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Ligoninėje.
“Skauda.” 
Chirurgija.
“Gumbas.”

Rašo R. MIZARA

šitie žodžiai rašomi niūjor- 
kiškiame Doctors Hospitalyj.

Eva tik prieš'ketvertą va
landų buvo operuota; silpna ir 
tik pusiau sąnrfoninga.

Aplinka čia ypatinga, štai, 
sėdžiu prie lango ir stebiu gra
žiąją panoramą: priešakyj — 
dailus Karolio Schurz’o par
kas, kurio centre stuksoja bal
tai nutapyta mūsų miesto ma
joro O’Dwyer’io' oficialė vasa
rine rezidencija — Grade 
_ _ . aMansion.

Toliau — plačioji East Ri
ver, kuria nuolat šliaužia bar- 
žės, laivai ir laiveliai, dažnai 
sutriūbydami, tarytum akom
panuodami vaitojantienis po 
operacijos esantiesiems ligoni
nėje.

Anapus upės — Long Is
land City ir Astorijos pakraš
čiai su savo fabrikais.

Oras gražus; tik perkarstąs.
Tokia išorinė padėtis!
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Kas kita viduje.
Karts iš karto ligone gaiva

liškai sudejuoja, surikdama:
—Oi, skauda! skauda!. . .
Keista, bet ji nelaimėje 

griebiasi lietuviško žodžio!
Seselė — airių kilmės ame

rikietė; aiškinu jai, ką reiškia 
“skauda,” bet ji man:

—žinau! skausmuos taria
mas žodis, nepaisant, kokioje 
kalboje, — mums supranta
mas . . .

Karo metu ši seselė (nurse) 
armijoje ištarnavo trejus me
tus, — 16-ką mėnesių pralei
do Europoje. Josios vyras dar 
ir šiuo metu tebėra armijoje.

Doctors Hospital — įdomi 
ligoninė. Turi gera restorana, 
kuriame teikia užkandžių li
gonių artimiesiems,

Asmuo, turis reikalo su kri
tiškai sergančiu savo šeimos 
nariu, jei yra reikalo, — gali 
šiojeTigoninėie gauti kambarį 
pernakvoti. Tai lyg pusiau 
viešbutis.
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Nedaug, palyginti, Ameri
koje yra moterų chirurgių. Me
nu, jog Tarybų Sąjungoje jų 
yra didesnė proporcija, kaip 
pas mus.

Gal dėl to d-rč Helen W. 
Spencer padarė manyje gilaus 
įspūdžio.

ši moterų ligų gvdytoja- 
sneciąlistė labai kukli, drau
giška asmenybė. Visuomeni
niais klausimais taipgi, atro
do. if pažangi, supratlyva.

Daktarė Spencer parodo, 
i o o- moteris gali atlikti tokius 
pat atsakingus darbus, kaip ir 
vyras! .

Didžiuotis tenka chirurgijos 
progresu. Kiek ji šiandien iš- 
gelbsti žmonių gyvvbių! ,

Laimingi tie, kurie Rali, rei
kalui 'esant, pasiduoti opera
cijai. būti prižiūrimi ir trak
tuojami. kaip žmones!

. Bet yra milijonai moterų, 
kurios, kad įr labai operacijų 
reikalingos, jų negali susi
jaukti dėl vietos stokos ligoni- 
nėie! Gi vietų stoka dažniau
siai pareina iš to, kad žmogus 
neturi pinigų . . .

Taip yra nas mus. turtin
giausioje šalvie pasaulyje.

Ka iau bekalbėti apie Azi
ja, Afrika ir net tūlus euro
pinius kraštus.’

Prisimena man Lietuva. Kiek 
ten viduramžių moterų kai
muose mirdavo tik dėl to. kad 
nebuvo gydytoju. — chirurgi
ja ioms nebuvo žinoma.

Mano motina mirė načiame 
, savo amžiaus žydėjime, — 

bet nieks tikrai negali nasa- 
kvti. kokia liga ii sirgo. Tūks
tančiai kitų motinų mirdavo 
panašiai.
, Oie. nas mus. Dzūkijoje, di
džiausias moterų ,mirties 
»>rieteliu3 buvo “gumbas.”
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GRAIKIJOS PARTIZANAI
UŽVALDĖ DIDESNIĄJĄ 

PUSĘ JOS ŽEMES
Partizanai Veda Ofensyvą, o Monarchistai Tiktai Ginasi; 

Partizanai Tikisi Atnu’št ir Gręsiančius Amerikonus
Athenai, Graikija. — De-| užlajos. Partizanai taipgi 

turėjo laimėjimų Makedoni
joj Epire, Trakijoje ir ki
tur. Ofensyvas visur parti
zanų rankose, o monar
chistai tik ginasi.

Monarchistų kariuomenė, 
“lyg buteliuose užkimšta’’, 
bando atsilaikyti kai ku
riuose miestuose ir kaimuo
se, bet demokratiniai par
tizanai įr ten juos atakuo
ja.

Monarchistų valdžia lau
kia amerikonų kariuomenės 
prieš partizanus. Tai vie
nintelė monarchistų viltis. 
Bet ir Amerikos armijos at
vykimas dar nfereikštų par
tizanam sumušimą — jie 
yra patyrę kovūnai, ilgai 
kariavę prieš italų fašistus 
ir dešimtį vokiečių divizijų, 
kaip rašo tas koresponden
tas, pridurdamas: .“Graikų 
liaudis yra tvirtai įsitikri- 
nus, kad jos kova bus lai
mėta.”

mokratinė partizanų armi
ja kontroliupja jau didesnę 
dalį Graikijos žemės, kaip 
rašo čionaitinis korespon
dentas New Yorko Daily 
Workeriui. Jisai sako: Par
tizanai laimi visuose fron
tuose prieš monarchistų 
valdžios armiją. Paskutiniu 
laiku jie užėmė Helikono 
kalną, 65 kilometrai nuo 
sostinės Athenų, ir pasiekė 
pačią pietinę dalį Korintho

N. J. Konstitucija Draudžia 
Išskirt Negrus Mokyklose

New Brunswick, N. J. — 
Konstitucinis New Jersey 
valstijos 'suvažiavimas nu
tarė taip pataisyti konsti
tuciją, kad būtų uždrausta 
skirstyti negrus nuo baltų
jų mokyklose ir valstijinėje 
milicijoje. Šis sumanymas 
priimtas 50 balsų prieš 18. 
Daugiausia tokiai lygybei 
priešinosi republikonė My
ra C. Backer’ienė.

Sovietai Protestuoja Ame
rikai, Anglijai ir Franci j ai

London. \— Pranešama, 
jog Sovietai protestuoja dėl 
to, kad’Anglijos,, AmeHkos 
ir Franci jos atstovai savo 
konferencijoje L o n done 
svarstys būdus, kaip atsta
tyti ir pakelti vakarinės 
Vokietijos pramonę. Sovie
tai saką, jog tą klausimą 
galėtų tiktai sykiu svarsty
ti visi Keturi Didieji —A- 
merika, Sovietai, Anglija ir 
Francija, pagal Potsdamo 
konferencijos nutarimą.

TIKRAI BUVO KARŠTA
Mexico City. — čia buvo 

taip karšta, kad vienas vy
ras neiškęsdamas šoko į 
tvenkinį, kur plaukiojo po-

k barinės meškos. Jos sunkiai 
\iį sužeidė, iki sargai įneš-, 
kas nušovė.

Jeruzale. — Anglai per
gabeno 500 žydų našlaičių 
iš Cyprus salos koncentra
cijos stovyklų į Palestiną.

JERUZALE ATRODO KAIP 
’ KARO LAUKAS

Jeruzalė. Kerštingi žy
dų kovūnai naktį nuo sto
gų apšaudė anglų policijos 
stotį. , Anglį kariuomenė, 
tuomet ėmė iš kulkosvai-

re “nuo gumbo.” Ne retai: 
“mirė nuo garančkos.” Tai'ir 
viskas. Kaip ten ištikrųjų bu
vo. — niekas nežinodavo.

Kur jau kur, bet Amerikoje 
galima pristatyti užtenkamai 
ligoninių, — tokių, kaip Doc
tors Hospital 
švarių, 
kuriose*kiekvienas pilietis, rei
kalui esant, galėtų vietos gau
ti ir b.ūti žmoniškai traktuoja
mas.

Kada nors taip turės būti!

moderniškų,
erdvių, — ligoniniu,

Čilės Valdovas Žada
Pašalint Komunistus

Santiago, Čilė. — Čilės 
prezidentas G. Gonzalez Vi- 
dela paskelbė per radiją, 
kad jis tuojau pašalins ko
munistus iš aukštųjų val
džios vietų. Videla smerkė 
komunistus, girdi kaip 
streikų kurstytoju^. Kartu 
jis pranešė, kad reikalaus 
iš kongreso (seimo) nepa
prastos prezidentui galios, 
esą, ūkiniams reikalams su
tvarkyti. Žypėtina, jog Vi
dela buvo išrinktas Čilės 
prezidentu tiktai su talka 
komunistų ir jiems prita
riančių darbininkų unijų.

DIKTATORIŠKA VALIA 
ČILĖS PREZIDENTUI

Santiago, Chile, — Šio 
krašto4 prezidentas Videla 
išreikalavo iš kongreso 
duoti jam teisę panaikinti 
tūlas piliečių laisves, nuslo
pinti streikus ir.neLperim- 
ti kai kurias pramones į 
valdžios rankas.

pilti ugnį 
žvdų na- 
Tamsoje

džių ir šautuvų 
į visus įtartinus 
mus Jeruzalėje, 
anglai šaudė net į. saviš
kius arba vieni kitų šešė
lius. Jie heklausė skvo ko
mandos, kada jihai liepė 
nustoti. Atrodė, lyg būtų 
tikras karas mieste. Bet sa
koma, nieko neužmušė.

Netoli -savo policijos' sto
ties anglai ilžtiko slapto
sios žydų organizacijos Ra
ganos ginklų - amunicijos* 
sandėlį: 400 bombų, kiekius 
lengvųjų kulkosvaidžių, au
tomatinių revolverių, 3,000 
šautuvinių kulkų ir t.t.

Brooklyn, N. Y., Penktadienis, Rugpjūčio-Aug. 22, 1947

Valdžia Grąsina Atmest Unijas, 
Jeigu Jų Vadai Neprisieks 

Prieš “Raudonuosius”
Washington. — Robertas 

M. Denhamas,' vyriausias 
valdinės Darbo Santykių 
Komisijos advokatas, įspė
jo, kad bus atmesta 3,000 
skundų ir reikalavimų, ku
riuos susiunte įvairios uni
jos, jeigu visi tų unijų va
dai neprisieks, kad jie nėra 
komunistai ii’ kad neprita
ria komunistams jokiame 
dalyke. Be tokios jų prie
saikos bus atimtos unijoms 
visos teisės pagal Wagnerio 
darbo santykių įstatymą — 
minima valdinė kęmisija at
sisakys rengti balsavimus 
darbininkams dėl unijų pa
sirinkimo, atmes tokių.uni
jų skundus^ prieš samdyto-

Senato Knygelė Pilna 
Kurstančių Pasakų 
Prieš Sovietus

■ s--------------------------------- I

Washington. — Kongre
sinio Knygyno “ekspertai” 
pagamino knygelę su kurs
tymais prieš Sovietus. Ta 
knygelė išleista vardu se
nato užsienio reikalų komi
teto, pagal demokrato sen. 
T. Connally’o ręį^ąĮąyimą. 
Joje pasakojama, būk So
vietai siekią “užkart pasau
liui komunizmą”, nors dėl 
to kiltų ir naujas karas.

SKRENDA 640 MYLIŲ 
PER VALANDA

Washington. — Jungti
nių Valstijų laivyno švirkš
čiamasis (jet) lėktuvas D- 
558 Skystreak skraidė 640 
mylių .greičiu per Valandą. 
Bet dar nepasivijo garso. 
Garsaš lekia apie 750 mylių 
per valandą.
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Monarchistai Nužudė 
Dar 11 Laisvi] Graikų

Athenai, Graikija. —Mo- 
parchistai, pagal savo teis
mų sprendimus, rugpjūčio 
19 d. sušaudė dar 11 demo
kratinių graikų. Tarp su
šaudytų yra darbo unijų 
vadai. J. Plaputas, Nicho
las Skaltsas, demokratines 
ELAS kovūnų veteranas G. 
Karytopolis, advokatas D. 
Marantis ir biznieriai Kos
tas Kalogropulis ir N. Eko- 
nomopulos.

. — Mo-

PONIOS LAIVUKAS 
UŽMUŠĖ 2 ŽMONES

Lake Placid, N.
toripis. Frances Cohn’ienės 
laivukas .sudaužė valtį ir 
užmušėz du buvusius joje 
vyrus. Cohnienė duktė Jo
seph Proskauerio, buvusio 
aukščiausio val^tijinio teL 
shio teisėjo, pati vairavo 
laivuką.

. Tdkio. —- Plaukia Ame- M •
rifam keli šimtai japonių^ 
kurias jankiai vedė.

Karščiai vidurvakarinese 
valstijose sunaikino dar 
daugiau javų.

jus dėl sutarčių laužymo, 
dėl skriaudų ir t.t. v

Kai kurie unijų skundai 
bei reikalavimai įteikti val
dinei Darbo Santykių Ko
misijai prieš pusę, metų ir 
seniau. Bet jeigu unijų va
dai nepadarys priesaikos 
prieš komunistus ir bend
rai prieš “raudonuosius” 
per 20 dienų nuo šio penk
tadienio, tai ta komisija 
juos visus numes gurban.

Daugelis CIO unijų vadų 
jau yra pareiškę, kad jie 
nesiskaitys su tais patvar
kymais, kurie duodami pa
gal prieš - darbininkišką 
Tafto-Hartley’o įstatymą.

---------------- ----------------------—--------- v 

Tyrinės Generolą Lee, 
Amerikoną Armi jos 
Komandieriy Italijoj

Leghorn, Italija.— Atvy
ko generolas Ira T. Wyche, 
generalis Amerikos armijos 
inspektorius. Jisai tyrinės 
kaltinimus prieš lankių ko- 
mandierių gen. Johną Lee. 
Įtariama, kad gen. Lee eik
vojęs savo prabangai pini
gus, kurie buvo skiriami 
kareivių gyvenimui. Tyri
nėjimai bus slaptai veda
mi.

SPROGIMAS UŽMUŠĘS 
IKI 800 ISPANŲ

Cadiz, Ispanija. — Neofi
cialiai skaičiuojama, kad 
per karinių fabriku eksplo- 
,ziią ir gaisrus čia žuvo iki 
800 žmonių ir sužeista 
7,000. Fašistinė valdžia ne
leidžia reporterių į nelai
mės vietą.

Amerika Leidžia Ang
lam Dolerį Pataupyti

Washington. — Per dery
bas su Anglijos atstovais, 
Amerikos valdžia padarė 
tokią nuolaidą: ^Anglija ne
bus verčiama skolintais iš 
Amerikos doleriais, atpirkti 
kitų kraštų turimus angliš
kus pinigus, svarus sterlin
gų; per tūlą laiką bus leis
ta Anglijai savais pinigais 
pirkti reikmenis iš svetimų 
kraštų, apart Amerikos.

VAIKAI IŠDŽIOVINO 
PASSAIC’O EŽERĄ

Passaic, N. J. — Vaikai 
išdžiovino dirbtinį Ward 
Parįp ežerą, 1,000 pėdų il
gio ir 150 pločio. Tai buvo 
tvenkinys. Vaikai surado 
vožtuvą tvenkinio apačioje, 
atidarė vožtuvą ir išleido 
vandenį į Passaic upę.

Maskva.;— Saratovo 
smas nuteisė 25 metus 
lėti N.dvkovą, degtinės fab
riko direktorių - ir jo pa
dėjėjus, kurie pavogę 60,- 
000 butelių, šnapso. ■ ' •:

tei- 
ka-

Anglija pakėlė žeihėš ū 
kio produktų kainas. ■■

Metai XXXVII. Dienraščio XXIX.

GEN. MARSHALL ŠAUKĖ 
LOTYNIŠKĄ AMERIKĄ 

Į KARINĘ VIENYBĘ
Jis Tolyn Atideda Medžiaginę Paramą Pietinei Amerikai; 

Nuoširdžiai Sveikino Argentinos Prezidento Pačią
Petropolis, Brazilija. — 

Jungtinių Valstijų valstvb. 
sekretorius gen. Marshallas 
šaukė visas Lotyniškosios 
Amerikos respublikas susi
tarti su Washingtono val
džia išvien “gintis”, jeigu 
kas užpultų bet kurį kraštą 
amerikiniame žemyne. Ji
sai ragino Pietinės ir Vidu
rinės Amerikos šalis dajr 
nestatyti ūkinių-finansinių 
reikalavimų Jungtin. Vals
tijoms. 1

Marshallas teigė, kad jo 
valdžia turi greitesnių rei
kalų — pirmiau ekonomi
niai ir politiniai paremti 
nukentėjusius nuo karo 
Europos ir Azijos kraštus. 
Todėl Lotyniškos Amerikos 

’šalys dar turės palaukti.
Marshallas taipgi sakė: 

“Valstybė gyvuoja žmogui, 
o ne žmogus valstybei; 
mes priešingi laisvų nuo
monių varžymui bet kur 
pasaulyje.”

Indonezai Ginsis nuo 
Rolandų Sumatroje

Batavia, Java. — Indone
zijos Respublika paskvrė 
savo vice-ųrezidentą Mo- 
hammedą Hattą komandie- 
rium Sumatros salai. ' Jei 
užpuolikai holandai užimtų 

’visą Javos salą, tai indone
zai Sumatroje tęstu kovą 
dėl savo tautos nepriklauso
mybės. Indonezai ir holan
dai praneša apie smarkius 
karo veiksmus Javoje, ne
paisant paskelbtų paliaubų. 
Holandai sakosi sudavę di
delius smūgius indonezams 
60 myliu nuo Jogiakartos, 
Indonezijos sostinės.

SOVIETAI SUĖMĖ TRIS 
JANKIUS KORĖJOJE

Korėja. — Sovietai suė
mė tris Amerikos karei
vius, kurie perėio per sieną 
iš amerikonų užimtos pieti
nės Korėjos pusės į Sovie
tų užimtą šiaurinę to kraš
to dalį.

KAM EIS WASHINGTONO
IŽDO PERVIRŠIAIe

1

Washington. — Prezid. 
Trumanas skaičiavo, kad 
šalies iždas iki 1948 m. bir
želio mėnesio turėsiąs $4,- 
700,000,000 perviršių. Sy
kiu prezidentas įspėjo, jog 
“greiti, opūs reikalai užjū
riuose” galės dikčiai suma- 
žįnt iždo perviršius. Todėl 
dar negalima būsią mažin
ti taksų.

Kongreso renublikonai 
buvo numušę $1,520,000,000 
nuo prez. Trumano reika- 
laujapių valdžiai lėšų per 
metus. Paskui tačiau jie 
apie bilioną dolerių pridėjo 
tokiems “reikalams”, kaip 
Graikijos ir Turkijos p rieš

LAISVE-LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

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

Telephone: Stagg 2-3878

Į vadinamąją tarp-ameri- 
kinę konferenciją čia atsi
lankė Eva Peron’ienė, Ar
gentinos prezidento - dikta
toriaus pati. Evai pagerbti, 
visi delegatai sustojo. 
Jungt. Valstijų valstybės 
sekretorius Marshallas net 
tris kartus maloniai sveiki
nosi su Perono žmona. 
Pranešama, jog Argentinos 
valdžia džiaugiasi, kad 
Marshallas taip pagerbė 
Peronienę.

Anglija Grūmoja Grąžint
4,500 Žydų j Vokietiją

London. — Anglijos val
džia sugrąžins į Vokietiją 
4,500 benamių žydų, jeigu 
jie atsisakys išlipti iš anglų 
laivų į Franciią. Anglai 
juos užklupo, beplaukiant 
tiem žvdam savo laivu Exo
dus į Palestiną, ir deporta
vo juos į Franci jos uostus.' 
Franci ja sutinka juos lai
kinai priglausti.

AMERIKA KREIPIASI f 
JUNGT. TAUTU SEIMĄ 
DĖL GRAIKIJOS

f

Lake Success, N. Y. — 
Kadangi Sovietu atstovas 
Gromyko atmetė Amerikos 
siūlymą Jungt. Tautų Sau
gumo Tarybai sudaryti ir 
pasiųsti komisija, girdi, 
saugoti Graikijos čielybę it 
nepriklausomybę, tai Ame
rika perduoda ta pasiūlymą 
Jungt. Tautu seimui, kuris 
susirinks kitą menesi.

JANKIŲ ARMIJA PER 
ŽIEMĄ BUS ITALIJOJ

Leghorn, Italija. — Ame
rikonų komandieriai prane
šė, kad jų armija bent Per 
žiemą bus laikoma Italijoj^ 
arba stovės ten neribotą 
laika. Tai būsią todėl, kad 
Sovietai dar nepatvirtino 
taikos sutarties su Italija.

Manila. — Filipimj val
džia šaukia savanorius la
vintis karti nusmerktus ka
rinius kriminalistus.

demokratinių valdovų gin
klavimas ir šelpimas tūlų 
kraštų, remiančių Ameri
kos politiką.

MIRĖ GEN. HARBORD, 
FAŠIST. ORGANIZACI 
JpS DIREKTORIUS

Rye, N. Y. — Mirė gene
rolas James G. Harbord, 81 
metų, vienas amerikonų ko- 
mandierių Pirmajame pa
sauliniame kare. Jis buvo 
garbės pirmininkas Ameri
kinės Radijo Korporacijos 
ir direktorius fašistinės 
piniguočių organizacijos, 
kuri vadinasi Nacionalė E- 
konomine Taryba.

i ; > •*
u* Ą, -J

M kė



LAISVE
UTIHJANIAN DAILY, PUBLISHED BY

Every day except Sundays and Holidays 
Established April 5, 1911

427 LORIMER ST., BROOKLYN 8, NEW YORK
Tel. STagg 2-3878

President ..................  r George Kuraitis
Secretary Treasurer ....... Nick Pakalniškis
Editor ......................................... Roy Mizara

SUBSCRIPTION RATES
United States, per year .................................. $7.00
United States, six months ............................ $3.75
Brooklyn, N. Y., per year .............................. $8.00
Brooklyn, N. Y., six months .......................... $4.00
Canada and Brazil, per year ........................ $8.00
Canada and Brazil, six months ....................  $4.00
Foreign countries, per year............................ $9.00
Foreign countries, six months ...................... $4.50

Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office 
at Brooklyn, N. Y., under the Act of March 3, 1879.

otitiiii ioiiihuiu •••>••** ••«•**•«••

l'll ■ ...... ......... ....
T'*. t rH .............................. ■■

PLŪDIMOSI 
KAVALIERIUS

Vienybės bosas Juozas 
Tysliava ” u ž s i s p'yrusiąi 
stengiasi sukirsti Pijų Gfi- 
gaitį. Jeigu Grigaitis taip 
puikiai moka koliotis ir 
plūstis, tai kodėĮ turi atsi
likti Tyslįava?

štai tik žiupsnelis Tyslia- 
vos proto, tūpusio rugpj. 15 
dienos Vienybėje: •

/

Pakvaišėliai iš Vilniaus

Yra žmonių, teisingiau 
ž m on ėjusių

Ieško Laisvės ir Tiesos
Viena po kitos Anglijos kolonijos reikalauja laisvės. 

Britanijos imperijos krizė dar tik prasideda. Suteikimas 
Indijai dominijos teisių dar labiau paakstino kitų pa
vergtų kolonijų žmones kovoti už savo tautines teises. 
Šiuo tarpu anglai turi daug bėdos su Afrika. Egiptas 
neatlaidžiai ir griežtai reikalauja Anglijos ginkluotas 
spėkas kraustyti laukan. Prie Egipto gulįs Sudano kraš
tas nori dėtis federatyviškais ryšiais prie Egipto ir rei
kalauja, kad anglai išsikraustytų laukan.

Sudaniečių'atstovas pribuvo į Jungtinių Tautų Sau
gumo Tarybą su savo reikalavimais. Jis tiesiog grūmo
jančiai pareiškė: Jeigu anglai neišsikraustys trumpiau
siu laiku, Sudane užvirs nacionalė partizanų kova! Jis 
sakosi kalbąs vardu šešių milijonų sudaniečių.

Anglai veikiausia seks holandų pėdomis ir tvirtins, 
kad Sudano reikalas nepriklauso Jungtinėms Tautoms. 
Sudanas yra anglų kolonija ir jie vieni teturi teisę spręs
ti, kas reikia daryti su sudaniečių reikalavimais. Tai 
reiškia, šiandien Anglijos imperialistai turi pavergę apie 
ketvirtadalį pasaulio ir niekas neturi teisės pavergtuo
sius žmones užtarti, nes tai anglai skaito kišimusi iš 
lauko į jų vidinius reikalus.

Ką pasakys Jungtinės Tautos? Indonezijos reikale 
Saugumo Taryba atmetė holandų pusę ir pritarė indo- 
nezams. Bet reikia žinoti, kad Holandija skaitoma maža 
šalimi, joą prie Anglijos negalima lyginti. Įdomu bus,, 
ką Amerikos vyriausybė pasakys, kai Saugumo Taryboje 
kils Egipto ir Sudano reikalavimai? Ar ji parems tų 
kraštų žmonių teisingus reikalavimus, ar palaikys Ang
lijos imperialistus?

nu- 
kurie užsimerkę 
, besidžiaugda

mi komunistų “rojumi” Lie
tuvoje. Iki šiol buvome įpra
tę reikalo turėti su bimbi- 

• niais, prūseikiniais išgamo
mis, kurie būdami patepti iš 
Maskvos, galima sakyti, iš 
bolševizmo, lyg iš cirko, 'Ga
ro sau biznį. Bet š^ai išdygo 
naujas Stalino klapčiukas, 
pasivadinęs -L. Rūtėnas, ir 
ima sau giedoti ir “šviesti” 
geriau nei pati stalininė 
“saulė".” šisai ponaitis, sėdė
damas Vilniuje,' aišku, šiltoje 
gūžtoje, pasigavo keletą 
Amerikos lietuvių laikraščių 
ir pasišoko juos ir, bendrai 
visus amerikiečius, mokyti... 

„To pakvaišėlio laišką atsi
spausdino lietuviškieji' bolše- 
vikėliai.

Tokių nesąmonių, kokių L. 
Rūtėno priplepėta, tegali 

. pripeckioti tiktai iš, Kalvari
jos pabėgę. Ir iš tikrųjų žio
gus kitaip drg. Rūtėno pava
dinti negalėtum.

r*

Teisybe Paims Viršų
Indonezijos Respublika atmetė Jungtinių Valstijų 

siūlymąsi būti arbitratoriurųi tarpe Holandijos ir Indo
nezijos. Ji reikalauja, kad^t Jungtinių Tautų Saugumo 
Taryba paskirtų arbitracTjos arba taikos komisiją.

Tuomi dar sykį indonezai pareiškia nepasitikėjimą 
amerikiečių bešališkumu. Jie mato, kad Amerikos kari
ninkų išlavinti ir Amerikos ginklais apginkluoti holan- 
dai žudo jų žmones ir niokoja jų kraštą. Argi jie gali 
pasitikėti, kad ta pati Amerika bešališkai spręs tokį 
svarbų dalyką, kaip Indonezijos nepriklausomybė?

Bet indonezų nusistatymas užduoda labai skaudų 
smūgį mūsų vyriausybės prestižui. Be to, šis indonezų 
nusistatymas sakyte sako prezidentui Trumanui,, kad; 
jau laikas liautis ignoruoti Jungtines Tautas. Jungtinės 
Tautos yra įsteigtos taikos palaikymui. Tai kokią teisę 
turi Amerika, ar kuri kita šalis užbėgti tai organizacijai 
už akių ir sau vienai pasiimti sprendėjo rolę? Indonezų 
atsisakyrhas priimti' Amerikos tarpininkavimą sustip
rins ir pakels Jungtinių Tautų organizacijos autoritetą.
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Gera Žinia Apie Duoną
Labai gerų žinių ateina iš Tarybų Sąjungos. ’ Ten 

šiemet derlius esąs labai geras. Viskas užderėję ge
riau, negu pernai. Puikiai pasirodė lygieji Ukrainos lau
kai. Dabar eina javų ėmimas Sibire ir kituose didžiosios 
šalies, tolimuose kraštuose. Sako, vyriausybė lėktuvais 
gabena žemės ūkio mechanikus į tuos kraštus padėti 
žmonėms javus nupiauti ir iškulti.

Tarybų žemės geras derlius svarbus ne tik to kraš
to gyventojams. Tai svarbu visai Europai. Buvo labai 
bijota, kad šiemet Europoje duonos neužteks. Užderė- 
jimas socialistinėje šalyje duona aprūpins žmones kitų 
kraštų. Visose sutartyse su Lenkija, Vengrija, Jugoslavi- 

• ja ir kt. kalbama apie įvežimą iš Tarybų Sąjungos duo
nos. Geras derlius padės tas sutartis pravesti gyveniman 
šimtu procentų. O tai reiškia, kad vfeonis šalimis, duonos 
turint, bus lengviau pravesti karo sugriautų sričių atsta
tymo prograrhą. i ,

Mums, gyvenantiems Amerikoje, kurioje mūsų at
mintyje duonos niekad nepritrūko, sunku suprasti, ką 
tai reiškia, kai šalis duonos pakankamai neturi. Visas 
gyvenimas ir visi darbai susitrukdo, kai žmonės, turi 
vaikštinėti pusiau alkani. Kas gi miela ir malonu, kai 

s net paprastos duonos nėra pakankamai?

Kodėl gi Nebuvo Katalikų Kunigo?
Katalikų kunigas Curran piktai pasmerkia grupę 

protestantų kunigų, kurie buvo nuvykę Jugoslavijon stu
dijuoti bažnyčios ir religijos padėtį. Jis sako kad šia 
grupe negalima pasitikėti, nes joje nebuvo nė vieno ka
talikų bažnyčios dvasiškio.

Mes klausiame, kodėl nebuvo nė vieno katalikų kuni
go? Kun. Curran geriausia žino ir geriausia galėtų at- 

' sakyti. Nebuvo todėl, kad katalikų kunigai nenorėjo va
žiuoti ir tiesą patirti. Katalikų, kaip ų* visų kitų sektų 

- kunigai, turėjo auksinę progą susipažinti su religijos pa
dėtimi Jugoslavijoje, bet ja nepasinaudojo. Dabar bent 
jau turėtų tylėti.

GĄSDINA. ŠVEDUS
Fašistai darbuojasi visur 

ir silpnadvasius gąsdina 
raudonuoju baubu. Naujie
nos rašo, kad Danijos sos-, 
tinėje ^vyko' lietuvių pabė
gėlių susirinkimas, kuria
me, tarp kitų, kalbėjęs ir 
švedas Jenęęų^..“didelis lie
tuvių prietelius?L§is Jensen 
buvęs Lietuvo.vje “ir tik 
užėjus bolševikam turėjo iš 
Lietuvos išvažiuoti.” Nau
jienų bendradarbis sako:

G. Jensen apgailestavo, 
kad Švedija nieko negalinti 
padėti Danijos esantiems pa
bėgėliams.

Be to, esą, jau ir Švedijai 
graso tas pats priešas, kuris 
yra okupavęs Lietuvą ir gal 
jau greitai šis priešas oku- 

1 puoš ir šve.diją, ir mes, šve-' 
dai, esą, būsime, gal būt, to
kioj pat padėtyj, kokioj jūs, 
lietuviai, šiandien esate.

Nereikia nė aiškinti, kad 
šis Jensenas yra grynojo 
kraujo fašistas ir visur 
mato “raudonąjį pavojų”. 
Jis puikiai, matyt, išmokęs 
nuo savo vado ir mokytojo 
Hitlerio.

Daniel J. Tobin, Teamsterfy 
Brolijos prezidentas, spaudos 
atstovui pareiškė, kad “didis 
spaudimas” iš eilinių unijistų 
gali privesti darbininkų judė
jimų prie apsivienijimo ir taip 
sustiprinti, kad galėtų nušluo
ti “tuos politikierius, kurie 
bandė sunaikinti mus.”. Tofain
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yra vienu iš retai randamų 
žymių, darbininkų judėjimo ir 

{demokratijos išlaikymu gyvai 
susirūpinusių AFL viršininkų. 
Daug kitų viršininkų vįą dar 
nepritaria apsivienijirųųi.

KUNIGĖLIS KUNIGIŠ
KĄ^ KLIEDĄ

Kunigas. Urbpnayičįus, 
So,. Bostono pĄrbinihko re
daktorius,' popiežiaus pa
aukštintas į pręlatus, da
bar dar gudriau kliedą ne
sąmones. Pav., rugp. 15 d. 
jis rašo įvedamąjį straips
nį apie Jungtines Tautas. 
Tarp kitko, jis ten gieda:'

Pastaruoju laiku susidarė 
labai svarbus Graikijos klau
simas. Rusija užsimojo Grai
kiją sukomunistinti. Pirmiau 
buvo bandžiusi, bet, nesėk
mingai. Dabar įkinkė darban 
Jugoslaviją ir Albaniją, ku
rios, siunčia nereguliarius ka
riuomenės dalinius tikslu su
kelti Graikijoje komunistinį 
perversmą; Graikų kariuo
menė tas gaujas laikinai lik
vidavo, bet jų . vieton vyksta 
Raųji pulkai. Graikijos vy
riausybė padavė skundą į 
U. N'., kad kaimyninės vals
tybės drumsčia jos ramybę 
ir siekia padaryti militarinį 

A perversmą: U. N. nutarė iš
rinkti tarptautinę komisiją

NERIBOTAS TURČIŲ GOBŠUMAS
Tankiai prisimindavau du 

kaimynus Lietuvoje, l^urie 
buvo — vienas ° iš turtin
giausių, o kitas, vienas iš 
biedniausių mūsų apylinkė
je. Jie gyveno Stakliškių 
valsčiuje, Pakrovų kaime. 
Neperseniai Laisvėje tū
pęs, rodos, Pr. Jočionies 
straipsnis apie turčių gob
šumą, mano mintis prie 
mano buvusių kaimynų tfėl 
subūrė. Juos labai gerai pa
žinojau ir net ūkiškų reika
lų retkarčiais turėjau.

Vienas iš jų buvo ‘vala
kininkas.” Imant platesniu 
taškaregiū nebuvo labai 
stambus “lordas”, bet im
ant domėn žemės kokybę, 
kuri skaitos viena iš ge
riausių ne tik Stakliškių, 
bet ir yiso.s Alytaus aps
krities Vilniaus pusės apy
linkėje, galima būtų pasa
kyti, — kalba eina apie pu
sėtino “dvarelio” centruką. 
Apskritus metus jis laiky
davo 5-6 samdinius: 3 ber
nus, 2 mergas, piemenį. 
Laikydavo arti desėtko ge
rų arklių, bent porą^ veisli
nių "eržilų, apie 30. raguo
čių, puikūs dideli trobesiai. 
Šventadieniais gana puoš
niai važiuodavo į bažnyčįą. 
Graži karieta. Ponaičio 
ploščįus be rankovių, žiban
čiu retežėliu susegtas. Ve
žėjas (kurmonąs) aukštoje 
sėdynėje, vos eržilus nulai
ko. Jeigu kreipiesi su kokiu 
nors uėįkalų, būtinai turi 
“ponu” pavadinti, kitu at
veju neturėsi pasekmių. 
Tiesa, kiek vėliau, atmosfe
rai keičiantis, panašių pra
šmatnybių atsisakę. Tai bu
vo Purickis, brolis visiems 
žinomo kunigo Purickio, 
kuris būdamas kunigu, val
džios ministčrįu, ąąchąrinb. 
bizniu pragarsėjo ir metęs 
kunigystę, apsivedę.

Dabar susipažinkime su 
jo kaimynu Juškaųskų. 
Kaip Lietuvoj bųyo labąi 
madoj įą nors, ypatingai 
bįedną žmogų, pravardžiuo- 

.ti, jį vadindavo - gal tėvo 
vardu — Jurūčiukas. ** Šei- 
myna: pats septintas. Jisai 
turėjo pusę hektaro “ūkį”, 
ir ne visą, ariamą, buvo 
dar ,ir “pievos.” Tokių “ūki
ninkų” tautiškas bliudąs,- 
bulvės su sūriu vandeniu. 
Kadangi tų bulvių negali-. 
?$a buvo savo, “dvare” už- 
ektihai užauginti, tai bent 

. keletą ^“.četverikų” reikėda
vo sędinti svętibioj žeme
lėj, tad vargo pele kiek
vieną ' “mielą” vasarėlę

tąm dalykui ištirti. RdcĮoK vi- 
$ąį bešališkas ir teisingas 
nu.o.ępr.ęndis, bot Gromyko 

' vėl pasfątė veto — .užprotes- 
tavo. 1

Sųsidąro, padėtis be išei
ties. Toliau taip tęsti nebe
galima. Reikia ką nors radi
kalaus privesti. Arba kritin- 
guose momentuose elgtis tie
sioginiai, t. y. apeinant U. 
■bR arba išmesti Rusiją iš šips 
organizacijos. Ir šiaip blogai, 
ir taip negerai. Bet prie vie
nos iš tų dviejų išeičių verste 
verčia veto specijalistas — 
Gromyko.

Betgi Graikijoje lankėsi 
Jungtinių Tautų komisija 
ir niekur nesurado, kad ju
goslavai arba albanai verž
tųsi. Graiki j on ir taptų par
tizanais.

Kas lįečia kunigo grūmo
jimą išmesti iš Jungtinių 
Tautų Tarybų Sąjungą, tai 
tik galima pakartoti gerą 
lietuvišką posakį: “Jei 
kiaulė ragus turėtų, tai vi
są svietą išbadytų.”------- :------------- :—t...........  

šienapjūtės, darbymetės lai
ku, bent poją mėnesių tam
sa nuo tamsos turėjo pra
kaitą lieti, — atidirbti už 
žemę.

Prisimenu gerai tą žmo,- 
gų, su juo.m dar ir šienauti 
teko: Rodos ir dabar matau 
jo suvargusį veidą, palenk
tą figūrą, storus, pūslėtus, 
suskilusius, sulenktus ran
kų pirštus; ištiesti jų kaip 
reikiant negalėjo.

Kaip jis gyveno, kaip' jo- 
“palociai” atrodė?

Sunku man būtų apsaky
ti, dar sunkiau aprašyti. 
Tai sunku įsivaizduoti, kad 
žmogus gali gyvent tokioje 
sulūžusioj lindynėj. Sienos 
bent penkiasdešimt nuo
šimčių pakrypusios j šalį ir 
stebėtina, kaip jos galėjo 
laikytis visai nesugriuvu- 
sios. Įėjus vidun, visa šei
myna tuojau prabildavo — 
“pasilenk, pasilenk.” Jie, bi
jodavo, kad svečias kaktoj 
guzo neįšsineštų. Rytų pu
sėje 2 langeliai, per ku
riuos žmogaus galva vos 
lystų. Užkūrus pečių,' dū
mai guldavo prie pat že
mes. Kalėdodamas kunigė
lis \juos taipgi aplenkdavo. 
Negi savo palaimintą sto
ną lankstysi. Ir už ką? Ga
lima suprasti, kaip tikintis 
žmogus dėl to turi jaustis. 
Bet kam čia tas labai rūpi. 
Neturi litų, eik į peklą. v<

Tai tokie buyo du kaimy
nai, kurių dvarai rubežią- 
vosi. x

Laikui bėgant, Juškaus- 
kąs-JurUtis. užbaigė savo 
vargingą gyvenimą. Nuke
liavo ten, kur ponai muži
kų neskriaudžia, kur visi 
lygūs. Paliko našlė su, ne
sveiku kūdikiu, kiti jau bu
vo užaugę. ”*

Ponas Purickis sau lai
mingai gyveno, jis‘buVo 
vienišas, neženotas, ir tur
tų pilnas. Bet jam pasiro
dė, kad dar turi permažai. 
Ir jam atrodė, kad našlės 
Juškauskienės darželio tvo
ra tik “niusensas” prie jo 
pusmylinės daržines — per 
arti. Jis pareikalavo bent 
trečdalio J ū š kauskienės 
dąrzęlio, kad ta tvora jo 
daržinei raųiybęs užterštu. 
Juškauskienė pasipriešino, 
bęt po poros metų tąsymosi 
po. teismus, B smetoniškas 
teisingumas surado, kad ta 
•tvorą ne vietoje ir kad Juš- 
kąuskięnes pusės hęĮętaro 
trečdalis priklauso.; ponui 
Pųrickįui. Į? taip p.; Puric
kis per smetoniško teismų; 2 nųšl.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)Penkt., Rugp. 22, 1947

malonę, savo vargingos 
kaamynkos sąskaiton šeštą 
dalį hektaro prie savo vala
ko prisidėjo .

Bet ne ilgai p. Purickis 
tuo “laimėjimu” džiaugėsi: 
važiuojant į Jėzno turgų,' 
arklys pasibaidęs jį išmetė 
iš vežimo. Žmogus nusilau
žė sprandą ir už kelių die
nų mirė.z Ūkis liko broliui, 
buvusiam kunigui ir minis- 
teriui Purickiui, kuris, bū
damas aukštu pareigūnu, 
savęs irgi neužmiršo ir su 
sacharinu 'Sau ateitį saldi
no. Jis tą ūkį pardavė ir 
pats greitai mirė.

Ši trumpa, tik iš mažy
čio buržuazinės Lietuvos 
kampelio, vieno puslapio 
“istorijukė” parodo, keno 
sąskaiton smetoniški patri- 
jotai savo gūžteles' suko. 
Tokios ir "panašios “istori- 
jukės” kaip iš nekuriu ir 
šių žodžių rašeivai teko bū
ti dalyviu, sudarytų labai 
stambią knygą.

Kaip šiandien jaustųsi 
mano kaimynas Jurutis, jei 
jis būtų gyvas?’ Jei jis gy
ventų žmoniškam bute. 
Įdomiausiu metų laikotar
piu, tamsa nuo tamsos, ne
reikėtų prakaitą liėti vien 
tik dėl to, kad- keletas sau
jų jo bulvių žemėje auga. 
Kad visi kaimynai ir pažį
stam į jį žiūrėtų, kaip į sau 
lygų pilietį? Gal mes to ne
galime ir įsivaizduoti. O 
tokių Juručių buvo pilna 
Lietuva. Ne visi jie mirė. 
Kiti ir šiandien gyvena ir 
džiaugias, žiūrėdami į atei
tį- ’

Bet už tat visuos kam
puos buvusieji tranki ir jų 
pakalikai vilkų balsais 
staugia. Lieja ašaras, kad 
'Lietuva (ponui) laisvės‘ne
turi, jau negali paskutinius 
trupinius iš skurdžiaus at
imti. Tai baisų ponam, da
bar jau patiems reiks duo
ną užsidirbti. Jie sušilę bė
gioja, kad vėl ponus Lietu
von sugrąžinti. Juk, kaip 
Lietuva gali išsilaikyti , be 
ponų. Visi mužikai badu iš- 
mirsįą, nes jie savo, reikalų 
nemoką tvarkyti. Jie turį 
dirbti ir ponus grąžiai nu- 
tukinti, o už .tat ponai 
jiems atsilygins pagražin
dami Lietuvą • jaukiais 
“centreliais.” O dabartinės 
darbo žmonių Lietuvos 
stambūs atsiekimai, tai 
jiems tik propaganda.

Vienas Bostono, atsipra
šant, “darbininkų” laikraš
čio redaktorius, rašo, . kad 
ir Laisvė yra propagandos 
laikraštis. Ot, kad Laisvė

W*^ hr in:

Tie vaikai, pikietuojantieji už žaismhvictes, nežaidžia 
su pikietu. Tam pradžia gavosi Los Angeles šeiminin- 

\ kei užprotestavus, kad vaikai triukšmauja. Vaikai ant 
greitųjų susirinko iij susitarė panaudoti darbininkų pri- 

f imtą įrankį —ipkeiVVVttaovbgkčctaoiųęžčąšetaoinetao
imtą įrankį — pikiejo Uniją'.

Prieš porą metų sen. Lee 
“Pappy,” O’Daniel, Texas de- 
mokr., nupirko Washinglone 
apartmentinį namą ir išmetė 
iš buto 11 šeimų. Namas, pri
siekė jis teisme, esąs reikalin
gas jo paties šeimai. Bet šian
dien jis ten. nebegyvena. Pa
statas buvo parduotas neva 
firmai, pasivadinusiai Senate . 
Apartments, Inc., perdirbtas 
ir dabar butai parduodami po 
$10,000 ir aukščiau. Kas, jūsų 
manymu, ten yra vyriausiu 
kompanu? Įspėjote. Patsai 
“Pappy.”

A

pagirtų ir patrijotais pava
dintų Purickius, Vailokai
čius ir kitus litu maišus, tai 
Laisvė būtų labai puikus 
laikraštis. Bet kad Laisvėje 
vietos randa prie žemės 
prilenkti “Juručiai”, tai už 
tat Laisvė yra prakeiktos 
propagandos laikraštis.

Iksas Igrikas.

Kas Nužudė čikagietę?
Chicago. — Policija ieško 

Celestes Sell’ienės žmogžu
džio, kuris dažnai pas ją 
lankydavosi ir nuduodavo, 
būk jis esąs jos vyras. Po 
girtos’ puotos jos kamba
riuose, Celeste buvo nuogai 
nudraskyta, mirtinai pri
mušta ir gal išžaginta. Tuo 
tarpu tikrasis jos vyras 
buvo kitoj valstijoj biznio 
reikalais.

Sustabdo Amerikinių Ju- 
džių Siuntimą Anglijon 
Hollywood, Calif. — Ne 

tiktąi didžiosios judamųjų 
paveikslų kompanijos, ' bet 
ir mažesni, savistovūs ju- 
džių gamintojai nusprendė 
sustabdyt filmų siuntimą 
Ahglijon. Tai todėl, kad 
anglų valdžia 75 nuošim
čiais aptaksavo įgabenamus 
amerikinius judžius.



Žemes Ūkio Koopera
cijos Draugijose

Rašo J.
Lietuvoje dabar veikia 

972 žemės ūkio kredito, 
pienininkystės, linininkys
tės ir kitos žemės ūkio ko
operacijos draugijos, ku
rios jungia 89,000 valstie
čių. Žemės ūkio kooperaci
jos draugijos, visokeriopai 
remiamos Tarybų Lietuvos 
vyriausybės, įgauna vis di
desnę reikšmę valstiečių 
gerbūvio pakėlimui, toles
niam žemės ūkio išvysty
mui. Žemės ūkio kooperaci
jos draugijų pagalba vals
tiečiams nuolat didėja.

Vis didesnis Lietuvos val
stiečių kiekis paskutiniu 
metu pradėjo jungtis į ko
operatines draugijas. Jeigu 
1947 metų pradžioje buvo 
768 kooperatinės draugijos 
su 67.670 narių, tai dabar 
jau priskaitoma 972 drąu- 
gijos, jungiančios 89.000 na
rių.

Žemiau duodame keletą 
korespondencijų iš įvairių 
Lietuvos apskričių apie že
mės ūkio ir linininkystės 
kooperatinių draugijų veik
lą ir apie tai, kokią paramą 
jos teigia respublikos vals
tiečiams.
Marijampolė

Sasnavos žemės ūkio ko
operacijos draugijos nariai 
dar žiemos metu nutarė įsi
rengti savo elektrinę. Vy
riausybė paskyrė draugijai 
paskolą ir pavedė prie Še
šupės tinkamą elektros sto
čiai mūrinį pastatą.

Prašvitus pavasariui, čia 
užvirė karštas darbas: Iš 
Vilniaus atvykę inžinieriai 
atliko visus reikalinoms ty
rimus, paruošė brėžinius. 
Dabar čia jau baigiama į- 
rengti užtvanka, montuoja
mos mašinos. Elektrinė 
duos elektros energiją apy
linkės darbo valstiečiams.

Ilgais ateinančio rudens 
ir žiemos vakarais Puske- 
purių, Sasnavos, Puskelhių 
ir kitų kaimų valstiečių 
trobas nušvies skaisti elekt
ros šviesa.
Kretinga

Valstiečio Budrikio ini
ciatyva Kartenoje neseniai 
įsisteigė žemės ūkio drau
gija, kurion nariais įstojo 
30 valstiečių. Draugija ga
vusi iš vyriausybės pasko
lą, įgijo dvi motorines, ku
liamąsias mašinas, du Suk
telius, daug plūgų, akėčių, 
sėjamąsias bei kertamąsias 
mašinas ir kitų žemės dir
bimo įrankių, kuriais pla
čiai naudojasi draugijos 
nariai pavasario sėjos ir 
vasaros laukų darbuose. 
Nariai gavo 2 ir pusę tonos 
veislinės vasarinių javų 
sėklos paskolą, 22 tonas mi
neralinių trąšų. Draugijai 
pavesta 100 ha žemės pa
galbiniam ūkiui įsteigti. 70 
hektarų šios žemės draugi
jos nariai šiemet apsėjo va
sarojumi.
Biržai

Nuolat didėja Pasvalio 
žemės ūkio kooperacijos 
draugijos narių skaičius. 
Draugijon įstojo nariais 
daugiau kaip 100 valstiečių. 
Neseniai draugija valsčiaus 
centre atidarė užkandinę 
valstiečiams ir mėsos «krau-. 
tuvę. Draugija turi’ savo 
šaltkalvių dirbtuvę ir maši
nų nuomojimo punktą, ku
riame yra visos reikalin
giausios žemės ūkio maši
nos. Punktas buvo įsteig
tas, su vyriausybės parama. 
Punkte yra 4 traktorinės, 
kuliamosios mašinos, 4

3 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily) Penkt., Rugp. 22, 1947

Bulota
traktoriai. Pereitą žiemą 
šiomis mašinomis buvo iš
kulti javai keliems šimtams 
valstiečių. Pavasario sėjos 
metu ir per šienapiūtę ma
šinų nuomojimo punkto 
traktoriais, sėjamosiomis 
mašinomis, zig-zag akė
čiomis, dvivagiais plūgais, 
javų valymo mašinomis — 
prijeriais, fukteliais ir 
šienui piauti mašinomis 
naudojosi ne tik draugijos 
nariai, bet- ir dešimtys kitų 
valstiečių. Mokestis už nau
dojimąsi mašinomis nusta
tytas visiškai žemas. Drau
gijos mašinų nuomojimo 
punkte stovi paruošta ke- 
lioliką kertamųjų mašinų, 
kuriomis pasinaudos vals
tiečiai. šių metų javų valy
mo darbuose.
Šilutė

Gerai veikia pernai įsi
steigusi Andriulių žemės ū- 
kio kooperacijos draugija, 
kurios pirmftiinku nuo pat 
įsisteigimo dienos yra nau
jakurys šarkauskas. Drau
gijos nariai atstatė vokie
čių apgriautą malūną, at
remontavo dinamo mašiną. 
Gegužės Pirmosios šventės 
dieną dinamo mašina buvo 
paleista darban. Pigia elek
tros energija dabar naudo
jasi 300 apylinkės valstie
čių. K *

Bet kitų žemės ūkio ma
šinų, draugija, gavusi iš 
vyriausybės paskolą, įsigi
jo daug žemės dirbimo į- 
rankių ir traktorių, kuris 
dirba valstiečių laukuose. 
Vyriausybė pavedė draugi
jos pagalbiniam ūkiui 40 
hektarų geros žemės ir su
teikė paskolą pinigais.
Kėdainiai

Krakių žemės ūkio koo
peracijos draugija Viena iš 
pirmaujančių respublikoje. 
4 motorinės kuliamosios 
mašinos padėjo, draugijos 
nariams ir kitiems valstie
čiams iškulti javus. Javų 
valymo punkte yra 3 treje- 
riai ir t kitos moderniškos 
sėklų valymo mašinos, ku
riomis apylinkės valstiečiai 
paruošė sėklą sėjai. Drau
gijos kalvėje šimtai valstie
čių atremontavo savo že
mės dirbimo įrankius. Su 
kooperatinės draugijos pa
galba Krakių apylinkės val
stiečiai vieni pirmųjų už
baigė sėti vasarojų ir gerai 
patręšę savo dirvas minera
linėmis trąšomis, kurių 
draugiją išdalino nariams 
daugiau kaip 30 tonų, šią 
Vasarą valstiečiai pasinau
dos draugijos šienapiūvė- 
mis ir javų kertamomis 
mašinomis, kurių 10 naujų 
įsigyta šįais metais. Narių 
draugija dabar priskaito a- 
pie 200, tai yra 2 įkartus 
daugiau, kaip pernai šiuo 
metu.
žemės ūkio Kooperacijos 

Pagalba Linų,Augin
tojams

Vargingas buvo linų 
pluošto apdirbimo darbas 
smetoninės santvarkos lai
kais. Valstiečiai ištisas die
nas sugaišdavo kol primi
tyviškomis priemonėmis li
nus išmindavo, nubrukdavo, 
nušukuodavo.

Dabar šis darbas iš pa
grindų pasikeitė. Valstie
čiai — linų augintojai susi
būrė į kooperatines lininin
kystės draugijas. Draugijos 
visur steigia moderniškas 
linų pluoštui apdirbti jau
jas. Jaujos f aprūpinamos 
naujausiais įrengimais, at-

Atlikęs naują vienišo aplink pasauli skridimo- rekor
dą, apskridęs veik per 73 valandas, kapitonas Bill 
Odom sveikinasi su savo vaikais, Ronnie ir Rochelle, ji 
pasitikusiais ChicAgos lėktuvą stotyje. Sugrįžęs, jis pra
dėjo kalbėti apie naują skridimą, šį kartą noris skristi 
per pietinį ir šiaurini polius.

IŠ ARGENTINOS
, GERAI PAVYKO 

VERMUTAS
Buenos Aires. — 3-čio 

Rajono, Pineiros kuopos, 
draugo Vaclovo Dapkevi- 
čiaus namuose buvo suruo
štas vermutas birželio 21 d., 
1947 metais.

Šventėje dalyvavo didelis 
skaičius draugių ir draugų, 
kurie linksmai šnekučiavo
si tarpusavy ir linksminosi 
prie griežiančios draugų 
Klemenso ir Prano Micke- 

vežtais iš broliškųjų res
publikų. Draugijos padeda 
savo nariams įsigyti veisli
nių linų sėmenų, trąšų, pa
ruošti žemę linams sėti.
Utena

Vietos linininkystės ko-\ 
operacijos draugijos įrengė 
14 linų pluoštui apdirbti 
jaujų. 3 iš jų aprūpintos 
moderniškais įrengimais, 
neseniai gautais iš broliš
kųjų respublikų. Neseniai 
Molėtų linininkvstės koope
racijos draugija užbaigė 
statyti naują jaują. Šiam 
reikalui vyriausybė davė 
35,000 rublių. Apskrities 
jaujose valstiečiai tik per 
dvi savaites apdirbo apie 
160 tonų linų pluošto.
Zarasai

Dūkšto kooperatįnps li
nininkystės draugijos na
riai pradėjo linų pluošto ap
dirbimą neseniai užbaigtoje 
statyti naujoje linams min
ti jaujoje. Iš sąjunginių 
respublikų gauti moder
niški įrengimai, kurių pa
galba galima apdirbti- 3 
tonas linų pluošto per die
ną, tai yra dvigubai dau
giau, kaip anksčiau buvu
siose Lietuvoje panašaus ti
po jaujose.
Ukmergė

40(J valstiečių — linų au
gintojų jungia Ukmergės 
kooperapinė linininkystės 
draugija. Visi draugijos na
riai savo laukus šiemet •ap
sėjo aukštos kokybės linų 
“Vaižgantas’’ ./ sėmenimis. 
Šias sėmenis valstiečiai ga
vo iš draugijos mainais už 
savo išsigimusias blogos 
veislės sėmenis. Tokiu būdu 
draugija valstiečiams ap
mainė i00 tonų sėmenų. 
Valstiečiai šiemet linų pa
sėlius gerai patręšę minera
linėmis trąšomis, kurių pi
gia kaina gavo per savo 
draugiją daugiau kaip 200 
tonų. , Im 

vičių muzikos, o draugės 
Jeva Dapkevičienė, M. Ti- 
junaitienė, I. Rzepecki ir V. 
Vilniuškaitienė ruošė stalą 
su skaniais sandvičiais. 
Taip pat draugai esan
tieji šios šventės parengimo 
komisijoje: St. Krasauskas, 
Fr. Valiukas, V. Dapkevi- 
čius, J. Tijūnaitis, Irena 
Rzepecki ir J. Dumbliaus
kas ragino svečius užkan
džiauti ir draugiškai tęsti 
pasikalbėjimus.

Įpusėjus vaišėms apie šio 
vermuto reikšmę ir svarbą 
tarė žodį J. Baltušnikas, 
kuris savo kalboje aiškiai 
apibūdino 22 dienos birželio 
reikšmę, kaip Vokietijos 
barbarai naciai užpuolė 
mūsų tėvynę Lietuvą ir per 
kelius metus ją kankino ir 
žudė mūsų, brolius... O vė
liaus, dėka karžygiškosios 
Raudonosios Armijos ir 
narsiems Lietuvos partiza
nams, tie barbarai buvo 
vėl išvyti ir nors po daug, 
skriaudų ir vargo mūsų Tė
vynė vėl laisva ir kuria 
naują laimingą socialistinį 
gyvenimą. Kalbėtojas kvie
tė visomis jėgomis dirbti, 
kad kuodaugiausiai padėti 
mūsų nukentėjusiai Lietu
vai.

Žuvusieji už mūsų Tėvy-., 
nes laisvę buvo svečių pa
gerbti atsistojimu ir vienos 
minutės tyla.

Vėliaus apie reikšmę ir 
didelį reikalą Lietuvą remti 
kalbėjo draugas J. Janušai- 
tis, kuris kvietė aktyviai 
dirbti' Lietuvos paramos, 
darbe, pažymėdamas, kad 
nors ji jau laisva ir kuria 
naują gyvenimą, bet mūsų 
parama jai labai reikalin
ga.

Apie mūsų Sąjungos vei
kimą ir o r ganizuotumo 
reikšmę kalbėjo draugas f J. 
Baltušnikas ir Matas Bud
rius, kurie kvietė dalyvius 
būti stipriai organizuotais 
ir aktyviais.

Pasibaigus kalboms, sve
čiai linksminosi prie links
mos muzikos ir draugiškai 
besišnekučiuojant vaišės 
užsitęsė iki vėlyvos nakties. 
©Draugų - gių Irenos Rze

pecki, M. Budriaus, J. Ja- 
nušaičio ir P. Grigo pastan
gomis buvo padaryta rink
liava ant aukų lapo Lietu
vos paramai >ir mūsų spau
dos, laikraščio “Vienybė”, 
paramai. .

Didysis laisvės Paramai Piknikas
Phiiadelphijos Apylinkė je—Gloucester,
New Jersey

Rugpjūčio - Augusto 31 
d., 1947, Crescent Picnic 
Grounds, Gloucester, N. J., 
įvyks metinis pažmonys ne 
tik laisviečių, jiems prita
riančių, bet ir bendrai lie
tuvių, kurie -suvažiuoja į šį 
pikniką susitikti su giminė
mis, • draugais, susipažinti 
su saviškiais lietuviais 
dviejų dienų švenčių proga. 
Sekmadienį įvyksta pikni
kas, gi ant rytojaus Labor 
Day — niekas nedirba, bus 
proga atsilsėti ir prisimin
ti atsibuvusio “L.” pikniko 
praleistus įspūdžius.

Iš Baltimorės feljetonis
tas Paulius jau rašo, kad 
jis savo misiją atliks ir ne 
vienas atvyks, —su juom 
vyks busai, mašinos ir 
traukiniai. Baltimoriečiai 
bus, ‘ nepaisant lietaus ar 
perkūno....

Chesterio draugai: Lip- 
čius turėjo sunkią opera
ciją, Šlajaus irgi pašlijus 
sveikata, todėl Gižauskai ir 
kiti draugai dėkite pastan
gas kuodaugiausiai lietu
vių įtraukti piknikam

Brooklyniečiai, newar- 
kiečiai smarkiai mobilizuo-' 
jasi vykti busais ir mašino-

PIKNIKAS
Paramai Dienraščio Laisvės

— RENGIA —

PHILADELPHIJOS LIETUVIŲ ORGANIZACIJOS
' SEKMADIENĮ

Rugpjūčio - August 31
ANT RYTOJAUS LABOR DAY ŠVENTE

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

Didele Salė Šokiams ir Gera Orkestrą
Bus -skanių valgių ir gėrimų. Alaus gausite didėlėmis bačkomis ir mažesnėmis bačku

tėmis. Taipgi galėsite gauti šąldytuvus prie bačkų.

Iš Brooklyno Busai Eis į Šį Pikniką
KELIONE $3.00 ROUND TRIP

Iš Central BrOoklyno
Nuo Leitos Įstaigos

56 Hudson Avė., 8:30 v. ryto

Brooklyniečiai, kurie norite busais važiuoti Į si pikniką, malonėkite tuojau užsisa
kyti vietas, bei įsigyti busų bilietus#

Iš Williamsburgho
Nuo Laisvės salės

419 Lorimer St., 9-tą v. ryto

KELRODIS: Automobiliais iš Phiiadelphijos per Delaware, Bridge keliu Crescent Blvd. (Route 130) 
nuo tilto 5 mailės iki Nicliolson Rd. Čia ant vieno kampo yra Billy’s Musical Bar, ant kito kampo At
lantic Gas Station; čia sukite po dešinei ir 1 blokas iki pikniko vietos.

Busais :t Nuo Market St. Ferry, išėję laukan, neimkite kito buso, kaip tik No. 2 Gloucester Heights. 
Tas busas’daveš iki pikniko. Busai iš ryto nuo 9; 15 vai. eina kas pusę valandos. Grįžtant iš parko busai 
eis nuo 6:11 P. M.

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

*
mis. Iš Newark, N. J., Sie
tyno Choras dalyvaus pro
gramoje. Kiti miestai iš 
Pennsylvanijos ir New Jer
sey valstijų organizuojasi.

Šiemet bus praplėstas di
delis plotas žemės dėl ma
šinų ir busų suparkinimo.

Komisija rūpestingai dar
buojasi aprūpinti žmones 
maistu, gėrimais ir muzi
ka. Iš komisijos, Uršulė 
Šapranauskienė veik kas
dien rūpinasi smulkmenom 
ir visokiais reikalais. Šie
met į komisiją įėjo tik ke
turi: U. Šapranauskienė, J. 
Šmitienė, P. Puodis ir J. 
Gružauskas. Visi šie drau
gai pavyzdingai darbuoja- 

.si. Buvo sušaukta keletas 
masinių susirinkimų, bet 
dėl karščių visai mažai at
silankė. Veik visi didieji ir 
mažieji darbai atlikti ir su
tvarkyti. Philadelphiečiai, 
mūsų organizacijų nariai, 

I būkite anksti parke ir pa
dėkite dirbti, kaip papras
tai.

Komisijos narius nuve
žiau pas draugus Bekam
pius ,duoti užsakymus mai
sto ir stipresnių gėrimų. 
Bekampiai įsitaisę didelę

DIDYSIS 

modernišką krautuvę. Ko- 
stumeriai stumdo vežimė
lius, dedasi daiktus ir 
traukia prie kasieriaus. Pa
togu pirkėjam ir savinin
kam.

Drg. Bekampis užtikrino, 
kad maisto ir gėrimų ne
truks.

Draugė Bekampienė tu
rėjo sunkią operaciją, kuri 
pavyko ir sveikata taisosi. 
Smagu!

Kitus gėrimus parūpins 
Stankus ir Vegelis. Bus nu
samdyta daug cool-baksų 
dėl alaus, bet tie, kurie tu
rite, atsivežkite dėl savęs; 
ledo gausite.

Šiemet švęsime ir pasi- 
.linksminsime šiame pikni
ke, gi kitais metais gal į- 
vyks bendra taika pasau
lyj, tai ir su Lietuva susi
siekimas palaisvės. Dabar 
visoki ginčai eina, o šiame 
piknike bus proga diskusuo- 
ti. Girdėjau, kad dr. Kaš- 
kiaučiaus visa šeima bus. 
Bus žymių žmonių iš vi
sur.

Draugai iš kolonijų, ku
rie gali padirbėti atsako- 
minguos darbuos po vieną 
valandą ar kitą piknike, 
prašomi pagelbėti.

Tėmykite kelrodžius Lai
svėje. . ■ Rausvietis.

T

Washington. — 1933 m. 
Jungt. Valstijose buvo 3,- 
000,000 unijų narių, o da
bar 15,000,000.
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AUKŠTŲJŲ ŠIMONIŲ LIKIMAS JUNGTINES TAUTOS-ŽMONIŲ TEISES-- PHILADELPHIA, PA.
ŽMONI JOS SĄŽINE

—7-10-47— Mažosios Lietuvoj Buities, Romanas _t-33—

— Rašo Ieva Simonaitytė ....... —
(Tąsa)

“Ak, kad būčiau aš dabar namie, kad 
būčiau aš namie!” audringa Urtės min
tis.
* — Dieve, kokia tai komiška figūra! — 
pratrūksta juokais, įėjusi Erna. Gerai, 
kad Urtė ne viską supranta, nes šiaip ji 
sutirptų ašarose iš piktumo.

• Mikelis Šimonis pažiūrėjo labai piktai 
j dukterį, kuri tačiau neiškenčia:

— Vogelscheuche! —'sako ji: — Gra
žūs jos plaukai, bet šiaip tikra baidyklė!

Kas tai- Vogelscheuche, Urtė nežino; 
nes Aukštujuose ir su žiburiu ieškodamas 
nerasi žmogaus, kuris kalbėtų vokiškai. 
Toli ir plačiai nė vienas negyvena vokie
tis. Tik Pėžaičiuose keli kontrolieriai, 
rendantas ir žandaras. O kur Pėžaičiai! 
Tiesa, ir mokykloje jau reikėjo vokiškai 
mokytis, bet ten nepasitaikė tokių žo
džių. Vis dėlto ji supranta, kad tai kas 
bloga, nes brolis jau išstūmė Erną į kitą 
kambarį. Girdėti, kaip ten jis subara se
serį.

Kambaryje pasidaro kebli tyla. Tėvu 
du paskęsta kiekvienas savo mintyse. O 
Urtei jau ašaros ir ritasi per veidus.

<— Ak, tas nęlemtasis Karaliaučius! 
Ar to reikėjo? Mamytė su Anele sėdi šį 
vakarą prie krosnies ir meiliai šneku
čiuojasi. Mamytė pasakoja kokią nors 
pasaką, kaip ten buvo tuokart, kada...

O jai, Urtelei, Čia, Karaliaučiuje, rei
kia sielotis. Kaip ilgisi ji namų; dieve, 
kaip ji ilgisi! Viena tik laimė nelaimėje, 
kad tėvelis drauge. Įeina vėl Heincas:

— Dabar aš tau parodysiu gražių pa
veikslų, Dorchen. j

— Do/chen? — Urtė užmiršta, kad ji 
ašarose tirpo. Aišku, Heincas nežino, 
kuo ji vardu, būtinai reikia paaiškinti:

— Aš Urtelė ... ,
—'Bet vokiškai — Dora.
— Aš ne vokietė. Urtė mano (vardas.
Čia tėvas pastebėjo, kad ji ne taip jau 

labai užsispirtų.
— Aš nenoriu kumelės vardo, — at

kakliai pareiškė Urtė. —Mūsų kaimy
no Šerniaųs kumelė Dora vardu.

Jaunasis vokietis klausosi nesupras
damas, apie ką čia dabar derybos eina. 
Paaiškino Mikelis, ir vokietukas negali 
juokais tvertis, kad lietuvininkai vokiš-. 
kus vardus tik arkliams panaudoja, o pa
tys jų neima. Bet garbės žodžiu pažadėjo 
Heincas Urtei jos Dora nebevadinti.

Besklaidant albumus, staiga paklau
sė Heincas:

— Juk tu paliksi pas mus, Kusinchen?
— Nein, nein, nein! — sušuko Urtė, 

o tai taip garsiai, kad per visą kambarį 
nuskambėjo.

Ak, iš visos širdies, kuri sklidina vi
sokių visokiausių jausmų, jj tai pasakė. 
O, tie jausmai!. Kaži kokis paniekos jaus
mas pirmoje eilėje atsistojo, pabriauda- 
mas visa kita toli, toli atgal; o kitas — 
buvo baisėjimosi jausmas. Ji baisėjosi 
savo smailianosės dėdienės, ji baisėjosi 
nemandagiosios Ernos/ ji baisėjosi viso 
Karaliaučiaus! Ne, niekada ji nemanė 
čia pasilikti! .

— Palik! Gausi gražių vokiškų drabu- v • zių.
, — Ne, ne! Aš nenoriu! Aš noriu namo, 
namo, į Aukštujus! Ak, .kaip namie gra
žu! Vokiškų drabužių aš nenoriu!

Urtei prisiminė, kad pusbrolis nemoka 
lietuvių kalbos, tai neverta tiek daug 
kalbėti.* Bet jai lengva, taip lengva pasi
darė širdy. Jai atrodė, kad visam Kara
liaučiui ji savo nuomonę dabai1 pasakė, 
kad visi vokiečiai, tie lietuvininkų niekin
tojai, dabar gali sau už nosies nusitverti. 
Ir linksmai ji dabar prasijuokė, žiūrėda
ma į dailųjį ponaitį, kuris, stebėdamasis, 
negali atsižiūrėti. ‘

Ne, nėmaž nenuraudo Urtė, nors prie
žastis tam tikrai būtų, nes tik sučiupo 
jis po stalu Urtės ranką:

— Bleibe, schones Madchen!
-— Visai aš ne schones Madchen! Žiū

rėk, mano rankos — didelės, plačios, 
pirštai stori, paraudonavį, nagai pajuo
davę, atskarę, rankų oda supleišėjusi! 
Ne nuo tinginiavimo, bet nuo sunkių dar
bų. ‘

— Tas gražus galvos plaukų vainikas 
— lyg sau kalba toliau Heincas: — At-, 
rodai, kaip Edelfraulein ... .

Bet niekas nepastebėjo, kaip lengvai 
Krizas Šimonis iš širdies atsitvėpė, Ur
tei taip griežtai pareiškus, kad nepalik-

sianti Karaliaučiuje. Ir’jau paklaustas 
daug linksmiau ėmė pasakoti apie sūnų 
Vilių, kuris jau keli metai kaip Dort- 
munde. Pelnosi geležies fabrike, norįs 
ūkį — tėviškę geriau ant kojų pastatyti.

— Tik atsieis jau veik grįžti Viliui. Aš 
jau einu senyn, jaučiu,, kaip metai spau
džia.

—Bet Urtikę paliksi pas mus?
Kad ji nenori, ne. Aukštujuose bus dar 

duonos ir jai.
— Ar ji namie bus, ar manai išleisti? 

Bet juk dalies ar galėsi duoti?
— Negalėsiu, galės tarnauti eiti, pati 

užsipelnyti. Bet vis geriau, kad ji bus 
čia pat, o ne tolimoj Vokietijoj.

— Na, broleli, Karaliaučius vis dėlto 
dar ne Vokietija. Kiek čia dar lietuvių!

— Bet rasi jie visi bus tokie, kaip jūs.,, 
Nori, kiek tik galima, nemokėti lietu
viškai, — atkerta Krizas: —• gėdžiasi su 
atvažiavusiais gentimis lietuvininkais 
mieste pasirodyti.

Krizą smaugtinai smaugė keistas bro
lio pasielgimas stoty. Už tai jis šitaip ir 
pasakė Mikeliui. Vis viena, kaip šiam da
bar bebūtų ant širdies.

Bet Mikelis tylėjo ir, nudūręs akis, 
knibinėjo savo pirštus.

Kitą rytą Urtė pabudo iš miego, kada 
Erna ant jos lovos padėjo pluoštą savo 
drabužių. Nustebusi žiūri Urtė ir laukia, 
kas toliau bus.

O Erna ėmė Urtei aiškinti, girdi, no
rima šiandien eiti pavaikščioti. Norima 
Urtei ir jos tėvui parodyti karaliaus rū-' 
mus, domą ir bendrai visą miestą. Bet 
būriškai apsirengusi jokiu būdu negalin
ti Urtė niekur rodytis.

— Kad mano draugės tave taip pa
matytų, jos numirtų iš juoko.

—Norėčiau matyti, kaip tatai atro
dytų, — mano sau Urtė. Bet keista mer
gaitė būtų ji, kad nenorėtų žinoti, kokia 
ji atrodys vokiškai apsirengusi.

Drykt iš lovos ir prie praustuvės Urtė. 
Taip! Bet dabar kebli padėtis: ką ir kaip 
apsivilkti? Erna išėjo ir nebeįeina, lyg 
tyčia!

— Kur ta taljė užkabinama — prie
šaky, nugaroj? Nei čia, nei ten, rodos, po 
pažasties. Bet žinok tu žmogus ...

Pagaliau pro duris įkišo nosį dėdienė:
—Dar neapsirengusi? — lyg smailia 

ylą paurbino Amalija. Šimonienė.
Urtė stengėsi paaiškinti, kad negalina 

ti; kad nemokanti, kad nežinanti...
. — Ach, kokie jūs būrvaikiai kvaili!

— Kaži, ar visi vokiečiai "iš būrų taip 
tyčiojasi ir šaiposi, kaip mano gentys,-^ 
mąsto Urtė.

Bet dėdienės pastaba jos nė kiek ne
raudino. Šį rytą Urtei visa tik juokai. 
Pasirodė, kad Aukštųjų duona, nors ir 

, juoda, vis dėlto daug geresnė, negu mies
to baltoji. Urtei pusseserės drabužiai per 
ankšti. O pusseserė už ją net dviem me

stais vyresnė. Ypač aplink juosmenį — 
nė iš tolo nesukabinsi taljės. Nusiminusi 
stovi Šimonienė, nežino, ką daryti su kai
miete.

Įėjusi Erna pasiūlo savo korsetą. Bet 
baisiai nevykusi dabar pasidaro Urtės 
Šimonytės figūra. * * .

— Brust vor, Menschenskind, Kartof- 
>Jelbauch zuruck! — kuone verkdama kly- 
kia ponia Šimonienė.

Bet figūra pasidaro dar nelaiminges
nė.

Taip, Urtė ir pati mato: ne jai vokiš- 
\ki drabužiai, tai ir nėjai darkytis:

— Šalin, su tais skarmalais! — pa
reiškė Urtė, aiškiai ir griežtai, ir vienu 
akimoju korsetas jau nusmogtas dievas 
žino kur, o pati pašmukšt jau savo dra
bužiuose. * 1 ' *

—Bet taip negali į miestą eiti !—-pro
testuoja visai užilsusi Šimonienė, o Erna 
susmukusi ant sęfos dejuoja:

:— Ich bin ganž sprachlos!
Bet Urtei nesvarbu, kad dėdienė pra

kaituoja iš pykčio, o Erpa ir kalbėti ne
bemoka. Ji jau apsirengusi ir griežtais, 
būriškais žingsniais eina pro duris tėvo 
ieškoti.

-— Lyg, eilinis kareivis ! —’dejuoja Ši
monienė. z

— Tėveli, — sako Urtė; suradusi jį: 
— tėveli, einam į stotį, aš noriu namo.

-- Ale kurgi, mergele! Juk mudu dar 
Karaliaučių noriva apsižiūrėti.

—Aš negaliu eiti miesto apsižiūrėti.
— Kodėl?
/ (Bus daugiau)

Jungtinių Tautų . Žmonių 
Teisių Komisijai, kurios 
pirmininke yra Mrs,.- Elea
nor Delano Roosevelt, pa
vesta viena iš svarbiausių 
pareigų po Jungtinių Tau
tų Čarteriu — pripažini
mas pagrindinių žmonių 
teisių ir laisvės visiems, 
“nepaisant rasės, lyties, 
kalbos arba tikybos.” Ne
lengva pareiga išpildyti — 
kas priimta kaipo žmonių 
teises vienoje šalyje, kitoje 
šalyje nepripažintos.

Nuo praeitos vasaros i sotybe, 
viso .pasaulio gauta protes
tų, prašymų ir peticijų apie 
persekiojimus, d i s k r i- 
minacijas, • ir kitus peržen
gimus žmonių teisių. Nors 
Komisija neturi galios 
svarstyti juos, ji prašė 
Jungtinių Tautų Generali

klaraciją . Ir Komitetas ga
gėjo pagaminti tik “work
ing papers” pilnai Komisi
jai. • k

Vienas iš svarbiausių šių 
“working papers” buvo de
klaracija bendrų principų, 
kurią turėtų padaryti Ge
neral Assembly.

Deklaracijos svarbiausi 
punktai yra — teisė gy
venti, lygybės teisė, juridi
nė asmenybė ^įstatymo pri
pažinimas turėti teisių ir 
pareigų), prieglauda, tau-

asmeninis turtas. 
Keli straipsniai išdėsto tei
ses pagal įstatymą, politines 
teises, teisę efektingai da
lyvauti valdybe. Tarpe pa
grindinių laisvių yra—lais
vė žodžio ir susirinkimo, 
laisvė nuo vergijos, tikybinė 
laisvė, laisvė judėjimo ir

nį Sekretorių, padaryti kon- draugystės. Socialės ir eko- 
fidencialius sąrašus visų, ir neminės teisės yra—“teisė
jos paruošimo komitetas tu
rėjo sutrauką visų skundų, 
kada ji pradėjo svarstyti 
tarptautinį teisių bilių.,

Mrs. Roosevelt paskyrė šį 
paruošimo komitetą t>o pir
mu susirinkimu Commissi-v C

on on Human Rights Lake 
Success praeitą žiemą (Pa
vasariniame posėdyje Lake
Success 1946 m. delegatai 
susirinko kaipo Preparato
ry Commission). Social and 
Economic Council, Lake 
Success autorizavo Komisi
ją pagaminti preliminarinį 
tarptautinį žmonių teisių 
raštą.

Įsteigė dvi svarbias Sub- 
Commissions, vieną “Free
dom of Information and the 
Press” ir kitą “Minori
ties and Discrimination.”
Gal būt, kad tarptautinis 
teisių bilius, jeigu būtų vi
sų pripažintas, išrištų pro
blemas mažumų grupių, ir 
diskriminavimus prieš as
menis dėl rasės, lyties, kal
bos arba tikybos, bet gal tik 
parašypias tokio biliaus ims 
ilgą laiką.

Paruošimo komisija, kuri 
susideda iš narių. Žm. Teis. 
Komisijos dėl Australijos, 
Chinijos, Chile, Francijos, 
Lebanon, Suv. Karalystės, 
Suv. Valstijų ir USSR, su
sirinko birželio 9 d. Nors
autorizuota pagaminti pre
liminary pranešimą žmonių 
teisių biliaus, komitetas ne
įstengė tai padaryti, todėl, 
kad buvo nesusipratimas 
interpretacijoje 
žodžio “bill.” Kai kurie 
delegatai manė, kad tas 
reiškia tarptautinį sutiki
mą, ne tokį formalų, kaip 
sutartį,'bet vieną, kuris le
galiai surištų narius-vals- 
tijas; kiti interprbtavo, kad 
jis reiškė tik moralią de-
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Draugai ir Prieteliai I 
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Norime širdingai ir atvirai 
su jumis pasikalbėti Laisvės 
pikniko reikalu,., kurį jūs ren
giate rugpj. — Aug. 31-mą 
dieną. Pikniko komisija skun
džiasi, kad negalinti suorga
nizuoti piknikui gana darbi
ninkų. Labai apgailėtinas - da
lykas! Net sunku tikėti, kad

bą. Sąžiningai padirbėkite šia
me piknike. Visi rūpinkimės, 
kad piknikas 'pavyktų. Visi 
jauskirųės savp būtina parei
ga padirbėti piknike.

Nelaukite, kol kas jus as
meniškai pakvies dirbti pikni
ke. Patys kreipkitės »į komisi
ją ir pasisakykite, kad jūs 
dirbsite piknike.

atlikti socialinį naudingą 
darbą” k socialė apdrauda, 
mokslas ir pasilinksmini
mas. '

“Working paper” pasiū
lyta kaipo preliminaris 
pranešimas pažymi — teisę 
gyventi, laisvę nuo kankini
mų ir vergijos, teisę laisvės 
ir teismo teisę, teisę keliau-
4i, kalbės, susirinkimo ir ti
kybos teises.

Human Rights Commissi
on gaus raportą savo paruo
šimo komisijos vėliau. Mrs. 
Roosevelt pareiškė viltis 
vyrų ir moterų viso pasau
liu, kada jie sakė: “Norime 
įimti tiek žmonių teisių, 
kiek galime, žinodami, kad 
galutinai visi pradės vieno
je prasmėje jas interpretuo
ti.”

FLIS—Common Council

DIPLOMATAS PERSI
SKYRĖ IR VĖL SU TA 
PAČIA APSIVEDĖ

Edinburgh, Škotija. — 
Anglijos ambasadorius A- 
merikąi, Clark Kerr-Inver- 
chapel, 67 metų, iš naujo 
susituokė su. Teresa Diaz 
Salas, nuo kurios buvo teis-- 
miškai atsiskyręs 1945 me
tais. Teresa yra gražuolė 
28 metais jaunesnė už Ker- 
rą - Inverchapelį ir duktė 
Čilės milionieriaus.

tokia puiki pažangiųjų žmo
nių kolonija, kaip Philadel
phia galėtų dasigyventi iki to
kio apsileidimo.

Mes suprantame, kad Phi- 
ladelphijos piknikuose yra 
sunku dirbti. Nes tai yra tūks
tantinių minių sąskridis, susi
grūdimas, užsikimšimas visų 
takų ir aptarnavimui valgiais 
ir gėrimais patalpų. Tačiau, 
kiekvienas apšvietą brangi
nantis žmogus — philadel- 
phietis, turėtų tuomi džiaugtis 
ir tą vieną dieną į metus, ro
dos, galėtų padirbėti, kad ir 
sunkiai.

Reikia suprasti štai ką: ma
siniai piknikai įrodo, jog mūsų 
dienraštį žmonės myli ir re
mia. Juk tas yra mums' kiek
vienam, dienraštį Laisvę bran
ginančiam žmogui, džiuginan
tis reiškinys. 11 kitos pusės, 
masiniai piknikai duoda labai 
stambios materialūs paramos 
mūsų dienraščiui. Tą viską su
prantant ar ne verta \ ieną 
dieną į metus sunkiai padir
bėt; taip gražiam tikslui ?

Tokis dalykas, kaip i'iiila- 
delphijos piknikas, nėra tik 
komisijos iš penketos ar kiek 
asmenų dalyku. Jis yra visos 
kolonijos, kiekvieno apsišvio- 
tusio žmogaus dalyku.

Draugai philadelphiečiai ! 
Parodykite savo lojai iškurną 
dienraščiui Laisve1. Stokite i 
tą didžiąją talką padirbėti 
Laisvės piknike! Tuojau kreip
kitės į kęmisiją įr paduokite 
savo vardą, pasižadėkite, kad 
piknike padirbėsite. Darbinin
kų reikia laibai, reikia vyrų ir 
moteriškių šio atsišaukimo 
mes prašome visų išklausyti ir- 
kibtis ranka į ranką, remti 
petys į petį pikniko darbui.

Padėkite į šalį asmenišku
mus (jei pas jus yra jų) ir tu
rėkite mintyje dienraščio Lais
vės išlaikymui garbingąjį dar-

Mes tikime, kad jūs gražiai 
atsiliepsite į šį mūsų pakvieti
mą ir pikniką išvešite gerai, 
tad dėkojame iš anksto.

Laisves Administracija.

! Svarbus Pranešimas;
Visiems gerai žinomas fil-; 

; mininkas Jurgis Klimas, pa-: 
simojįo 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 ‘ t ;

Trečia filmą, tai iš Lietu-; 
; vių Meno ir Kultūros Festi-; 
: valio, Įvykusio Chicagoje/ 
!; pereitą rudenį. ;
■ ’ r Yra prašoma, kad kurio-1 

se kolonijose jau buvo ro-; 
; dyta fitmos iš Lietuvos ir; 
? Kuprotas Oželis, vis vien; 
^nepasitraukti iš šio darbo/ 
;! nes bus parodytos ir kitos! 
j; interesingos ir svarbios fil-; 

mos, ir tuomet bus galima; 
!; sudaryti tą tinklą, su kurio; 
;! pagalba bus galima pereiti 
;! visas lietuvių, kolonijas.

;! • Todėl, draugai, rugpjūčio 
: mėnesio susirinkimuose ap-; 
tarkite ir man tuoj praneš-! 
kite, apie kurį laiką jums 

i; bus patogiau suruošti tin- 
kamą vakarą. Kaip tik piĮk-; 
nikai pasibaigs, šis darbas;

<; turėtų prasidėti. Tad, drau
gai, pranešjkite, kada dar-: 

; bas bus galima pradėti.

Rašykite Į GEO. KLIMAS: 
;:t(filmininkas kalbančių fil-; 
mu, gamintojas ir rodyto
jas), 669 — 6th AVENUE, 
BROOKLYN 15, N. Y.

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

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

Wilmington, Del. — Har
ry Bullis, pirmininkas Ge
neral Mills . korporacijos, 
reikalavo, kad valdžia nu
stotų tyrinėjus trustus- 
brangininkus.

‘Colorado Springs, Colo.— 
Jaunas turčius Ed. B. Mc
Clean,- pergreit važiuoda
mas automobiliu, užmušė 
M. Newmaną, valgyklos 
indų plovėją, 65 metų.

PADARYSIME VISOKIUS 
SPAUDOS DARBUS.
Malonu pranešti, kad Laisvės spaustuvės* pa

dėtis su darbininkais yra pilnai normali. Jau 
turime reikalingą sąstatą darbininkų ir galime 
atlikti visokius spaudos darbus..

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

DAROME KALENDORIUS č 
jau -daroIne bizniams kalendorius. 

Turime didelį pasirinkimą visokių paveikslų.
Biznieriai, kurie nitrite apdovanoti savo kos- 

tumiorius kalendoriais, kr.eipkitės į Laisvės 
spaustuvę- ir jūs būsite tinkamai aprūpinti.

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

Telefonas STagg 2-3878

i
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GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

★ 1
Liūdesio valandoj Kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošti; mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

> 1113 Ml Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

4 pusi., Laisvė (Liberty, Lith. Daily), Penkt., Rugp. 22, 1947



LOWELL, MASS.
Eilė Pikniku

Kaip gražu leisti dienas, sa
vaites ir mėnesius vasaros pui
kume ! Kaip malohu žmogui 
gyventi pilnąme puošnume va
saros grožybių i

Niekas negali pavaduot,! 
gamtos taip patrauklaus - vilio
jančio įvairiaspalvio parėda- 
lo!

Ir darbo žmonės, kurie daug/ 
prisideda savo jėgomis ir triū
su prie gausaus pagražinimo 
tų gamtiškų vaizdų, moka tin
kamai įvertinti ir pasinaudoti 
tomis vasaros grožybėmis. De
ja, kapitalistinėje sistemoje ne 
viskuomi darbo žmogus gali 
naudotis! Darbininkas žmogus 
turi viski? padirbti ir sutverti 
kitiems, o pačiam, ekonominės 
sąlygos, per kitų ‘išnaudojimą, 
neleidžia pasigrožėti nė gam
tos dovanų, nė savo triūso vai
siais. Mat, čia viskas viešpa
čių !

Tačiau, kaip smagu esti, 
kuomet pasiliuosuoji iš apni
kusių miestų ir nuvažiuoji kur 
į draugų parengtą parką! O 
čia dar ir žinai,» kad tai yra 
rengiama geram tikslui - pa
žangos reikalams paremti, tuo
met' dar Snagiau jautiesi. Jau
tiesi savas ir savo darbus re
miantis.

Mūsų LLD 7-tos apskrities 
ribose rengiama eilė gražių 
piknikų ir jie pasiskirsto se-' 
kančiai’: Šį sekmadienį, rug- 
nįūČio (August) 24, bostonie
čių piknikas įvyks Montellos 
lietuvių Tautiškame Parke, — 
Keswick Rd. Be abejo, ten da
lyvaus skaitlingi būriai Bosto
no apylinkės lietuvių. Gi mes, 
lowellieciai, tai veikiausia bū
sime Lowellio piknike, kurį 
rengia IWO graikų tautybės 
vietinis skyrius. Pikniką ren
gia šį sekmadieni rugp. (Au
gust) 24, Freeman Farm, 
Westford, Mass., kur visuomet 
lietuviai rengia. Pelnas skiria
mas pagelbėjimui Graikijos 
liaudiečių, kurie ištremti į sa
las už kovojimą prieš’fašistinį 
režimą. Jų busas paims žmo
nes ir nuo lietuvių svetainės, 
14 Tyler St.

Aš į tą pikniką nuvažiuosiu 
kiek vėliau, nes tą pačią die
ną, rugpj. 24, kaip 11:30 ry
te, Liet. Pil. Klhlbo svetainė
je, 318 Broadway, So. Bosto
ne, yra šaukiamas labai svar
bus visų apskričių komitetų ir 
šiaip kolonijų veikėjų posėdis 
dėl prirengimo plataus suva
žiavimo Naujosios Anglijos 
lietuvių.

Pažangiųjų Lietuvių Tar^- • 
bos nariai, esate ypač kviečia
mi dalyvauti šiame posėdyje.

Anksti suvažiavę galėsime 
greičiau užbaigti posėdį ir vi

si vykti į piknikus, ar kur ki
tur.

Posėdyje turėsime atlikti 
didelį prisirengimą ir dide
liam darbui. Atlikę didelį dar
bą, visi jausimės gerai pasi
tenkinę ir nei vienas piknikas 
dėl to nenukentės!

Lawrence jau išrinko bei 
paskyrė savo kolonijos atsto
vą draugą Petrą Milių. Reiš
kia, jis dalyvaus kartu su 
draugu S. Penkausku — LLD 
7-tos apskrities iždininku. Tai 
puiku! Taip padarys ir kitos 
kolonijos: prisius savo atsto
vus. Tokiu 'būdu draugas Ga
šlūnas dalyvaus plačiame .vei
kėjų posėdyje. Jo dalyvavimas 
daug pagelbės mums nustatyti 
veikimo gaires. Iš Low eilių 
mudu su draugu Blažoniu da
lyvausime.

Draugas Dambrauskai, al
kas kitas, atidarykite mums 
svetainės duris anksti iš ryto, 
— 11:30 A. M.

Kiti PiknHcai
Lowellio Liet. Piliečių So- 

ciąlis Klubas reųgi^savo pas
kutinį šių metų ir. labai sma
gų pikniką šio mėnesio pasku
tinį sekmadienį, rugpjūčio 31 
d., Freemano girioje. Tai bus 
vienas iš gražiausių piknikų: 
muzika, dainos ir visokis sma
gumas atsisveikinimui su gra
žiąja vasarėle. Ir tada iki se
kančių metų. Tai tiek mūšy 
kolonijoj.

Bet kas bus Maple Parke? 
Kada? Nagi ALDLD 7-ta ap
skritis rengia didelį pikniką 
rugsėjo (September) 28 d., 
Maple Park, Methuen, Mass.

Mūsų apskritis yra didelė ir 
savo teritorijoje veda labai, di
delį darbą tarpe pažangiųjų 
lietuvių, ypač apšvietos ir kul
tūros srityje. Tai nepavaduo
jamai svarbi užduotis. Taigi, 
apskritis ir rengia šį pikniką 
savo pažangos, apšvietos bei 
kultūros darbams paremti.

Visos apskrities kuopos ir 
kitokios broliškos organizaci
jos, yra prašomos širdingai ir 
gausiai paremti apskritį daly
vavimu ir kitokiais būdais. Bet 
didžiausia užduotis guli, tai 
ant “Merrimack Valley” mies
tų, — mūsų kaimyniškų mies
tų : Lawrence, Lowell, Haver
hill ir Nashua. O jau Methu
en, tai, žinoma; jie visi daly
vaus. Bus graži dainų progra
ma. •

J. M. Karsonas.

Buenos Aires. — Prane
šama, kad Paraguayans su
kilėliai apsupo to krašto so
stinę Asuncion, iš kur jau 
pirmiau- pabėgo prezid. tl. 
Morinigo valdžia.

They Plan the World Police Force

Senior Army, Navy and Air Force officers of the 
“Big Five’s” Delegations to the Military Staff 
Committee are shown in one of their rare get- 
togethers for the photographer, with the Chair
man of each sitting in froid ml
1. Vi ‘WC > ecy:cės •

ing behind him. From left to right, the Delega
tions arc those of China, France, the U.S.S.R., 
the United Kingdom and the United States. A 
few changes have taken place in Committee’s 
ęomujsif s»njv photo, was tafien, notably in 
■ o.. > riebiu w as -)* .lift United .'States and France,,

New Britain, Conn. Cliffside, N. J.

HELP WANTED—FEMALE HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS REIKALINGOS MOTERYS

REIKALINGOS
Siuvamųjų Mašinų Operatorės

Su arba be patyrimo

Nuolatinis Darbas
Val$acijos su alga 

Lengvus Išdirbiniai 
Linksma Aplinkuma 
Tik Dieninis Darbas 

i

KREIPKITĖS

DU-RAY MILLS, Ine.
Michelin Building, Milltown, N. J.

PASIRUOŠKITE MOKYKLOMS
Nelaukite paskutiniu dienų, tuojau užsisakykite mo
kykloms medžiagą, tain kad rudens sulaukę tuojau 
galėtumėte pradėti mokyklas. Tuojau įsigykite 

šias knygas:
ENGLISH-LITHUANIAN 

’ SE^F-INSTRUCTOR * 
Parašė dr. J. J. Kashkevich •

252 Puslapių. Kaina $2.00
• Tai rankvedys angliškai kalbantiems mokytis lietuviškai^ 

Taipgi gali pasinaudoti lietuviai mokytis angliški.

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA 
Sutaisė dr. D. Pilka

Pritaikyta Amerikos Lietuviams.
Įialna $1.00. '

Vaikų Mokykloms yra labai parankus rankvedčlis.

4LABAS RYTAS 
Parašė Juozas Jurginis 

Kalba 50c. 
Persiuntimą Apmokame.

I 
Vaikam įdomių pasiskaitymų knyga , 

JAUNUOLIŲ ŠVYTURĖLIS
Parašė R. M*zara 

x Kaina 50c.
Persiuntimą Apmokame.

Mokesti prašome prisiųsti kartu su užsakynlu. 
Visos aukščiau sužymėtos knygos randasi dienraščio 

Laisvės knygyne. Rašykite:

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

PRIGĖRĖ A. REMEITIS ‘
Netikėta mirtis išbraukė An

taną Remeitį iš gyvųjų tarpo. 
Per ilgus 'metus Antanas 'buvo 
su pažangiuoju judėjimu, pri
klausė prie LLD 27 kuopos, 
skaitė dienraštį Laisvę nuo pat 
jo įsikūrimo, aukomis paremda
vo darbininkų judėjimą. Kol ji
sai buvo jaunesnio amžiaus ir 
vikresnis, prisidėdavo prie vei
kimo, ypatingai, kada gyvavo 
Vilijos Choras, kurio palaikyme 
daug jėgų yra pridėjęs, kaip ir 
visa jo šeima. 1

Antanas iš pirmų dienų, kaip 
tik įžengė į šią šalį,'buvo uni- 
jistu ir padėjo unijas auklėti, 
tad jam atsikėlus į šį miestą 
gyventi, kuomet prasidėjo unijų 
organizavimo darbas, jisai pir
mas stojo į eiles, padėdamas 
išauklėti tvirtą uniją dirbtuvė
je, kurioje jis pelnėsi sau ir 
šeimai duoną.

Remeitį daugelis palaikydavo 
už latvių tautybės žmogų, nes 
jis lengvai vartodavo, latvių 
kalbą. Kaip daugeliui, taip ir 
jo tėvams prisiėjo gyvent gana 
vargingai. Petrikonių kaime, 
Panevėžio apskrityje, kur An
tanas gjmė, sulaukęs vos še
šiolikos metų amžiaus, toj apie- 
lipkėj nerado sau užsiėmimo, 
kad pasidaryti pragyvenimą, tai 
persikėlė uždarbiaut į Latviją.

Jam naujoj šalyj darbo są
lygos geriau patiko, negu Lie
tuvoje, tai jis ir užsiliko iki 
caro vyriausybė jį pašaukė į 
karinę tarnybą, todėl jam pri
siėjo gražiai išmokti latvių ‘kal
bą.

Kariuomenėj tarnyba prie ca
ro režimo buvo ne rožėmis klo
ta, bet sunki, nes įvykęs Rusijos 
karas su Japonija pareikalavo 
daug ištvermės Tolimuosiuose 
Rytuose, Sibire. Pagaliau, ka
re dalyvaujant papuolė į Japoį 
nų nelaisvę ir jis buvo išlaiky
tas keletą mėnesių Yokohamos 
mieste. Antanas, perkentėjęs 
visus sunkumus, . paleistas iš 
nelaisvės, sugrįžo į savo tėviškę 
Lietuvą,bet jau negalėjo pri
tapti prie buvusių gyvenimo 
sąlygų. Jis atvyko į “auksų 
šalį” Ameriką susirasti leng
vesnį gyvenimą. Pribuvęs į 
Pittston, Pa., pąš priedelius, ku
rie numatė,, kad Antanas tvirto 
sudėjimo vyras, jam patarė eiti 
į mainau pasi j ieškoti darbo, nes 
maitose geriau buvę mokama, 
negu viršinęse darbavietėse. 
Taip jam teko ten užsilikti ant 
ilgiau iki vedė sau už moterį 
Karoliną Matulionyfę ir susi
laukė didesnės šeimos—sūnaus 
Prano ir dukros Olgos, kurie 
dabar yra jau vedę. Po to šei
ma persikėlė gyventi į šį mies
tą.

Antanas per visą savo gyve
nimą mylėdavo darbą, kad ir 
sunkesnį; jis be reikalo iš dar
bo nėra išlikęs. Tačiau paskiau
siais laik'ais jis jausdavosi lyg 
pavargęs. Kad pasilsėti ir 
sveikatą sutvirtinti/ nusprendė 
pasiimti vakabijas, 'praleidžiant 
laiką prie maudynių pajūryj, 
pasikaitinant saulutėj.

Liepos 27 d. sūnus Pranas 
paėmė tėvą, motįną ir nuvežė 
juodu į Sound View maudynes, 
keliolika mylių už New Haven 
miesto. K

Pirmąją dieną savo vakacijų 
baigė leisti gražiausioj nuotai
koj, saulėj' pasišvaistė, povaka
riu, užsikandę, sūnui išvykus 
namo, juodu su A. Bakevičia 
pasileido į vandenį paplaukioti. 
Bakevičia pirmas įbridęs van
denin' pradėjo ‘plaukti, o Anta
nas paskui jį pabridęs iki kelių 
puolė į vandenį ir daugiau gy
vas iš jo nesikėlė. Iki Bakevi
čia sugrįžo atgal prie Antano, 
ir ištraukė jį iš vandens, jo 
širdis daugiau neveikė, nei 
moksliniai būdai nepagelbėjo jį 
atgaivinti. Tokia tragiška mir
tis labai sukrėtė jo šeimą, gi
mines ir artimuosius draugus.

Antano grabą dabino gėlių 
vainikai nuo šeimos, giminių, 
draugų ir partijos. Išlydint į 
kapus šermeninėj d. V. J. V. 
pasakė trumpą kalbą lietuviškai 
apie jo nuveiktus darbus, o 
Rose Hill Memorial kapinėse M. 
Pctanovich — angliškai.

Reikalas priminti, kad A. 
Remeitis turėjo daug draugų, 
tai didelis būrys suteikė jam 
paskutinį patarnavimą — paly
dėjo į kapus. Per daug anksti 
Antanas išsiskyrė iš gyvųjų 
tarpo, palikdamas liūdesyj žmo
ną Karoliną Remeitienę, sūnų 
Praną, marčią ir dukrą Olgą' su 
žentu ii1 dviem anūkais.

Lai A. Remeičiui būna lengva 
šios šalies žemelė; o šeimai lin
kime perkęst širdies skausmus.

z _ Draugas.

London. — Anglijos val
džia, kęjina sumažint gazo
lino, tabako ir laikraštinės 
popieros pirkimą iš Ameri
kos; sako, reikia taupyti 
dolerius.

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

ALDLD 141 kuopos susirinkimas 
įvyks rugp. (Aug.) 24, pradžia 1 vai. 
dieną, vieta 143 Pierce St.

Visi nariai malonėkite atsilankyti 
į susirinkimą, nes yra svarbių da
lykų aptarimui. L. T. (195-6)

HARTFORD, CONN.
ALDLD Moterų Kliubo susirinki

mas įvyks antradienį, rugpjūčio'' 
(Aug.) 26 d., 7:30 vai. vakare,' 155 
Hungerford St. -

Gerbiamos nares! Kviečiame skait
lingai dalyvauti susirinkime, nes 
yra daug svarbiu rėikalų aptari
mui. Taipgi pasirūpinkite gauti 
kliubui naujų narių. Sekr. y. k.

(194-5) '

pardavLiai
PHILADELPHIA, B A. 

Parsiduoda
Parsiduoda bučernčs ir grosernės 

įrengimai '— karas,’ narnąs, krautu
vės patalpa ir 6 kambarių apąrtinen- 
tas su maudynėmis/ 3 loįfci/jilngfasi 
su namu, pievukė ir męažįąi.' Biz
nis jstėigtaš 24 metai. Bendri.kai
na $11,50,6. Rreipkitės:

Nellie Statkevicz
7901 Laycock Ave., Philadelphia, Pa? 

Telefonas ST. 9-1512
(195-200)

MIRĖ LEONAI POCIUS
‘ Prieš šavaitę laiko čia pasi

mirė Leonas Pocius. Iš Lietu
vos kaunietis. Tai buvo šio 
miestelio iš pirmųjų lietuvių, 
apsigyvenusių veteranas. Jis 
buvo vienas iš tvėrėjų pirmuti
nes- ir seniausios šiame mies
telyj Šv. Franciškaus Draugi
jos, kuriai ateinančiais metais 
sukaks 40 metų gyvavimo. Po
cius iki mirties buvo dideliu 
šios Draugijos entuziastu.

Nors įsitikinimuose Pocius 
buvo tikintysis katalikas, bet 
fanatiškumo neturėjo. Jis bu
vo nuolatinis Laisvės skaityto
jas ir retkarčiais finansiniai 
paremdavo pažangųjį darbą.

Paliko moterį, tris dukteris ir 
vieną sūnų, kurie jau yra visi 
vedę ir savystoviai gyvena.

Pocius mirė sulaukęs 68 me
tų amžiaus. Gyvas būdamas 
vertėsi bizniu—užlaikė saliūną.

Smarkiai retėja iš Lietuvos 
atvykusiųjų eilės. Prisimena 
tie 1908 metai, kai 17 stambių 
Lietuvos išeivijos vyrų susirin
ko šio miestelio priemiesty 
Shadyside ii- sutvėrė pirmutinę 
čia lietuvių šv. Franciškaus pa
šalpos draugiją. Iš tų aržuoli- 
nių lietuvių būrio dabar tebeli
ko gyvi tik trys. Juozas Stepo
navičius ir Saliamonas Kudir
ka, gyvendinti Cliffsidėj, ir Mi
ltas Bakūnas, Stratford, Conn.

SERGA K, MAŽEIKIENĖ
LLD ir LDS kuopų narė K. 

Mažeikienė buvo smarkiai su
sirgusi ir padaryta jai skaudi 
ant vidurių operacija. Pasi- 
liuogavus iš ligoninės, apsigyve
no pas savo sūnų Stasį, Jersey 
City, N. J. Čia po priežiūra 
sūnaus ir marčios d-gės Ma
žeikienės sveikata žymiai gerė
ja, ir manoma, kad už, trumpo 
laiko galės sugrįžti į savo nuo
savą buveinę, į Cliffsidę.

Linkime d-gei Mažeikienei 
kuo greičiausiai pasveikti.
LERMAS DĖL 
DISKRIMINACIJOS /Z

Čia yra pasilinksminimams 
rezortas, vadinamas Palisades 
Amusement Park. Apart įvai- 
rių sūpuoklių ir kitokių įvai
renybių, yra prūdas pasimaudy
ti. Juodveidžių čia niekad ne
buvo matyti maudantis, bet šią 
vasarą keletas ir jų panorėjo 
pasimaudyti šiame prūde. Re- 
zorto savininkai griežtai už- 

, draudė juodveidžiams prūde 
maudytis. Na, ir iškiio^lermas.

Juodveidžių teisėms ginti ly
ga atskubo į pagalbą, pastaty
dama Įjikietą jsu iškabomis 
prieš diskriminaciją. Policija 
tuoj areštavo pkietninkus ne
va už tai, kacį be policijos lei
dimo pikietavo. Teismo dar ne
buvo, ir kuomi tas viskas už
sibaigs, tai tik po teigto pa
aiškės.

Aš nesiimu aiškinti ar tai bu
vo * tvarku juodveidžiams 
skverbtis prievarta į tą nedido- 
ką prūdą pasimaudyti, bet no- 
rfu pažymėti mūsų miėstavų kai 
kurių pareigūnų banditiškumą. 
Atvedūs areštuotus į policijos

stotį, pora apsvaigusiais protais 
ugniagesių biauriai įžeidinėjo 
areštuotus ir policija jiems 
tai leido daryti. Ant rytojaus 
tie patys sutvėrimai’ vaikštinė
jo po^vaiųias užeigas ir agita
vo už kokią ten slaptą prieš ne
grus organizaciją. Kol kas čia 
nėrą apsigyvenusių juodvei
džių.

Darbininkas.

OPERATORĖS
Abelnam Darbui Darbininkės 

ir Pagclbinė Forelady 
ANTOINETTE DRESS Co.

1280 Willoughby Ave., Brookyn

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

PERKŪNAS UŽMUŠĖ 
LAIKRAŠTININKĄ

Darien, Conn. — Beinant 
Danieliui W. Ashley’ui i sa
vo garažą, trenkė jam 
sprandan perkūnas ir už
mušė. Ashley 63 metų, bur 
vo United States News ir 
World Report leidėjas Wa
shingtone. Jisai į atostogavo 
Dariene.

SOVIETINIAI RADIJAI 
JUGOSLAVIJAI

Belgrad, Jugoslavija. — 
Sovietų Sąjunga atsiunčia 
stiprius radijo duotuvus 
Jugoslavijos sostinei Bel
gradu! ir penkiems kitiems 
stambiems miestams.

ir pavienių.

ir Stone Ave.
Broadw&y Line

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

Knmpas Broadway 
prie Chauncey St.,

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn, 

Tel. GLenmore 5-6191

SUPERINTENDENT
5 Namai—28 Šeimos per Visus, 

3 Boileriai, Garo Šiluma 
ir Karrštas Vanduo.

5 Kambariu Apartmentas ant 1-mij 
lubų ir $175 į Mėnesį. Gesas ir 

Elektra.
SOUTH BRONX 

įrašykite
. LITHUANIAN, BOX 302

20 West 43rd St., N. Y. C.
. <135-7,

Nuruberg, Vokietija. — 
Karine amerikonų vyriau
sybė užvedė bylą prieš dvy- » 
liką direktorių Kruppų a- 
municijos trusto. Kruppai 
veikliai rėmė Hitlerį ir na
cių karą; todėl bus teisia
mi kaip kariniai kriminaliu 
štai, jie galėsią būt mirtin 
nusmerkti.

Indonezija. —, Holandai 
puola indonezus; siaučia 
žiaurūs mūšiai.

426 LAFAYETTE STR 
Newark, N. J.

LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

Matthew Au 
BUYAUSKAS

Tel. MArket 2-5172

RONKONKOMA
8684

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborias
Liūdėsio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. , BROOKLYN, N. Y

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

' SAVININKAI
PUIKIAUSIA LEETUyiŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION A VE. BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 4-9612 \

5 pusi., Laisvė (Liberty, Lith. Daily), Penkt., Rugp. 22, 1947
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NewWko^Kžgfe?lni(n
New Yorke Susirinks 
Tūkstančiai Legijonie- 
riu su Šeimomis

kon-
New

Amerikos Legijonas ruošiasi 
savo metinei nacionalei 
vencijai, įvyksiančiai 
Yorke šio mėnesio 28-31 die
nomis. Tikimasi apie 30 iki 40 
tūkstančių svečių. Miesto pre
kybininkai laukia, kad legijo- 
nieriai čia prapirks apie pus- 
septinto miliono dolerių.

Taigi, tomis dienomis mies
to centre, viešbučiuose, I teat
ruose, krautuvėse ir pajūriuo
se bus minia svieto iš kitur. 
Namiškiai geriau
mieste turimus reikalus 
to.

atlikime 
pirm

Prašome Jsitčmyti
mii-Teko nugirsti, kad visi 

su geri prieteliai tariasi vyk
ti į mūsų pikniką, bet tūli ta
riasi vykti sekmadienį.

Nepadarykite klaidos. Šis 
piknikas bus n£ sekmadieni, 
bet įvyks šeštadienį (subato- 
je), rugpjūčio (Aug.) 23-čią, 
visą popietį ir vakarą. Pradžia 
1 vai., šokiai nuo 6. Vietai 
National Hali ir Park, Wood; 
sidėje.

Kitas informacijas pasiim
kite iš šiame puslapyje tel
pančio skelbimo.

Rengėjai.

Sveikina iš Atostogų
Dienraščio Laisvės skaityto

jos ir geros patrijotės, Bronė 
ir Viktorija Zmitraitės, rašo:

“Siunčiame geriausių linkė
jimu iš vakacijų visiems lais- 
viečiams.“

Zmitraitėa dabar atostogau
ja Lake George kurorte. O ki
tais visais metų laikotarpiais 
sunkiai dirba gražindamos 
moteris, turi gražinimo salio- 
ną savo namuose, 56 Brown 
St., Johnson Citv, N. Y. Gi 
liuoslaikiais (kiek galima ati
trūkti nuo tos rūšies darbo, 
su vėlybomis vakarinėmis va
landomis) dąlyvauja Ring- 
hamtono lietuviu organizacijų 
susirinkimuose' ir pramogose, 
prisidėdamos, jei negalima 
darbu, tai nors dalyvumu 
finansine parama.

Svečiai

ir

F. M. Indrulis iš Scranton, 
Pa., buvo atvykęs Į didįjį 
Brooklyna-New Yorka atlan
kyti savo brolį. Jo brolis sirgo, 
bet dabar jau yra pasveikęs.

Ilgametis dienraščio skaity
tojas ir prietelius, F. M. In
drulis buvo užėjęs pasimatyti 
ir su laisviečiais. Taipgi dova
nojo Laisvei $3 ir atsinaujino

• prenumeratą.
Amelia.

mūsų ligonines “netikėtinoje
PADĖTYJE ” SAKO MAJORAS

Praėjusį trečiadienį miesto 
majoras O’Dwyer su grupe ki
tų miesto viršininkų ir repor
teriais aplankė miestavąsias 
ligonines. Toje kelionėje pra
leido porą valandų. Po to ma
joras išsireiškė, jog daug kur 
“sąlygos pasibaisėtinos.“ Ypa
tingai Welfare Island pasta
tai, kur patenka chroniškomis 
ligomis susirgusi, gydymo lė
šomis nubiedninta visuomenę, 
majoro ir kitų su juo buvusių 
buvo pavadinti “netikėtinais,“ 
“viduramžiškais,“ “fantastiš
kais.“

Viso to priežastimi, sakė 
majoras, yra stoka paskyrų 
tam tikslui. Tai dėl to jis su 
savimi ir vežėsi miestavosios 
budžeto tarybos narius. Kal
bėdamas apie reikalą naujų 
pastatų ir įrankių, majoras sa
kė :

“Budžeto Taryba spiriasi 
nuo balsavimo už statybos pa
gerinimą dėl dabartiniu per 
aukštų lėšų. Iki darbininkai ir 
samdytojai susitars dėl pasto
vios programos, statyba eis lė
tai.“

Praėjusį mėnesį ligoninių 
komisionierius Edward M. 
Bernecker įteikė majorui ir tai 
tarybai reikalavimą paskirti 
135 milionus dolerių pačioms 
reikalingiausioms pataisų if 
priedų 17-kai įstaigų} Be pa
gerinimų, sakė jis, negalimas 
žmoniškas patarnavimas mūsų 
sergantietns ir labai apsunki
nama patarnautojų darbas.

Gyveno, Dirbo, Taupė 
Per 82 Metus, Bet 7 /
Išmesta iš Buto

Prieš Diskriminaciją 
Veikianti Grupe 
Turi Laimėjimų

PIKNIKAS

Šimtmetiniai Pastatai

Kokie gali būti juose pato
gumai, galima, suprasti iš to, 
kad ant tos.salos stovį miesta- 
vieji namai senukams ir ligo
niams statyti 1840 metais. To
je grupėje yra. 28 pastatai. 
Viena valgykla, sakė komisio
nierius, tik dabar permaliavo- 
ta pirmu kartu per 10 metų. 
Tik 1939 metais statytasis 
Goldwater Memorial Hospi
tal buvo ryškiai skirtingu nuo 
anų — kiekvieną kampelį 
siekia oras ir šviesa. Tačiau 
net čia dėl stokos vietos tūli 
sunkiai sergantieji paguldyti 
koridoriuose.

Miss Mary Germanton, gi
musi New Yorke prieš 82 me
tus, čia visą amžių gyvenusi, 
dirbusi, taupiusi Jr turėjusi 
gražų rusvojo akmens namelį, 
509 West 149th St., tapo iš jo 
išmesta praėjusį antradienį.

Pamačiusi senutę ant šali
gatvio prie nedidelės krūvelės 
rakandų —- lovos, piano ir ke
lių smulkmenų, — netoliese 
gyvenanti Mrs. Sophie Fran
kel nuvedė ją į policijos stotį. 
Iš ten policija .nugabeno ją į 
Harlem ligoninę, kur ją laiky- 

nuo

LAIVAKROVIAI SUSTREIKAVO PRIEŠ 
RYAN’O SUTARTĮ

Eilinių dokininkų streiką^, 
iškilęs protestui prieš “kara
liaus“ Joe Ryan’o sutartį su 
laivų savininkais, New vorko, 
pajūryje sustabdė virš 4 tūks
tančių laivakrovių darbą. Ir 
daug laivų pasiliko neišplaukę 
iš uosto.

Tarpe tų užsilikusių yra 
puošnusis didlaivis Amerika, 
kuriuo' daug puikių ponų ruo
šėsi plaukti,/į atostogas ant 
vandenų ir pašturmuoti pra
bangiuose pobūviuose Europo
je. Pakliuvo ir vykstančių pre
kybos, pramonės bei šeimy
niškais reikalais.

Sukilijnas prieš “karaliuką“ 
Ryaną prasidėjo didžiajame 
International Longshoremen’s 
Lokale 791, vaidinamam Chel
sea lokalu, kuris buvo prieša
kyje ir ano streiko, įvykusio 
prieš Ryaną pora metų atgal. 
Praėjusį antradienį nariai bu
vo susirinkę balsuoti Ryano 
padarytą sutartį ir nutarė ją

atmesti. Paskui balsavo, kas 
daryti prieš ją. Nutarė strei
kuoti ir trečiadienio rytą pra
dėjo streiką.

Laivakroviai sudaro apie 
35,000 iš visų apie 65,000 dir
bančių ant dokų darbininkų.

Ryano priimtoje sutartyje, 
prieš kurią darbininkai su
streikavo, duodama tik po 10 
centų daugiau mokesties vie
toje reikalautų 25 centų. Bet 
ne mokestis vyriausia priežas
tis. Darbininkai mato dau
giausia pavojaus kitose muo- 
laidose. Pavyzdžiui, Ryan su
tiko leisti bosui bile kada 12- 
ką iš 20 vyrų grupės perkelti 
į kitą darbą, į kokį tiktai jis 
panorėg. Tas, sako jie, leis pa
skirstyti grupes • (gangs) ir 
priversti juos skubiau ir sun
kiau dirbti, tuo patimi suma
žinant darbus. Tas kitus iš
mes iš darbo. Nepatenkinti ir 
daug kuo kitu.

Laikinasis komitetas, veikifįs 
Brooklyno Bedford - Stuyves- 
ant sekcijoje už visiejrig'lygias 
progas prie darbo, turi laimė
jimų. '

Komitetas jau buvo pasiun
tęs delegacijas į kai kurias vi
suomenei patarnavimo įstai
gas — restauranus, krautu
ves ir panašias kitks — para
ginti, , kad samdytų ir negrų 

.darbininkų tose vietose, kur 
didžiuma arba labai didelis 
nuošiihtis gyventojų - kostu- 
rrierių yra negrai. Kur savinin
kai • nesiskaitė sw delegacija, 
ten* pastatė pi k i etą.

Po pikieto daug kur įstai
gų sayininkai pasidarė sukal
bamesni, atsisakė savo užsi
spyrimo diskriminuoti. White 
Tower Corp, pasamdė 4 neg
rus, Trunz bučernė prie Nos- 
trand ir Fulton pasamdė neg
rą bu cerį.

Dabai' pradėta kampanija 
paraginti ir S. S. Kresge krau
tuves pasielgti taip pat. Ko
mitetas paskleidė 5,000 lape
lių. Demokratija, mat, savai
me negimsta, už ją reikia ko
voti.

REIKALAVIMAI
Reikalingas counterman dirbi i va

karais Lorimer restaurante. Pato
gios valandos ir gera alga. Kreipki
tės tuojaus 417 Lorimor St.. Brook
lyn, N. Y. (194-6)

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

Joseph Garszva
f *

Undertaker & Embalmer
Manager

JOHN A. PAULEY

Eva Mizarienė 
Sveiksta

Iš LLD 55-tos Kuopos 
Susirinkimo

Niekas nepasirūpino 
iš miesto rendos anmo- 
Ji pati įbrukta į bied- 
warda ligoninėje. O jos 
ir vienintelis kitas, ma-

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue

Po pavojingos operacijos, 
padarytos praeitą antradienį, 
Eva Mizarienė tvirtėja. Kitais 
žodžiais, krizis jau praėjo.

Ligonė guli Doctors Hospi- 
talyj, 170 East End Ave., New 
York City (tarpe 

gatvių). 
teks išbūti

88-tos 
Evai 
virš savaitės laiko.

87-tos ir 
Ligoninėje 
mažiausiai

Rugpjūčio 21-ma mus at- Mass. Atvyko atlankyti sej- 
lankė Bernardas Mizar4, xlien- gančią brolienę, Evą Mizarie- 
raščio Laisvės redaktoriaus R. nę, kuri šiuo tarpu randasi li- 
Mizaros brolis, iš Worcester, I goninėje, po operacijos.

Shirley Temple sekioja paskui Cary, Grant iki jos 
sesuo Myrna Loy pagauna jį filmoje “The Bachelor and 
the Bobby Soxer.” Rodoma Radiq City Music Hall, Roc
kefeller Center, New Yorke. Taipgi yra asmenų veiks
mai scenoje.

RIDGEWOOD - BROOK
LYN, N. Y. — Rugpjūčio 19- 
tą, šapolo-Vaiginio svetainėj, 
147 Thames St., atsibuvo LLD 
55 kp. susirinkimas. Nors oras 
buvo karštas, bet narių atsi- 
.lankė vidutiniai ir atlikta 
daug svarbių reikalų. Kadan
gi vidurvasario laiku nelaikė
me susirinkimų, tai šiame su
sirinkime atlikome nominaci
jas į T)LD Centro Komitetą. Į 
komitetą nominuota šie na
riai : A. Bimba. S. Sasna, D. 
M. šolomskas, Eva Mizarienė, 
J. J. Kaškiaučius, J. Kuraitis 
ir V. Tauras. Į alternatus no
minuota : P. Babarskas, J. 
Bernotas, V. Brivinas ir A. Gil- 
manas.

Nutarta rengtis prie vaka
rienės. šį sezoną rengiamės 
prie, vakarienės bendrai su 
vietine LDS 103-čia kuopa. /

Šianft susirinkime nutarta 
pasimokėti metinę mokestį į 
LMS Centrą. Taipgi mūsų 
kuopa yra narė ir LMS- 3-čios 
apskrities su $2 mokestimi.

Buvo prisiųstą Dariaus-Gi
rėno Komiteto pikniko tikie- 
tų (minimas piknikas įvyko 
21 d.•birželio). Bet, kuomet 
mūsų kuopa vasaros laiku ne-x. 
laikė mitingų, tai . ir tikietai 
liko nesunaudoti. Bet nutarta 
iš kuopos iždo pasimokėti už 
tuos' tikietus. žinoma, dabar 
jau bus kaip ir auka, nes ti
kietai nebuvo sunaudoti.

Kuopos Korespondentas.
■ “" ' i

šią iki ji pasveiksianti 
“širdies užgavimo.“

Įdomu,- keno širdies neuž
gautų toks pergyvenimas ir 
kaip ji begali pasveikti tokio
se sąlygose.

Miss \Germanton, beje, iš
mesta įstatymiškai, už neužsi
mok ėjimą r'endos.

Paprastai apie tokius kalba
ma, kad jie nedarbštūs ir ne
taupūs. Bet Jįiss Germanton, 
matyti, supratusi turto vertę, 
nes pirmiau per daug metų tas 
namelis buvęs jos. Sulaukus 
senatvės, gal pradėjo išsekti 
spėkos ąr ištekliai, jinai name
lį pardavė, bet pati vis tebe
gyveno dviejuose kambarė
liuose apatiniame (sklepinia- 
me) bute. Praėjusį birželį nu
pirkęs namą antrasis po jos iš 
eilės savininkas Luther Alex
ander. Jis teisinasi, kad ji ne
mokanti rendos jau už antrą 
mėnesį ir sakiusi nemokėsian
ti.

žinoma, niekas nesirūpino 
patirti, ar senutė iš tikro ne
mokėjo ir ar jinai turėjo iš ko 
mokėti, 
gauti 
kestį. 
niokų 
lovelė
tyt, labai brangintas rakan
das, pianas, gal ir dabar pa
dėjęs palinksminti ne vieną 
jos nykią, vienišą valandą, se
kamą dieną nuvežtas į miesta- 
vą sandėlį. O iš ten, jeigu sa
vininkas per mėnesi neatsiima, 
parduota iš varžytinių.

' Kokia Išeitis?
Tiesa, kad savininkas, ypa

tingai mažasis, negali būti lai
komas atsakomingu už išlai
kymą savo namuose nemokan
čių rendos. To neišgalės nei 
pats didysis visiems. Tačiau 
niekas, nepaisant, kaip būtų 
nedarbštūs, netaupus ir ne- 
tvarkus, neturėtų būti išmeta
mas ant gatvės. Jeigu žmogus 
kriminališkai sugedęs, valdžia 
turėtų būti atsakomanga už 
suradimą jam ątitinkamos vie
tos. Jeigu nedarbo, paliegimo 
ar senatvės prispaustas, jam 
turėtų būti, suteikta valstybjnė 
pagalba išbūti jo paties na
muose, o ne išmesti ir prie vi
sų kitų sunkenybių dar mora
liai sutriuškinti jo dvasią.

To turėtų reikalauti ne vien 
tik rendauninkai, bet ir savi
ninkai. Rendauhinkas.

Mrs. Mina Edison, našlė iš
radėjo ir to vardo firmos įstei
gėjo Edisono, sunkiai sergan
ti. Jinai jau yra 82 metų.

Peter Kapiskas

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

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptas 

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.
• Tel. ST. 2-8842

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

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadieni.

“*š
650 5th Ave., kamp. 19th St. 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. SOuth 8-55C9

Peter 
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtinės, Vynai ir Alus

BEER & ALES

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

Rengia
BENDRAI WILLIAMSBURGHO ORGANIZACIJOS: 

Lietuvių Literatūros Draugijos ir Lietuviu Darbinirikų Su
sivienijimo Pirmosios Kuopos, ALDLD Moterų Apšvietos 

Klubas ir Lietuviu Laisves Radijo Klubas

ŠEŠTADIENI

RUGPJŪČIO 23 AUGUST, 1947
National Hall and Park

65-13 —' 39th Avenue, Woodside, L. I., N. Y.
PRADŽIA 1 VALANDĄ DIENĄ

ĮŽANGA 50 CENTŲ (ĮSKAITANT TAKSUS)

J. Kazakevičiaus Orkestrą Gros Šokiams
TURĖSIME VALGIŲ IR GĖRIMŲ

Nekurie jau esame buvę šiame National Parke ir žinome, 
kad čekoslovakai užlaiko puikią vietą. Bus linksma pra
leisti dieną tyrame ore. Jūsų atsilankymas piknike bus 
parama aukščiau minėtum organizacijom. Tad nepamirš
kite dalyvauti ir paraginkite savo pažįstamus ir kaimynus.

X Užkviečia RENGĖJAI.

KELRODIS: Automobiliais važiuokite Queens Boulevard’u ir 
pasukite jf69th St. Independent Line važiuojant, išlipkite ant 65th 
St. stoties; BMT ii' IRT važiuojant išlipkite - ant 69th St. stoties.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
BROOKLYN, N. Y. 

TeI.EVergreen 7-6808 
221 South 4th Street

9—12 ryte 
1— 8 vakareValandos:

Penktadieniais Uždaryta

B AR & GRILL
Lietuviška Alude

DEGTINĖ, VYNAS 
IR ALUS

Kanados 
Black Horse Ale

JOSEPH ZE1DAT 
411 Grand St., 

Brooklyn 11, .N. Y.

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

F.W.Shalins
j (Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue i

? Opposite Forest Parkway č
WOODHAVEN, N. Y. j

Suteiktam garbingas laidotuves i

j SI 50 i
Koplyčias suteikiam nemokamai ?

visose dalyse miesto. i
Tel Virginia7-4499

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas <

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

VAKARIENĖ 85c
Iš 7-ių patrovų

PIETŪS 60c. , i
Iš 5-ių patrovų

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

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

Kiekvieną šeštadienį įvyksta puota, pasivaišinimas bei parė. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nęsigailėsite.

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom. '
1

Didelis Išpardavimas!
Daimantai, Laikrodžiai, Platinumai ir Džiuleriai 

Parduodami Labai Nužemintom Kairiom.
Nepaprastai Žemom Kairiom!

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

Taipgi Links ir Pendants

* DIDELIS SANDĖLIS IŠPARDAVIMUI 
STEBINANČIAI4 ŽEMOM KAINOM

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

Religijiniai daiktai, abrozdai ir stovylukės 
nužemintom kainom. >

Ką Tik Jūs Pirksite, Stebėsitės Kainų Nužeminimu.

ROBERT LIPTON
Jeweler

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