi Palestiną, tariasi Ge- 
nevoje ir ten raportą paruoš.

Ka ši komisija siūlvs?
Spėjama, kad ji siūlys vie

noki ar kitoki Palestinos ner- 
skėlimą: Būsiančios dvi Pales
tinos — arabu ir žydų.

Taip skelbia žinios iš Gene- 
vos.

Bet 
tokiu 
dabar

O jeigu 
sutiks, tai ka pasakys 
ia, — juk jinai dar vis yra 
Palestinos bosas?

Komisija spėja, būk Angli
ja su tokiu raportu taipgi su
tiks.

Anglijos imperijalistai, kai 
jie nebepajėgia kurios šalies 
valdyti, griebiasi už tos šalies 
suskaldymo.

Airiją ji jau suskaldė.
Ji padėjo suskaldyti Indiją.
Ji atskėiė kadaise nuo Pa- 

Zestinos Trans-Jordaną, o da
bar, veikiausiai, norės suskal
dyti ir likusiąją Palestiną.

Tūli žydai, matyt, sutiks su 
tokiu planu; tūli arabai — 
taipgi. Bet dauguma žydų ir 
arabu niekad nenorės matyti 
kraštą suskaldytą.

Palestinos Komunistų Parti
ja, mūsų nuomone, turi tinka
miausią programą Palestinos 
reikalams išspręsti. Jie sako: 
tegu anglai imperialistai kuo 
veikiausiai nešdinasi iš Pales
tinos laukan, — žydai su ara
bais mokės savo reikalus iš
spręsti be Londono pagalbos.

Palestinos komunistai stoja 
už vieningą nepriklausomą 
Žydų-Arabų Palestiną.
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Plieno Fabrikantai Išlupo
Šimtus Milionų Viršpelnių
Washington. — Federa

tes valdžios Verslo Komisi
ja įkaitino Amerikinį Gele
žies ir Plieno Institutą su 
šimtu jo kompaniją, kad jie 
visi susimokinę nustatė ir 
ir plėšė vienodai brangias 
kainas iš pirkikų. Dauguma 
geležies-plieno fabrikantų 
per tą institutą uždraudė 
jo nariams piginti savo dir
binių kainas. Tokiu/1 būdu 
jie sulaužė Federates Vers
lo Komisijos įstatymą ' ir

Bulgarija Nusmerkė 
Petkovą ir Kitus 
Respublikos Priešus

Sofija, Bulgarija. — Bul
garų teismas nusmerkė su
šaudyt Nikolą Petkovą ir 
pasiuntė kalėjiman 4-ris jo 
bendrus už tai, kad jie va
dovavo suokalbiui nuversti 
demokratinę .respublikos 
valdžią. Ta valdžia susideda 
iš didžiųjų Tėvynės Fronto 
partijų. Teisme prieš Petko
vą ir jo bičiulius, neva val
stiečių partijos vadus, liudi
jo 65 žmonės. Tarp liudyto
jų buvo ir vienas kaltina
mųjų, Dimitrius Ivanov. 
Pats Petkovas jam tvirtino, 
kad Jungtinės Valstijos ir 
Anglija padės jiems nu
verst Tėvynės Fronto val
džią.

Už dalyvavimą sąmoksle 
pulkininkai Marko Ivanov 
ir B. Gergov ir majoras 
Athanassov nuteisti kalėti 
10-15 metų, o Dimitrius Iv
anov 5 metus.

SOVIETAI NEBAUS BU
VUSIŲ EILINIŲ NACIŲ

Berlin. — Karinė Sovietų 
vyriausybė įsakė vokiečių 
nunacinimo teismam bausti 
tik buvusius nacių vadus 
ir veiklius 
Taigi, dovanojama bausmė 
buvusiem paprastiem, eili
niam nacių partijos na
riam.

mogas, jie reklamosna mėgs
ta dėti tokių dalykų, kurių, 
jie patys žino, atsilankę i 
pramogą žmonės nematys ir 
negirdės.

Tačiau jie skelbia, garsina, 
patys tuo netikėdami. O kai 
žmonės, 
nesuranda 
ta, — jie 
nauda ?

Naudos 
jam, kurie taip daro, tenka 
rausti iš gėdos 
ri),;

Ar ne geriau 
kuo esi tikras, 
kaip skelbi ?!

neteisėtai išlupo “šimtus 
milionų dolerių” daugiau iš 
pirkikų, kaip skaičiavo tie 
patys pelnagrobiai - są
mokslininkai.

Jie bus tardomi pagal šį 
įstatymą, kuris skiria tik 
po $5,000 baudos už kiek
vieną tos rūšies nusikalti' 
mą. Dar nežinia, ar prieš 
juos bus pavartotas Prieš- 
Trustinis įstatymas, kuris 
reikalauja daug didesnių 
bausmių.

Automobiliai Branginami, 
Nežiūrint Didžiuliu Pelnų

dėl, kad pabrango medžia
gos ir pakilo darbininkų al
go. Sykiu korporacija pra
nešė, kad per pirmuosius 
šešis mėnesius šiemet ji ga
vo $36,122,457 gryno pelno. 
O per tą patį pusmeti per
nai jinai pelnė $4,065,381.

Panašiai pabrangino au
tomobilius ir kelios kitos 
kompanijos.

Amerika Protestuoja 
Dėl Vengrijos Rinkimų

Washington. — Jungtim 
Valstijos pasiuntė antrą 
protesto notą Vengrijai dėl 
to, kad vengrų valdžia savo 
patvarkyme dėl rinkimų, 
girdi, atima balsą “milionui 
opozicinių piliečių.” Ameri
ka ragina pataisyti tą pa
tvarkymą.

(Vengrijos valdžia, susi
dedanti iš įvairių partijų, 
sakė, kad laikinai bus atim
ta balsavimo teisė demokra
tinės respublikos priešams 
ir fašistiniams sąmokslinin
kams prieš ją.)

Long Islando Bulves
Houlton, Maine. — Šios 

valstijos vyriausybė užgro
bė 50 maišų nesVeikų .bul
vių, atgabentų iš Long Is
lando, N. Y. Šiemet nema
tode parazitai apniko Long 
Islando bulvių šaknis.

Athenai, Graikija.—Grai
kijos partizanų radijas pra
nešė, jog tapo įsteigta lai
kinoji kariniai-demokrati- 
nė jų valdžia šiaurinėje 
Graikijoje. Šios valdžios 
vadas yra generolas Mar
kos Vafthiades, vyriausias 
komandierius partizaniškų 
kovūnų prieš monarchis
tus, fašistinius valdovus. 
Associatėd Press skelbia, 
kad partizanų vyriausybė į- 
steigė ir liaudies teismus.

Partizanai atėmė iš mo
narchistų Persoyianni ir

Batavia, Java. — Indone
zijos Respublikos vyriausy
bė jau antrą kartą atmetė 
Amerikos pasisiūlymą tai
kyti holandus su indone- 
zais. Indonezija prašo Jung. 
Tautų Saugumo Tarybą pa
skirti savo tarpininkavimo 
komisiją ir pageidauja, kad 
Amerika ragintų atsiųsti 
tokią tarptautinę komisiją.

(Pranešama, jog indone- 
zų vadai tikisi, kad komisi- 
jon įeitų ir Sovietai, ku
riuos Indonezija laiko jos 
nepriklausomybės d r a il
gais. Indonezai supranta, 
kad Amerika palaiko Ho- 
landijos pusę.)

Indonezų komandierius,

Anglija Perša Pabrangint 
Vokiečių Anglį

Duesseldorf, Vokietija.— 
Anglijos atstovai siūlė A- 
merikai susitart 50 nuošim- 
čiųjpakelt kaipą anglies, iš
kasamos Ruhr srityje, va
karinėje Vokietijoje. 'Taip 
anglai perša pabranginti 
Ruhr anglį ne tik užsie
niams, bet ir patiems vokie
čiams. Tą klausimą ims 
spręsti konferencija tarp 
Anglijos pasiuntinių ir A- 
merikos valdininkų šią sa
vaitę Washingtone.

Suprantama, jog ameri
konai sutiks pakelti Ruhr 
anglies kainą Francijai ir 
kitiems užsienio kraštams, 
bet priešinsis anglies bran
ginimui patiems vokie
čiams. Daugiausiai Ruhr 
anglies perka Francija; to
dėl jai nepatinka siūlymas

Amerikonų Legionas 
Boikotuoja Robesoną

■ Peekskill, N. Y. — Čio- 
naitinis Amerikos Legiono 
(veteranų) skyrius šaukia 
gyventojus neit į didž. neg-’ 
ro dainininko Paulo Robe- 
sono koncertą. Baltieji le
gionierių vadai viešai smer
kė Robesoną už tai, kad jis 
remias komunistines orga
nizacijas. Koncertą Robe- 
senui rengia Komitetas Pa
remti Žmonėms Pietinėse 
Valstijose. • '

Kerasivo miestelius ir už
ėmė svarbias kalnų pozici
jas netoli Albanijos sienos.

Partizanai Gaminasi ir
' Amuniciją

N. Y. Daily News kores
pondentas pranešė, kad 
Partizanai p o žeminiuose 
kalnų fabrikuose gamina 
sau ginklus ir amuniciją. 
Neseniai jie gavo gabų ben
dradarbį inžinierių Nunzio 
Zafaritesą, baigusį Illino- 
jaus ir Michigan o Univer
sitetus, Amerikoj. Partiza- 

generolas Soedirman parei
škė: “Verčiau būtų mūsų 
šaliai pavirsti liepsnų jūra, 
negu vėl tapti holandų ko
lonija.”

Indonezijos vice-premje- 
ras A. K. Gani sakė: “Ho
landų karas prieš indone- 
zus gręsia ir taikos suardy
mu pasaulyje... Mes reika
laujame visiškos nepriklau
somybės.”

Indonezai atmušė holandų 
laivų bandymą išlipti iš lai
vų į Bangkalis salą, ties 
Sumatra. Holandai prane
šė, kad indonezai smarkiai 
priešinosi jiems Soemovono 
srity j, bet holandai pamušę 
juos atgal.

pakelt anglies kainą.
Anglai tvirtina, kad to

nas anglies pagaminti Ruhr 
srityje lėšuoja 32 markes, o 
ta anglis iki šiol pardavi
nėjama po 15 markių tonui. 
Todėl susidaro apie 72,000,- 
000 markių nuostolių per 
mėnesį. Tai Ruhr kasyklų 
vedėjai ir nesistengia di
dinti anglies iškasimų.

Ruhr mainieriai tegauna 
tik apie pusę reikalingo 
darbui maisto, o pusalkiai 
negali tinkamai dirbti. Sto- 
kuoja jiem ir kambarių. 
Dauguma jų turi bet kokio
se pastogėse be lovų, ant 
grindų, miegoti. Todėl ne
galima tikėtis reikalingo 
anglies kiekio, kol nebus 
pagerintas gyvenimas mai- 
nieriam.

Tūkstančiai Skrenda 
Sibiro Derlių Rinkti

Maskva. — Sovietų vy
riausybė lėktuvais siunčia 
tūkstančius traktorių ir 
kombainų technikų, kaip 
talkininkų gausingiems. Si
biro derliams suvalyti. Ne
paprastai turtingi šiemeti
niai Ukrainos derliai jau 
surinkti. Grūdams malti 
vien Sovietų Rusijoj pasta
tyta 4.30 naujų malūnų ir 
statoma dar 890.

nų mechanikai,/ tarp kitko, 
pasigamina ir tokias minas, 
kurios nesurandamos jo
kiais elektro-magnetiniais 
instrumentais.

Slaptieji partizanų radi
jai pasiekia visus Graikijos 
kampus, taip kad demokra
tiniai kovūnai gali urmu 
pult monarchistus Makedo
nijoj, Thessalijoj, Trakijoj, 
Epire, Olimpijoj, pietinia
me Peloponnese pussalyje 
ir Kretos saloje, kaip tei
gia tas korespondentas.

Su Lėktuvu Nuskendo Arba 
Dingo ir 10 Kariškių

Honolulu.. — Lėkdamas iš 
iš Japonijos, sutiško į van
denyną keturmotorinis ar
mijos bombanešis B-17. Su 
juom žuvo 6 Amerikos ka
riškiai ir “be žinios dingo” 
Jungtinių Valstijų ambasa
dorius Japonijai, George C. 
Atcheson ir keturi kiti. Ka
riniai laivai išgelbėjo 3 ki
tus keleivius. Nelaimė įvy
ko už 42 mylių nuo Hawaii 
salos Oahu. Lėktuvas nu
krito dėl mašinerijos suge-

Liepia Prisaikdini Unijų 
Vadus prieš Komunistus

Chicago. — Pagal Tafto- 
Hartley’o įstatymą, kiek
vienas darbo unijos vadas 
turi būti prisaikdintas, kad 
jis ne komunistas, niekur 
nepritaria komunistams ir 
neturi nė mažiausio palin
kimo į komunistų pusę, 
kaip įsakė atvykęs iš Wash- 
ingtono Robertas N. Den- 
hamas, vyriausias advoka
tas naujosios Darbo Santy
kių Komisijos. Jeigu bet 
kurios unijos vadas atsisa
kys taip prisiekti, tai ši val
dinė Darbo Komisija nepri
pažins jokių teisių visai u- 
nijai, įspėjo Denhamas.

Abejojama anie Naują 
Paskolą Anglijai

Washington. — Prasidė
jo derybos, kuriose Angli
jos pasiuntiniai, prašo, kad 
Amerika palengvintų seno
sios paskolos sąlygas ang
lam. Anglija taip pat nori 
naujos paskolos, bet abejo
jama, ar Trumano valdžia 
išdrįs dar skolinti be kong
reso nutarimo. Anglija po 
karo gavo $3,750,000,000 
paskolos iš Amerikos ir sa
kė, kad tų pinigų užteksią 
iki 1951 metų; bet jau iki 
šiol išeikvojo paskola, apart 
$850,000,000.

New York. — CIO Mari- 
ninkų Unijos centras pa
šaukė visus savo 90,000 lx>i- 
kotuot laivus su kariniais 
kroviniais Rolandam prieš 
Indoneziją.

Graikų Unijos Prašo Ame
rikiečius Protestuoti /

Graikijos darbo unijos at
sišaukė į Amerikos Darbo 
Federacijos ir CIO unijas; 
prašo . siųsti protestus 
Graikijos monarchistų val
džiai, kuri neseniai suėmė 
9,000 demokratinių žmonių, 
jų tarpe 3,000 veiklių uniji- 
stų. Fašistiniai valdovai iš
trėmė juos į katorgą Ikari- 
jos saloje.

LAISVE-LIBERTY
The Only Lithuanian Dally

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

Telephone: Stagg 2-3878

dimo arba dėl gazolino iš- 
sibaigimo.

Atchesonas, ryškus So
vietų priešas,, buvo dešinio
ji generolo MacArthuro 
ranka ir pirmininkas Talki
ninkų .Kontrolės Komisijos 
Japonijai.

.Tarp nelaimingojo lėktu
vo keleivių buvo 4 pulkinin
kai ir 3 kapitonai. Išgelbė
ta pulkininkas Huglin, la
kūnas kapitonas P. L. Ri
der ir korp. Holland.

r.Mįįč 
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Republikonų Vadas 
“Bijąs” Susikirtimų 
Su Sovietų Sąjunga

Minneapolis, Minn. —Rė- 
publikonas senatorius Jo
seph H. Bali, kalbėdamas 
studentams, sakėsi bijąs, 
kad gali įvykti karinis susi
kirtimas tarp Rusijos ir 
Amerikos. Susikirtimo pa
vojus, girdi, gręsia ypač 
Vokietijoj, Austrijoj ir Ko
rėjoj, kur po skirtingomis 
vėliavomis gretimai tarnau
ja jankių ir Sovietų kariuo
menė.

Tas republikoųu vadas 
primetė Sovietam “hitlerine 
taktiką” ir pasakojo, kad 
“rusai siekią panaikint lai-, 
svę ištisame pasaulyje.” Jis 
piršo Amerikai laikytis kie
tos politikos ir “įtikint” So
vietus, kad jų planai nepa
vyksią. Tik tuomet, pasak 
senatoriaus Ball’o, galima 
būtų taikiai sugyventi su 
Rusija.

RIKSMAI PRIEŠ KOMU
NISTUS RIO KONFE

RENCIJOJ
Rio de Janeiro, Brazili

ja. — Amerikinių respubli
kų “apsigynimo” konferen
cijoj, užsieninis Panamos 
ministras šaukė veikti prieš 
Komunistų Partijas visuose 
amerikiniuose kraštuose; 
vadino jas “Rusijos agen
tais.” Panašiai kalbėjo ir 
Haiti atstovas.

Maskva.— Sovietų spauda 
ir radijas sako, kad Jungt. 
Valstijos per dabartinę a- 
merikinių respublikų kon
ferenciją Brazilijoj siekia 
užviešpataut visas Lotyniš
kos Amerikos šalis kariniai 
ir politiniai.
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Karininkai ir Eiliniai Kariai
Tuojau po karo, kai mūsų jaunieji vyrai pradėjo 

grįžti namo iš karo frontų, buvo kilusios plačios ir aš
trios diskusijos apie santykius tarpe karininkų ir eilinių 
karių Amerikos armijoje. Sunku buvo rasti'tokį kareivį, 
kuris pikčiausiais žodžiais nekeiktų karininkų. Buvo 
iškelta aikštėn tokių faktų, kurie karininkus perstatė 
labai blogoje šviesoje.' Nežinia, ar armijos vadovybė ir 
šalies vyriausybė atkreipė savo dėmesį į tą padėtį, ar ne. 
Galimas daiktas, kad jokių reformų tiems santykiams 
pagerinti nebuvo pravesta.

Štai dabar Sčripps-Howard laikraščių koresponden
tas Robert C. Ruark nuvyko Italijon ii' pradėjo rašinėti 
apie Amerikos karininkų ir karių santykius. Jei tai tie
sa, ką jis rašo, tai didžiausias skandalas. Eiliniai kariai 
yra tiktai karininkų ir jų pačių pastumdėliai. Ypatingai 
karius vargina karininkų žmonos. Tos žmonos esančios 
tikros parazitės. Pavyzdžiui, jos su savo vyrais gyvena 
palociuose. Štai vieno karininko šeima gyvena septynių 
kambarių name, už kurį Amerikoje rendos reikėtų mo
kėti visą tūkstantinę! Ji turi dvi tarnaites. Tarnaitės 
priverstos dirbti 15 valandų į dieną ir gauna tiktai po 
dešimt dolerių savaitėje.

Jeigu karininko žmona nori patraukti į krautuvę, 
pasišaukia karį, kuris pribūna automobiliu ir ją nuveža. 
Jei vakare ji ir jos žmogus eina į teatrą ar į naktinį 
kliubą paūžti, vėl pribūna karys su automobiliu ir nuve
ža ir parveža. Jei karininko žmona užsimano su vaikais 
važiuoti į pajūrį, taip pat armijos karys patarnauja už 
šoferį. Jis, be to, turi šeimos šunelį prižiūrėti ir pabovy- 
ti!

Tai visa, teigia Ruark, kankina ir erzina kareivius. 
Jie susiriesdami keikia karininkus, o dar labiau jų žmo
nas!

Kas Jungtinių ’ Valstijų 
darbo žmonėms “Daily 
Worker”, tas Argentinos 
darbininkams d i e nraštis 
“La Hora’K(Valanda).kaip 
pas mus “Daily Workeris” 
sykį per metus kreipiasi j 
visus darbo žmones para
mos, be kurios jis negalėtų 
išeiti, taip Argentinoj daro 
dienraštis “La Hora.” “Vie
nybė”’ šitaip rašo apie ei
namąjį tam deinraščiui fi
nansuoti vajų:

Bilijono Dolerių Dovana Italijai
Vienu plunksnos pabraukimu prezidentas Truman 

ir sekretorius Marshall nušlavė Italijos viso bilijono do
lerių skolą Amerikai. Visiškai nebuvo atsiklausta Ame
rikos žmonių, ką jie apie tai mano, nes juk jie tą bilijoną 
buvo sudėję.

Italijos vyriausybė esanti labai patenkinta šiuo A- 
merikos minkštaširdingumu.v Italai dabar į Ameriką 
žiūrėsią, kaipo į pilnomis kišenėmis Kalėdų Dieduką.

Kodėl mūsų vyriausybė taip staiga suminkštėjo ir« 
pasigailėjo Italijos, kuri, kaip nekalbėsime, priklausė 
prie fašistinės ašies ir kariavo prieš mumis?

Atsakymą suteikia komercinė spauda. Ji sako, kad 
šis mūsų vyriausybės bilijoninis žestas suduos Italijos 
komunistams skaudesnį smūgį, negu Amerikos atominė 
bomba, numesta ant Hiroshima. Italijos valdžia, vado
vaujama krikščionių demokratų, dabar *gali sakyti ita
lams: Jeigu valdžioje būtų socialistai' ir komunistai, tai 
šitokios malonės iš Amerikos Italija nebūtų sulaukus!

Vadinas, mūsų vyriausybė išmetė dar vieną bilijoną 
dolerių pravedimui Trumano Doktrinos.

Kas, tačiau, keisčiausia, kad yra žmonių, kurie ti
ki, jog Amerikos doleriais bus galima išgelbėti Europos 
kapitalizmą ir nušluoti komunizmą. Daugiau negu nai- 
viška, pavyzdžiui, manyti, kad šis bilijonas dolerių amži
nai užtikrins klerikalu viešpatavimą Italijoj. Šis nesvie
tiškai staiga kilęs duosnumas, tiesa, gali laikinai sužavė
ti Italijos mažiau protaujantį elementą ir sustiprinti de 
Gasperi režimą, bet neims daug laiko tiems italams atsi
peikėti ir pamatyti, kad Amerikos almužnoje negali jie 
rasti nei laisvės, nei laimės. Italijos darbo žmonėms iš 
to bilijoho teko labai mažai. Jų ateitis pasilieka jų pačių 
rankose.

Paskutiniuoju laiku visoje 
šalyje vedama didžiausia kam
panija sukėlimui pusės milijo
no pesų, t. y z, kad sutvirtinus 
difenraščio “La Hora” finan
sinę padėtį ir užtikrinus jo iš
ėjimą; kitaip sakant, vedama 
kampanija už sustiprinimą de
mokratinio spausdintojo žo
džio.

Dienraštis “La Hora” šiuo 
laiku šalies vidujinėje padėty
je turi pagrindinės reikšmės, 
nes jis teikia orientaciją pla
čiosioms išsijudinusioms dar
bininkijos masėms jų kasdie- 
niniuose veiksmuose ir rūpes
čiuose. Tad yra būtinas rei
kalas visiems įsitraukti į šią 
kampaniją, kad ji turėtų kuo 
didžiausį pasisekimą, kad su
stiprinus šio dienraščio pade-' 
tį; o tas bus sustiprinimas vi
so pažangiojo demokratinio 
šalies judėjimo. Komunistinė 
spauda orientuoja visas svei
kąsias demokratines jėgas 
link jų vienybės, veda jas prie 
kilnaus patriotinio darbo —' 
vykdyti šalyje pažangiųjų liau
dies jėgų vienybę, šalies im 
dustrializačiją, agrarinę refor
mą ir kelti jos gyventojų ger
būvį, užkertant kelią reakci
nėms grupėms ir ginant ša
lies nepriklausomybę nuo iš
orinių imperialistinių pasinio^ 

j imu. Y
Taigi, šioji kampanija turi 

nepaprastai svarbios reikšmės, 
ir kaipo šios šalies gyventojai, 
kaipo demokratijos ir pažan
gos mylėtojai, ir mes, lietuviai, 
privalome į ją įsitraukti, kad 
davus užtikrintą jai pasiseki
mą, sukeliant ir perviršijant 
pusės milijono pesų pasibrėž- 
tą planą.
Visoki priešo plepalai, 

, Žemina Amerikos Prestižą
Dienraštis Daily Worker iškėlė aikštėn dėmesio ver-t 

tą skandalą Berlyne. Jam pavykę sužinoti, kad ameri
kiečių policijos viršininku arba galva esąs paskirtas Ray 
Carlucci, kuris anais metais buvo iš jūrininkų unijos iš
mestas laukan kaipo šnipas ir gengsteris. Pamylėjo jį 
mūsų-.okupacinės vyriausybės galvos ir paskyrė ton 
atsakingon vieton.

Šitie Carlucci “ątsižymėjimai” paaiškės Berlyno 
žmonėms. Ką jie pamanys, kai sužinos, kad jie teisingu
mo ir apsaugos turi ieškoti pas šitokį sutvėrimą?

Trys Šimtai Pakartų Kriminalistų
Per šiuos du metu Amerikos okupacinėje zonoje 

buvo amerikinio teismo teisti septyni šimtai hitlerinių 
karo kriminalistų. Iš jų trys šimtai nubausti mirtimi. Ki
ti išsisuko su kalėjimo bausme.

Dar toli gražu ne visi kriminalistai sumedžioti ir 
nubausti. Teismas dar turės gražaus darbo.

Reikia žinoti tai, kad prie itmerikiečių bėgo ir glau
dėsi visi kriminalistai. Juo didesnis kriminalistas, tuo 
labiau veržėsi Amerikos okupacijos zonon. Todėl jokioje

•" 'W

Holandijos marinas šąuja j bėgantį Indonezijos patrijo 
tą, kuris, prisilaikydamas nusvilintos žemės politikos 
padegė šią cukraus gamintuvę. Indonezų respublika 
labai rimtai svarstė Jungtinių Valstijų valdžios pasiūly
mą susitaikyti, bet ne ilgai tęsėsi paliaubos, nes Holąn- 
djja nori ir toliau laikytis Indoneziją savo galioje, va
lioje ir savo naudai. , '

kitoje -zoncrje nesiranda tiek hitlerininkų, kiek Ameri
kos.. .Visi jie tikėjosi minkštumo ir susimylėjimo ameri
kiečių rankose. • ' . 1 " L .. ‘ .

Bet vietoje, šiltos-amerikoniškos prieglaudos, bent 
jau dalis jų, kaip matome,' susilaukė - kartuvių.

būk kitų kraštų komunistai 
gauną “Maskv.os aukso!’, 
nuėjo vėjais.,, Komunistinė 
spauda, kurioje šalyje ji 
nebūtų, pasilaiko išimtinai, 
iš tos šalies darbo žmonių 
sudėtų centų,

DEMOKRATINĖJE 
LENKIJOJE

“Poland of Today”, Len- 
kijos ^ambasados Washing
tone leidžiamas biuletinis 
(už rugpjūčio mėn.) patei
kia įdomių informacijų apie 
padėtį Lenkijoje.

Štai, kai kurios:
Lenkijos žemdirbystės ir 

žemės reformos administra
cija praneša, jog su š. m. 
sausio mėn. 1 d., 841,599 
šeimų gavo žemės sklypus. 
Atsiminkime, ękaitlinė lie
čia ne pavienius asmenis, 
bet šeimas!

I

Iš Vokietijos atsiimtose 
teritorijose apgyvendinta 
337,782 valstiečių šeimų. 
162,957 farmų buvo atiduo
ta atgabentiesiems iš cent
rinės Lenkijos valstiečiams, 
o 121,212 farmų atiduota 
repatrijuotiesiems iš’ kitų 
kraštų lenkams: iš Lietu
vos, Ukrainos, Baltarusijos 
ir kitur.

Centrinėje Lenkijoj prieš 
karą buvo perdaug smulkių 
valstiečių, —’tuo būdu ne
mažai jų perkelta į Silezi
ja, Rytų Prūsiją ir Pamarį.

Per praeitą gegužės mė
nesį Lenkijos geležies lie
jyklos pagamino 139,345 to
nus plieno, —tai 16 nuoš. 
daugiau, negu buvo paga
minta kurį kitą 1946 metų 
mėnesį.

Radijo priimtuvų fabrir 
kas Žemutinėje Silezijoje 
Dierzdniow jau' pilnai su
tvarkytas. 1948 metais jis 
pagamins 5,000 radijo pri
imtuvų.

Ne tik ekonominis gyve
nimas Lenkijoje virte ver
da,—kultūrinis taipgi.

Lenkija iškilmingai atžy
mi 300 metų nuo didžiojo 
anglų dramaturgo Šekspy
ro mirties.

Kadangi naujoji Lenkija 
taip kyla, tai visoki reakci

ninkai -, fašistai taip įtū
žusiai ją keikia -ir visaip 
purvina. Tai daro ne, tik 
svetimtaučiai, bet ir lenkai 
fašistai Amerikoje.

Visai panašiai, kaip lietu
viški reakcininkai, ■ kurie, 
stebėdami‘Tarybų Lietuvos 
skubų žengifrią pirmyn, ją 
puola, ją bjaurio ja.

Jie negali savo marški
niuose sutilpti dėl to, kad 
Lietuvoje darbo žmonės ga
li savo reikalus tvarkytis 
be ponų ir fabrikantų!

VOKIETIJAI 
VYRŲ STOKA

Praėjus dvejiems metams 
po karo pabaigos, vokiečiai 
skaičiuoja, kaip dalykai 
stovi' su gyventojais. Pasi
rodo, kad vyrų Vokietijoje 
yra kur kas mažiau,' negu 
moterų: keturi vyrai prieš 
penkias moteris. Ir ši pro
porcija padaryta jau po to, 
kai 9,000,000 vokiečių karo 
belaisvių buvo sugrąžinta 
Vokietijon!

Pačiame Berlyne yra 146 
moterys vienam šiiųtui vy
ru, c

Sakoma, jog sovietinėje 
Vokietijos zonoje moterų 
kur kas didesnė proporcija 
negu kitose zonose.

Visa tai vokiečiams le
mia negerą: nes tai rodo, 
kad Vokietijoje bus mažįau 
gimimų, o su mažesniu 
žmonių prieaugliu bus keb
liau karo sugriauta šalis 
atstatyti.

Pasirodo, jog vokiečių 
vyrų labai daug žuvo karo 
frontuose, — veikiausiai jų 
žuvo daugiau, negu oficia
liai buvo pripažinta.

Dėl viso to vokiečiai pri
valo padėkoti Hitleriui ir 
kitiems savo galvažu
džiams, kurie įtraukė Vo
kietiją į karą ir per jį — 
į neišbrendamą vargų ba-

t,

FRANCIJOJ SU BUTAIS 
TA PATI LIGA

Iš Paryžiaus pranešama, 
jog Franci joje gyvenamųjų 
butų stoka yra labai dide
lė. Kairioji spauda ypačiai 
dėl to daug rašo ir puola 
vyriausybę, kodėl ji nesirū
pina gyvenamųjų namų sta
tyba. Ateina žiema, sako 
spauda, kur dėsis žmonės?

Taigi,. Franci j a gyvena
mųjų būtų atžvilgiu nėra 
išimtis.

Anglijoj gyvenamųjų na
mų yra didelė stoka; Tary
bų Sąjungoj — stoka; Len
kijoj stoka; stoka visoje ei
lėje europinių kraštų.

Bet francuzai turbūt ma
žai žino, kokia didelė gyve
namųjų namų stoka yra 
Amerikoje?

Jeigu europiniuose kraš
tuose, karo paliestuose, gy
venamųjų namų stoka, — 
nėra ko stebėtis. Karo me
tu buvo daug namų su
griauta ; ypačiai Tarybų 
Sąjungoj, Lenkijoj ir kitur.

Bet kuo, gali pasiteisinti 
dėl to Amerikos valdančio
ji klasė? Čia nei vienas na
mas, nei vienas pastatas 
karo metu nebuvo sugriau
tas, nebuvo bombos palies
tas. Čia susikaupė pasau
lio auksas. čia karo metu 
priaugo daugybė fabrikų. 
Čia yra neišmatuojamos 
galimybės gyvenamiesiems 
namams pastatyti. Bet gi 
čia jų stoka!

Amerikos valdančioji kla
sė, kuri didžiuojasi “lais
vuoju/ verslu” (free enter
prise), yra didžiausia kal
tininkė dėl gyvenamųjų na
mų stokos!

nuo

daug

Apskrido žemes Kamuolį. 
William P. Odom, 27 metų 
amžiaus amerikietis, į 73 
valandas ir 5 minutes lėk
tuve apskrido aplinkui že
mės kamuolį. Ore jis išbu
vo 63 valandas ir 15 minu
čių. Ant žemės, papildyda
mas lėktuvą kuru ir poilsyj, 
9 valandas ir 50 minučių.

Jis "atliko 19,645 mylių 
kelionę. Žinoma, šis žemės 
apskridimas, kaip ir pir
mesni, nėra ekvatoriaus 
(pusiaujaus) juostoje at
liktas, tai yra, pačiame že
mės išsipūtime, kur ji turi 
24,860 mylių aplinkui. Visa 
jo kelionė yra atlikta šiau
rinėje žemės dalyje 
ekvatoriaus.

Mūsų Šalyje labai 
prikalbėta iii prirašyta apie 
tyrinėjimus lėktuvų fabri
kanto H. Hughes. Republi- 
konai norėjo apjuodinti ve‘- 
lionį prezid.entą Rooseveltą. 
Jiems’ nepavyko. Bet atro
do, kad bus iškelta nemažai 
karo pelnagrobysČių gurio
mis užsiiminėjo republikonų 
ir demokratų vadai karo 
laiku.

Pelnai dideli. Vien Unit
ed States Steel Corp. 1945 

^metail* pasidarė pelno $58,- 
000,000; 1946 metais jau 
$60,700,000, o 1947 metais 
tikisi turėt nemažiau $81,- 
000,000.

Rašytojas William L. Shi- 
rer sako, kad blogai taikai 
ir geriems santykiams “pa
sitarnavo” Komitetas Tyri
nėjimui Ne-amerikinės Vei
klos, pasikviesdamas liudy
ti Viktorą Kravčenko, pra
sikaltėlį prieš Tarybų Są
jungą.

Į mūsų šalį atvyko Le
ningrado ir Novgorodo ru
sų aukštas dvasiškis metro
politas Gregory. Jo vizitas 
reakcininkams nepatinka. 
Gal ir jis bus apkrikšty
tas “bolševikų agentu.”

Liepos mėnesį iš Jungti
nių Valstijų buvo nugaben
ta į Vokietiją 488,500 tonų 
maisto, vertės $61,500,000. 
Vis tai daroma, kad pasi
gerinti vokiečiams ir gauti 
juos į savo pusę.

Anglijos valdonai parei
kalavo, kad 75 nuoš. pelrfo 
nuo amerikoniškų filmų bū
tų paimta į Anglijos iždinę. 
Tas baisiai supykdė Holly- 
woodo judžių gamintojus, 
kurie į metus t iš Anglijos 
turėjo $68,000,000 pelno. Jie 
nusitarė nesiųsti judžių į 
Angliją.

Anglijos socialistai tą pa
darė tik todėl, kad šalies 
finansiniai reikalai yra la
bai blogi.

Parlamentas nutarė ma
žinti armiją, kam socialis
tai nepritaria, taipgi dėti 
pastangų, kad Anglijos už
sienio prekybą praplėsti 
Europoje.

Turkijos militaristai, 
priešakyje su gen. S. Omur- 
tak, džiaugiasi, kad gauna 
daug militarinės pagalbos 
iš Amerikos. Bet tas Tur
kijos neišgelbės nuo susmu
kimo. Jos dabartinė politi
ka, laikymas virš miliono 
armijoj ir eikvojimas ša
lies pinigų apsiginklavimui, 
veda prie to, kad Turkiją 
suės jos pačios armija.

' Franci jos komunistai sa
ko, kad gener! de Gaulle su- 
sisėbravo su pačiais reak- 
cioniškiausiais elementais 
Anglijoje ir Amerikoje ir 
suokalbiauja prieš Franci- 
jos liaudies ir šalies laisvę. 
Komunistai sako, kad jo 
planąį neišdegs.
. Italijoje Komunistų Par
tija jau turi 2,250,000 na
rių. Tai proporcionaliai di- 

dėsnis žmonių skaičius pri
klauso partijoj, kaip Sovie
tų Sąjungoje.

Reikia atminti, kad Mus- 
solinis ir jo šaika šimtus 
kartų sakė, kad jie “išnai
kino komunistus”. Vien iš 
Italijos komunistų įtakos ir 
jų partijos augimo turėtų 
pasimokyti tie, kurie Mus- 
solinio ir Hitlerio anti-ko- 
munistinę vėliavą iškėlė ir 
mano svietą užkariauti.

Ispanijos valdžia užsie
nyje, pamėgdžiodama Fran- 
cijos ir Italijos reakcinin
kus, “apsivalė” nuo komu
nistų. Jos pravadyriai, prie
šakyje su Indalecio Prieto, 
socialistu, nutarė jungtis 
su monarchistais. Nuo šios 
jų pozicijos tik vienas 
žingsnis prie vienybės su 
frankistais.

Užnugaryje šių manevrų 
stovi Anglijos ir Wall Stry- 
to imperialistai, kurie or
ganizuoja Vakarų Bloką. 
Jų supratimu, tam blokui 
būtinai yra reikalinga Is
panija. Jie siekią padaryti 
tūlų pakaitų Ispanijoje ir 
paskelbti, kad ir ten “de
mokratija žydi”, kaip Grai
kijoje ir Turkijoje.

čechoslovakijos spauda 
smarkiai smerkia Maršallo 
Planą, kaipo planą atgaivi
nimui naujų imperialistinių 
Vokietijos jėgų. Čechai ste
bisi, kaip greitai Anglija ir 
Amerika pamiršo, prie ko 
atvedė panaši politika po 
Pirmo Pasaulinio Karo. 
Kaip greitai pamiršo Hitle
rį ir jo karo avantiūras.

Jugoslavijos liaudies teis
mas nuteisė profesorių Bo
risą Farlaną ir du jo pagel- 
bininkus sušaudyti už tėvy
nės išdavimą. Kaltino juos, 
kad jie organizavo šnipija- 
dą užsienio imperialistų 
naudai.

Valstybės prokuroras kal
tino Anglijos ir Amerikos 
imperialistus šuo kalbyje 
prieš Jugoslavijos liaudies 
respubliką.

Maršalas Tito sakė, kad 
kiekviena šalis priimtų^dp- 
tos pagalbą, jeigu ta pagal
ba nebūtų taikoma šaliai 
pavergti. Jis sakė: Žiūrėki
te, ko susilaukė Graikija, 
kuri gauną tą pagalbą! Jis 
smarkiai kritikavo Truma
no politiką, kaipo pavojin
gą intervenciją.

Jugoslavijoje yra aštuoni 
Amerikos protestonų kuni
gai. Jie plačiai važinėjo po 
šalį ir pareiškė, kad religi
ja yra laisva, kad, jeigu kur 
kunigas nuteistas, tai ne už 
religiją, bet už savo politi
nę veiklą. Jie tą pat pareiš
kė ir archivyskupo Stepi- 
natz plausime, kad jis nu
baustas ne už religijos rei
kalus, bet už susirišimą su 
šalies priešais.

Lenkijoje keli asmenys 
nuteisti už šnipavimą ir ki
tas blogybes. Jų tarpe nu
teistas kunigas Pavliną, 
kuris buvo susirišęs su te
roristais, platino jų litera
tūrą, padėjo jiems ginklais 
ir užsiėmė juodosios rinkos 
bizniu.

Rumunijos vyriausybė at
metė Jungtinių Valstijų ir 
Anglijos protestus, kaipo 
bandymą kištis į šalies vi
daus reikalus. Protestavo 
prieš uždarymą taip vadi
namos “Valstiečių Parti
jos.” o

Chinijoje generolo Chi
ang Kai-sheko propaganda 
paskelbė “didelę pergalę 
ant komunistų Shantungo 
provincijoje.” Vėliau sakė, 
kad komunistų nuostoliai 
siekia 3,000 žmonių. Jeigu 

(Tąsa 3-me pusi.)
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Vokiečiai Išgelbėjo
(Feljetonėlis)

Tarptautine Apžvalga

(Medžiaga imta: Juozo 
Algminavičiaus laiškas iš 
Bavarijos, — “Naujie
nos”, liep. 23 d., 1947 m.) 
Gerbiamieji ponai ir po

nios! Šiuomi savo laišku 
noriu jums pranešti apie 
bolševikų žvėriškumus ir 
mūsų, kurie išlikome gyvi, 
baisiausias kančias.

Kuomet ponas Tundalius 
pakliuvo peklon/tai velniai 
su juomi elgėsi labai man
dagiai. Aprodė jam visų 
peklos karaliją, visas baise
nybes, bet nei plaukelio ne
palietė — paleido namo 
plaukuotą, ūsotą ir barzdo
tą. Tais laikais visi ponai 
nešiojo ilgas barzdas.

Kitaip buvo su tais, kurie 
pakliuvo į bolševikų ran
kas. Čia jau ne tik matė jų 
visas baisenybes, bet ir ant 
savo tikro kūno patyrė.

Vienok, mano ponai ir 
ponios, aš irgi, kaip tas 
Tundalius, jaučiuosi laimin
gas, nes, iškentėjęs visas 
kančias, dabar galiu jums 
viską pranešti.

Kada 1941 metais gerbia
mi vokiečiai staiga pradėjo 
bolševikus pulti, tai pasta
rieji, be jokios atodairos, 
bėgo iš Lietuvos. Vokiečiai 
juos vijosi šaudydami iš 
kulkosvaidžių, kanuolių ir 
orlaivių.

Kad apsisaugojus nuo vo
kiškų kulkų, kiekvienas 
bolševikas pasigrobė po tris 
tikruosius lietuvius, vieną 
prisirišo prie vieno šono, 
kitą — prie kito, o trečią 
prie kupros ir bėgo, kaip 
velnias dūšią pasigavęs. 
Tuo būdu bolševikai apsL 
saugojo nuo vokiškų kulkų, 
kurios varstė mūsų bran
gių lietuvių kūnus.

Sunkiausias Jikimas buvo 
tų, kuriuos bolševikai buvo 
prie kupros prisirišę, • nes 
jiems daugiausia kulkų 
kliuvo. Mano likimas buvo 
— ant bėgančio bolševiko 
kupros tupėti ir vokiečių 
kulkomis maitintis.

Bet ar manote, kad bol
ševikams to pakako? Jie, 
visu smarkumu bėgdami, 
pirmiausiai, pririštiem prie 
savęs, peiliu pradėjo skfr 
rą raižyti ir ją diržais lup
ti. Tuomet aukos subruzdo 
rėkti, šauktis pagalbos, ir 
aš pats rėkiau, kiek tik ma
no gerklė tesėjo, tai tuo- 
jaus visiems liežuvius pra
dėjo ^pjaustyti. Pražiodina, 
ištraukia liežuvį, nupjauna 

Savo sargo nrigelbstimas, Howard Hughes susiran- 
kioja savo dokumentus po to, kai senatims karo kon
traktams tyrinėti komitetas staiga nutraukė jo kaman
tinėjimą, atidėjo iki lapkričio 17-tos. Kamantinėjimo 
vedėjas sen. Homer Ferguson, Detroit^ republikonas, 
aiškinosi nutraukiąs dėl to, kad negalis rasti Hughes’o 
spaudos agento. Bet Hughes sako, kad Brewster, vy
riausias jo kaltintojas, bijojo susidurti su faktais.

ir į maišą įsideda. Kiekvie
nas supranta, kad be liežu
vio ne tik rėkti, bet ir žodį 
ištarti negali.

Atlikę šias dvi operacijas 
— diržais nulupę visą skū
rą ir išpjaustę liežuvius, sa
vo darbą varė toliau. Pra
dėjo šonkaulius laužyti ir 
laužė ne visus sykiu, bet po 
vieną, kad ilgiau auką kan
kinus. Sulaužę visus šon-- 
kaulius, pradėjo laužyti 
rankas ir kojas. Atlikę tą 
viską, griebėsi prie pasku
tinės operacijos — visiems 
išlupinėjo akis ir susidėjo j 
maišus. Tuomet iškasė grio
vį, mus gyvus sumetė ir 
užkasė.

Ponai ir ponios! Ar gali
te įsivaizduoti tą mūsų bai
sią padėtį? Guli įmestas į 
griovį, be skūros, be liežu
vio, be akių, sulaužytomis 
rankomis ir kojomis. Ban
dėme išlysti ir šliaužti, bet 
kurion pusėn šliaužt, kuo
met neturi akių? Bandėme 
šauktis pagalbos, bet kaip 
šauksi, kuomet liežuviai nu
pjaustyti?

Taip mums begulint ir 
galvojant, ką daryti, vokie
čiai, besivydami bolševikus, 
pastebėjo naujai užkastą 
griovį, sustojo, atkasė ir 
mus išvilko.

Kadangi mes buvome be 
skūros, tai pirmiausia įsakė 
sanitarams hitlerine mos- 
čia ištepti. Kaip tik ištepė, 
tuoj aus mums skūra pradė
jo želti. Paskui įsiuvinėjo 
visiems liežuvius, kaip 
kurie spėja — šuninius, bet 
aš nemačiau, nes akių netu
rėjau. Sutvarstė visus mū
sų sulaužytus kaulus, kurie 
labai greitai sugijo. Paga- 
liaus, sudėjo stiklines akis, 
kuriomis dabar geriau ma
tome, negu tomis, kurias 
bolševikai išlupinėjo.

Kada mes pasijutom kuo- 
sveikiausi, tuomet vokiečiai 
liepė mums bėgti atgal į 
Lietuvą ir apsakinėti apie 
bolševikų žiaurumus ir vo
kiečių malonumus.

Visas minėtas kančias aš 
pats iškentėjau, visa tai sa
vo akimis mačiau ir dabar 
apie tai jums, amerikiečiai, 
pranešu. , ~

Kurie netikite, kad aš tei
sybę sakau, paklauskite 
“Naujienų” redaktorių ir 
jis patvirtins, kad čia, kas 
pasakyta, yra tikriausia, 
švenčiausia teisybė.

švenčioniškis.

Tennessee Valley Autoriteto ekspertas kalba mokyklos kambaryje susitelkusiems 
farmeriams laike Farmeriy Unijos 5 dienų sesijų Highlander Folk School, Mont
eagle, Tenn. Kalbėtojai iš CIO, Gelžkeliečių Brolijų, Farmers Educational Founda
tion ir Farmeriu Unijos ragino įsteigti darbininkų ir farmerių vieningumą pieti
nėse valstijose.

Mašinistas Ivaškevičius
Aukštaūgis, mėsingu 

sprandu ir aštriomis, plėš
riomis akimis vyras, su 
juodu brezentiniu švarku ir 
nublizgintais batais įėjo į 
garvežių depo.

Pukštodamas mušė siurb
lys tik įvažiavusio garve
žio. Buvo pilna garų, kve
pėjo mazutu ir anglim. Suo
dinais veidais kūrikai triū
sė tenderiuose, kažkas pūtė 
žaizdrą su anglimi.

— Achtung! — riktelėjo 
atvykėlis. — Per keturias 
valandas visas parkas turi 
būti čia vietoje. Brigados 
prie garvežio, pakuros už
degtos. Kas nepaklausys — 
tuoj bus atiduotas karo lau
ko teismui, kuris jau posė
džiauja stotyje.

Paskui jis apsisuko ir iš
ėjo iš depo lydimas neby
lių žvilgsnių. Pro praviras 
duris matėsi, kad šalmuoti 
duris matėsi, kad šalmuoti 
kareiviai būreliais užplūdo 
peroną, klajojo po kelius, 
šautuvus rankose laikyda
mi susėdo ant suoliukų.

Lyg tolimas griaustinis 
driokštelėjo kažkoks dun
dėjimas. Jis nubangavo 
Radviliškio stoties rajonu, 
per užkimštas prekinių va
gonu eiles, pro ligoninės 
traukini...

Nedidelio ūgio, melsvo
mis akimis, žmogus, visas 
tepaluotas vyriškis išlindo 
iš duobės, ant kurios stovė
jo garvežys.

— Girdite. — pasakė jis 
priėjęs iki durų ir apsidai
rydamas...

— Girdime. Adolfai,—at
sakė kažkas ir taip pat pa
dėjo savo įrankį, atėjo ir 
atsistojo šalia mėlynakio. 
Greit susirinko visas būre
lis mašinistu, kūrikų ir de
po darbininkų. Buvo kelios 
minutės tylos, baugios ir 
savotiškai rūsčios ta gra
žią, kaitrią vasaros dieną.

— Ten audra. — ištarė 
Adolfas Ivaškevičius, rody
damas į rytu pusę. — Ji 
greit bus ir čia. Kaip matyt 
vokiečiai šiandien jau bėga 
nuo jos...

Paskui jis staiga atsisuko 
i draugus, nors jo balsas 
buvo toks pat lygus ir stip
rus, bet žodžiai krito sun
kiai lyg akmenys:

— Aš negelbėsiu hitleri
ninkų... Tegul jie iš mūsų 
žemės pėsčiomis išsikraus
to....

Paskui jis atsisuko, nuė
jo iki spintelės, paėmė švar
ką, užsimetė ant pečių, išė
jo pro šalutines dureles ir 
dingo už stoties sandėlių 
namų.

Adolfo Ivaškevičiaus pa
vyzdžiu pasekė daugelis ]

Rašo M. Ragažius
Radviliškio depo darbinin
kų. Kaip garas erdvėj, iš
tirpo jie viens po kito iš 
savo darbo vietų, palikdami 
garvežius, iešmus, signali
zacinius postus, semaforų 
rankenas....

Mėtėsi vokiečiai su savo 
skaitlingais kariniais trau
kiniais mazginėje Radviliš
kio stotyje. Reikėjo spruk
ti į Rygą, Tauragę, Šiau
lius.... 0 pakelėje, susikim- 
šusius hitlerininkų trauki
nius puolė ir puolė iš oro 
tarybiniai ereliai, uždegda
mi, versdami nuo bėgių, 
skaldydami ešelonus.

Į išvaduotą Radviliškį 
vienas iš pirmųjų grižo A- 
dolfas Ivaškevičius. Darbo 
buvo daug. Reikėjo pir
miausia persiūti kelius, 
perstatyti iešmus. Frontas 
buvo nebetoli, o armija rei
kalavo sviedinių, maisto, 
pabūklu, rezervinių pulku. 
Geležinkelininkų trūko. Ir 
štai mašinistai, jų padėjė
jai, depo šaltkalviai, ima 
kelio darbininkų instru
mentus, vieningai išeina 
perstatyti bėgius.

Visur pirmas su šypsena, 
su linksmu žodžiu garvežių 
mašinistas Adolfas Ivaške
vičius.

— Na vyrukai, — kartais 
suskardi jo balsas. — Pas
kubėkite, juk sau dabar ke
lia statome, v

Paskui prasideda nuož
mūs mūšiai prie Šiaulių. 
Esesininku mechanizuotos 
dalys prasiveržė iki pat mie
sto. 5 kilometrai iuos tesky
rė nuo priemiesčiu, o vo
kiečių sviediniai krinta į 
gatves...

Iš Radviliškio atvažiuoja 
Geležinkelininku brigados. 
Su kastuvais eina i prieša
kines pozicijas. Dieną ir 
naktį, kartu su tarybiniais 
kariais, jie kasa apkasus, 
lizdus kulkosvaidžiams, ug
niavietes pabūklams.

Hitlerininkai apšaudo ap
kasti statytojus. Ju aviacija 
daro antlėkius. Muša sun
kioji artilerija.

Ir čia mašinistas Ivaške
vičius visiems pavyzdys. Jis 
dirba su atsidavimu, neiš
senkama energija.

Nuo Šiaulių. priešas nu
trenkiamas. Prasideda Že
maitijos vadavimaą, prasi
deda žygis link jūros...

Ivaškevičius veda kari
nius traukinius. Jo garve
žys traukia platformas, ant 
kurių tankai, pabūklai, mi
nosvaidžiai, sviedinių dė
žės. Į paskyrimo vietas ga
lima privažiuoti tik naktį. 
Ir tai, jei mašinistas mokės 
atvesti sąstatą be garso. 
Beveik ugnį užgesinęs, be 

šviesų....
Daug tokių transportų 

pristatė Ivaškevičius. Iki 
pat Šilutės atvažiuodavo 
jis, nors tą stotį įsiutusiai 
iš oro beveik kas naktį dau
žė hitlerininkai.

. Metams praėjus į depo 
atėjo telegrama. Joje buvo 
pranešta:

Už pavyzdingą darbą be 
jokių avarijų — mašinistui 
Ivaškevičiui skiriama Mini
sterijos premija.

O jis pats uoliai mokosi, 
išlaiko egzaminus, tobulina 
savo kvalifikaciją. ,

— Gabus vyras tas Ivaš
kevičius, — sako jo virši
ninkai.—Jis pavyzdys daug 
kam....

Ir iš tiesų — Adolfo 
Ivaškevičiaus garvežys vi
sada puikiame stovyje —re
montus jis atlieka pats su 
savo brigada. Moka atvesti 
traukini anksčiau grafiko 
nustatyto laiko.

Prekinis traukinys pa
prastai sveria 1,200 tonų. 
Mašinistas turi teisę neimti 
virš jo normos nei vieno 
vagono daugiau. Tačiau 
Ivaškėvičius metė iššaukį 
draugams:

— Krašto atstatymo dar
bas iš mūsų reikalauja savo 
duoklės. Vienu garvežiu 
vežkime kaip galime dau
giau.

Ir štai Kauno — Vilniaus 
ruože pasirodė Ivaškevi
čiaus sunkiasvoriai sąstatai 
1,500, 1,800, pagaliau net 
2,200 tonų.

Kaip puikiai, techniškai 
gerai reikia pažinti savo 
mašina, išstudijuoti reljefą, 
būti dėmesingu, turėti va
lios, kad daryti tokius 
sprendimus. Dar daugiau: 
Ivaškevičiaus traukiniai ne 
tik ateina iš stoties į stotį 
pagal grafiką. Jis juos veda 
greičiau kaip nustatyta. 
Tuo pačiu jis kelia kelio 
pralaidumą, eksploatacinį 
koeficientą.

Šitaip gali dirbti tik ma
šinistas didelės erudicijos, 
su geru techniniu išmoksli
nimu, mėgstantis savo ama
tą, turintis didžiulį patyri-7 
mą.

— Kiek metų važinėji, 
Ivaškevičiau ? — paklaus
davo jaunieji, godžiai gėrė
damiesi tuo, kaip jis dirba 
ir kaip jam sekasi....

Tačiau kaip begaliniai 
nustebdavo, kai sužinodavo, 
kad tik 1944 metais jis iš
laikė mašinistę egzaminus.

Penkiolika metų Ivaškevi
čius dirbo fizinį darbą:kro
viku anglių sandėlyje, prie 
statybų, geležinkelyje mai
nydamas bėgius. Vos ketU- 
rius pradžios mokyklos

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 
ir būtų tiesa, tai ten, kur 
kare milionai vyrų dalyvau
ja, tai būtų labai maža per
galė. Po to patys chiang- 
kaišekiniai pripažino, kad 
“komunistai pralaužė ap- 
supos lanką ir pabėgo.” 
Reiškia, ne pergalė, o ble
fas.

Komunistai sako, kad ge
nerolo Chiang Kai-sheko 
šalininkai laimėjo “perga
lę” prieš valstiečius, nes iš 
lėktuvų išbombavo Didžiojo 
Kanalo užtvankas, Kiangsi 
provincijoje, kur vanduo 
apsėmė 10,000,000 valstie
čių laukus ir namus, kur 
daugybė žmonių žuvo.

Indonezijoje karas eina. 
Holandija priėmė Jungtinių 
Tautų reikalavimą sulaiky
ti mūšius. Dabar traukia 
ten daugiau karo jėgų ir 
puola indoneziečius. Savo 
brutališką užpuolimą teisi
na, būk indoneziečiai nesi
laiko pertaikos sutarties.

Pasaulinis Bankas, kuris 
yra vyriausiai finansuoja
mas Jungtinių Valstijų, su
teikė Holandijai $195,000,- 
000 paskolą. Įsakyta tuos 
pinigus “nenaudoti karui 
prieš Indonezijos žmones.” 
Tai begėdiškas žmonių 
mulkinimas! Juk, jeigu Ho
landija tiesiog tų pinigų ir 
nenaudotų karui prieš In
donezijos žmones, tai tada 
ji savo iždą galėtų plačiau 
naudoti tam karui.

Šis pasiteisinimas pana
šus į tą ,kaip metai laiko at

skyrius tegalėjo užbaigti, 
nes smulkus Radviliškio 
batsiuvis nepajėgė duoti 
savo sūnui didesnio išsilavi
nimo.... Nesulaikomas darb
štumas, užsispyrimas ir va
lia — Adolfui Ivaškevičiui 
padėjo išgyventi tuos sun
kius kiekvienam darbo žmo
gui metus smetoninėje Lie
tuvoje.

21 metus jis dirbo sam
dinio darbą pas tuos, kas 
siūlė darbą. Ir tik pirmai- 
siai tarybų valdžios metais 
jis gavo nuolatini darbą 
geležinkelio depo, kur iki 
šiol dirba. Tarybų valdžia 
jam atidarė kelią į ateitį, 
pažangą, davė garantuotą 
darbą. Štai kodėl Adolfas 
Ivaškevičius, tas paprastas 
juodadarbis, tapo kitas, 
naujas žmogus, kuriam 
darbas — ne beviltiškumas, 
o džiaugsmas, ne jungas, o 
kūrimas.

Vilniaus geležinkelio sto
tis dabar išaugo, jungia 
daug kelių. Kasdien ji pra
leidžia apie 100 traukinių, 
iš broliškų respublikų atei
na traukiniai su mašinomis 
gamykloms, nafta. Dieną ir 
naktį gaudžia garvežiai. 
Prie prekinės stoties for
muojami ir išformuojami 
traukiniai, žiba ženklinęs 
ugnys, mosuoja metalinės 
semaforų rankos.

Ir kas gi iš Vilniaus ge
ležinkelininkų nežino grei
tai lekiančio garvežio OP- 
2102, kurio langelyje stovi 
pasirėmęs Ivaškevičius!

Tik per paskutinius me
tus jis už savo darbą gavo 
8 padėkas ir 2 premijas; jis 
vra vienas pirmųjų garve
žio depo, tasai iniciatyvos 
ir projektų kupinas 35 me
tų mašinistas.

Kiekvieną dieną dirbti 
daugiau ir geriau! Tai 
Ivaškevičiaus šūkis šiame 
penkmetyje, o jo darbo 
draugai kartoja šaunius ta
rybinio žmogaus žodžius, 
mokosi pas jį, seka paskui 
jį. Jie savo draugą išrinko 
Lietuvos TSR Aukščiausio
sios Tarybos deputatu. 
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gal Mr. James Byrnes davė 
holandams ginklų karui 
prieš indonezus, bet įsakė 
išskusti ženklus,- rodančius, 
kad tie ginklai Amerikoje 
pagaminti.

Sovietų Sąjungoj spauda 
kaltino Jungtinių Valstijų 
politikus už naminį karą 
Graikijoje ir holandų rėmi
mą kare prieš Indonezijos 
žmones. Pasmerkė kongre
so reakcinę politiką, kaip 
priėmimą Tafto-Hartley bi- 
liaus.

Sako, kad Amerikos dip
lomatai “gina demokratiją” 
kitur nuo demokratijos, o 
patys namie demokratiją 
naikina. Marshallo Planas 
apibūdintas kaipo naujas 
organizavimas karo bloko, 
ypatingai todėl, kad į tą 
bloką įtraukiama anglų-a
merikiečių kontroliuojama 
Vokietijos dalis.

Iš Chinijos grįžo apie 
1,000 rusų, kurie patys ar
ba jų tėvai po revoliucijos 
buvo pabėgę į Chiniją. Sa
koma, dar ruošiasi grįžti a- 
pie 7,000.

Jungtinių Tautų organi
zacijos sesijos atsidarys 16 
d. rugsėjo. Padėtis yra keb
li. Pirmesni nutarimai ne- 
pravesti gyveniman. Nusi
ginklavimo ir a t o minės 
bombos klausimas yra ten 
pat, kur buvo metai laiko 
atgal.

Wall stryto politikai ir 
Mr. Trumanas apėjo Jung
tines Tautas, tai yra neiš
kėlė ten klausimo, kaip 
Graikijos, Turkijos ir Chi
nijos “pagalbos” reikale, 
taip ir Marshallo Plano rei
kale. Tas žemina organiza
cijos vardą.

Mr. H. V. Johnson patei
kė naują rezoliuciją, kurio
je už Graikijos namini ka- • 
rą1 suverčia bėdą ant Alba
nijos, Bulgarijos ir Jugo
slavijos. Jis grūmojo, kad, 
jeigu jo rezoliuciją vėl So
vietų atstovas vetuos, tai 
tada jis eis į Jungtinių Val
stijų Seimą, arba Jungtinės 
Valstijos apeis šią organi
zaciją ir išvien su tais, ku
rie sutiks, savo parinktu 
keliu gelbės Graikiją.

Ši politika labai panaši į 
tą, kada savo laiku iš Tau
tų Lygos pasitraukė Japo
nija, Italija ir Vokietija, sa
kydamos, kad Tautų Lyga 
varžo jų laisvę. Mūsų šalis 
dalyvavo suorganizavime 
Jungtinių Tautų, išdirbime 
taisyklių, o dabar atskiri 
diplomatai trukšmą kelią 
prieš organizacijos tvarką. 
Jie sako, kad taip darys, 
kaip jie nori, jeigu ta or- ' 
ganizacija nedarys tą, ko 
iš jos reikalauja.

Sovietų atstovas Krasil
nikovas smarkiai kritikavo 
mūsų diplomatiją. Jis sakė, 
kad Jungt. Valstijos kelia 
protestus prieš kitų šalių 
valdžių žygius, gi Ameriko
je priimta anti-demokrati- 
nis Tafto-Hartley bilius, 
čia persekiojama Komuni
stų Partija, pietuose baltų
jų teroras viešpatauja, 
draskomos unijos, kas jo
kiame atsitikime nesutinka 
su Žmogaus Teisių Biliaus 
reikalavimais.

D. M. š.

MAŽIAU PRIKRAUT 
LĖKTUVUS KARŠTA

ME ORE
Washington. — Civilinės 

Oriai vi jos valdyba išleido 
patvarkymą, kad lėktuvai 
karščiuose imtų mažiau ke
leivių ir krovinių, negu vė
siame ore. Karščiai išpučia 
ir praskiedžia orą; todėl ir 
lėktuvai mažiau gali pakelti 
karštame ore.
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(Tąsa)

O Krizas ieško savo atminty — rasi 
kas tokio buvo? Bet jis nieko, tikrai nie
ko negali atsiminti. Rods, pykdavo tėvas, 
— atsimena Krizas, — ir bardavo brolį 
dėl to, kad jis buvo tinginys, bet. ..

Ir dar kartą suėmė Anskis visus savo 
jėgos trupučius, kurių tiek menkai beli
ko stabo ištiktame kūne, ir štai:

— Aš ... aš!
Taip, Anskio Šimonio tai buvo balsas. 

Nebe balsas, o šauksmas, bet ir ne tiek 
jau šauksmas, kiek mirties gargaliavi
mas. Prakaitu nupiltas, dabar išsitiesė 
visu ilgiu Anskis.

Nustebo stuboje esantieji, o Šimonienė 
pradžiugo: rasit dar pasitaisys Anskis, 
atgaus dar nors kalbą.

Prie Anskio lovos galo stovėjo Krizas 
Šimonis; jis nubalo kaip sniegas. Ką no
rėjo pasakyti Anskis? Ką tokį? Ką jis? 
Ir staiga jis mato, taip, jis mato ...

Krizas mato degančią sodybą, mat'o 
atbėgančius gelbėti kaimynus ir mato, 
kaip Anskis Šimonis, susikišęs rankas ki
šenėse, išėjo iš kiemo. Bet kas buvo po to? 
Krizas nieko daugiau nebematė, jis ko
vojo su liepsnomis, kurios kėsinosi pra
ryti ir prarijo visą tėvų amžiais suneštą 
turtą. O kitą dieną jam sakė kaimyno 
Margio sūnus:

— Ar jūs ieškote padegiko? Neieško
kite toli, sako, kad tavo dėdė . .. Ans
kis ...

Tai jis, jis tai padarė? Tai jis. Anskis 
Šimonis — padegikas?! Taip, Krizas Ši
monis dabar suprato visa, ir tik jis vie
nas tesuprato, ką norėjo pasakyti Ans
kis. Ir tėvas tatai žinojo. Ir tik dėl to, 
kad Anskis Šimonių vardą neša, tėvas ty
lėjo. Ak, dabar Krizas visa, visa supran
ta, perdaug gerai supranta. Argi gali
ma? Ar ir tikrai tokių žmonių pasauly 
yra? Ir tokį žmogų žemė iki šiol dar ne
šiojo? Ak, Krizas norėtų ... iš akių pra
trūksta ašaros. Kad jis galėtų, roplomis, 
nuroplotų j kapines ir ^avo dešimčia 
pirštų išraustų tėvą iš kūpu ir jam ko
jas rankas nubučiuotų, ne kaip žmogui 
arba tėvui, o jau kaip nežemiškai būty
bei. Juk ne žmogus, tik angelas tegal to- 
kf kantrumą turėti, tokios siurbėlės ne
sunaikinti, nesutrypti kojomis!

Bet Anskis vėl tiesia ranką į Krizą. 
Krizas mato, kad jis prašo atleidimo.

— Ne aš, o tėvas kentėjo. Ir kiek jis 
kentėjo! — susimąsto Krizas.

Ak, tas bėgiojimas po laukus, ta jo ne
rimastis, tas tylėjimas! Kaip aiškiai at
simena jis dabar tą skausmų išvagotą 
tėvo veidą! Ak, visa, visa jis atsimena! 
O tuokart Krizas laikė tėvą lyg ir juokin
gą, keistą senį, baukštų pasidariusį 
žmogų. — Ir dabar atleisti šiam žmogui? 
Ne, ne mano tai dalykas!

Nors ir bejėgis guli Anskis, bet susi
milimo ar gailesčio Krizas nejaučia. Prie
šingai, garsiai jis norėtų pasakyti:

— Ir iki šiol tave žemelė nešiojo? Iki 
šiol nenutrenkė tavęs perkūnas? Ar ži
nai, kur tavo vieta?

Bet: — tu esi Šimonis ir mano sū
nus ... — girdi Krizas tėvo balsą: — 
Šimonis Šimonį neišduoda... Ak, baisu, 
baisu! Atleisk dabar tokiam atminęs, 
kiek tėvas del jo kentėjo, kiek visi užsili
kę dar Šimoniai kenčia.

Senelis Marksas mato, kad tarp šių 
dviejų vyrų eina kova. Skaudi tyli kova. 
J iš" mato, kaip Anskis prašo atleidimo, 
tiesiog malonės, o Krizas, nubalęs kaip 
kalkis prie sienos, kietas kaip geležis. Ir 
vargu, vargu ištars jis tą vieną žodelį. 
Vargu, vargu! Sakytojas Marksas, ku
ris taip daug žmonėms jau akių užspau-z 
dęs, mato, kad čia kiekvienas akimirks-' 
nis brangus, auksu nebeatvaduojamas. 
Ir dar kas spaudžia Marksą: juk ir Kri
zas Šimonis dar gali apsunkinti savo są
žinę dėl kito kaltinįęko.

— Krizai, juk tu žinai, kas Anskį kan
kina, — lengva ranka paliečia Marksas 
jaunąjį Šimonį.

— Žinau, tėtukai!
— Ar ir tikrai negali jam atleisti? Ar 

tokia be galo baisi jo nuodėmė? Ar nesa
kytum su Kristum ant kryžiaus: atleisk 
jam, Tėve, jis nežinojo, ką darė! Aš ži
nau, kad dėl menkniekių Šimoniai nieka
da nekeršijo. Čia jau tai turi būti dides
nis nusidėjimas. O juo sunkesnė jo kal
tė, juo sunkiau jam numirti, jei tu neat
leidi. Išganytojas sakė Petrui: ne septy

nis, bet septyniasdešimt septynis kar
tus ...

Iš mėlynųjų Markso akių per raukš
lėtąjį veidą teka ašaros. Nė sakinio už
baigti jis nebegali iš susigraudenimo. 
Viena karšta ašara nukrito ant Krizo 
rankos, kuria jis buvo įsitvėręs į lovos 
galą. Sakytojas Marksas verkia dėl žūs
tančios sielos, dėl prapuolusios avelės.

— Atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir 
mes atleidžiame savo ... — vėl girdi Kri
zas Šimonis Marksą kalbam Tai skamba 
lyg kūdikio maldelė, kuri visada išklau
soma. •

— Bet ne mane, o mano tėvą ... ne aš, 
o tik mano tėvas tegali jam atleisti, — 
prabilo pagaliau po ilgos, ilgos tylos jau
nasis Šimonis. Vis dėlto balse jau pasigir
do lyg koks nusileidimas, lyg koks abejo
jimas. O senelis Marksas ' pažįsta savo 
žmones, jų būdą, jų sielą. Jis žino, kad 
Krizas jau kaip ir laimėtas, tik viena 
jam reikia dabar dar priminti, ir Mark
sas jam primena:

— Ar tu ne Jokūbo Šimonio sūnus?
Jis pasakė taip, ir daugiau nieko. O 

Krizui jau daugiau nieko ir nebereikėjo. 
Sunkiu, bet tvirtu žingsniu, kaip tiktai 
Šimoniui tepritinka, prižengė jis prie lo
vos šono:

— Atleidžiu, Anski, tegu tik dievas 
tau atleidžia! d

Atsikvėpė Anskis, lyg sunkus akmuo 
nuo krūtinės būtų nusiritęs. Dėkingas jo 
žvilgis ieškojo Krizo akių, ir šypsena nu
švietė ligonio veidą.

Tik Marė viena tepastebėjo šitą jo 
šypseną. Marė, kuri negalėjo ir negalėjo 
akių atkreipti nuo to žmogaus, kurį ji 
kartą taip labai mylėjo, kuris buvo jos 
vyras, artimiausias jai žmogus ir ku
ris ... ak, baisu, baisu ...

O jei prie mūsų daug griekų,
Prie jo daugiau malonės, 

paskambėjo Markso balsas. O pro duris 
įžengė kunigas, didelis, skraistėtas ir 
rimtas.

Nugalėjusi visus nemalonius jausmus, 
Šimonienė persilenkė ant lovos ir pa
šnibždėjo į Anskio ausį:

— Kunigas!
Bet Anskis nejudinosi nėmaž, tik pa

kėlęs ranką, norėjo glostyti Marės vei
dą. Tuo akimirksniu prižengė kunigas 
prie lovos, ir Marė Šimonienė pradžiugo, 
galėdama pasitraukti.

O kada rudens saulė užslinko už kopų 
kalnynų, išleido savo dvasią Anskis Ši
monis.

KELIONĖ Į KARALIAUČIŲ
Lygus, baltas ir žvilgąs sniego danga

las dengia Aukštųjų šilus ir ganyklas. 
Panašūs į senas, susigūžusias bobutes 
kadagių krūmeliai šiandien taip pat bal
tai, lyg nuotaka, apsirengę.

O Aukštųjų miškely pušys ir eglės, lyg 
pavydėdamos kitiems, per daug jau ap
sikabinėjusios sniegų papuošalais, švais
tosi saulės spinduliuose, puikuoja, o pa
žiūrėjus, akys tiesiog bijo; raibsta.

x Bet užkilęs dar pavydulingesnis šiau
rys pasityčiodamas papurtė egles, pušai
tes, vieną, po kitos, — ir subyrėjo, pavir
to į nieką žibą jų papuošalai. Tada eglės 
ir pušys, lyg skaudžiai raudodamos dėl 
netektos grožybės, šen ir ten linguoja 
galvas.

Užsnigę grioviai ir keleliai, net vieš
kelis menkai pažinti. O sniegas toks kie
tas, kad viršumi laiko.

Norėdami pasižmonėti kaimynai pri
kinko arkliuką prie rogių ir nušliūkščia 
pas kaimyną — važiuodami vis tiesiai, 
kur nosis rodo, kur akys veda.

Ir išbraižyti tokiu būdu šilai, ganyk
los kryžių krikštais.

Ką tik per Aukštųjų kalną plėsuoja 
retai tematomas Aukštu juose žmogus. Į 
jo apsiaustą įsipainiojo šiaurys ir, lyg 
vaikas išdykėlis, pagavo slapstytis po 
skvernais, landžioti pro vieną kitą sky
lę. To nusibodęs, visai netikėtai užvertė 

. apsiaustą vyrui ant galvos. Pyksta vyras 
žingsniuodamas ir keikia* O šiaurys, 
smogęs dar sniego saują į akis, nušvilpė 
į pušyną, kur, lyg įsimylėjęs bernelis, 
bando su pušaitėmis ratą pasukinėti.

O retas plėsuojaučiais švarkais sve
čias nužingsniavo Šimonių link. .

(Bus daugiau)

Išlikę nuo mirties kasyklų tragedijoje West Fraąk- 
fort, III., Įvykusioje liepos' 24-tą. Nelaimė įvyko už dvie
jų mėnesių po United Mine Workers (AFL) vietinio 
saugumo komiteto apkaltinimo kompanijos, kad ji ne
sistengia prašalinti dulkes. Iš kairės: Frank Casper, 
Tom Kirby, Charles Smith. Kiti 27 mirė.

MŪSŲ PAPRASTASIS MONTREALAS
Nors Montrealas didžiausias 

miestas Kanadoje, bet palygi
nus su Kanados, kad ir ma
žesniais miesteliais, jis yra 
perdaug prastutėlis, apleistas 
ir nuobodus. Nors yra kele
tas parkų, bet juose nieko įdo
maus nėra. Atėjus vasarai, 
žmonėms nėra kur pasidėti. 
Rodos, puiki St. Lauryno upė 
vingiuoja aplink, bet vasarai 
atėjus nei maudynių neturime. 
Word on distrikte yra iškasta 
keturkampė duobė, išlieta cęį 
mentu, bet ten tiek daug žmo^ 
nių prieina, kad net pečiais ir 
nugaromis stumdosi. Tik vie
nu kuom montrealiečiai 
pasigirti! — daugumu ir
žumu bažnyčių. Pasitaiko, kad 
ant vieno stryto yra po kelias. 
Yra keletas muziejų, iš kurių 
gražiausias — Red path muzie
jus. Turime vieną Art Galle
ry, katrame yra įvairių pieši
niu.

gali 
gra-

Montrealo Žmonės

žmonių gyvena įvairiausių 
tautų, bet daugiausiai francū- 
zų. Jie yra labai religingi. Iš 
visų tautų, sakoma, jų ma
žiausioji dalelė tėra darbinin
kiškų įsitikinimų. Didžioji jų 
dalis temoka vien tik savo kal
bą. Iš mažumos jie taip įtikin
ti, kad tik mylėti savo tautą, 
kalbą ir žmones. Išgirdę kal
bant angliškai vadina “pole- 
kaisa” Daugiausiai jie augina 
dideles šeimas. Is pat jauniau
sių dienų vaikus pradeda mo
kinti .religijos. Bet vis dėl to 
jų tautos žmonės taip pat pa
seka blogus papročius.

Los Angeles, Cal Indonezija Reikalauja Leist 
Jos Gyventojams Valdžią 

Pasirinkti

Lietuvių Gyvenimas

Mūsų didžiame Montreale 
gyvena nemažas skaičius lie
tuvių, katries dirba įvairiose 
dirbtuvėse. Kuriems dalis ge
resnė, tie per savo sunkų dar
bą turi nuosavybę ir puikų 
karą, bet kiti ir taip pat dir-» 
ba, bet nieko dasigyventi ne
gali. šeimas lietuviai veik visi 
mažas teturi. Turime biznie
rių, bet labai mažai, o profe
sionalų dar mažiau. Ir įsitiki
nimų dauguma religinių. Kai
po bendrą nuosavybę teturi tik 
vieną, kuri pavadinta Vytau
to Neprigulmingas Klubas. Ji 
pirko senosios kartos lietuviai, 
bot kadangi ten visi eina, tai 
pasakiau, kad bendra nuosa
vybė.

Nenorėjo Grįžti — Nusišovė

Pabėgėlių stovykloj, Vokie
tijoj, Dr. Augene L. MacFar
lane, dabar 26 metų, susitiko 
vengrų tautos merginą Gisellą 
Caomor, dabar 19 metų. Mac
Farlane buvo kapitonas medi- 
kaliam korpuse.

Sugrįžęs į Los Angeles dak
taras išgavo leidimą merginai 
atvykti čia kaipo viešniai. Li
kus tik dviem savaitėm iki lai
ko, kada mergina turėjo ap
leisti šią šalį, ji nusprendė ge
riau nusižudyti, negu būti iš- 
deportuota. Atimdama sau gy
vastį ,ji paliko raščiuką dak
tarui, su kuriuom, kaip maty
ti, ji manė susituokti. Raščiu
kas sako:

“Jei pačioj pradžioj būtum 
pasakęs teisybę, šitas nebūtų 
Įvykęs. Aš negaliu taip gyven
ti ilgiau, ir nemanau, kad yra 
kas gero daugiau šiame svie
te.”

Daktaras sako, kad laiškai, 
gauti iš Europos nuo tėvų iš 
išvietintųjų stovyklos, dide
liai sujaudindavo merginą.

Batavia, Java. — Tauti- 
nė Indonezijos vyriausybė 
siūlo suruošti visuotinus 
balsavimus; kuriuose gy
ventojai galėtų pasisakyti, 
ar jie nori visiškos nepri
klausomybės ar tik savi
valdybės holandų globoje. 
Indonezai prašo Jungtines 
Tautas paskirti komisiją 
tokiem balsavimam įvykdy
ti. • '

Svarbus Pranešimas

Organizacijos

Apšvietos organizacijas^ tu
rime tik dvi: t.y. LLD organi
zacijos kuopos. Tos organiza
cijos turi po gražų būrelį na
rių. Pašaipinės draugijos yra 
kelios, bet visų didžiausioji— 
Sūnų ir Dukterų Pašai pine 
Draugija. Ji turi virš šešių 
šimtų narių, ir turi virš de
šimtį tūkstančių dolerių turto.

Montrealiečių Chorai

Dabartiniu laiku beturimo 
tik du choru. Geriausias ii 
skaitlingiausias Tai yra Vili
jos Choras. Jis turi gražų skai
čių narių, gerai išsilavinęs, vi
sų labai įvertintas. Antras yra 
bažnytinis choras. Bet koks 
jo gyvenimas, negaliu pasa
kyti. Vytauto Neprigulmingas 
Klubas taipgi turėjo savo

chorą, bet dėl kokių tai prie
žasčių išnyko.

Lietuvių Moterų Gyvenimą?
Atvažiavusios moterys dau

giausia dirba dirbtuvėse. Ma
ža jų dalelė tėra nedirbančių. 
Profesionalių taipgi mažai. 
Įsitikinimų dauguma tebėra 
senoviškų.

Kalbant apie progresyves 
moteris, nekatros* jos yra ii 
gana darbščios. Vedamose 
kampanijose jos visada dau
giausia narių gauna ir visada 
jų finansinė kvota būna dides
nė. Kiek seniau turėjo savo 
skyrių. Tuom sykiu jų veikla 
buvo daug gyvesnė. Turėdavo 
savo mitingus ir įvairias pra
mogas. Užėjus karui gražiai 
dirbdavo dėl Raudonojo Kry
žiaus. Bet toje vietoje panai
kino savo skyrių, nusitarusios 
organizacijose darbus dirbti 
sykiu su vyrais. Bendrai dir
bant, atrodo, kad moterų vei
kimas ne toks gyvas. Atnauji
nimui gyvesnio veikimo, Mon- 
trealo moterys planuoja vėl 
susitverti savo skyrių.

Biruta.

J. J. KAŠK1AUČIUS, M. D. |
580 Summer Avenue,

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

'''IIIIIIIIIIIIIIMHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN

Visiems gerai žinomas fil- 
mininkas Jurgis Klimas, pa-1 
simojo didelio masto darbą 
ir prašo visų mūsų organi
zacijų su juom kooperuoti.

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

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

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

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

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

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

So. Bostono Švente

PIKNIKASI
Rengia ALDLD 2 Kuopa

SEKMADIENĮ

Rugpjūčio 24 Augusi

Lietuvi n Tautiškame Pušyne
MONTELLO, MASS.

Kviečiame lietuvius iš, visos Massachusetts Vals
tijos dalyvauti, įsitikrinti kiek daug So. Bostoniečiai 
yra svetingi. — Rengėjai.

Iš priežasties Agotos Bloznelienės mirties, laiki
nai nepriimsime atostogautojų. Tie kur jau yra pa
darę iš anksto rezervacijas, prašome panaikinti. 
Vėliau pranešime, ar priimsime atostogautojus.

Bloznelip F a r m a
R. F. D. 2, Cauterskill Rd. Catskill, N. Y.

I
Telefonas Catskill 885M1

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS .

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS. ' 
f *

Geriausias Alus Brooklyne

PARę KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI 
t i

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS) (

Laidotuvių
$ 1) i rėk tor i u s

Liūdesio valandoj Kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai į ruoš U mū
ši^ šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 
būšite patenkinti.

1113 Ml Vemon St
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110
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Biznieriai, Skelbkite s Laivėje

uz-
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LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

yra didžiausiąs vi- 
ir taip pat pažan- 
Jame yra nemažai

Jei visų unijų na-

Pajieškau merginos arba moters, 
kuri norėtų išvažiuoti kitur apsigy
venti. Amžiaus 35 iki 50 metų, 
svorio 100 iki 150 svarų. Rašant 
ir paveikslą prisiųskit. Atsakymą 
duosiu kiekvienai.

GEORGE
11059 Dodge Rd. 2, Van Dyke, Mich. 

191-3)

MOSTEI. I.O. MASS
*

<

Pittsburgh, PaInglewood, Calif

tuo

ANT RYTOJAUS LABOR DAY ŠVENTE

Bus Gerų Valgių ir Visokių Gėrimų

y

iHMb

vyriausias 
kampaniją

dvi poras 
apskrities 

J. Rainar- 
padaryta 

Nor-

LDS 1 APSKR. PIKNIKAS 
PUIKIAI PAVYKO

Dar prieš 
vietinis
Choras,

; ..... ' > Zv- fu --t t a .G

“...ak, mamyte, meilutyte, sakai, man niekad ne
reikės eiti j darbą?”

* * * 
distrikto 

veda.

* * *
proga į Montello at-
apžiūrėjau Antano 

naujai uždėtą “Fur
Jo įtaisyta, ati-

t > ' n • • I i ‘ 7 • ' v ' > •

Brooklyniečiai, kurie norite busais važiuoti i šį pikniką, malonėkite tuojau užsisa
kyti vietas, bei įsigyti busų bilietus. , k

PHILADELPHIJOS IR APYLINKES
- * • •—. W&'A" ■ • . •’•i * JPIKNIKAS

Paramai Dienraščio Laisvės

Rugpjūčio 10 d. metinis LDS 
1-mos Apskrities piknikas ti
krai gražiai pavyko. Gal būt 
bus 
publikos šis piknikas, 
toji programa visa 
pildyta, 
didžiulis 

‘Li uosy bes 
jant Ed.

Shenandoah, Pa Gillespie, HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

rekordinis skaitlingumu
Garsin- 

gražiai iš- 
6 valandą 
mišrus 
vadovau-

Šugariui, užtraukė 
skambančiai ir sutartinai lietu
viškas liaudies dainas. Jam tris 
padainavus, dar ketvirtą išrei
kalavo gausūs aplodismentai.

Po tam perstatyta kalbėti 
LDS Centro sekretorius Jonas 
Siurba iš Brooklyno. Jis pasa
kė gerą, energingą prakalbą, 
užtrukdamas apie tris ketvirta
dalius valandos. Publika labai 
atydžiai- klausėsi. Kalbėtojas 
pirmiausia apibūdino svarbą 
LDS, paskui palietė abelnąją 
padėtį. Nurodė, kaip yra svar
bu 'veikti pažangiems žmonėms, 
idant reakcija būtų parblokšta. 
Kiekvienas šios šalies žmogus 
šiandien mato republ ikonų lai
mėjimo reikšmę, nes pragyve
nimo, daiktai nenupigo, bet-pa
brango ir vis brangsta. Kuomet 
kalbėtojas priminė, kad gali įsi
kurti trečia partija d,ėl ateinan
čių metų prezidentinių rinkimų 
su Wallace’u priešakyje, tai 
pasipylė audringi plojimai. Tas 
parodo, kad virš tūkstantinė 
publika išreiškė noro dėl trečios 
partijos.

Po prakalbos padaryta pra
nešimai pikniko reikale ir iš
šauktas Norwoodo Vyrų Cho
ras. Choras neperdidelis, bet 
skardžiai - skambiai dainuoja. 
Sudainavus tris dainas, publi
ka nepaleidžia, ploja ir šaukia 
daugiau. Choro vedėjas S. Pau
ra prašo visą publiką sykiu 
dainuoti dainelę “Kada turėjau 
kaime mergelę.” Jis prisiarti
nęs prie mikrofono dainuoja- 
veda ir publika pritaria ūpin
gai. Aidėja parkas nepaprastu 
dainavimu.’ Tokiu būdu dar ir 
penktą dainą sudainavo.

Abu chorai turi jaunas pia
nistes, kurias akompanavo. 
Gaila, kad nesužinojau jų pa
vardžių. Geras garsiakalbis 
taipgi puikiai pasitarnauja, nes 
publika viską gali girdėti.

Programai pirmininkavo Ap
skrities pirmininkas Jusius. 
Šiaip buvo pikniko gaspadorius 
Steponauskas, vietinis. Patar
navo prie ^užkandžių ir gėrimų

veik visi montellięčiai. LDS 
vice pirmininko žmona Vasa
rienė tikietus (barčekius) visą 
dieną pardavinėjo. Dirbusiųjų 
prie patarnavimo prašau at
leisti, nes pavardžių nežinau, 
be to, susidarytų ilga litanija.

Dovanų piknikui atvežė: bos- 
tonietė E. čeikienė 
žibančių auskarių, 
sekretoriaus žmonai 
dienei pasidarbavus
keliolika dolerių pelno, 
woodietes atvežė sūrį ir butelį 
gėrimėlio. Grybienei pasidar
bavus, padaryta apie pora de- 
sėtkų dolerių pelno.

Jaunų Vyrų orkestrą nuola
tiniai tęsė muziką iki vėlumos. 
Nemažai jaunimo linksminosi, 
viena kita porelė ir suaugusiųjų 
dar padaro suktinį. Abelnaį, 
buvo graži draugiška nuotaika, 
pilni pasitenkinimo piknikie- 
riai, tai buvo smagūs ir ren
gėjai.

Pikniko 
važiavęs, 
Vasario 
Coats” biznį,
tinkamai išpuošta nedidelė vie
telė, tai buvusi sena bakūžė, 
kuri perremontuota į tinkamą 
patalpą, ir yra nuosava.

Čia jis turi jau gražų skai
čių “futrųv dėl pasirinkimo. 
Aš noriu pakuždėti mūsų drau
gėms moterims, ne todėl, kad 
noriu jo biznį garsinti, bet ku
rios mislinate apie pirkimą “fu- 
tros,” tai apsilankykite pas A. 
Vasarį, o nesigailėsite. Tikrai 
naudos turėsite, gausite nuošir
dų ir rūpestingą pritaikymą ir 
patarnavimą. D. J.

GERAI PAVYKO LAISVĖS 
PIKNIKAS

Rugpjūčio 10 d. Brandon
ville Giraitėje įvyko dienraščio 
Laisvės paramai piknikas. Jis 
gerai pavyko, tai^ pirmas šioje 
apylinkėje taip nusisekęs pik
nikas.

Ir tai įvyko tokiose sąlygose, 
kada šioje apylinkėje anglies 
kasyklos ilgai stovėjo. Read
ing anglies kasyklos yra van
dens užsemtos. Paker strei
kuoja dvi savaitės laikos. Bet 
nežiūrint to, ‘piknikas buvo ge
ras. Reiškia, tos kliūtys darbi
ninkus nesulaikė nuo atsilanky
mo į savo dienraščio pikniką.

Reikia pastebėti, kad dėl pik
niko sėkmingumo daug prisidėjo 
ir pati Laisvė, kuri jį gerai 
garsino. Daug' pasidarbavo 
Stasys Kuzmickas ir Kupstie
nė su savo dukrelėmis šį pik
niką garsinant.

Maistu, gaspadinių reikalais 
rūpinosi Stasio ir Antano Kuz
mickų žmonos, o Stasys patar
navo su savo automobiliumi 
įvairiais reikalais. Reiškia, 
da buvo darbuotasi, tai ir 
sėkmės geros.

Į pikniką, apart vietinės
blikos, buvo atsilankę apsčiai 
svečių ir iš toliau. Iš Wilkes- 
Barre buvo V. Valukas, J. Sur- 
dokas, A. Valinčius ir daugiau 
svečių. Buvo ir iš kitų kolo
nijų. Ačiū visiems, kurie nuo
širdžiai darbavosi pikniko pa- 
sekmingumui ir atsilankiusiems 
į pikniką. Tikiu, kad nuo pik
niko liks dienraščiui finansinės 
paramos ir aš nuo savęs jum 
linkiu gyvuoti daugelį metų.

MAINIERIAI NORI NACIO- 
NALĖS POLITINES KON

FERENCIJOS
Didžiausias iš Progresyvių 

Mainierių Unijos lokalas 1 čia 
paskutiniame savo reguliariame 
susirinkime nutarė atsišaukti 
į tos unijos Pildomąją Tarybą, 
kad išleistų viešą atsišaukimą į 
visas darbo . unijas “sušaukti 
bendrai riacionalę politinę kon
ferenciją,” kad sudarius ben
drą politinį veikimą 1948 me
tams.1

MOTERIS—MOTINIŠKA
Kuri Įvertintų gerus namus. Prižiūrėjimui 
dviejų vaikų ir atlikimui lengvo namų darbo.

TELEFONUOKITE MRS. WESTERMAN, 
GREAT NECK 1163

(IM)

MOTERYS 
ATRINKIMUI NAUJŲ VILNONIŲ 

ATKARPŲ. PATYRIMAS NEREIKALINGAS. 
GERA ALGA

9-11 BOERUM ST., BROOKLYN.
______________________________________(196)

OPERATORĖS
Patyrusios nrie Blouses 

Dirbti Ant Paprastos Mašinos. 
Nuolatinis Darbas. Gera Alga 

VICTORY BLOUSE CO.
363 E. 155th St., Bronx, N. Y.

' • ’ “tite>

ka-
pa-

KŪDIKIŲ PARALYŽIUS 
DELAWARE

Wilmington, Del. — Pas
kutiniu laiku šioje apylin
kėje susirgo kūdikių para
lyžium 24 asm'enys ir mirė 
11 metų mergaitė. Sveikati- 
niai miesto valdininkai 
kreipėsi į Wash ingtoną, 
prašydami patarimų kovai 
prieš tą ligą.

Cincinnati, Ohio. —Dau
giau kaip už valandos pirm 
gimimo, buvo girdit rėks
mas negimusios mergaitės. 
Ji buvo viena iš dviejų 
mergaičių, kurias J. Wm. 
Joseph’ienė pagimdė 
pačiu pradėjimu.

Orlaivis Sudužo, Užmušė 
Moterį ir Kūdikį

Rugpiūčio 10 d. La Dera 
parke Douglas Aircraft Corp, 
darbininkai laikė pikniką. 
Vienas iš dalyvių, George Por
ter ,užsimanė su savo aeropla
nu “pabaikauti.” Pasiėmęs sa
vo žmoną Brownie Bell, Por
ter įsisėdo į orlaivį ir iškilo 
virš piknikaujančių. Bemane- 
vruojant kas tai atsitiko ir or
laivis krito apie 35 pėdas ant 
piknike bežaidžiančių dalyvių.

Orlaivis pirmiausia atsidū
rė į medį. Paskui krisdamas 
ant šaligatvio pataikė į Mrs. 
Eula Walters iš Los Angeles 
ir į 2 metų Myrna Lynn Cof
fey. Abi ant vietos užmuštos. 
Užmuštosios moteries keturių 
mėnesių kūdikis išliko gyvas, 
nors vežimėlis, kurį stūmė mo
tina, visiškai sulamdytas.

Nelaimėj žuvo G.eorge Por
ter ir jo žmona. Sunkiai su
žeista ir užmuštosios margai
tės motina, kuri kartu ėjo.

— RENGIA —

PHILADELPHIJOS LIETUVIŲ ORGANIZACIJOS
SEKMADIENĮ

Rugpjūčio - August 31

Tai bus masinis sąskridis iš labai plačios apylinkes. Dalyvaus Brooklymas, 
Baltimore ir daugelis iš Pennsylvanijos angliakasyklų miestų. 

i u
Didelė Salė Šokiams ir Gera Orkestrą i

Iš BROOKLYNO BUŠAI EIS Į ŠĮ PIKNIKĄ 
KELIONĖ $3.00 ROUND TRIP

Iš Williamsburgho
Nuo Laisvės salės

419 Lorimer St., 9-tą v. ryto

Iš Central Brooklyno
Nuo Leitos Įstaigos ’ 

56 Hudson Ave., 8:30 v. ryto

KELIOS ŽINUTĖS
Rugpjūčio 11 d. naktį tapo 

nušautas • Petras Blaskis trimis 
kulkomis. Šalę jo namo yra 
graikų restorantas. Petras iš
girdo, kad kas tai vaikščioja 
prie namo, tai jis nuėjo prie 
durų pažiūrėti. Ten ir liko nu
šautas.

Šūvius išgirdę jo motęris ir 
dukterys subėgo ir rado jį per
šautą. Buvo duota žinia po
licijai. Petrą bevežant į ligo
ninę jis mirė. Ant gatvės ras
tas numestas revolveris ir radi
jo priimtuvas, kuriuos numetė 
vagys. Kas tie piktadariai, tai 
dar nežinia. Policija buvo su
ėmusi tris nužiūrimus vaikėzus, 
palaikė, iškvotė ir paleido, nes 
nesurado užtektinai nurodymų, 
kad jie būtų kalti.

Petras Blaskis guvo 63 metų, 
nuo seniai gyveno North Si- 
dėje. Jis iš Lietuvos paėjo iš 
Vilnijos. Liko nuliūdime mo
teris ir ‘pejndos dukterys. Dir
bo Steelwork Labello fabrike. 
Palaidotas 14 d. rugpjūčio. 

* * *
Pereitą savaitę mūsų mieste 

įvyko Pennsylvania valstijos 
Amerikos Legiono konvencija. 
Suvažiavo apie 20,000 delega
tų ir dalyvių. Penktadienį bu
vo surengę mieste paradą. Mar- 
šavo su įvairiais pasipuošimais, 
kaipo kokis cirkas. Tūli iš jų 
pasirodė laukiniais, gatvėmis 
lakstė girti, gėrė alų, užkabi
nėjo moteris. Iš. centralinio 
viešbučio pro langus paleido iš 
paduškų plunksnas, kurios pa
darė nemažai žmonėms nesma
gumo.

Kada delegatai taip necivi
lizuotai elgėsi, tai jų vadai lai
kė konferenciją, darė tarimus, 
smerkė kitų šalių liaudies de
mokratiją, kitus įtarė necivi
lizuotais ir nedemokratiškais 
žmonėmis. \ ,

Vietinio 
prokuroras 
prieš, lošimą iš pinigų, ir kas 
neprisilaikys tų , patvarkymų, 
tiems grūmoja kalėjimu.

Bet ant Liverpool gatvės šv. 
Juozapo bažnyčios valdonai vie
šai buvo surengę fėrus.. Gatvė
je lošė iš pinigų ir gęm'blerystė 
buvo pilnai praktikuojama. 
Vėliau $v. Andriejaus parapija 
tą pakartojo. ' Matote, jiems 
tai viskas valia.

D. P. Lekavičius.

Nuskendo. Męrgiųą,f Ąųto- 
mobilio Vairuotoja. •<

, . Woburn, Mass, —-Nusiri
to į Horn, tvenkinį automo
bilis, kurj vairavo Geral
dine ■ McDonough, 21 metų 
mergina. Vairuotoja nu
skendo, - o keturios kitos 
mergaitės automobilyje bu
vo sužeistos, bet išgelbėtos.

Anglija Protestuoja, kad 
Sovietai Užėmė Žibalo 
Fabriką Ryt. Austrijoj

London. — Anglija 
protestavo, kad Sovietai 
perėmė į savo žinybą Lo
bau žibalo fabriką, rytinėje 
Austrijoje. Kiek pirmiau 
Amerika dėl to protestavo 
sovietinei vyriausybei. So
vietai tvirtina, kad tas fab
rikas buvo Vokietijos pilie
čių nuosavybė, ir todėl So
vietai gali ji pasiimt į kari
nius atlyginimus, pagal 
Potsdamo sutartį. Amerika 
ir Anglija teigia, kad mini
mas fabrikas priklausęs 
anglų-amerikonų kompani
joms. Jis buvęs 1942 m. pa
statytas tų kompanijų lė
šomis, bet, girdi, “be jų ži
nios.” i

Savo rezoliucijoj mainierių lo- 
kalas toliaus sako, kad tokia 
nacionalė konferencija, turėtų 
nustatyti 1948 metams rinki
mų eigą,’ taip kad būtų išsta
tyti kandidatais darbo unijų 
nariai-darbuotojai ir taip pat 
rūpintis, kad išrinkus geresnį 
prezidentą, nors tam ir reiktų 
tverti trečiąją partiją.

Rezoliucija taipgi ragina 
prie didesnės nepriklausomos 
politinės veiklos (tai yra nepri
klausomos dabartinėm dviem 
politinėm partijom), nurodant, 
kad 'priėmimas Taft-Hartley bi- 
liaus aiškiai parodė, kad da
bartinis kongresas yra korpora
cijų kontroliuojamas ir pasi
ryžęs užgniaužti darbo žmonių 
laisvę, kad dabartinis kongre
sas visiškai nekreipia domės į 
darbo žmonių reikalus ir veda 
prie bedarbės ir kito karo.

Tenka pasakyti, kad minė
tas Progresyvių Mainierių Uni
jos lokalas 
soj unijoj, 
giausias. 
ir lietuvių.
riai taip rūpintųs a'belnai dar- 
go žmonių gerove, unijinis vei
kimas būtų šiandien suvienytas 
ir daug sėkmingiau vestų darbi
ninkų reikalus.

Mainieriai, kurie kasdien len
da po žeme, nežinodami, kurią 
dieną ir jų maino j gali ištikti 
ekspliozija ir sudeginti juos ar
ba suspausti tarp akmenų, iš
moko kovoti už savo reikalus. 
Jie atsišaukia ir į kitus šalies 
darbininkus eiti kovingesniu 
keliu. Mainierio Duktė.

PRANEŠIMAS
CLEVELAND, OHIO

Svarbus A. L. Moterų Kliubo su
sirinkimas įvyks ketvirtadienį, rug_ 
pjūčio-Aug. 21 d., 7. vai. vakare, 
Maniuško svetainėj, ant 79th St., 
tarpe Korman ir Bellevue. Apart 
kitų kliubo reikalų, yra du svar
būs reikalai, kuriuos šiame mitin
ge turime atlikti: 1—turėsime pa
sirinkti svetainę žiemai, 2—pikni
kui darbininkus išdinkti, kuris 
įvyks rugsėjo (Sept.) 7, pas Rubus, 

Visos narės 
kviečiamos atsilankyti ir naujų at
sivesti. Valdyba (191-2)

o | jvyns lugsuju voepi.;
L ir laiko jau nedaug.
* kviečiamos atsilankvt

PAJIEŠKOJIMA1

Matthew A 
BUYAUSKAS

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

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

BAR & GRILL
Lietuviška Alude

DEGTINĖ, VYNAS 
IR ALUS

Jeigu pamatysite poliostą 
įtartinai žvelgiant per tvorą 
į jūsų kiemą, nėra pavojaus. 
Jis gal tik ieškos juodmargės 
katės, kuri per 6 metus gyve
nusi Stagg St. stotyje ir stai
ga dingusi.

: Egzaminuojant Akis, 
; Rašome Receptas 
Darome ir Pritaikome Akinius

h 1 , -A < > • ” A-• v > >

Drs. Stenger & Stenger
•; Optometrists, v

394-398 Broadway
Brooklyn, NL Y.

Tel. ST. 2-8342

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių 
IŠ senų padarau 
naujus paveiksi A 
lūs ir kra javus 
sudarau su ame-|F 
rikoniškais. Rel-h 
kalui esant ir|g 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

Kampa* Broadway Ir Stoną Ava. 
prie Chaupcey St., Broadway Line

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn, 

Tel. GLemnore 5-6101

ir pavienių.

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue

▼

TELEPHONE
BTAGG 2-5048

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

RONKONKOMA
8634

MATTHEW P. BALLAS 
? (BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborias
, . LiūdSsip valandoje kreipkitės pas mus - 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
Paikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

Kanados 
Black Horse Ale

JOSEPH ZE1DAT
411 Cran'd St., 

Brooklyn 11, N. Y.

LlTUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYN®

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelią pasirinkimas visokių valgių

ATDARA pĮENĄ IR NAKTĮ 7 DIEDAS SAVAITĖJE < 

282 UNION AVĖ. . BROOKLYN, N. Y. 
Tel. EVergreen 4-MUB

5 pusi., Laisvė (Liberty, Lįth. Daily), Antr., Rugp. 1947.



Oras Atvėso Svečiai
šeštadienio vakarą per nak

tį trankėsi žaibai su griausti
niu. šiek tiek ir palijo. Vieto
mis iškritę 2.11 colių vandens, 
kitur po mažiau. Oras atvėso. 
Sekmadienį aukščiausia tem
peratūra buvo 72 laipsniai, 
žemiausia 65. Tačiau per visą 
dieną drėgmė tebebuvo vargi
nanti, 96 nuošimčiai.

Pirmadienį iš ryto buvo dar 
vėsiau.

šis lietus, sakoma, gal iš
gelbėsiąs $20,000,000 vertės 
Long Island farmų derliaus.

Banga Užmušė Žmogų
Keista banga, kaip nors su

supta staigaus ir smarkaus vė
jo laike žaibų audros praėju
sio penktadienio prievakarį, 
staiga tvojo trauklį laivuką, 
(tug) Mathiasen Line į stovintį 
33-je prieplaukoje prekinį lai
vą Nonsuco. Kitas pritraukia
mas prie dokų laivas Sam Cree 
pasviro, pritrėškė ir sutriuškino 
trauklį.

Trauklyje buvę šeši įgulos na
riai išgelbėti kitų trauklių, o 
vienas, Jose D’San, 52 
brooklynietis, dingo, tin 
prigėrė.

metų, 
būt

Eva Mizarienė Ligoni
nėje—Bus Operuota

Rugpjūčio 18 d. pasidavė 
rimtai operacijai Eva Mizarie
nė (iš Jackson Heights), Ai
do Choro pirmininkė ir visuo
menininke.

Ji randasi Doctors’ Hospital 
(Daktarų ' Ligoninėje), 170 
East End Ave., New York Ci
ty, — prie E. 87th St.

Privažiuoti patogiausia ši
taip : važiuoti Lexington Ave. 
(žemutiniu traukiniu arba bu
sti) iki 86th St. Nuo ten gali
ma pėsčiam nueiti arba busti 
pavažiuoti iki East End Ave. 
(prie East River). Ten, ties 
Carl Schurtz parku yra ligo
ninė.
d. -vlydtaoivbgkčetaoinvmgkč 

Lankymo valandos: nuo 9 
ryto iki 10 v. vakaro kasdien.

Antradienį, rugpjūčio 19 d. 
d-gė Mizarienė bus operuoja
ma. Operaciją atliks daktarė 
Helen W. Spencer.

Nuoširdžiai linkime Evai 
greit pasveikti ir vėl stoti 
suomeninin darban.

vi-

Atsidarė Naujasis 
Restauranas

Frank Domikaitis šeiminin
kauja savo naująjame restau- 
rane, 417 Lorimer St., Brook
lyne, jau kelinta dieria — pra
dėjo publiką valgydinti rug
pjūčio 14-tą.

Restauranas jaukiai įreng
tas, draugų Domikaitis turi 
daug, valgius gamina šeimy
niškai, seniai jam mokamu ir 
įprastu būdu, taipgi yra ži
nomas ir kitataučiams šioje 
susiedijoje iš seniau, tad sve
čių iš pat pirmų dienų jis tu
ri daug.' Pasijuto turįs per 
sunkiai dirbti, kad kaip nors 
spėtų aptarnauti. Prisiėjo ieš
koti daugiau pagęlbininkų, 
negu pirm pradėjimo tikėjosi 
reikėsiant.

Atrodo, kad naujajam res- 
tauranui lemta taip jau gerai 
gyvuoti, kaip ir seniesiems. 
Ant Lorimer St. arti kito res- 
taurano nesiranda, o gyvento
jų čia irgi daug. Taipgi pato
gu čia užeiti kai kurių šapų 
darbininkams ir ateinantiems 
j Laisvės įstaiga ar į susirin
kimus, įvykstančius Laisvės sa
lėje. Rep.

Trečiu kartu bėgiu metų va
gys įsibriovę į Royal Mounters, 
Inc., raštinę, Brooklyne, išlau
kę saugiąją šėpą, bet nieko ne
radę. Įnirtę už nepelningą pra
kaitą, išdraikę dokumentus po 
aslą.

Smagiai Piknikausime 
Ateinantį Šeštadienį

kartą piknikausime ne 
bet vistiek gražiai. Tai 
šį šeštadienį, rugpjūčio 

23 d., patogiame ir

toli, 
bus 
(Aug.) 
gražiame National Hali and
Park, 65-1.3 39th Ave., Wood
side, L. 1.

Jurgio Kazakevičiaus orkes
trą gros šokiams. O geromis 
vaišėmis ir geru patarnavimu 
visus aprūpins bendra rengė
jų komisija, išrinkta iš šių or
ganizacijų ; Lietuvių Literatū
ros) Draugijos 1-mos kuopos, 
Lietuvių Darbininkų Susivieni- 
jim 
švietos Klubo ir Lietuvių Lais
vės Radio Klubo.

Pradžia 1 vai. dieną. Įžan
ga tik 50 centų (įskaitant 
taksus).

National Park yra labai pa-

1 kuopos, Moterų Ap-

Ar Užsisakėte Vietą Važiuo ti į 
Philadelphijos Pikniką?

Jau paskutinės savaitės iki 
philadelphiečių r engi amojo 
dienraščio Laisvės naudai pik
niko. Jau labai laikas užsisa
kyti busuose vietas, nes iš 
anksto turime žinoti, kiek bus 
pasažierių.

Iki šiol turime užsakytus 3 
busus. Juos reikia pripildyti. 
Kelionė iš Brooklyno $3 asme
niui, “round trip.”

Jei būtų važiuotojų 
giau, kaip trims busams, 
anksto žinodami, galėtume 
gauti daugiau busų. Tačiau 
paskutinėm dienom .jau nebus 
galima gauti daugiau busų. 
Todėl yra svarbu užsisakyti 
busuose vietas iš anksto.

clau-
iš

Lietuvių Laisvės Radio Klubo Reikale
Šį sykį įsirašė į Radijo Klubą 

sekami asmenys ir organizaci
jos:

Po $5: LLD 185 kp., Rich
mond Hill, N. Y., ir LDS 13 kp., 
Richmond Hill, N. Y.; Roy & 
Eva Mizaros, Jackson Heights,

Mr. & Mrs. Vaičekauskas, 
Brooklyn, N. Y., $4.

P. Bieliauskas, Richmond

Po $1: A. Butkauskas, Rich
mond Hill, N. Y., ir J. Jakima
vičius, Shelter Island, L. T., N.

širdingai dėkojame viršminė- 
tiems prieteliams.
•r

Prašome pasiklausyti pui
kios programos šį sekmadienį, 
rugpjūčio 24-tą. - “Vyturėlis,” 
stygų ansamblis, suteiks klau
sytojams puikią programą. 
Apart paties ansamblio, “Vy
turėlio” vadovas Edwardas ži- 
džiūnas praneša, kad bus ir 
dainų programėlė, kurią atliks 
ansambliu solistė Lillian Bas- 
tytė. Tad atsisukite radiją ant 

“Ne viename, bet daugelyje frontų” mes privalome 
kovoti, sakė velionis prezidentas Rooseveltas prakalbo
se šaliai. Šiame paveiksle parodomas Rooseveltas trijo
se skirtingose pozose, nufotografuotas laike tos prakal
bos. Apie jo darbus nauja filmą “The Roosevelt Story” 
pradedama rodyti rugpjūčio 21-mos vakare, Globe Te
atre,' 46th St. ir Broadway, New Yorke.

Boulevardu.
atvykę Inde- 
Jainaica trau- 
G5th St. stoty-

togiai privažiuojamas iš visų 
dalių miesto, nes arti prieina 
visų trijų subway linijų trau
kiniai, taipgi keli busai ir ge
ras kelias privažiuoti mašino
mis — Queens

SUBWAYS: 
pendent linija, 
kiniu, išsėskite 
je; o iš BMT ir IRT (Flush
ing traukiniais) išsėskite 69th 
St. stoty.)e. Iš visų netoli.

Kviečiame visus brooklynie- 
čius ir iš apylinkių miestų lie
tuvius atvykti su savo šeimo
mis ir draugais pas mus pasi
linksminti, tuo patimi parem
ti mūsų darbus, kurių, kaip 
jums jau žinoma, williamsbur- 
giečiai turime daugybę.

Williamsburgiete.

Central Brooldynui
Iš Central Brooklyno busas 

išeis nuo Napoleono Leitos 
įstaigos. 56 Hudson Ave., 8:30 
vai. ryto. Tas busas ateis prie 
Laisvės salės ir iš čia visi bu
sai kartu, 9-tą vai. ryto, iš
važiuos į pikniką.

Atsiminkite, kad piknikas 
Įvyks rugp j. (Aug.) 31 -mą 
dieną. Ant rytojaus po pikni
ko bus Labor Day šventė. Tai 
bus puiki proga po pikniko 
atsilsėti.

Važiuokite pasimatyti su 
philadelphiečiais ir su kitais 
atvykusiais iš skirtingų miestų. 
Pasinaudokite gražia kelione 
ir tyru oru. Kartu paremkite 
dienraštį Laisvę. *

Laisvės Administracija.

stoties WBYN, 1430 klės., 10 :- 
30 vai, ryto, ir klausykitės mū
sų programos.

Mes raginame Brooklyno ir 
apylinkės 'biznierius stoti į mū- 
tų Klubą. O tie, kurie jau pri
sirašė .prie klubo, paraginkite 
savo kaimynus-pažįstamus. Ga
lite įstoti su $1 ir aukščiau. 
Visais klubo reikalais kreipki
tės tiesiog į patį Klubą: Lith
uanian Liberty Radio Club, 427 
Lorirper St., Brooklyn 6, N. Y., 
telefonas STagg 2-3878.

_ L. K—te, LLRK Sekr.

am-
MIKE

Vincas Inca, 61 metų 
žiaus, gyvenęs 321 Chauncey 
St., Brooklyne, mirė 18 d. rug
pjūčio, savo namuose. Kūnas 
pašarvotas graboriaus J. Garš
vos šermeninėje, 231 Bedford 
Ave., Brooklyn.' Bus palaido
tas ketvirtadienį, rugpj. 21- 
mą, šv. Jono kapinėse. Laido
tuvių apeigas prižiūri grabo- 
rius J. Garšva.

A. Grigas su žmona iš Chi- 
cagos atvyko ant vakacijų į 
New Yorką. Draugas Grigas 
yra senas pažįstamas Geo. 
Kuraičio. Jis aplankė Laisvės 
įstaigą ir pasimatė su buvu
siais chicagiečiais. Dienraštį 
Laisvę draugai Grigai apdova
nojo su $10.

Chicagoje Grigai ilgai lai
kė valgių krautuvę. Dabar jie 
biznį pardavė ir nori biskį 
sivažinėti.

pa-

J. Meškienė Namie
Rugpjūčio 17 d. J. Meškie

nė sugrįžo iš ligoninės. Nors 
operacija buvo pusėtinai sun
ki, bet pernešta sėkmingai. 
Nona gydytojas išleido iš li
goninės, bet griežtai uždrau
dė ką, nors dirbti, įsakė na
mie ilsėtis.

Linkime Julijai greitai pil
nai pasveikti.

A. Paukštienė.

Motina Su 7 Vaikais 
Gyveno Parke, Bet Jai 
Uždraudė Ten Būti

Mrs. George Scalzi, 33 metų, 
po pernakvojimo su 7 vaikais, 
dviem burdingieriais ir su vyru 
parke, 'buvo pašaukta į teismą 
pasiaiškinti, dėl ko jinai apsigy
veno parke? Mrs. Scalzi atėjo 
vedina šešiais vaikais.

Jos istorija maždaug tokia. 
Jie gyveno per 6 metus 1040 
Grand Concourse, trijų aukštų 
namelyje, išsilaikydami su Mr. 
Scalzi uždirbamais per savaitę 
45 doleriais ir iš labdarybės de- 
partmento pridedamais' $61.40 
mėnesiui. Bet, kada dolerio 
vertė eina pirm žmogaus ver
tybės, žmogus turi pasitraukti. 
Kokį pelną galėjo duoti Scalziai 
prie tokių pajamų? Namuką 
nupirko norinti ten statyti 
maldnamį. Įsakė Scalziams iš
eiti.

Išeiti. Bet kur išeiti? Ir be
vaikiai ir pinigėlių maišą turį 
dabar vos gauna butą. Scalziai 
per 18 mėnesių ieškojo buto, 
'bet negavo. Doleriui su Dievu 
į talką atėjo ir miestavojo 
švaros departmento inspekto
rius. Per 6 metus buvęs “ge
ras” Scalzių šeimos sveikatai, 
staiga butas ,pasidarė nesveiku 
—prastos rynos, per daug gy
vių.

Scalziams pasiūlyti net trys 
kiti butai, bet Scalzienei jie 
pasirodė blogesniais, nesveikes- 
niais už turimąjį, ir ji atsisakė 
priimti. Vienas iš tų buvęs be
namių ’bendrabutyje, šeimą iš
metė iš namų trečiadienį. Iš
mestas iš namų, Scalzi su visa 
šeima ieškojo buto, bet nerado.

Dabar, po pernakvojimo par
ke, jiems' esąs pasiūlytas 5-kių 
kambarių butas. Bet Mrs. 
Scalzi sakė, kad jinai pa
žiūrės pirm sutikimo imti. Jei
gu netinkamas gyventi, sako ji, 
geriau gyventi parke, negu ur
ve.

Nors tikinčiai, tačiau Mrs. 
Scalzienei atrodo keista, dėl ko 
Dievas, turėdamas beribį dan
gų ir visą pasaulį (kaip jai 
aiškina bažnyčioje), turėjo da
bar ją vargšę su pulku vaikų 
mesti iš buto? Ko jam būtinai 
veržtis čia, o ne kitur? Jinai 
jaučiasi vardan jo skriaudžiama 
ir patylomis gal kada pagalvoja, 
kad pas mus doleris yra už
valdęs ir jos Dievą. <

■ Nežiūrint' visko, Scalziams 
teisėjas uždraudė parke miego
ti kitą naktį — tas daro mums 
negarbę. šeimą suskaldė — 
vaikus nusiuntė į prieglaudas. 
Nesunku suprasti, kaip po to 
visko jaučiasi motina. Išsiil
gusi šeimos, gal bus priversta 
nusileisti, lysti į bile urvą, kad 
tik su vaikais kartu būti.

6 pusi., Laisve (Liberty, Lith. Daily), Antr., Rugp. 19, 1947

650 5 th Ave., kamp. 19 th St. 
BROOKLYN, N. Y.
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Karščiausia Šią ir Vįsu 
Mėty Diena

Rugpjūčio 15-ta-ibuvo karš
čiausia šių metų diena New 
Yorke, temperatūra pakilo iki 
93.6 laipsnių, sutra 91 nuoš. Ir 
karščiausia 15-ta visuose oro 
rekorduose. Pirmesnė rekordi
nė karščiausia buvo 1938 me
tais, dviem dešimtadaliais 
laipsnio mažiau. O,1 rekordinė 
šalčiausia yra buvusi 1921 m., . . *58 laipsniai.

Prievakariais biskelį palijo, 
vietomis su ledais ir su smar
kiu vėju. Po to oras biskį at
vėso. ,

Vėjas ir žaibas padarė kai 
kam ir žalos, žaibas trenkė į 
kaminą 176 Spring St.,. New 
Yorke. Taipgi Staten Islande 
aptrankė kelis kaminus ir stul
pus. Apsvilino stogus namų 63 
El m St., West New Brighton, 
taipgi 6 William Ave. ir 1546 
Richmond Ave.,. New Dorp. Ir 
kai kur medžius apgadino.

New Yorke vėjas įvertė stik
linį 20 pėdų,langą į Wall Food 
Shop, 110 Wall St. Sužeidė 
Roslyn Reikes, 16 m., gyvenan
čia 870 Riverside Drive, ir Ade
lę Dernasdine, 27 m., 622 Bay 
Ridge Ave., Brooklyn. Išrovė 
kai kur medžius.

Mrs. Elsie Shomer, newyor- 
kietė, iš viešnagės Francijoje 
grįždama į New Yorką lėktuvu 
jame buvusi “apkraustyta.” Ji 
sako, kad, jai snustelėjus, iš 
valizos dingę tūkstančio dole
rių vertės brangakmenių. Ke
leivius krėtė, bet dingusių 
daiktų nerado.

Frank Guarino, 35 m., gyve
nęs 1187 Second Ave., New 
Yorke, sulaikytas tolimesniam 
kvotimui po arešto. Jį kaltina, 
kad jis nakčia įsibriovęs į 82 
metų senutės Mrs. Margaret 
Leonard apartmentą, 340 E. 61 
St., ir norėjęs ją pasmaugti, 
kada ta išbudo ir pamatė jį 
rausiantis po butą.

Portugalija. — Nugriu- 
vus traukiniui, žuvo 16 
žmonių.

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

TeI.EVergrecn 7-6868 
221 South 4th Street

9—12ryte
1— 8 vakareValandos:

Penktadieniais Uždaryta

F.W.Shalins 
(Shalinskas) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y. 

Suteikiam garbingas laidotuves 

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel Vtrginia7-4499

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

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadieni.

Padėka

taip 
laiš- 
kito-

esu 
mie-

Visiems mano draugams - 
prieteliams, kurie man esant 
ligoninėje užjautėte mane, bū
tent, lankymu ligoninėje, 
pat už gėles, užuojautos 
kučius bei atvirutes ir 
kias įvairias dovanas, 
daug dėkinga. Tas jūsų,
Ii draugai, draugiškas link ma
nęs atsinešimas suteikė* jėgų 
ir noro greičiau pasveikti.

Aš taip pat labai esu dėkin
ga Buknio sesutėms, Evai čer- 
kasienei (pas kurią dar ir da
bar randuosi) ir Rakauskų 
šeimai, kurios man sugrįžus iš 
ligoninės suteikė savo namuo
se, Montello, Mass., gražias ir 
ilgas vakacijas, teikdamos vi
sus , man patogumus mano 
sveikatai sustiprinti. Todėl, 
dar kartą visiems giliausią pa
dėką reiškiu.

A. Buknienė.

Policija areštavo tris vyrus, 
Dominick Maura, Charles F. 
Musillo ir August Soli, suse
kus juos 91 Bleecker St. bil- 
dinge apvaginėjant raštines. 
Juos sekioję per kelis mėne
sius. šį kartą detektyvas, ap
simetęs girtu valkata, netruk
dė jų įeinant į bildingą, tik 
išeinant.

New Delhi, Indija. — Tę
siasi kruvinos riaušes tarp 
indusų ir mahometonų.

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

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

PIETŪS 60c. VAKARIENĖ 85c
Iš 54ų patrovų Iš 7-ių patrovų

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

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

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

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

Peter Kapiskas

Didelis Išpardavimas!
Daimantai, Laikrodžiai, Platinumai ir Džiuleriai 

Parduodami Labai Nužemintom Kalbom.
Nepaprastai Žemom Kainom! 1i 

Aukso, Platinum žiedai, Kryžiai, Laketukai, ♦ 
Branzalietai ir Špilkos.

Taipgi Links ir Pendants

DIDELIS SANDĖLIS IŠPARDAVIMUI 
STEBINANČIAI ŽEMOM KAINOM

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

Religijiniai daiktai, abrozdai ir stovylukėš 
, nužemintom kainom.

Ką' Tik Jūs Piricsite, Stebėsitės Kainų Nužeminimu.

ROBERT LIPTON
Jeweler

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

Trūkusi Vandens Įvada 
Padarė Daug Žalos

Sekmadienio rytą, su didžiu 
trenksmu, išeksplodavo di
džioji vandens įvada, 48 co
lių storio dūda, priešais 1 W. 
85th St., New Yorke. Vanduo 
iššovė į orą 50 pėdų aukščio 
geizeriu ir leidosi upeliu į vi
sus šonus per kelis blokus. Už
liejo daug skiepų, išardė Šali
gatvių. Sustabdė viską, kas, 
pristatoma vietos gyventojams 
požemiu ar paviršiumi žemės.

Pumpavime užlieto ir stab
dyme 'išsiliejančio vandens 
apie 300 miesto departmentų 
darbininkų dirbo per visą die
ną. Patsai majoras O’Dwyer 
stovėjo su dirbančiais, bendrai 
su departmentų ekspertais di
riguodamas darbą.

Joe Vitale, 47 m., buvęs gy
vasties sargų, užsispyręs plauk
ti nuo Rockaway j Jones Beach. 
Kada po dviejų 'bandymų ir gy
vybės sargų jo ištrafikimo iš 
vandens jis bandė trečią kartą 
išplaukti j pavojingą plaukioji
mui zoną, jį areštavo.

PARDAVIMAI
Parsiduoda viešbutis, su bizniu— 

Bar Grill. 3-jų aukštų namas. 7 
garadziai, lotas 150x150, 42 kamba
riai. Netoli vandenio, arti Main Rd. 
Biznis išdirbtas per 17 m. Pirkėjai 
tuoj gali perimti. Vieta 135 mailių 
nuo New Yorko. Kreipkitės į U. S. 
Hotel, 13 R. Valatie, N. Y. Tel.: 
Valatie 13-R.

Peter 
KAPISKAS
BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus 

RHEINGOLD
BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174




