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Šiuo metu Izraelyje yra ne
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kiančių iš naujosios valstybės 
mums žinių.

I
Įdomiausių ir teisingiausių 

I . žinių, mano nuomone, iš ten 
pateikia A. B. Magil, Daily 

I Workerio korespondentai.
Atstovaudamas komunistinį 

dienraštį, Magil negali būti 
nei anti-semitas neigi antiara- 
bas; nei jis nei jo atstovauja
mas laikraštis neturi toje ša
lyje jokių specialių interesų, 
reikalaujančių rašyti šališkai.

Dėl to Magil’o koresponden
cijos visuomet ■ objektyvės, 
visuomet teisingos: rašo 
jis apie tai, kas yra, o ne 

X kaip jis ar tam tikri interesų 
paveikti asmenys norėtų, kad 

Ibūtų.
* ★ ★

’Praėjusio sekmadienio sa
vaitrašty) “The Worker” A. 
B. Magil rašo jog Izraelio 
liaudyje reiškiasi sveikas pa- 
trijotizmas savo kraštui ir di
delė neapykanta Didžiosios 
Britanijos imperialistams.

Nors arabai, atrodo, yra Iz- 
• radio artimiausi priešai, ta

čiau prieš juos žyduose ma
žai pajusi neapykantos: izra
eliečiai žino, kad arabai yra 
niekas daugiau, kaip britų 
įrankis.

Izraelio ministrų pirminin
kas Ben Gurion ir jo politika 
yra labai panašus Ernestui Be- 
vinui ir pastarojo politikai.

Kitais žodžiais: Ben Gurion 
veikia prieš Izraelio liaudies 
interesus, apsimetęs jos drau
gu-

★ ★ ★
^Kuomet izraeliečių tauta— 

liaudis — yra didžiai patrijo- 
tinga, myli savo kraštą ir j] 
ryžtingai gina, tai saujelė ka
pitalistų tą visą patrijotingą- 
jį liaudies sentirrientą siekiasi 
išnaudoti saviems reikalams— 
siekias! iš jo pralobti.

Yra Izraelyje ir demagogų, 
nenaudėlių, — yra ir fašisti
nio elemento.

Kitais žodžiais, rašo Magil, 
Izraelyje, kaip ir kituose kraš
tuose, kur veikia klasės, yra 
blogo ir yra gero.

Liaudis, tauta, kaipo tokia, 
padori, darbinga, patrijotin- 
ga, pasiruošusi už savo šalį 
gyvybę aukoti, o grupelė iš
naudotojų, padedamų visokių 
tautos atmatų, rūpinasi tik 
tuo, kad jiems būtų gera, kad 
jie susikrautų juo daugiau 
turtų.

Klasinėje visuomenėje tai 
yra neišvengiamas reiškinys, 
nepaisant, kokios tautos žmo
nės tokią visuomenę sudaro ar 
sudarys.

Tik socialistinėje šalyje, kur 
nėra klasių, kur kiekvienas 
dirba kraštui naudingą darbą, 
tegali viešpatauti visuotinė 
meilė tautai ir tolydžio visai 
žmonijai.

Kada Izraelis tai pasieks?
Niekas šiandien to negali 

pasakyti.
★ ★ ★

Vasara baigiasi. Nei neap- 
sižiūrėsime, kaip prasidės ru
duo.

. Mūsų menininkai šiemet rū- 
* pinasi žieminį sezoną pasitikti 

rimčiau negu kada nors.
Šiuo metu Wore esteryje 

vyksta menininkų mokykla, 
kurioje bus pateikta kursų 
pačiomis svarbiausiomis mūsų 
darbuotės temomis: režisūros, 
chorvedystės, vaidybos. Vis 
tai labai svarbios sritys, gy
vai liečiančios kiekvieną mū
sų menininką.

Mokykla tesitęs tik porą sa
vaičių. Tenka manyti, kad ir
per tą trumpą, palyginti, laį- 

4j.ką suvykusieji meno srityje 
j* darbuotojai pasisems nemažai

pudingų žinių ir jas pritai-

' k '■ '* * ' •

Sovietai Ištrėmė 
Amerikos Atstovyb.
Narį Kaip Šnipą
Leit. Dreher Prisipažino 
Šnipavęs Prieš Sovietus

Maskva.— Jungtinių Val
stijų ambasados narys, lei
tenantas Robertas Drehe- 
r’is šnipinėjo kariniai-pra- 
moninius Sovietų dalykus. 
Dreheris taipgi papirko 
bent vieną rusą šnipauti, 
kaip rašo Sovietų Komunis
tų Partijos laikraštis Prav
da. Už tai Sovietų vyriausy
bė liepė jam tuojau išsineš
dinti namo.

Kvočiamas, Dreheris pri
sipažino, kad jis šnipavo 
prieš Sovietų Sąjungą. Bu
vo sučiupti aiškiausi jo šni- 
pavimo dokumentai, sako 
Pravda.

Valgiai Pabrango 
Iki 200 Nuošimčių

New York. — Associated 
Press žinių agentūra atra
do, jog keliolikoje stambių
jų miestų rytinėse valstijose 
mėsa dabar pardavinėjama 
25 nuošimčiais brangiau, 
negu pernai rugpjūčio mė
nesį; o nuo 1939 metų val
giai parbango net 170 iki 
200 nuošimčių.

PUIKUS DERLIUS 
i UŽKARPATĖJE

Užgorod.— Stebėtinai ge
rai užderėjo kviečiai ir kiti 
grūdai sovietinėje srityje į 
vakarus nuo Karpatų kal
nų. Valstiečiai pirm Ihiko 
sumokėjo taksus valdžiai 
grūdais.

Veidmainiai Šneka 
Apie Kainą Numušimą

Albany, N. Y. — Republi- 
konų kandidatas prezidento 
vietai, Thomas Dewey šne
kėjosi su jų kandidatu į vi
ce prezidentus, Warrenu, 
kaip viešose kalbose žadėti 
kainas numušti. Republiko- 
niškas kongresas leido joms 
iki padangės kilti.

ANGLIJA DAUGIAUSIAI 
GAVO

Paryžius.— Nuo Marsha- 
llo amerikinio plano pra
džios -Anglija gavo 246 mi- 
lionus dolerių, Francija 240 
milionų ir Italija 117 milio- 
nų dolerių.

Įvairių kraštų diplomatai 
Paryžiuje dažnai pasišaipo, 
kad galingoji Amerika ke
liaklupsčiauja prieš nusil
pusią Anglijos imperiją.

kys žieminio sezono darbuo
tėje.

Mūsų scenos darbas nuolat 
kenčia dėl stokos prasilavinu
sių režisierių ir chorvedžių.

Ten, kur turima režisierius 
ir chorvedis, — visas darbas 
vyksta sklandžiau ir gražiau.

Tenka spėti, jog ši moky
kla dikčiai padės tai spragai 
užtverti.

Brooklyn, N. Y., Antradienis, Rugpiūčio-Augiist 17, 1948 Metai XXXVIIL Dienraščio XXX.

Californijos universiteto studentai pikietuoja tūlo Oakley kirpyklą, nes ten atsisakyta 
kirpti negro studento plaukus.

Haodombaubiai Ken
čia Pareiškė Gen.
Prokuroras T. Clark
Neamerikinis Kongresmamj Komitetas Valkioja Buvusius 
Roosevelto Valdininkus, Kuriuos Teismas Išteisino

Slapta Karinė Santarvė Prieš Sovietus
Ankara, Turkija'. — Tur

kų laikraštis Tasvir rašo:
— Londone tapo padėti 

pagrindai karinei santarvei

Turkų Prekybos 
Sutartis su Sovietais

tarp Jungt. Valstijų, Tur
kijos, Anglijos, Francijos, 
Italijos, Graikijos, ir kitų 
vakarinės Europos ’ kraštų 
prieš Sovietų Sąjungą. Tarp 
kitko, nutarta suvienodint 
tų kraštų ginklus Amerikos 
ginklais. Jungtinių Valstijų

atstovai reikalavo iš anksto 
paskirt vyriausią karo va
dą, suprantama, ameriko
ną, v

Franko Nusmerkė dar
5 Respublikiečius

Washington. — Repūbli- 
konų vadovaujamas, kong- 
resmanų Neameri k i n ė s 
Veiklos Komitetas žemina 
Jungtinių Valstijų įtaką pa
saulyje, tyrinėdamas savo 
išmislytus ’ “sovietinius šni
pus” valdžioje, kaip pareiš
kė gėneralis prokuroras 
Tomas Clark.

Tas komitetas ypač sten
giasi supurvinti buvusius 
prezidento Roosevelto val
džios pareigūnus, kad gautų 
republikonams daugiau bal
sų ateinančiuose rinkimuo
se.

Jungt. Valstijų generalis

prokuroras priminė, jog 
kongresmanų Neamerikinis 
Komitetas dabar valkioja 
žmones, kurių rekordus fė- 
deralis teismas New Yorke 
tyrinėjo per 15 mėnesių ir 
atrado juos nekaltais.

Svarbiausia 1 i u d ytoja 
prieš juos yra laikoma ne
tekėjusi boba Elizabetha 

į Bentley, žinoma girtuoklė. 
į Ji nė vieno savo liudijimo 
žodžio nedavė raštu. Ližė 
tik nuo ausies plepa. Nea
merikinis Komitetas neleido 

’įtartiems statyt jai nė 
wieno klausimo: žino, jog 
klausimai tuojau sugautų 

1 melagę.

Ankara, Turkija. —Tur
kų valdžia padarė prekybos 
sutartį su Sovietų Sąjunga. 
Prekyba bus vedama pro
duktų mainais. Turkija 
taipgi pasižadėjo atsiteisti 
Sovietam už didelės audyk
los pastatymą Kaizerį mies
te. t ■ |?

Sovietai Niekam 
Negrūmoja, Sako 
Sen. Glen Taylor

Springfield, Ill. — Sena
torius Glen Taylor, Progre
syvių Partijos kandidatas 
vice-prezidento vietai, pa
reiškė masiniame susirinki
me:

— Sovietų Sąjunga neno
ri karo, ir ji nieko neu/puls. 
Republikonų ir Demokratų 
Partijos apšaukė Progresy
vių Partiją ^‘raudona” to
dėl, kad ši partija pabrėžia, 
jog būtinai reikia ir galima 
išlaikyti taiką su Sovietais.

Sprogimai, Gaisrai Pražudė 
6 Žmones, Sužeidė 120

—.... ,,
Reno, Nevada. — Čia su

sprogo bei sudegė eilė na
mų, dėl nežinomos priežas
ties. Žuvo 6 žmonės, sužei
sta 120. — Reno yra gar
siausias Amerikoj perskyrų 
(divorsų) ir pačių mainy
mo miestas.

ŠVEDIJA MOBILIZUOJA 
ARMIJĄ

Stockholm.—Švedija smar
kiai ginkluoja savo rubežių 
su Suomija; mobilizuoja 
600,000 armijos (prieš So- 
vietų Sąjungą).

Berlin. — Anglai, ameri
konai ir francūzai vakari
nėje Berlyno dalyje jau be 
racionavimo kortelių leidžia 
pirkt maistą “aukštos veis
lės šunims.”

ORAS. —Sausa giedra.

ŽADAMA BIUONAS
BUŠELIŲ GRŪDŲ
VAKARŲ EUROPAI

Washington. — Valdžios 
skaičiavimais, šiemet Jung. 
Valstijose užderės tiek grū
dų, ’ kad žadama išgabenti 
tūkstantis milionų bušelių 
kviečių ir kitų grūdų į va
karinę Europą.

IVAIRIOŠaNIOS
LAUKIAMA PUIKAUS 
DERLIAUS

Washington. — Žemdir
bystės departmentas skai
čiuoja, jog šiemet užderės 
3,506,000,000 bušelių komų 
(kukurūzų), tai daugiau, 
negu bet kada. Kviečių lau
kiama beveik tiek, kaip re
kordiniais 1947 metais, kuo
met jų gauta 1,364,919,000 
bušelių. Visų javų derlius 
bendrai būsiąs 6 nuošim
čiais didesnis, negu pernai.

PERKŪNAS TRENKĖ Į 
ŠAUKŠTĄ RANKOJ

Audubon, N. J. — Perkū
nas ištrenkė šaukštą iš Evos 
Muncey rankos, kuomet ji 
maišė sriubą čionaitinėje li
goninėje. Pati virėja nesu
žeista.

STUDENTĖS KŪNAS 
EŽERE

Holderness, N. H.— Per
nai vasarą dingo Anne 
Straw, 20 metų, Smith Ko
legijos studentė. Dabar jos 
kūnas atrastas Little 
Squam ežere. Nežinia, ar ją 
nuskandino vienas jos vai
kinų ar pati nuskendo., An
ne buvo įdukrinta turtingų 
H. El. Straw’u augintinė.

Oaks — Progresyvių Kan
didatas į Gubernatorius 
Springfield, III. — Prog

resyvių Partija stato kan
didatu į Illinojaus guberna
torius Grantą Oaksą, CIO 
unijų vadą.

Praga, Čechoslovakija. — 
Telepress žinių agentūra 
praneša, kad Franko fašis
tų teismas Ispanijoj nus
merkė mirti Sebastianą Mo
ją ir 4 kitus respublikiečius. 
O Manuel Ruis nuteistas 30 
metų kalėti.

Maskva Prašo Va
karų Talkininkus 
Laukan iš Berlyno

Berlin. — Rusai lengvai 
laimi šaltąjį ekonominį karą 

į dėl Berlyno, kaip sako ben
drasis visų Amerikos žinių 
agentūrų pranešimas. Mask
vos, laikraščiai vėl rašė, kad 
amerikonai, anglai ir pran
cūzai privalo išeiti iš Berly
no. Sovietai prigabeno gana 
maisto ištisam, miestui, ir 
kapitalistiniai vakariniai 
talkininkai neturi jokio pa
mato laikytis vakarinėje 
Berlyno dalyje, sako sovie
tinė spauda.

Arabai Atakuoja Izraelį 
Jeruzalėj ir Betlėjuj

> —— I

Jeruzalė. — Arabai įsi
veržėliai visuotiniai atakuo
ja Izraelio pozicijas Jeruza
lėj, Betlėjuj ir apylinkėje, 
vartodami anglišką artileri
ją; laužo Jungt. Tautų įsa
kytas paliaubas.

SEKĖSI PELNAGAU- 
DŽIAM

Washington. — Didžio
sios fabrikinės kompanijos 
pernai pasikuopė kur kas 
daugiau grynų pelnų, negu 
1940 metais, kaip skaičiuoja 
valdžia.

Indonezija. — Indonezų 
respublika kaltina Holandi- 
ją už prekybos blokadą 
prieš respublikiečius.

Athenai, Graikija.—Grai
kų monarchistų armija sa
kosi atėmus iš partizanų 
Oria kalną.

Darysią Taikos Sutartį 
Su Visa Vokietija?

Frankfurt, Vokietija. — 
New Yorko Times kores
pondentas J. Raymond kal
bėjosi su “aukštu vakarinių 
talkininkų” politiku. Tas po
litikas sakė, jog talkininkai 
planuoja daryti taikos su
tartį su visa Vokietija, taigi 
ir su' Sovietų kontroliuoja
ma tos šalies dalim.

STIPRINS ĮSTATYMUS 
PRIEŠ ŠNIPUS

Washington. — Prezid. 
Trumano valdžia siūlys bū
simajai Kongreso sesijai 
pastiprinti įstatymus prieš 
svetimų kraštų šnipus.

TRYS TALKININKAI DAR 
TARSIS SU SOVIETAIS

AMERIKONAI LAIMĖJO 
SPORTŲ OLIMPIADĄ

London. — Amerikonai 
laimėjo daugumą tarptauti
nių sportų varžytynių — 
Olimpiados.. Mažai kas krei
pė dėmesį į tuos sportus: 
per daug yra rimtų pasau
lyje dalykų.

Jankiu Šnipą Isterija 
Gąsdina Europą

London. — Tariamų neva 
sovietinių šnipų kongresi
niai tyrinėjimai ir Į>endra 
karinė isterija Jungtinėse 
Valstijose kelia vakarinėje 
Europoje baimę, kad Ame
rika neįveltų Europos į ka
rą preš Sovietų Sąjungą.

PASKELBTA PIETŲ 
KORĖJOS RESPUBLIKA

Seoul, Korėja. — Sekma
dienį buvo paskelbta pieti
nės Korėjos “respublika.” 
Suruošta iškilmė, kurion at
vyko ir generolas MacAr
thur iš Japonijos. Tūkstan
čiai žandarų ir policijos 
saugojo MacArthurą.

(Pietinė Korėjos pusė yra 
amerikonų globoje, o šiau
rinė Sovietų kontroliuoja
ma.)

Maskva. — Sekmadienį 
jau šeštą kartą tarėsi Ame
rikos, Anglijos ir Francijos 
ambasadoriai su Molotovu, 
Sovietų Užsienio reikalų mi
nistru.

Maskva. — Suvalyta jau 
pusė derliaus Sovietų Są
jungoje anksčiau, negu pla
nas reikalavo. Derlius labai 
geras.

London. — Teigiama, kad 
Anglijos, Amerikos ir Fran
cijos ambasadoriai Maskvoj 
tęs derybas su Sovietų už
sienio reikalų ministru Mo
lotovu dėl Berlyno valdybos 
ir finansų.

SOVIETAI NEPAKĘSIĄ 
JŲ PILIEČIŲ GROBIMO

Maskva. — Sovietų vy
riausybės laikraštis Izvies- 
tija rašo: Sovietų Sąjunga 
nepakęs tokių žingsnių iš 
Amerikos pusės, kaip pa
grobimas sovietinių moky
tojų Kosenkinos ir Samari- 
no.

Jaunuolių Konferencija 
Smerkia Imperialistus, 

Sveikina Wallace’ą
Varšava. — Pasaulinė 

Jaunimo konferencija priė
mė rezoliuciją, kuri smerkia 
Jungt. Valstijų imperialis
tus už karo kurstymą prieš 
Sovietų Sąjungą.

Konferencija pasiuntė 
sveikinimo kablegr amą 
Henriui Wallace’ui, Progre
syvių Partijos kandidatui į 
prezidentus.

IZRAELIS ŽADA IŠVYT 
ARABŲ ARMIJAS

Tel Aviv. — Jeigu Jungt. 
Tautos neprivers arabų įsi
veržėlių armijas išsikraus
tyti iš. Palestinos, tai Izrae
lio kovūnai patys išmuš jas 
laukan, kaip pareiškė Izrae
lio premjeras Ben Gurion 
ir užsienio reikalų minist
ras M. Shertok.

Berlin. — Anglai pasako
ja, kad siuvyklos sovietinėje 
Vokietijos dalyje smarkiai 
gaminą karines uniformas 
naujiems rusų pulkams.

& Ki'K-
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.Pijus Krakaitis
Šiuos žodžius rašant, Detroite laidojamas Pijus Kra

kaitis, ilgametis darbininkų eilėse veikėjas ir mūsų spau
dos bendradarbis.

Pijus Krakaitis pradėjo Laisvei bendradarbiauti prieš 
virš 30 metų. Rašinėjo jis žinelių ir apysakaičių. Tenka 

-pažymėti, kad velionis turėjo gabumų apysakoms rašyti 
ir ,jei jis būtų lavinęsis, kaip pradėjo, tai iš jo būtų išėjęs 
geras novelistas. Bet jis tą “pašaukimą” vėliau kažin ko
dėl apleido, grožinės'literatūros nekūrė. Tiesa, dirbdamas 
Vilnies redakcijoje, jis vertė didįjį Maksimo Gorkio vei
kalą “Motina”, kuri buvo spausdinta Vilnyje ir vėliau iš
leista knygoje. Išvertė jis lietuvių kalbon ir smulkesnių 
grožinės literatūros dalykų, berods keletą sceninių veika
lėlių.

Velionis mėgo dalyvauti meninėje veikloje, ir jo duk- 
t relė, Florencija, matyt, tėvo veikiama, mokėsi paišybos,- 
ji baigė paišybos mokyklą ir jau yra parodžiusi neabejo
tinų paišyboje gabumų.

Mlirė Pijus Kraakitis sulaukęs 57 met. amžiaus.Dides
nę to amžiaus dalį jis praleido Jungtinėse Valstijose, — 
čia dirbo, čia veikė, čia kovojo išvien su visa darbininkų 
klase už geresnį gyvenimą ir šviesesnį rytojų visiems.

Su jo mirtimi, Amerikos lietuvių.darbininkiškoji spau
da nustoja dar vieno pralavinto, sugabaus bendradarbio, 
laikraštininko, artimai susijusio su mūsų spaudos gyveni
mu ir likimu. Bėgyj kelerių metų mes netekome: Henri
ko Jagmino, Fredo Abeko, Jono Bulio, Juozo Baltrušai
čio, Juozo Sakalo, ir, štai, Pijaus Krakaičio — draugų, 
kurie bet kada galėjo užimti vietą mūsų redakcijose. Tai 
smūgis mūsų spaudai ir, žinoma, visam pažangiajam ju
dėjimui.

Reikšdami velioniui paskutinius atsisveikinimo žo
džius — amžina jam atmintis! — mes privalome suglaus
ti savo gretas, lavintis, daugiau dirbti, kad užtikrinti 
mūsų spaudai klestėjimą ir darbininkų judėjimui žygiavi
mą pirmyn.

Sako: Jų Tikslas Nelegalizuoti 
Komunistų Partijų

Jungtinių Valstijų Komunistų Partijos pirmininkas 
Wm. Z. Fosteris, rašydamas Daily Workeryj apie nese
niai padarytus komunistų vadų areštavimus, žymi, ko 
valdžia iš tikrųjų tais areštais nori pasiekti. Fosterio 
nuomone: Trumanui rūpi nelegalizuoti Komunistų Parti
ją, kadangi tai būtų vienas didelis žingsnis į fašizmą.

Fosteris nurodo, jog Mundtas-Nixonas Kongrese sie
kėsi Komunistų Partiją nelegalizuoti naujo įstatymo pra- 
vedimu, bet jiem tai nepavyko: žmonės kilo, tam prieši
nosi, prieš tai protestavo. Tuomet imtasi naujų priemo
nių: teisminiu keliu padaryti komunistinę partiją nelega- 
lę- -

Dėl to buvo suareštuota 12-ka komunistinės partijos 
žymiausiųjų vadų ir jie laukia teismo.

Teismas bus pradėtas neužilgo. Jeigu masės žmonių 
nestovės už teisiamųjų nugaros, tai, žinoma, teismų keliu 
kompartija gali būti nelegalizuota.

Bet Fosteris mano, jog masės žmonių stovės išvien su 
Jungtinių Valstijų Komunistų Partija, su teisiamaisiais 
josios vadais. Jie su jais stovės ne dėl to, kad dauguma 
Amerikos visuomenės pritartų komunistams, bet dėl to, 
kad žmonės žino, jog, sykį Komunis’lų Partija bus pada
ryta nelegale, bus siektasi kitos darbininkų organizacijos 
pasmaugti. Juk panašiai viskas ėjo ir Vokietijoj: provo
kacijų pagalba, Hitleris pirmiausiai puolė komunistus, 
paskui darbo unijas, socialdemokratus, o vėliau ir viso
kius žmones, drįsusius pasisakysi žodį už laisvesnį pašau-

Emil Rieve ir Trumanas
Vilnis rašo:
“Emil Rieve, Tekstilės Darbininkų Unijos prezidentas, 

kalbėdamas Hazleton, Pa., pasisakė už Trumano rėmimą. 
Rieve gyrėsi, kad “jis pirmas” stojo už suradimą “geres
nio kandidato”, bet Trumanąs atsisakė bent kam užleisti 
kandidato vietą ir likosi demokratų kandidatu, ir dabar 
Rieve stoja už jį.

“Kokis čia pasiteisinimas? Sulyg paties Rieve, Truma- 
nas prastas kandidatas, bet kad jis yra kandidatas, tai 
Rieve jį remia.

“New Yotke “liberalų partijos” grupė, kuri pasivadi
nus “darbo unijų taryba”, ir kurios galva yra advokatas 
A. A. Berle., savo gyvenime nedirbęs ir nieko nežino ,apie 
unijas, ragino liberalų partiją, arba Americans for De
mocratic Action, balsuoti už Trumaną.

“ADA1 irgi ieškojo “geresnio kandidato” ir kalbėjo 
prieš Trumaną. >

“Ta neva liberalų partija yra grupe dešiniausių socia
listų, kuriems vadovauja Dovydas Dubinskis, Berte ir dar 
keli kiti. Jiems ir Norman Thomas yra perkairus. Žino
dami, kad socialistų reputacija prasta, jie liberalais vadi
nasi. ' t

“Jie ir pradžioje buvo už Trumaną, bet atvirai bijojo 
tai sakyti ir savo sekėjams, kurių turi nedaug, taipgi bi

Mėlynasis Dunojus
Ir vėl spaudoje mirga Du

nojaus vardas. Mat, tuo rei
kalu Belgrade, Jugoslavijos 
sostinėje, eina^konferėncija. 
Ši konferencija buvo su
šaukta Keturių Didžiųjų 
(Anglijos, Franci jos, Jung
tinių Valstijų ir Tarybų 
Sąjungos) užsienio minist
rų nutarimu. Konferencijoj 
apart šių keturių valstybių, 
dar dalyvauja su sprendžia
mu balsu: Jugoslavija, Če- 
choslovakija, Bulgarija, Ru
munija ir Vengrija, taipgi 
su patariamu balsu Austri
ja. Austrija neturi spren
džiamojo balso Dunojaus 
klausime todėl, 'kad su ja 
dar nepasirašyta taikos su-, 
tartis. •

Dunojaus upė yra virš 
2,000 mylių ilgio. Tai antra 
upė 'Europoje savo dydžiu. 
Į Dunojaus upę neša savo 
vandenis iš kairiosios pusės 
— šiaurių, Sereto, Oltul, Ti
sza, gi iš dešinios — pietų 
pusės, Morava, Drina, Sava 
ir kitos upės. Dunojus su 
į jį įtekančiomis upėmis ap- 
sausina virš 300,000 ketvir
tainių mylių ir abiejomis jo 
pusėmis sudaro gerus lau
kus kviečiams ir kitiems ja
vams.

Dėl Dunojaus upės daug 
buvo varžytinių ir ginčų 
tarpe įvairių šalių, nes tai 
didelis vandens kelias. Jo 
reikale buvo padaryta ne
mažai tarptautinių sutar
čių. Ir lietuvių dainose^ Du
nojus yra minimas — “Ir 
nupūtė vainikėlį į tą šaltą 
Dunojėlį.” Prileidžia m a, 
kad gilioje senovėje lietu
viai, gal būti galingesnių 
kaimynų priversti, gyveno 
Karpatų Kalnuose, o čia jie 
turėdavo reikalo su Duno
jaus upe. .

Dunojus išteka iš Juodo
jo Miško, netoli nuo Badeno 
miesto Vokietijoje, o jo 
“mėlynasis” vanduo plaukia 
per Austriją, čechoslovaki- 
ją, Vengriją, Jugoslaviją. 
Jis sudafo valstybinę sieną’ 
tarpe Bulgarijos, Rumuni
jos ir Tarybų Ukrainos: — 
pastaroji yra dalimi Tary
bų Sąjungos.

Kaip kitais klausimais ei
na kova* tarpe Sovietų Są
jungos ir liaudies demokra^ 
tinių respublikų iš vienos 
pusės, ir “Vakarų demokra
tijos” — kapitalistinių vals
tybių iš kitos pusės, taip ir 
Dunojaus klausime.

Kam Dunojus Turi 
Tarnauti?

Rodosi, kad logiška ir ne
ginčijama, jog Dunojus turi 
tarnauti toms šalims, kurios 
prie jo gyvena. Bet Belgra
do konferencijoje Anglija 
ir Franci j a šaukia, kad jos 
“neatsisakys nuo' savo tei
sių” Dunojaus reikale, o y- 
patingai nuo 1921 metų su
sitarimo. Jungtinių Valstijų 
atstovai, kaip visada, palai
ko Anglijos ir Francijos pu
sę. Bet šie “demokratai” at
sidūrė keblioje padėtyje, 
nes prieš juos yra septynios 
valstybės, reiškia, didelė 
dauguma — septyni prieš 
tris!

Tarybų Sąjungos delega
cija, priešakyje • su A. Vi
šinskiu, nepriėšlnga, kad 
Dunojus patarnautų ir ki

toms šalims, kad ir Ameri
kos laivai galėtų naudotis į- 
rengimais iškrovimui ir su- 
krovimui tavorų, kaip ir ki
tos šalys. Bet ji griežtai 
priešinga, kad Dunojaus 
klausimus spręstų tos vals
tybės, kurios yra šimtai ir 
net tūkstančiai mylių nuo 
Dunojaus. Liaudies demok
ratinių valstybių atstovai 
pareiškė, kad Dunojaus rei
kalus tvarkys tos valstybės, 
kurios prie jo gyvena.

^Balsavimai ir Nutarimai
Anglijos, Francijos ir 

Jungtinių Valstijų atstovai 
šioj konferencijoj sako, 
kad jie nesiskaitys su nuta
rimais, nepaisant, kad tie 
nutarimai bus padaryti 7 
balsais prieš 3, tai yra, dau
giu, negu dviem trečdaliais 
balsų.

A. Višinskis jiems primi
nė, kad tie patys žmonės 
Paryžiaus Taikos Konfe
rencijoj reikalavo, kad le
galūs tarimai turi būti nors 
vieno balso didžiumos pada
ryti, o dabar jau nesutinka 
nei su dviem trečdaliais.

Anglijos ir Francijos de- 
legat a i “argumentuoja”, 
kad Lūk li921 metų susitari
mai yra galioje ir jie nepa
keičiami. Bet liaudies demo
kratinių valstybių atstovai 
nurodė, kad 1921 metų nu
tarimus jau seniai pati An
glija ir Francija sulaužė.

192L metų susitarimai bu
vo padaryti apeinant So
vietų Rusiją. Susitarime da
lyvavo 12 valstybių ir 42- 
ras įjunktas nusakė, kad su
sitarimo punktus gali pa
keisti tik du trečdaliai 1921 
metų dalyvių, tai yra 8-nios 
valstybės. Bet Anglija ir 
Francija nesiskaitė su ta 
tvarka, 1938 metais jos tik 
su Rumunija, tai yra, trys 
valstybės pakeitė 1921 metų 
tūlus punktus; gi 1939 me
tais šios trys valstybės lai
kė kitą konferenciją, į ku
rią pasikvietė fašistinę Ita
liją ir hitlerišką Vokietiją 
ir vėl padarė naujus patvar
kymus Dunojaus klausime, 
nesiskaitant su 1921 metų 
susitarimais. Dar daugiau, 
jos sutiko Keturių Didžiųjų 
užsienio ministrų konferen
cijoj, kad reikalinga su
šaukti Dunojaus klausimu 
konferenciją, ją sušaukė, o 
dabar reikalauja, kad 1921 
metų nutarimai pasiliktų 
nepakeisti, nes jie naudingi 
Anglijai, Franci jai ir Jung
tinių Valstijų dabartiniam 
nusistatymui tarptautiniais 
klausimais.

Anglijos ir Francijos dele
gatai grūmojo net pasi
traukti iš konferencijos, 
jeigu ši konferencija norės 
pakeisti 1921 metų nutari
mus. A. Višinskis pareiškė, 
kad tos šalys pačios sulau
žė 1921 metų nutarimus. 
Sakė, kad 1948 metai, tai 
nėra 1921 metai. Jis pridėjo, 
kad ultimatumus - grūmo
jimus geriau reikėjo palikti 
už durų, nes konferencijos 
dalyviai, tai yra šalys, ku
rios gyvena prie Dunojaus, 
jų nesibijo. Ir dar pridėjo: 
“Durys į konferenciją ir iš 
konferencijos yra atdaros. 
Mes nieko prievarta never
čiame joj dalyvauti.”

Bulgarijos, Vengrijos, Če- 
choslovakijos, Rumunijos ir 
Jugoslavijos delegatai pa
reiškę, kad nesvarbu, bus ar 
nebus atstovai iš tų šalių, 
kurios negyvena prie Duno
jaus, jie padarys tarimus 
tokius, kad Dunojus tar
naus toms šalims, kurios 
prie jo gyvena ir toms, ku
rios gerais sumetimais no
rės tuo vandens keliu pasi
naudoti.

Anglijos ir Francijos de
legatai manė, kad maršalo 
Tito nesutikimai su kitomis 
komunistų partijomis at- 
skels Jugoslavijos delegaci
ją nuo kitų liaudies demok
ratinių respublikų. Bet ap
siriko. Jugoslavijos delega
tai laikosi kietai išvien su 
kaimyninių valstybių dele
gatais.

Amerikos delegatai daug 
kalbėjo apie svarbą interna- 
ciohalizavimo Dunojaus, tai 
yra, kad jis turi lygiai tar
nauti viso pasaulio valsty
bių reikalams. Višinskis sa
kė, kad internacionalizavi- 
mas — labai geras dalykas, 
Soviet. Sąjunga sutinka, bet 
to negalima pritaikinti vien 
tik prie Dunojaus. Jau jei
gu internacionalizuoti, tai 
pirma reikėtų pradėti su 
Panama, Suezo ir Kilio ka
nalais, ir kitais vandens ke
liais.

Suprantama, kad mūsų 
šalies atstovams labai nepa
tinka siūlymas sutarptau- 
tinti Panamos Kanalą. Jie 
galvoja net apie uždarymą 
Bosforo ir Dardanellų per-* 
takų tūloms valstybėms, o 
ką jau kalbėti apie Pana
mos Kanalą^

Iš visų pranešimų atrodo, 
kad ’’demokratai” pasiliks 
konferencijoj, siekdami jai 
trukdyti darbą, o kada bus 
padaryti nutarimai, nau
dingi dėl tų šalių, kurios 
yra Dunojaus srityje, tai 
pareikš, kad su “raudonų
jų” nutarimais nesutinka, ir 
išvažiuos.

Jau , dabar komercinė 
spauda sako, kad Dunojus 
bus perskeltas į dvi dalis. Jo 
aukštutinė dalis Vokietijoje 
ir Austrijoje iki Linz mies
to pasiliks Jungtinių Vals
tijų, Francijos ir Anglijos 
kontrolėje. Gi ta Dunojaus 
dalis, kuri plaukia per Aus
triją, Čechoslovakiją, Jugo
slaviją, tarpe Bulgarijos, 
Rumunijos ir Ukrainos bus 
liaudies demokratinių vals
tybių kontrolėje. Bet ši da
lis, tai ir yra veik visas di
dysis Dunojus. Komercinė 
spauda šią dalį Dunojaus 
jau perkrištino iš “mėlyno-, 
jo” į “raudonąjį.”

Valstiečio Sūnus.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
PUIKIAI ĮRENGTA PANE- 

jRIŲ PLYTINĖ
PANERIAI. — Dar šio se

zono pradžioje Panerių plytine 
turėjo primityvius, nuo buržua
zinių laikų likusius įrengimus.

Šį mėnesį plytinėje baigti 
mechanizacijos ir elektrifikaci
jos darbai. Įrengtas juostinis 
trasporteris, mechaninis molio 
maišytuvas su smulkaus mali-- 
nio valcais, kaspininis presas ir 
kiti įrengimai. Tuo būdu, pa
tys sunkiausi plytų gamybos 
darbai mechanizuoti.

jo visai nupuldyti savo įtaką pažangioje visuomenėje, tai 
neva ieškojo “geresnių kandidatų.”

“Geresnių kandidatų” jie nerado, be to, Trumanas vis- 
tiek nebūtų užleidęs demokratų vardu nominuoti kitą, tai 
dabar jie “gudrauja”, kad ir jie buvo prieš Trumaną, bet 
nieko kito neliko, kaip remti Trumaną.

“Ištikro gi, yra liberališki ir geri kandidatai — Henry 
Wallace ir sen. Glen Taylor. Tiems “liberalams” betgi jie 
yra perkairūs. Jiems geriausi yra demokratų ir republi- 
konų politinės mašinos kandidatai, stambių interesų 
kandidatai.” * • s

Tūkstančiai krautuvių darbininkų pikietuoja Oppen- 
heimo-CoIlinso krautuve New Yorke su parašais “Ves

kite derybas, vietoje užsiėmimo raudonėdizmu.”

LAISVES KOVA PRIEŠ INFLIACIJĄ
• z*

Gauname patarimų pakelti Laisvės kainą atsilaikymui 
prieš infliaciją. Greit pagalvojus, išrodo’ logiška išeitis, 
bet plačiau paėmus dalyką, kainų kėlimas nėra geriau
sias būdas atsilaikymui prieš infliaciją. Tai yra paskuti
nė ir pavojingiausia priemonė. Savo ateities užtikrini
mui turime kovoti už žeminimą kainų ant visko ir tik 
tuo būdu galėsime pastoti kelią pragaištingai infliacijai.

Tuo laikotarpiu iki kainos kiek tiek nupuls, turime gel
bėtis su dienraščiu aukomis ir parengimais. Žmonoms 
žemom įplaukom, su šeimom gyvenantiems ir $7 už pre
numeratą yra sunku užsimokėti. Darbininkų klasėje 
mažai uždirbančių ir su didelėmis šeimynomis yra daug. 
Jų reikalai labiausia turi mums rūpėti. Jie turi gauti A 
dienraštį Laisvę, kurie supranta apšvietos svarbą. Jie , 
neturi būti apsunkinami aukšta kaina.

Apšvietą branginantieji žmonės paaukoja savo dien
raščiui į popierio fondą. Tuomi jie palengvina žemomis 
įplaukomis ir su didelėmis šeimynomis žmonėms pasi
naudoti Laisve žemesne kaina.

Prašome pasiskaityti įdomių laiškelių:
“Gerb. Laisviečiai! čia prisiųstą korespondenciją 

prašau patalpinti artimiausiame Laisvės numeryje. Ir 
kartu prisiunčiu aukų popierio fondui, $16.50 money
order. Draugiškai, A. Apšegiene, Auburn, Me.”

(Aukojusių vardai tilpo atskiroje korespondencijoj.)
“Gerbiamieji: Čia rasite $10.00, tai auka dienraščiui

Laisvei nuo Lietuvių Moterų Klubo. Malonėkite priimti 
nors mažą auką, bet geriau, negu nieko. Draugiškai, 
E. Slesariūnienė, Los Angeles, Calif.”
“Laisvės Administracijai: LDS 115 kp. (Cliffside,
J.) susirinkime buvo prisiminta apie “Laisvės” popierio 
fondą ir draugai suaukojo sekamai:

Chas. Stephans
J. Pečiulis

.A. Pocienė
Adelė Bakūnienė

Viso $10.00. Su geriausiais linkėjimais jums visiems,
t

$6.00
$2.00
$1.00
$1.00

Chas. Stephans.”

Daugiau į popierio fondą paaukojo šie asmenys:
S. Daniel, Easton, Pa.
W. A. Kasinskas, Philadelphia, Pa.
Jonas Gabraitis, Brooklyn, N. Y.
Jurgis Žilinskas, New Britain, Conn.
F. Čereška, Brockton, Mass.
Tony Brosky, Elm Grove, W. Va.
Paul Karpavich, Methuen, Mass.
B. Marcinonis, Waterbulry, Conn.
W. Tojun, Livingston, N. J.
K. Abekienė, Chicago^ Ill.
L. Tvaska, Luther, Mich.
J. Katinis, Bethlehem, Pa.

$21.00 
8.00 
5.00 
5.00 
5.00 
3.00 
3.00 
3.00 ’ 
3.00 
3.00 
3.00 , 
3.00 
3.00 
2.67 
2.00 
2.00 
1.50 
1.00 
1.00

J. Grybas, Norwood, Mass.
J. Kazlauskas, Lowell, Mass.
Rėmėjas, Brooklynietis
Lucė Bekis, Rochester, N. Y.
S. Andrews, Holyoke, Mass.

‘ John Karansky, Scranton, Pa.
Gražus ploštelis pinigų, sudovanotų į popierio fondą. 

Puikus visuomenės įvertinimas savo dienraščio. Tvirtai 
tikimės, jog greit pasiskubins su parama'ir tie, kurie 
šiek-tiek pasivėlino. Dar kartą norime priminti, jog dar 
turime du mėnesiu sunkaus laiko savo dienraščiui ir la
bai laukiame visuomenės paramos aukomis.

Naujų skaitytojų prisiuntė šie asmenys: K. Abekienė, 
Chicago, Ill.; P. J. Puodžiūnas, Chicago, Ill.; J. Grybas, 
Norwood, Mass, (du naujus skaitytojus) ir M. Alvinienė, 
Los Angeles, Calif.

Nauji skaitytojai yra labai svarbus dalykas, tai yra k 
du ląimėjimai: moralis ir materialis. Didelis ačiū drau- 
gams, kurie pasirūpinote gauti naujų skaitytojų. Pasi-, 
rūpinkime visi pakalbinti žmones užsisakyti dienraštį 
Laisvę.

,Plytinėje sumechanizuotas xir 
žalių plytų transportavimas. 
Nuo plytų agregato iki džiovy
klų ir Hofmano krosnies įreng
ti siaurieji geležinkeliai '1200 
metrų ilgio. Pagamintos žalios 
plytos iš vežiojamos vagonėliais.

Dabar plytinės įrengimai va
romi elektra: iki plytinės nu
tiesta aukštos įtampos elektros 
linija ir įrengtas trasformato- 
rius. Visi plytinės mechanizaci-

Laisvės Administracija.

jos ir elektrifikavimo darbai 
atlikti plytinės kolektyvo jėgo
mis.

Mechanizuotos ir elektrifi
kuotos Panerių plytinės pajė
gumas padidėjo iki trijų kartų. 
45 darbininkai perkelti dirbti 
kitą darbą.

MTS Elektrinė
KUPIŠKIS. — Traktorinin

ko Novikovo iniciatyva Kupiš
kio MTS įrengta elektrinė. 
Elektros šviesą 
MTS. Elektros 
matoma tiekti 
valstiečiams.

jau gauna 
energiją nu- 

ir apylinkių

2 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Antn, Rugp. 17, 1946'
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Lietuvos Mokslo Vyrai Aplanko
Vidurinę Aziją

i

Vaizdai iš Aleksandro Makedoniečio užkariauto krašto.—-Matėme baisiąją Kara-Kumo 
dykumą.—-Stebėtinas miškas upės pakraščiuose.—-Šakaly šauksmas, tarytum šaukian
tis pagalbos mušamos moters balsas.—-Suradome žuvį, kurios artimiausia giminė gy

vena Mississippi upėje.—Pačiam Kara-Kumo centre gyvena keletas šeimy.— 
Smėlio audros užpusto kelius.

Rašo PROF. T. IVANAUSKAS
su jais darė sniegu užklo
tos kalnų viršūnės pietinia
me miesto pakrašty, Irano 
pasieny ir pačiame Irane, 
nes Ašchabadas labai netoli 
nuo sienos.

Gavę visokių informacijų 
ir apsirūpinę kuo reikia,' vy
kome toliau į Amu-Darjos 
žemupį, Tašauzo apskrities 
miestą. Vėl oro kelionė, vi
so apie 500 km., praskren
dant per visą Kara-Kumo 
dykumą, nuo pietinio iki 
šiaurinio jos krašto. Tai 
puiki galimybė per dvi va
landas įsigyti bendrą supra
timą apie jos stambius 
bruožus. Tašauzas— tai vie
nas derlingiausių Turkmė
nijos užkampių: puikūs lau
kai, juodžemio ir priemolio 
dirvos. Gausi kanalų, vadi
namųjų “arykų” sistema 
drėkina šį palaimintą kra
štą; čia puikiai tarpsta ry
žiai, medvilnė, vynuogės, 
persikai, abrikosai ir kiti 
subrotopikų augalai. Bet į 
vakarus nuo čia tyso didelis 
smiltynų plotas su daugybe 
sūrių ežerų ir gausia van
deninių paukščių fauna. Vi
są savaitę truko mūsų eks
pedicija Tašauzo apylinkė
se, daugiausia sūrių ežerų 
srity, ir čia pavyko surink
ti nemažą Vidurinės Azijos 
tipingų paukščių kolekciją. 
Bet svarbiausias mūsų užda
vinys buvo aplankyti Amu- 
Darją, šią svarbiausią Vi
durinės Azijos arteriją, su
darančią ribą tarp Turkmė
nijos ir Kara-Kąlpakijos. 
M*us ypatingai viliojo vadi- 
namasai “tugajus”; šiuo 
vardu vadinamas savotiškas 
tankus ir dygus miškas iš 
dviejų šonų supantis upes. 
Vargais negalais, atsitikti
nais sunkvežimiais, asilais, 
kupranugariais ir pėsti pa
darėme apie 100 kilometrų 
į rytus nuo Tašauzo ir pa
siekėm Amu-Darją. Pasku
tinė kelionės dalis buvo itin 
sunki. Nugalėję visas kliū
tis pasiekėme “Badaj-Tuga- 
jų”, tepraeinamą spygliuo
to miško tankumyną ir, ra
dę patogią vietą, iškrovėme 
savo miegamus maišus nąk- 
vynei. Tačiau miegas neė
mė, nes iš visų pusių buvo 
girdėti šakalų kauksmas ir 
•vizgėsys, savotiškas balsas, 
tarytum šauktų pagalbos 
mušama moteris. Taip pat 
viliojo mus ir šernai, kurių 
čia daugybė ir kaskart vie
nas kitas išsinėręs, iš tanku
myno ateidavo gerti į upę. 
Radę patogias vietas, išsė
dėjome su šautuvais visą 
naktį laukdami šių žvėrių, 
tačiau pasisekimo neturėjo
me, nes naktis buvo labai 
tamsi ir/nors jautėme lai
mikį esant netoli, vis dėlto 
tamsumoje šūvis būtų buvęs 
labai netikras. Iš ryto, nors 
ir nedrąsiai, pasinėrėme į 
“tugaju”, čia reikėjo daug 
pasiryžimo, nes tankumy
nas susideda beveik perdėm 
iš nepaprastai spvgliuoto 
medžio, vadinamo čia “dži- 
da”. (Eleae'nus orientalis) 
ir reikėjo labai saugoti savo 
veida„ypač akis.Bet čia kaip 
tik buveinė puikiu fazanų

> (Phasionus principalis); iu 
įčia labai daug, ir nuolat

Į rytus nuo Kaspijos tyso 
milžiniškas, mažai mums ži
nomas kraštas, kurį dar ne
seniai vadindavo bendru 

. Trukestano vardu. Tas kra
štas tarybinėje santvarkoje 

♦ padalintas keliomis respub
likomis. Židinys, iš kur plito 
tautos, kadaise užplūdusios 
Europą, senų kultūrų cent
ras, paeiliui žlugusių ir vėl 
atsiradusių. A 1 e k sandro 

w Makedoniečio pasiektas ir 
užkariautas kraštas, kuris 
jį patį, šį tvirtą užkariauto
ją, greitu laiku sužlugdė, 
pavertęs lėbautoju ir beva
liu ištižėliu.

Ne tik istorikui, bet ir 
gamtininkui Turkestan a s 
sukelia gilių, jį jaudinančių 
minčių. Tikrai čia gyvoji ir 
negyvoji gamta rodo žmo
gui visą savo prabangą, vi
są savo išlaidumą. Bet klai-

* dingą būtų manyti, kad vi
same nuostabiame krašte 
vien tik gamtos dosnumą 
pamatysi,anaiptol taip nėra 
ir kaip tik čia greičiau ne
gu kitur aptiksi griežtus 
kraštutinumus. Tie kraštu
tinumai arba sukuria ge
riausias klestėjimo sąlygas 
žmogui, augalams ir gyvu
liams, arba, priešingai, sta
to juos į pražūties pavojų.

Mes turėjome labai maža 
laiko, tik vieną mėnesį. Aiš
ku, kad galėjome tik labai 
paviršutiniškai susipažinti 
su vienu kitu šio milžiniško

« krašto užkampiu. Žinoma,
* ir to laiko neužtektų, jei ne

būtų tokio nuostabiai greito 
susisiekimo orlaiviais, kaip 
kad dabar, yra Tarybų Są
jungoje (2,700 km. iš Mask
vos į Ašchabadą, Turkmėni
jos sostinę, padarėme per 12 
valandų). Turkmėniją savo 
kelionės tikslu parinkome 
todėl, kad tai yra artimiau
sia mums Vidurinės Azijos 
respublika, antra, kad ji y- 
ra toliausiai į pietus įsikišu
si, o trečia dėl to, kad čia 
aukščiau minėti gyvybės 
kraštutinumai gal daugiau
siai reiškiasi. Tat mums, bi
ologams, sudaro didelį pa
trauklumą. Iš tikr ų j ų , 
Turkmėnijos plotas, užim
damas apie pusę milijono 
kvadratinių kilometrų, t .y., 
būdamas apie 8 kartus di
desnis už Lietuvą, jau tuo 
pačiu sudaro gyvenimo są
lygų įvairumą. Bet mus y- 
patingai viliojo du dalykai: 
iš vienos pusės Amu-Darja 
su savo vandens gausumu, 
žydinčiomis oazėmis, su se
na, o kartu ir moderniška 
drėkinimo- sistema, — iš ki
tos pusės, ta aplinkybė, kad 
80 nuošimčių visos Turkmė
nijos ploto — tai baisi dy
kuma, našių oazių mirties 
šmėkla, žiaurusis Kara-Ku- 
mas.

Ašchabadas buvo pirmas 
mūsų Vidurinės Azijos eta
pas. Šis “Meilės miestas” 
(nes tokią reikšmę turi jo 
vardas) maloniai mūs priė
mė, nes išvažiuodami iš Ma
skvos turėjome daugiau 
kain 10 laipsniu šalčio, o čia 
staiga atsidūrėm 22 laips
nių šiltame ore. Aplinkui 
jau pradėjo žaliuoti pirmie
ji medžių lapeliai, - žydėjo 
abrikosai . ir “Judos me
džiai.” Žavėtiną kontrastą 1 girdimi žvarbūs patinų bal-

sai. Jie čia maitinasi džidos 
uogomis, o šio maisto labai 
apstu. Tačiu, nušauti šį 
paukštį nelengva, nes sun
ku jį pakelti tankumyne, ir 
jis, lyg suprasdamas šią pa
dėtį, daugiau pasitiki savo 
kojomis, negu sparnais. Vis 
dėlto keletą jų apgavome, 
ir jie jau sudaro vertingą 
indėlį mūsų Zoologijos mu
ziejuje. Aplamai tugajaus 
fauna turtinga ir iš čia at
vežėme nemažą mūsų kolek
cijos dalį.

Amu-Darja davė mums 
vieną brangų objektą. Tik 
čia gyvena nepaprasta žuvų 
grupė, vadinama skafirin- 
chais, o jų artimiausia gi
minė randama Mississippi. 
Šios žuvys buvusiuose geo
logijos perioduose buvo pa
plitusios visame pasaulyje, 
bet išmirė, išskyrus dvi 
paminėtas vietas. Evoliuci
jos mokslo atžvilgiu, tas tu
ri didelės reikšmės. Padė
jus nemaža triūso, pavyko 
mums sužvejoti 9 egzemp
liorius ir tuo būdu žymiai 
praturtinti mūsų rinkinius.

Jėgų taupymo sumeti
mais, juo labiau, kad mūsų 
laimikis darėsi vis sunkes
nis, pas atsitiktinus žvejus 
išnuomavome valtį ir pasi
leidome upe žemyn. Trečią 
dieną be nuotykių atvyko
me į prieplauką Džimurtau, 
kur tikėjome rasti sunkve
žimį. Tikrai tas mums pa
vyko ir šia susisiekimo 
priemone grįžome į Tašau- 
zą. Iš čia prasideda antras 
mūsų kelionės etapas. Mū
sų tikslas — pasiekti Kara- 
Kumo dykumos širdį ir su
sipažinti su šia žiauria Vi
durinės Azijos įžymybe. Čia 
vėl mums padeda lėktuvas. 
Du šimtus keturiasdešimts 
kilometrų — tai viena va
landa oro kelionės. Šį kartą 
važiuojame keturiese: be 
mudviejų vilniškių, mus ly
di Akademijos filialo moks
linis bendradarbis Rusta
movas ir preparator. Frei- 
bergas, o Kara-Kume turi
me surasti du turkmėnus, 
kurie toliau vadovaus mums 
pačioje dykumoje. Mat, čia 
gyvena keletas šeimų ir at
lieka tam tikrą valstybinį 
uždavinį. Jiems čia atveža
mas lėktuvais vanduo ir 
maistas. Mes greit juos su
radome ir sutarėme dėl to
limesnės kelionės. Išnuo- 
muojame porą) kupranuga
rių, užkrauname ant jų 200 
litrų vandens dviejose sta
tinėse, maistą ir visą mūsų

t Lietuvoj e.v Vasaros metu 
temperatūra labai aukšta—* 
iki 45 laipsnių ore, bet .že
mės paviršiuje ji gali pa
kilti iki 62 laipsn. šios aukš
tos temperatūros ryšium su 
drėgnumo trūkumu ir suda
ro kritiškas sąlygas gyvy
bei. Pridėsime prie to dar 
baisius vėjus ir druską. Jos 
tirpinys, ypač molingoje 
dirvoje, kapiliarumo dėka 
iškyla į paviršių, vanduo iš
garuoja, o druskos kristalai 
palieka gulėti paviršiuje. 
Tokie molynų plotai, vadi
nami “takyr”, pasitaiko pa
kaitomis su smiltynais, kar
tais tyso dešimtimis kilo
metrų, yra lygūs kaip stalas 
ir daro įspūdį apsnigto plo
to, tik sniegą pavaduoja 
druska. Augalija čia itin 
skurdi, o dažnai jos visiškai 
nėra. Aišku, kad dykuma 
stato gyviems padarams 
kraštutines gyvenimo ribas. 
Tad augalai ir gyviai, kad 
išlaikytų savo egzistenciją, 
turėjo prisitaikyti prie šių 
kraštutinumų. Tokių prisi
taikymo žymių užtinkame 
čia kiekviename žingsnyje 
ir tame yra gamtininkui vi
sas dykumos patrauklumas.

Mūsų dienotvarkė vyksta 
taip: keliamės švintant, kad 
išnaudotume ryto vėsumą, 
kuriame laužą pusryčiams 
išvirti ir valgome. Reikia 
dar apžiūrėti visus spąstus 
žvėriukams ’ gaudyti, ku
riuos paspendėme dar praė
jusį vakarą. Dažnai laiką 
sugaišina mums kupranuga
riai: nakties metu jie besi
ganydami nueina toli ir 
pasislepia tarp smėlio bar
chanų, tat reikia sekti juos 
pėdomis. Dažniausiai pa
naudojau šį laikotarpį, kad 
ryto vėsumoje pamedžio
čiau paukščius ir žvėriukus 
aplink mūsų stovyklą. Daž
nai atnešame nemažą lai
mikį ir tada mūsų prepara
torius, neapsidirba, reikia 
jam padėti. Paskui krauna
me visą mantą ant kupra
nugarių ir paliekame sto
vyklos vietą. Eisenos prie
šaky eina Šanijąz-Aga su 
savo jaukiu sakalu ąnt 
kumščio, medžiokliniu 
nim Sakkar ir šautu
ant pečių. Tad pirmą 
sykį gyvenime teko susipa
žinti su sakalininkystės 
sportu. Šanijazo sakalas da
vė mums apčiuopiamos nau
dos, nes pagavo 6 zuikius.

Nemalonus dalykas yra 
smėlio audroj. Vieną kartą 
pakilus vėjui ir vis jam sti
prėjant atsidūrėm sunkioje 
padėtyje. Vėjas varė išti
sus smėlio debesis, kėlė auk
štyn stulpo pavidalo sūku
rius ir bematant susidary
davo vėpūtės, nauji barcha
nai, kur tik mažiausia kliū
tis pasipriešindavo vėjo sro
vei, pav., apie krūmokšnį, 
stovintį kupranugarį arba 
ir žmogų. Orientuotis tada 
labai sunku, nes" visur ap
linkui kibo gelsva, vėjo va
roma smėlio uždanga. Smė
lio prineša pilnas kišenes,

SU-
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mantą. Mūsų vadovai abudu jis sverbiasi pro rūbus, į 
prityrę dykumos žinovai 
Mered-Aga ir šanijaz-Aga 
ir nuo šio momento jie 
mums didžiausias autorite
tas.

Kara-Kum reiškia Juoda
sis Smiltynas, bet čia turi
ma galvoje ne jo spalvą, bet 
piktybinį pobūdį.'Šimtais' ki
lometrų pamatysi vis tą pa- 
tį--beribę lygumą, išbanguo- 
tą smėlio kalvomis “barcha
nais”, skurdžiais saksaūlo 
krūmokšniais ir vietomis 
skysta žolele (Carex physo- 
des). Bet svarbiausia — tai 
visiška vandens stoka. Tik 
žiemai baigiantis kiek palv- 
ja ir tuo atgaivina skurdžią 
augaliją. Kritulių labai ma
ža, vos 70-120 mm., t. y. a- 
pie 8 kartus mažiau negu3 pusi.—Laisvė (Liberty,-Li th. Daily)—Antr., Rugp. 17, 1948

savo prezi-.

Thomas Jefferson nebuvo pa-!lHJOj.

Madison, Wis
pilna ti-

Piknikas bus toje pačioje vietoje, kur buvo pernai

Gera Salė Šokiams. Gera Muzika

1779 m. 
įstatymų

važiuokite Route No. 1 ir prie 3-čio 
130 ir sukitės po kairei. Davažiavę di- 
kairei, nepaleiskite Route 130 ir tėmy

įstatymais, 
pasipriešino, 
buvo vienas

Nors įstatymu 
praktikoje ne. 

pakeisti viešąją ■ opiniją.
CoiYimon Council.

(įstatymdavys- 
dabartinės ne- 

ngreso sesijos,

1818 m. jis pa- 
M. Noah: “Jū- 
kentėjimais pa- 

tikybinės netole-

KOVA UŽ SĄŽINES LAISVI! AMERIKOJ 
PRIEŠ 150 METU

Legislatures 
tės) programa 
paprastos Ko: 
kaip ir platformos visų parti
jų, kurios stato 
dento kandidatus, vėl pritrau
kia Amerikos visuomenės dė
mesį į civilių j teisių klausimą, 

svarba šiandien 
laikotarpį Ame- 
kada kitas klau-

šio klausimo 
primena vieną 
rikos istorijoj, 
simas — tikybos laisvė — irgi
buvo tose dienose žiauriai dis- 
kusuojamas ginčas.

Amerikos kolonijų dienose 
buvo įsteigta Church of Eng
land (oficiali bažnyčia) dau
gumoje vietų. Kitose šalies vie
tose katalikai, kvakeriai, bap
tistai, metodistai, žydai ir ne
tikintieji buvo žiauriai perse
kiojami.

1776 m., kada Nepriklauso
mybės Deklaracija buvo pas
kelbta, Naujoji Virginijos val
stija išleido Teisių .Deklaraciją, 
kuri pripažino, kad kiekvienas 
žmogus gali'pasirinkti tokią ti
kybą, kuri geriausiai atatinka 
jo sąžinei. Virginijos genera
linis Seimas (Assembly) šiuos 
principus padarė 
Daugelis tam 
Thomas Jefferson
iš. tų, kurie kovojo seime už vi
sišką tikybos laisvę. Per visą 
savo gyvenimą jis kovojo už 
pilną tikybos laisvę visiems, 
apsaugotą įstatymu. Tikybos 
tolerancijos neužteko — Jef- 
fersono siekimas buvo 
kybos laisvė.

Nuo 1776 m. iki 
daugelis neteisingų,
buvo atšaukti. 1779 m. Thomas 
Jeffersonas Virginijos legisla- 
tūrai pasiūlė savo Bill for -Es
tablishing Religious Freedom. 
Didžiuma nustebo biliaus visiš
kos laisvės reikalavimu. Ir tik 
po šešių metų šis bilius tapo 
įstatymu. Generalinės Asemblė- 
jos trumpa rezoliucija sakė: 
“nei vienas žmogus nebus pri
verstas lankyti ar remti J)et 
kurią tikybą, vietą ar*ministe
riją... ir nekentės dėl jo ti
kybinių nuomonių arba įsitiki
nimų, visi žmonės yra laisvi tu
rėti savo nuomonę tikybos da
lykuose.”

Šis bilius turėjo apsaugoti 
visų* piliečių sąžinės laisvę. 
Thomas Jefferson savo Auto
biography pareiškė, kad jis tu
rėjo “suprasti žydą ir krikščio
nį, mahometą ir indą, ir neti
kintį visų denominacijų.”

šis įstatymas buvo pavyzdys 
visam kraštui. Keliais metais 
vėliau, Jungt. Valstijų Konsti
tucijos Teisių Diliaus pirmas 
straipsnis pareiškė: “Kongre
sas nepraveš jokio įstatymo 
įsteigti tikybą ar drausti jos 
laisvą sekimą.” In daugelis val
stijų įdėjo panašias garantijas 
į savo konstitucijas arba priė
mė įstatymus.

“Išvalytieji” Yra Žymus 
Uniją Darbuotojai

Tarpe “išvalytų” yra Ed
mund Bobrowich, nacionalis 
atstovas Kailių ir Odos Darbi
ninkų Unijos. Jis yra kandi
datas ant kongresmano iŠ 
Wisconsino 4-to kongresinio 
distrikto.

Kiti “išvalytieji” yra: P. 
H. Smith, nacionalis atstovas 
elektros darbininkų unijos.

James De Witt, apylinkes 
atstovas ūkio Padargų Darbi
ninkų Unijos. Jis buvo Bobro- 
wichiaus 1946 metais rinkimų 
kampanijos manadžeris, kuo
met pastarasis kandidatavo 
kaip 1 demokratas į kongres- 
manus. Demokratų Partija 
tuomet Bobrovichių išmetė ir 
apšaukė ji “komunistu.”

Gus Tomlinson, veikėjas 
Kailių ir Odos Darbininkų U- 

Allan Bjorklung, vei
kėjas United Public Workers 
Unijoj.

Pau) Gardner, Maisto, Ta
bako ir Ūkio Darbininkų Uni
jos vadas, ir Richard Mor
gan, atstovas Nacionalėš Jūri
ninkų Unijos.

“Išvalytieji” sako, kad to- 
kis pasielgimas PAC yra ne
demokratinis ir varžantis na
rių demokratines teises, taip
gi pavojingas kovoje prieš re
akcininkų šiandieninius puoli-

tenkintas. Jis suprato, kad da
lykas neužsibaigė su pravedi- 
mu įstatymų. xVis reikėjo kovo
ti netoleranciją ir neapykantą. 
Gegužės 28 d. 
rašė Mordecai 
sų sekta savo 
rodo, kad yra 
rancijos. Mūsų įstatymai sten
giasi tą atitaisyti, apsaugodami 
mūsų tikinčius, lygiai kaip jie 
saugoja civiles teises. To neuž
tenka. Nors įstatymu esame 
laisvi:., praktikoje ne. Turi- mus ant unijų ir visų progre- 
me

PAC “Valosi” Nuo 
Wallace’o Rėmėju

Wisconsino -CIO Politinės 
Veiklos Komitetas laikytoj 
konferencijoj prašalino iš sa
vo tarpo 7 Wallace’o rėmėjus. 
Jie kaltinami, kad “slėpę” 
nuo narių savo nusistatymą 
linkui Progresyės Partijos ir 
Henry Wallace.

John M. Sorenson, CIO- 
PAC sekretorius - iždininkas, 
savo pranešime nenušviečia 
prašalintųjų nusikaltimo 7 
“išvalytųjų” unijų narių-vadų.

PAC yra pasidalinus dėl 
Wallace’o ne tik Wisconsine, 
bet visu šalies plotu. Progre
syviai atvirai remia ir dirbą 
už Wallace’a ir nepaiso vir
šūnių PAC padavadijimo.

syvių organizacijų. Juokis 
žingsnis yra skaldymas pro
gresyvių spėkų ir jis tik pa
sitarnauja neamerikiniam ra
ganų medžiojimo komitetui, 
jie pabrėžia.

“Išvalytieji” veikėjai yra 
populiarūs žmonės ne tik savo 
unijose, bet ir už unijų sie
nų. Tokiu pasielgimu Wiscon
sino PAC viršilos užsitrauks 
eilinių narių nepasitenkinimus 
ir protestus . Milwaukietis.

DVYLIKA JANKIŲ
ŽUVĘ SU LĖKTUVU

Guam Sala. — Rasta su
dužusio karinio lėktuvo pa
laikai. Spėjama, kad žuvo 
visi 12 jo jankių lakūnų.

Lima, Peru. — Argenti
na padarė prekybos sutartį 
su Peru iki $20,000,000 apy
vartos. Argentina siųs Peru 
kviečius, o mainais gaus ži
balą.

Philadelphia, Pa
* • •

' Iš visos apylinkes ir iš tolimesnių kolonijų traukite į Philadelphijos

PIKNIKĄ
PARAMAI DIENRAŠČIO LAISVĖS

Crescent Picnic Grounds
56 CORNELL AVENUE GLOUCESTER HEIGHTS, N. J

lenda į burną, ausis, akis. 
Net ir keliai tuomet esti 
užpustomi labiau negu pas 
mus per žiemos pusnis. Mes 
keliaudavom negreit, pap
rastai padarydavom apie 
20 km. per dieną, imant tie
sia liniją, nes rinkdami me
džiagą bei medžiodami viso
kius gyvius ar šiaip stebė
dami ką nors įdomaus, daž
nai padarydavom žvmių pa
sukimų į šalį. Svarbu buvo, 
kad neišleistume iš akių 
mūsų kupranugarių — jie 
buvo muAis lyg ir judančios 
gairės. Bet ir tai ne visuo
met pavykdavo, nes dažnai 
jie pasislėpdavo tarp aukš
tų smėlio “barchanų” ir 
tuomet reikėdavo surasti jų

(Tąsa 4-me pusi.)

m

Kadangi ant rytojaus bus Labor Day Švente, tai yra puiki proga atvykti bu- 
sais iš kitų miestų. Todėl atvažiuoja busai iš Brooklyn, Baltimore ir iš kitur.

Įvyks Sekmadienį

RUGSĖJO 5 SEPTEMBER
KELRODIS: Važiuodami automobiliais laikykitės Crescent Blvd. (Route 130), 

5 mylios nuo Delaware River' tilto. Važiuokite iki Nicholson'-Rd., kur ant vieno 
kampo yra Betty’s Musical Bar, o ant kito Atlantic G as stotis; čia pasėkite po 
dešinei ir už vieno bloko pikniko vieta. ‘ x

Kurie važiuosite busais, tai nuo Market St. Ferry paimkite po dešip'ei busą No. 2 
Gloucester Heights, kuris daveš iki vietos.

Iš New Yorko, Elizabetho ir Newarko
Circle (ratu apsisukimo) tėmykite Route 
dėlę patiltę arti Camdeno laikykitės po 
kite vietas, kaip aukščiau nurodyta.
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(Tąsa)
Tessa blaškėsi po kambarį, nežinoda- 

• mas, kam ryžtis; sėsdavo ir vėl pašokda
vo. Jį kratė šiurpas. Pagaliau jis pa
skambino :

— Paruoškite mašiną. Ir bakus ... 
Aš važiuosiu už miesto — į vyriausią 
karo vadovybę.

Kai pusę dvyliktos Žolijo atėjo rami
nančių naujienų, jam pasakė: “Ponas 
ministras išvyko j vyriausią karo vado
vybę.” Žolijo daugiau neklausinėjo. Jis 
nudūmė namo:

— Mari, krauk daiktus!' Mes tuoj iš
važiuojam ... Tas niekšas jau pabėgo. 
Och, šuo!... Rytą jis man akis muilino... 
Kažkada sakydavo, kad žiurkės bėgan
čios iš laivo. Nieko panašaus — kapito
nai bėga. O žiurkę paliko . . . Bet žiurkė 
nekvaila. .. Greičiau, vaikuti, grei
čiau !...
28

Paskutinėmis savaitėmis Žaneta atro
dė susirūpinusi, išsiblaškiusi. Iš tikrųjų 
ji nieko negalvojo, niekuo nesidomėjo. 
Jos dienos buvo panašios į sunkiai ser
gančio alpulį. Tuštuma, kurią ji pajuto 
po persiskyrimo su Deseriu, buvo sanda
ri, tvanki, nepermatoma.

Žaneta tebedirbo studijoje. Aplinkui 
visi kalbėjo apie karo įvykius, graibstė 
vienas kitam iš rankų paskutinės laidos 
laikraščius. Žaneta nesiklausė pokalbių. 
Kaip visuomet, vylingai reikšmingu bal
su ji tebegyrė piliules arba likerius, o 
paskui kartojo į mikrofoną kilnius, nie
kam nereikalingus žodžius: medis, tyla, 
vėjas. Ji seniai nustojo skyrusi eiles nuo 
reklamų. Net ir tai, ką prieš ją sakė 
diktoriai, atrodė jai kažkokios keistos 
firmos reklama: “Paskandinta registro 
bruto tonų... Pastebėta alyvos dėmių...”

Sekmadienį jį bastėsi ligi vakaro, 
stengdamosi užsimiršti triukšme ir bruz
desyje. Buvo stebuklingai graži diena; 
ir paryžiečiai, užmiršę niūrius gandus, 
užtvino Bolonijos mišką, žaidė tenisą, ir-' 
klavo, ūksmingose kavinių terasose 
siurbstė žalią mėtų užpiltinę arba auksi
nės spalvos oranžadą. Vaikiūkščiai lip
dė iš smėlio įmantrius pyragaičius. Ža
neta pamatė puošnų strazdą; jis dailino- 
si snapu. Ji gūdžiai tarė: “strazdas,” ir 
paukštis nuskrido. Vienoje tamsioje alė
joje, Žaneta pralenkė porelę: kareivį ir 
mergaitę rausva suknele, strazdanotą, 
greit pasitikinčią. Kareivio veidas buvo 
vaikiškai orus, ūseliai juodi. Rankoje jis 
laikė šalmą. Mergaitė verkė. Jis kalbė
jo: “Viskas baigsis gerai, pamatysi...” 
Ir Žaneta pavydėjo: kokia laimė taip 
persiskirti! Ji juk pasiliko be vilties, be 
ašarų, netgi be liūdesio.

Pirmadienį Žaneta visą rytą sėdėjo 
namie neatvėrusi langinių: nenorėjo ma
tyti šviesos. 0 išėjusi dieną į gatvę, ji ■ 
nutirpo — Paryžiaus nebuvo galima pa
žinti. Magazinai ir kavinės buvo uždary
tos; prie durų bolavo lapeliai, dreban
čia ranka buvo parašyta: “Uždaryta.” 
Prie kai kurių namų bėgiojo žmonės, už- • 
kalinėjo lentomis langus, nešiojo laga
minus, ryšulius, nedailiai sudėtus pake
tus. Sunku buvo pereiti gatvę: nenu
trūkstama virtine riedėjo automobiliai; 
ant jų dėžių gulėjo čiužiniai; iš mašinų 
žvilgčiojo išsigandę, užsiverkę veidai.

Dar vakar nustebę paryžiečiai klausi
nėjo pabėgėlių: “Kodėl nelaukėte?... O 
Veigano linija? . ..” Ir štai sujudo pa
ryžiečiai; jie lėkė į stotis; .kabinosi ant 

sunkvežimių stogų; maldavo šoferius: 
“Gelbėkite!...” Miestas tuštėjo valan
domis — lyg pradurtas maišas, iš kurio 
byra miltai.

Prie pensijų ministerijos stovėjo sunk- . 
vežimiai: kažkodėl gabeno baldus — sta
lus, spintas, rašomuosius stalus. Sena 
moteris kurčiai, kaip gramafono plokš
telė, kartojo: “Paimkite ir mane!” Ža
neta siaubingai paklausė:

— Viešpatie, kas gi tai? ...
Senė bukai pažiūrėjo į ją:
— Ar jūs nežinote? Vokiečiai1 Ruane.
Nukrito jos krepšelio; iš jo išbiro vis

kas: siūlų kamūolys, rankšluostis, žva
kės, apelsinai. Senė apsiverkė. Pravirko 
ir Žaneta. Reikia kažkas daryti! Tuojau 
jie ateis, mėtys bombas, šaudys... Ža
neta ėmė blaškytis. Ir nuo tos minutės 
jos nebeliko: dar viena skiedra lėkė ne

ramiomis, vilties netekusiomis gatvėmis.
Staiga Žaneta sustojo: kur jai važiuo

ti? ... Išniro akyse besielis Lijonas,.se
natviškas tėvo išsišiepimas. Paskui ji 
prisiminė Flerį, mėlyną vynuogynų lapi
ją, karštą dieną, tylą — tiktai musės 
zirzia... Ir Žaneta panoro gyventi, stip
riai, kaip niekad. Gyvenimas, buvęs jai 
toks negailestingas, pasirodė esąs gar
dus. Išvykti!

Ji nusikasė į Lijono stotį. Dar iš tolo 
pamatė plačią gatvę, užkimštą minios. 
Iki aikštės buvo neįmanoma prieiti. Po
licininkų grandinės vos galėjo sulaikyti 
žmones.

— Niekšai! Patys pabėgo, o mus pali
ko!.. .

— Išdavikai!...
— Mes pelių spąstuose .. .
Policininkai netvirtai atsakinėjo, jog 

vakare būsią traukinių. Minia neretėjo. 
Ligi pietų žmonės išalko, nusilpo; ėmė 
žiūrinėti, kur dar atidarytos krautuvė
lės; įsitaisę ant šaligatvių, užkandžiavo. 
Atrodė jie, kaip didžiulė čigonų stovyk
la. Senas darbininkas, tvarkingai atplo
vęs duonos riekę -ir keletą dešros grieži
nių, padavė Žanetai. Ji norėjo padėkoti, 
bet nieko negalėjo ištarti, tiktai pajudi
no lūpas; ir valgyti ji negalėjo; jai atro
dė, kad ji karščiuoja.

Naktis atėjo greičiau, negu įprastai: 
juodas rūkas apgobė miestą. Kalbėjo, 
jog degąs Ruanas. Kažkas mėgino ra
minti žmones: “Tai dūmų uždanga...” 
Moterys, pamišusios, rėkė tamsoje. Ža
neta duso. O rytą, vos prašvitus, naujos 
minios užplūdo kvartalą. Bet traukinių 
nebuvo.

Žaneta nukiūtino gatve, priėjo kran
tinę. Dabar jos apstulbimas, nematan
čios akys nieko nestebino — tokios akys 
buvo visų. Praeivius sulaikinėjo; klausi
nėjo, kur gauti lagaminą ar rankinį ve
žimėlį; dalinosi naujienomis: “Jie Man
te . . .”, “Šantilyje ...”, “Elizėjaus lau
kuose parašiutininkai.. “Traukiniai 
eina iš Austerlico stoties . ..”, “Ne, nei
na . ..”, “Pardavė, pardavė!”

Mergaitė godžiai ’valgėx raguolius ir 
verkė. Pravažiavo generolas; senukas 
pažiūrėjo,į jį ir plonu balseliu riktelėjo: 
“Prisižaidę!” O skersgatvyje blovė mer
gaitė, spausdama prie savęs didžiulę be 
galvos lėlę.

Sen-Žak gatvės kampe buvo atidaryta 
kepykla. Žaneta užuodė šviežios duonos 
kvapą ir tarsi pabudo — ji vėl panoro 
gyventi. Ji ėmė karštligiškai -galvoti: 
kas daryti? Nubėgo į studiją. Vartai 
buvo uždaryti: net sargas išvažiavo. Ta
da ji prisiminė Marešalį.' Kai įbėgo, jis 
kimšo į lagaminą knygas, termosą ir ne
grų dievuką; dievukas nelindo, išnirda
mas gudriai šypsojosi.

Maresalis murmėjo:
. — Paskutinė naujiena — italai pa
skelbė 'karą. Supranti, laukė iki šios die
nos .. . Šakalai! ... O vyriausybė pabė
go .. . Štai tau ir “iki pergalingps pabai
gos!”... Mašinų, kiek nori. Mes nupir
kome susidėję. .Grande ieško benzino. 
Jeigu gaus, paimsim ir tave.

Ji nudžiugo:
— Į Fieri, gerai? ,
Benzino negavo. Grande atėjo auštant, 

visas papilkėjęs:,
— Šarlis vakar išvažiavo ir grįžo pės

čias. Benzino nėra, kad juos velnias 
griebtų! Et, kad arklius gavus! Tik
riausias reikalas... O Per-Lašez kapi
nėse patrankas pastatė, pats mačiau. 
Kareiviai kažkur traukiasi. Nieko nega
lima suprasti... Šneka, jog Amerika 
paskelbusi karą. Netikiu ...

Marešalis rėkavo:
— Nei laikraščių, nei radijo — viskas 

pabėgo. Tu supranti, Paryžių paliko!
Atgavęs kvapą, jis tarė Žanetai:
— Teks pėsčiomis............
Valandėlei Žaneta atgijo — kažkas 

vaikiška pabudo joje: nueiti pėsčiai į 
Fieri!... Ji nubėgo namo:-'

— Kitus 'batelius apsiausiu, su tais 
nenueisiu.

Gyvumas greitai dingo. Baisus sam
brūzdis gatvėje, kur spiegė automobiliai, 
kur žmonės stumdėsi, rėkavo, verkė, su
kėlė joje ilgesį. Kur bėgti? Ir kuriam 
galui? Jai visur bus prasta...

Viešbučio šeimininkė pasitiko ją, kaip 
artimą žmogų:

(Bus daugiau)

(Tąsa nuo 8-čio pusi.)

pėdas, o paklysti Kara-Ku- 
me — tai tikras mirties nuo 
troškulio pavojus, nes išti
sais šimtais kilometrų nera
si vandens lašelio. Toji van
dens stoka deda antspaudą 
visiems gyviems padarams^ 
Augalai ypač krūmai, be-‘ 
veik neturi lapų, o vietoje 
jų — mažyčius žyliuš žvy
nelius arba spyglius^ Taip 
atrodo saksaūlas (Haloxy- 
lon), efedra, (Ephedra), 
smėlio akacija (Ammoden- 
dron) ir kiti liūdni smilty
nų krūmai, jie nesuteikia 
jokių pavėsių ir pro juos 
laisvai prašvilpia vėjas, 
smėliu nešinąs, bet užtat jie 
tuo pačiu yra apsaugoti nuo 
garavimo. Beveik visi gyvu
liai ir paukščiai negeria, o 
ropliai apsaugoti tvirta oda 
arba tvirtu šarvu, pro ku
rį vanduo negaruoja. Kai 
ateina vasara ir temperatū
ra pasiekia aukščiausią laip
snį, daugelis įsikasa giliai į 
smėlį ir praleidžia sunkiau
sią laiką įmigio būklėje. Va
ru priversti būti smėlio pa
viršiuje, kai kurie driežai, 
žvėriukai ir vabzdžiai žūsta 
nuo kaitros kelių minučių 
laikotarpy. Akivaizdoje šių 
sunkių gyvenimo sąlygų, 
pas daugelį dykumos gy
ventojų atsirado labai savo

tiški gyvenimo būdai ir kei
sti įrengimai.

Kažin kiek tūkstančių 
metų Kara-Kume viešpa- 
tauja toks gamtos režimas, 
kaip dabar, ir kiek tūkstan
čių metų šis plotas, apiman
tis apie 400 milijonų hekta
rų, yra žmogui beveik ne
prieinamas, nes čia nėra es
minio dalyko — vandens. 
Daug šimtmečių turkmėnų 
tauta kovojo dėl vandens, 
kasė kanalus, statė užtvan
kas, padarydavo vandens 
atsargas, bet tai,tik dyku
mos pakraščiuose. Bet atėjo 
tarybinė valdžia ir drėkini
mo planai liko realizuo
ti plačiu mastu. Per stalini
nius penkmečius išleista 
apie 200 milijonų rublių 
hidrotechniniams į r e n gi- 
mams, pastatyta ir per
dirbta apie 1,500 hidrotech
ninių įrengimų. Vien 1947 
metais, valant kanalus, iš
imta apie 5 milijonus kubi
nių metrų žemės. Tuo bū
du, palyginant su 1925 
metais, sėjamas plotas pa
dvigubėjo ir'pakilo medvil
nės ir kitų kultūrinių au
galų derlius. Šiam penk
mečiui asignuojama suma 
109 milijonai rublių ir. ta 
kaina bus gauta dar 152 
tūkstančiai ha derlingos 
dirbamos žemės.

WAWAWAWA1 IHAWAWAUI

4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Antr., Rugp. 17, 1948

Bet klausimas, iš kur 
toliau paimti vandens, nes 
Tedženas, Murgabas ir ki
ti jnažesni upeliai pilnai iš
naudoti ir daugiau duoti 
vandens negali. Lieka tik 
didžioji Amu-Darja, 40 
kartų galingesnė už Mur- 
gabą, nešanti kasmet į Ara
lo jūrą 60 milijardų kūb. 
metrų vandens. Jau seniai, 
net nuo caro Petro I laikų, 
ne kartą kelta klausimas 
pasukti Amu-Darją į vaka
rus ir tuo būdu sudrėkiriti 
sausus Turkmėnijos plotus. 
Bet šis sumanymas, reika
laudamas milžiniško darbo 
ir milžiniškų lėšų, atšaldy- 
davo tuometinius valdovus. 
Ir štai atėjo tarybinė val
džia. 1925 m. vasario mė
nesį Ašchabade įvyko pir- 
maš Turkmėnijos Tarybų 
suvažiavimas ir tarp kitų 
reikalų nutarė pradėti Ka- 
ra-Kumo kanalo darbus. 
Metais vėliau buvo pradėti 
niveliacijos dalbai, o 1927 
m. Amu-Darjos vanduo 
audringai puolė į naujai 
prakastą vagą, įsipildamas 
į seniai jau išsekusį senupį 
Uzboj. Ir plačiai pasklido 
tarp turkmėnų garsas: 
“vanduo nuėjo į Kara-Ku- 
mą.” Nuostabiu, stebuklin
gu būdu vanduo pakeitė 
dykumos vaizdą, ugdyda
mas žalią, švelnią žolelę, žy
dinčius medžius, medvilnę

ir javus. Bet tai tik prad
žia, tik keliasdešimt kilo
metrų -nueina į šalį Amu- 
Darjos vanduo. Jis nueis 
toliau, jis perkirs Kara- 
Kumą ir pasiek Kaspijos 
jūrą, o tuomet šis mirties 
plotas pavirs žaliomis dir
vomis ir žydinčiais sodais. 
Pradžia padaryta. Tarybi
nėje santvarkoje šis didžiu
lis darbas bus atvestas iki 
galo.

Mechanizuoja Darbą
KAUNAS. — Kauno “Pa

švaistės” trikotažo fabriko 
mezgimo skyriaus meistras St. 
Skoras iš įvairių dalių sumon
tavo rankinei mezgimo maši
nai variklį. Viena mašina jau 
mechanizuota ir-dirba puikiai. 
Tokiu būdu numatoma mecha
nizuoti apie 10 rankinių mez
gimo mašinų. Skoras sukons- 
truavo automatą mašinai su
stabdyti, kai nutrūksta siūlas, 
šį automatą pagamins vietos 
elektrotechnikai. .

A. Skudutis.
★ ★ ★

Jūros Upės Sureguliavimas
PLUNGĖ.—Apskrityje pra

dėti Jūros upės sureguliavimo 
darbai. Numatoma išmesti 
45 tūkstančius kubinių metrų 
žemės, išvelėnuoti 12,500 
kvadratinių metrų kranto, že
mė kasama ekskavatoriumi.

Sureguliavus 13 kilometrų 
Jūros upės bus nusausinta 
daugiau kaip 700 hektarų že
mės. Alf. Skudutis.
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WATERBURY, CONN.

LAISVES PIKNIKAS
Rengia Waterbury Lietuvių Organizacijos paramai dienraščio Laisvės

Sekmadienį, Rugsėjo 5-tą (Sept. 5th)
(Ant rytojaus Labor Day švente, bus progos pasilsėti) 

ĮŽANGA 40c (taksai įskaityti) ' PRADŽIA 1 VAL. DIENĄ

Laisvės Choras, iš Hartford, Conn., kuris dalyvaus programoje A * ’ •

LIETUVIŲ PARKE, CHESTNUT HILL RD.
John Satulos Orkestrą Gros Šokiams

PROGRAMAS

LAISVES CHORAS 
vad. Wilma Hollis, 
iš Hartford, Conn.

VILIJOS CHORAS 
vad. Gertrude Ulinskaitės, 

iš Waterbury, Conn.
Antanas Bimba Laisvės Redaktorius 

sakys prakalbą svarbiais dienos klausimais, kurie rūpi kiekvienam mąstančiam žmogui. Išgirskite 
Antano Bimbos prakalbą, išgirskite gražių liaudies dainų programą, paremkite savo dienraštį Laisvę.

* * . \



Pasigirdo Teisybė Apie

A. Apšeigienė.

D.

McKees Rocks, PaAuburn, Me
dar sustos grįždami

kraujas

laikome

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

prasidės 
vėlumai

mūsų šer- 
patarnavi- 
būsite pa-

Josephine Žak (Za- 
taipgi tapo didėliai

tą va
le ai p ir

R. Gegužis, 
kolektyvinio 

Pasvalio ap- 
namų direk-

Rozalija Šileikienė, 
Mr. & Mrs. St. Gaina.
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de-

į Ame-
1930

zimo- 
žmo- 
kaip 

daly-

Tokie va- 
darbinin- 

Jie dirba 
ištikimi

dar
buvome grino-

Moderniškai įrengtos Koplyčios

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

TeL MArket 2-5172

sesutei 
siems į laidotuves iš 
hill. Didelis dėkui

stoti į 
dirbti 

išrinkimą jos kandi-

J. J. Kaškiaučius, M. D.
580 Summer Avenue, 

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

Taipgi vieną gimi- 
Me. Juozas 

iš • brolių, 
išvažia- 
gyveno

Gerą Tikslą
rugpjūčio atlaikėme

75 kp. susirinkimą.
buvo gražus,

šiame susi-

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

MIAMI, FLORIDA

i

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE

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

Kiekvieną šeštadienį įvyksta puota, pasivaišinimas bei parč. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

VAKARIENĖ 85c 
Iš 7-ių patrovų

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110

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

Liepos mėnuo man buvo ka
žin kaip turtingas pažmoniais. 
24 d. liepos šturmavome drau
gų Dominaičių namus; mat, 
tą dieną pripuolė jų 25 metų 
vedybinio gyvenimo sukaktu
vės. Tą šposą-baliuką su
rengė jų dukrelė Regiha. Jai 
kiek pagelbėjo- E. Sliekienė, 
kaip vėliau paaškėjo; mat, 
baliukas buvo rengiamas nuo 
tėvų slaptai, tai Regina vie
na niekaip neįstengė tai pa
daryti.

Susirinko gražus ' būrelis 
draugų ir draugių ir gražiai 
pabaliavojo, nuoširdžiai pa
linkėjo draugams Dominai- 
čiams laimingai sulaukti 50 
metų sukaktuvių ir tt. Ka
dangi tą vakarą vyko skaitlin
gas ir triukšmingas Progresy
vių Partijos suvažiavimas, tai 
visi klausėmės Henry Wall- 
ace’o prakalbos, tenai pasaky
tos per radiją iki vėlybos nak
ties.

Pittsburghiečiai Miamyje
Pradžioje liepos atsilankė 

Mich ir Anna Dirvei iš Pitts
burgho priemiesčio McKees 
Rocks, Pa.

27 d.' liepos netikėtai mus 
užklupo Daugirdai iš Swiss
vale, Pa., tai irgi Pittsburgho 
priemiestis. Daugirdai buvo 
atsivežę ir dvi savo gražias 
dukteris sykiu. Jiems visiems 
Miami patiko ir žadėjo dary
ti žingsnius kada nors čia pa
stoviai apsigyventi.

Daugirdas yra Pittsburgho 
lietuviams gerai žinomų Mr. 
ii* Mrs. K. Levine-Levanavi- 
čių žentas, kuris vedė jų duk
terį Emiliją — vieną iš 7-nių 
dukterų. Smagu būna susi
tikti su Levanavičių dukteri
mis, bet mums būtų dar sma
giau susitikti su tėvais. čia 
jiems būtų ir įdomu ir sveika 
karštoje Floridos saulutėje 
pašildyti senus kaulus, ypač 
žiemą. Anot Daugirdų: kul
tu juos išvesi iš Turtle Creek,

Pa. Tai tiesa, kur žmogus 
pripranti, ten, rodos, ir ge
riau, ypač seniems žmonėms. 
Bet aš tai jau daugiau negrį
šiu į šiaurę po sniegą ir šaltį 
dantimis kalenti. Ypač se
niems žmonėms, kurie gali, 
visuomet nuoširdžiai patariu: 
kam jums vargti žiemą užsi
darius per 8 mėnesius, kaip 
kalėjime, kuomet čia, Florido
je, gali kaitintis saulės spin
duliuose ir džiaugtis žydin
čiais kvietkais per visą ap
valų metą ? '

29 d. liepos netikėtai, ne
lauktai mus aplankė Vincas 
Kairys su, žmona iš Pitcairn, 
Pa. Kairiai jau antru sykiu 
mus taip netikėtai aplanko. 
Pirmu sykiu jie mus aplankė 
dar 1946 metais, kada 
mes patys čia 
riai.

Kairys turi 
votą kriaučių 
Pa., per ilgus,

gražiai išbuda- 
šapą Pitcairn, 
ilgus metus. Į 

čia atvažiavęs jis vis žiūrinėja
į du dalyku — į kriaučių ša
pas ir laivus; jam, matomai, 
labai "patinka laivai. Nemažai 
laivelių jis čia apžiūrėjo, bet 
nenupirko; jie, matomai; tu
ri gerą akį ant Daitona Beach : 
ten jie 
namo.

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 
meninė. Mūsų 
mu ir kainomis 
tenkinti.

CLEVEEANDO ŽINIOS

Radijo ir Ohio Valstijoje
Progresyvės Partijos kon

vencijai užsibaigus ir Cleve- 
lande pasigirdo teisybės žodis 
per radiją. Sekmadienį 12:15 
po pietų per radiją kalbėjo 
John Fiel, elektros, radijo ir 
mašinistų unijos (CIO) lokalo 
777 narys.

Tarp kitko sakė Fiel:
“Aš nuvažiavau - į tą kon

venciją kaipo bešališkas ste
bėtojas. Aš sekiau bešališkai 
tos konvencijos eigą, jos tvar
ką. . Aš susitikau su darbo 
žmonėmis tokiais, kokiu ir aš 
pats esu; susitikau-su unijis- 
tais, tai yra: su mainieriais, 
plieno darbininkais, mėsos 
įmonių darbininkąis; susitikau 
su darbininkais, priklausan
čiais prie Amerikos Darbo 
Federacijos ir prie Industri
nių Unijų Organizacijos (C. 
I. O.), suvažiavusiais iš visos 
plačios Amerikos.

“Bet tai ne viskas, 
konvencijoje

Trumano pasekėjos privertė 
Mrs. Zak rezignuoti iš pirmo
sios organizacijos už tai, kad 
ji dirba už Henry Wallace. 
Mrs. Zak sako: “Aš to ir ti
kėjausi,. bet visai nenusimenu. 
Man dabar yra laisvesnės 
rankos dirbti už progresą, de
mokratiją ir žodžio laisvę be 
jokio biurokrato, sėdinčio virš 
mano galvos, kuris diktuoja, 
ką veikti.

Beje, reikia priminti, 
Mrs. Zak buvo delegatė 
viršminėtų organizacijų
mokratų konvencijoj, kuria ji 
labai pasipiktino, ir tas daug 
paskatino ją dar greičiau 
si versti į progreso pusę, 
labai patiko progresyvių 
vencija už tai, kad ten 
buvo lygūs, nebuvo 
‘'ekselencijų” ir kitų 
bių.
mo veikti už Progresyvę Par
tiją.

per- 
Jai 

kon- 
visi 

jokių 
dideny- 

Ji dabar pilna pasiryži-

so reikalais. Pas Juos yra ge
rų veikėjų. Ačiū draugėms 
moterims haverhillietėms, ku
rios prie užkandžių už mus 
padirbėjo. Lai būna lengva 
žemelė Juozui, o širdinga už
uojauta jo žmonai ir gimi
nėms.

Padėka
širdingai dėkavojame mano 

ir švogeriui, atvyku- 
Haver- 
visiems

draugams-ir draugams už vai
nikus, už vienokį ar kitokį pa
tarnavimą' laike laidotuvių. 
Ačiū Haverhillio Piliečių Ge
dimino Kliubo nariams už pa
sitikimą ant kapinių ir suteiki
mą grabnešių. Dėkui drau
gams, draugėms ir organiza
cijoms, kas tik vienaip ar ki
taip pasitarnavo laike laidotu
vių, toje mūsų liūdesio valan
doje.

Žinios iš Lietuvos
★ Po rekonstrukcijos darbų 

Žagarės (Joniškio apskr.) ma 
lūno gamybinis pajėgumas pa
didėjo 3 kartus. A. Pūkas

★ Pionierių sąskridžiui, ku
ris įvyks Rokiškyje, ruošiasi 
miesto ir apskrities vidurinių
jų ir pradžios mokyklų pio
nierių meno saviveiklos ko
lektyvai.

★ “Pirmūno”
ūkio moterims 
skrities Kultūros
torius St. Pranskūnienė skai
tė paskaitą “Tarybų valdžios 
rūpinimasis motina ir kūdi
kiu. J. Kazitėnas.

★ Individualinė statyba 
vyksta Plungės mieste. Gyve
namus namus pasistatė gyven
tojai Pocevičius, Rutkauskas 
ir Ragauskas. Namus statosi 
geležinkelininkai Norvaišas ir 
Chrapačas, tekstilės fabriko 
darbininkas Macys ir kiti. ,

A. Žvangulys.

Parėmė
1 d.

ALDLD
Susirinkimas

J<aip ir paprastai.
rinkime dalyvavo ir mūsų nuo
širdūs organizacijoms veikėjai 
A. ir M. Valilioniai, tik ką 
grįžę iš savo ilgos ir tolimos 
vakacijos. Jie pabuvojo Ka
nadoje, New Yorke ir dar kur. 
Po apsvarstymo kuopos ir or
ganizacijos reikalų, vienas 
draugas perskaitė Laisvės ir 
Vilnies darbininkų atsišauki
mą paremti Urugvajaus lietu
vių leidžiamą “Darbą,” nuper- 
kant jam magaziną su raidė
mis. Nutarta paaukoti $5. 
Labai smagu, kad draugai su
pranta mūsų draugų Pietų A- 
merikoj sunkią ekonominę pa
dėtį ir bando jiems pagelbėti 
sunkiame jų darbe.

J. D. Sliekas.

Aukštas Darbo Našumas
KLAIPĖDA, -r ‘’Liejinio” 

fabriko kolektyvas, įsipareigo
jęs šių metų bendrosios gamy
bos planą įvykdyti per 10 mė
nesių — iki lapkričio mėnesio 
1 dienos, deda visas pastangas 
tesėti savo žodį.

Gegužės mėnesio gamybos 
planas viršytas.

Toje 
buvo juodos 

odos delegatai, kurie dviejo
se'senosiose partijose .nebuvo 
pripažinti kaipo lygūs 
nes. O čia tie juodi 
nės turėjo lygias teises, 
ir balti: jie lygiai ėmė
vumą konvencijos problemų 
svarstyme be džimkroizmo, 
be diskriminacijos. Čia buvo 
delegatai nuo tautinių mažu
mų ir šiaip mažumos grupių 
atstovai. Jie visi, be skir
tumo rasių, tikybos arbą 
spalvos, visi lygiai, entuziastiš
kai svarstė savo reikalus sulyg 
amerikoniškų tradicijų, palik
tų mūsų protėvių, tų pionie
rių, kurie bėgo nuo persekio
jimo, nuo vergijos, kad galė
tų laisvai gyventi kaipo vie
nos draugijos nariai.

“Man, kaipo bešališkam 
stebėtojui, savo akimis pama
čius tą viską, mintis pasikeitė 
ir aš tapau tos partijos na
riu ir „manau dirbti dėl jos, 
kaip ir kiti tokie darbininkai, 
kaip aš.”

Toliau John Fiel pasakė, 
kad tie unijų vadai, kurie eina 
pzrieš Progresyvę Partiją, nėra 
darbininkams ištikimi vadai. 
Jie tik kalba už darbininkus, 
bet yra jų priešai, 
dai nedaro gero 
kams, bet blogo.
dėl reakcijos ir yra 
reakcininkams.

Fiel, 'betgi, persergėjo, kad 
nė visi jie tokie. Nekurie ir 
iš vadovų stoja už Progresy
vę Partiją.

Fiel kvietė visus 
Progresyvę Partiją ir 
joje už 
datų.

Mrs. 
krajsek)
suinteresuota progresyvių kon
vencijoj. Ji sako nusprendusi 
dalyvauti trečiosios partijos 
konvencijoj dar sausio mėne
sį kaipo stebėtoja. Jai kon
vencija patiko visais, atžvil
giais ir ji giliai įsitraukė į vei
klą už Progresyvę Partiją ir 
dirba' tarp slavų kilmės mo
terų, kur ji yra plačiai žino
ma.

Mrs. Zak buvo County De
mocratic Womens Organiza
tion vice-prezidente, taipgi ir 
Cosmopolitan Democratic Wo
men’s League vice-prezidente.

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,
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokitc.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 jr parūkymui.

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

IDEALIŠKA VIETA 
VAKACIJOMS

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

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

arti maudynių.

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

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

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

Mirė Juozas Šileikis
Liepos 22 d. staigiai mirė 

Juozas Šileikis. Pašauktas 
gydytojas nustatė, kad trūko 
galvoje gysliukė ir 
užliejo smegenis.

Juozas prieš mirtį 
karą parėjo iš darbo,
visada, pavalgė vakarienę ii 
neblogiausiai jautėsi. Paskui 
žmonai sako: “Atrodo, kad 
nieko man neskauda, taik ne
žinau, kodėl aš taip keistai 
jaučiuosi. O gal todėl, kad 
šilta.”

• Juozas Šileikis gimė Lietu
voje, kovo 11 'd., 1886 me
tais. Paliko tris brolius—An
taną, Petrą ir Adomą, taipgi 
tris seseris — Emiliją, Oną ir 
Barborą.
naitį Lewiston, 
buvo jauniausias 
Būdamas 16-kos metų 
vo į Latviją ir Rygoje 
šešis metus.

Iš Rygos atvažiavo 
riką, Haverhill, Mass,
metais vedė su Rozalija Ala- 
dovich-Gaina. Pagyvenę Mas
sachusetts valstijoj, atvyko, j 
Maine 'ir čia išgyveno 14 me
tų. Dirbo Crest Shoe Co.

Auburne gyvendamas turė
jo daug draugų ir prietelių, 
todėl ir jo karstą didelis kie
kis vainikų puošė. Viso A- 
merikoje išgyveno 42 metus.

Jis priklausė prie LLD 31 
kuopos ir LDS 45 kuopos. A- 
biejų kuopų pirmininku išbu
vo iki mirties. Taipgi, buvo 
nariu Lietuvių Piliečių Kliubo, 
Haverhill,' Mass. Senas dien
raščio Laisvės * šėrininkas ir 
skaitytojas*.

Velionis buvo draugiškas, 
laisvų minčių ir tvirtąs rėmė
jas darbo klasės reikalų. Pa
laidotas laisvai, liepos 25 d., 
Tautiškose Kapinėse, Haver
hill, Mass. Prie kapo pasa
kyta atsisveikinimo žodžiai— 
paskutinis sudiev’ Labai gai
la, kad netekome nuoširdaus 
ir gero draugo I

Kad pagerbti velionio įsiti
kinimus, tai jo draugai ir 
prieteliai suaukavo į dienraš
čio Laisvės popieros fondą 
$16.50. Aukas rinko J. Ži
linskas ir K. Steponaitis. Au
kavo sekamai:

H. J. Žilinskai $3. Po $2: 
K. A. Steponaičiai, R. Šilei
kienė, Mrs. 8c Mr. Roland 
Fartin. Po $1 aukavo: E. 
Naujakienė, J.-'Apšeigienė, E. 
Krapavickienė, F. Apšeiga, 
Steve Gaina, A. Apšeigienė. 
Po 50 centų—A. Kaulakis ir 
J. Stukienė. Ačiū visiems au
kavusiems.

Progresyvių Partijos vietinis 
skyrius Aėlei sukėlimo agitaci
jai lėšų rengia smagų pikniką,, 
kuris įvyks šeštadienį, rugpjū
čio 21 d. Piknikas 
po pietų ir tęsis ligi 
nakties, 

šeštadieniais mes
balius-bankietus, šeštadieniais 
mes laikome šokius, šeštadie
niais mes laikome kitokius pa
rengimus, na, -dabar mes šeš
tadienį turėsime ir Progresy
vių 'Partijos' pikniką.

Pittsburgho ir apylinkės 
žmonės, kurie pritariat Pro
gresyvių Partijai, kurie už
jaučia! pažangų judėjimą, 
dalyvaukite piknike. Piknike 
galima bus pasikalbėti įvai
riais klausimais, galima bus 
pabaliavoti ir lig vėlumai nak
ties prie geriausios orkestros 
pasišokti.

Taigi rugpjūčio 21, šešta
dienį, wisi į pikniką.

Piknikas įvyks Kwaliks 
Grove. Vieta plačiai žinoma.

Automobiliais važiuojant iš 
kitur važiuokite į McKees 
Rocks, pasukę į Island Ave. 
važuokite toliau ir privažiavę 
McCoy Road važiuokite Mc
Coy Road. Ant kalno užva
žiavę matysite nurodymus pik
niko vietos, arba paklauskite 
pas tenaitinius gyventojus ir 
jums nurodys Kwaliks Grove, 
pikniko vietą.

J. Miliauskas.

Washington. — Žemdir
bystes departmentas skai
čiuoja, jog šiemet užderės 
daugiau medvilnės (bovel- 
nos)0 negu bet kada per 
paskutinius 10 metų.

Egzaminuojant Akis, ■ 
Rašome Receptus i 

i Darome ir Pritaikome Akinius į

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

Darbštūs Haverhilliečiai
Kaip matyti, tai draugai ha

verhilliečiai puikiai gyvena ir 
turi kuo pasigėrėti. Jie turi 
puikų piliečių Kliubo Namą, 
piknikams parką, o taipgi 
nuosavas laisvas Tautiškas 
Kapines. ' Reiškia, gali lais
vai gyventi ir laisvai pasilai
doti.

Haverhilliečių pasiekimai 
rodo, kad jie nuo seniai gerai 
darbavosi ir rūpinosi progre-

Statyba Joniškyje
JONIŠKIS. — Įpusėta me-' 

chaninės grūdų džiovyklos ir 
2,500 tonų talpos grūdų san
dėlio statyba. Grūdų džio
vykloje per parą bus džiovi
nama iki 72 tonų grūdų.

Mieste taip pat gyvai vyks
ta individualinjų namų staty
ba. Daugiau kaip 30 darbi-, 
ninku ir tarnautojų jau bai
gia statyti savo gyvenamuo
sius namus. Pasiruošta dar 
100 individualinių namų sta
tybai. St. Šarūnas.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

, Funeral Home.
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
TeL Virginia 7-4499

BAR & GRILL
LIETUVIŠKA ALUDE
DEGTINĖ, VYNAS ir 

ALUS

Kanados
4

Black Horse Ale 
Joseph Zeidat, Jr 

411 Grand St. 
Brooklyn, N. Y.

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—-Antr.,



NewYorktK^/WaZinioi
Milionai Newyorkieciy. 
Pavėsiavo Pajūriuose

LDS Trečia Apskritis Rengia 
Laisvės Naudai Pikniką

Baigiami Planai Miesto 
Jubiliejaus Iškilmėms

Iš Dariaus ir Girėno 
Paminklo Komiteto 
Veiklos

Pasitaikius saulėtam ir šil
tam sekmadieniui, kokių ne
daug buvo New Yorke šią va
sarą, milionai miestiečių 15-tą 

•rugpiūčio praleido pajūriuose. 
Coney Islande buvo apie 1,- 
200,000 lankytojų. Kituose 
rezortuose taipgi buvo daug 
tūkstantinės minios.

Coney Islande 24 asmenys 
\ buvo patekę i bangas, ku

rioms nebepajėgė atsispirti 
patys. Juos išgelbėjo gyvy
bės sargai. Ir daug vaikų bu
vo pasimetę nuo tėvų.

Temperatūra buvo 84 laips- 
1 niai, drėgmės 72 nuošimčiai.

New Yorke šį ketvirtadienį 
susirenka 14-kos šiaurrytinių 
valstijų pašalpdavystės įstai- 

• gų viršininkai į bendrą pasi
tarimą pašalpų teikimo reika
lais. *

Psichiniai Ligoniai Daugėja 
Dėl Susikimšimo: Gydytojai 

______ 1

Bellevue psichinių ligonių 
institucijos daktarai sako,' kad 
pamišėlių ir dalinai psichiniai 
nesveikų asmenų skaičius pa
skutiniu laiku greit didėja; ir 
daugelyje .atsitikimų prie to 
prisideda susikimšimas butuo
se. Daktarai sako, kad šei
moms gyvenant susikimšus, 
jaunoms poroms gyvenant pas 
tėvus, vyksta daugiau ginčų 
ir visokių nesusipratimų, ner
vai yra labiau pairę ir ben
drai žmonės yra labiau įerzin
ti, įtempti.

Ypatingai susikimšimas yra 
kritiškas Harleme, kur vieto
mis trys ir daugiau šeimų gy
vena vienos šeimos dydžio 
apartmente. Daugelyje netur
tingų butų gyventojai miega 

-—voniose, nes nėra pakankamai 
vietos dėl lovų. Tas viskas 
prisideda prie psichinių ligo- 

1 nių skaičiaus didėjimo, skko 
daktarai.

25,000 LAIŠKŲ
Veteranų Administracija 

praneša, kad jos New Yorko 
skyriuje dabar guli 25,000 ve
teranų laiškų, kurie dėl laiko 

i stokos dar neatidaryti. Tie 
laiškai yra apie valstybinės 
apdraudos pratęsimą. Praeito 
mėnesio pabaiga buvo pasku- 

x-tinis terminas tos- apdraudos 
atnaujinimui.

ELNIS BRONXE
į Nors nei Bronx zoologijos 
j sodas nei kitas žvėrynas New 
I ■> Yorko apylinkėje nesiskundė, 

kad praradę elnį, bet jau
nas elnis per visą dieną 
trečiadienį bėginėjo Bronxo 

. gatvėse. Keli policijos auto
mobiliai jį vijosi, bet įstengė 
jį pagauti tik po kelių valan
dų, kai jis labai pailso. Ma
noma, kad elnis į miestą kaip 
nors įsigavo iš į šiaurę nuo 
New Yorko zesančių girių.

LDS trečios apskrities komi
tetas, atsiliepdamas į dienraš
čio Laisvės atsišaukimą, kad 
paremtų Popieros Fondą, ren
gia pikniką. Piknikas įvyks 
12-tą dieną rugsėjo (Sept.), 
Vaičionio Meadow Grove 
Parke, 166 Division Ave., 
Cranford, N. J. Iš karto bu
vo paimta diena 19-tai rugsė
jo, bet kuomet sužinota, kad 
tą dieną įvyksta Aido ir Siety
no Chorų bendras piknikas, 
tai diena likosi pakeista.

I Visus LDS Narius 
Ir Laisvės Skaitytojus

Draugai ir draugės LDS 
nariai ir Laisvės rėmėjai! Šis 
piknikas yra svarbus ir svar
biam tikslui. Kiekviena LDS 
kuopa, dienraščio Laisvės 
skaitytojas ir visi tie, kurie 
myli ir gerbia dienraštį Lais
vę, turėtumėte ateiti į talką 
šiam piknikui. Talka yra įvai
ri. LDS ' kuopos turėtumėt 
paaukoti supirkimui maisto. 
Laisvės rėmėjai—suteikti įvai
rių dovanų, kad už jas pada
rius piknike pelno, šis pikni
kas yra pirmutinis piknikas 
paramai . dienraščio Laisvės ir 
jisai turėtų būti visapusiai sėk-

Vartotojų Veikla Prieš 
Aukštas Kainas Išjudina 
Ir Atstovus Veikti

Jo susiedijos vartotojams 
paskelbus streiką prieš mėsos 
aukštas kainas, tam streikui 
vykstant, piliečiams delegaci
jomis ir laiškais pradėjus į jį 
kreiptis, brooklynietis demo
kratas 19-to distrikto assem- 
blymanas Philip J. Schupler 
viešai pareiškė pritarimą var
totojams.

Schupler pasiuntė guberna
toriui Dewey paraginimą, kad 
valstijos valdžia tuojau ištirtų 
“chotinę ir gėdingą padėtį” 
miesto gyventojams mėsos ir 
paukštienos pristatymo ir par
davimo srityje.

Savo pareiškime atstovas 
sako, kad mėsos pakuotojai, 
sandėlininkai, perkupčiai ir 
net krautuvininkai prasikals
ta “kėlimu kainų ir kitokia 
monopolistine praktika.”

NUKRITO NUO 9 ETAŽO
Mick Rommey, keltuvo ope

ratorius ant 240 West End/ 
užvakar nukrito nuo devinto 
aukščio keltuvo tuštumoje, ir 

Įtik lengvai susižeidė. Po 
žaizdų perrišimo daktaro ka
binete jis pėsčias nuėjo namo.

mingas, kaip kuopų aukomis, 
taip ir įvairiomis dovanomis.

“Well,” kolonijos iš toliau 
ir 'arčiau organizuokite busus. 
Kiekvienas dienraščio rėmėjas 
turi būt šiam piknikui organi
zatorius. Rengėjai yra nusi
tarę, kad bus suteikta dova
na tai kolonijai, kuri daly
vaus piknike skaitlingiausiai. 
Aiškiau, kuri kolonija turės 
daugiausiai savos publikos.

Na, ir ne tik New Jersey’ 
valstijos kolonijos, bet Brook- 
lynas ir artima Philadelphija 
ir kitos Pennsylvanijos lietu
vių kolonijos esate kviečiamos. 
Būtų gerai, kad , pirmutinė 
LDS kuopa ar Laisvės rėmėjai 
praneštų rengimo komisijai, 
kad pradedate ruoštis, orga
nizuojate busą ir rengiatės 
dalyvauti masiniai, šis pikni
kas turi būti antras 'didumu 
nuo įvykusio Laisvės pikniko 
Brooklyne. Brooklyno 
pirma kuopa oficialiai 
kviesta suorganiz'uoti
Laiko mažai teliko. Ir visų 
bendras darbas, visų pasiryži
mas pagelbėti dienraščiui, su
kelti jam paramos.

A. MATULIS,
Apskrities Pirm.

Didžiojo New Yorko vyriau
sieji valdininkai ir specialė 
Auksinio Jubiliejaus Komisija 
buvo susirinkę praėjusį pir
madienį apsvarstyti galutinius 
planus jubiliejinės parodos 
atidarymo ir pravedimo dar
bams.

Pasitarimuose su , majoru 
O’Dwyer ii1 komiteto pirmi
ninku Grover A. Whalenu 
taipgi dalyvavo direktoriai ir 
planuotojai 76 privatiškų pa
rodų bendrojoje ekspozicijoje. 
Taipgi dalyvavo visų 102 
miesto departmental viršinin
kai.

Ekspozicija . prasidės atei
nantį pirmadienį, rugpiūčio 
23-čią, Grand Central Palace, 
480. Lexington Ave., prie E. 
46th St., New Yorkė.

LDS 
už- 

busą.

Apgaulingas Piršlių Biuras 
Turi Atsakyti Prieš Teismą

Būrys New Yorko policijos 
praėjusį sekmadienį virš va
landą laiko su įvairiais įran
kiais triūsėsi ant vieno namo 
stogo, kad ištraukti rynon 
jslydusį ir įkliuvusį šuniuką.

Brooklyniečiai!
VAŽIUOKIME J PHILADELPHIJOS 

PIKNIKĄ!

Yra pasamdyti 3 busai važiavimui į philadel- 
phiečių rengiamą Laisvės paramai pikniką. Tuo
jau įsigykite busų tikiet'us.

Piknikas įvyks rugsėjo-Sept. 5 d./ ant ryto
jaus bus Labor Day šventė. Turėsite progos pa
silsėti, kad ir vėliau sugrįšite.

Busai išeis 9!30 vai. ryto. Iš Parko grįš 7:30

KAINA $3.25 Į ABI PUSI

* Kiekvienais metais turime keblumų su pasivė
linusiais įsigyti bilietus. Paskutinę dieną subėga 
norinčių važiuoti. Nedarykite tos klaidos šiemet. 
Įsigykite bilietus iš anksto. Tuojau kreipkitės į 
Laisvės raštinę ir nusipirkite buso bilietą.

Mėsos Streikui Vyks
tant, Kelia Kitų Maisto 
Produktų Kainas

streiką New Yorke 
antrai 
23-čios,

savaitei, iki 
spekuliantai 
maisto pro-

Mėsos 
pratęsus 
rugpiūčio 
pradėjo kelti kitų
dūktų kainas.

Kiaušiniai, kaip vienas iš 
mėsos vietoje vartojamų val
gių, pabranginti 6 iki 10 cen
tų bėgiu savaitės. , Pirmosios 
rūšies, didokų kiaušinių tuzi
nas rugpiūčio 14-tą parduota 
po 97 centus, o kai kur ir po 
daugiau. Prieš savaitę ta pati 
rūšis parduota po 89 c.

Sūrio kainos taip pat pašo
ko. Paprastosios varškės sva
ras, buvusios parduodamos po 
25 centus, jau parduodamas 
po 29 centus. Iš karto paro
dė neva dvi rūšis, būk tai 
atsirado geresnė rūšis. Už ke
lių 
go 
ko

dienų iš turgaus visai din- 
ta vadinama prastesnė, li- 
tiktai mokamoji po 29 c.
Parduodantieji paukštieną, 

žuvį ir net daržoves ir vai
sius daugelyje vietų nuimdi- 
nėjo nuo- produktų karnų už
rašus. Paklausuš kainos, la-- 
bai tingiai ją tepasako ir kož- 
nu tokiu atveju pasirodė, jog 
kainos užkeltos po vieną ar 
daugiau centų ant svaro ar 
gabalo.

. Toji padėtis biednina kiek
vieną darbo žmogų, mažina jo 
uždarbio vertybę, o biednuo- 
menę tiesiog alkina.

$ Vartotoja. '

m.Pauline Skistimas, 48 
amžiaus. Gyveno 76 Milford 
St., Brooklyn, N. Y. Mirė 
rugpjūčio 15 d., Kings County 
ligoninėj. Laidotuvės įvyks 
rugpiūčio 18 d., šv. Jonb kapi
nėse. Kūnas pašarvotas na
muose, po viršminėtu adresu. 
Velionė paliko nuliūdime vyrą 
Ignatz. Laidotuvių apeigomis 
rūpinasi graborius J. Garšva.

Michael Wiza, 352 Bedford 
Ave., 72 amžiaus. Mirė rug
piūčio 14 d., Creedmore State 
ligoninėj, Queens. Laidotuvės 
įvyko rugpiūčio 16 d., šv, Trai- 
cės kapinėse. Velionis paliko 
nriliūdime marčią. 'Laidotuvių 
apeigomis rūpinosi graborius 
J. Garšva.

. Į teismą buvo patrauktos 
dvi piršlybos įstaigos, Social 
Contacts, Inc., ir Friendship 
Center, Inc. Abi šios .įstaigos 
buvo savos 'rūšies piršlybos 
biurai. Asmenys užsimokėda
vo po dešimt dolerių ir gau
davo septynių asmenų adre
sus 'susirašinėjimui vedybų 
reikalu. Tie biurai, neva, 
“psichologiniai suderindavo” 
asmenis pagal charakterį, 
temperamentą, mokslą ir tt. 
Bet, ‘kaip tai iškėlė keli kli
entai, dažnai būdavo išduoda
mi adresai visai neegzistuo
jančių žmonių. Kuomet agen
tūrai neužtekdavo tikrų klien
tų susirašinėjimui su naujais 
klientais, kokio nors agentūros 
raštininko adresas būdavo 
įteikiamas, ir jis susirašinėda
vo “vedybų klausimais.”

‘Byla bus sprendžiama New 
Yorko aukščiausiame , 'teisme 
pas teisėją S. Dicksteiną.

Nusižudė dėl Žmonos Mirties

Edward Parcell, Bronxo 
krautuvininkas, nusižudė iš
šokdamas iš ketvirto aukšto 
lango, kai rytą atsikėlęs rado 
žmoną lovoje negyvą. Jų 
duktė buvo per visą laiką bute, 
bet nei apie motinos mirtį, nei 
apie tėvo nusižudymą nežino
jo, kol matę iššokantį žmogų 
policininkai atsiskubino.

Pastaruoju laiku šio komite
to vieša veikla kiek sumažėjo, 
nes norima prieiti prie užbai
gos pradėto darbo, pastatyti 
paminklą Brooklyne pagerbi
mui didvyriško žygio mūsų la
kūnų Dariaus ir Girėno. Bet 
vis randasi priežasčių, kurios 
šį- reikalą sulaiko.

Kaip jau pirmiau buvo pra
nešta, komitetas stengiasi tei
rautis naujos vietos dėl pa
minklo. šiuo klausimu įteik
ta New Yorko miesto parei
gūnams plačiai apibūdinantis 
visą padėtį raštiškas prašy
mas, kuriame įžymėtos re
miančios šį fondą draugijos, 
vietiniai ir kitų lietuvių kolo
nijų laikraščiai su vietos ra
dijo ir orginaliais komiteto 
parašais. Manyta, kad šis žy
gis bus skubus, vienok praė
jo jau keli mėnesiai, bet dar 
jokios žinutės nesulaukiame, o 
be pastovios vietos negalima 
pradėti jokio techniško darbo 
paminklo statymui, prie to 
visko, stoka ir pinigų. Pa
minklo statymui yra sukelta 
aukų ir su uždarbiais nuo pra
mogų viso arti $5,000.

Kuomet koks naujas užma
nysiąs veikiai neįvykdomas, 
tai kai kurie asmenys sklei
džia įvairius gandus, būtent: 
paminklo reikalas vilkinamas 
tuo tikslu, kad komitetas gau
tų sau daugiau algų, ^.rba vėl, 
būk pinigai išeikvoti, ir tam 
panašiai. Užtikrinu, kad nie
ko tokio nėra, visas komitetas 
dirba dovanai ir už ruošiamas 
pramogas niekas neima atly- 
ginirfio, o gautos aukos ar likę 
uždarbiai nuo parengimų sau
giai suskaitomi ir dedami ban- 
kan Dariaus-Girėno Paminklo 
Fondo vardu ant dviejų iždo 
globėjų ir iždininko, kuris yra 
po $500 užstato.

Įsikūrus šiam fondui, 1939 
m. spalių mėn., nuo tos datos 
kas metai suruošiama atžymė- 
jimas liepos 15-tos dienos, 
1933 m., lakūnų tragiško žu
vimo. šiemet ypatingai ren
giamas gražus bankie'tas ir šo
kiai pagerbimui Dariaus ir Gi
rėno. penkiolikos metų sukak
ties nuo transatlantinio skri
dimo. Pramoga įvyks šešta
dienį. spalių 16 d., š. m., Pi
liečių Kliubo Salėje, 280 Uni
on Avė., Brooklyne. Bilietai 
bus pardavinėjami iš anksto, 
tad nuoširdžiai prašome drau
gijų ir pavienių asmenų jų įsi
gyti.

Korespondentas J. Š.

Staten Islande Statys 
Miestavą Projektą

Pirmojo po karo visuome
niškų .gyvenamų namų projek
to statyba Staten Islande pra
sidės rugp. 18-tą. Ceremoni
jose 
Dwyer ir kiti 
Naujasis projektas 
South Beach Houses.

daįyvaus majoras O’- 
■ ir kiti valdininkai.

vadinsis

Perseido 
praeita 

danguje.

Taip vadinami 
meteorai, pradedant 
naktimi, yra matomi 
Meteorai, jei oras yra geras,
geriausiai matomi vidunaktį, 
ir jie bus matomi per visą 
ateinančią savaitę.

Mr. ir Mrs. Vincent Ne- 
trosio, gyvenanti pusantro 
kambario apartmente, Bron- 
xe, susilaukė trijukų kūdikių. 
Staiga daug padidėjus šeima 
sudhrė jauniems tėvams dide
lę rūpestį dėl nebuvimo ati
tinkamo buto.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA 

Salės dėl Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt. 

Puikus steičius su naujausiais 
įtaisymais.

KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS 
Kainos Prieinamos.

949-959- Willoughby Ave.
Tel STagg 2-8842

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas
417 Lorimer Street 

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių Valgių 
gražus pasirinkimas.

I
 GYDYTOJAS |

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

BROOKLYN, N. Y. ?

U—2 dienom fi

Valandos: j g-g vakarals
Ir Pagal Pasitarimais.Telefonas EVergreen 4-0203
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TONY’S

Peter Kapiskas

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

I ‘

Tel. EVergreen 4-8174

BAR & GRILL 
I 

Degtinės, Vynai ir Alus
RHEINGOLD . 

BEER & ALES

Peter 
KAPISKAS

UP-TO-DATE

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

I

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko 

SAVININKAI . .

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS
i

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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

Reikalauja 44 Miliony . > 
Dolerių Prašalinimui 
Miesto Šiukšlių

Surinkimas nuo durų viso
kių liekanų dar neužbaigia 
mūsų rūpesties ir atsakomy
bės. šiomis dienomis miesta- 
vosios statybos koordinuoto- 
tojas Robert Moses pasiūlė 
trimetinę šiukšlių prašalinimo 
programą, kuriai reikalauja iš 
miesto iždinės $44,000,000.

Programa reikalauja pasta
tyti daugiau naujų šiukšlėms 
naikinti punktų, praplėsti esa
muosius. O greta to, vis vie
na numatyti vietų naujiems 
parkams ir plėtimui esamųjų 
pavartojant seklumų užpildy- ) 
mui tokias liekanas, kurios 
nesiduoda lengvai sunaikina
mos.

Webb & Knapp, Inc., firma • 
kreipėsi į miestą leidimo iš
naudoti New Yorko centro * 
plotą įvairioms privatiškoms 
statyboms. Plotas randasi 
tarp 24th - 61st Sts. ir Park 
Avenue ir East River.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tėl. EVergreen 7-6868
9—12 ryte 
1— 8 vakareValandos:

Penktadieniais uždaryta.
''HIIIUIHlIUIIIIIIIIIIIHIUIIimillUlffl

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks- 

k lūs ir krajavus 
» sudarau su ame- 
K rikoniškais. Rei-
■ kalui esant ir
■ padidinu tokio 
v dydžio, kokio pa- 
F geidaujama. Tai

pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

Kampas Broadway Ir Stone Ave., prie 
Chauncey St., Broadway Lina.

Tel. QLenmore 5-6161

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

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

Brooklyn, N. Y.

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

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. EVergreen 7-6238

NUPIGINTAS PARDAVIMAS
Aukštos Rūšies Džiūlėrių Sandėlio

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

Ir Auksinių Daiktų Visokių Rūšių.

Dailių Moteriškų ir Vyriškų 
Laikrodžių Didelis Pasirinkimas

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

Vėliausios Dienos
Didelis Pasirinkimas Religijinių Daiktų.

PIRKITE DABAR IR TAUPYKITE PINIGUS

Rankpinigiai Palaikys Bile Daiktų 
Iki Jums Jo Reikės

ROBERT LIPTON
Brooklyn, N. Y<

Telefonas STagg 2-2173

701 Grand Street
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