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Laisvėje jau buvo rašyta, 

jog nesenai Lietuvon sugrįžo 
iš Vokietijos 500 išvietintųjų, 
jų tarpe ir Vincas Oškinis, 
kadaise buvęs Kaune ėjusio 
“Lietuvos ūkininko” redakto
rius.

Naujienose tūlas I. J. “aiš
kina,’ kodėl Oškinis grįžo 
Lietuvon. Girdi, jis “jau pa
gyvenęs žmogus, ir tai bene 
svarbiausia šio nelaukto 
apsisprendimo priežastis.’

Toliau :
“Vincas Oškinis iš s 

klos dingo ankstų rytą. Jis ■ 
išvyko slapčiomis, vengdamas 
susitikti su draugais ir pažįs* Į 
tarnais, __ _____
nęs, niekam nepasakęs sudie.” ' Stovyklą ir didžiausią jų 

Oškinio “nervai neišlaikė,” I karinių lėktuvų stotį Lyd- 
prideda L J. • doje.

Pabėgėlių stovykloje Oški- ■ Arabai praneša, kad egip- 
nis buvo visaip persekiotas dėl tenai užėmė Huleiqata ir 
to, kad jis gyveno su žmona Kaukabą, pietiniame fron- 
be bažnytinio susišliūbavimo. įe> Izraelis paskelbė, kad 
Jį persekiojo stovyklų komi- žydai Lyddos srityje taipgi 
tetai, jį visaip žemino davat- užkariavo L Suwei d a n ą, 
kos. . , 

Peiping, Chinija.— Poli
cija apšaudė tūkstančius 
studentų, demonstravusių 

buvę? Fa-’prieš valdžios pasimojimą 
išleidę — ko ! siųsti juos į karinio muš- 
už tai jamjtravimo stovyklas. 14 stu

dentų nušauta ir daug su- 
iš pabėgėlių ’ Žeista.

Palestina.—Egipto, Trans- 
jordano, Irako ir kitų ara
biškų kraštų armijos visais 
frontais atakavo Izraelio 
valstybę. Izraelio kovūnai 
ugningai gynėsi ir kontr-a-" 

- i takavo. Be kitko, jie atėmė
su nieku neatsisveiki- . abu buvusiąją anglų 

“ - stovyklą ir didžiausią jų

Vincas Oškinis, pasirodo. I Chinų Policija 
gudrus vyras, nepaisant to, x i i _
kad jį Naujienų bendradarbis ' kjIUCIfyJTLUS
bando žeminti.

Jei jis būtų pasakęs “savo ! 
draugams ir pažįstamiems,” 
jog apleidžia juos ir grįžta 1 
gimtojon šalin, kuri jo laukia, I 
tai kas gt būtų 
šistai jo nebūtų 
gero, dar galėjo 
ir gyvybę atimti!

Dėl to Oškinis 
stovyklos į Lietuvą bego slap-i Del tos žudynės keli tūkr

trokšta 
šalin', 

Oš-

ta.
Šiandien jis džiaugiasi tai 

padaręs.
Kiti išvietintieji, 

grįžti savo gimtoj on 
Lietuvon, galės iš Vinco 
kinio žygio pasimokyti.

Poetas Teofilis Tilvytis 
šo:

ra-

būrį,
Pro Vilniaus kalvas bėgo 

traukinys.
Širdin srove švelnučio 

jausmo dūrė,
Iš džiaugsmo degė mano 

smilkinys...

de
pą-

koks nors “per
tai Harry Truma- 
nominuotas pirmu

Gen. Eisenhoweris 
pasakė “No!”

Dabar ąnti-trumaniniai 
mokratų partijos lyderiai 
siliko našlaičiais.

Trumano jie nenori statyti 
savo kandidatu, o kito “tin
kamo” negauna.

Jei neįvyks koks nors ne
tikėtumas, 
versmas,” 
nas • bus 
balsavimu.

Ką tuomet veiks anti-truma- 
niniai demokratai — taip va
dinamieji liberalai?

Ką darys tie darbo unijų 
lyderiai, dėję visas viltis Ei
sen h o svoryje ?

Argi jiems nelogiška būtų 
atvirai ir tvirtai pasisakyti už 
naujosios partijos kandidatus 
—Henry 
Taylor?

A. Wallace ir Glen

aplankė Panevėžio, Vilnių 
dramos teatro kolektyvas ir 
pastatė Lietuvos sostinėje ke« 
lėtą dramų.

Panevėžiškiai aktoriai ma
loniai nustelbė sostinės visuo
menę.

Kiekvienas, kuris matė nors 
vieną panevėžiškių suvaidintą 
dramą, pasijuto lyg ir apibar
tas.

Provincijos aktorių kolekty
vas savo talentu, 
bais pranešė 
Tai kas nors 
negirdėto!

Panevėžio 
vadovauja gabus didelės tea 
trinės kultūros žmogus, rėži

savo dar- 
sostinės teatrą! 
naujo ir ligi šiol

dramos teatrui
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Smarkėja Palestinos 
Karas; Izraelis 
Laimi Lyddoje

tančiai chinų studentų iš 
Peipingo universitetų su
rengė protesto demonstraci
ją. Jie susibūrė prie tauti
ninko Chinijos vice-prezi- 
dento rūmų ir audringai 
smerkė tą kruviną žygį.

Franc. Komunistai Atmetė 
Kvietimą Jugoslavijon

Paryžius. — Francijos 
Komunistų Partijos centro 
komitetas užgyrė Komunis
tų Informacijų Biuro kriti
ką prieš Jugoslavijos komu
nistų vadus ir prieš Tito 
valdžios politiką. Francūzų 
Kom. Partija sykiu atmetė 
kvietimą, kuriuom jugosla
vų Komunistų Partija prašė 
atsiųsti delegatus į Jugo
slavijos komunistų suvažia
vimą šį mėnesį.

Waterbury, Conn.
Parveža kario Alberto 

Strižausko - Strauss kūną, 
kuris krito antrajame pa
sauliniame kare. Albertas 
Strižauskas yra sūnus Juo
zo ir Marijos Strižauskų, 
senų waterburieciu ir žy
mių visuomenininkų. Jo kū
ną parveš pirmadienį, liepos 
12 d., 6:30 v. v. Bus pašar
votas Stoke Funeral Home, 
694 Riverside Ave., Water
bury, Conn. Bus palaidotas 
trečiadienį, 2 vai. po pietų.

Jeruzale. — Arabų vadai 
planuoja įkurt arabišką val
džią ištisai Palestinai.

sierius Juozas Miltinis.
Iš Vilniaus panevėžiškiai iš

vyko į Kauną, — ten ta pati 
istorija! i

Įdomu tai, kad Panevėžio 
dramos teatras buvo pradėtas 
organizuoti veik “iš nieko”: 
jaunų žmonių, kurie neturėjo 
jokios teatrinės praeities, bet 
šiandien stovi ties skaisčia at
eitimi !

Ibdisą ir Beit Affą. Jeru
zalėje žydai minosvaidžiais 
bombardavo arabų pozici
jas. Irako arabų artilerija 
apšaudė žydus ties Petah- 
Tiqua, netoli Tel Avivo. A- 
rabai mėtė oro bombas į 
Tel Avivą.

Šaltis ir Sniegą Audra 
Vakarinėje Vokietijoje

Frankfurt.— Praeitą sa
vaitę siautė sniego audra 
pietiniai - vakarinėje Vo
kietijoje, arti Francijos. 
Buvo keli laipsniai šalčio.

DOUGLAS TAIP PAT
NEKANDIDATUOJA

Philadelphia. — Aukš
čiausio Jungt. Valstijų Tei
smo teisėjas Douglas pra
nešė, kad jis nepriims demo
kratų kandidatūros prezi
dento vietai.

Gen. Eisenhower galuti
nai atsisakė kandidatuot į 
prezidentus.

Prekybos Sutartis Tarp 
Danijos ir Sovietą

Kopenhagen. — Danijos 
atstovai Maskvoj pasirašė 
prekybos sutartį su Sovietų 
Sąjunga. Prekyba bus mai
nais vedama. Sovietai siųs 
Danijai grūdus, trąšas, ge
ležį ir kt., o iš Danijos gaus 
parmonės dirbinių, sviesto, 
laivu ir 1.1, v

BELGIJA LAIKO TAMSY
BĖJ SAVO PAVALDI
NIUS AFRIKOJ*

Lake Success, N. Y.—Fi
lipinų atstovas Victorio D. 
Carpio pasmerkė Belgiją, 
kad ji neduoda jokios ap- 
švietos savo kolonijos Ru- 
anda-Urundi gyventojams 
Afrikoj. Antra vertus, bel
gai nepripažįsta tiem žmo
nėms savivaldybės, kaipo 
tamsūnams.

DAR ŽYMIAI PABRAN
GINA VAŽIAVIMĄ 
GELEŽINKELIAIS

Washington. — Valdžia 
leido 51-nai geležinkelių li
nijai pabranginti važinėji
mą keleiviniais traukiniais 
17 iki 20 nuošimčių. Leidi
mas duotas naudai geležin
kelių, veikiančių tarp įvai
rių valstijų, o ne tik toje 
pačioje valstijoje. Važiavi
mo kainos keleiviam pakel
tos dėl to, kad geležinkelie
čių Brolijų nariams dabar 
pridėta po pusšešiolikto 
cento algos per valandą.

London. — Anglijos val
džia ragino priimt į Mai- 
nierių Uniją atgabentus pa
bėgėlius (išvietintus), sta
tomus darban angliakasyk- 
lose.

Paryžius. — Sovietų am
basadorius Franci j ai Alek
sandras Bogomolovas išvy
ko Maskvon.
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Paryžiaus seni pensininkai, kurie turi gyventi tik iš 
mažos valdžios pensijos, demonstruoja prie miesto 
valdybos prieš bado sąlygas, kuriose jie turi gyventi.

Ištraukt Svetimas Armijas!
Reikalauja Korėjiečiai

Seoul, Korėja. — Pyoh- 
gyange, šiaurinėje Korėjos 
pusėje, įvyko antra konfe
rencija dėl visos šalies vie
nybės. Delegatai iš šiauri
nės ir pietinės Korėjos pri
ėmė rezoliuciją, reikalau
jančią ištraukt visą sveti- 
miįjų kariuomenę, iš to kra
što.

Konferencija pasmerkė a- 
merikonų suruoštus rinki
mus pietinėje Korėjos pusė
je ir pareiškė ,jog ten suda-

Danų Komunistai Šaukia Verst 
Jankius Apleist Greenlandiją

Kopenhagen, Danija. — 
Danų Komunistų Partijos 
centro komitetas priėmė re
voliuciją, reikalaujan č i ą, 
kad Jungtinės Valstijos iš
trauktų savo kariuomenę iš 
Greenlandijos salos. Komi
tetas ragina Danijos val
džią daryti energingus žy
gius, kad priverst Ameriką 
atšaukt savo karines jėgas 
iš tos danų salos.

Danija 1940 m. leido ame-

Dideli, Žiaurūs Mūšiai 
Vidurinėje Chinijoje

Nanking. — Suchowo sri- 
tyj, vidurinėje Chinijoje, 
verda didžiuliai atkaklūs 
mūšiai tarp tautininkų ir 
komunistų, kaip skelbia 
Čiang Kai-šeko karininkai. 
Tautininkai vartoja daug 
amerikinių lėktuvų. Šiuo 
tarpu jie nesigiria laimėji
mais.

MARSHALLO “PAJUS” 
ŠVEDIJAI.

Washington. — Jungtinės 
Valstijos paskyrė Švedijai 
35 milionus dolerių metinės 
paramos pagal Marshallo 
planą prieš komunizmą. *

ORAS.—Būsią šilta. 

ryta “valdžia yra Amerikos 
imperialistų pastumdėlė.” 
Konferencijos pareiškimas 
įspėjo, kad ta “valdžia bus 
sutriuškinta.”

(Šiaurinė Korėja yra lai
kinai užimta Sovietų, o pie
tinė — amerikonų. Sovietai 
siūlė kartu atšaukti savo ir 
Amerikos armijas iš Korė
jos, kad gyventojai galėtų 
laisvai išsirinkt valdžią vi
sai šaliai. Jungtinės Valsti
jos atmetė pasiūlymą.) 

rikonam įsitaisyt Greenlan- 
dijoj karines bazes su sąly
ga, kad po karo jie išsi
kraustys iš ten. Jau dveji 
metai, kai Danija prašo 
jankius apleisti salą; bet jie 
dar nežada pasitraukti.

(Jungtinių Valstijų kari
ninkai laiko Greenlandiją 
svarbia pozicija karui prieš 
Sovietų Sąjungą per šiauri
nį žemės ašigalį.)

Čiang Bijo Komunistu 
Pačioje Sostinėje

Nanking, Chinija.. — Či
ang Kai-šeko valdžia įsakė 
policijai ir kariuomenei 
griežtai sergėsi įvažiavi
mus ir įėjimus į sostinę 
Nankingą, kad neprigarmė
tų komunistų ir kad jie ne- 
prisigabentų miestan gink
lų. Visi nužiūrimi atkelei- 
viai krečiami.

Vengrų Teismas Atrado 
Amerikonę Nekalta

Budapest, Vengrija. — 
Čionaitinis teismas išteisino 
amerikonę Elizabethą Pal
ios. Jinai, Associated Press 
žinių agentūros sekretorė, 
buvo įtarta kaip sąmokslo 
dalyvė prieš Vengrijos val
džią, v *

★ Metai XXXVIII. Dienraščio XXX. ,

Sovietai Atmeta 3
Šalių Protestus dėl
Berlyno Blokados

Berlin. — Pranešta, kad 
Sovietų Sąjunga atmetė tri
jų vakarinių talkininkų 
protestus ir reikalavimus 
kas liečia važiuotę į Berly
ną.
- Amerika, Anglija ir Fran- 
cija, protestuodamos, rei-

Traukiniams Susidūrus, 
Žuvo 20 Jugoslavų

Bęlgrad. — Susikūlus vie
nam į kitą traukiniam pie
tinėje Jugoslavijoje, 20 as
menų tapo užmušta ir 11 
sužeista.

61,296,000 ŽMONIŲ
TURI DARBA

Washington. — Valdinis 
Cenzo Biuras paskelbė, jog 
praeitą mėnesį 61,296,000 
amerikiečių dirbo už algą. 
Šiuo laiku esą tiktai 2,183,- 
000 bedarbių, tai 400,- 
000 mažiau negu .pernai va
sarą.

Italai Nori Prekybos su 
Sovietų Sąjunga

Roma. — Italijos pasiun
tiniai šį mėnesį keliaus Ma
skvon derėtis dėl prekybos 
sutarties panaujinimo tarp 
Sovietų Sąjungos ir Italijos. 
Italų valdžia nori sovietinių 
medžiagų mainais už Itali
jos dirbinius.

Amerika Smerkia Vengriją 
už “Amerikos Balso”

Persekiojimą
Washington. — Valsty

bės departmentas smerkė 
Vengrijos valdžią, kad ji 
“areštuoja žmones už klau
symąsi” valdiško ameriki
nio radijo, vadinamo “Ame
rikos Balsas”. (Vengrų vy
riausybė sakė: Tūli asme
nys, prisiklausę- “Amerikos 
Balso” propagandos, kursto 
kitus prieš Vengrijos val
džią; tai todėl jie areštuo
jami.)

BERNADOTTE NUGLO
STO ARABUS

Roma. — Skrisdamas A- 
merikon, staptelėjo Romoje 
grafas Bernadotte, Jungti
nių Tautų tarpininkas tai
kyti arabus su žydais Pale
stinoje. Jis pasakojo, būk 
arabiški kraštai “nenori ka
riauti” prieš Izraelio vals
tybę Palestinoj, bet arabai, 
girdi, dėl kokios tai “neži
nomos priežasties” atmetė 
Jungtinių Tautų Saugumo 
Tarybos atsišaukimą pa
naujinti paliaubas su žy
dais. z

(Bernadotte raportuos 
Saugumo Tarybai apie savo 
tarpininkavimą.)

Landon. — Anglijos dar
bo ministras J. Isaacs įsa
kė fabrikams, teatrams ir 
kitoms įmonėms sumažinti 
elektros vartojimą 20 nuo
šimčių.

kalavo, kad Sovietai tuojau 
nuimtų blokadą nuo Berly
no ir leistų traukiniais, au- 
mobiliais ir laivais gabenti 
maistą ir kitus daiktus per 
sovietinį Vokietijos ruožtą 
į vakarinę Berlyno dalį, ku
ri užimta amerikonų, ang
lų ir francūzų.

Sovietai uždrausiu ir iš 
Berlyno be leidimo važiuoti 
vakarinių kraštų automobi
liams.

(Washington.— šeštadie
nį Amerika, Anglija ir 
Franci j a paskelbė spaudoje 
savo protestų-reikalavimų 
notas.)

Malajai Žada 
Išvyt Anglus

Singapore. — Malajų pus- 
salio partizanai paskleidė 
lapelius, kuriuose užreiš- 
kia: “Mes išvysime anglus 
iš Malajų.” Partizanams 
vadovauja komunistai, ku
rių skaitoma iki 100,000.

Siautėja mūšiai tarp par
tizanų ir anglų kariuomenės 
arti Kuala Lumpur, MWaju , 
-sostinės. Be kitko, rakieti- 
niai anglų lėktuvai atakuo
ja partizanus. Policija visa
me krašte daro ablavus 
prieš “raudonuosius.”

Pravda Sako, Amerika 
Cenzūruoja Laiškus

X ■—■I

Maskva.— Sovietų komu
nistų dienraštis- Pravda 
Tvirtina, kad Amerikos vy
riausybė cenzūruoja laiš
kus, siunčiamus į Sovietų 
Sąjungą.

Amerikiečiai atsiunčia 
Pravdai gana daug iškarpų 
iš Amerikos laikraščių. Tos 
iškarpos daugiausiai palie-’ 
čia amerikinę reakciją, dar
bininkų persekiojimą, karie 
nę-propagandą ir preziden
tinės rinkimų kampanijos 
“komedijas.”

Pravda sako, laiškai su 
tomis iškarpomis atidarinė- 
jami Amerikoj ir vėl užlip- 
domi.

ANGLIJA SLĖPS 
DOLERIŲ APYVARTĄ

London. — Anglijos val
džia, pagal sutartį dėl Mar
shallo plano, slėps, kiek do
lerių jinai perleidžia Kana
dai, Australijai ir kitoms 
savo imperijos dalims. Pa
gal tą sutartį, Anglija taip 
pat turės slėpti, kiek dole
rių gauną iš tų kraštų.

SOVIETŲ KARININKAI 
ALBANIJOJE

Tirana, Albanija. — At
vyko karinė Sovietų pa
siuntinybė į Albaniją. Al
banų vyriausybė paskutiniu 
laiku sutraukė ryšius su 
Jugoslavijos Tito'valdžia*

Washington. — Amerikos 
valdžia numato nepaprastai 
gausingą kviečių derlių šie
met. .J
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Aštuntasis LDS Seimas
Pirmadienį, liepos men. 12 dieną, Carter viešbuty

je Clevelande, prasidės Aštuntasis Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo Seimas.

LDS kuopų atstovai suvažiuos tan pačian Clevelan- 
do miestan, kuriame jie prieš 16-ką metti atlaikė pirmąjį 
LDS seimą.

Sprendžiant pagal pasirodžiusias LDS organe Tie
soje žinias, šis seimas bus vienas eilinių seimų. Jokių 
radikalinių, didelių klausimų jame nebus svarstyta.

Seimo delegatai išklausys Centro Valdybos narių 
pranešimus-raportus, išklausys pranešimus pastovių ko
mitetų ir, ryšium su tuo, svarstys kai kuriuos pasiūly
mus Susivienijimo konstitucijai taisyti, tobulinti.

Tai, atrodo, vyriausi dalykai.
Tačiau, greta tų visų reikalų, be abejojimo, pas 

kiekvieną LDS patrijotą, pas kiekvieną delegatą, seimo 
dalyvį, kils dar vienas klausimas, būtent: kaip padidinti 
LDS, kaip padauginti jo gretas naujais nariais, kad juo 
greitesniu laiku Susivienijimas pasiektų 10 tūkstančių 
narių skaičių ?

Šis klausimas nėra naujas, bet jis labai svarbus ir 
be jo svarstymo Seimas negali išsiskirstyti; be jo svars
tymo nei viena LDS kuopa negali gyventi.

Šiemet Lietuvių Darbininkų Susivienijimui sukaks 
lygiai 18-ka metų, kai jis gyvuoja.

Kas gi per tą aštuoniolika metų buvo atsiekta?
LDS sušelpė daug savo narių, susirgusių bei kokion 

nelaimėn^ patekusių.
LDS išmokėjo šimtus tūkstančių dolerių pomirtinė

mis — išmokėjo mirusiųjų savo narių pašalpgaviams.
LDS atliko nemažai kultūrinių darbų. Jis jau yra 

išleidęs ir brošiūrų ir paskaitų savo nariams sveikatos, 
apšvietos klausimais.

Finansiškai per tą laiką LDS vis kilo ir kilo, šian
dien šio Susivienijimo turtas jau siekia apie $800,000!

Dar už metų-kitų ir LDS jau bus milijonierius!
Narių LDS turi arti 9,000.
Tačiau, kalbant apie narystę, kiekvienas LDS Aš

tuntojo Seimo delegatas privalo įsitėmyti tai: praėju
siais metais LDS narių skaičius sumažėjo. Jis sumažėjo 
arti vienu šimtu narių.

Sumažėjimas, aišku, yra nežymus, bet vis tik su
mažėjimas. Pati tendencija, pats tas žodis skamba jau 
nemaloniai. Kaip gi gali mūsų Susivienijimas sumažėti 
nariais! Jis turi augtų augti ir augti, o ne mažėti!

Atsiras gal būt delegatų, kurie sakys: kitų dviejų 
lietuvių Susivienijimų narių skaičius pastarųjų kelerius 
metų bėgyje sumažėjo ne šimtais, bet tūkstančiais narių. I 
Tai tiesa. Bet argi progresyvusis Susivienijimas privalo' 
sekti anuodu Susivienijimu? Jis tegali sekti anų dviejų; 
Susivienijimų tik gerus darbus, tik laimėjimus, tik pro-; 
gresą, griežtai atmetant tai, kas negera, kas nesveika. J

Dėl to, mūsų didžiuliu troškimu ir yra, kad Aštun-’ 
tasis Seimas surastų būdus ir priemones naujiems na
riams į LDS įrašyti, kad dvejų metų bėgyje į LDS įsto-: 
tų tūkstančiai naujų narių ir kad LDS greitoj ateityjį 
.pataptų pačiu didžiausiu lietuvių Susivienijifnu!

Mes manome, jog šis mūsų linkėjimas apima viską, i 
Pridėti galime tik tai: geriausios visiems LDS Aštun- i 
tojo Seimo dalyviams sveikatos ir pasisekimo jų darbuo
se! i

KAI AUKŠTAS LIETUVIS 
HITLERININKAS SUSI
DŪRĖ SU ŽEMU VOKIŠ
KU HITLERIO 
PASTUMDĖLIU

Toje pačioje “Mintyje” 
skaitome labai įdomų atsi
tikimą Tyrelyje, kuriame 
irgi esama patekusių lietu
vių. Laikraščio korespon
dentas, vienas iš ten pate
kusių į barakus, rašo apie 
tai, kaip netikėtai susidūrė 
buvęs aukštas, ordinuotas 
lietuvis valdininkas su bu
vusiu Hitlerio pastumdėliu 
vokiečiu. Pasiskaitykite vi
sa incidentą: U v

Traukinys sustojo. Išlipau 
mažojo Tyrulio stotelėje, šal
ta žiemos saulė, besileisdama 
jau sieke baltas kalnų vir
šūnes. Laikas nuo laiko su
stodamas pasiklausti kelio, 
pasileidau kopti siauru take
liu. Ten. aukštai, gera va
landa kelio nuo stoties stovė
jo barakai, kuriuose gyveno 
kelios dešimtys lietuviui.

Rankoje nešiausi maišą, 
kuriame, tobulai suvyniotas 
ir išvalytas buvo mano pa
skutinis kostiumas — nešiau
si ji -parduoti.

Barakus pasiekiau jau ge
rokai sutemus. Kostiumo šį 
kartą nepardaviau, nors ir 
matavosi jį daug kas, užtat 
besišildydamas prie raudo
nai įkaitusios krosnelės už
girdau tokią istoriją:

Vienas mūsų respublikos 
bu v. aukštas asmuo po ilgų 
ir vargingų ketionių, aplan
kęs daug miestų ir miestelių, 
matęs įvairaus masto bom
bardavimus, įvairaus kalibro 
bombomis, kentėjęs visoke
riopus nepriteklius, pagaliau 
pasiekė ramų, netoli nuo ten, 
kur aš buvau prisiglaudęs 
esantį, mąžą. bažnytkaiipelį.

Apsnūdę, riebūs provinci
jos arbeitsamto tarnautojai 
už nedidelį lašinių bryzelį 
paskyrė jį geron vieton. Jis 
tapo nedidelės lentpjūvės 
sargu. Pagaliau galėjo pa
silsėti, o ir maistas buvo 
lengviau prieinamas. Kažin 
kame toli siautė karas; kar
tais virš kalnų praskrisdavo 
sidabrinių bombonešių spie
čiai, o mūsų tautietis lėtais 
žingsniais apeidavo jo glo
bai pavestą turtą ir net pri
sėsdavo saulės atokaitoje 
prie sakais kvepiančių len
til stirtos.

žiemos vakarais pavaka
rieniavus visi susėsdavo erd
vioje šeimininko virtuvėje' 
parūkyti, sušilti prieš einant 
gulti ir pasišnekėti.

Ir štai vietla toki vakaru,* C v > 

Atėjo Laikas Jiems Nutilti
Tūluose laikraščiuose pabėgėlių “Vyriausias Lietu

vai Išlaisvinti Komitetas” paskelbė, jog, girdi, “atėjo 
laikas steigti Lietuvos vyriausybę tremtyje.”

Mums gi rodosi, jog atėjo laikas jiems liautis ple
pėjus.

Po paskelbimu pasirašo, be kitų, Vladas Požėla. Kas 
gi šis Vladas Požėla? Kokią teisę jis turi kalbėti apie 
Lietuvą? * ,

Argi tai ne tas pats Požėla, kuris 1941 metais pri
ėmė naciškos Vokietijos pilietybę, hitlerinę pilietybę ir 
pasitraukė į Vokietiją?

. Argi tai ne tas pats Požėla, kuris išsižadėjo Lietu
vos pilietybės, išsižadėjo lietuvių tautos?

Kokią teisę jis šiandien turi plepėti apie “Lietuvos 
laisvę’’?!

Juk kai toki žmonės plepa apie tautos laisvę, tai jie 
turi galvoje hitlerinę “laisvę”!

Kokią teisę turi kalbėti apie Lietuvos laisvę kiti po
nai, kurie padėjo Hitleriui lietuvių tautą mėsinėti, o vė
liau, kai Raudonoji Armija, gelbstima Lietuvos partiza
nių, vokiečius iš Lietuvos vijo, jie pabėgo pas Hitlerį prie-

T

Nei vienas streiklaužys nepraeina šias pikieto linijas. 
Čia matome plieno liejyklų streikierius prie Pyrites 
fabriko Wilmingtone, Del. Su plieno liejikais (CIO) 
kooperuoja geležinkelininkai, kurie .atsisako atvežti 

geležies rūdą i fabriką.

kovų, susirėmimų. Dabar jie to visko nenumato.
Juo daugiau suvažiavime būtų triukšmo, juo ilgiau 

jis tęstųsi, tuo Philadelphijos biznieriams būtų daugiau
biznio.

Mes manome, jog ne tik vieni Philadelphijos biznie
riai nusivils šiuo demokratų partijos suvažiavimu,^ 
jucr nusivils ir patys demokratai, kuriems teks prieš 
norą balsuoti už Trumaną!

jų

^Smutnas" Suvažiavimas
Philadelphijos biznieriai — viešbučių savininkai, sa- 

liūnininkai, krautuvininkai, restoranų savininkai — 
skundžiasi, kad demokratų partijos suvažiavimas, girdi, 
būsiąs labai trumpas ir “smūtnas,” liūdnas.

Jie tikėjosi matyti demokratų suvažiavimą didelį, 
ilgą, “gyvą” — suvažiavimą, kuriame atsiras smarkių

kada, kaip paprastai, buvo 
kalbama apie gerus senus 
laikus, mūsų ponas pakilo 
nuo suolo, nuėjo į savo pa
stogėje esantį kambariuką 
ir grįžęs padėjo ant stalo 
pundelį fotografijų. Ta4 bu
vo savo krašto ir artimųjų 
žmonių atvaizdai.

Šeimininkai žiūrėjo j nuo
traukas mandagiu smalsumu, 
žavėjosi vaikais ir ‘gėrėjosi 
peisą žais.

Bet kitų fotografijų tarpe 
buvo viena, kiek didesnio 

formato, kuri vaizdavo jos 
savininką, dailiai apsirengu

sį su po kaklu kabančiu or- 
denu, sėdintį greta... Hitle
rio !.

Tai buvo vienos nemalo
nios diplomatinės kelionės 
atminimas, atsitiktinai pa
kliuvęs kitų fotografijų tar
pai!.

Aplink stalą pasigirdo ke
letas nenuoširdžių kompli
mentų, paskui kalbos nutilo, 
fotografijos buvo greit baig
tos žiūrėti ir visi išsiskirstė 
gulti, i

Aną naktį lentpjūvės šei
mininkas ilgai vartėsi savo 
pataluose, šnibždėjosi su 
žmona ir, pagaliau užmigęs, 
sapnavo baisius dalykus: jo 
namuose trankėsi uniformuo
ti žmonės, spardė jį, mušė, 
trypė pakaustyti batai... 
čia vėl iš'artimo, jei taip ga
lima pasakyti, jo parapijos 
kaceto, krematoriumo' veržė
si tiršti dūmai ir jis, Fricas, 
buvo stumiamas tiesiog į 
liepsnas.

Kitą dieną šeimininkas 
vaikščiojo paniuręs, sutikęs 
mūsų tautietį mandagiai, ofi
cialiai jam nusišypsodavo, 
bet vengdavo su juo kalbė
tas.

Jo Frico Riebioje galvoje, 
apsivertė visa pasaulio san
tvarka. Kaip ,tai, jis, tre
čiojo • teibhejdrfrminas, kuris 
fuhrerio paveikslą laiko ant 
sienos kaip šventenybę ir iš
drįsta jį pajudinti tik tam, 
kad, kuo atsargiausiai, nu- 
šluosčius nuo jo auksinių rė
mų dulkes, voratinklius bei 
musių pėdsakus, čia pat, po 
savo stogu laiko žmogų, ku
ris sėdėja sy jo viešpačiu 
vienoje sofoje, gėrė snapsą 
ar kažin ką panašaus, bet 
nepalyginamai geresnio. Ir 
net jis, prastas baueris, ku

rio svajonė tėra tik papras
čiausias, misinginis partijos 
ženkliukas, naudojasi ano, 
dailiojo Adolfo draugo, patar
navimais.

' Ne. Taip būti negali! Tai 
gerai nesibaigs!

Porai dienų praslinkus, 
buvęs mūsų respublikos auk-* 
štas pareigūnas g'avo be ga

lo mandagų, bet griežtą siū
lymą palikti einamąsias par
eigas ir pastogės kambariu
ką.

MINISTRAI BE VALSTY
BĖS IR ŠALIES

Klerikalų Amerika ir 
menševikų Keleivis įdėjo 
“manifestą”, kurį pasirašo 

šešiolika pabėgėlių iš Lietu
vos. Ir tai ne paprasti pa
bėgėliai, ne šiaip tik žmo
nės iš įvairių gyvenimo 
luomų, bet pasivadinę auk
štais įvairių buvusių parti
jų vadais. Čia skamba var
dai menševikų Bielinio ir 
Vlado Požėlos, liaudininkų 
partijos J. Kardelio, kleri
kalų P. Karvelio ir J. Va- 
licko ir visos eilės kitų.

Tame manifeste yra du 
konkretūs pasiūlymai. Iš 
visų reikalaujama klausyti 
“Vyriausio Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto.” Mani
festo autoriai uždraudžia 
bile kokią atskirą politinę 
veiklą.

Bet dar gudresnis pasiū
lymas skamba sekamai:

“Pirmosios Konferenci
jas 1946 metais sudarytojai 
Vykdomajai Tarybai yra 
atėjęs metas prezentuotis, 
kaip egzilinei Lietuvos Vy
riausybei. Steigiamojo Sei
mo priimtoji 1922 metų Lie
tuvos Valstybės Konstituci
ja turi būti pradėta vykdy
ti, pereinamuoju metu Vy
riausiam Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetui einant Sei
mo, jo Pirmininkui — Res
publikos Prezidento ir Vyk
domajai Tarybai — Minis- 
terių Kabineto funkcijas.”

Jokių rinkimų • nereikia. 
O kam jie? “Argi svarbu 
Lietuvos' ^mojiįi^yridbmonė ? 
Nesvarbu. Visokios įtakos 
ir visokio padorumo netekę 
politikieriai, ne vienas iš 
jų, matyt, dirbęs naciams 
karo metu, pasiskelbia, kad 
nuo dabar jie bus Lietuvos 
seimu, kabinetu, preziden
tu ir ministeriais!

Iš šio viso cirko išeis tik 
tas, kad ši grupelė politi
kierių save pasistatys dar 
didesnėje pajuokoje. O kas 
liečia Lietuvą ir jos žmo
nes, tai “egzilinė vyriausy
bė” reikš tiek, kiek per
nykštis sniegas .Jie turi sa
vo vyriausybę ir tvarko pa
tys savo reikalus. Galima 
nesutikti su jų vyriausybe 
ir jų tvarkymus!, bet tik 
paskutinis klaunas gali sa
kyti: “Man nepatinka Lie
tuvos prezidentas Justas 
Paleckis, nuo dabar aš už
imu jo vietą ir sėdėdamas 
Vokietijoje būsiu Lietuvos 
prezidentu.”

Prie šito manifesto reika
linga dar viena pastaba. Jis, 
pavyzdžiui sako: “Sukanka 
aštuoneri metai, kaip lietu
vių tauta veda kovą su bol
ševizmu už savo išsilaisvi
nimą.”

Betgi faktas yra, kad 
per tris metus su viršum 
Lietuvoje viešpatavo naciai. 
Aky regyje .šios tiesos, kaip 
suprasti šį manifestierių 
pareiškimą? Negalima su
prasti kitaip, kaip tik taip, 
kad per tuos vokiečių oku
pacijos metus jie dirbo na
ciams ir tą savo darbą 
įskaito į “kovą su bolševiz
mu.”

Kaip tik todėl, aišku, vi
sam manifeste nė žodžio nė
ra pasakyta apie nacių 
siautėjimą Lietuvoje ir jos 
baisų sunaikinimą. Kaip 
tik todėl nė žodeliu nepa
smerkiami tie, kurie na
ciams tarnavo ir žudė Lie
tuvą per tris metus su vir
šum.

Christina Staneslow Įeina Į 
Svarbų Komitetą

Dienraštis “Waterbury Republican” (liepos 4 d. lai
doje) paskelbė:

“Mrs. Christine Staneslow, Waterbury, has been 
named to the arrangements committee for the national 
convention of Henry Wallace’s party July 24 and 25 in 
Philadelphia. She is among five Connecticut residents 
named to committees for the convention.”

Christina Staneslow (Stanislovaitienė) yra pirmi
ninkė Nacionalio Lietuvių Wallace for President Komi
teto. Ji daug dirba naujosios partijos kūrimui Connec
ticut valstijoje. Ji, kaip matome, nacionaliniame naujajai 
partijai kurti suvažiavime Philadelphijoj yra paskirta 
rengimo komiteto nare.

Lietuvių Wallace for President Komiteto nariai be
ne visi bus Philadelphijos suvažiavime kaip stebėtojai- 
observers.

Daug lietuvių organizacijų, klubų ir draugijų siųs 
savo atstovus į šį suvažiavimą. Jie ten bus kaip stebė
tojai, — su teise kalbėti, bet be teisės balsuoti.

Teise balsuoti bus suteikta tik valstijinių progresy
vių partijų atstovybėms.

Suvažiavimas naujajai partijai kurti įvyks, kaip ži
nia, liepos mėn. 23, 24 ir 25 dienomis Philadelphijoje.

Svarbiausia suvažiavimo diena bene bus liepos 24 
diena, nes tą dieną įvyks oficialūs nominacijos kandida
tų prezidento ir vice-prezidento vietoms.

Nacionalis Lietuvių
Wallace for President 
Komitetas.

Mano Brolis Povilas
Rašo Rojus Mizara

Mano motina pagimdė 
devynis sūnus — devintasis 
buvo Povilas. Motina mirė, 
kai jis turėjo vienerius me
tus amžiaus.

Skurdus, vargingas mū
sų gyvenimas, be motinos 
pasidarė dar skurdesnis.

Likimas nulėmė taip, 
kad Povilas neturėjo pro
gos lankyti jokios mokyk
los, apart “daraktorinės”, o 
jo “daraktorium” pirmiau 
buvo mūsų tėvas, gi vėliau 
— vyresnieji broliai.

Sulaukęs šešerių metų 
amžiaus Povilas jau buvo 
išleistas “į svietą” — ėjo 
buožėms tarnauti piemenu
ku, — paragauti aštraus 
gyvenimo botago.

Bet Povilas visvien pra
moko ne tik skaityti, o ir 
rašyti. Jo laiškai, rašyti 
man į Ameriką, buvo gan 
tobulus.

Kai aš jį prieš 35-rius 
metus palikau Lietuvoj, Po
vilas — už mane pora metų 
jaunesnis — nežadėjo sekti 
vyresniųjų brolių pėdomis, 
bet galvojo apie pasilikimą 
gyventi gimtajame krašte.

Tuojau po pirmojo pa- 
aulinio karo jis savanoriš

kai įstojo į tuomet besior
ganizuojančią buržuazinės 
Lietuvos kariuomenę. Kiek 
atmenu, jis tarnavo Didžio
jo Lietuvos Kunigaikščio 
Kęstučio Pulke.

Iš ten grįžęs, jis gavo 
sklypelį žemės — daugeliui 
savanorių tuomet Stulgins
kio vyriausybė jos davė. Ve
dė. Šiaip taip susitaisė tro
besius, įsikūrė ir gyveno 
sau. Jis buvo ūkininkas! 
Žmonės, kurie jį pažino, sa
ko: buvo progresyvus žmo
gus.

Prieš antrąjį pasaulinį 
karą susirašinėjau su Povi
lu, bet dėl žinomų priežas
čių laiškuose politika būda
vo liečiama kuomažiausia.

Jis turėjo bene tris ar 
keturis vaikus. Sūnus, Vy
tautas, prieš karą lankė že
mės ūkio mokyklą Alytuje 
ir, atrodė, gabus vaikas.

Prieš tūlą laiką gavau 
laišką jo dukters Reginos, 
kuri buvo jau ištekėjusi. Ji 
rašė:

“Tėtė jau be sveikatos vi
sai. Vaikšto pasiramsčiuo
damas lazda, sulinkęs; ma
tyti jau nemato ir dirbti ne
begali, nes jau daug metų, 
2 pusi. Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Pirm., Liepos 12, 1948

’ . tėį L. f ji

kaip turi rankose bjaurią li
gą, — egzymą •.”

Tai buvo paskutinės apie 
mano brolį žinios, jam gy
vam esant.

Dabar gaunu žinių, jog 
Povilas ir jo šeima išžudyti. 
Kas jį nužudė?

Fašistiniai banditai — 
buožės, kuriems velionis iš 
pat jaunų dienų tarnavo!

Už ką jį ir jo šeimą nu
žudė? Juk jis jau sirgo; 
buvo neregys?

Iki gausiu smulkesnių ži
nių,’* tegaliu tik spėti: Ma
tyt, Povilas ar jo vaikai 
pritari žemės ūkio kolekty- 
vinimui, kaipo viįnintėliam 
teisingam keliui, vedančiam 
į skaistenę buitį kaime. Dėl 
to kerštingasis klasinis 
priešas nutarė suvesti sąs
kaitas su visa Povilo šeima 
iš pasalų: užpulti naktį ir 
visus iki vieno išžudyti!

Tas pats padaroma ir su 
jo dviejų kaimynų šeimo
mis.

Tas pats padaryta su 
daugeliu kitų šeimų Lietu
voje !

Na, ir tie banditiški ne
kaltų žmonių žudytojai 
skelbia, būk jie vaduoją 
lietuvių tautą!

O Amerikoje dar yra po
litinių glušų, kurie tiems 
b a n d i tų “žygdarbiams” 
mielai pritaria!

Jaunas Lietuvos poetas 
VI. Mozūriūnas šitaip pasa
ko banditiškiems lietuvių 
tautos neprieteliams:

• ■ ,

O juodos sąžinės! O prakeikti 
žudikai!

Tegul po jūsų kojom žemė 
atsivers.

Jūs praeities žiaurios šešėliais 
likot,

Tiktai šešėliams šviesą 
neužtvert. ..

Jus laimina tokie kaip jūs 
bedvasiai,

Sutanomis apvilkti kirminai.
Jie nenuplaus jums sąžines 

juodąsias,
Kurias užsmaugėt pirštais 

kruvinais . . .

Kolektyviniame ūkyje

KAIŠIADORYS. Dar neseniai 
susiorganizavęs Žiežmarių vals
čiuje Lenino vardo kolektyvi
nis ūkis organizacinio darbo 
srityje jau pasiekė neblogų re
zultatų. Todėl čia ir su sėja ne
buvo atsilikta. Anaiptol, ūkis 
pats pirmas apskrityje užbai
gė vasarinių grūdinių kultūrų 
sėją.



iriBENDRASIS MILŽINIŠKOS TARYBŲ ŠALIES PAVEIKSLAS
i

Rusas Ni. Michailovas se
kamai raštu piešia bendrą
jį Tarybų Sąjungos paveik
slą:

—Plačiai išsiskleidė prieš 
mus gimtoji šalis.

Šalies širdis — Maskva. 
Apie Maskvą išaugo rusų 
tauta ir subūrė kitas broliš
kas tautas. Čia gimė ir Puš
kinas — rusų kultūros sau
lė.

Kremlius. Jo bokštuose 
vartai. Čia prasi
deda keliai, j visą 
kraštą. Jie išsiskiria, kaip 
žvaigždžių spinduliai, dau
ginasi, ir toli, už tūkstan
čių kilometrų nuo Maskvos, 
pasiekia šalies sienas.

Pasikeitusi Maskva
Senoji Maskva pasikeitė <•

pagal stalininį planą. Kur ki
tados gatvėmis tarškėdavo 
vežikų “drožkos,” dabar as
faltu dūzgia žvilgą automo
biliai. Seniau kreivi name
liai kampais įsikišdavo į 
siaurą šaligatvį — dabar 
plačiose gatvėse išaugo nau
ji, milžiniški pastatai. Jų 
architektūra stengiasi sude
rinti rūmų didumą su leng
vumu, patogumą su grožiu.

Semau čia pramonėje vy
ravo audimo-verpimo fab
rikai; dabar juos nustelbė 
milžiniški mašinų fabrikai. 
Šiandien Maskva <du kartu 
daugiau pagamina fabriki
nių dirbinių, kaip anksčiau 
visa senoji Rusija.

Anuomet miestas išgerda
vo pusę seklios upės Mas
kvos — dabar nauju kana
lu ši upė srūva gausiu ir 
šviežiu Volgos vandeniu. 
Per upę permestos kaban
čios aliejos (prospektai). Iš 
vienos marmurinės stoties į 
kitą rieda požeminiai Met
ro traukiniai.

Čia vienur, čia kitur tie
sūs fabrikų pastatai ,aukšti 
kaminai, permatomi elekt
riniai stiebai. Apie sostinę 
Maskvą susispietę pramoni
niai Okos-Volgos miestai.

Keliai iš Maskvos į Visas 
Puses

Keliai iš Maskvos šakoja
si vis toliau ir toliau; palie- 
ka vidurinės Rusijos ruož
tą, eina tūkstančius kilome
trų, perskrosdami kiaurai 
ir išilgai visą milžinišką ša
lį.

Štai kelias į šiaurę. Retė
ja miestai; laukus pakeičia 
miškas. Jūros ir miško* pa
kraštyj, kur Baltijos Jūra 
giliausiai įsigraužus į že
myną, stovi Leningradas, to
liau į šiaurę, negu bet kuris 
kitas pasaulio didmiestis.

Tai Lenino miestas, mies
tas — didvyris. Čia prasidė
jo Spalio revoliucija. Čia 
gimė naujas sęcialis pasau
lis.

Galingi volai trukšminga- 
me uoste. Tobuliausios stak
lės geriausiuose fabrikuose. 
Penkmečių laikotarpiais į- 
gudę, Leningrado darbinin
kai turėjo pažangiausią 
techniką ir duodavo kraštui 
sudėtingiausių mašinų. Čia
buvo * pastatytas pirmasis- 
tarybinis traktorius, pirmo
ji turbinos mašina elektrai 
gaminti .

• šiame mieste gyvena ne
palaužiami žmonės — lenin
gradiečiai. Priešas padarė 
miestui sunkių žaizdų, bet 
įeiti miestan'nepajėgė. žmo
nija niekados neužmirš 900

Leningrado apsupimo dienų 
— 900 didvyriškos kovos ir 
šlovės dienų.

Karelija
Už Leningrado miškai. 

Kur miškas išretintas, gy
vena karelai. Nuo senovės 
jie ranka rankon su rusų 
Novgorodo kariais per šim
tus metų gynė savo žemę 
nuo svetimųjų grobikų.

Po visą šalį pasklinda iš 
Tarybinės Karelų-Suomių 
Respublikos balto popie
riaus ritiniai, tvirto miško 
medžiaga, slidžių (čiužių) 
ryšuliai, gražaus poliruoto 
marmuro atplaišos.
Baltosios Jūros Ruožtas

O toliau, Onegos ir šiau
rinės Dvinos miškuose, Bal
tosios (ne Baltijos) Jūros 
pakrantėse gyvena novgo- 
rodiečių palikuonys. Jų pro
tėviai pradėjo kovą su miš
ku ir jūra ,ir sunkioje ko
voje susiklostė kirtingas ir 
tiesus jų, kaipo 'pamarėnų, 
būdas.

Po šaltu šiaurės dangum 
išaugo tvirtos, stangrios eg
lės ir pušys. Čia visados pa
stebėsi regratyje lentpjūvės
dūmus, visuomet matysi 
stotyje kvepiančių rąstų 
krūvas. Iš tų medžių stato
mą trobos prie Volgos, Ba
kų žibalo versmių bokštai; 
šiais medžiais tvirtinamos ir 
Dono baseino angliakasyk- 
los.

Jauki Smolensko Sritis
Štai kelias iš Maskvos į 

vakarus. Miškai, ganyklos 
ir Smolensko srities kaimai 
— Maskvos prieangis. Švel
nus gamtos reginys, gal tik 
mažiau miestų, negu aplink 
Maskvą; drėgnesnė dirva ir 
ne taip dažnai iš miško pa
sirodo fabriko kaminai, re
čiau girdimas garvežio 
švilpukas. Laukuose čia 
daugiau linų — tai svar
biausia linų auginimo sritis 
Europoje.

Baltarusija
Už Smolensko apygardos, 

vakariniame Rusijos pasie

AR IŠ TIKRŲJŲ LENGVA IR GREITA MIRTIS ELEKT ROS KĖDĖJ?
Nuo 1888 metų Ameriko

je įvestas žmogžudžių ir tū
lų kitų nusikaltėlių marini
mas elektros kėdėje. Tada 
pagyrais buvo pripliaupti 
laikraščiai ir žurnalai, kaip 
amerikiečiai pritaiko dar 
naują elektros jėgą moksli
niam kriminalistų marini
mui. Jie šnekėjo:

— Tai žmoniškiausia pa
saulyje ' mirties bausmė. 
Elektros kėdėje mirtis atei
na lengvai ir nejuntamai, 
kaip miegas.

Bet didis mokslininkas 
Nikola Tesla (ateivis iš 
Serbijos), genialis išradė
jas elektros srityje, karčiai 
smerkė elektrinę kėdę. Ji
sai sakė:

— Žudymas elektrinėje 
kėdėje yra skaudžiausias 
kankinimas iš visų, kokius 
žmonėms bet kada teko ken
tėti.

Tatai patvirtina Reginald 
Crane, rašydamas naujau
siame numeryje amerikinio 
žurnalo Everybody’s Di
gest. Jis, tarp kitko, matė, 
kaip 1929 m. buvo elektra 
žudomas Sing Sing kalėji
me Tony Grecco. Nusmerk- 
tasis buvo storais diržais 
priveržtas prie kėdės. Bet

nyje — broliškos tautos 
kraštas — Baltarusija. Ta
rybinės Baltarusijos vasara 
vėsesnė, žiema šiltesnę. Kai 
Maskvoj šaltis, tai Minske, 
Baltarusijos sostinėje— at
lydys. Miškuose daugiau 
plačialapių medžių. Me
džiuose — gandrų « lizdai. 
Čia jaučiamas Atlanto Van
denyno artumas, vakarų ar
tumas.

Audra perėjo per balta
rusių žemę — ją nuniokojo 
hitlerininkai. Žuvo pusė 
liaudies respublikos turto. 
Bet Tarybinė Baltarusija 
keliasi iš griuvėsių. Visur 
aidi naujos statybos dūžiai. 
Kaip ir anksčiau, įgudusios 
Baltarusijos darbini n k ų 
rankos duoda šaliai mezgi
nių ir drabužių; šalis gauna 
Baltarusijos miško dirbi
nių, epušinių degtukų, eg
linio popieriaus.%

Pabaltijo Respublikos
Prie jūros yra Pabaltijo 

tarybinės respublikos—Lie
tuva, Latvija ir Estija.

Iki Pirmojo pasaulinio 
karo čia, pusiaukelyje tarp 

CIO ir AFL atstovai aploduoja trečios partijos prezidentiniam kandidatui Wallace’- 
ui, kuomet jis atvyko i New Yorko Darbininku už Wallace’a mitingą. Prezidentinis 

kandidatas ragino sustiprinti kovą už Tafto-Hartley Įstatymo panaikinimą. 8

paleidus elektros srovę, jis 
taip baisiai tampėsi, kad 
diržai braškėjo, ir nusigan
dę žiūrovai bloškėsi atbuli 
atgal.

Grecco kaklas apsipylė 
žvilgančiu skyščiu. Tai bu
vo ne prakaitas, bet suvi
rinti kūno riebalai, prasi
veržę per odą. . Mirties 
kambarys pritvino klaikaus 
dvoko nuo gyvo spirgina
mo žmogaus.

Elektros Iškaneveikimas
Tarybinis žurnalas Tech

nika Molodeži (Jaunimo 
Technika) vadina tokią 
mirties bausmę barbarišku 
“elektros išniekinimu.”

Žudymui nustatyta elek
tros srovė bendrai yra 2,- 
000 iki 2,100 voltų įtempi
mo ir 9 iki 12 amperių stip
rumo. Pasakojama, kad to
kia jėga “neskaudžiai” nu
marinanti žmogų per 3 iki 
5 minučių. O iš' tikrųjų ki
taip yra. ‘

žiauriausias Kankinimas
Inžinierius K. Gladkov 

dėl to rašo Technikoj Mo
lodeži : k

— Gydytojai tyrinėjo nu
trenkiančias elektrines sro
ves ir įrodė, kad 2,000 vol
tų negalima tuojau numa

užsieninio kapitalo ir pla
čios rusų rinkos, išsivystė 
stambi pramonė; čia pasi
rodė pirmasis rusiškas lėk- 

' tuvas, pirmasis rusiškas 
| automobilis.'

Rygoj, Taline išaugo pro
letariatas — revoliucinėje 
kovoje jis ėjo petys į petį 

i su Rusijos proletariatu., Pa- 
jbaltijys buvo tvirtais ry
šiais sujungtas su visu kra- 
ŠtUi

Bet pilietinio karo' me
tais čia, įsikišus vaka
riniams kraštams, laimėjo 
reakcija ir pavertė Lietuvą, 
Latviją ir Estiją atskiro
mis buržuazinėmis valsty-. 
bėmis.

1940 metais susikūrė Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos 
Tarybinės Socialistinės Res- 

’ publikos. Perkirptas audi- 
Inys suaugo: lietuviai, lat
viai ir estai vėl įsijungė į 
šeimą' tautų,' su kuriomis 
kartu gyveno, kartu kovo
jo. Pabaltijys įsijungė į vie
ną planingo ūkio sistemą su 
visa Tarybų šalim.

Raudonoji Armija išvalė 
Pabaltįjį- nuo vokiečių. Se

nasis lietuviškas Klaipėdos 
kraštas susivienijo su Ta
rybų Lietuva.-Su visos Ta
rybų Sąjungos pagalba,/Pa
baltijys greitai užgydo ka
rines žaizdas.

Nugalėjus fašistinę Vo
kietiją, atiteko tarybinei 
valstybei naujas neužšaląs 
uostas — Karaliaučius.

Kelias į Pietus
Štai kelias iš Maskvos į 

pietus. Už Okos upės oras 
šiltesnis ir sausesnis; ąžuo
las išstumia eglę; akiregė 
platėja; dirvožemis tamsė
ja; javai liūliuoja kalvotose, 
beveik bemiškėse lygumose 
aplink Riazanę, Kurską, 
Voronežą; Tambovą.

. Stepė — plačių lygumų 
pieva — kovojo su mišku, 
einančiu iš šiaurės. Žmonės 
palaipsniui kirto mišką, ir 
vietovė pamažu virto vis 
didesne stepe.

Puikioji Ukraina
Vis šilčiau ir šilčiau. Ste

pė platėja. Lipdytos, baltin
tos trobos pakeičia rastines 
gryčias. Daugiau pramoni
nių miestų, dažnesni sodai;

keliai žvilga nuo riebaus 
juodžemio. Laukai gelto
nuoja kviečiais, žalitToja 
saldžiais cukriniais runke
liais.

Tvartuose — riebūs gal
vijai. Ant pintos tvorelės 
svyra geltonos saulėgrąžų 
galvos. Kyla, lyg piramidės, 
topoliai. Vis labiau ryškėja | 
švelnaus Ukrainos žemė- 
vaizdžio bruožai. Nuo Kar
patų kalnų iki Dono upės, 
nuo Poliesės iki Juodosios 
Jūros gėrimės mes tuo že- 
mėvaizdžiu. Šioje srity j sto
vi gražusis Kijevas, pietų 
perlas — Odesa, darbštusis 
Charkovas.

Gėrybių kraštas: Dideli 
jo turtai, o svarbiausia — 
ląimingas jų suderinimas. 
Šioje plačioje juodžemio 
juostoje yra pakankamai ir 
šilimos ir drėgmės. Dono 
baseine (upyne) guli “ak
meninė” anglis, ir arti jos 
viskas, ko reikia metalo 
pramonei — geležies rūda 
Krivoj Roge, manganas Ni- 
kopolyj, kalkakmenis tam 
pačiam Dono baseine.

Nenutraukiami ryšiai, 
jungiantieji ukrainiečius su 
kitomis Tarybų Sąjun
gos tautomis. Ukrainos an
glis pasiekia Leningradą; 
iš Ukrainos plieno statosi 
mašinas Maskva; šiauriniai 
miestai gauna kvietinę Uk
rainos duoną; po visą šalį 
keliauja Ukrainos cukrus. 
O pati Ukraina ima sau 
naftos (žibalo) is Kaukazo, 
medžių iš šiaurės,' vario iš 
Uralo, automobilių iš Mask
vos. . v ’ ’7’™

Įsibriovę vokiečiai užge
sino ir sugriovė fabrikų 
krosnis, vandeniu užliejo 
kasyklas, išdegino miestus 
— trečdalis Ukrairjos gy
ventoju liko be pastogės.

Bet štai jau Ukrainos že
mė vėl laisva. Krosnys lydo 
(špižą (ketų); kasyklos ga
mina anglį; keliasi atgimę 
miestai. Artėja diena, kai 
Ukraina bus turtingesnė, 
negu bet kada anksčiau.

rinti visai sveiką žmogų. 
Tenka elektros srovę leisti 
5 iki 10 minučių ir ilgiau. 
Sveika širdis ir normalus 
organizmas gali ilgokai at
silaikyti net prieš stipresnę 
elektrinę srovę; ir užuot 
tuojau mirus, žmogus ilgai 
ir žiauriai kankinasi.

Tokiomis kankynėmis bu
vo nužudyti ir Amerikos 
darbininkų vadai Sacco ir 
Vanzetti 1927 m. rugpjūčio 
22 cj. Sacco’ui numarinti bu
vo leidžiama 2,100 voltų 
įtempimo elektros srovė per 
9 minutes. Vanzetti buvo 
nužudytas 1,950 voltų srove 
per 7 minutes.

Žmonės, stebėjusieji ma
rinimą elektros- kėdėje,' liu
diją, jog dažnai- buvo lei
džiama elektrinė srovė po 
kelis kartus, kuomet auka 
vis dar gyva laikėsi.

Tik visai silpni arba li
goniai tuoj mirė elektros 
kėdėje. O stiprūs, žmonės 
buvo virte išverdami savo 
kraujyje. Jų plaukai svilo, 
rūko, ir krito iš po galvos 
vožtuvo; kraujagyslės su
truko.

Elektrinė kėdė pasirodė 
įrankis pačių skaudžiausių 
ir žvėriškiausių kankinimų. 

Savo žiaurumu ta kėdė vir
šija ir viduramžių inkvizi
cijos baisenybes.
Daugelis Neva Numarintų 

Paskui Papjaunama
Laiks nuo laiko prasi

skverbę į amerikinę spaudą 
parodymai liudija, kad ne 
elektrinėje kėdėje mirė nu- 
smerktieji, bet juos paskui 
papjovė kalėjimo daktarai, 
tuojau, darydami skrodimą 
po nuėmimo nuo kėdės.

Žymūs amerikonai gydy
tojai kartotinai reikalavo, 
kad vyriausybė leistų jiem 
bandyt atgaivint vadina
mus -numarintuosius elek
tros kėdėje. Tie gydytojai 
buvo įsitikinę, kad galima 
būtų atgaivinti bent kai ku
rias elektrinio barbarizmo 
aukas. Juk nemažai atgai
vinta žmonių, kuriuos žaibo 
elektra, rodos, mirtinai bu
vo nutrenkus.

Vyriausybė griežtai at
metė visus tokius gydytojų 
reikalavimus bei prašymus.
Įrankis prieš Demokrati

nius Pažangūnus
Inžinierius G 1 ū d k ovas 

tvirtina, jog elektros* kėdė 
Amerikoje palaikoma ir 
kaipo baisusis grūmojimas 

tikrojo demokratinio judė
jimo vadams. Jis teigia, kad 
Jungtinėse Valstijose jau 
rengiamos masinio marini
mo stovyklos, panašios į na
cių Maidanekus ir Osvieci- 
mus. Gladkov rašo:

— Amerikinėje spaudoje 
vis dažniau pasirodo straip
sniai, kad išrasta prietai
sai, kurie atidengtų “nepa
tikimas” žmonių mintis, ir 
instrumentai, kurie liudy
tų, kad teisiamasis išsisuki
nėja ir slepia teisybę.

Jeigu iš tikrųjų kas iš
rastų tokį prietaisą, tai 
labai džiaugtųsi valdančio
ji Amerikos klasė, kad tu
rės naują įrankį kovai prieš 
tuos, kurių galvoje reiškia
si, girdi, “neamerikinės 
mintys.”

Gladkovas, baigdamas, 
sako:

— Iš antros pusės, pa
žvelgsime į Sovietų Sąjun
gos tikrąją demokratiją ir 
žmoniškumą. Sovietų vy
riausybė visai panaikino 
mirties bausmę. Ji visus ge
riausius naujovinio mokslo 
ir technikos pasiekimus 
vartoja tiktai teisingiem ir 
žmoniškiem pažangos tiks
lam. J, C. K.

Moldavija
Už Dniestro upės — Mol

davija — šalis laukų, sodų 
ir vynuogynų. Ši žemė iš 
seno priklausė Rusijai; bet 
Rumunijos bajorai 1918 me
tais užgrobė Moldaviją. 
Tarybų Sąjunga atgavo ją, 
apiplėštą, po 22 metų.

Čia susikūrė Moldavijos 
Tarybų Respublika. Molda
vams padėjo kitos tarybinės 
tautos.

Kazokų Kraštas
Tarp Juodosios ir Kaspi

jos Jūrų yra nemaža pra
monės miestų. Aplink juos 
ten, kur plaukia Donas, Ku- 
banė ir Terūkąs, tįso plati 
lyguma. Šiltoj pietų saulėj 
banguoja vešlios kviečių 
varpos. Stepėse ganosi dide
lės kaimenės galvijų. Soduo
se aplink kaimus noksta vy
nuogės, sirpsta čerešnės.' 
Tai kazokų kolektyvinių ū- 
kių žemė, derlingieji Rusi
jos pietūs.

Gražioji Užkaukazė
Kaukazo kalnyno . siena 

perkerta stepę. Už kalnų 
— Tarybinės Užkaukazės 
respublikos.

Užkaukazės vaizdas mar
gas. Pro amžinai žaliuojan
čias palmes nuo jūros kran
to ryškiai matomas ant kal
nų amžinas sniegas. Kalnų 
atšlaitėse driekiasi ir drėg
ni raistai (džiunglės), ir 
karštos stepės, ir pakopo
mis nusileidžiančios arba
tos plantacijos, ir vynuogy
nai, ir kukuruzų laukai, ir 
spygliuotas miškas, ir kalnų 
ganyklos.

Tai senos ir kilnios kul
tūros kraštas. Gruzinai ir 
armėnai jau turėjo savo 
raštą, kai daugelis Europos 
tautų dar neegzistavo.

Po Spalio ' revoliucijos 
Gruzija, Armėnija, Azer
baidžanas įstojo į Tarybų 
Sąjungą, kaip laisvos tary
binės respublikos. Azerbai
džano Baku, gruzinų Tbili
si ir armėnų Jerevanas su
darė ryšį su Maskva.

Baku gazolinas varo tris 
iš kiekvienų keturių auto
mobilių Tarybų Sąjungoje. 
Gruzija visam kraštui noki-

i

na mandarinus ir citrinas 
(lemenus), augina arbatą, 
gamina vynuogių vyną.

Daug trobesių visoje ša
lyje pastatyta iš rausvojo 
armėniško tufo (ugniakal- 
niškos uolos), daug dirbi
nių pagaminta iš armėniš
ko vario.

Iš visų šalies kampų at
važiuoja į pietines Kauka- 
zijos sveikatvietes žmonės 
pasilsėti ir pasigydyti karš
tosios saulės gyvybine jėga, 
šiltosios jūros ir grynojo 
kalnų oro gydomąja galia. 
Čia yra ir Stalino gimtinė 
— Gori.
Kazachstanas ir Tarybinis 

Jo Progresas
Už Kaspijos Jūros iki pat 

Altajaus ’ kalnyno tęsiasi 
Kazachstanas — sausoji 
stepė, savo plotu lygi visos 
vakarų Europos pusei. Šia 
stepe pirmiau klajojo su sa
vo kaimenėmis 3 milionai 
kazachų. Ta tauta iki pat 
Spalio revoliucijos gyveno 
Čingishano laikų gyvenimu. 
Kazachai gyveno veltinėse

(Tąsa 5 puslapyj)
3 pusi.—Laisvė (Liberty, J 

Lithuanian Daily), 
Pirm., Liepos 12, 1948
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(Tąsa)
Finansininkų sluoksniuose buvo kalba
ma apie nevykusias jo spekuliacijas. De- 

. putatai šnekėjo, kad Deseris apsikvaili
nęs: rėmęs Liaudies frontą, Tautų Są
jungos rezoliucijomis norėjęs sutrukdyti 
karą. Breteilis šaipėsi: “Ugniagesis su 
moterišku pulverizatorium .. Netgi 
Tessa žiūrėjo dabar į Deserį, kaip į ne
vykėlį.

Praėjo mėnuo. Grandelis pasirodė, kaip 
nepailstamas darbininkas. Kiekvieną 
dieną jis susitikdavo su Breteiliu, tarda
vosi, pranešinėdavo. Grandelis kalbėjo: 
“Komunistai . . . Deseris . .. Tai Augi- 
jaus arklidės. Prieš imantis darbo, rei
kia valyti, valyti ir valyti!”

“Senos” fabrike liko tik trečdalis dar
bininkų. Deseris nutarė išsiaiškinti. Pa
sipiktinęs jis įėjo į Grandelio kabinetą; 
rankoje laikė skrybėlę ir lazdą su dide
liu bumbulu; kalbėdamas mosavo laz
da. O Grandelis šypsojosi, dėliojo ant 
stalo popierius į jis džiaugėsi savo padė
timi: dar neseniai visagalis Deseris, 
Briano ir Bonkuro globėjas, sėdi prieš jį, 
tarsi pagalbos prašydamas!

• Deseris duso; jis buvo nesveikas, ži
nojo, kad liga sunki, nesigydo, gėrė. Jo 
asmeninis gyvenimas buvo apleistas ir 
nykus, kaip jo reikalai: liūdni pasima
tymai su Žaneta, kupini užuojautos ir 
nerimo, vienišos naktys užmiesčio name
lyje, mintys apie mirtį. Jis bijojo mirti, 
norėjo įveikti tą baimę ir negalėjo. Matė, 
kaip šalis eina į suirutę, ir kankinosi dėl 
savo bejėgiškumo. Dar neseniai jis jau
tėsi visagalis .0 dabar jis išmestas iš lo
šimo. Jį mandagiai išklausydavo; bet 
niekas jam nepritardavo. Jis tapo naš
laujančia imperatoriene, biržos akade
miku, idiliškų laikų nuolauža. Klausė 
paiko rėksnio Montinji, Meže, galinčio 
už keletą milijonų parduoti tikrąją mo
tiną, klausė kitų, bet tik ne Deserio.

Jis tarė Grandeliui:
— Jūs norite, kad aš lapkričio mėne

sį baigčiau užsakymus, nors man nebeli
ko darbininkų. Karo dar nėra, o visi 
kvalifikuoti darbininkai fronte.

— Tai liūdna, bet aš nematau kitos iš
eities. Mes negalime teikti privilegijų 
darbininkams. Mūsų šalis — žemdirbių. 
Ką pasakys valstiečiai? Nejaugi jie pri
valo mirti, kai darbininkai uždirba dvi
gubai? Negalima laimėti karo, nepai
sant elementariško teisingumo.

— O keturiasdešimtmečiai? Jie ne 
fronte. Mechanikai kareivinėse langus 
mazgoja.

— Mes negalime išskirti darbininkų...
— Aš jus klausiu — ar jums reika

lingi motorai, ar ne? įdomu, kaip jūs 
ketinate kariauti be aviacijos? O jeigu 
jums reikalingi motorai, grąžinkite dar
bininkus. Vakar “Senoje” vėl areštavo 
du šimtus žmonių ...

— Raupsų nepagydysi balzamu. Mes 
dabar užmokame už Liaudies fronto’lai
kus ...

— Kam čia Liaudies frontas? — De
seris mosavo lazda, tarsi ketindamas 
mušti Grandei į. — Ir, be to, jū3 pateko
te į Palatą, kaip Liaudies 
datas...

— Kiek aš prisimenu, 
jūs nesigailėjote pinigų, 
Liaudies frontas.

Deseris pažiūrėjo į Grandelį; gražus 
veidas, tankūs antakiai, kaip ištekinta 
nosis, šalta, vos pastebima šypsena dar 
labiau jį įpykino.

— Aš taip pat atsimenu :.. Viską at
simenu ... Ir Fuže popierėlį.. .

Grandelio veidas nepasikeitė; vis tebe- 
•. sišypsodamas, jis pasakė:

— Karo metu dvikovos netinka. Todėl 
prašau jus pasišalinti.

Išeinant Deseriui iškrito skrybėlė, jis 
ėmė kosėti. O Grandelis apsimetė skaitąs 
raportą/

Vakare Grandelis suruošė priėmimą. 
Kvietimuose buvo parašyta: “Kareivio 
vakarienė.” Svečiams padavė fazano mė
sos shlmi grubiose alavinėse lėkštėse; ge
riausios rūšies “Ospis de bon” gėrė iš 
skardinių puodelių. Priiminėjo svečius 
Muša. Persiskyrusi su Liusjenu, ji ilgai 
sirguliavo, važinėjo į Alpes. Ji. vis dar 
tebebuvo graži, bet dabar jau žavėjo 
ankstybas suglebimas; kiekvienas jude
sys buvo liūdnas ir liguistas.

Visiems išsiskirsčius, Grandelis nusi
ėmė smokingą, liemenę. Ant akinančiai 
baltų marškinių išsiskyrė plonos, juodos

fronto kandi-

ponas Deseri, 
kad laimėtų

uzbekiškų nacionalis&į ., ir 
buožių gaujas — basmačius. 
Islamiški kunigai '
jį prakeikė, o bajų agentai 
jį kelis kartus stengėsi iš 
pasalų nužudyti. Bet ne jį 
priešai, o jis priešus nega
lėjo. Liaudis nuėjo tarybi
niu keliu, susikūrė laimingą 
gyvenimą ir dabar spar
čiais tempais žengia į ko
munizmo sukūrimą.

Tursunkuluvas už gau
sius darbo nuopelnus ir or
ganizatorinius sugebėjimus 
uzbekų liaudies išrinktas 
deputatu į TSRS Aukščiau
siąją Tarybą, yra Socialisti
nio Darbo Didvyris, apdo
vanotas 4. Lenino ordinais 
ir Darbo Raudonosios Vė
liavos ordinu, paskirtas Ko
lektyvinių Ūkių Tarybos 
prie TSRS Ministrų Tary
bos nariu.

Jo darbo ir organizatori
nių sugebėjimų vaisius teko 
mums pamatyti, o kolekty
vinio ūkio valstiečiai, kai 
mes su jais kalbėjome, savo 
pirmininką vadino tiesiog 
tėvu.

(Daugiau bus)

Rašo JONAS ŠIMKUS
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Dienraščio Laisves
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Trys ambulansai Izraeliui. Amerikos Mokytoju Gil
dijos New Yorko skyriaus dovaha Izraelio Raudona

jam Mogen-Dovydui (Raudonajam Kryžiui).

J. J. Kaškiaučiųs, M. D.
530 Summer Avenue, 

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7954

petnešos. Jis tarė žmonai:
— Apie tave, rodos, tūpčioja pulkinin

kas Moro. Tai stambi figūra. Aš nesiste
bėsiu, jei jis taps štabo viršininku.

Jis nusižiovavo: per dieną pavargo. 
Tvarkingai nusimovė kelnes ir .staiga 
pasakė:

— O vis dėlto mes laimėsime ...
Muša nesikišdavo į jo reikalus. Ji ne

prisimindavo netgi tp nelemto laiško. 
Paskutinis pasikalbėjimas, su Liusjenu 
ją visai sunaikino. Karas, šnekos apie 
Mažino liniją ir bombardavimus, vyro 
karjera — visa tai buvo miglota projek-< 
cija mažučiam ekrane. Bet dabar, pati 
nesitikėdama, i i paklausė:

— Kas “mes”?
Ji tuojau suprato, jog pasakė netak

tiškai; nusisuko, laukdama įžeidimo. 
Grandelis ramiai atsakė:

—- Mes. Prancūzai.
Jis buvo lošėjas; visas jo gyvenimas 

priminė sulaikytą šnabždesį, nurytus 
šūktelėjimus prie žaliosios gelumbės. 
Taip buvo ir tais baisiais mėnesiais, kai 
jis pridarė tiek daug kvailysčių, kad vos 
nepražudė savęs... Jis pralošė aštuo
niasdešimt tūkstančių. Išgelbėjo jį Ver- 
nonas. Teko susitikti su Kilmanu . . . 
Teikti vokiečiams dokumentus... Beje, 
kam tatai minėti? Jis čiupo stambią 
partiją. Sakė: “mes laimėsime,” bet tiks
liai nežinojo, apie kokią pergalę ^galvoja. 
Tarė garsiai— Musai ar sau:

— Negudrus klausimas! . . . Kvailiai 
nori perkalbėti likimą. Čia tas pats, kaip 
ruletė: jie stato ant to paties numerio. 
O reikia keisti, pajusti, kur laimė, eiti

4
Net ir Montinji niurnėjo: “Vienas da

lykas areštuoti komunistus, kitas — 
siųsti į kareivines senius. Man stinga 
darbininkų.” Palatos . kuluaruose karo 
pramonės klausimas pasidarė labai ma
dingas; jį palaikė slapta opozicija.

Kalbėdamas su Deseriu apie “teisingu
mą,” Grandelis kartojo Breteilio žodžius. 
Grandelis nekentė ir bijojo valstiečių: 
“Tai ne žmonės, o ropės, šakniavaisiai.” 
O Breteilis stipriai tikėjo, kad Prancūzi
jos nelaimę sudaro pramonės hipertrofi
ja, miestų augimas. Kaime nuobodu, nė
ra kino, darbas sunkus, ir jaunuomenė 
bėga iš jo .. . Kiek daug Prancūzijoje 
tuščių kaimų! Griūva namai, pūva svir
nai, sulaukėja vaisiniai sodai. Iš to — 
komunizmas, Liaudies frontas, bedievy
bė, suirutė. Breteilis manė, jog karas iš
kels valstiečius į pirmą vietą, ir jis tarė 
Grandeliui: “Jokių pataikavimų darbi
ninkams.”

Vis dėlto t'eko nusileisti. Spalio mėne
sio pabaigoje vyriausybė nusprendė 
grąžinti keturiasdešimtmečius darbinin
kus, dirbusius karo pramonėje.

Jų tarpe atsidūrė Legre. Pačioje karo 
pradžioje jis buvo išsiųstas į pietus. Prie 
Tulūzos saugojo tiltą, kuriuo kažkada 
ėjo siaurasis geležinkelis.. Geležinkelio 
šaka seniai buvo nuimta, ii1 tiltas apau- 

-go geltonais kvapiais krūmais. Bet šis 
punktas tebebuvo apygardos sąrašuose; 
ir Legre du mėnesius žiūrėjo į pamiškės 
pievą su margomis karvėmis.

Jis daug mąstė per tą laiką. Prisimi
nė aną karą, Aragonijos mišką, įnoses, 
ligonines. Tartum viskas buvo tik va
kar! O naujesni įvykiai jam atrodė mig
loti, lyg pasivaidenę. Tarp dviejų karų 
praėjo viena diena .. . Tuomet jie manė, 
kad žmonės tkpo protingesni, atsiskaitys 
su karo kaltininkais. Vieni tikėjo Vilso- 
nui, antri kartojo: “Leninas..: Leni
nas .. .” Jeigu jiems būtų tada kas sa
kęs — po dvidešimties metų vėl...

Legre ilgėjosi Žozetos.,Taip ir nelemta 
jam pažinti ,laimę .Vasarą jie buvo nu
tarę tuoktis, žiūrinėjo buto. O dabar 
baigta... Zozetos tėvą areštavo. Ji iš-,' 
važiavo į Bezansoną pas seserį, rašinėja 
trumpus, liūdnus laiškus. Naktį, žiūrė
damas į tamsias pietų žvaigždei, Legre 
prisimindavo Žozetos švelnumą ir gū
džiai, garsiai žiovaudavo.

Fabrike jis neberado savo senųjų 
draugų: Mišo ir Pjeras buvo fronte. Va
kare Legre išėjo pasižvalgyti; užsuko į 
kavinę, kur rinkdavosi draugai; pasibas
tė aplink uždarytą biblioteką; nuvažia
vo į Monružą, paskui į Vilžiuivą. Jis nie
ko nesutiko: vieni .buvo areštuoti, kiti 
slapstėsi.

(Bus daugiau)

t

-- Dykumose iškilo gražios 
sodybos ir kultūringas valstiečių gyvenimas. -- Valstiečių namai apšviesti elektra. -- Me
džio statybinė medžiaga didelė brangenybe.—-Medvilnė bijo šalčio, bijo lietaus, net bijo 

debesuoto dangaus!
Toli, toli nuo mūsų kraš

to, Vidurinėje Azijoje, yra 
tarybinė respublika — Uz
bekistanas. Tai garsiojo 
užkariautojo Timuro gimti
nė. Šimtai pasilikusių ano 
meto paminklų tebeliudija 
apie Timuro dinastijos epo
chą. Bet tarybiniame Uzbe
kistane greta labai įdomios 
praeities, greta tokio dva
sios milžino, kaip Ališero 
Navoj i, literatūrinio paliki
mo yra dar įžymesnė dabar
tis, kuri sparčiais žingsniais 
žengia į laimingą, nuostabią 
ateiti. 
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Man teko išbūti viena sa
vaitė A lišero Navoj i 500 
metų jubiliejaus proga Uz-

valstiečiai gavo pakakan- 
kamai derlingos žemės ir, 
susibūrę Į kolektyvinius ū- 
kiūs, ėmė uzbekišką dyku
mą yersti žydinčiu sodu. 
Kolektyvinių valstiečių pa
stangomis buvo iškasti mil
žiniški drėkinimo kanalai ir 
šimtai tūkstančių arykų 
(ravelių), kuriais vanduo iš 
kanalų pasiekia dirvas. Ir 
ten, kur anksčiau siautėjo 
sausra, lėkė molio padermės 
smėlis, kur augo tik dyku
mų šipšynai ir juose tesi- 
veisė gyvatės, nuodingieji 
uodai ir skorpijonai, dabar 
tapo nuostabiom oazėm, ko
lektyviniais sodais, vertin
giausių augmenų plantaci
jomis.

Man teko laimė, drauge 
su dešimčia kitų tautų ra
šytojų, išvažiuoti iš Tašken: 
to į Jangi-Julio rajone e- 
santį Kaganovičiaus vardo 
kolektyvinį ūkį. Sėdę į ma
šinas, asfaltuotu plentu, 40° 
saulės kepinami, mes pasu
kome iš Taškento į šiaurės 
vakarus ir pravažiavę 64 
kilometrus pasiekėme mūsų 
norimą kolektyvinį ūkį. Ka
dangi ūkis su Taškentu turi 
telefoninį ryšį, mums išvy- 

rio teritorija daugiau kaip kus buvo prapešta_apie ra- 
šešis kartus didesnė už Ta
rybų Lietuvos ' teritoriją, 
padengtą didžiuliais dyku
mų plotais, bet vietomis 
nuostabiai vešlų savo sodais 
ir laukais. Skrendant lėktu
vu ypač ryškiai matyti, kaip 
milžiniški geltonų dykumų 
plotai nusėti žaliomis oazė
mis. Iš esmės tik tose oazė
se gyvenimas ir tevyksta.

Uzbekijos žemė — tikra 
palaima, bet su viena sąly
ga, — jeigu ji bus gausiai 
drėkinama. Brangiausi a S 
šio krašto turtas yra van
duo. Jis čia atplaukia! iš ne
tolimų kalnų, jį neša* )Sir- • 
Darja ir Amu-Darja. Nuo 
seniausių laikų šiame kraš
te vyko kova dėl vandens. 
Kas turėjo teisę į vandenį, 
tas buvo viskuo pertekęs. O 
teisę į vandenį turėjo tur
tingieji ;— bajai ir vėliau— 
cariniai kolonizatoriai. Uz
bekiškieji valstiečiai (dek- 
chanai) dažniausia buvo vi
sai bežemiai, arba, turėda-' 
mi mažą žemės sklypelį ir 
norėdami jį sudrėkinti, už 
vandenį turėjo ištisus me
tus, dirbti bajų laukus.

Ir kai Uzbekijoje susikū
rė tarybų vąldžia, vanduo 
buvo paverstas visos liau
dies nuosavybe. Uzbekų

ribse šios saulėtosios res
publikos vietose. Tai be a- 
bejo per trumpas laikas, 
kad nuosaikiau ir išsamiau 
įsistebėtum į įvarius gyve
nimo procesus. Vis dėlto ir 
per tą trumpą laiką teko 
pamatyti' tiek daug., darbo 
žmonių laimėjimų, kad jie 
tartum brangus paveikslas 
lieka atmintyje ir niekuo
met iš ten neišdils. Palikęs 
nuošalyje visus kitus įspū
džius, aš noriu papasakoti 
apie vieną popietę, praleis
tą tarybinių kolektyvininkų 
tarpe. ,

šytojų sumanymą. Todėl ne
nuostabu, kai'jau per 2 ki
lometrus nuo ūkio, raitas 
uzbekišku asiliuku (išaku) 
mus pasitiko ir pasveikino 
ūkio atstovas.

Greitai tarp smėlėtų kal
vų ir gurguliuojančių ary- 
kų, kaip miražąs, iškilo ža
liuojanti, medžiuose pas
kendusį oaze. Tai ir buvo 
mūsų ieškomas ūkis. Maši
nos sunėrė į .laibų topolių ir 
tu to medžio (medis, kurio 
lapais penimi šilkaverpiai 
kirminai) tunelius. Malonus 
pavėsis priglaudė mus nuo 

•saulės kaitros ir mes, iššokę 
iš mašinų, nusipurtę dulkeš, 
ėmėme eiti kolektyvinio 
kaimo gatve, kurios abiem 
pusėm stovėjo, soduose pas
kendę, gražūs, uzbekiški 
namukai. Jie buvo pastatyti 
iš tos pačios žemės, ant ku
rios kolektyvinis ūkis stovi, 
nes Uzbekijoje beveik visa 
žemė puikiai tinka statybos 
reikalui ir ■ plytų gamybai. 
Kadangi šiame krašte me
dis yra nepaprastai bran
gintinu, sunkiai gaunamu 
dalyku, todėl ir namų sta
tyboje jis vartojamas tiktai 
ten, kur be medžio jokiu 
būdu negalima apsieiti.

Vėliau ūkio pirmininkas

1 • • *• “ •. L

mums parode krūvą kedro 
rąstų ir pasakė:

— Tai mūsų didžiausias 
turtas. Juos mes naudojame 
tik baldams ir būtiniau- 
siems namų įrengimams.

Mes buvome pakviesti į 
kolektyvinio ūkio pirminin
ko Chamrakulo Tursunku- 
luvo sodybą. Mus sutiko ir 
pasveikino • sodybos šeimi
ninkas, jau 64 metų am
žiaus, bet dar tvirtas, auk
što ūgio vyras, o jo žmona 
ir :dvi dukterys paruošė 
mums nusiprausti.

Tursunkuluvas — įžymus 
žmogus ne tik savo rajpne, 
bet ir visoje Uzbekijos res
publikoje. Praeityje .jis bu
vo beteisis bajų bernas, be
raštis žmogus, kaip ir 95% 
visų kitų uzbekų. Tverian
tis tarybų valdžiai Uzbeki
joje, Tursunkuluvas stojo 
tarybinės santvarkos pu
sėn ir, reikalui atėjus, «su 
ginklu rankoje kovojo prieš

SHENANDOAH, PA., RUGP. 1 AUG
Fire Co. Grove, Brandonville, Pa.

PHILADELPHIA, PA, HUGS, 5 SEPT,
CRESCENT PICNIC C IK >1 NT IS '

- » . f ‘ > A .■ I

f 56 Cornell Avenue Gloucester Heights, N. J.

WATERBURY, CONN., Rugs. 5 Segi
Lietuviu Parke, Chestnut Hill Rd.

(Už Lakewood Ežero)

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS) ' ' ' ' 5 '

Laidotuvių 
Direktorius

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai moder
niškai įruošta mūsų šer
meninė. Mūsų patarnavi
mu .ir kainomis būsite pa
tenkinti.'

IĮ 13 Mt. Vemon Si
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

****■•■

RONKONKOMA

8634

TELEPHONE 
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
•<><*» c. r '<i. ••

(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
Liūdesio 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

4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Qaily)—Pirm., Liepos 12,’
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2-RAS METINIS OUTING |
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— Rengia — į
MIKE’S MIDTOWN TAVERN i

MEN’S CLUB 1
I Ibus laikomas Į
I I
į Lietuviu Liberty Park !

WOOD AVENUE LINDEN, N. J. iĮ
I Įvyks Sekmadienį »

LIEPOS 18 JULY |
I I

Bušai išeis nuo 26-tos Street ir Avenue E j
| 11 ir 11:30 vai. ryto i
I l

BILIETAS SU VISKUOM $5.00 į

Tuojaus kreipkitės pas Mike Panelį ir užsisakykite j 
į važiuoti į šį puikų pokilį. I
į Bus Keptos Paršienos, Keptos Jautienos ir į 
’ Visokių Kitokių Valgių ir Gėrimų. į

Biznieriai, Skelbkites
“Laisvėje”

Mes švenčiame Kalėdas dabar, ponaiti Charles, jūsų
tėvelis tik dabar laimėjo bylą prieš uniją.IDEALIŠKA VIETA 

VAKACIJOMS

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

Kiekvieną Seštadienj Įvyksta puota,, pasivaišinimas bei parė. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

*

Geram poilsiui praleiskite savo vakacijas ant 
moderniškos farmos, su visais patogumais, aukš
tai ant, kalno, 2J valandų iš New York miesto.

KAINA $35 Į SAVAITĘ
Puikiausias valgis, didelis, oringas kambarys, 

arti maudynių. •

Mrs. Nellie Dauenhauer
R.F.D. 1, Box 325, Stone Ridge, N. Y.

Telefonas High Falls 3185
Keirocl is: Short line bus iš Dixie Hotel, 8th Ave. 

ir W. 42nd St. Išlipkite Rosendale. Arba imkite 
laivą nuo W. 42nd St. ir išlipkite Kingston Point. •

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.
Iš 5-ių patrovų

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

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST 

Lietuvis Kvietkų Pardavėjas
6762 FOURTH A VE., BROOKLYN 20, N. Y.

(kamp. 68th St.) 
Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų 

ir tt., telefonuokite i

SHoreroad 8-9330
Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką, 

ko jūs reikalausite. 
Specialistai Pritaikymui

šermenims, Vestuvėms ir Bankiet'ams 
Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS 
FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

Paul Gustus Funeral Home,
INC.

354 MARCY AVENUE, BROOKLYN 6, N. Y.
Skersai gatvės nuo Armory

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Tefefonuokite dieną ar naktį

EVergreen 7-4774

Naujai išdekoruota šermenų koplyčia, kur šeimos pato
giai gali atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems, 
prakilniuose namuose be ekstra išlaidų.

Du kambariai šermenim, didelis puikiai Įruoštas 
kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.

Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg parei
kalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega.

Lawrence, Mass.
Lankėsi svečių iš tolimų ko- 

loni.j-ų mūsų mieste. Jie ap
lankė ir mūsų istorinį Maple 
Parką, kuris jau gyvuoja 30 
metų. Svečiai buvo M. Grin
kevičienė, kuri dabartiniu 
laiku gyvena Floridoj. Ji yra 
Ibiisves skaitytoja ir čia pa
viešės kelias savaites pas sa
vo gimines.

Taipgi, lankėsi dd. Silokai 
iš Lewiston, Me. Jie lankėsi 
pas Aladavičius. Drg. Juš
kienė, iš Binghamtono, lankė
si pas Yuškius.

★ A- >
Metinis dienraščio Laisvės 

piknikas, kuris įvyko May- 
narde, laivo pilnai pasekmin
gas. šiemet daug 'daugiau 
žmonių dalyvavo, kaip kitais 
metais. Pasitaikė ir puikus 
oras. Buvo apie 14 busų iš 
įvairių kolonijų ir šimtai au
tomobilių.

Svečiai kalbėjosi, šnekučia
vosi, džiaugėsi vieni kitus su
tikę. Pikniko pasekmes bus 
geros.

★ ★ ★
šią korespondenciją bera

šant gatvėje sugaudė ragas 
ligonines auto. žmonių susi
rinkę daug. Išėjau ią aš gat
vėn: žmonės pasakoja, kad 
kokis tai žmogus užtroško 
nuo gazo. Velionis buvo ital
ių tautos. Sako, kad keli mė
nesiai atgal mirė jo žmona. 
Na, jis įpuolė į desperaciją ir 
pasirinko “keliauti pas ją.” 
Paliko sūnų 25 metų amžiaus.

★ ★ ★ ’
Šie m (4 mūsų mieste fabri

kantai “buntus” kelia dėl va- 
kacijų darbininkams. Vienur 
davė darbininkams po savai
tę pirmiau, o vėliau po kitą; 
vienur mokėjo už dvi savai
tes vakacijų, kitur nemokėjo. 
Kur nebuvo unijos, ten darbi
ninkai negavo už vakacijas 
mokėti.

Tas parodo, kad reikia or
ganizuotis į CIO , unijas,, nes 
prie šios unijos priklausą dar
bininkai gavo apmokamas va
kacijas. Taipgi CIO unijos 
nariai gaus mokėti už legelcs 
šventes. S. PenkaUskag.

; V AKACIJOS
; Treasure Islaitd Lodge
! 305 East 17th Avenue
I N. Wildwood, N. J.

: ANNA SAKALAUSKAS 
(prop.)

; Kambariai ir apartmen- 
; tai su privatinėmis maudy- 
: nėmis. Innersprings matre- 
;sai. šiltas ir šaltas vanduo. 
: Dienom, savaitėm ar mėne
siui.
Į Šaukite Wildwood 2-2652 
! arba rašykite dėl kainų.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Lietuviu kalbos aruodas

Iš visų Lietuvos vietovių į 
Lietuvių kalbos žodyno redak
ciją kasdien plaukia laiškai su 
užrašytais retesniais žodžiais, 
žodyno sudarymo darbe talki
ninkauja žemaičių ir aukštai
čių, dzūkų, Vilniečių, Suvalkijos 
inteligentija, siųsdama pavyz
džius iš gyvosios kalbos. Di
džiulis retų žodžių šaltinis —• 
Vilniaus kraštas. Tokių vieto
vių, kaip Deveniškių, Armoniš- 
kių, Lazūnų, Maišogalos ii; kt. 
gyventojai išsaugojo lietuvių 
kalbą nesubendrintą, iš lūpų į 
lūpas perdavinėjo senosios kal
bos turtą. Mokslų Akademijos 
Lietuvių kalbos instituto moks
liniai bendradarbiai ir žodyno 
redakcijos nariai kruopščiai 
renka žodžius iš gyvosios kai- j 
bos, o taip pat iš spaudos leidi
nių ir knygų, laikraščių ir žur
nalų. Didelį žodžių lobyną pali
ko lietuvių kalbininkai Būga, 
Jablonskis, Šlapelis.

“Mūsų siekiama surinkti kuo 
daugiau žodžių,“ pareiškė vy
riausiasis žodyno redaktorius, I 
LTSR Mokslų Akademijos Lie
tuvių kalbos instituto direkto
rius prof. J. Balčikonis. “Šiuo 
metu mes jau turime surinkę 
arti dviejų milijonų žodžių, ku
rių dalį panaudojome pirmuo
siuose dviejuose tomuose. Ge
rokai pavarėme ir trečiojo to
mo ^redagavimo darbą. Jis ap
ims keturias raides.

Lietuvių kalbos žodynas, ku
rio pirmieji du tonai jau išleis
ti, sudalys, manoma, 8 tomus. 
Kiekvienos tokios knygos dydis 
—maždaug tūkstantis puslapių. 
Tai bus mokslinis lietuvių kal
bos aruodas.

Naujieji Darbininkų Kadrai
Prasidėjo išleidžiamieji eg-1 

zaminai respublikos amatų ir. 
FGA mokyklose. Daugiau 
kaip 3 tūkstančiai jaunųjų 
statybininkų, tekintojų ir šalt
kalvių, odininkų ir kitų spe
cialybių darbininkų įsilies į 
įmones bei fabrikus. Į res
publikos statybas ateis dau
giau kaip 2 tūkstančiai šie
met baigusiųjų mokyklas dar
bininkų.

Egzaminai jau baigti FGA 
mokyklose ' Nr. 1'3 ir Nr. 18. 
Šias mokyklas baigė 321 jau- 
n u oi is.

Greitu laiku prasidės nau
jas šaukimas į darbo rezervų 
mokyklas.

VILKAVIŠKIS. — Kudirkos 
Naumiesčio progimnazijos ir 
pradžios mokyklos mokiniai, 
vadovaujami mokytojų Mek- 
šaitytės ir Kučiauskaitės, su
tvarkė ir apsodino gėlėmis 
Tarybinės Armijos karių ka
pus, tuo parodydami meilę ir 
dėkingumą kariams, žuvu
sioms kęvoje už Tarybų ša
lies laisvę ir nepriklausomybę.

Bendrasis Paveikslas
(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

būdose (jurtose), beveik 
nežinojo žemdirbystės; iš 
savo turtingosios žemės jie 
ėmė -tik patį pigųjį dalyką . 
—' stepių žolę. O jų žęmė iš 
tikrųjų turtinga: Kazachs
tano žemės gelmėse yra ver
tingiausių metalų rūdų.

Per tarybinių penkmečių ■ 
laikotarpį kazachai susės- į 
Įėjo, prie gyvulininkystės I 
pridėjo žemdirbystę; su ru-| 
sU inžinierių ir darbininku • C- C, 4-1

pagalba, jie nutiesė ir gele-i 
žinkelių tinklą ir sukūrė | 
pažangią pramonę.

Kazachų tauta iš karto i 
pažengė kelis amžius pir
myn. Kadaise kazachų ste-; 
pese vienintelis veiklos žen
klas buvo juodos, apskritos 
klajokių laužų ugniavietės. 
Dabar stepes paįvairina 
kaimai, .mechaniškai laisto
mi laukai, keliamieji kasyk
lų įtaisai, fabrikų pastatai, 
kuriems lygių kartais sun
ku rasti visoj Europoj.

Kazachstanas jau duoda 
ir kitoms tautoms ne tik 
vilną ir mėsą. Gautomis iš 
Tarybinės ' Rusijos ir Uk
rainos mašinomis Kazachs
tanas pagamina ir duoda 
visai šaliai daug anglies, 
žibalo, švino ir kitu svarbiu 
metalų .Karo metu Kazach
stanas virto vienu iš stam
biausių tarybinių arsenalų.

(Kitoje Įvairumų laidoje 
bus apie Uralu sritį ir įvai
rias tarybines Azijos res
publikas.)

Taulminkų 
Chinijos vice - prezidentas 
Li Tsung-jen sakė, kad “pa- , 
sinaikino visos sutartys 
tarp Chinijos ir Sovietų Są
jungos.”

Peiping

dideliame 
gyvenimo 

du

Mirė Adomas Grigaliūnas
Birželio 16 d. mirė Adomas 

Grigaliūnas, sulaukęs 62 m. 
amžiaus. Paliko 
nuliūdime savo
draugę^moterį Vincentę, 
sūnus: Antaną ir Joną, ir du
krelę Aileeną. . Lietuvoje li
ko vienas brolis ir Granville,
111., kitas.

Adomas Grigaliūnas iš Lie
tuvos p^ėjo iš Panevėžio ap
skrities, Starkiškės vienkie
mio. Į Ameriką atvyko 1906 
metais ir apsigyveno Spring 
Valley apylinkėj, dirbdamas 
anglių kasyklose.

19^7 metais buvo sugrįžęs 
Lietuvon ir ten susipažinęs su 
Vfncente Vertelgaite apsive
dė ir tais pačiais metais grįžo 
atgal į Ameriką. Sugrįžęs A- 
merikon apsigyveno Auburn,
111., o 1935 metais persikėlė į 
Springfield, 111., ir čia gyveno 
iki mirtięs.

Drg. Grigaliūnas buvo pa
žangus žmogus, pritarė pro
gresyviam darbininkų judėji
mui. Jis prigulėjo prie LDS 
29 kuopos Springfielde.

Lai būna d-gui Grigaliūnui 
lengva šios šalies žemelė.

Šunskinis.

Maskva. — Lenkija ir So
vietų Sąjunga pasirašė su
tartį savo pasienių klausi
mams spręsti.

I DEL LEIDŽIAMO 
ŽODYNO

I

1 Dienraštis Laisvė išleis la-
■ bai reikalingą žodyną, ku

ris turės virš 25,000 žodžių.
į Vadinsis:

Angliškai - Lietuviškas 
ŽODYNAS 

English-Lithuanian 
DICTIONARY

žodynas greit bus pra-
I

R

šis 
dėtas spausdinti ir jis bus 
gatavas Į pabaigą šių metų.

žodyno Kaina $4.00 '
i Iš anksto užsisakantiems 

$3.00
Kurie esate užsisakę šį žo
dyną ir užsimokėję po $3. 
būkite kantrūs, palaukite 
dar keletą mėnesių ir gau

site žodyną.
Kurio dar nesate užsisakę, 
užsisakykite tuojau. Pasi- 

į naudokite nuolaida kainoje, 
i Siųsdami užsakymus ir
■ 1
l pinigus už žodyną,
I adresuokite:

N

427 Lorimer Street 
Brooklyn, N. Y.

PRANEŠIMAI
ELIZABETH, N. J.

Trečiadicnj, liepos 14 d., j vyks 
LDS 33 kp. susirinkimas, L. D. P. 
Klubo kambariuose, 408 Court. St., 
8 v. v. Nariai dalyvaukite. — Fin. 
Sekr. (162-163)

PHILADELPHIA, PA.
Spccialis pranešimas LDS 5 kp. 

nariams. Sekantis kuopos susirin
kimas įvyks trečiadienį, liepos 14 ■ 
d., 8 v. v., 735 Fairmount Ave. Visi I 
nariai dalyvaukite, taipgi pasirūpin
kite gauti nauju narių, arba perduo
kite kuopos valdybai antrašus norin
čių prisirašyti prie 5-tos kuopos. — 
P. Walanticne, sekr. (162-163)

LICENSES
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor

NOTICE in horoby jrivon that License No. 
RL 10162 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under*. 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 6120 Fourth Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PATRICK MALONUJ

NOTICE is hereby given that. License No. 
EB 1732 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
631 Fifth Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LITTLE NECK REST.. INC.

NOTICE is hereby given that. License No. 
GB 1350 has been issued to the ‘undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law al 
321 Graham Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
Premises.

BENJAMIN & GOLDIE CHOROHST
4

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2772 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
377 Flatbush Avenue Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH BLAU & MORRIS ELKINI) 
dba Slope Delicatessen

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 12381 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
life Alcoholic Beverage Control Law at 
I 1 1 Amboy Street, Bdrough of Brooklyn, 
County of Kings, to lie consumed off the 
premises. 1 •

I^\X NICHOLAS

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2693 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
264 Suttci Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HELEN MOLLIN

NOTICE is hereby given that License No. 
C 195 has been issued to the undersigned 
to sell beer at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
I Jjewia Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ABRAHAM BACKINOFF 
dba Standard Beer Distributors

NOTICE is hereby, given tlutt License No. 
C 283 has been issued to the undersigned 
Io sell beer at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at. 
13 Powers Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM LOMUSC1O 
Union Beer Distributor

NOTICE is hereby given that. License No. 
G 167 has been issued to the undersigned 
to sell beer at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at’ 
510-512 Meeker Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HARRY MALAMUD
dba Greenpoint Beer Distributors

LIETUVIŠKA ALUDE

IJTUANICA SQUARE

RESTAURANT

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENA IK NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVĖ.

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

DEGTINĖ, VYNAS ir 
ALUS

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai įrengtos Koplyčios 

426 LAFAYETTE ST., 
Newark 5, N. J. 

Tel. MArket 2-5172

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

GREEN STAR BAR & GRILL

459 GRAND STREET
(Skersai nuo Republic Teatro)

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) — Pirm., Liepos 12, 1948

Kas nori gražiaai 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

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

BROOKLYN, N. Y.
Telefonas EV. 4-8698

BAR & GRILL

Kanados 
Black Horse Ale 

Joseph Zeidat, Jr 
411 Grand St. 
Brooklyn, N. Y.

grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks-, 
lūs ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais.1 Rei-, 
kalni esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St,, Brooklyn

Kampas Broadway Ir Stone Ave., prie

Į Egzaminuojant Akis, 
i Rašome Receptas 
i Darome ir Pritaikome Akinius

į Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

! Tel. ST. 2-8342

*

Steven Augustine & Frank Sanko
SAVININKAI

BROOKLYN, N. Y
Tel. EVergreen 4-9612
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Jotinę, Sveikatos Taryba Uždarysianti Visą Eilę N. Y. 

un užu e avo yrą 3varĮjesnjjŲ MaudyniŲ dėl Nešvaraus Vandens
Bronxo apskrities teisme 

teisėjas Samuel Joseph pasa
kė, kad nužudydama savo vy
rą Mrs. Crystal Carter pasi
elgė kaip gera motina ir žmo
na. Mrs. Carter, 31 metų am
žiaus negrė, nužudė savo vy
rą, nes jis nuolat mušė ir tinkamais, 
kankino ją ir vaikus kasdieną. 
Jis girtuokliavo ir buvo nepa- (saugūs), 
taisomas sadistas, kuris kan-i 
kino be' priežasties.

Mrs. Carter jį nužudė pri- 
rišdama jo kojas ir rankas 
prie lovos ir paskui pasmaug
dama jį virve.

Deportavo 57 Nacius

Idle wood Aerodromas 
Jau Pradeda Veikti

Sveikatos reikalų komisio- monių kaip nors vandenį ap- 
i nierius Harry S. 
; praneša, kad visi
I apylinkės pliažai (maudynės) į dustrinių įmonių įtekančio vi- 
1 bus klasifikuoti į tris grupes, i šokio brudo.
ir tie, kurie bus atrasti ne-; Sveikatos komisionierius ša

bus visai uždaryti. I ko, kad jeigu kuri maudynė 
Tos trys grupės bus A i bus atrasta esanti B katego- 

B (herekomenduo- Į rijos, tai yra, nerekomenduo
jami) ir C (nesaugūs). |jama, ji nebus uždaryta, bet 

Pranešama, kad kelios di- visur ten bus išstatyti para- 
džiausios miesto maudynės, šai, įspėjanti lankytojus, kad 
tarp jų ir Coney Island, turi ta maudynė nėra visai saugi, 
visai nešvarų ir bakterijų pil
ną vandenį. r" . '

Mustard i švarinti. Daugelyje vietų van- 
miesto ir duo nešvarus nuo artimų in-

Idlewoodo aerodromas, skai
tomas pirmuoju didžiu komer
cijos aerodromu pasaulyje, 
praeitos savaitės pabaigoje 
oficialiai pradėjo veikti. Penk
tadienio vakare jame nutūpė 
pirmas pastovios linijos orlai
vis, Peru linijos DC-4.

Idle wood tarptautinis ko
mercijos aerodromas, kuris 
randasi Queens srityje Long 
Inland saloje, konkuruos 
LaGuardia aerodromu.

Teismas Atidėjo Sprendimą 
Miesto Tarybos Problemoje

SU

Sveikatos departmentas bi- 
Tos maudynes, | jo, kad nuo nešvarių maudy- 

kurios bus paskirtos į C kate-1 nių New Yorke gali prasidėti 
! goriją, bus laikinai visai už-1 dizinterijos ir typhoido epide- 
; darytos, kol bus imamasi prie-1 mijos.

57 naciai, Amerikos Vokie- ...
«iU Bun.io veikėjai kurie i Tammany Politikieriai 
buvo internuoti nuo pat karo: J
pradžios, dabar tapo depo.--į ^1731 Elida 0 DwyCR 
tuoti j Vokietiją. Ketvirtadie- j J
nį jie išplaukė Amerikos ka- į 
riniu transporto laivu Gen.
William M. Black ir vežami į
Bremenshaveną.
tavo ir bandė pasilikti 
šalyje, bet jų protestai 
atmesti.

Nepraleiskite Progos 
Pamatyti Dainy Šventę

Gamtos Istorijos Muziejus

LAURITZ MELCHIOR, te
noras, kuris dainuos Wagne- 
rio operų arijas ketvirtadienį, 
liepos 15-tą, Lewisono. Stadi- 
ume, 138th Street ir Amster
dam Avenue. Diriguoja Pier
re Monteux.

Visi protes- 
šioje 
buvo

SUGRIOVĖ PASTATĄ
Policijos informacijos

Times Square centre buvo su
griauta, nes ji buvo “esteti
niai netinkama.” Vietoje jos 
bus pastatytas moderniškas 
cementinis pastatas.

būda

Kailiasiuviai Reikalauja 
Kad Derybos Būtą Vedamos

tarp O’Dwyerio ir 
politikierių, kaip 

paskutinių praneši- 
nėra pasibaigusi.

Kova
Tammany 
atrodo iš 
mų, dar
Nors O’Dwyeris dabar kaip 
ir traukiasi atgal, bet Tamma
ny iš savo pusės prieš jį pra
dėjo aštrią ataką.

Praeitos savaitės pabaigoje 
Tammany šulas Clarence II. 
Neal spaudos koresponden
tams pareiškė, kad O’Dwye
ris yra “paprasčių papras
čiausias melagis.”

Stebėtojai sako, kad kovo
jo tarp O’Dwyerio ir Tamma- 

! ny mašinos tam tikrą rolę vai- 
! dina ir koalicija su Amerikos 
i Darbo Partija. O’Dwyerio 
i grupė, esą, jaučianti, kad ko
alicija su ALP reikalinga, kad 

i nepralaimėti rinkimus, o Tam
many grupe to nenorinti.

Jau tik savaitė beliko iki 
Daimi Dienos, kuri įvyks Wa
terbury, Conn., liepos 18 d., 
sekmadienį. Šion dainų šven
tėn suvažiuos apie ketvertas- 
penketas rytinių valstijų cho
rų.

Aido Choras nusistatęs da
lyvauti šioje Dainų Dienoje ir 
jau turi pasamdęs busą. Tai 
bus antras, šios vasaros metu, 
Brooklyno Aido Choro išva
žiavimas — pasirodymas lie
tuvių kolonijose.

Todėl, norintieji važiuoti, 
nevilkinkite kelionės užsire
gistravimo, nes pagaliaus ga
li nelikti sėdynių,
registruokitės pas Tony 
ką, o visi kiti—Laisvės 
nėję.

Kelionė kainuos į ten 
gal tik $3.25. Busas 
žinos tą pačią dieną, t.
liepos, 8 vai. ryto, punktua
liai, nuo Laisvės namo.

Prašoma registruojantis 
simokėti už kelionę.

Tat nepraleiskite progos!
Koresp,

“The Goddard Rocket Exhibit”
Ant užrašo pažymėta, kad 

raketa išrasta -Kinijoje, dau- 
,giau kaip 700 metų atgal.

1232 metais kinai naudojo 
raketas dėl apgynimo savo 
miestų.

Daktaras Robert H. God
dard yra vadinamas tėvu pa
gerinime raketos. - Nuo 1930 
iki 1940 metų jis darė viso
kius bandymus, pridėjo moto
rą ir gasą ir padarė biauriau- 
sią militariifką žudymo įran
kį, su kurio pagalba yra iš
žudyta daugelis žmonių 1940- 
1945 m. karo laiku. Bet dar 
neužtenka : Amerikos ir An
glijos ponija ir dabar grasi
na su ta pačia raketa žudyti 
daugiau žmonių.

Kaimites.

Darbo Partija Reikalauja 
Palikti Prof. Thompsoną

Teisėjas James B. M. Mc
Nally ketvirtadienį atidėjo 
sprendimą apie Gersono pa
tvirtinimą kaipo miesto tary
bos nario. Gersonas, kaip yra 
žinoma, yra Brooklyno Ko
munistų Partijos skiriamas ta
rybos narys vietoje mirusio 
Cacchionės.

Miesto taryba atsisakė jį 
patvirtinti ir.jam duoti vietą, 
nes, girdi, komunistai legaliai 
nėra partija. Vienok tas aiš
kinimas neturi legalaus pa
grindo, sako stebėtojai, ir 
Gersono rėmėjai atnešė klau
simą į teismus-.

Teisme reikalą iškėlė Mrs. 
Bertha Melzer, kuri, kaipo 

. mokesčių mokėtoja, padavė 
j peticija, kurioje sakė, kad 
jos pilietinės teisės paneigtos, 

Įneš partijai, už kurią ji bal
savo miesto tarybos rinkimuo
se, dabar neduodama proga

Partija ! Pastatyti ]^tą atstovą vietoje 
kad'tyri-i"1^0-.Amerikos Darbo 

(ALP) reikalauja, 
nėjimas prieš mokytoją Fran
cis Thompsoną būtų sulaiky
tas. Mokyklų taryba nekuris 
laikas atgal norėjo jį pašalin
ti iš tarnybos dėl jo komu
nistiniu nusistatymų, bet teis
mas miesto mokyklos reikala
vimo nepatenkino. Thompso- 
nas liko mokytojauti.

Dabar miesto taryba, kata
likiškų klerikalų elementų 
spaudžiama, rengiasi atnau
jinti bylą prieš Thompsoną 
ir vėl bandyti jį išėsti. ALP 
sako,' kad ji dėsianti visas pa
stangas Thompsoną apginti.

CIO kailiasiuviai (FLW- 
CIO) per savo tarybą pareiš
kė,, kad jie reikalauja savi
ninkų atnaujinti derybas. 
Ypatingai unija savo reikalą- j
vimą taikė į I. Arnheimerį, H. į Mūsą Entuziastai 
Bloomą, D. Feshbachą ir A. 
Lieblichą, kurio savininkų 
vardu vedė derybas gegužės 
5-tą.

Unija sako, kad savininkai 
nesilaiko nutarimų, ir reika
lauja derybų atnaujinimo.

Kauliniai ir Cedronai

O’Dwyeris Tebestoja už 
Generolą D. Eisenhower;

Lietuvių Kultūrinio Centro 
išlaukinės lempos, per ilgą ei
lę metų be priežiūros buvo 

j iau aprūdijusios, apdaužytos, 
į Rengiantis prie namo atidary
mo, draugai Kauliniai ir Ce- 

Į dronai padarė bendrą pasiū- 
■ lymą:

—Mūsų namas—pusės mi
lijono dolerių įstaiga, o lem-

Nors generolas Eisenhowe-! P°s kaip nugriovimui nu
ris vėl padarė pareiškimą,»smerkto laužo. Duosim šimtą 
kad jis neplanuoja kandid(i- dolerių nupirkit naujas lem- 
tuoti, jo rėmėjai tuomi darjPas!
nepasitenkina. Tarp paskuti- ieškota, bet tinkamų nesu- 
niu laiku prisidėjusių Eisen-. rasta vienas šėrininkų pa- 
howerio rėmėjų randasj ir O’- sisiūlė tas pačias perbudavot. 

Ir trys — viena prie 110-tos 
gatvės ir dvi prie Atlantic 

prie bowlingo durų— 
jau gatavos. (Dar neaptvar- 
kyta viena prie didžiųjų du
rų, prie Atlantic Avė.) (

Draugai Kauliniai ir Cedro
nai, lempomis pasigrožėję, 
paprašė sąskaitos. Perbuda- 
votojas jiems atsakė: Astuo
ni doleriukai už visas tris, tik 
už medžiagą. Ir mūsų entu
ziastai paklojo po dešimtinę 
($20) ir pridūrė: Tai lai bū
na ir už darbą. Bet perbū
davote jas už darbą neėmė, 
tai $12 tapo atiduota Namo 
Bendrovės iždui.

Dwyeris. Iš gerai informuo
tų šaltinių pranešama, kad 
O’Dwyeris, kuris tik dabar ĄVe 
grįžo iš kelionės po Karibų Į j 
marias, dar nėra praradęs vil
ties, kad Eisenhoweris kandi
datuos. Sakoma, kad jis te
lefoniniai su Eisenhoweriu 
kalbėjosi ir ragino jį neatsi
sakyti galutinai.

Bin g Crosby filmoje “The 
Emperor Waltz,” Radio Ci
ty M usic Hall, New Yorke.

PARAMA “LAISVEI”

Tuo pačiu kartu šios dvi po
ros—Kauliniai ir Cedronai — 
patiesė dar $6 ir paprašė per
duot juos “Laisvės” adminis
tracijai. Tai nuo Maspetho 
stalo “Laisvės” piknike liku
sieji pinigai.

Dėkui, gerieji draugai!

Aidiečiai, 
Navi- 
rašti-

ir at- 
išva- 

y. 18

uz-

Sanitarijos Departmento
Darbininkai Streikuosiąc-

ren- 
mė-

Sanitacijos darbininkai 
giasi streikuoti, — jeigu 
ras O’Dwyeris. nepatenkins 
linijos reikalavimų. Sanitaci
jos darbininkų UPW-CIO1 
333-iojo vieneto pirmininkas 
Michael Garamone praneša, 
kad darbininkai beveik per du 
metu negavo jokio algos pakė
limo. Jeigu algos ir dabar 
nebus pakeltos, 5,000 jų, ku
rie priklauso prie tos unijos, 
išeis į streiką. ,

Unija pradės derybas su 
O’Dwyeriu tuojau po to, kai 
jis sugrįš iš demokratų kon
vencijos Philadelphijoje. De
rybos, kurias praeitos savaitės 
pabaigoje Garamone vedė su 
miesto darbo reikalų vedėju 
O’Grady, pasibaigė be rezul
tatų .

Vis Didėjantis Brangumas'

jo, kiek svaras kai- 
jis atsakė,—$2.60. 
klausimas, kur dingo 
Gyvulių daugiau už- 
negu buvo prieš an-

Repu-

Trumanas, Dewey Dalyvaus 
Naujo Aerodromo Atidaryme

Gubernatorius Dewey pra
neša, kad jis priėmė pakvie
timą dalyvauti oro parodoje 
atidarant oficialiai Idle woo d 
tarptautinį aerodromą. Pir
ma buvo pranešta, kad ir 
prezidentas Trumanas panašų 
pakvietimą priėmė. Taigi, jei
gu Trumanas 
tas demokratų 
abu kandidatai
vienos platformos 
kuomet aerodromas 
aliai įšventintas.

Oro paroda ten

SENI KELIAUTOJAI
Du seni europiečiai, Italijos 

94 metų Vito Losqnardo, ir 
Airijos 91 metų Edward Lo
gue, vakar atskrido į La
Guardia aerodromą. Abu at
vyko pastoviai apsigyventi A- 
merikoje pas savo gimines.

Kongresmanas Marcantonio, 
kuris teisme gynė peticiją, pa
reiškė, kad miesto tarybos 
24-tas punktas numato, kad 
nariui kaip nors pasitraukus 
jo vieta būtinai turi būti kito 
užimta. Nors jau ilgi mėne
siai praslinko nuo Cacchionės 
mirties, bet jo vieta dar lie
ka tuščia. Cacchionė mirė 
praeitų metų lapkričio mėne
si. Jo laidotuvėse ir politi
niai priešai iš miesto tarybos 
turėjo pripažinti, kad jis buvo 
vienas rimčiausių, 
džiausiu ir labiausiai 
pareigoms atsidavusių tary
bos narių. Bet dabar, kuomet 
Cacchionės partija (komunis
tai) nori paskirti jo vieton ki
tą asmenį, taryba ciniškai tai 
atmeta ir ieško visokių legalių 
išsisukinėjimų.

Miesto tarybos taisyklių ko
misijos atstovas Hart teisme 
griebėsi raudonėdizmo, bet.

teisėjas kelius kartus jį nu
traukė pažymėdamas, kad tas 
su sprendžiamu Veikalu nie
ko bendro neturi. Teisėjas 
pažymėjo, kad jam rūpi tik 
vienas dalykas: yra ar nėra 
legalio pagrindo neprileisti 
Gersono i miesto tarybą vie
toje Cacchionės, o jei nėra, 
kodėl jis neprileidžiamas. 
Kas yra komunistai, kokia yra 
jų. politinė filozofija ir rolė, 
jam nesvarbu, — sakė teisė
jas.

• įtartą1 taipgi rėmė Amerikos 
legiono atstovas C. Wiseman, 
kuris ir įsivėlė i ilgas tiradas 
raudonėdizmo.

Teisėjas sprendimo, betgi, 
neišnešė ir pažymėjo, kad jis 
turi su klausimu artimiau su
sipažinti.

Reakcininkai iš miesto tary
bos ir legiono nepatenkinti, 
nes jie bijo, kad jei teismas 
nuodugniai klausimą nagrinės, 
jis bus priverstas pripažinti, 
kad jokio legalio pamato Ger
sono neprileidimui nėra.

ATĖMĖ $2,200
Plėšikai užpuolė A. Emme- 

rį ir atėmė nuo jo $2,200 ni
keliais, kuriuos jis buvo su
rinkęs iš automatinių, skalby
klų.
f1

bus nominuo- 
konveneijoje, 
matysis ant 

liepos 31, 
bus ofici-

tęsis nuo 
liepos 31-mos iki rugpjūčio 
tos.

PLAZA UŽSIDARO

9-

“DREAM GIRL”
Brooklyno Paramount teatre 

dabar yra rodoma filmą 
“Dream Girl” (“Svajonių 
Mergaitė”). Joje vaidina Bet
ty Hutton, žinoma kaip viena 
geriausių Hollywoodo komi
kų.

“Dream Girl” anksčiau bu
vo vaidinta kai sceninis veika
las ant Broadway.

SUSIRINKIMAI
RICHMOND HILL IR EAST 
z NEW YORK, N. Y.
LDS 13 kp. ir LDLD 185 kp. jvyks 

svarbus susirinkimas, liepos 14 d., 
8 v. v., Liberty Auditorium, Atlantic 
Avė., tarpe 110th ir lllth Sts. Bus 
svarstoma labai svarbūs klausimai, 
kurie reikalingi greitai išspręsti. 
Ateidami j susirinkimų, pakalbinkite. 
atsiveskte savo draugus, kad ir ne 
narius. Visiems bus svarbu dalyvau
ti šiame susirinkime. — Kp. Valdy
ba. (162-163)

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja kambarys su ra

kandais vienai merginai arba dviem 
merginom. Gali pasidaryti valgyt. 
Galima laiškais ir telefonu gauti in
formacijų. Kreipkitės į Mrs. Ka
therine Venckus, 9152 Gold Ct., 
Ozone Park, L. I., N. Y. Telefonas: 
Michigan 2-3123. (161-163)

Pereito ketvirtadienio va
kare eidamas pro žydų krau
tuvę sumaniau nusipirkti nors 
14 svaro košernos corn beef 
mėsos. , Už i/;, svaro užmo
kėjau 65c! Pamaniau, kad 
pardavėjas padarė klaidą, pa
klausiau 
nuoja, o

Kyla 
mėsa ? 
augino,
trąjį pasaulinį karą, 
blikonai susigiminiavo su de
mokratais ir dėl savo pelnų ir 
garbės marina Amerikos žmo
nes badu.

Todėl, norintieji sočiai pa
valgyti, balsuokite lapkričio 2 
už Henry A. Wallace, nes 
kai jis bus JAV prezidentu, 
jis sugrąžins maisto ir gyve
nimo reikmenų kontroles.

Kaimites.

Praeitą sekmadieni parašai 
buvo iškabinti aplink Rocke- 
fellerio Plazos Radio City, 
kad tarpgatvės uždarytos su
sisiekimui. Tas daroma kas
met, nes įstatymai reikalauja, 
kad privatinės - gatvės bent 
kartą į metus tai pravestų. 
Jei ne, jos automatiškai tam
pa vieša nuosavybe.

A. Kalinauskas
Parduoda naujas ir taiso 

-sekamas mašinas:
Vacuum Cleaners, Skalbi
mui Mašinas, Frigidaires, 

Television ir Radios.
. Kreipkitės:

104-12 - lllth Street
Ozone Park 16, D. L, N. Y.

Telefonas Virginia 3-5397

0

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas

417 Lorimer Street
Laisvės Name

Brooklyn, N. Y.
Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. . Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

M* *

į

GYDYTOJAS

S. S. Lockett, M. D
223 South 4th Street

BROOKLYN, N. Y.
1—2 dienom 
6—8 vakarais

Ir Pagal Pasitarimais.
Telefonas EVergreen 4-0208

DANTŲ GYDYTOJAS |

Dr. A. Petrikai
221 South 4th Street 

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

9—12 ryte 
1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta.

I

Valančios: Valandčs:

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y. 

Suteikiam garbingas laidotuves 

S150
Koplyčias' suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

•f*

1

PIRKITE DABAR IR TAUPYKITE PINIGUS

ROBERT LIPTON
701 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Telefonas'STagg 2-2173

nuošir-
savo

e

1 BROOKLYN
| LABOR LYCEUM
Į DARBININKŲ ĮSTAIGA
! Salės dėl Balių, Koncertų, Ban-
i kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt.
j Puikus steičius su naujausiais 
‘ Įtaisymais.
J KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS
i Kainos Prieinamos.
I 949-959 Willoughby Ave.
? Tel STagg 2-8842

PEIST LANE
DRUGS, Inc

405 SO. 4th ST..
Cor. Hewes St

Brooklyn, N

Visokiausi vaistai, kosmetikai, kū
dikiam reikmenys, įvairūs daik
teliai, ligonių kambariui reikme
nys už griežtai žemas kainas.

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. EVergreen 7-6288

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP 
ANTANAS- LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

^NUPIGINTAS PARDAVIMAS
Aukštos Rūšies Džiūlerių Sandėlio

Susidedant v iš Daimantų/ Platinų, Auksinių 
Daiktų, Gold Mountings, Daimantinių Vedybi
nių Žiedų, Moteriškų ir Vyriškų Auksinių Žiedų, 

Ir. Auksinių Daiktų Visokių Rūšių.

Dailią Moterišką ir Vyrišką 
Laikrodžių Didelis Pasirinkimas

Aukso ir Sterlingo Sidabro Ir Paauksuotų Džiū- 
lėrių. Taipgi Costume Džiūlerių Sulyg 

Vėliausios Dienos
k Didelis Pasirinkimas Religijinių Daiktų.

Rankpinigiai Palaikys Bile Daiktą 
Iki Jums Jo Reikės

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) — Pirm., Liepos 12, '
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