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Diplomatinis Suktumas.
Neribotas Pakvaišimas. 
Generolai Miršta Lovoje. 
Patarimas ar Išdavimas? 
Klerikalu ir Menševikų

Spaudos Vaidmuo.
Rašo A. BIMBA

Kas lečia suktumą, Anglijos 
diplomatų niekas nesu kirs. štai 
jie nusikratė rankas nuo Pa
lestinos, bet Jungtinėms Tau
toms įpiršo savo agentą švedą 
monarchistą Folke Bernadotte. 
Tas darbuojasi jų naudai suši
lęs.

Izraelis pyksta ir protestuo
ja, bet nieko nereiškia. Berna
dotte Jeruzalę žada arabams. 
To nori Anglija., Ji nori, kad 
jos iškeptas Transjordano ka
ralius Abdulla viešpatautų Pa
lestinoje. Ko negalėjo pasiekti 
ginklais, dabar bando pasiekti 
diplomatija.

★ ★ ★
šiomis dienomis į rankas pa

teko pabėgėlių leidžiami laik
raščiai Mintis, žiburiai, Lietu
vių žodis ir Mūsų Kelias. Visi 
jie kvėpuoja viena dvasia ir 
gyvena vienu troškimu: kad 
juo greičiau kiltų naujas ka
ras !

Kare jie mato savo išgany
mą ir visų jų vilčių išsipildy
mą. Baisu ir koktu!

Klaida būtų, žinoma, many
ti, kad to trokšta visi pabėgė
liai. Bet tokiais piktais troški
mais iki sprogimo pritvinkę 
minėtų laikraščių redaktoriai.

★ ★ ★
Mirė generolas John J. Per- 

shingas, Amerikos karinių jėgų 
Europoje vadas Pirmajam Pa
sauliniam Kare. Mirė sulaukęs 
gražaus 87 metų amžiaus. Ta
po iškilmingai palaidotas Wa
shingtone tarpe ' nežinomųjų 
kareivių, kritusių tarn pačiam 
kare.

Kai žmogus skaitai karų is
toriją, tai į akis krinta didelis 
pasikeitimas. Būdavo laikai, kai 

patys karaliai mūšio lau
ke kaudavosi. O ką jau bekal
bėti apie generolus. Jie ir bū
davo generolais tik todėl, kad 
pasirodydavo stipriausiais ir 
drąsiausiais.

Taip ir būdavo sakoma, kad 
generolai'lovoje nemiršta. Bū
davo skaitoma generolui bei ki
to1 kurio aukšto rango karinin
kui numirti taip, kaip numirš
ta paprasti žmonės, negarbin
ga ir negražu.

★ ★ ★
Bet šių dienų karas yra vis

ką pakeitęs. Mūsų. generolai 
komanduoja ir milijonais ka- 
rius siunčia mūšio laukan iš 
tolo. Musys pasibaigė, tūkstan
čiai karių paklojo savo galvas, 
bet generolas cigarą traukia ir 
planuoja kitą žygį. Jis savo 
akimis nė nematė to mūšio ei
gos.

Tas tiesa ne tik apie Ame
rikos generolus. Visur dabar 
generolai miršta lovose — glo
boje ir priežiūroje gydytojų ir 
šeimų.

★ ★ ★
Naujienų redaktorius prirašė 

ištisas kelias špaltas “parody
mui,” kaip kvaila ir nepraktiš
ka esą darbininkams kovoti už 
algų pakėlimą. Kas iš to, girdi, 
kad gausi daugiau algos, jeigu 
iŠ tavęs viską ir dar su kaupu 
atims pakilusios kainos?

Bet tokia filosofija yra ir 
kvaila ir išdavikiška. Jau prieš 
visą šimtą metų Marksas ir 
Engelsas nurodė, kad jeigu dar
bininkai nesipriešintų išnaudo
jimui ir nereikalautų geresnio 
atlyginimo už darbą, juos kapi
talas nustumtų į bedugnį vargą 
ir skurdą.

Grigaičio filosofiją unijos 
yra seniai atmetusios. Jis kal
ba už samdytojus, kai jis sako, 
kad algų pakėlimas turi pasi
baigti kainų pakėlimu.

★ ★ ★
šiuo klausimu tarpe menše

vikų ir klerikalų spaudos skir
tumo ėra. Skirtumas tik atviru
me. Kai Pittsburgho klerikalų 
Lietuvos žinios šaukia, kad 
“streikas yra nusikaltimas

(Tąsa 5 puslapy j)
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Registravimas Draftui 
Prasidės Rupj. 30 d.

Washington. — Prezid. 
Trumanas įsakė 9,000,000 
jaunų vyrų susiregistruoti 
verstinai kariuomenės tar
nybai, pradedant rugp. 30 
d. ir baigiant rugsėjo 18 d. 
Pirmiausiai liepia susiregis
truoti einantiems 25 metus 
amžiaus. 18 metų berniu
kam ir kitiem yra paskirtos 
dienos paskiau užsiregis
truoti. Verstinas ėmimas 
21nam mėnesiui karinės 
tarnybos prasidės rugs. 22 
d.

18 metų jaunuoliam -yra 
leidžiama savanoriai Įstoti 
kariuomenėn vienų metų 
tarnybai iš viso, jeigu jie 
paskubės pirm verstinos re
gistracijos dienos.

Jankiai Organizuoja 
Pietą Korėjos Armiją

Seoul, Korėja. — Ameri
konai pietinėje Korėjoje or
ganizuoja ir ginkluoja tau
tinę dešinių korėjiečių ar
miją, kaip atsvarą prieš 
šiaurinę Korėją. Pietinė to 
krašto pusė yra užimta a- 
merikonų, o šiaurinė — So
vietų. Šiaurinėje Korėjoje 
yra įsteigta tautinė korėjie
čių liaudies respublika, kuri 
turi ir savo armiją.

Plieno Trustas Pakėlė 
Kainą $9.34 Tonui

Washington. — Jungtim 
Valstijų Plieno korporacija 
pakėlė plieno dirbinių kai
ną $9.34 tonui. Tokį pabran
gimą ji teisina tuom, kad 
sutiko pridėti po 13 centų 
valandinės algos darbinin
kams. Bet pakeltomis kai
nomis plieno trustas daug 
daugiau atsiims. ,

IEŠKOMA “VIDURKELIO” 
KABINETO FRANCIJAI

Paryžius. — Socialistas ' 
Francijos prezidentas Vin
cent Auriol trečiadienį vis 
dar ieškojo “vidurkelio” 
žmonių, iš kurių galėtų su
daryti naują ministrų kabi
netą vieton pasitraukusio 
klerikalo Roberto Schuma- 
no kabineto. Pranešama, 
jog kabinetan nebus priimti 
,komunistai, nors jie yra 
skaitlingiausia partija 
Francijos seime.

AMERIKA GAMINANTI 
NAUJA NOTĄ MASKVAI

Washington. — Teigiama, 
Jungtinių Valstijų vyriau
sybė ruošia naują notą pro
testui dėl to, kad Sovietai 
sustabdė vakarinių talkinin
kų važiuotę į Berlyną. Pra
nešama, kad ši nota nebus 
aštri; tačiau Amerika pa
kartosianti, kad ji nesi
trauks iš Berlyno.

Philadelphia. — Ruošia
mas naujas maršavimas j 
Washingtoną del pilietinių 
teisių lygybes.

Areštuoti Foster ir Dennis Pareiškė: Trumanas Daro 
Desperatišką Provokaciją prieš Komunistus ir Trečią 
Partiją, Norėdamas Trūks-Plyš Laimėt Rinkimus 
Suimta 7 Komunistų Vadai, Įsakyta Areštuot dar 5 neva už 
Sąmokslų Nuversti Jungi. Valstijų Valdžių Jėga ir Prievarta 

G)------------------------------------------------------------------------

New York. — šalies val
džios agentai FBI liepos 20 
vakare suėmė Williamą Z. 
Fosterį, Amerikos Komuni
stų Partijos Partijos pirmi
ninką, Eugene Dennisą, jos 
centro sekretorių, ir penkis 
kitus partijos nacionales ta
rybos narius.

Jie areštuoti ,esą, už “są
mokslą nuversti Jungtinių 
Valstijų valdžią jėgos ir 
prievartos veiksmais.” •

Tuo pačiu žygiu buvo su
imti New Yorke šie Kom. 
Partijos tarybos nariai:

John Williamson, Henry 
Winston, Jacob Stachel ir 
Benjamin J. Davis, New 
Yorko miesto tarybos na
rys, o Detroite areštuotas 
Carl Winter, Michigano val
stijos komunistų vadas.

Fosteris ir penki kiti 
newyorkieciai tapo paleisti 
už $5,000 užstato kiekvienas 
iki teisminio tardymo rugp. 
23 d. Carlui Winteriui pas
kirta $10,000 užstato.

Specialis federalis teis
mas su teisėju Vincentu L. 
Leibell’iu pryšakyje, be to, 
davė įsakymą suimt penkis 
sekamus komunistų veikė
jus:

Robertą Thompson, Ko
munistų Partijos centro ko
miteto narį ir New Yorko 
valstijos komunistų organi
zacijos pirmininką; Johną 
Gates, Daily Workerio re
daktorių; Irvingą Potash, 
CIO Kailiasiuvių Unijos 
Bendrosios Tarybos narį 
New Yorke, taip pat Komu
nistų Partijos nacionales 
tarybos narį; Gilbertą 
Green, Chicagos komunistų 
apskrities pirmininką; Gu- 
są Hall, Ohio valstijos Ko
munistų Partijos pirminin
ką.

Kiek dar komunistų vadų 
bus areštuota? Į šį klausi
mą nieko neatsakė nei FBI 
agentai nei Jungt. Valstijų 
apskrities prokuroras John 
F. X. McGohey, kuris pasi
rašė warrantus suėmimui 
dvylikos minimų 1 žymiųjų 
komunistų.

Ar Amerikonai ir Anglai Ga lėtų Lėktuvais Pristatyt 
Gana Maisto ir Kuro Vakariniam Berlynui per Žiemą?

New Yorko Times karinis 
rašytojas H. W. Baldwin į- 
spėja, kad Amerika ir Ang
lija susidurs su dar negir
dėtais keblumais, jeigu no
rės lėktuvais žiemą prista
tyt maisto, anglies ir kitų 
reikmenų vakarinei Berlyno 
daliai. Toje miesto dalyje, 
užimtoje amerikonų, anglų 
ir francūzų, gyvena pustre
čio miliono žmonių.

Amerikonai ir anglai da
bar kasdien oru įgabena į

MENAMA, KAD TRUMANO VALDŽIA TĘS ABLAVAS
Foster ir Dennis Sako: Tai 
Trumano Valdžios Rinkimi

nė Provokacija
Fosteric ir Dennis, kalbė

dami areštuotų komunistų 
vardu, pareiškė:

— Amerikos žmones da
bar matys, kokias despera
tiškas provokacijas daro 
Trumanas, bandydamas vi
sokiais kabliukais ir sukto
mis priekabėmis laimėti rin
kimus. Kaip New Yorko 
Sun (republikonų laikraš
tis) stačiai pasakė: šie ko
munistai tapo įkaitinti gud- 
driai pritaikytu laiku, kada 
naujoji žmonių partija da
bar laiko steigiamąjį suva
žiavimą, savo kandidatams 
nominuoti į prezidentus ir 
vice - prezidentus.

Aukštieji demokratų ko- 
mandieriai persigandę, ma
tydami, kaip vis daugiau 
piliečių remia Wallace’o- 
Taylorio programą. Todėl 
demokratų komanda sten
giasi apšaukti naująją par
tiją “kriminale”; tai todėl,

/Japonijos Komunistai Kaltina 
Valdžios Politiką už Bandymą 
Nužudyt Japonų Komunistų Vadą

Reikalauja, kad Pasitrauktu Ašidos Ministry Kabinetas
Tokio. — Japonijos Ko

munistų Partijos centro ko
mitetas pareiškė, jog reak
cinė valdžios politika prive
dė prie to, kad tūlas Ičiro 
Koga paleido bombą į Kyui- 
čį Tokudą, japonų Komuni
stų Partijos generalinį sek
retorių. Komunistų Partija 
todėl pareikalavo, kad pasi
trauktų premjeras Hitoši 
Ašida su Savo ministrų ka
binetu.

Bomba buvo mesta į To
kudą, / kuomet jis kalbėjo 
masiniame susirinkime Sa
ga mieste. Bombos skeveld
ros sunkiai sužeidė Toku- 
dai galvą, ranką ir koją.

Premjeras Ašida, neva 

vakarinį Berlyną vidutiniai 
po 2,000 tonų maisto ir ki
tų krovinių. Kiekvieno tono 
pristatymas lėktuvais lėšuo- 
ja 60 dolerių.

Žiemą gi reikėtų atlėk- 
dint dar 4,000 iki 6,000 to
nų anglies per dieną, taigi 
viso iki 8,000 tonų krovinių 
kas 24 valandos. O žiemos 
laiku bent trečdalis dienų 
yra netinkamos skraidymui 
iš vakarinės Vokietijos j 
Berlyną.

kad tarp tų, kurie priešina
si dviem senosiom Wall 
Stryto partijom ir jų kandi
datam, taip pat komunistai, 
kurie prisideda prie visų 
kitų pažangūnų, remiančių 
naująją prieškarinę liaudies 
partiją.

Šie areštai yra amerikinė 
kopija nacių provokacijos, 
kurie sudegino Reichstagą 
(Vokietijos seimo rūmus), 
mėgindami suverst už tai 
kaičią ant komunistų, —pa
reiškė Fosteris. — Tai kar
tu yra kriminalis bandymas 
paversti šaltąjį karą Berly
ne karštuoju karu.
Už KĄ JIE KALTINAMI?

Suimtieji komunistų va
dai yra kaltinami, pagal 
Smitho įstatymą, išleistą 
1940 metais. Prieš juos su
rašyta toki “nusidėjimai,” 
kad jie:

Perorganizavo Politinę 
Komunistų Sąjungą atgal į 
Komunistų 'Partiją, kas esą 
“sąmokslas”; Kom. Parti- 

demokratas, sakė “apgailes
taująs” tą pasimojimą, bet 
užuot pasmerkus intencinį 
žmogžudį, Ašida tik padek
lamavo prieš “kraštutinius 
dešiniuosius ir kairiuosius.”

Ašidos ministrų kabine
tas susideda iš demokratų, 
socialistų ir “viduriečių.”

Areštuotas bombos meti
kas Koga prisipažino, kad 
jis yra narys Japonų Są
jungos prieš Komunistų In
ternacionalą; jis taipgi pa
sisakė, kad jau Gegužės 
Pirmosios demonstracijoje 
jis planavo nužudyti Toku
dą ir Y. Šigą, Komunistų 
Partijos centro komiteto 
narį, ir Jojiro Kono, kitą 
japonų komtmistų vadą.

Amerikonain ir anglam 
lakstyti Berlynan per sovie
tinį ruožtą yra paskirti oro 
“koridoriai” po' 20 ameriki
nių mylių pločio. Jau dabar 
tie koridoriai užsigrūdę 
šimtais anglų - amerikonų 
lėktuvų. Kas bus, kai žiemą 
reikės dar kelis kartus pa
didinti lėktuvų skaičių?

Anglų-amerikonų lakūnų 
vartojamos ’ Tempelhof ir 
Gatow aikštės Berlyne jau 
šiandien užsikemša jų lėk- 

jos konstitucija yra parem
ta marksizmo - leninizmo 
principais; jie spausdino ir 
skleidė marksistinę litera
tūrą; organizavo partijos 
kuopas ir apskričius, taip 
pat steigė mokyklas, dės
tančias marksizmą - leniniz
mą.

Už tokius “nusikaltimus” 
gręsia po 10 metų kalėjimo 
ir $10,000 piniginės baudos.

REAKCINIS SĄMOK
SLAS

Fosterio - Denniso pareiš
kimas ,tarp kitko, sako:

Dar tik keletas meensių, 
kai pats generalis prokuro
ras Tomas Clark buvo pri
verstas prisipažint Neame- 
rikiniam Kongresmanų Ko
mitetui, jog jis nesurado 
nei krislelio įrodymo, kad 
bent vienas komunistas bū
tų nusikaltęs priešvaldišku 
šnipavimu, jėgos bei prie
vartos vartojimu ar kad jis 
tarnautų kokiai nors sveti
mai valstybei.

Mes kaltiname mūsų kal
tintojus, kad jie išduoda 
žmonių reikalus milžiniš
kiem trustam, kad jie moju
si sugriauti demokratines 
Amerikos įstaigas ir įvesti 
fašistinę diktutūrą.

DRĄSOS!
Komunistų Partijos re

kordas pilnai liudija, kad 
ji veikė ir veikia naudai 
Amerikos darbininkų ir 
liaudies. Mes šaukiame juos 
nepasiduoti jokiam išgąs
čiui, o parodyti griežtą pa
siryžimą ir niekais paversti 
šią fašistinę provokaciją. 
Kaip jie kovojo ir atmušė 
Mundto bilių Senate, taip 
jie turi vėl sumušti šią nau
ją ataką prieš konstitucinį 
Teisių Bilių.

Kongrese, teismuose ir 
visuomenėje mes komunis
tai ryžtingai varysime bylą 
prieš pro-fašistus ir prieš 
karo kurstytojus Republi
konų Partijoje ir Trumano 
valdžioje.

Berlin. — Sakoma, Ruhr 
plieno gamyba per metus' 
pakilo 71 nuošimčiu.

tuvais. Žiemai todėl turėtu 
būti įrengta dar naujos di
delės aikštės. Visa tai labai 
brangiai lėšuotų.

Gal tik su milžiniškomis 
pastangomis amerikonai ir 
anglai galėtų lėktuvais pri- 
gabent vakariniam Berly
nui maisto ir kuro per žie
mą, — jeigu Sovietai nevar
žytų jų skraidymų tam tik
romis oro taisyklėmis, — 
sako minimas New Yorko 
Times karinis “ekspertas.”

Trumanas Tarsis su 
Gen. Clay dėl Berlyno

Washington. — Atlekia 
generolas Lucius Clay, ka
rinis Amerikos gubernato
rius Vokietijai, ir ambasa
dorius Robertas D. Mur
phy. Juos pašaukė prezid. 
Trumanas pasitart dėl to, 
kad Sovietų vyriausybė už
darė amerikonam (taip pat 
anglam ir francūzam) va
žiuotę per sovietinį Vokie
tijos ruožtą į Berlyną. Pa
sitarimuose dalyvaus vals
tybės' sekretorius Marshal- 
las ir karinių Amerikos jė
gų vadai.

(Anglijos, Francijos ir 
trijų mažųjų talkininkų už
sieninių ministrų konferen
cija Holandijoje sutiko, kad 
reikia vengti jėgos rodymo 
ar ultimatumo prieš Sovie
tus dėl Berlyno.)

100,000 Illinois Piliečių 
Pasirašė Wallace’ui

Chicago. — Jau daugiau 
kaip 100,000 Illinois valsti
jos piliečių pasirašė petici
jas naujajai partijai įregis«~^ 
truoti ir Henriui Wallace’ui 
nominuoti kandidatu į pre
zidentus, o senatoriui Gle- 
nui Tayloriui — į vice-pre- 
zidentus. Valstijinis įstaty
mas tam reikalauja tik 25,- 
000 piliečių panašų.

Eiliny Komunistai Užėmė 
Dar Vieną Miestą

Peiping, Chinija.— Čiang 
Kai-šeko tautininkai pripa
žino, jog chinų liaudiecių- 
komunistų kariuomenė užė
mė Kaopeitien miestą ir įsi
veržė į Sušui. Iš savo pu
sės, tautininkai sakosi įsi
veržę j Anšan miestą, 55 
mylios į pietų vakarus nuo 
Mukdeno, Mandžurijoj.

GĄSDINĄ ŠNIPAIS TARP 
JUNGT. TAUTU ATSTOVŲ

Washington. — Amerikos 
valstybės departmento na
rys William Harlow pasa
kojo Senato teisių komite
tui, būk tarp Jungtinių 
Tautų pareigūnų šioje šaly
je esą ir šimtai karinių šni
pų, ypač iš Sovietų Sąjun
gos ir kaimyniškų jai demo
kratinių šalių. Harlow deja
vo, kad nėra įstatymo išra
vėti tuos, girdi, svetimų 
kraštų agentus.

SOVIETAI SUTIKTŲ 
ELEKTROS DUOTI 
VAKARIN. BERLYNUI

Berlin, liep. 21. — Prane
šama, jog sovietinė vyriau
sybė praleistų ir elektrą iš 
savosios Berlyno dalies į 
vakarinę. miesto dalį, užim
tą vakarinių talkininkų, 
jeigu jie ištrauktų naują
sias savo markes ir pripa
žintų tokius pinigus, su ku
riais Sovietai sutinka.

ORAS.—Būsią lietaus.
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Padaryti Tam Galą
Praėjusią savaitę Brooklyne, Williamsburgho rajo

ne, įvyko toks baisus dalykas: policmanas, tūlas Peter 
Kilcommons, brutališkai mirtinai pašovė jauną negrą 
darbininką Willie Milton.

Policmanas paleido šiam automobilių mechanikui 
.38 kalibro kulipkas nugaron jam beeinant savo butan, 
ant laiptų!.,.

Tuomet, kai mes šlykštimės lynčiais pietinėse valsti
jose, analogiški veiksmai vyksta mūsų pačių panosėje, 

' pačiame Brooklyne.
Joki pasiteisinimai, joki komercinės spaudos žudei- 

kai taikomi baltinimai, nenuplaus tos juodos dėmės, ku
rią jis užsidėjo.

Sakoma, nužudytasis Willie Milton, sykiu su kitais 
savo draugais, negrais, buvo užėję į vieną Brooklyn© Bar 
& Grill ir ten, sakoma, buvo iškilę “nesusipratimų.” At
vykusi policija ir paleido darban savo “gabumus”, vy
riausiai, aišku, prieš negrus.

I • Willie Milton, kuris minėtoje tavernoje buvo išgerti
stiklo alaus, skubėjo namo; policmanas jį sekė ir, pase
kęs prie namų, kai Miltonas vyko laipteliais viršun, palei
do iš revolverio šūvius į žmogaus nugarą!

Willie Mfilton buvo padorus darbininkas, automobi
lių taisytojas, ir gyveno su savo žmona ir 13-kos metų 
amžiaus sūneliu Eugene.

Kiekvienas, kuris nužudytąjį pažino, skelbia, jog tai 
buvo labai pavyzdingas žmogus.

Pagaliau, met jei gi užmutšasis ir turėjo “klaidų”, 
tai juk tam yra teismai; policija neturi teisės šaudyti 
beginklius žmones i nugaras!

Bet šis “incidentas” pareina vyriausiai iš to, kad 
policmanas buvo persigėręs rasinėmis “teorijomis” ir jis 
negrą skaitė ne žmogumi, o mažaverčiu daikteliu.

Policmanas žino, kaip šiandien visoki rasistai nesi
skaitydami su jokiu žmoniškumu, šaudo, linčiuoja juo
dus žmones. Na, ir jis “pasimojo...”

Už tai, aišku, M ii tono užmušėjas privalo kuo veikiau
siai būti atitinkamai nubaustas.

------ - Miesto-policijos viršininks Wallander ir miesto ma
joras O’Dwyer privalo ne tik atiduoti policmaną Kilkom- 
monsą teismui, bet tolydžio apvalyti visą miesto policijos 
aparatą.

Williamsburghe formuojasi piliečių komitetas, kurio 
pareiga bus rūpintis,, kad šis dalykas nebūtų į šalį nu
stumtas, bet kad užmušėjas būtų nubaustas.

Podraug šio komiteto pareiga rūpintis, kad miestas 
. suteiktų atitinkamą atlyginimą likusiąją! užmuštojo 
' šeimai.

Tai turėtų būti atlikta kuoveikiausiai.

į Laimi Nesulaikomai!
i Kiek sykių -Kinijos Čiang Kai-šeko valdžia skelbė, 

būk ji, girdi, tai už trijų mėnesių, tai už šešių “išnaikins 
visus komunistus” ir Kiniją “standžiai apvienys.”

Dabar kiekvienam yra aišku, jog taip skelbdami, 
kiekvieną sykį Kinijos fašistai melavo. Jie melavo dviem 
išskaičiavimais: (1) kad suklaidinti daugiau kiniečių ir 
juos ilgiau palaikyti savo pusėje, ir (2) kad “apiblofinti” 
Ameriką, ištraukiant iš jos juo daugiau šimtų milijonų 
dolerių.

Kiekvieną kartą, kai Čiang Kai-šeko propagandistai 
tai skelbė, mes pareikšdavome, kad jie meluoja.

Gyvenimas puikiai įrodė jų melus. Kinijos liaudies 
armijos per visą karo laiką palaipsniui laimėjo ir tebelai
mi naujas teritorijas, naujus milijonus žmonių.

Šiuo metu jau ir tūli patys Čiang Kai-šeko “blofe- 
riai” pripažįsta ,kad fašistams nevyksta.

Praeis dar savaitė kita, ar keletas mėnesių,—ir mes 
matysime, kaip gali Čiang Kai-šeko valdžiai prisieiti bėg
ti iš Nankingo!

Komercinė spauda užsi
spyrusiai tvirtina, būk 
Jungtinėse Valstijose nebus 
daugiau krizės — nedarbo. 
New Yorko “Daily News” 
redakciniame rašė, , kad 
“užviešpatavo a m ž i n asis 
gerlaikis Amerikoje.” New 
York “Times,” stambaus 
kapitalo reikalų atstovas, 
piktai šaudo į marksistinius 
ekonomistus, kurie numato 
Amerikoje krizę.

Skaitant tą spaudą, atro
do, būk pirmiau Jungtinė
se Valstijose krizės periodai 
— didelės bedarbės, finan
siniai krachai — įvykdavo, 
ne kaipo išdavas kapitalis
tinės santvarkos, bet, ot, 
taip sau, per keno nors ne
apsižiūrėjimą, arba norą. 
Aišku, kad tai klaidingas 
dalykų aiškinimas. Aišku, 
kad krizės yra kapitalisti
nės tvarkos■ išdavas ir jos 
ateina ar jų nori, ar nenori 
tos tvarkos gyventojai.

Jau pradžioje 1948 metų 
nedarbas smarkiai pasibel
dė į mūsų šalies duris. San
dėliuose atsirado perviršis 
tavorų. Patsai prezidentas 
Trumanas skundėsi Kon-
grese, kad liaudies įdėliai į 
taupinimus bankuose labai 
sumažėjo. FabrįkantaT^pa- 
leido nemažai darbininkų iš 
darbo, nes “neturėjo užsaA 
kymų.” KaineJs ant pragy- 
venihio reikmenų, vienur,' 
kitur sumažėju. Nedarbo 
šmėkla buvo ai&ki. Banki
ninkų organas VU n i t e d 
States News” kovei 5 d. ra
šė: \ ' •

“Sumažėjusi gamyba ir 
tendencija nupuolimuNant 
tūlų tavorų kainų yra paro
dymas, kad ekonominė ga
myba eina žemyn.” 7

Kas Gi Pastojo ^Krizei 
Kelią

Nedarbui pas 
įpylimas į'gūmy 
šimts bilionų i 
naujas perginki; 
mijos, orlaivyiftfAįr karinio 
laivyno, kam buvo pridėta 
apie septyni bilijonai dole
rių prie pirmesnių išlaidų, 
ir Marshallo Planas — gel
bėti 16-ką valstybių Euro
poje.

Prezidentas Trumanas

Itojo kelią 
>ą apie de- 
lolerių, tas

reikalavo daugiau pinigų kad karas buvo baisus nai-

Apie Tito
Kanadiškis Liaudies Balsas raš(|:
“Dideli žmonių judėjimai pasaulyje neapsieina be 

sunkumų. Staigus žmonių posūkis į kurią nors pusę iš- 
budavoja naujus*judėjimus, bet kartu įneša ir senosios 
įtakos, kuri kartais iškreipia judėjimą iš teisingo kelio.

“Šio karo metu labai smarkiai išaugo komunistinis 
judėjimas Europoje. Didžiuma Europos šalių pereina 
prie socialistinės santvarkos. Komunistinės partijos pa
sidarė milijoninėmis partijomis. Suplaukusios masės, ta
čiau, praskiedė mažas gerai susipratusių žmonių grupes 
ir susilpnino ideologiniai.

“Didelis istorinis posūkis, kaip atrodo, išmetė iš vė
žių ir visą eilę senų veikėjų. Pavyzdžiu yra Jugoslavija. 
Kai kuriems iš jų atrodė, kad gyvenimas eina pirmyn 
savo keliu ir nebereikalingas jokis vairas. Jie pasileido 
plaukti po vandeniui, pamiršdami, jog galima užplaukti 
ant visokių skerspainių, versmių, kur galima labai leng
vai pražūti.

“Istorija mus mokina, kad pasaulio pažanga niekad, 
nebuvo sklandi, be pasipriešinimo. Konservatyviški ele
mentai, privilegijuotų klasių liekanos, visuomet stengėsi 

I pastoti kelią. Kartais jos nepaiso nieko savo kovoje už at
gavimą paprastų privilegijų.

armijai, orlaivynui, karo 
laivynui ir atominėms bom
boms. Kongresas sutiko 
duoti.

Generolas Marshallas pa
reikalavo virš penkių bili
jonų dolerių “pagalbai Eu
ropoje,” ir Kongresas, po 
karštų debatų, sutiko pri
imti jo ultimatumą.

. Tas patsai turčių orga
nas “United States News,” 
kuris 5 dieną kovo rašė 
apie artėjančią krizę, jau 31 
d. kovo pareiškė: “Padary
ti pridėjimai, pinigų kari
niam pasirūošimui siūlo 
dabartiniu laiku prašalinti 
bent kokį gamyboje pablo
gėjimą . .. Fabrikantai gali 
laukti, naujų stambių užsa
kymų ant apsiginklavimo.” 
Gi jau 4 d. birželio šis tur
čių organas pareiškė: 
“Naujas ;‘boom’ gamyboje 
buvo suteiktas politikos. Ta 
politika pakėlė biznį ir iš
šaukė gamyboje ‘boom’.”

Reiškia, bus statoma 40,- 
000 karinių lėktuvų, gal 
tiek pat tankų, daugybė ka
rinių laivų, dešimtys tūks
tančių kanuolių. Bus naujų 

“Taip vadinamo Kominformo kritika jugoslavams 
yra priminimas, jog jie plaukia po vandeniui, kad jie 
paleidžia iš rankų vairą, ir kad jiems gruWioja pavojus 
patekti į skerspaines, kudos gali juos pražudyti., Visas 
jų pasiaukojimas karo metu gali nueiti * niękais. Reikia 
tikėtis, kad jie pasimokins iš kritikos ir pataisys klaidas. 
Jų nelaimė būtų kartu ir visos Europos žmonių nelaimė, 
nes Europos žmonių gyvenimas yra tampriai surištas.”

užsakymų, -— darbininkam 
darbų ir fabrikantam pel
nų.

Prezidento T r u m a n o 
“mokslas” gelbėti Turkiją, 
Graikiją, Chiniją, reiškia, 
kad į tas šalis bus išveža
ma už šimtus milijonų do
lerių ar gal už bilijonus, 
karinių reikmenų. Reiškia, 
kad turi būti .užsakymai, 
kad tas būtų pagaminta, 
turi būti darbo, negali fa
brikai sustoti. ' <

Prie to, ateina dar gene
rolas Marshall su savd pla
nu ir reikalauja “gelbėti 
Europą.”- šiam reikalui į 
metus laiko reikalauja virš 
penkių bilijonų dolerių. Jo 
“pagalba” jau nėra karo 
reikmenys, bet taip visoki 
dalykai. Išeina, kad turi bū- 
pi “boom” ir kitoje gamybo
je, neturi būti krizės.

Atrodo, kad prez. Tru
manas ir generolas Mar
shall išrišo krizių klausimą. 
Ką negalėjo kiti padaryti, 
tai padarė šie du politikos 
vadai. Išeina, kad tik ga
minkime daugiau kanuolių, 
tankų, karo lėktuvų, karo 
laivų, didinkime savo kari- 
nes jėgas, veškime tuos gin
klus į Graikiją ir Chiniją, 
kur eina naminis karas, 
ginkluokime Turkiją, Iraną 
ir “gelbėkime” Europoj re
akciją ir pas mus jokios 
krizės nebus — “viešpataus 
^amžinasis gerlaikis.”
\Bet rimčiau pagalvojus, 

tuojau pamatysime,- kad ne
toli] veda ši “gudri” politi- 
kayPirm Pirmo Pasaulinio 
Karo (1914-1918) Ameri
koje buvo baisi krizė. Ji 
baigėsi, kada Amerikoje fa
brikai pradėjo ginkluoti ka- 
riaujančioas šalis. Pirm 
Antro Pasaulinio Karo 
(1930-1945) mūsų šalyje 
taip pat buvo milijonai be
darbių, nepaisant plačiau
sios viešųjų darbų progra
mos, kurią vystė velionis 
prezidentas F. D. Roosevel- 
tas. Karas ne tik išgelbėjo 
iš nedarbo padėties, bet lai
ke jo dešimtys tūkstančių 
naujų fabrikų buvo pasta
tyta, įtraukta j darbą apie 
12,000,000 naujų darbinin
kų ir darbininkių, ir visiem 
buvo darbo. Kodėl? Todėl,

kintojas. *
Dabargi, 1948 metais, 

krizei kelią pastojo nesvie
tiškas apsiginklavimas, ku
ris praryja 80 procentų vi
sų valdiškų įplaukų. Reiš
kia, Amerikos “gerlaikis” 
ir “išsigelbėjimas iš krizės” 
galimas tik tada, kada mili
jonai žmonių kariauna, 
tūkstančiais žūva miestai ir 
miesteliai, arba kada prie 
karo ruošiamės. Jeigu tik 
sustabdyti tą apsiginklavi
mą, tai tuojau milijonai 
darbininkų bus išmesti į 
gatves.

Kita, Marshallo Planas 
irgi negali būti amžinas, 
nes kaip tik nebus kas pa
imti už tą “pagalbą,” ku
rią teikia dėl tų 16-kos val
stybių, taip ir ta “pagalba,” 
tas “geraširdiškumas” bai
gsis. «

Infliacija ir Karas
Prie ko toliau ši politika 

veda? Kas gi sumoka tuos 
bilijonus dolerių, kurie yra 
išleidžiami skubotam apsi
ginklavimui ir rėmimui re
akcijos užsienyje? Pinigus 

sumoka taksais mūsų šalies 
piliečiai. Bet aukštos kainos 
ant pragyvenimo reikmenų, 
atsilikę algos nuo pragyve
nimo kainų, mažina darbo 
liaudies taupinimus, maži
na į bankus įdėlius, veda 
liaudį prie nubiednėjimo, 
auga tik ant liaudies spran
do valstybinių skolų našta.

Gaminimas daugiau tan
kų, kanuolių, karo lėktuvų, 
karo laivų ir kitų ginklų, 
mažina” pragyvenimo reik
menų gamybą. Pragyveni
mo reikmenų kainos auga, 
o dolerio vertė puola.

Jau dabar finansinių rei
kalų tvarkytojai dėsto, kad 
doleris vertas tik 60 centų 
prieškarinės valiutos, gi šei
mininkės ir pirkėjai gerai 
žino, kad už dolerį dabar ga
li nusipirkti du arba net tris 
kartus mažiau, negu galėjai 
pirma karo. Karinė gamyba 
varo šalį į infliaciją.

Dar daugiau, liaudies 
vargai' nesibaigia tuo, kad 
jai vis darosi sunkiau gy
venti, kad jos taupiniai ma
žėja, kad valstybės skolų 
našta auga, kad taksai 
spaudžia. Karo kurstytojai 
daugiau apsiginkluoja, di
desnis darosi ir karo pavo
jus. Dabar dar tūli karo ša
lininkai susilaiko, nes, ne
paisant jų garbinimo ato
minės bombos, kaipo kokio 
dievaičio, dar jie bijosi ka
rą pralošti. Bet kada jie tu
rės 60,000 karo lėktuvų, 
apie tiek tankų, tūkstančius 
karo laivų, kelių milijonų 
išmuštruotą armiją, tai bū
kime tikri, kad karo nebus 
galima išvengti. >

Karas, tai jų viltis. Ka
ras ir kariniai prisirengi
mai gelbėja iš • nedarbo. 
Pereitasis’ karas Amerikos 
stambiem kapitalistam da
vė $52,000,000,000 pelno. 
Karas — jų.viltis apsidirb
ti su liaudies tvarka kitur. 
Bet karas neišgelbėja dar
bo liaudies nuo išnaudoji
mo, nuo pavergimo ir nuo 
būsimų naujų krizių.

Šiemet įvyksta mūsų ša
lyje prezidento ir kitų val
dininku rinkimai. Truma
nas su savo pagelbininkais 
muštruoja šalį ir dirbtino
mis priemonėmis gelbėja iš 
nedarbo krizės. Demokra
tai ir republikonai, abieji 
nusako užsienio “kietą” po
litiką ir lygiai ima atsako
mybę. Ir jeigu piliečiai iš
sirinks arba demokratus, 
arba republikonus į valdi
ninkus, tai lai vėliau save 
kaltins, kad gyventi bus 
sunku ir kad karo pavojus 
sugs.

Trečioji Partija — 
Išgelbėjimas

Kad sumažinti karo
vojų, kad būtų į Europą 
siunčiama ne tankai, karo 
lėktuvai, kanuolės, karo lai
vai, o plūgai, mašinos, ap
tarnaujančios civilį žmonių 
gyvenimą, duona vietoj pa
rako, apsiaval- ir drabužiai 
vietoj amunicijos, tai reikia 
balsuoti už Henry Wallace 
į prezidento vietą, Glen 
Taylor į vice-prezidento, ir 
už kitus trečiosios partijos 
kandidatus į kongresmanus 
ir kitokius valdininkui.

Trečiosios . Partijos pro
grama siūlo susitarimą tar
pe Jungtinių Valstijų ir 
Tarybų Sąjungos pasauli
niais taikos reikalais. Tre
čiosios partijos programa 
siūlo garantiją politinių 
liaudies laisvių, ant kurių 
puola reakcininkai iš demo
kratų ir republikonų pusės. 
Trečiosios partijos kandida
tai siūlo mažinti išlaidas 
apsiginklavimui, kas reiš
kia, pastoti kelią infliacijai, 2 pusi;—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)-—Ketv., Liepos 22„ 1948

pa-

Trys policistai sušoko ant vieno Canadian Seamen’s 
Unijos nario, pikietavusio Great Lakos laivų kompa
nijas, atsisakiusias pripažinti uniją. Kanadiškč val

džia atvirai pagelbsti kompanijoms laužyti streiką.

Greitoji Pagalba Dienraščiui
Į atsišaukimus greitos 

pagalbos dienraščiui Lais
vei gauname gražių atsilie
pimų. Daugelis atsinaujin
dami prenumeratą atsiun
čia po $10 vietoje $7. Reiš
kia aukoja dienraščiui po 
$3. Tai puiki parama!

Prieš keletą dienų skaitė
me visą eilę vardų aukoju
siųjų dienraščiui šio krizio 
metu. Dabar vėl prašome 
pasiskaityti vardus dienra
ščio rėmėjų.

Pereitą sekmadienį New 
Yorke lankėsi F. P. balkai
tis iš Easton, Pa. Sakėsi 
pastebėjęs, kad dienraščiui 
sunku finansiniai, todėl jis 
užsimokėjo prenumeratą už 
2 metu $14 ir į poperiaus 
fondą paaukavo $6.

Beje, per Laisvės pikniką 
Brooklyne, iš Nanticoke, 
Pa. į popieriaus fondą au
kavo E. Cibulskienė $10 ir 
A. Kamzura $5, bendroje 
atsakaitoje jų vardai buvo 
praleisti.

Po $3: J. Gendrėnas, Cle
veland, Ohio; Joe Švedas, 
Rochesetr, N .Y.; John Gu- 
dergis, W. Chesire, Conn.; 
Agota Degilienė, Hartford, 
Conn.; Wm. Gobdis, Utica,

Po $2: J. Vaivada, Ro
chester, N. Y.; J. Margai- 
tis, Windsor, Conn.; Ado
mas Totorėlis, Hartford, 
Conn.; V. Bonkevičius, B’- 
klyn, N. Y.; Petras Petro
nis, Maspathe, N. Y.; Ch. 
Valaitis, Nixon, Canada;

Po '$1: Juozas Pikilingis, 
Auburn, Ill.; Mary Tamo
šiūnas, Bridgeport, Conų.; 
Ignas Lisajus, Seymour, 
Conn.; Jurgis Skinzera, 
Bristol, Conn.; Zigmas Gai- 
liūnas, N. Y.; P. Alekna, 
Richmond Hill, N. Y., Vik- 
tos Radžiūnas, Waterbury, 
Conn.

Dėkojame už paramą ir 
dar norime priminti, kad 
dienraščio finansinė padėtis 
yra sunki. Prašome kitų 

o daugiau gaminti tokių 
reikmenų, kurie padaro 
žmogaus gyvenimą lengves
niu, smagesniu ir sveikes
niu.

Trečiosios partijos pro
grama siūlo mokslo galimy
bes jaunimui, o ne karinį 
muštrą, senatvėje $100 į 
mėnesį pensijos, o ne vargo 
ir skurdo sąlygas.

Susipažinkite su Henry 
Wallace ir jo draugų pro
grama Amerikos žmonių 
gerovei ir pasaulio žmonių 
taikos išlaikymui. Tik šios 
partijos išrinkti žmonės ti
krai galėtų imtis darbo, 
kuris vestų prie nedarbo 
panaikinimo, prie geresnio 
žmogaus gyvenimo.

Laisvės skaitytojų nesivė- 
linti su parama. Liepos, 
rugpjūčio ir rugsėjo mėne
siai mūsų dienraščiui bus 
sunkiausia pergyventi.

Šiomis dienomis išsiunti
nėjome laiškus skaityto
jams, kurių prenumeratos 
pasibaigė. Aplaikę praneši
mus, būkite malonūs tuo- 
jaus atsinaujinti prenume- > 
ratą.

Pasirūpinkime gav i m u 
naujų skaitytojų. Kuriems 
negalite užrašyti dienraščio 
visiems metams, kalbinkite, 
kad užsisakytų trims mėne
siams už $2. Labai svarbu 
gauti naujų skaitytojų, kad 
ir trumpesniam laikui. Ku
rie paskaitys dienraštį per 
tris mėnesius, aišku, jie už
sisakys visiems metams.

Kas tik kokiu būdu išga
lite, prisidėkite su pagalba 
savo dienraščiui. Infliacija 
baisią!. slegia mūsų dienraš
tį, turime gelbėtis kaip tik 
išgalėdami. v

Laisvės Administracija.

SKAITYTOJŲ 
BALSAI

PIKTINASI FAŠISTI-, 
NIAIS BANDITAIS
Gerb. R. Mizara:

Skaitydamas Laisvę, pa
mačiau, jog Lietuvoje tapo 
išžudyta daug nekaltų lietu
vių šeimynų, kaip tai: jūsų 
brolio (Mizarų šeimyna), 
Rinkevičių, žalnieriauskai- 
tė (nepaduoda, ar su šei
myna), Marcelių šeimyna ir 
kt. Gerai atmenu, jog Mar
celis buvo mano švogerio 
brolis iš Mižonių kaimo. y

Pridėsiu dar ir nuo sa- ' 
vęs: gavau laišką iš Lietu
vos, rašytą mano brolio 
dukters iš Riliškių kaimo. 
Ji rašo, kad ir jos du bro-i 
liai ir dvi seserys tapo iš
žudytos. Laišką gavau iš 
Vilniaus.

Būtų gerai, jei būtų pa
skelbta mūsų spaudoje 
smulkmenos apie nužudy
tuosius. Tegul pasiskaitytų 
tie žmonės, kurie dar vis • 
remia pinigiškai taip vadi
namus “partizanus”, žu
dančius jų brolius ir seseris.

Laisvės skaitytojas J., jk* 
Paterson, N. J .

BERLYNE SUIMTAS AN- 
GLAS KAI PRIE6SOVIE- 

TINIS ŠNIPAS
Berlin. — Karinė Sovietų 

vyriausybė suėmė anglų 
valdininką John J. Simsą, 
perėjusį į sovietinę Berlyno 
dalį. Jis buvo 4 dienas areš
tuotas ir kvočiamas kaip 
karinis anglų šnipas; galų 
gale, paleistas.
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Lietuvos Žuvininkystės Plėtimo Reikalai
Vilnius. — Neseniai Ar

nėnų tvenkiniuose pasibaigė 
neršto laikotarpis ir dabar 
ten knbždėte knibžda smul
kučiai, vos akiai įmatomi 
mailiai.

Bet jų vis tik nepakanka 
— šiemet Arnėnų žuvinin
kystės ūkis (Pabradės vals
čiuje) žymiai plečia savo 
darbo apimtį. Ūkiui čia pa
dėjo Kursko žuvininkai, iš 
“Spartako” ūkio. Jie pri
siuntė vagone - akvariume 
60 tūkstančių mailių. Šie 
jau įleisti į vandenį ir pra
deda augti. Taip, žuvinin
kams iš broliškųjų respub
likų padedant, žuvimis už
vesti jau dviejų ūkių tven
kiniai — pernai Arvidų 
|(Nemenčinės valsčiuje), šie
met Arnėnų Be to, šiemet 
atkuriami ir plečiami dar 
trys — Svineco (Šalčininkų 
valsčiuje), Šilapavežu p i o 
’(Šiaulių apskr., Šaukėnų 
valsčiuje) ir Aukštadvario 
(Trakų valsčiuje) žuvinin
kystės ūkiai. Viėtoje vieno, 
smulkaus žūklavimo trestas 
dabar turės penkis tokius 
ūkius, gi veidrodinių (kara
liškųjų) bei žvyninių karpių 
ir dalinai lynų jau šiemet 
bus išauginta 30 kartų dau
giau negu pernai.

Bet ne tiktai naujais gy
ventojais tvenkiniuose pasi
žymės šiemet Arnėnų, Ar
vydų ir kiti ūkiai: netru
kus bus apgyvendinti ir na
miniai paukščiai.

Patyrimas parodė, kad 
žuvininkystės ūkiams nau
dinga užsiiminėti ir pagal
bine šaka, būtent pekenų 
veislės ančių auginimu. 
Šios antys, plaukiodamos 
tvenkiniuose, naikina trito
nus, dėles ir kitokius para
zitus, o jų atmatos pasirodo 
esančios savo rūšies trąšo

mis: jos reikiamai papildo 
cheminę vandens sudėtį.

Pamaskvėje esą nčiame 
Noros ūkyje šiuo metu Lie
tuvos TSR žuvininkystės ū- 
kiams auginama 15 tūks
tančių tik ką iš kiaušinių iš
siritusių pekenų. Kiek pa
ūgėjusios, dviejų menesių 
amžiaus, jos lėktuvais bus 
pristatytos į vietą. Ūkiai 
ruošiasi ir patys auginti na
minius paukštus. Tuo tikslu 
Arnėnuose pastatytos patal
pos inkubatoriams, o įren
gimai jau gabenami. Per 
metus inkubatoriai galės 

j duoti 3—4 tūkstančius peke
nų veislės ančių. Taip daro
ma pradžia ir antrajai ūkių 
šakai — paukštininkystei.

Nemaži darbai šiemet nu
matomi atlikti Aukštadva
ryje. Čia bus atstatyta žu
vų veisimo stotis — savotiš
ki inkubatoriai, kuriuose 
apvaisinimas atlieka m a s 
dirdbtinu būdu, o vėliau še
šių laipsnių temperatūros 
vandenyje auginami mai
liai. Čia bus veisiami aukš
tos rūšies upėtakiai (fore- 
liai).

Taip pradeda augti Tary
bų Lietuvos žuvininkystės 
ūkiai, pateikstantieji gy
ventojams kas kart daugiau 
pirmarūšių žuvų, o greta jų 
— taip pat ir paukščių.

Korės p.

ANGLIAKASYKLŲ NUO
STOLIAI ANGLIJOJ

London. — Anglijos val
džia pranešė, jog suvalsty
binta angliakasyklų pramo
nė per metus davė $93,000,- 
000 nepritekliaus, lyginti su 
pirmesniais metais. Nepri
teklius aiškinamas ypač 
tuom, kad valdžia moka 
stambius atlyginimus buvu- 
siem kasyklų savininkam.

Du Didieji H 
PIKNIKAI

DARBO DIENOS ŠVENTĖJE ĮVYKSTA DU 
DIDELI PIKNIKAI PARAMAI

Dienraščio Laisyės
Tiedu piknikai bus

PHILADELPHIJOJE ir WATERBURYJE
Tai svarbūs įvykiai rytams. Jau laikas samdy

tis busus ir rengtis vykimui į vieną ar antrą iš 
šių paslinksminimų.

Unijų, valdžios ir gelžkeliu kompanijų viršininkai nusifotografavo Baltajame Name 
su prezidentu Trumanu po bendro susirinkimo, kuriame prieita šiokio tokio susita
rimo. Kompanijos nuvilkino tarimasi su unija per 18 menesių, iki pritrūkę kantry
bes gelžkeliečiai nusitarė skelbti streiką už žmoniškesnes algas. Tada valdžia pa
skelbė drausmę streikuoti (injunction). Paveikslas (su sėdinčiu orezidentu) iš kai
rės: unijų viršininkai Alvanley Johnston, D. R. Robertson, A. J. Glover, gelžkelių 
firmų organizacijos viršininkas W. T. Faricy, valdinis atstovas John R. Steelman, 

firmų atstovai C. D. Mackey, H. A. Enochs, D. P. Loomis.

Klaipėdiškių Laimėjimas
Klaipėdos elektrinės ko

lektyvas paleido į darbą ga
lingą turbogenera torių Nr. 
4. Elektrinės pajėgumas pa
didėjo dvigubai. Tuo pačiu 
buvo užbaigtas visos elekt
rinės atstatymas ir pasiek
tas jos ikikarinis galingu
mas.

Philadelphia, Pa.
Piknikas bus toje pačioje vietoje, kur pernai : 

buvo. ' :
Crescent Picnic Grounds į

56 Cornell Ave. Gloucester Heights, N. J. •

BUS MUZIKA ŠOKIAMS IR BUS ĮVAIRIŲ :
UŽKANDŽIŲ IR GĖRIMŲ •

———— , •

Waterbury, Conn. *•
Lietuvių Parke, Chestnut Hill Rd. ;

(Už Lakewood Ežero) ••
TAIPGI IR ČIA BUS MUZIKA IR PASIVAI- ;
ŠINIMAM SKANŪS VALGIAI IR GĖRIMAI ;

Visi rūpinkimės, kad šiedu piknikai pavyktų, Z 
kad mūsų dienraštis gautų iš jų pelno. •

Pagal valsytbinį planą šis 
agregatas turėjo būti palei
stas į darbą 1949 metų ant
rame ketvirty. Tačiau Klai
pėdos energetikų kolekty
vas ryžosi kaip galima grei
čiau užgydyti vokiečių pa
darytas žaizdas elektrinei. 
Tatai/įvykdyti buvo daug 
sunkumų. Į pagalbą atėjo 
Tarybų Latvijos energeti
kai. Jie su mumis dalinosi 
ir medžiagomis, ir savo dau
giamečiu patyrimu.

Turboagregatas Nr. 4 fa
šistinių grobikų buvo iš
narstytas ir išvežtas. Tary
binės Armijos kariams pa
dedant jis buvo surastas, ta
čiau trūko daug dalių. Dide
lę problemą kolektyvui su
darė kondensatoriaus at
statymas. Nuo sprogusios 
bombos trečdalis kondensa
toriaus misinginių vamz
džių buvo sugadinta, o kai 
kurių dalių ir visai nebuvo. 
Tarybų Latvijos energeti
kai mums pagelbėjo, išskir
dami iš savo išteklių naujų 
dalių. Didelių keblumų tu
rėjome su kondensatoriaus 
būgnų įrengimu. Tačiau 
mechaniko Stripeikos ir 
mašinų cecho meisto And- 
riejaičio sumanumo dėka 
būgnai buvo pagaminti vie
toje. Netrukus hidrauliniu 
būdu išbandžius pasirodė, 
jog šie būgnai yra visiškai 
sandarūs.

Atsakinga darbą reikėjo 
atlikti gaminant baką, nes 
jis. turėjo pasižymėti gera 
tepalo filtracija. Sėkmingai 
buvo nugalėta ir ši kliūtis, I 
atsidėjusių darbui Stripei
kos, Koževniko, Trilikausko 
ir Bagočiūno pastangų dė
ka. Tuo metu jie įvykdyda
vo po dvi ir daugiau išdir
bio normų. Meistras Žuko
vas ir suvirintojas Trejeris 
sparčiai ruošė tepalo ir 
vandens vamzdžius, juos su
lenkdami ir suvirindami.

Turboagregatas Nr. 4 
skiriasi nuo kitų turboagre- 
gatų tuo, kad prie garo e- 
žektoriaus įrengtas specia
lus kondensatorinis indas. 
Atidirbtas kondensatas ne
išleidžiamas į kanalizaciją, 
kaip tai daroma kituose a- 
gregtuose, bet perpumpuo
jamas į kondensatorių. Tuo 
būdu kas valandą sutaupo
ma apie 200 kg brangaus 
kondensato.

Elektrinės atstatymo me

tu visas kolektyvas gyveno 
viena mintimi — tesėti sa
vo pasižadėjimą. Ir jis jį 
tesėjo. Gegužes Pirmosios 
išvakarėse agregatas buvo 
baigtas sunarstyti. Už vis 
daugiau kolektyvas di
džiuojasi savo sumaniais 
turbininkais. Tai Jaras ir 
Numgaudas, meistras And- 
riejaitis i/r šaltkalvis Kai
rys, mechanikas Stripeika 
ri kiti. Jaras ir Numgau
das, sunarstydami turboag- 
regatą, jo sudėtingą mecha
nizmą kruopščiai išnagrinė
jo. Dabar elektrinės vado
vybė juos paskyrė mašinis
tais.

Nuo turbininkų neatsiliko 
ir elektromonteriai. Elekt
rikai Simanavičius, Saka
las, Jurgelionis, įvykdyda
mi po pusantros išdirbio 
normos per pamainą, įrengė 
reostatą, kuris puikiai vei
kia. \ ' Iv-

A įstatytasis turboagrega
tas padarė pirmuosius apsi
sukimus su pilnu apkrovi
mu, teikdamas elektroener- 
giją sparčiai atsikuriančiai 
Klaipėdos miesto pramonei.

Inž. Mykolas Volušis.

Argentinos valdžia visaip 
varžo popierio pirkimą laik
raščiams, ineremianti e m s 
Perono diktatūros.

Waterbury, Conn.
Vieša padėka visiems drau

gams, kurie pribuvote į mūsų 
sūnaus Alberto Strižausko lai
dotuves, ir už gyvų gėlių vai
nikus, kurių buvo susiųsta 29 
nuo pavienių ir sudėta drau
gų •

Mes* neminėsime vardų d- 
lei vietos stokos laikraštyje. 
Mes pilnai užganėdinti jūsų 
patarnavimu.

7 d. liepos mes gavome pra
nešimą, kad mūsų sūnų Al
bertą parveža, bus apt stoties 
12 d. liepos, 6 :37 valandą va
kare, ir liepė atvykti ant sto
ties pirmadienį paskirtu laiku.

Tikrai nusistebėjome pama
tę tokį didelį būrį .draugų. 
Mes manėme, kad tiktai' mes 
vieni būsime, bet pamatėme, 

'kad turime draugų. Kartu 
laukėm, daugelio moterų rie
dėjo ašaros. Tur būt kožnas 
atmena, kad 1942 m. balan
džio mėnesį išlydėjome jauną, 
gražų vyrą, o 1948 m. 12tą 
liepos parvežė tiktai likučius! 
Jeigu ne antras pasaulinis ka
ras, būtų gyvas ir kartu su 
visais. Kam tas yra reikalin
ga karas? Argi žmonija be 
to negali apsieiti?

Ant rytojaus nuėjus į lai
dotuvių koplyčią, kada pama
tėme tiek daug kvietkų, ro
dos, pasidarė geriau, kada 
matėme tokį didelį būrį žmo
nių. Taigi, mes kartu visa 
Strižauskir šeima tariame 
ačiū! Jūs padarėte daug ge
ro. Mes stengsimės atsiteisti.

Joseph ir Mary Strižauskas.

Nauji Patvarkymai Ateiviams Svečiams
Birželio 15 d. nauji patvar

kymai svečiams Jungt. Vals
tybėse pradėjo veikti. Tikslas 
to yra suvaržyti ir kontroliuo
ti svečių įvažiavimą ir jų vei
klą šioje šalyje. Jiems bus 
apribotas laikas apsistojimui.

Pagal naują patvarkymą, 
kuris randasi Federal Regis
ter, ateivis bus įleistas kaipo 
svečias biznio reikalais, pasi- 
viešėjimui, jeigu jis (1) pla
nuoja čia apsistoti laikinai ir 
galės apleisti Jungt. Valsty
bes, kada laikas išsibaigs, ar
ba kada pratęsimas išsibaigs; 
(2) nepriims darbo, kuris ne 
specifiniai autorizuotas imi
gracijos viršininkų; (3) yra 
įleidžiamas pagal imigracijos 
įstatymus ir patvarkymus; 
(4) galės užstatyti boną, jei
gu reikalaujama, ne mažiau 
$500, užtikrinti, kad prisilai
kys visų sąlygų;- (5) sutiks 
pildyti Alien Registration 
įstatymo ,patvarkymus, pra
nešdamas savo adresą JAV 
Commissioner of Immigration 
and Naturalization po trijų 
mėnesių nuo atvykimo, ir jei
gu pasiliks ilgesniam laikui 
patikrinti adresą kas trys mėr 
nėšiai, kol bus Jungt. 'Valsty
bėse.

Ligi šiol ateivis būdavo įlei
džiamas kaipo svečias viene-

Bizniškos Varžytines
Amerikos žvėreliu augintojai didžiausioje bėdoje.—Mote
rims nebeparčdyk rakūny, lapių bei šeškų kailiniu.—-Lapės 
vagia vištas, šeškai raunasi burokus, rakūnai naikina vais

medžius, farmeriai skundžiasi ir verkia!
Rašo Josephus

Amerika turi laisvas var
žytines biznyje. Tos varžy
tinės vienus biznierius tam 
tikru laikotarpiu iškelia į 
aukštį, o kitus nupuldo.

Biznio išplėtimas yra toks 
didelis, kad jis aprūpina gy
ventojus ir reikmenų reika
lautojos toli daugiau, negu 
būtų reikalinga. Jei būtų 
kontrolė, nusakanti kiek ir

riems metams. Nuo birželio 
15 d., 1.948 m., svečias bus 
įleistas šešiems mėnesiams ir 
tik, jei pasiliks viename imi
gracijos distrikte. Jeigu no
rės aplankyti daugiau negu 
vieną distriktą, tai negalės 
būti ilgiau trijų mėnesių. Vi
suose atsitikimuose, ateivis 
svečias turi apleisti šalį 60 
dienų prieš išsibaigimą lai
ko, per kurį laiką yra įleidžia
mas į šalį iš kur atvyko, ar
ba į kitą svetimą šalį.

Ateivis, svečias, kuris nori 
pasilikti šioje šalyje ilgesniam, 
laikui, turi paduoti prašymą 
30 dienų prieš leidimo išsi
baigimą. Ši aplikacija turi 
būti pasiųsta distrikto direk
toriui imigracijos distrikte, 
kur svečias apsistojęs. Pir
miau šios aplikacijos būdavo 
pasiunčiamos imigracijos vai* 
dininkui atvažiavimo uoste.

Laikas bus pailgintas, jeigu 
svečias prisilaikys visų kvali
fikacijų.

Jeigu pailginimas pavelys 
svečiui pasilikti Jungt. Vals
tybėse vieneriems metams, bo- 
no iš nemažiau $500 gali būti 
pareikalauta; jeigu svečias 
pasiliks ilgiau negu vienerius 
metus, tokis bonas yra reika
laujamas. Bet Komisijonie- 
rius gali paliuosuoti nuo iš-

i

| jokios atodairos, ateina į 
daržovių sklypą ir raunasi 
burokus; zuikiai apgrauži- 
nėja salotas, o rakūnai, lyg 

Į kokie kerštinčiai, apgrau- 
ižia obelių žieves ir leidžia 
medžius į nudžiuvimo pavo
jų. O moterims duok mink 
arba jų imitacijos kailinius, 
— kitokių šiuo metu jos ne
nori.

ko gaminti, būtų visai kita 
daina. Biznieris žinotų ko 
ir kiek reikia pristatyti rin
kai. Jie apsiribotų savo ga
mybą ir toji gamyba eitų 
netrūkčiodama, eitų vieno
du tempu, — nebūtų pasku
bos ir nebūtų sustojimo. Bet 
taip nėra.

Štai žaliosios medžiagos 
gamybą kailiniams,— bran
giems moterų kailiniams. 
Žvėrelių augintojai bėdoje. 
Vieton kad žvėreliu kailius 
pelningai parduoti ir susi
kaupti turtus, tūli jų virsta į 
iš biznio.

Gal tai grožio pamėgimu, 
gal tai garsinimų įkalbėji
mais, moterys pradėjo dau
giau ir daugiau pirkti mink 
žvėrelių kailinius. Buvo ga
dynė, kada moterys buvo į- 
simylėjusios į rakūnų ir la
pių kailius. Tokiu kailinių 
buvo didelis reikalavimas. 
Aišku, biznis 'išsivystė į 
gausią pramonę, kad paten
kinti reikalautojas. Vadina
si, buvo reikalas, tai ir išsi
plėtė rakūnų ir lapių augi
nimo pramonė. Be rakūnų 
ir lapių, žymiai plito ir šeš
kų kailiukų reikalavimas!

Tačiau, laikai pakitėjo. 
Moterys šitų kailiukų nebe
nori, joms reikia kitokių. 
Raudonųjų lapučių kailiai 
liko visai beverčiais, anot 
išsireiškimo, “dešimtukas 
už tuziną.” Lapučių augin
tojai bėdoje. Jie kreipėsi į 
valdžią, kad gauti paramos, 
kad pasilaikyti biznyje il
giau, manant, jog moterys 
permainys savo mintį ir at- 
grįš į lapučių, šeškų bei ra
kūnų kailinius. Vienok jos 
negrįžta, savo minties dar 
nemaino,— joms duok mink 
ir tiek. Tvirti rakūnų kai
liukai kraunami' į sandėlius, 
bet jų dabartine vertė, sako
ma, neapmoka nei sandėlio 
randos. Rakūnų gaudytojai 
atsisako ir “terliotis”, kad 
jų kailelį lupti, nebent lupa 
tik priediniu sumetimu, pa
sivaišinti rakūno mėsute, 
tuo skaniu kepsniu su sal
džiomis bulvėmis. O smar- 
dintis su šeškais—fe, visai 
nebesinori.

Žvėreliai dauginasi. Jie 
kuria šeimas, jie veda vai
kus. Jiems reikia maitintis. 
Agrikultūros departmentas 
pradėjo gauti nuo gyvento
jų susirūpinimo raportus. 
Kas bus? Laputės visai 
žmonių panosėje kasasi o- 
las prie auginamų aspara- 
gų, išvagia ištisus pulkus 
auginamų vištų; šeškai, be

mokėjimo šio bono.
Galima suareštuoti ir išde- 

.portuoti svečią, kuris pasilie
ka Jungtinėse Valstybėse'il
giau negu pavelyta, arba jei
gu rasta, kad jis neturėjo at
vykti kaipo svečias, ir jeigu 
neprisilaiko visų kitų patvar- 
kymų. Pav., jeigu svečias at
vyksta paviešėjimui ir vėliau 
Banda darbą ir dirba. Svečias 
privalo prisilaikyti visų Alien 
Registration įstatymo reikala-
vimų.

ri. L. I. s.

Beje, kai kurios moterys 
peraksi importuotus iš Ta
rybų Sąjungos kailinius, — 
tai sabalių kailinius. Saba- 
lių kailiniai yra gana aukš
tos vertės, aukštos kainos. 
Kurios neišgali sabalinių, 
tos pasitenkina ėriukų kai
liniais. Bet į lapučių kaili
nius, į šeškų bei rakūnų— 
nebenori nei viena akimi 
pažvelgti!

Washington. — Mfenama, 
kad jeigu Sovietai nenuims 
blokados nuo Berlyno, tai 
vakariniai talkininkai skųs 
juos Jungt. Tautų Saugumo 
Tarybai.

DABAR
PUIKIAI

TINKA

Jūęų asmeninis daktaras jum 
pasakys, kad sveikos Borden’s 
Pasukos mažai' teturi kaitros 
kalorijų.

Tačiaus jos turi visus svar
biuosius mineralus ir protei
nus, kaip šviežias pasteurizuo- 
tas pienas. •

Gaukite jų iš Borden pie
niaus arba maisto krautuvėje 
dabar.

JEIGU

TŠorden's
.TAI TURI BŪTI GERAS!

3 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)— Ketv., Liepos 22„ 1948
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(Tąsa)
Sausio mėnesį pulkininkas iškoliojo 

Ivą; “Jūs panašus ne į kareivį, bet į kai
mo ugniagesį...” Kareivines apšvari
no. Skersai svarbiausios gatves ištiesė 
trispalves juostas. Atvyko Puatje depu
tatas, tapęs ministru. Meras sveikinimo 
kalboje palygino Tessa su senovės vyrais 
ir su Klemenso. Tessa pritariamai linga
vo galva; paskui prabilo:

— Aš norėjau šiomis istorinėmis die
nomis aplankyti miestą, kuris pasitikėjo 
manimi. Aš žinau, kad Puatje sūnų krū

minėse liepsnoja šventoji ugnis. Ji kažka
da įkvėpė Puatje globėją, šventąjį Ma
rijoną, šiandie ji įkvepia Mažino linijos 
gynėjus. Visos mūsų mintys skirtos tik 
pergalei...

Tessa atvažiavo pirkti sklypo Vjenos 
departmente. Anksčiau jis, ką uždirbda
vo, viską išleisdavo. Dabar nežinojo, kas 
daryti su pinigais. O įvairios akcinės 
bendrovės, kurių valdybose jis dalyvavo, 
klestėte klestėjo. Aišku, galima persiųs
ti pinigus į Ameriką. Bet kam? ... Jie 
pavirs skaitmeniu, abstracija. Be to, ir 
nepatikima. . . Tessa dabar netikėjo nei 
akcijomis, nei' doleriais. Tik vienas da
lykas nekinta — žemė. Galima pirkti 
gražų dvarą; Velykoms atvežti ten Pa
letę, tarp gėlių pamiršti karą, Breteilį, 
generolus.. . Dar neseniai Tessa juokėsi 
iš Lavalio: “Overnietis, šykštuolis, vie
na teišmano — supirkinėti žemę.” O da
bar jis susijaudinęs žiūrinėjo notaro 
kontoroje planus, fotografijas. Štai ši 
sodyba neprasta: fasadas aštuoniolikto
jo amžiaus, parkas — Mažojo Trianono 
stiliaus, ir visi patogumai...

Kitą dieną jis nuvyko į Pre-de-Den — 
taip vadinosi jam labai patikęs dvaras. 
Jis apsivilko vilnonius skalbinius ir dvi 
megztines liemenes. Žiema buvo žiauri, 
kaip reta kuomet. Tessa dažnai pagalvo
davo: kur Liusjenas? Matydavo sūnų su
šalusį.

— Visiškai, kaip Suomijoje, — tarė 
jis notarui. — Beje, jūs skaitėte šios 
dienos laikraščius? Tas* vokiška pavarde 
maršalas — drąsuolis! Aš patsai esu įsi
tikinęs laimėjimu . ..

Plika nimfa laikė žalvarinį ąsotį; iš 
jo gargsojo, lyg strėlės, ledo varvekliai. 
Atrodo, ir nimfai buvo šalta ...
Tessa pasakė:

— Namas puikus. Man patinka sude
rinimas: lipdytinės Liudviko XV laikų 
lubos ir centrinis šildymas.

Jis grįžo į miestą vakarėjant. Prisi
minė, kaip pirkdavo cukrainėje saldai
nių Denizai, ir susigraudino. Beveik ket- 
veri metai praėjo..., Jei nebūtų karo, 
greitai tektų stoti prieš rinkėjus. Bet da
bar kiti rūpesčiai... O geri buvo laikai! 
Jis — vienintelis kandidatas; visi jam 
nusileido. Namuose jo laukė Amali, vai
kai. Deniza šypsojosi, netgi Liusjenas 
stengėsi būti meilus. Kaip Amali apsi
džiaugtų, sužinojusi, kad jis pirko Pre- 
de-Den! Ji mėgo kaimo gyvenimą, viš
tas, vaisius... O kam dabar toji sody
ba? Poletai? Bet šioji mes jį, kaLtik pa
sisuks turtingas vaikinas, panašus į Mė
žė sūnų. Ne, žemė tik jam, ir tik jam. 
Jis staiga pagalvojo apie kitą žemę — 
Per-Lašez kapinėse, šalia Amali. Vos vos 
nepravirko; bet, laimei, prisiminė, kad 
vakare priėmimai jo garbei pas marki
zę de Nior, ir nusiramino.

Markizė pasitiko jį susižavėjusi, ul
bėdama:

— Mes džiaugiamės, galėdami jus pa
sveikinti, kaip kaimyną ... Malonu, kad 
jūs pasirinkote Puatą! ... \

Saloine Tessa rado vietinių aristokra
tų, archeologų, keletą kariškių ir savo 
buvusįjį varžovą, senį Granmezoną, ku
ris rėkavo:

— Juos reikia pamokyti! Aš nesu
prantu anglų delikatiškumo. Įplauki į 
Juodąją jūrą^ ir baigta ...

Apspito Tėssa, Jis gėrė silpną arba
tą ir išdidžiai aiškino:

— Viskas plėtojasi pagal planą. Ne
galima žiūrėti į Vokietiją, kaip į kažką 
vientisą. Žiema juos daug ko pamokė. 
Fon Tiseno’pabėgimas svarbesnis negu 
karinė pergalė. Reichsveras susijaudi
nęs ... Aš numatau galimybę rimtai pa
sikalbėti su vokiečiais.' Toks žmogus, 
kaip Geringas, puikiai supranta būklę... 
O Hesas!...

Jis pasiteiravo apie savo priešų liki
mą. Breteilio kandidatas ■ agronomas

Diugaras buvo mobilizuotas, vadovavo 
benzino tiekimui. Tekintojas Didje iš
siųstas į konclagerį Resaloje. Tessa at
siduso :

— Baisu, kad reikia imtis tokių prie
monių ! Bet nieko nepadarysi — priešas 
stovi pri’e Prancūzijos sienų.

Tessa išvažiavo kitą dieną. Batalionas 
pagerbė jį. Andre daug kartų buvo gir
dėjęs Liusjeną pasakojant apie tėvą, bet 
niekuomet nebuvo matęs Tessa. Jis nu
stebo: mažutis, kaip paukščiukas... O 
Tessa iškilmingai praėjo pro kareivius, 
paskui odine pirštine apmauta ranka 
nusišluostė ilgą nosį. Pasigirdo “Marsal- 
jietė.”

Kareiviai kalbėjo apie Tessa atvyki
mą; visi žinojo, kad jis nusipirko dvarą. 
Ivas duso:

— Mat, kalės vaikas, užuodė, kad že
mė gera! Ir pinigų nepagailo. Man pasa
kojo, kad čia žemė labai pašokusi — nuo 
trijų ligi dvylikos frankų . . .

—O jam kas? — murmėjo livelis. — 
Jis kiekvienu sviediniu uždirba. Kaip aš 
kadafee — kiekvienu alaus puodeliu. O 
mane paleisti tai jam neateina į galvą...

Lorje tarė:
— Jo veidas kaip pasninkaujančio. 

Tokiu veidu — tik į laidotuves vaikščio
ti. O jis šaukia: “Pergalė!...” Eime į 
cirką, ar ką jau? į

Cirkas atsidavė pudra ir žvėrių šlapu
mu. Ant raitininkės sijono mirgėjo stik
lo blizgučiai. Beždžionė kosėjo. Bliovė 
didžiulė ryla. Ir Andre prisiminė lie
pos keturioliktąją, karuselę, melsvą 
dramblį. Kur dabar Žaneta? Pliules gar
bina? Verkia? Nepavyko! Anksčiau jis 
galvojo — jam; dabar žino — visiems. 
Lorje teisus — taikos jie nematys; jei
gu net ir pasirašytų — metams, dviem, 
o paskui vėl. ..

Ivas galvojo savo*:
— Puiki žemė! O valstiečiai čia gu

drūs. Primaišė į grūdus prosų, kad ne
imtų. Raguočius piauna. Sako: “Kas iš 
tų popiergalių? .. .”- Niekuo netiki. Žemė 
štai kiek pabrango!. . . Ir kas gi tai su-

Leopardai merkėsi nuo ryškios švie
sos, glaudė ausis. Perkaręs tramdytojas 
avietinės spalvos fraku iki pakvaišimo 
pliauškino botagu.

— Nepatogu jiems krėsle, — tarė Ži- 
veris.

Ir vėl. ryla... Andre išėjo su Lorje; 
kalbėjo:

— Baisiausias dalykas — abejingu
mas. Vaikšto į cirką. Visos kavinės pil
nos. Tessa perka žemę. Valstiečiai slepia 
kviečius. O kas bus ryt? . .. Per aną ka
rą buvo kitaip, gal 
žmoniškiau. Rėkavo: 
vokiečių krautuves, 
Pešėsi. Buvo aistros.
sienos, šnekėjo: “Mes ginsimės prie Pa
ryžiaus, Paryžiuje, už Paryžiaus ...” 
Vėliau proklamacijos: /“Leninas pasa
kė ...” Ir viskas virė. O dabar tokia' ty
la, kad staugti norisi. Aš jaučiuos, kaip 
tie leopardai. Ofišoje parašyta: “Žiau
rūs plėšrieji,” o jie menkesni už nucibu- 
sią katę. Man baisu, Lorje!

Ir Lorje atsakė:
— Man taip pat.

būt, kvailiau, bet 
“Į Berlyną!”, plėšė 
keikėsi: “Bošai!” 
Klemanso lipo ant

Liusje- 
atsakė: 

pavardė

Kareiviai juokais klausinėjo 
ną: “Gal tu giminaitis?” Jis 
“Bendrapavardis.” Ir vis dėlto 

v apstulbino; atsargusis majoras pasiun
tė Liusjeną į ligoninę sanitaru — toliau 
nuo pasiutėlės kulkos.'

Buvusiame vienuolyne laikė bepro
čius. Liusjenui tekdavo surišti šėlstan
čius, maitinti pro nosį melancholikus. 
Seržantas gulėjo pririštas prie lovos: no
rėjo badyti durtuvu. Visa gerkle, šaukė 
kareivis Beranas; viskas jį gąsdino: še
petys, spiaudyklė, gydytojo akiniai. Ki
tas piešė nuogus' kareivius su moters 
krūtimis. O ’išvargęs marselietis nuo ry
to ligi nakties kartojo karinių suvestinių 
formulę: “Nieko esminio ... Nieko esmi
nio . ..”

Vienas kareivis prisipažino Liusjenui: 
“Aš tyčia. .. Pradžioje maniau, kad iš
gelbės kepenys; Limože penkiolika kiau
šinių surijau, šlykštu primiminti. .. Ne
pavyko, išsiuntė į frontą. Sugalvojau — 
baubiu, kaip karvė. Tik tu manęs neiš
duok.” Liusjenas gūžtelėjo pečiais: “O 
kas man? Baubk.”

(Bus» daugiau)

Žinios iš Lietuvos
ELEKTRINĖS KOLEKTYVQ 

PASIEKIMAI
ANYKŠČIAI. — Vokiškieji 

fašistiniai grobikai sugriovė 
Anykščių miesto elektrinę. Po 
miesto išvadavimo darnus 
energetikų kolektyvas ne tik 
suglaustais terminais atstatė 
elektrinę, bet ją ir rekonstru- 
avo. Dabar elektrinė paga
mina 14 kartų daugiau elek
tros energijos, negu, 1940 me
tais. Ji teikia elektros srovę 
miesto įmonėms, įstaigoms ir 
gyventojams, taip pat Anykš
čių valsčiaus valstiečiams, 
dviem Akništos tarybinio ūkio 
skyriams ir Elmininkų ban
dymų stočiai.

Stoties kolektyvas sistemin
gai ir su kaupu viršija gamy
bines užduotis. 1948 metais 
elektrinė veikė be valstybinės 
dotacijos.

Lietuvos TSR Aukščiausios 
Tarybos Prezidiumas apdova
nojo Garbes raštais priešaki
nius elektrinės žmones — di
rektorių Juknevičių, vyr. elek
tromonterį Balčiūną, darbinin
kus Belkevičių ir Vanagą, 
ferį. čečiurką ir kitus.

so-

Lietuvių Liaudies ŠoŠkiai
KAUNAS. — Lietuvos Vals

tybinė, grožinės literatūros lei
dykla išleido 5,000 tiražu J. 
Lingio knygą “Lietuvių liau
dies šokiai.” Knyga gausiai 
iliustruota piešiniais ir'"nuo
traukomis.

Naujoji knyga padės lietu
vių liaudies šokių saviveiklos 
rateliams.

Gastrolėms i Baltarusiją
Iš Vilniaus į Baltarusijos 

TSR sostinę išvyko Lietuvos 
TSR Valstybinės Filharmoni
jos koncertinė brigada. Per 
mėnesį brigada suruošė eilę 
koncertų Minske ir kituose 
stambiuose Baltarusijos mies
tuose.

Sanitarine Lietuvos Aviacija
VILNIUS. — Kiekvieną die

ną iš Vilniaus Sanitarinės avi
acijos stoties, tarybų valdžios 
įkurtos 1946 m., į įvairias res
publikos vietas skrenda lėktu
vai. Aukštai.kvalifikuoti me^ 
dicinos darbuotojai, kaip 
prof. Marcinkevičius, prof. 
Zacharinas, dr. Gamperis, dr. 
Savičius, dr. Adomavičienė, 
chirurgai Rabinavičius, Ptaše- 
kas, Norkūnas, Markevičius ir 
kiti, nuskridę į vietas skaito 
vietų gydytojams paskaitas 
aktualiausiais medicinos klau
simais, teikia patarnavimus ir

metų 
dienos 
stoties

konsultacijas. Nuo šių 
balandžio mėnesio. 1 
sanitarinės aviacijos 
medicinos specialistai atliko 
daugiau kaip 60 skridimų.

Sanitarinės aviacijos stotis 
teikia skubią medicinos pagal
bą sunkiai sergantiems ligo
niams. Gavusi telegramą iš 
bet kurios respublikos vieto
vės, stotis tuč tuojau pasiun
čia lėktuvu. mediką specialis
tą, kuris, nuvykęs pas ligonį, 
suteikia pagalbą, ar. atveža jį 
lėtktuvu į Vilnių, šių metų ge
gužės mėn. 11 dieną buvo 
gauta telegrama iš Kadžių 
kaimo, Priekulės valsčiaus, 
Klaipėdos apskrities. Pilietis 
V. Naujokaitis prašė pagalbos 
savo 3 metų sūnui Alfonsui, 
susirgusiam smegenų plėvės 
tuberkulioziniu uždegimu. Tą 
pačią dieną vaikas buvo atga
bentas į Vilnių ir paguldytas 
I-joje Tarybinėje ligoninėje. 
Daktaras Gamperis suteikė 
pagalbą Varėnos miesto gy
ventojai Pikarskienei, ištiktai 
didelio kraujo nutekėjimo ir 
kitų pataloginių gimdymo 
komplikacijų. Atvykęs lėktu
vu gydytojas jai suteikė pa
galbą ir atvežė į Raudonojo 
Kryžiaus ligoninę Vilniuje, 
čia jai buvo padaryta opera
cija. Ji pasveiko ir šiomis dre
nomis grįžo namo.

Sanitarinės aviacijos stoties 
vadovybėje numato artimoje 
ateityje išvystyti dar platesnę 
veiklą ir, reikalui esant, galės 
aptarnauti kiekvieną respu
blikos vietovę.

GAMYBA DIDĖJA
UKMERGĖ. — Į koklių-kc- 

ramikos fabriko kontorą iš 
įvairių respublikos miestų vis 
daugiau ateina raštų, kuriais 
prašoma prisiųsti koklių nau
joms statyboms. Fabrike ga
myba šiemet, palyginus su 
praėjusiais metais, pakilo 20 
procentų, sumažėjo savikaina, 
žymiai plečiama plataus var
tojimo prekių gamyba, šiais 
metais atidarytoje parduotu
vėje miesto ir apylinkių gy
ventojai gali pirktis įvairiau
sių molinių indų, pradedant 
paprastu puodu, baigiant de
koratyvine vaza. Vien tik ba
landžio mėnesį fabrikas paga
mino 14.6 tūkstančio koklių, 
15 tūkstančių litrų talpos in
dų, ir didelį kiekį keramikos 

stand ar- 
koklinių 
gamyba.

išdirbinių. Pradėta 
tinių kilnojamų 
krosnių ir virtuvių 
Greitu laiku numatoma paleis
ti į darbą pufeplyčių cechą.

DIENRAŠTIS LAISVE
N »

$2 Trims Mėnesiams
Specialis pasiūlymas užsisakyti dienrašti Laisvę 
vasaros sezonu. Užsisakykite trims mėnesiams 
už $2. šis pasiūlymas yra tik iki 1 d. rugsejo- 

. September.
Ką jums duos dienraštis Laisvė, turint savo 

namuose kasdien? Štai ką:
Ji jums duos žinias apie visą pasaulį iš poli-' 

tinio, ekonominio ir kultūrinio žmonių gyveni
mo.

Jūs kas dien gausite moksliniu informacijų 
apie išradimus, technikoje atsiekimus bei tobuli
nimosi, medicinoje, chirurgijoje atsiekimus ir tt.

Laisvė duos jums piukiausių patarimų apie 
sveikatą. Dr. Kaškiaučiaus vedamas sveikatos 
skyrius Laisvėje yra tikrai daktaras namuose, 
kur ateina dienraštis Laisvė.

Laisvė paduoda daug svarbių žinių, iš Lietu- - 
vos. Naujoje santvarkoje sparčiai kyla Lietuvos 
žmonių gyvenimas. Dygsta nauji fabrikai, auga 
mokyklos, biednuomenei ten prieinamas moks
las. * \

Kasdien gaudami ir skaitydami dienraštį 
Laisvę jūs rasite daugybę svarbių raštų, kuriais 
jūs labai domėsitės. Užsisakykite dienraštį 3 
mėnesiams už $2 ir jūs jį taip pamylėsite kaip 
jį myli tūkstančiai tų, kurie jau skaito, jį.

Tuojau rašykite sekamu antrašu;

427 Lorimer St. Brooklyn 6, N. Y.

Moksleiviai Snusipažįsta 
Su Gimtuoju Kraštu

Vlado žvirblio vardo moky
tojų seminarijos mokinių gru
pė išvyko į Klaipėdą.

—Šiais mokslo metais xThes 
padarėme nemaža .naudingų 
kelionių, — kalba seminarijos 
komjaunimo organizacijos se
kretorius Kaminskas.—Aplan
kėme savo, miesto įmones, bu
vome nuvykę i Kauną iy į Vil
nių. Dabar važiuosime į Klai
pėdą. Ten ’manome aplankyti 
mokytojų institutą, svarbesnes 
įmones ir .fabrikus, susipažin
ti su naujais įrengimais, sta- 
chanovininkais ir jų laimėji
mais.

Čia Išaugs Stambi Įmonė
UKMERGĖ. — Vokiškieji 

okupantai “Srovės” lentpjūvės 
vietoje buvo palikę tik pama
tus. Ji buvo apstatyta per ke
turi mėnesius nuo išvadavimo 
dienos. Dabar įmonės žymiai 
išaugo ir išsiplėtė. Ji turi gra
žias perspektyvas ateičiai. ( 

šiais metais “Srovėje” pa
statytas galingas zeimeris. 
Įrengtas taip pat kabąs plū
kiąs lentoms skersuoti. Re
konstruotas gateris, kuris 
anksčiau į valandą išpjaudavo 
6 kietmetrius lentų, o dabar 
‘—dvyliką. Greitu laiku čia 
bus pastatytas naujas gateris

ir džiovykla. Įrengiamam^ 
plataus vartojimo gaminių ce
che bus dirbami stalai, kėdės, 
spintos, rašomieji stalai ir ki
ti baldai.

Didelis “Srovės” kolektyvo 
laimėjimas—Standartinių kil
nojamųjų namų gamyba, čia 
šiais metais jau padaryta 16 
tokių vienaaukščių medinių 
namų.

Neseniai miesto vykdomasis 
komitetas įmonei paskyrė 6 
hektarų žemės sklypą. Jame 
išaugs darbininkų miestelis, 
kurį sudarys standartiniai čia 
pat lentpjūvėje pagaminti' na
mai.

M. Juozapavičius — “Vie
nybės” žemės ūkio mašinų fa
briko tekintojas. Prie savo 
staklių • jis. kasdien atlieka po 
pusantros išdirbio normos. O 
vakarais jis lanko suaugusių
jų gimnazijos šeštą klasę. Uk
mergės siuvėjo sūnus, buržu
aziniais laikais tik svajojęs 
apie mokslą, metai iš metų 
skina sau kelią į šviesų gyve
nimą. • ■ *

Valdžios sukurtoje suaugu
siųjų gimnazijoje mokosi 
miesto bibliotekos vedėjas A. 
Viržiulis, mažažemio valstie
čio sūnus, namų šeimininkė 
Šalčiūnaitė ir kiti.

So. Boston, Mass

PIKNIKAS
Rengia ALDLD 2 Kuopa ir Moterų Skyr. 

LDS 62 Kp.

LIETOS 2S JULY
Lietuviu Tautiškame Parke

MONTELLO, MASS. ‘

So. Bostoniškiai kviečia visus pas save sve
čiuose.

Bušai išeis lxval. po pietų nuo 318 Broadway, 
So. Bostone.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

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.

1113 Mt. Vemon St 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

IDEALIŠKA VIETA 
VAKACIJOMS

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

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

artk maudynių.

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

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

ir W. 42nd St. Išlipkite Rosendale. Arba imkite 
laivą nuo- W. 4.2nd St. ir išlipkite Kingston Point.

4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) — Ketv., Liepos 22„ 1948
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CLEVELANDO ŽINIOS KRISLAI 1
iš-

Giru- 
auto-

Stokime Visi j Wallace’o 
Kliubą

Tokioje didelėje lietuvių 
kolonijoje, kaip Clcvelandas, 
Wallace’o Kliubą jau privalė
jome turėti seniai. Tokiose 
mažesnėse kolonijose, kaip 
Worcesteris, Hartfordas, Wa
terburis ir kitos, Wallace for 
President Kliubai jau seniai 
gyvuoja ir veikia.

Bet kaip toks svarbus dar
bas nėra pervėlu ir dabar 
pradėti. LDS piknike, liepos 
11, draugui žebriui prisiminus 
apie reikalingumą tokio kliu
bo, kuris galttų veikti už už
dėjimą Progresyvūs Partijos 
ant prezidentinių rinkimų ba
loto Ohio valstijoj bęi atmuši
mui Ohio valstijos sekreto
riaus Hummel pasimojimo ne- 
dalcisti uždėti Progresyvės 
Partijos ant baloto, gauta 
apie 30 aplikacijų į Wallace’o 
Kliubą. Pradžia gera. Bet 
kada čia yra šimtai progre
syvių lietuvių, kurie visa šir- 
džia pritaria Wallace’o judė
jimui ir norime, kad Progre
syvūs Partijos kandidatai šį 
rudenį būtų išbalsuoti, tai pri
valome stoti visi į Wallace for 
President Kliubą.

$ f't 
MM

RONKONKOMA
8634

H

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Gr abortus
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.

TELEPHONE
STAGG 2-5043

mies-

ku-

Brooktondale, N. Y
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Philadelphia, Pa
SERGA TUREIKIENE

GREEN STAR BAR & GRILL

Ma-

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. V.

Tel. EVergreen 8-9770
5 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Ketv., Liepos 22„ 1948

eis-
Mo-
na-

693 
kitus

Draugė Dalenskis iš Johns
town, Pa.

Draugė Sarsfyld iš Ithaca,

459 GRAND STREET 
(Skersai nuo Republic Teatro)

vie-
au-

ku- 
kie-

LIETUVEKA ALUDE
DEČTINĖ, VYNAS ir 

ALUS

Automobiliaus tapo sužei 
ta drg. Guokiene, narė 
terų Kliubo. Ji randasi 
mie, 7934 Lyons Ave.

Moderniškai įrengtos Koplyčios

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

TeL MArket 2-5172

Juozas Pūkas su žmona
Juozas Lugaųskas su žmona 

dukrele iš Brooklyn, N. Y. 
A. Kaminskai, Pageigalas

ir Markūnienė iš Binghamton,

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

Vincas Kvietkus ir Anna Givis 
Savininkai

Kastt nori gražiaai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeine 
pas "Green Star Bar and Grill," nes žino, kad visados bus patenkinti

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
* I I

Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Daugumas jų turėjo savo 
vakacijas-šioj apylinkėj.

(SHĄLINSKAS)-

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

• $150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto. 
Tel. Virginia 7-4499

PAJ1ĘŠKOJIMA)
Pajieškau savo mamos, Marijonos 

Skliutienės, po kitu vyru Račkaus
kienė. Iš Lietuvos kilus nuo Kazlų 
Rudos, Marijampolės apskr., Kas ži
no kur ji dabar yra, meldžiu man 
pranešti, arba ji pati atsiliepia. Ge
novaitė Skliutaitė (Winkler), 2235 
Annapolis Rd., (Wesport), Balti
more, Md. (170-171)

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

PIETŪS 60c.
Iš 5-ių patrovų

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

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

Kiekvieną šeštadieni įvyksta puota, pasivaišinimas bei pare. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST 

Lietuvis Kvietkų Pardavėjas 
6762 FOURTH AVE., BROOKLYN 20, N. Y.

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

ir tt., telefonuokite 
SHoreroad 8-9330

Ir Gustas jums tuojau pristatys gelių bukietą ar vainiką, 
ko jūs reikalausite. 

Specialistai Pritaikymui
Šermenims, Vestuvėms ir Bankietams 

Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS 
FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

Paul Gustas Funeral Home 
i INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite 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

Saujelė turčių, negana, kad 
sumonopolizavusi kelti pragy
venimo reikmenų kainas iki 
tokio laipsnio, kad nekuriems 
darbininkams jau nebegalima 
sudurti galo su galu, sumono- 
polizavo ir abidvi senąsias 
partijas, iš kurių susideda da
bartinė valdžia, ir laužo dar
bininkų streikus, varžo pasi
priešinimą prieš per didelį 
turčių išnaudojimą. Vietoje 
sulaikyti pragyvenimo reik
menų kainų kilimą, tai val
džia prigelbsti monopolistams 
palaikyti aukštas kainas su
pirkdama produktų perviršį. 
Demokratų partija, kaip ii' 
republikonų partija, yra mo
nopolistinio kapitalo, Wall 
Stryto, kontrolėje ir todėl tar
pe demokrato Trumano ir re- 
publikono Dewey nėra 'pasi
rinkimo, nes juodu abudu tar
nauja ir tarnaus tik turčiams 
ir veiks už išprovokavimą tre
čio pasaulinio karo Wall 
Stryto naudai.

Išbalsavimas Progresyvūs 
Partijos kandidatų su Henry 
A. Wallace priešakyje atei
nantį rudenį yra vienintelė 
išeitis. Bet tam reikės dide- į 
lio Amerikos progresyvių žmo- > 
nių pasišventimo. J. N. S. |

VAKARIENĖ 85c 
Iš 7-ių patrovų

&&&
SS

“Skambina šapos pirmininkas. Jis siūlo jums eiti 
pažaistyti ‘vanagėliu’.”

CIIICAGOS ŽINIOS
Iš Ex-Mainierių Klubo 

Valdybos Posėdžio

Lietuvių Ex-Mainieriu Drau
giškas Klubas nusitaręs, kad 
per tris vasaros mėnesius susi
rinkimų nešaukti, tik klubo ir 
choro valdybos turėti bendrus 
posėdžius apsvarstymui organi
zacijos reikalų. Tad į šį posėdį 
atsilankė klubo ir choro valdy
bos ir turėjome pilną posėdį. 
Apsvarstę, kas reikia be atidė
liojimo padaryti, įgaliota ati
tinkami asmenys atlikimui dar
bo.

Šiame posėdy svarbiausia bu
vo prisiruošimas prie choro 
pikniko.

Choras nuo pat susiorganiza- 
vimo sunkiai dirbo, lavinosi be 
pertraukos, kad daugiau išmok
ti dainų ir geriau jas padainuo
ti. Dabar choro pirmininkas V. 
Kriščiūnas pranešė, kad šią va
sarą turės atostogų, o pailsėję 
ir įgiję daugiau energijos 
darbuosis.

Klubas ir Choras veikia 
ningai, dėl to organizacija 
ga ir gerai gyvuoja.

Kaimynai Sudėjo7 400 Dolerių 
Ieškojimui Vaiko

Kaimynai John ir Florence 
Navickų, iš Cottage Grove 
Heights apylinkės pasišovė su
kelti $1,000 ieškojimui dingusio 
John Navicko, Jr., kuris dingo 
šio mėnesio pradžioje.

30 iš septynių šimtų gyvento
jų padarė pradžią, suaukodami 
$400. Rinkėjai aukų sakėsi, 
darbuosis, kol nebus sukelta pa- 
sibrėžtoji -suma — $1,000.

.Už tuos pinigus jie mano at
spausdinti lapelių su John Na
vicko, Jr. paveikslu ir paskleis
ti juos visos apskrities ribose.

Navickai gyvena, 9854 Ingle
side Avė.

445 III. Miesteliai Naudoja 
Šulinių Vandenj

Du penktadaliai Illinois mies
telių neturi vandens sistemos ir 
naudoja primityvius šulinius. 
684 miestai, miesteliai naudo
jasi ir yra aprūpinami visuo
menės operuojamom sistemom, 
445 miesteliai turi tenkintis 
privačiais šuliniais, šaltiniais

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer 

ir rezervuarais.
Vienok moderniškos vandens 

sistemos aprūpina 6,300,000 
valstijos gyventojų, sulyg 1940 
m. cenzo, kaip raportas paro
do. Įskaitoma Chicaga su 3,- 
396,808 gyventojais ir 
miesteliai, kurie sudaro 
2,903,202 gyventojuš.

Bet kaimiški valstijos
toliai, kurie sudaro 1,579,231 
gyventoją neturi viešų vandens 
sistemų ir turi naudotis primi
tyviškais būdais gavimui van
dens. V.

NAUJIENOS
Čionais, Brooktondale, krau

tuvininkas išvažiavo ant ežero 
pažuvauti ir negrįžo. Pasiro
dė, kad jo valtelės motoras 
atsiliuosayo./ir puldamas že
myn kartu ir savininką nusi
nešė. Tik'dabar jo kūną su
rado plaukiojant ant vandens. 
Jo vardas Bab. Toker.

šioj apylinkėj daug lietuvių 
lankėsi ir prie progos aplankė 
Laskienę, kuri jau sveiksta. 
Šie lietuviai apsilankė: Petre 
M. Salomskas iš Chicagos,

Žolinienė iš Binghamton,

Serga drg. Helen Tureikie- 
znė. Liepos 17 d. jai padaryta 
operacija. Dabar ligonė jau 
randasi namie, 143 Pierce St. 
Drg. Tureikienė yra veikli na
rė darbininkų judėjime, svei
ka būdama'nuolatos veikė ir 
dirbo, kiek tik jėgos leido.

Dar vis serga Jonas 
sionis, kuris gyvena 3017 Sq. 
79th St. Draugai ir draugės, 
aplankykite sergančius ir pa
sikalbėkite, tai smagiau ligo
niams. Greičiau jie nugali li
gą. Nuo savęs linkiu visiems 
greitai pasveikti.

P. W.alantiene.

Rumunų Valdžia Panaikino 
Sutarti su Popiežium

B u c h a r e st. — Rumu
nijos valdžia panaikino 
sutartį (konkordatą) su po
piežium, padarytą 1929 m. 
Pagal tą sutartį, rumunų 
valdžia turėjo duoti pusę 
lėšų parapijinėms katalikų 
mokykloms. Rumunijos vy
riausybė planuoji perimti 
į savo rankas visas bažnyti
nes pravoslavų ir katalikų 
mokyklas.

GALIMA ATREMT KARĄ. 
SAKO W. Z. FOSTER

New York. — Komunistų 
Partijos pirmininkas Wm. 
Z. Foster pareiškė valstijos 
komunistų suvažiavime, kad 
masinis amerikiečių judėji
mas galėtų atremti karinę 
'kapitalistų politiką.

čechoslovakija Pasirašo 
Sutartį su Rumunija

Bucharest, Rumunija. — 
Atvyko Čech oslovakijos 
premjeras Antonin Zapoto- 
cki ir užsienio reikalų mi
nistras Vladimir Klementis 
pasirašyti draugiškumo ir 
bendro apsigynimo sutartį 
su Rumunija.

MEDICINOS APARATŪRA 
KURORTAMS

Didelį medicinos aparatūros 
kiekį pasiuntė į respublikos 
gydomuosius kurortus respu
blikinis “Rentgencentras.” 
Druskininkų poliklinika papil
dyta ištisu fizioterapijos ka
bineto komplektu ir ęlektro- 
kardiografu (aparatu širdžiai 
tikrinti.). Nauja rentgeno 
aparatūra įrengta Likėnų 
rorte.

Į Birštono ir Pasvalio 
rortus pasiųstas nemažas
kis įvairių .fizioterapijos apa
ratų. Kurortinio sezono bė
gyje respublikos gydyklos 
gaus papildomą e lektr o medi
cininės aparatūros kiekį.

PRANEŠIMAI
SO. BOSTON, MASS.

ALDLD 2 kp. ir Moterų Skyr. 
LDS 62 kp. bendrai rengia ekskursi
ją j Montello, Mass. Rusas išvyks 1 
vai. dieną, sekmadienį, liepos 25 d., 
nuo 318 Broadway. P. Žukauskienė 
gamina dešras, bus ir grūzdų prie 
alaus. Gros orkestrą. Kviečiame vi
sus pas mus svečiuosna. — Kom.

(171-172)

HARTFORD, CONN.
Lietuvos Sūnų ir Dukterų Drau

gija rengia pikniką, sekmadienį, 25 
d. liepos, Liet. Parke, Sta. 23 tž, 
Glastonbwy Line, East Hartforde. 
Pradžia 1:30 v. dieną. Gerbiamieji 
Hartfordo ir . apylinkės , lietuviai, 
kviečiarfie dalyvauti šiame piknike, 
kuris įvyks puikiausiame lietuvių 
parke šioje apylinkėje. Turėsime ge
rą orkestrą, šokiamš, bus skanių už
kandžių ir įsigėrimų. Bušai išeis nuo 
155 Hungerford St., 1:30 vai. dieną. 
Kviečiame dalyvauti. — Kom(

(170-171)

ELIZABETH, N. J.
Metinis piknikas, LDS kuopų nau

dai. Piknikas rengiamas iniciatyva 
LDS 3-čios Apskrities, New Yorko 
ir New Jersey valstjų. įvyks 25 d. 
liepos. Lietuvių Parke, 340 Mitchell 
Ave., Linden, N. J. Trečios Apskr. 
kuopos neturėtų praleisti šios pro
gos, kadangi kuopų naudai šis pik
nikas ruošiamas, bus vienas iš di
džiausių. Piknike bus valco ir polkos 
šokimo J<ontestas, geriausi šokikai 
gaus dovanas. Taipgi bus ir kitokių 
įvairumų. Turėsime gerų užkandžių, 
lietuviškos dešros kvepės visame 
Lindene. Bus ir įsigėrimų. Kviečia
me visus — jaunus ir senus; — 
Kom. 1 (170-171)’ •

MONTELLO, MASS.
. Pasikalbėjus su nekurtais vieti
niais veikėjais, nutarėm suruošti 
draugišką vakarą, darbininkiško ju
dėjimo reikalais, kap tai prisirengi
mas prie piknikų, Laisvės popierio 
fondas ir kiti reikalai. Prie to, turė
sime draugišką parę, įvyks liepos 
24 ’d., Lietuvių Taut. Namo į Parke, 
7 vai. vak. Kviečiame vietinius ir iš 
'apylinkės dalyvauti. Įžangos į nebus. 
Ant rytojaus, toj ^pačioj vietoj, So. 
Bostono LLD 2 kp. rengia pikniką. 
— G. Shimaitis. (170-171)

PARTIZANAI STIPRŪS, 
SAKO AMBASADORIUS

New York. — Pirm 
lėkdamas atgal Graikijon, 
Amerikos ambasadorius dr. 
Henry F. Grady sakė repor
teriams »“Graikų partiza
nai - komunistai nesumušti; 
reikės dar didelių pastangų, 
iki jie bus įveikti.”

Autobusų Susisiekimas 
Klaipėda-Giruliai

KLAIPĖDA. — Autotrans
porto kontora Klaipėdos mies
tui išskyrė dar kelis keleivi
nius autobusus, kurie palaikys 
susisiekimą Klaipėdos-Girulių 
ruožu. Sekmadieniais į 
liūs ir atgal kursuos 6 
busai.

Mokytojas-Visuomenininkas
MAŽEIKIAI. — Mažeikių 

apskrities. Klykolių valsčiaus, 
Stipirkių km. mokytojas St. 
želvys padeda savo apylinkės 
klubo - skaityklos vedėjui iš
leisti sienlaikraštį, suorgani
zuoti paskaitas įvairiais darbo 
valstiečius dominančiais klau
simais. Be to, savo iniciaty
va St. želvys skaito paskai
tas kultūrinėmis temomis.

Mokytojo paskaitas' apylin
kės darbo valstiečiai pamėgo 
ir gausiai jas lanko.

I
J. J. Kaškiaučius, M. D< 

530 Summer Avenue, 
Newark 4, N. J. •*

HUmboldt 2-7964 • :
i «>
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i Egzaminuojant Akis,
i Rašome Receptus 
į’Oarome ir Pritaikome Akinins

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

(Tąsa nuo 1-mo pust) 
prieš tautą,” kad' “streikuoto
jai yra tautos priešai, baisesni 
už žemės drebėjimą, už audrą 
ir tvaną” (L. ž., liepos 16 d.)M 
tai jos tik atvirai, garsiai ię 
praktiškai Naujienų filosofiją 
praveda gyvenimam

Devyniasdešimt devyni nuo
šimčiai streikų yra už algų pa
kėlimą. Jeigu neąpsimoka al^ų 
pakėlimo reikalauti,- tai strei
kas yra prasižengimas. Taip 
atvirai pasako Lietuvių žinios 
ir visa klerikalų spauda.

Juo toliau, tuo aiškiau pasi
tvirtina mūsų seniai skelbiama 
tiesa apie klerikalų ir menševi
kų spaudą. Ji tarnauja samdy
tojams ir išdavinėja darbo 
žmonių reikalus, nors iš darbo 
žmonių sunkiai uždirbtų dole
rių ji gyvena.

Į DEL LEIDŽIAMO 
ŽODYNO

j Dienraštis Laisvė išleis la- 
• bai reikalingą žodyną, ku- 
■ ris turės virš 25,000 žodžių.
j Vadinsis:
j Angliškai - Lietuviškas
j ŽODYNAS
1 English-Lithuanian
1 DICTIONARY
1 šis žodynas greit bus pra

dėtas spausdinti ir jis bus 
gatavas Į pabaigą šių metų.

žodyno Kaina $4.00, 
ils anksto užsisakantiems
į $3.00
! Kurie esate užsisakę šį žo- 
! dyną ir užsimokėję po $3.
1 būkite kantrūs, palaukite 
1 dar keletą mėnesių ir gau-
1 site žodyną.
J Kurie dar nesate užsisakę, 
Į užsisakykite tuojau. Pasi- 
I naudokite nuolaida kainoje. 
Į Siųsdami užsakymus ir 
I pinigus už žodyną,-----
I adresuokite:

i 427 Lorimer Street 
j. Brooklyn, N. Y.

VAKACIJOS
Treasure Island Lodge 
305 East 17th Avenue

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.
Šaukite Wildwood 2-2652 
arba rašykite dėl kainų.

BAR & GRILL

Kanados 
Black Horse Ale 

Joseph Zeidat, Jr 
411 Grand St. 
Brooklyn, N. Y.
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Dar Apie Traukinį 
Į Pliiladelphiją

Kriaučių Žinios

į Phila- 
partijos 

šeštadie-

traukiniu privalo iš 
užsiregistruoti new-

Specialis traukinys 
delphiją, į naujosios 
konvenciją, išeis šio 
Jiio rytą, liepos 24-tą, lygiai
8:45. šis yra tikrasis laikas. 
Pirmiau skelbtasis negalioja. 
Traukinys sugrįš atgal į New 
Yorką vėlai tą patį vakarą.

Visi norintieji ' važiuoti spe
cialiu 
anksto
yorkiškėje Wallace for Pre
sident Komiteto raštinėje, 39 
Park Ave. Mokestis už visą 
kelionę ir įžangą į masinę se
siją bendrai $4.50.

Naujosios partijos konven
cija prasidės, delegatai išva
žiuos penktadienį, 23-čią. Ta
čiau masinė konvencijos sesi
ja, kurioje galės dalyvauti ir 
tūkstančiai šiaip publikos, 
įvyks šeštadienį, 24-tą, Shibe 
Parke. Ten Wallace ir Tay
lor pasakys kandidatūros pri
ėmimo kalbas.

Angliškas Darbininkų 
Dienraštis Plačiai. 
Aprašys Konvencijų

Kriaučiai po savo lokalo 
rinkimų ir atostogų sugrįžę j 
dirbtuves biskis po biskio pra
deda atsidust. Rinkimai kriau
čiams ir kriaučkoms buvo pu
sėtinai įtepmti ir interesingi, 
kokių jie dar niekad nebuvo 
turėję savo lietuvių lokale, 
seni ir jauni buvo susidomėję 
rinkimu skyriaus delegato.

Kandidatai buvo du, abu tų 
pačių katalikiškų pažvalgų 
vyrai, bet pirm rinkimų bui- 
vydiniai - glaveckiniai pecke- 
liai buvo pradėję prieš vieną 
iš jų varyti negražią kampa
niją sau palankiojoje socia
listų ir panašioje spaudoje. 
Jie pasirinko Milišauską, o 
prieš Kundrotą pradėjo di
džiausią agitaciją, kryžiavo- 
nes. Prieš jį siuntinėjo na
riams laiškus ir net tūlus bo
sus sriūbavo, kad jie dirbtu
vėse varytų agitaciją už Mili
šauską. Tūlus kontraktorius 
jie buvo pusėtinai įkaitinę, 
net pinigus lažybomis dėjo di
džiuodamiesi būsią laimėto
jais delegato rinkimuose.

Taigi, kriaučiai lengviau at
siduso ne dėl to, kad jie 
grįžo į dirbtuves, -bet kad

; se dirbtuvėse po rinkimų šiek 
tiek aprimo ta įkyri šmeižtų 
kampanija. Lengviau atsidu
so, kad praėjo buivydinių- 
glaveckinių diktavimas su 
kontraktorių pagalba pastaty

si kriaučiams delegatą unijos
Pirmiau mūsų, lokale

su- 
to-

irNew Yorke spausdinamas 
ant visų žymiųjų standų mies
to centre ir darbininkais ap
gyventuose priemiesčiuose 
gaunamas angliškas darbinin
kų dienraštis Daily Worker j ofise, 
nuodugniai aprašys visą eigą į tokių klikų niekad nebuvo ir 
trečiosios partijos konvenci- nebuvo tikėtasi, 
jos, įvyksiančios gale šios sa- kada galėtų atsirasti, 
vaitės Philadelphijoje. į joms atsiradus, kriaučiai skir-

Laikraštis siunčia į konven- i tumus savo pažvalgų pasau- 
ciją penkis iš savo žymiausių dietiškais klausimais buvo pa- 
arų korespondentų-rašytojų— dėję i šalį, o su didžiausia 
Bob F. Hall, Arnold Sroog, energija rūpinosi išrinkti sau 
Joseph North, S. W. Gerson, tinkamą delegatą.- Didele di
Max Gordon. j džiuma balsų kriaučių tapo

kad tokios
Todėl,

Partijos Jau Nominuoja 
Kongresinius Kandidatus

Keliose miesto dalyse jau 
įteiktos valdinei rinkimų tary
bai peticijos, nominuojančios 
kandidatus įvairioms valstijos 

. viršininkų ir Įstatymų leidėjų 
' pareigoms, taipgi kongresma- 
nų.

New Yorko 18-me kongresi
niame distrikte, iš kurio iš
rinktas Marcantonio, demo
kratai savo kandidatu (prieš 
Marcantonio) nominavo John 
P. Morrissey, o republikonai- 
John Ellis.

Prieš naują darbietį kon-

pastatytas ir išrinktas delega
tu Ch. Kundrotas. Buivydo 
planus margis nusinešė...

Kodėl Buivydas per tris me
tus būdamas delegatu nega
lėjo sau išsidirbti kriaučiuose 
tiek kredito, kad kriaučiai pa
remtų jo peršamą kandidatą 
į delegatus? Atsakymo nerei
kia toli eiti, jis matosi trum
pai pažvelgus atgal į Buivydo 
darbus. O Buivydui teko-būti 
delegatu labai palankiose są
lygose, ‘ didelėje darbymetėje, 
kuomet darbas ieškojo kriau
čių, o ne kriaučiai darbo.

Buivydas kriaučių reikalais 
ir ateitimi visai nesirūpino. Jis 
praleido kriaučių .unijos lėšo
mis apmokėtą laiką kiršinti 
vienus kriaučius prieš kitus, 
vilioti, iš kriaučių ir rinkti iš 
kontraktorių pinigus “išlaisvi
nimui Lietuvos” nuo darbinin
kų ir liaudies sugrąžinimui jos 
ponams. O netikėjusius, kad 
jis tą galėtų padaryti, nešo
kusius pagal jo dūdą kriaučius 
jis krikštijo komunistais.

Juokingai Buivydas atsimo
kėjo net tiems kontrakto- 
riams, kurie jam šimtus dole
rių aukavo, o taip pat ir tiems 
kriaučiams, kurie anais metais 
dėjo pastangas jo išrinkimui 
delegatu. Pirmiausia jis tuos 
savo rėmėjus kriaučius .išme
tinėjo iš lokalo 
bus mokančius 
čius pasiuntė į 
Riplio firmas, o 
paliko dirbti su
Lietuva, kaip buvo, taip ir 
pasiliko toje pačioje vietoje. 
Tiktai kriaučiai tarpusavyje 
klausinėja, kur randasi jų au
koti ir iš kontraktorių surink
ti doleriai. Kriaučių viename 
susirinkime čerka užklausė, 
kur dingo 3 tūkstančiai dole
rių. Buivydas atsakė—Lietu
vą vaduoja.

Kitu Buivydo nuopelnu yra 
pastangos patraukti kriaučius 
į skiepus mitinguoti, o iš . tų 
skiepų atnešti į kriaučių 16- 
kalo susirinkimus jo padik
tuotus komitetus. Toks skie
pe padiktuotas komitetas ant 
popierėlės buvo atneštas ir į 
praėjusį nepaprastą kriaučių 
susirinkimą, kuris įvyko pa
baigoje birželio mėnesio, tie 
ant popierėlės žmonės esą ap- 

padirbėti kriaučių pik- 
Bet kriaučiai tuos skle- 
rinktus komitetus atme- 
ant vietos išsirinko savo

Atostogomis Patarnavo 
Savo Dienraščiui

Pereitą savaitę Laisvės įstai
gon užėjo brooklynietis Pe
tras Statkus. Jis buvo išvykęs 
į Torrington, Conn., praleisti 
atostogas, i Būdamas Torring- 
tone,.Petras Satkus nepamiršo 
ir dienraščio Laisvės.

Jis parvežė pinigų ir pa
reiškė, kad skirti sekamai:

Nuo J. Stanulio, Torrington, 
Conn., $7 už atsinaujinimą 
prenumeratos ir $2 Į popierio 
fondą.

Nuo W. Kel'melio, Torring
ton, Conn., $7 už atnaujinimą 
prenumeratos ir $2 į popierio 
fondą.

Nuo John Seilius, Torring
ton, Conn., $7 už atsinaujini
mą prenumeratos.

Nuo savęs $1.00 į popierio 
I fondą. Jis taipgi pridavė $2, 
kuriuos prašė perduoti1 į Lie
tuvių Wallace for President 
Klubą.

Petras Satkus sakosi, 
gerai praleido atostogas 
jaučiasi pasilsėjęs.

Dėkojame jam už jo .pasi-. tiėjus Yakščiai ir

k a d 
ir

Pirmasis Piano Kvartetas 
skambins devynis savo sude
rintus klasikinius kūginius 
žvaigždžių po žvaigždėmis 
koncertų programoje liepos 
22-ros vakarą, Lewisohn Sta- 
diume, 138th St. ir Amster
dam Avenue, New Yorke.

Susilaukė Dukrelės

Apie Atostogautojus
Brooklynietis Mike Riskevi- 

čius ir jo žmona Marijona bu
vo išvykę porai savaičių ato
stogų New London, Conn. Jie 
buvo apsistoję pas Riskevi- 
čiaus sesers dukterį Anna Ma- 
ziįiauskiehę. Ta pačia pro
ga Riskevičius aplankė ir 
mūsų dienraščio rėmėjų-kores- 
pondentą Praną Balsį. Balsys 
labai nustebo 
čius iš Brooklyn© — jam su
taikė, didelį malonumą. Ris- 
kėvičius sako, kad Balsys da
bartiniu laiku yra užimtas— 
jis dirba kaipo daržininkas. 
Jaučiasi gerai po operacijos, 
ir prie progos atvyks į New l 
Yorką pasimatyt su senais 
draugais. Per Riskevičių Bal
sys sveikina visus laisviečius.

Riskevičiai sakosi gerai pra
leido laiką prie vandens.

L. K.

vairo. Dar- 
senus kriau-1 
Howard ir 
kontraktorius 
mokiniais. Gi

darbavima L. K.

Namo Prižiūrėtojų 
Išmetė iš Buto 
Antru Kartu

Brooklyniečiai Ruošiasi 
Smagiai Piknikaiiti ši 
Sekmadieni, Lindene

Sulaukę sekmadienio, brook
lyniečiai nori ištrūkti kur nors 
į užmiestį, nors ne visuomet 
randasi tam patogių progų, 
šį sekmadienį visi turėsime

pamatęs sve- geriausią progą, kadangi Lin- 
dene, Lietuvių Liberty Parke, 
34 0 Mitchell 
smagus visos
Yorko ir New Jersey srities 
LDS kuopų piknikas.

Avė., įvyks
Didžiojo New

LDS apskrities vadovybė, 
kaip ir visuomet, suruošė Šau
nų pikniką su žaismėmis ir 
dovanomis šokėjams, puikia 
orkestrą šokiams ir su gero
mis vaišėmis. Atsikėlęs iš ry
to sekmadienį gali sau ke
liauti į užmiestį — į pikniką

i—ir ten smagiai dieną pra-Elona Juškevičiūtė rašo:
Geriausi linkėjimai iš Wood-j kisti, 

ruff, Wisconsin! Leidžiame 
vakacijas Wisconsin© miškuo
se ir Paežeriuose. Smagu ne
matyti miesto budinkų bent 
porą savaičių. ž u vau jam ir
maudomės.

Lankėsi Laisvėje

gresmaną Leo Isacsoną Bronx 
24-me distrikte demokratai 
nominavo Sidney Fine, o repu- 
blikonai — Abraham Green
bush. Tačiau abeji tikisi su
sijungti, turėti per abi par
tijas vieną kandidatą.

Amerikos Darbo Partija jau 
pastatė savo kandidatus dau
gelyje distriktų. Gi tūluose 
kituose distriktuose rems de
mokratus, kurie tinkami rem
ti. Brooklyne rems Pfeifer’į ir 
Teller’į.

Jau buvo minėta, kad apart- 
mentinio. namo prižiūrėtojas 
John Wanca su'.šfeima, buvo iš
mestas iš namu ir iš darbo už 
tai, kad jis atsisakė reikalau
ti iš naujai ateinančių nuomi
ninkų po $25 bonų už išnuo
mavimą buto. Kaimynai dar- 
biečiai jį buvo sukraustę. at
gal.

Praėjusį antradienį šeima 
vėl tapo išmėtyta, namo sa
vininkės firmos agentui su po
licija išlaužus ' buto duris. 
Darbiečiai kaimynai darbuo
jasi už'teisę jiems sugrįžti į 
namus ar gauti kitą butą.

Anthony ir Lillian Yakštis, 
gyvenantieji 78-32 — 87th 
Ave., Woodhaven, praėjusį 
antradienį, liepos 20-tą, susi
laukė dukrelės, 8 ir pusės sva
ru. Jai vardą davė Susan 
Rae. Lillian su dukryte ran
dasi Kew Gardens Hospital.

Linkime laimingai išauklėti!
“Senukai,” Marcelė ir Mo-

Matilda ir
Mikolas Kazlauskai labai nu
džiugę, nes mažoji pribuišė 
yra pirmuoju anūku abiems 
šeimoms.

Antanas, naujagimės tėvas, 
seniau dainavo Aido ir Pir
myn Choruose ir bendrai yra! 
dalyvavęs lietuvių jaunime'. Gii 
jo motina per ilgus metus 
daug ir sunkiai dirba ruošij 
me dienraščio Laisvės, Moterų 
A pš vi etos Klubo, Literatūros 
Draugijos ir LDS kuopų ban- 
kietų ir kitų pramogų. Ir yrą 
pasiuvusi ir dovanojusi šimtus 
drabužių' kare nukentėjitsiems 
Lietuvos vaikams laiko Lietu
vai Pagalbos Teikimo Komite
to kampanijos Lietuvos para
mai.

Jeskevičiūtė tenai atosto
gauja .jau ne pirmu kartu. Ji 
sako, kad Wisconsin© miškai 
jai primena Lietuvos miškus, 
kurių pamatyti buvo jas ma
žytes nusivežusi jų motina.

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
Įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

"Kampas Broadway lr Stone Ave., prie' 
Chauncey St., Broadway Line.

Tel. GLenmore 5-6191

šiomis dienomis lankėsi 
Laisvėje Jonas Mažuika, ar- 
gentinietis lietuvis, tarnaująs 
laivuose. Jo laivas trumpam 
laikui buvo sustojęs New Yor
ko uoste, tai ta pačia proga 
į is užėjo dienraščio įstaigon.

—Atvežiau geriausių lin
kėjimų nuo vienybiečių ir ki
tų Buenos Aires lietuvių, — 
sakė malonus svečias.

Laive jis tarnauja padavė
ju (veiteriu).

A. Kalinauskas

Matyk Naujausias Sensacingas Žinių Filmas -
U. N. NAUJA PALESTINOS PERTAIKA 
PAŠAUTAS TOGLIATTI 
MARCH OF TIME —

F1WRASSYLinlDriMM 1 THEATRE BROADWAY ir 46th ST., N.Y.C.

L.D.S. 3-čios Apskrities Kuopų

KILO RIAUŠĖS 
THE FIGHT GAME”

Įvyks Sekantį Sekmadienį

LIEPOS-JULY 25-tą
Liberty Park

LINDEN, N.340 MITCHELL AVE
PRASIDĖS 12 VAL. DIENĄ 

GERA ORCHESTRA GROS ŠOKIAMS 
Bus Valco ir Polkos Kontestas 

Dovanos pasižymėjusiems sukimu.
Įžanga 60c asmeniui (taksai įskaityti.) 

BUS GERŲ VALGIŲ IR GĖRIMŲ 
Širdingai kviečiame visus LDS narius ir ne- 

narius skaitlingai dalyvauti šiame piknike.

Parduoda naujas ir taiso 
sekamas mašinas:

Vacuum Cleaners, Skalbi
mui Mašinas, Frigidaires, 

Television.ir Radios.
į Kreipkitės: 

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

9

Telefonas Virginia 3-5397

Valandos:

GERAI PATYRĘ BARBERIAI
v

KAPISKAS
NUPIGINTAS PARDAVIMAS

BROOKLYN, N. Y

Tel. EVergreen 4-8174
Peter Kapislcas

■¥

LITUANICA SQUAREmetų

VIRKITE DABAR IR TAUPYKITE PINIGUS

ROBERT LIPTONKiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

Brooklyn, N. Y.701 Grand StreėtATDARA DIENĄ IR NAKTJ 7 DIENAS SAVAITĖJEPly-
Tęlefonas STagg 2-2173

d u Iš
veda

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

buvo.
J. Stakvilevičius.

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 7-6238

GYDYTOJAS į
S. S. Lockett, M. D. I

223 South 4th Street j
BROOKLYN, N. Y. £

1—2 dienom ?
6—8 vakarais f

Ir Pagal Pasitarimais. f
Telefonas EVergreen 4-0203

tZ2222222222222222222222222222222222SKffi2222222222k

siėmę 
nike. 
Pe jų 
tė, o
komitetą minėtam piknikui.

Kriaučiai ir kriaučkos, lan
kykite savo susirinkimus ir 
būkite atsargūs su iš skiepų 
atneštais gatavai iškeptais pa- 
diktavimais. Nepaisant, kokių 
mes vienas ar kitas esame pa
žvalgų, ginkime savo unijos 
reikalus, nepadnokime savo 
organ iz ac i j os d ar b d a v i ų -b u i - 
vydinių-glaveckinių klikai. Už- 
megskime broliškus ryšius visi 
tarpusavyje ir ginkime visų 
darbininkų, reikalus dirbtuvė
se, kad nebūtų kriaučiai mėto
mi iš dirbtuvių, kaip praeityje 
kad

Casimier Kuziow, 51 
amžiaus, gyvenęs 322 Rodney 
St., Brooklyn, H. Y., mirė lie
pos 19 d., Greenpoint ligoni
nėje. Pašarvotas J. Garšvos 
šermeninėje', 231 Bedford 
Ave., Brooklyne. Laidos lie
pos 23 d., St. Charles kapi
nėse. Paliko žmoną ir 
terp šermenų apeigas 
J. Garšva.

Mary Miliauskas, 67 
amžiaus, gyvenusi 334 
mouth St., Brooklyn, N. Y., 
mirė liepos 20 d., narpuose. 
Pašarvota Stefano koplyčioje. 
Paliko brolienę, šermenų ap
eigas veda J,. Garšva.

AUTOMOBILISTAMS
Miestavasis Parkų Depart- 

mentas įsteigė patarnavimą 
motoristams, kūrių mašinos 
sugestų ant miesto kelių. Pir
mą dieną, 20-tą, šeši motoris
tai pašaukė MUrray Hill 7- 
2212, prašė nuvilkti jų maši
nas nuo kelio..p Dešimtis kitų 
pašaukė sužinoti sąlygas ir 
kainas’. Departmentas skel
bia, kad jo kainos esąnčios 
prieinamos.

[geri PIETOS!)
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.

Pelei

BAR « GRILL
Degtines, Vynai ir Alus

RHEINGOLD

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y
Tel. EVergreen 4-0612

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 SO. 4th ST.,
Cor. Ilewes St.

Brooklyn, N. Y.

Aukštos Rūšies Džiūlerių Sandelio
Susidedant iš Daimantų, Platinų, Auksinių 
Daiktų, Gold Mountings, Daimantinių Vedybi
nių Žiedų, Moteriškų ir Vyriškų Auksinių Žiedų, 

Ir Auksinių Daiktų Visokių Rūšių.

Dailiu Moteriškų ir Vyriškų 
Laikrodžių Didelis Pasirinkimas

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

Vėliausios Dienos
Didelis Pasirinkimas Religijinių Daiktų.

Rankpinigiai Palaikys Bile Daiktą 
Iki Jums Jo Reikės

6 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily) — Ketv., Liepos 22„ 1948




