
Babe Ruth.
Turtingas, Bet Vėžio Liga

J j Visvien Paėmė! 
Kiubos Valdžia Mėgdžioja. 
Teismas Nukeltas.

Rašo R. MIZARA

Mes, lietuviai pirmosios 
amerikiečiu gentkartes žmo
nės, niekad pilnai neįvertino
me mėgiamiausio amerikiečių 
sporto-—Basebolės.

O tai yra gražus ir švarus 
sportas, ir juo vasarą žavisi 
tūkstančiai amerikiečių .

Labiausiai pasižymėjęs base- 
bolėje asmuo ligi šiol buvo 
George Herman Ruth, vadi
namas Babe Ruth, kuris praė
jusį pirmadienį New Yorko 
Memorial ligoninėje mirė, pa
kirstas vėžio ligos.

Chicago. — CIO Elektri- 
ninkų - Mašinistų Unijos 
1114-to skyriaus komitetas 
vienbalsiai priėmė rezoliuci
ją, kuri smerkia valdžią už 
Komunistų Partijos vadų 
areštavimą; sako: “Tai 
skandališkiausias istorijoje

Niekas ligi šiol basebolės amerikiečių teisių laužy- 
sporto pasaulyje neatliko to. mas. Medžioklė prieš komu- 
ką buvo atlikęs Babe Ruth.

Kadangi basebolė 1 
krašte labai mėgiamas spor
tas, tai ir tie, kurie jame da
lyvauja, neveikia, žinoma, ne
mokamai.

Velionis Babe Ruth, sako- 
ma, alga uždirbo net $880,-! 
900?

Be to jis gavo už visokias 
reklamas, kuriose buvo jo 
vardas naudotasjnet $500,000. 

1930 ir 1931 metais Babe 
Ruth gaudavo po $80,000 per 
metus algos.

Tai milžiniška suma, paly
ginti su vidutinio darbininko 
alga, sakysime, uždirbančio 
apie po $3,000 per metus. 

Tiek pinigų gaudamas, Babe 
Ruth galėjo gražiai gyventi. 
Ir jis, aišku, gražiai gyveno. 

Bet, štai, Įsimeta jo gerklėn 
vėžio liga,—ta didžioji žmo
nių neprietelka. Ir ji Babe 
^uth be laiko pasmaugia!

Jau prieš pora metų gydy
tojai žinojo, kad Babe Ruth 
turi vėžio ligą, kad jinai šį 
fcymųjį sportininką smaugia.

Bet gydytojai ligoniui nesa
kė, kas ji smaugė.

Gydytojai, beje, taikė jam 
naują vaistą, teropterinu va
dinamą.

Prieš tūla laiką Babe Rutho 
veide pasireiškė kažin koks 
tumoras,—navikas, — ir gy
dytojai, pagydę jį su šiuo 
vaistu, tuojau tumorą sunaiki
no.

Tačiau pačios vėžio ligos ne
galėjo išnaikinti iš jo gerklės 
ir tiek, nepaisant, kiek buvo 
dėta pastangų ir naudota vais
tų.

Ligoniui nebuvo sakyta, kad 
jis turi vėžio ligą, tačiau jis, 
kaip sako tie, kurie jį gerai 
pažino, suprato, kad jo liga 
nėra pagydoma ir kad jis tu
rės skirtis su pasauliu.

Ir Babe Ruth, amerikinio 
^sporto ritieris, atsiskyrė su 
gyvųjų pasauliu nesulaukęs 

. pilnai 53 metų amžiaus.
Tegu jis ilsisi ramybėje!
O vėžio ligos priešai turėtų 

dėti didesnių pastangų jai nu
galėti ir tuo būdu sutaupyti 
tūkstančius gyvybių, be laiko 
išplėštų iš gyvųjų tarpo!

A V

Kiubos (Cuba) valdžia 
smarkiai mokosi iš Jungtinių 
Valstijų reakcininkų.

Prieš keletą dienų ten buvo 
įkaitinti 32 kiubiečiai komu
nistai, būk dėl to, kad jie 

* “suokalbiavę prieš respublikos 
pastovumą.”

Ir sugalvok tu man tokį 
kvailą kaltinimą!

Kiuba, atsiminkime, nėra 
nepriklausoma (pilnoje to žo
džio prasmėje) šalis. Ją vai

zdo, ją kontroliuoja Wall stry- 
tas, Amerikos kapitalistai. Dėl 
to, Kiubos valdžia mėgdžioja 
Washingtona.

Jeigu čia komunistai perse
kiojami, tai jie turį būti per
sekioti ir tenai! '

Tai išmintis!

Beje, 12-ka Amerikos ko
munistų vadų, suimtų prieš 
keletą savaičių, bus teisiami<

Ą rugsėjo 27 d.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 
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Elektrininkai Smerkia 
Raudonųjų Ėdikus

;nistus daroma, kad juo la- 
mūsų biau pasmarkintų karinę 

isteriją ir įbaugintų žmones 
nuolankiai pasiduot kari
niams demokratų-republi- 
konų planams.”

Minimas unijos skyrius 
turi 6,000 narių.

Lenkijos Pramonė 
Žymiai Viršija Planą

Varšava. — 27 suvalsty
bintos pramonės Lenkijoje 
viršijo bent keliais nuošim
čiai gamybos planus šešiem 
pirmiesiem šių metų mėne
siam. Pakilo geležies, plie
no, anglies, mašinų ir kitų 

’ pramonių našumas.
Numatoma, jog šiemet 

bus pagaminta 70 milionų 
tonų anglies. Apie 28 milio- 
nai tonų bus išgabenta už
sienin ir parduota 22 šalim.

Paryžius. _— Franci jos 
seimas 292 balsais prieš 282 
nutarė duoti ministrui P. 
Reynaudui beveik diktato
rišką galią finansam tvar
kyti.

Wallace Smerkia 
Neamerikinj Komitetą 
Už White o Mirtį

New York.— Henry Wal
lace, Progresyvių Partijos 
kandidatas prezidento vie
tai, pareiškė:

— Harry D. White, geras 
mano draugas ir artimas 
bendradarbis daug elyje 
Naujosios Dalybos komite
tų, numirė, kaip Thomaso 
Neamerikinio Komiteto au
ka.

žinia apie p. White’o mir-

Per ilgus metus Harry 
White glaudžiai bendradar
biavo su prez. Franklinu D. 
Rooseveltu. Karo metu p. 
White dirbo dieną ir naktį, 
kad išmuštų finansines at
ramas iš po Adolfo Hitlerio 
kojų. White suplanavo prie
šų pinigų užšaldymą Jungt. 
Valstijose. Jis atkasė ir 
slaptas pinigines nacių są
skaitas bepusiškose (neut- 
ralėse) ir draugiškose šaly
se.

1947 m. p. White pasi
traukė iš valdinės tarnybos 
dėl nesveikatos.

Nepaisant, kad White 
daugelį metų su pasiaukoji
mu darbavosi valdinėse pa
reigose, nežiūrint, kad jo 
širdis buvo silpna, vis tiek 
Thomaso komitetas, raganų 
medžiotojas, žiauriai ir il
gai jį tardė. Tardymų nuo
rašas užima 72 puslapius.

Brooklyn, N. Y., Ketvirtadienis, Rugpiūčio-Aug. 19, 1948

Neamerikinis Komitetas {kandžiais 
Šnipinėjimų Primetimais Prisidėjo 
Prie Harrio White'o Numarinimo

----------------------- a ■____________________  0------------------------

Fitzwilliam, N. H. — Mi
rė Harry Dexter White, bu
vęs Jungtinių Valstijų iždo 
sekretoriaus padėjėjas. Mir
tį jam priartino Neameriki- 
nės Veiklos Komitetas, kaip 
sako White’o šeima ir gy
dytojas.

White sirgo širdies liga. 
Kongresmanų Neamerikinis 
Komitetas W a s h i ngtone 
šiurkščiai, įžeidžiančiai kvo
tė White’ą per pusantros 
valandos, nepaisant jo ligos. 
Republikono Parnellio Tho
maso vadovaujamas, tas ko
mitetas įtarė, būk White 
karo metu priklausęs neva

Bulgarija Nubaudė 
Septynis Teroristus

Sofija, Bulgarija. — Teis
mo sprendimu, tapo numa
rinti 7 asmenys, kurie orga
nizavo teroristų saikas de
mokratinei Bulgarijos val
džiai nuversti. Teismas at
rado, jog teroristai veikė 
pagal užsieninių imperialis
tų nurodymus.

Prieš Fašistų Dalyvavimų 
Raud. Kryžiaus Sueigoj

Stockholm, Švedija.— So
vietų Sąjunga ir septyni 
kaimyniški kraštai atsisakė 
dalyvauti pasaulinėje Rau
donojo Kryžiaus konferen
cijoje todėl, kad Franko Is
panijos fašistai yra priimti 
į konferenciją.

JAPONŲ MOKINIAI 
VERČIAMI KARINES 
DAINAS DAINUOT

Maskva. — Raudonoji 
Žvaigždė praneša, kad Osa
koj,. Japonijoj, studentai y- 
ra verčiami lankyti karines 
pamokas ir dainuoti tokias 
karingas dainas, kaip “Ja
ponija, Azijos valdovė.” Jei
gu kurie jų nedainuoja, tai 
pietų negauna.

TARYBŲ LIETUVOJE, LATVIJOJE IR ESTIJOJE
PRAMONĖS ATKŪRIMAS 

LIETUVOJE
Per trejus pokarinius me

tus Lietuvoj atstatyta ir 
pradėjo veikti 1.802 valsty
binės pramonės įmonės. Lie
tuvoje pradėta kurti nuosa
va sunkioji industrija, sta
toma staklių, elektros moto
rų ir kitos gamyklos.

Į 1950 metų galą pramo
nės produkcijos gamyba, 
palyginti su prieškariniu ly
giu, padidės 80%, elektros 
energijos gamyba padidės 
tris kartus, durpių gamyba 
— keturis kartus. Žemės 
ūkio mašinų gamyba padi
dės dvigubai. '

LATVIJOS GAMYBA 
DIDĖJA

Latvijos pramonė kas mė
nesį vis didina savo pro
dukciją. Pastarųjų metų 
pirmame ketvirtyje respub
likos pramonė įvykdė bend
rosios produkcijos gamybi

Kongresmanų Komiteto Persekiojamas, Mirė nuo 
Širdies Ligos Buvęs Roosevelto Bendradarbis
sovietinių šnipų rateliui.

Už dviejų dienų po tų 
kvotimų ir mirė White dėl 
širdies sustojimo. Jis buvo 
56 metų amžiaus.'

Frank Coe, Neamerikinio 
Komiteto persekiojamas se
kretorius Tarptautinio Fi
nansų Fondo, pareiškė:

— Mano supratimu, Har
ry White ne savaime mirė— 
jis buvo nužudytas; jį pa
laipsniui ir žiauriai nužudė 
įžūlūs šmeižtai, begaliniai 
šmeižtingi tylėjimai.

White paskutinį kartą bu-

POLICIJA IR CARISTAI RUSAI VARGINA 
KOSENKINĄ LIGONINĖJE NUOLATINIAIS 
KVOTIMAIS IR ĮKALBINĖJIMAIS

New York.—Sovietų kon
sulatas pareikalavo leist jo1 
atstovams laisvai lankyti 
ligoninėje sovietinę pilietę 
Kosenkiną. Policija, neleis
dama Sovietų pareigūnams 
pasikalbėti su Kosenkiną, 
laužo tarptautines teises, 
sako konsulatas.

Generalis Sovietų konsu
latas New Yorke išleido 
viešą pareiškimą, kuris pri
mena tokius dalykus:

— Detektyvai dieną ir 
naktį apstoję Kosenkiną. 
Kartu su rusais caristais 
policininkai nuolat kvočia 
nusilpusią ligonę ir diktuo
ja, ką ir kam ji turi saky
ti.

I

Konsulo pavaduotojui Zo- 
tui Čepurnichui ir sekreto
rei Zinai M. Ivanovai buvo 
tiktai sykį leista įeiti į ligo
nės kambarį ir tik dvi mi
nutes ten pabūti. Kuomet 
konsulato atstovai norėjo 
pasikalbėti su Kosenkiną, 

nį planą 110,8 procento, ant
rame ketvirtyje — 118- pro
centų. Didžiausių pasiekimų 
turi vietinės pramonės mi
nisterija, įvykdžiusi planą 
122 procentais, mėsos ir 
pieno ministerija — 128 
procentais, lengvosios pra
monės ministerija — 121 
procentu.

PARAMA ESTIJOS 
PRAMONEI

Tarybų Estijos pramonė 
sistematingai gauna pagal
bą iš broliškų tarybinių res
publikų. Tik viena Talino 
gamykla “Volta” gavo po
kariniais metais iš Sverd- 
lovsko 5 tūkstančius tonų 
dinamų ketahs, iš Maskvos, 
Kuibyševo — 160 tūkstan
čių guolių, iš Maskvos ir 
Leningrado 450 tonų vari
nės vielos; Maskvos, Gor
kio, Kijevo, Zlatousto įmo
nės davė gamyklai 27 nau
jausių konstrukcijų stakles.

vo kvočiamas praeitą penk
tadienį. Jis užginčijo visus 
šnipiškus priekaištus, kaip 
grynus melus. Jis prašė ko
miteto pirmininką Thomasą 
leist jam po '5 bei 10 minu
čių pasilsėti po kiekvienos 
tardymų valandos. Thomas 
piktai pašiepė White’ą, įtar
damas, būk White nesergąs 
širdies liga. >

Prieš White’ą “liudijo” 
šnipukė Elizabeth Bentley 
ir Time redaktorius Whit
taker Chambers, slaptosios 
FBI policijos padėjėjas.

policija liepė ligonei užsi
merkusiai būti. Prie jos lo
vos stovėjo policijos inspek
torius Michael Ladden ir 
detektyvai.

Policija ir rusai caristai 
buvo įkalbėję Kbsenkinai 
tik tiek pasakyti: “Aš nieko 
nenoriu matyti, aš nieko ne- 

! noriu matyti.” Tada polici
jos inspektorius visai su
stabdė konsulato pasiunti- 

i nių bandymus pasikalbėti 
su ligone.

Policija laisvai įleidžia 
pas ligonę tokius savo padė
jėjus rusus caristus, kaip 
Zenzinovas', kurie buvo pa
grobę Kosenkiną. Iš caristų 
farmos išvadavo ją konsu
las Jakovas Lomakinas.

Apstojusieji konsulatą de
tektyvai, policininkai, re
porteriai ir smalsuoliai taip 
sunervino Kosenkiną, kad ji 
iššoko pro konsulato langą 
ir sunkiai susižeidė. Praeitą 
antradienį buvo ligonei įlei
sta kraujo.

Tula pakrovė 3 tūkstančius 
tonų ketaus, 1800 tonų kok
so pristatė Kemerovo ir 
Stalino kokso cheminės ga
myklos.’

KOLEKTYVINIAI ŪKIAI 
LIETUVOJE

Tarybų Lietuvos valstie
čiai kaskart vis labiau do
misi kolektyvinėmis ūkio 
formomis. Jie praktikoje į- 
si tikina, jog kolektyvinis 
darbas našesnis, rentabiles
nis negu individualinis. Že
mės ūkio draugija “Perga
lė” Pabradės valsčiuje, 
Švenčionių apskr. praeitais 
metais tevienijo tris šimtus 
valstiečių ūkių. Dabar joje 
daugiau negu šeši šimtai ū- 
kių.. •

Jie padidino savo pasėlių 
plotą ir šių metų pavasarį 
papildomai užsėjo 150 ha 
dirvono ir apleistos žemės. 
Įsteigtos visuomenės pieni
nių bei produktinių galvijų 

White pareiškė, jog abudu 
“svietkai” melavo, būk jis 
bet ką bendra turėjęs su 
vadinamais “sovietini a i s 
šnipais” Washingtone.

White perskaitė komite
tui sūvo pareiškimą, kuria
me pakartojo, kad jis stoja 
už laisvę ir lygybę žmo
nėms, nežiūrint tautinįų ar 
religinių skirtumų. Jis pa
brėžė, jog yra pasiryžęs pa
čia savo gyvybe ginti demo
kratinius amerikoni z m o 
principus.

White buvo vienas di
džiausių finansinių žinovų 
pasaulyje.

Rolandai Užgynė Indonezam 
Tautinę Šventę !

Batavia. — Holandų val
džia uždraudė indonezams 
švęsti trejų metų sukaktį 
nuo Indonezijos Respubli- 

i kos paskelbimo. Policija už- 
i puolė indonezų susirinkimą. 
Tapo užmuštas vienas poli
cininkas ir sužeisti 5 indo- 
nezai jaunuoliai.

Jugoslavijoje Auga 
Judėjimas Pries Tito

Belgrad, Jugoslavija. — 
Plečiasi judėjimas Jugosla
vijos Komunistų Partijoje 
prieš Tito. Tito pašalino vi
są eilę valdininkų, kurie 
pritarė Komunistų Infor
macijos Biuro pareiškimui, 
smerkiančiam jo politiką.

SEPTINTAS TALKININ
KŲ POKALBIS MASKVOJ

Maskva. — Jau septintą 
kartą , tarėsi Amerikos, 
Franci jos ir Anglijos amba
sadoriai su Molotovu, So
vietų užsienio reikalų mini
stru.

London. — Pusantro nuo
šimčio Anglijos darbininkų 
negauna darbo.

farmos. Draugija pastatė 
didelę sviesto gamyklą, kuri 
praėjusiais metais davė 250 
tūkstančių rublių pelno, o 
šiais metais duos pelno dar 
daugiau.

Naujuose įsteigtuose Lat
vijoj kolektyviniuos ūkiuose 
vyksta didelė statyba. Jau
nos žemes ūkio artelės “Li- 
sema” valstiečiai neturėjo 
visuomeniniams grūdams 
bei galvijams laikyti tinka
mų patalpų. Valstybė padė
jo kolektyviniam ūkiui pasi
statyti patalpas.

Žemės ūkio artelės nariai 
per vasarą pastatė 3 trijų 
kambarių gyvenamuosius 
namus. Į naujuosius namus 
pergabenti « valstiečiai iš 
vienkiemių. Pastatyta 4 
galvidės ir arklidė.

t Korės p.

ORAS.—Būsią lietaus.

LAISVE—LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

In the Eastern State*.
427 Lorimer Street, 

Brooklyn 6, N. Y.
Telephone: Stagg 2-3878

Metai XXXVIIL Dienraščio XXX.

Stalin Sveikina Indijos 
Nepriklausomybę

New Delhi, Indija.— So
vietų premjeras Stalinas at
siuntė sveikinimo telegra
mą Indijos premjerui Neh- 
ru’i dėl pirma-metinės su
kakties nuo Indijos nepri
klausomybės įkūrimo. Tele
grama sako:

“Šioje tautinėje Indijos 
šventėje malonėkite priimti 
sveikinimus nuo Sovietų vy
riausybės ir nuo manęs pa
ties. Linkime kuo geriausios 
kloties Indijos žmonėms.”

Indijos premjeras pasiun
tė Stalinui nuoširdžią padė
ką.

Pertraukti Viešieji 
Neamerikiniai Tyrimai

Washington. — Kongres
manų Neamerikinės 
Veiklos Komitetas 
pertraukė trims savaitėms 
viešus kvotimus buvusiems 
Roosevelto valdžios na
riams, kuriems mėgino pri
mesti neva šnipinėjimą So
vietų naudai. Tačiau komi
tetas žada ir toliau juos ty
rinėti .

Republikonas senatorius 
Ferguson vėl smerkė prez. 
Trumaną, kad jis kliudąs 
kvosti. buvusius valdinin
kus kaip, girdi, “neištiki
mus” Amerikai. Trumanas 
atsisakė paradyti tūlus išti
kimybės kvotimų dokumen
tus.

Komunistų Partijos Konsti
tucija Demokratine, Pripa

žįsta Prokuroras.
Honolulu. — Hawaii švie

timo komisija pasimojo> pa
šalinti du mokytojus, Johną 
E. Reinecke ir jo žmoną, 
todėl, kad jiedu esą komu
nistai. Valdžios prokuroras 
Walter D. Ackerman kalbė
jo, būk komunistai, planuo
ją nuverst Amerikos valdžią 
prievartos veiksmais.

Mokytojų advokatas Ri
chardas Gladstein . tatai 
griežtai užginčijo ir atkrei
pė prokuroro dėmesį j Ame
rikos Komunistų Partijos 
konstituciją. Galų gale, ir 
prokuroras buvo priverstas 
pripažinti, jog ta konstitu- s 
ei j a yra demokratinė.

PROGRESYVIŲ PARTI
JOS KANDIDATAI 46-SE 
VALSTIJOSE

St. Louis. — Progresyvių 
Partijos rinkiminio vajaus 
vadas C. B. Baldwin leme, 
jog ši partija galės 46-se 
valstijose išstatyti savo pre
zidentinius kandidatus rin
kimams.

BŪSIĄ TĘSIAMI PASITA
RIMAI MASKVOJE

Maskva. — Pranešama, 
kad Amerikos, Anglijos ir 
Franci jos ambasadoriai ki
tą savaitę vėl tarsis su Mo
lotovu, Sovietų užsienio rei
kalų ministru, ypač apie 
Berlyno klausimą.

London. — Anglija pa
siuntė dar vieną kariuome
nės brigadą prieš Malajų 
partizanus.

I./j -JJ
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Budenz’as Pagautas
Amerikos žmonės labai gerai pažįsta Louis F. Buden- 

z’ą. Tai veidmainys, kailiamainys, persivertėlis, kuris ne
turi jokio principo, jokio padorumo, jokios savigarbos.

Šis asmuo buvo kadaise komunistas. Būdamas komu
nistu ir Daily Workerio redaktorium, jis, slapta, buvo 
šnipas. Jis šnipaudavo valdančiajai klasei, jis buvo di
džiausias komunizmo priešas! Būdamas jo priešas, Bu- 
denzas imdavo iš Daily Workerio algą, ir nuėjęs pas 
klerikalus pasakė:

— Jei jūs norite, kad aš atsiversčiau į katalikų tiky
bą, tai užtikrinkite man darbą kur nors mokykloj.

Klerikalai jam užtikrino darbą. Jie jam pasakė:
— Jei tu atsistosi viešai ir pasakysi, kad išsižadi ko

munizmo, tai mes tave padarysime profesorium....
Budenz sutiko su pasiūlymu. Ir šiandien jis yra “pro

fesorius”. Skaitytojas gali įsivaizduoti, koks iš tokio 
žmogaus gali būti mokytojas: jis neturi padorumo, jis 
neturi jokio “pašaukimo” būti profesorium. Bet profeso
rium jis yra (klerikalų universitete) tik dėl to, kad jis 
melagis, veidmainys ir kailiamainys.

Taigi šis žmogus aną dieną buvo nuvykęs net į Hawaju 
salas. O jis ten nuvyko dėl to, kad buvo teisiami du mo
kytojai — Mr. ir Mrs. John E. Reinecke.

Už.ką buvo tiesiami šitie du mokytojai?
Už tai, kad jie, kaip sako valdžios agentai, kadaise pri

klausė Komunistų Partijai. O kadangi jie priklausė ko
munistinei partijai, tai jie negalį būti “ideališki demokra
tijos gynėjai.”

Pagalvokit, gerbiamas skaitytojau, kokiomis nesąmonė
mis Havajų teismas užsiimdinėja!

Taigi, Budenzas liudijo prieš Joną E. Reineckę ir jo 
žmoną. Bet verčiamas advokato Gladsteino, Budenzas 
buvo priverstas pripažinti, jog komunistas gali būti ge
ras patrijotas ir geras pilietis...

Gladsteinas dar.ir daugiau klausinėjo Budenzo.
— Jeigu jūs manote, jog' komunistai yra visokių blogu

mų šaltinis, — sakė jam advokatas, — tai ar jūs sutinka
te, kad komunistai atnešė Amerikai nedarbą ir baisią 
krizę 1930 metais?

Čia profesorius paraudo, kaip vėžys, ir pripažino, jog 
ne komunistai, bet kapitalistai atnešė tą istorinę krizę, 
kuri yra neišvengiama kapitalistinėje sistemoje.

Atrodo, jog Budenzo važiavimas į Havajus buvo visiš
kai bevertis ir, tie, kurie jį ten siuntė, atliko mūsų kraš
tui meškos pasitarnavimą.

Gal būt, kad šis žmogus už kokių penkerių metų Vati
kano bus pripažintas šventuoju, — tai ne juokas, kaip 
jis durnai plepa apie komunizmą! Bet darbininkų judė
jimui Budenzas buvo, yra ir bus niekas daugiau, kaip 
paprastas šeškas.

To fakto, kad republiko- 
nų ir demokratų platformų 
pirmininkai su savo komi
tetais nerkeipė jokios aty- 
dos į Amerikos Lietuvių Ta
rybos memorandume pa
teiktus jiems reikalavimus, 
reikale vadavimo Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos, negali
ma kitaip suprasti, kaip tik 
jų ožišku užsispyrimu. Jei
gu tai būtų pirmas ALT 
memorandumas, g a 1 ėtum 
manyti, kad republikonai ir 
demokratai dėlei savo igno- 
rantiškumo, dar nėra susi
pažinę su ALT aukštu su
pratimu egzistuojančių po
litinių painevų ir numaty
mu išeities iš užburto rato. 
Bet kadangi dr. Grigaitis su 
Šimučiu memorandu m u s, 
pareiškimus, įvairius pasiū
lymus tankiai su labai mok
sliškais pamokinimais ir 
grėsmingais grūmojimais 
kepa, kaip išsilavinę varga- 
mistos plotkas, ir siuntinėja 
keturiais vėjais į visas pa
saulio dalis, tai ir didžiausi 
ignorantai negali teisintis, 
kad neturėjo progos susipa
žinti su ALT razumu.

Iš visko matyt, kad ve- 
publikonuose ir demokra
tuose veikia užsispyrimo' 
ožys, kad pažeminus ALT 
visuomenys akyse ir numu- 
šus jos prestyžą. Iš keturių 
neįkainuojamos vertės pa
teiktų punktų, nė viena 
kapitalistinė partija į savo 
platformą neįdėjo nė vie
no punktelio-( Rodosi, kad 
jiems nuo to būtų liežuvis 
nulūžęs.

Nors tam netikėtina, bet 
jūsų Paulius daleidžia,’ kad 
ALT kaišiojimas nosies į ne 
savo reikalus, galėjo prisi
dėti prie memorandumo pa
tekimo į gurbą. Kam reikė
jo memoranduman įterpti 
Latviją ir Estiją? Latviai ir 
estai užtektinai turi savų 
pronacių, kurie lermo suke
lia ne mažiau už lietuvius 
pro-nacius. Galimas daly
kas, kad republikonam, 
kaip ir demokratam, galėjo 
pasirodyt, kad ALT mojas! 
peręlaug apžioti, išlaisvinda
ma Latviją ir Estiją, užtai ir 
Lietuvos išlaisvinimo reika
lą paneigė.

Žinoma, čia tik jūsų Pau
liaus teoretiški išvedžioji
mai. Ar republikonai su de
mokratais taip reikalą su
prato, nesiimu bažytis. Bet 
kad šiuo klausimu yra kas 
nors nenatūralaus, tai ne
tenka abejoti.

Kad pirmesnius ALT me
morandumus, prašymus ir 
reikalavimus visi ir visur 
ignoravo, tai tam galėjo bū
ti priežastis ta, kad ALT iš 
savo pusės už patarnavimą 
niekam nieko nesiūlė. Bet 

Mr. Clark ir Ne-Amerikinis Komitetas
Pakartojančiai prezidentas Trumanas pareiškė, jog 

Neamerikinio Komiteto “komunizmo” ir “šnipinėjimo” 
tyrinėjimai yra niekas daugiau, kaip apipuvusi silkė — 
“red herring”, — statoma prieš Amerikos žmones tam, 
kad nukreipus jų dėmesį nuo sunkių laikų, nuo 80-tojo 
Kongreso nieko nedarymo dėl palengvinimo žmonėms 
gyvenimo.
* Dabar prieš ne-Amerikinį Komitetą išstojo ir teisėtu-. 
mo ministras Tom Clark.

Mr. Clark sako, kad šitie “tyrinėjimai”, vedami kong
resinio komiteto, kelią didžiulius skandalus, yra niekas 
daugiau, kaip kenkimas teisėtumui.

Pagalvokite, ką Mr. Clark turi galvoje. Štai, ką jis ma
no: teisėtumo departmentas pradėjo persekioti komunis
tus, suareštuodamas 12-ką Komunistų Partijos vadų. Mr. : 
Clark manė, kad jis atliks “didelį pasitarnavimą” kraš- I 
tui. Rinkimų dieną jis juk galės pasisakyti: žiūrėkit, ką : 

;aš padariau— aš saugojau kraštą nuo komunizmo.
Bet štai ateina Thomaso Ne-Amerikinis Komitetas. Jis i 

pareiškia, jog ne Clark, bet jis, kongresinis komitetas, 
komunizmą suvarė į ožio ragą!”

Na, ir ką tu žmogus gali padaryti!
Iš Mr. Clarko atėmė visas kazyres. Mr. Clark dabar 

negali nieku pasididžiuoti ir pasigirti piliečiams.
Mes manome, jog šis visas “komunizmo klausimas” yra 

niekas daugiau, kaip “monkey biznis” ir jis turėtų būti 
kuoveikiausiai likviduotas.

Mes siūlome teisėtumo departmentui tuojau atšaukti 
tą savo žygį, pagal kurį buvo suimti 12-ka komunistinio 
judėjimo vadų.

Mes manome, kad jie buvo suimti be jokių rimtesnių 
įkaltinimų ir, atvirai kalbant, suimti tik dėl to, kad rin
kiminė politika to reikalavo.

Juo greičiau išlaisvinsite, Mr. Clark, tuos 12-ką ko
munistų vadų, juo bus sveikiau visam kraštui ir pasau
liui!

už pravedimą gyveniman 
siūlomų keturiu punktų vė
liausiame savo memorandu- 
me, ALT pasiūlė atlyginimą 
su labai aukštu kaupu, ku
rio nepriimti galėtų tiktai 
paskutinės rūšies žioplys. 
Su viršum 12 milijonų bal
sų, tai galima sudurnavoti 
iš džiaugsmo. Už tokią kai
ną, abi partijos lengvai ga
lėjo. atsisakyti nuo savo 
pasyvumo ir į platformas 
įdėti ALT pasiūlytus ketu
ris punktus garbingiausioje 
vietoje. Žinant, kad republi
konai ir demokratai balsus 
gaudo didiesniu užsispyri
mu ne kaip velnias dūšias, 
tai jų atmetimas ALT siūlo
mų su virš 12 milijonų bal
suotojų, kitaip negalima iš 
aiškinti, kaip tik ožiško už
sispyrimo taktika ir nesvie
tišku pavydu, kad ALT iš
laisvindama Lietuvą, Latvi
ją ir Estiją, nepakiltų savo, 
galybe, garbe 'ir prestyžu 
aukščiau republikonų ir de
mokratų.

Šitaip dalykam stovint, 
jūsų Paulių baimė graužia, 
kur mes galėsime sukišti 
tuos 12 milijonų balsų, ku
riuos ALT kontroliuoja?

Kas link Lietuvos išvada
vimo, tai jūsų Paulius gal
vos nelaužo. Jau praėjusiais 
metais sakiau, kad šiemeti
niame dienraščio Laisvės 
piknike, įvykstančiam rug
sėjo 5 dieną Philadelphijoje, 
bus pravesti balsavimai, ku
riuose Laisvės piknikieriai * 
nubalsuos, kad Lietuva turi 
būti atiduota valdyt lietu
viškiem pro-naciam. Nėra 
reikalo nei aiškinti, kad to
ki balsavimai turėtų reikia
mo svorio, reikalinga, kad 
juose dalyvautų tūkstanti
nės minios balsuotoju. Atsi
menate, kad praėjusiais me
tais Laisvės piknike Phila- 
delphijoj piknikierių balsa
vimais buvo uždėta versti
nos mokestys brangiem tau
tiečiam lietuviškų pro-nacių 
užlaikymui ir tuomi labai 
palengvino ALT vajų.

Kadangi šiemetiniai bal
savimai turės pakeisti vi
są Lietuvos vaikymosi siste
mą, tai jūsų Pauliaus ap- 
skaitliavimu, būtinai reika
linga septyni tūkstančiai ir 
trys balsai. Kad neprakištu
me tokių svarbių ^alsavimų, 
nuo kurių priklausys visa 
lietuviškų pronacių ateitis, 
tai jūs, mano mieli priete- 
lai, dėkite visas turimas pa
stangas, agituokite, kiek tik 
pajėgiate ir kaip išmanote, 
kad į Laisvės pikniką 5 die
ną rugsėjo suplauktų bent 
desėtkas tūkstančių pikni
kierių, o agitaciją už pro- 
nacines teises praves jūsų 
Paulius.

Jeigu,šitas Pauliaus pla
nuojamas skymas gerai iš
degs, susirinks į pikniką pa
kankamas skaitlius balsuo
tojų ir išbalsuosime atiduoti 
Lietuvą pro-naciam, tai tuo
mi ir nulaušime ožiškus ra
gus republikonam ir demo
kratam, .kad jie nuo šito 
smūgio neatsipeikės kol jų 
partijos nukeliaus pas Ab
raomą. Bet kad šitas jūsų 
Pauliaus pasimojimas nepa
liktų tuščia svajonė, tai jūs 
iš savo pusės, mieli mano 
pro-naciai, padarykit viską, 
kad Laisvės piknikas išeitų 
visapusiai pasekmingas ir 
kad jame dalyvautų tokios 
skaitlingos minios žmonių, 
kokių nei patys pikniko ren
gėjai nesitiki.

Pasitikėdamas, kad visi 
atliksite jums uždėtas pa
reigas, sakau, iki malonaus 
pasimatymo Laisvės pikni
ke penktą dieną rugsėjo 
prieš pietus! Paulius.

Žinios iš Lietuvos
DARBŠTUS KOLEKTYVAS

Šiauliai. — Šiaulių apskrities 
pramones kombinato kolekty
vas, apsvarstęs savo gamybi
niuose pasitarimuose metinio 
plano įvykdymo galimybes pir
ma laiko, staliiii-spartuoliui R. 
Dcrgeniui pasiūlius,-įsipareigo
jo metinį bendrosios gamybos 
planą įvykdyti iki lapkričio 7 
dienos.

Šiaulių apskrities pramonės 
kombinato kolektyvas penkių 
mėnesių bendrosios gamybos 
planą viršijo pusantro karto.

Pirmauja Gruzdžių grupes 
įmonių" kolektyvai. Darbe pasi
žymi baldų dirbtuvės stalius J. 
Sabaliauskas. Jis įvykdo 190— 
200 procentų išdirgo normos. 
Gruzdžių malūno aukštu darbo 
našumu pasižymi darbininkai 
K. Pocius ir V. Daujotas”. Jie 
savo penkių mėnesių gamybos 
uždavinį įvykdė 236 procentais.

i 29 Nauji Popieriaus-celiulio- 
zės Pramonės Specialistai

KAUNAS. — Kauno Popie- 
■ riau-Celiuliozės technikumą 
; šiais metais baigė 29 asmenys. 
; Naujieji specialistai praktikos 
1 darbus atliko Kaliningrade. 
Tai bus pirmieji tarybų vai

zdžios įkurtojo technikumo 
’ parengti specialistai.

J. Remeika.
★ ★ ★

2,700 Nauju Pramonės
Ir Transporto Specialistu

VILNIUS. — Amatų moky- 
! klose—egzaminų ‘metas. Dau- 
|giau kaip 2,700 jaunuolių 
įstojo laikyti baigiamuosius 
į egzaminus. šiuc^ metu tikri- 
I narnos jų teoretinės žinios, 
įgytos per dvejis mokslo me
tus. Liepos mėnesį kiekvie
nas jų turės atlikti praktikos 
darbą. Sutinkamai' su darbų 
kokybe, jaunuoliams bus su
teiktos atitinkamos kategori
jos.

Liepos mėnesio pabaigoje 
Tarybų Lietuvos pramonė ir 

; geležinkelių transportas gaus

SVEIKINAME WATERBUR1EC1US!
Štai už ką. Jie jau rengia 

pikniką prisirengimui prie 
rudeninio vajaus gavimui 
Laisvei naujų skaitytojų. 
Tai puikus dalykas! Iš anks
to prisirengus visada būna 
geresnės pasekmės.

Waterburieciu piknikas 
vajininkų paramai įvyks šį 
sekmadienį, rugpiūčio 22 d. 
(Aug. 22nd), Lietuvių Par
ke, Chestnut Hill Rd. (Už 
Lakewood).

Nesumaišykite. Didysis 
dienraščio Laisvės paramai 
piknikas Waterburyje įvyks 
5 d. rugsėjo (Sept. 5th), ki
tą mėnesį. O vajininkų pik
nikas įvyks šį sekmadienį.

Širdingiausia kviečiame 
visus tos apylinkės dienraš
čio Laisvės skaitytojus į šį 
pikniką. Vajininkai jums 
palengvina, atnaujindami 
dienraščio p r e n umeratą.

2,700 kvalifikuotų specialistų 
—elektromonterių, šaltakalvių- 
instrumentalininkų, garvežio 
mašinistų padėjėjų, baldų ga
mintojų ir kt.

Taisomi Keliai
VILKAVIŠKIS. — Gudelių 

ir Obšrutų apylinkėse spar
čiausiai vyksta kelių taisymo 
darbai. Čia valstiečiai baigia 
pataisyti Vilkviškio - Pilviškių 
kelio ruožą.

Pajevonio valsčiaus darbo 
valstiečiai išvalė 36 kilome
trus griovių ir atstatė 2 til
tus. šiame valsčiuje kelių 
taisymo darbuose dalyvavo 
nuo 100 iki 150 darbo valstie
čių kiekvieną talkos dieną.

V. Žemelis.

Nauja Infliacijos Banga
Pragyvenimo reikmenų kainoj ykyla, kaip baliūnas.. 

Darbininkai nebegali savo algomis pasivyti kainų kilimo,į 
verčiami streikuoti ir reikalauti algų pakėlimo. Juk ne- x 
gali ramiai badu mirti dirbančių žmonių šeimos. Turi 
ieškoti pagalbos, turi streikais kovoti už savo duoną ir 
druską.

Pranašaujama, kad su rugsėjo 1-ma popierio vežikai 
(truck drivers) sustreikuos. Nes ramiu būdu kompanijos 
atsisako- pridėti algos jiems. Tačiau laikraštinio popierio 
kainą kompanijos pakėlė su 1 d. rugpiūčio po $4.00 ant 
tono! Kur kas aukščiau, negu darbininkai reikalavo algų 
pakėlimo. x

Tūli žmonės pasakoja, ot, algų pakėlimo reikalavimai 
išpučia kainas ant gaminių. Tai netiesa! Tai trumparegių 
yra tokia pažvalga į kainų kilimą. Visada kompanijos 
pragyvenimo reikmenų kainas pirma pakelia, x o darbi
ninkas pradeda šaukti pagalbos — algos pkėlimo, — kai 
duona jau nepasiekiamai iškyla. Šis pavyzdys, kad už 
popierį jau pakėlė kainą, o darbininkams “truck draive- 
riams” atsisako pakelti algas, aiškiai įrodo, jog stambieji 
trustai vien tik grynam savo pelnui kelia kainas, visai 
neatsižvelgdami į visuomenės reikalus. t

Aukščiau minėjome, kad laikraštinis popieris pabran
go keturiais doleriais už toną. Kitokis popieris: knygi
nis. popieris, rašomasis popieris ir storesnis popieris ' 
įvairiems spausdiniams, neturi pastovios kainos, dažnai 
vis pabranginama. Ir vis dar yra sunku gauti reikalin
go popierio. Nėra pasirinkimo. z >

Tai matote, kaip jau ir taip sunkias aplinkybes mūsų 
dienraščiui infliacijos bangos uošdamos viena po kitos,
viš dar labiau sunkina. Pagalba aukomis dienraščiui yra 
labai reikalinga ir ji negali būt pertraukta. Prašome visų 
dienrąščio skaitytojų paremti aukomis kiek išgalint.

Kurie turite dideles šeimas, nedaug uždirbate, neauko
kite. Bet kurie geriau uždirbate, turite atliekamą dole- 
riuką, prieteliai, atjauskite savo dienraščio sunkią padė
tį!

Jums nereikia gaišinti laiko 
vaikščiojimui į paštą ir 
pirkimui money-orderį. Va
jininkai paima iš jūsų pre
numeratą ir prisiunčia Lai
svei. Padėkite vajininkams 
užsimokėti pašto»štampas, 
dalyvaukite vajininkų pik
nike.

Iš pelno nuo šio pikniko 
vajininkai taipgi apmoka už 
prenumeratą seneliams ir 
ligoniams, neišgalintiems 
užsimokėti prenumeratas. 
Taigi atsilankydami į šį 
pikniką jūs paremsite sene
lius ir ligonius. Pagelbėsite 
jiems u ž s i prenumeruoti 
Laisvę.

Vajininkai yra garbingi 
apšvietos platinimo pionie
riai. Jie įdeda daug laiko, 
turi daug kaštų bevažinėda
mi, bevaikščiodami nuo na
mų į namus, kalbindami 
žmones užsisakyti dienraštį 
Laisvę.

Dalyvaukite šiame vaji
ninkų piknike! Pagerbkite 
juos už jų triūsą taip svar
biam apšvietos platinimo 
darbui! Paremkite jų darbą 
materialiai, d a 1 yvaudami 
piknike.

Sveikiname jus, water- 
buriečiai Laisvės vajinin-' 
kai, už ankstų pasirengimą 
vajui! Linkime, kad jus pa
sektų visos kolonijos! Lin
kime jūsų piknikui kuo ge- 

i riausio pasisekimo.
Laisves Adm.

Havana, Kuba, — Sekda- 
imi Trumano valdžios pėdo- 
i mis, Kubos reakcininkai pa- 
i traukė teisman 32 komunis- 
i tų vadus.

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)-— Ketv., Rugp. 19, 1948

Louis Kaplan, • CIO United Electrical Radio & Machine Workers organizatorius, pa
veikslu parodo policijos brutališkumą prieš streikuojančius Univis Leris Co. darbinin
kus Daytone, Ohio. Jis liudijo kongresinės komisijos tyrime žiaurumų • tame streike. 
Kairėje tas pats Kaplanas kraujuotas tuojau po tp, kada policija ji sumušė pikieto 

linijose. . ..
Puiki parama aukomis. Širdingai dėkojame visiems 

už paramą. Laisves Administracija, ‘ *

Šiom dienom pribuvo su pagalba šie asmenys: 
Moterų- ALDLD 155 kp., Worcester, Mass. $5.00 
N. N., Waterbury, Conn. 5.00
Jurgis ir Qna Silks, Wethersfield, Conn. 5.00 
S. Ketchin, Windsor, Conn. 5.00
Marytė, S., Binghamton, N. Y. 3.00
J. Daujotas, E. St. Louis, Ill. 3.00
J. Webra, Cleveland, Ohio 3.00
J. Glebaitis, Coverdale, Pa. 3.00
L. J. Kasper, North Bay, N. Y. 3.00
Jurgis Paleckas, Higganum, Conn. 3.00
J. Semėnas, Bellmore, L. L, N. Y. 3.00
Onytė S., Binghamton, N. Y. 2.00
J. Shukaitis, Brooklyn, N. Y. 2.00
G. Blaskevičius, Wilkes-Barre, Pa. 2.00
Ona Visockięnė, Windsor, Conn. 2.00
Petras Kizevičius, Bridgeport, Conm 2.00
Chas. Greens; Fairview, Nt J. 1.00



KA VEIKIA ŠKOTIJOJ LIETUVIAI
Kaip su DarbaisŠkotijoje, ypač Bellshill pro

gresyviai lietuviai turi Lietu
vių Darbininkų Draugiją, ku- bai mažai darbų. Anglies 
rioje narių yra 96. Turi savo 
svetainę, rengia šokių vakarė
lius, sukelia aukų svarbiems 
tikslams, platina lietuvių pro
gresyvę spaudą, o žiemos sezo
nais rengia diskusijas. J Lietu
vių Darbininkų Draugiją gali 
įsirašyti visokių pakraipų žmo
nės, kaip vyrai, taip ir mote
rys. Negali prigulėti tik tokie, 
kaip žmogžudžiai, 
riai,
arba Tarybų Lietuvos priešai 
tautiški 
valai mūsų 
daujami.

Ar LDD 
mokesčiais-?
mėnesiui moka 6 penus, o mo 
teris 3 penus. Ką LDD duoda, 
savo nariams? Per vasarines: 
šventes surengia išvažiavimą į 
pamarį ir bankietą veltui. Jei-1, 
gu draugijos narys miršta,: 
draugija nuperka vainiką ar-, 
ba bukietą gėlių. Vadinasi, lie
tuviai, prigulėdami prie Lietu-j 
vių Darbininkų Draugijos, tu-j 
ri nauda.

Lietuviams apie Bellshill
ka

syklų nėra, palikę tik darban- 
kiai. Jeigu kuris gauna į fabri
ką ar pas farmer) arba prie 
County, tai labai gerai. Bet kiek 
tenka patirti, tai reikia “tepti” 
užveizdą. Reiškia, turi dalį sa
vo uždarbio pragerti su už- 
veizda.

Maistas labai brangus ir to 
paties negali gauti. Mėsos 8 
uncijos su kaulu kainuoja 1 ši
lingas ir 2 penai. Pilietis gau
na pusantros uncijos sviesto, 
dvi uncijas sūrio’, 1 unciją 
taukų, 2 uncijas bekono ir tf. 
per savaitę. Tą viską pasidėjus 
galima viena diena suvalgyti, nariai apsunkinti ; 7 .. .... . ,, Uz uncija tabako arba 20 ci-Visai np Vvras -1 ne. v y u garety reikia mokėti 3 šilingus 

I ir 6 penus, bet ir tų negali 
i gauti. Tik tiek gerai, kad duo
nos ir bulvių dar gauni užtek
tinai, tai ir gyveni kaip “lor- 

I das.”
Su iš Vokietijos importuotais 

'lietuviais dar neteko sueiti. Jie 
; kitose vietose turi išdirbti me- 
■ tus laiko už įvežimą į Britani-

politiniais klausimais j “Liau
dies Balsą,” ’’Laisvę” ir “Vil
nį.” Jūsų raštai tilps, nebijokit, 
tik rašykit.

Taigi, kviečiu jus, lietuviški 
daktarai, mokytojai, mokytojos, 
chemikai, technikai ir inžinie
riai, parašyti ką nors į lietu
vių darbininkų spaudą. Jūs vi
si neturtingų tėvų vaikai, tai ir 
parašykit ką nors tokio, kuo 
jūsų5 tėvai ir aplamai lietuviai 
galėtų pasinaudoti.

J. ;!/. Mastaitis.

GAMTA, DRAUGAI IR MIRIMAI

provokato-
vagys ir LDD šmeižikai

Philadelphia, Pa
išdavikai. , Toki gai- 

draugijoj nepagei-

Škotijoj yra nemažas skai-
Ar visi progresyviai lietuviai i čius lietuvių, kurie turi šiek 

priklauso prie šios draugijos?, tiek mokslo. Vieni iš jų neblo- 
Ne, Daugelis trinasi per vidų- ga’i vartoja lietuvių kalbą. Ro- 
rį. Tas trynimasis per vidurį Idos, galėtų parašyti iš mokslo 
labai negeras dalykas.^ Tad'šakų neblogų straipsnių į lie- 
LDD kviečia visą lietuvių pyo- , tuvių progresyvę spaudą ar iš- 

’gresyvį elementą prigulėti Lie-Į versti iš anglų kalbos gražias 
tuvių Darbininkų Draugijai. [apysakas. Jie.galėtų rašyti ir

Aplankykit Sergančią Draugę

Rugpjūčio 13 d. St. Kuržins- 
kas pranešė Laisvėje, kad 
šenandorietė Matilda Turei- 
kienė serga ir atvyko į Phi- 
ladelphiją, kur Willis Eye li
goninėje pasidavė operacijai.

Ačiū jam už tą pranešimą. 
Aš nuvykau į ligoninę ir ap
lankiau sergančią draugę. Li
goninėje jai padarė operaciją 
ant kairės akies. Abidvi su
sigraudinome, pasikalbėjome. 
Ji minėjo A. Pranaitį ir S. 
Reikauską, kurie čia gyvena 
ir juos pažįsta. Mat, būtų 
gerai, kad jie ir kiti drau
gai bei draugės aplankytų ser
gančią draugę, tai jai būtų 
lengviau nugalėti ligą. Linkiu 
jai greitai pasveikti.

M. Ramanauskiene.

New York. — Vis dar 
smunka daugumas Wall 
Stryto serų.
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Rašo J. VILKELIS

šį rašinį rašau jau ne iš 
gražios, saulėtos, pusiau tro- 
piškos* Floridos, bet iš surū
kusios mainierių kolonijos — 
Wilkes-Barre, Pa.

■ Kadangi Floridoje orančių 
pramonė užsidarė trims mė
nesiams, kurioje turėjau užsi-

tai husprendžiau ap
gertus” ir ten dar

gerus 
Deja, 
pasi
jutus

emimą,
lankyti
begyvenančius senus ir
savo draugus-drauges.

tenka
mirę,

jau ne su visais 
matyti, — vieni 
mainos prarijo.

' Išvažiuodamas 
Fla., negalėjau

iš Orlando 
palikti neat

sisveikinęs toje apylinkėje, gy
venančių gerų draugų lietu
vių, kurių randasi tik 5-kios 
šeimynos. Tuo tikslu liepos 
6 d. nuvykau pas draugą Jo- 

•ną Juraitį atsisveikinti, kuris 
‘įsikūręs prie didelio ir gražaus 
ežero gyvena su sūnumi. Ten 
visai netikėtai radau tik ką 
pribuvusią draugę A. Navic
kienę net iš San Antonio, Tex 
as valstijos. .-Tai plačiai ir vi
sapusiška) apsišvietusi draugė. 
Draugai Navickai paeina iš 
Bostono, Mass., bet trys metai 
kai gyvena San Antonio, ku
riame nėra nei vieno kito lie
tuvio . Dėl to drgg. Navic* 
kams pasidarė ten vieniem 
nuobodu tarp.svetimtaučių gy
venti. Nors ir pasiturinčiai 
gyvena, bet atsiskyrę nuo lie-

WATERBU RY, CONNLAISVES PIKNIKAS
Rengia Waterbury Lietuvių Organizacijos paramai dienraščio Laisvės

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

JŽANGA 40c (taksai įskaityti) PRADŽIA 1 VAL. DIENĄ

tuvių ir nuo darbininkiško ju
dėjimo , nenori ten baigti am
žių. ~Todėl mano persikelti Į. 
Floridą, kur randasi daugiau 
lietuvių.

Draugė Navickienė sakė, 
kad ji skaitė Laisvėje visus 
mano ir kitų rašinius apie 
Floridą ir dabar, važiuodama 
į Bostoną vakacijoms, tiksliai 
užsukus į Orlanjlo, Fla., per
sitikrinti apie Floridos klima
to gerumą ir gamtos gražu
mą. Drg. Navickienei Orlan
do miestas patiko, nors 
viską spėjo apžiūrėti, 
čiau pasirodo, kad tarp Tex
as ir Floridos, abelnai, mažas 
gamtiškas skirtumas. Skirtu
mai tik tame: San Antonio, 
sakė d. 'Navickienė, labai tan
kiai pučia smarkūs vėjai, kuo
met Floridoj visuomet tik 
švelnus vėjelis šiurena. O jei 
kai kuriais metais uraganas 
čia aplanko, tai jis trunka tik 
kelias valandas.

Draugė Navickienė išsireiš
kė, kad jai būtų malonu ir 
kitas keturias šeimas, Orlan
do apylinkėje gyvenančias, 
aplankyti, susipažinti ir pa
matyti, kaip gyvena. O man 
norėjosi aplankyti tuos pačius 
lietuvius ir pasakyti jiems lai
kinai “good by.” Gi draugas 
J. Juraitis, pas kurį visi trys 
vedėme “konferenciją,” rodos, 
tik tam ir gyvena, kad ki
ti eYn s ką nors gero padalyti 
bei pasitarnauti, ypač idėjos 
draugams.

Ant rytojaus, liepos 7 d., su 
d. Juraičio karu visi trys ap
lankėme Lietuvninkus ir ten 
gyvenantį Laisvės skaitytoją 
d. Ančiukaitį. Pas Ančiukai- 
tį tuo metu viešėjosi jo sūnus 
su žmona, atvažiavę iš Balti
more, Md. Ilgai netrukę at
sisveikinom Lietuvninkus ir 
Ančiukaičius ir tuo, pačiu pa- 
simojimu aplankėme Jukus, 
Šidlauskus ir ’ Labanauskus 
(Labanauskai yra Laisvės ir 
Vilnies skaitytojai.), kurie dar 
tik pernai atvažiavę iš Am
sterdam, N. Y., čia xpasipirko 
jauną orančių sodą su 250 me
delių. Draugai Labanauskai 
labai pasitenkinę tiek pirkiniu, 
tiek Floridos gyvenimu...

čia vėl radome pirmu syk 
vakacijas beleidžiančias La
banauskų inteligentiškas gimi
naites, Frances ir Irene Kiš- 
kiūtes, atvažiavusias iš Am
sterdamo, 
vaizdai 
augmenys, 
medžiai

gaus tuščia sėdynė. Busas su
stoja mažoj stotelėj Georgia 
valstijoj. Įlipa senukė, suvar
gusi negrė, nešina su savim 
baltą prikrautą maišelį. Bet 
jai nevalia sėstis sale balto 
pasipūtusio žmogaus, nors ten 
yra tuščia sėdynė. Ji važiuo
ja stovėdama kelias mylias. 
(Tai Šitokia mūsų šalies išsi- 
auklėjusi “kultūra,” “civiliza
cija” ir “demokratija”!) Tik 
atvažiavus į Washington, D, 
C., pasirodė, kad čia jau bai
gėsi ta diskriminacija, čia ir 

4>alti ir juodi žmonės sykiu 
maišosi stotyje. Bet 5 negrai 
išlipo iš to paties buso, atė
jusio iš “šautų,” ir ieško 
jiems skirtos vietos ir neran
da, bet bijosi eiti vidun į sto
tį, kur eina balti. Vienam iš 
jų, matyt, buvo labai reika
linga stotis:,jis net risčia bė
giojo aplink, ieškodamas pa
rašo “for color.” 
pamatę vietinius
nant į bendrąją stotį ii 
ten nedrąsiai įėjo ir paskendo 
maišytoj publikoj. Stotyje ne
grai sėdėjo šalę baltų. Vieną 
mačiau sėdint netgi visai ar
ti baltos moteriškės. Už to
kią jo' drąsą pietinėse vals
tijose, ypač Georgia, jis būtų 
Ku-Klux-Klanų nubučiuotas.

Per Maryland valstiją va
žiuojant jau visur matosi, kaip 
balti ir juodi žmonės 
maišosi.

Tik vėliau 
negrus ei- 

jie

sykiu

laukti
(nuo

Laisves Choras, iš Hartford, Conn., kuris dalyvąus programoje

LIETUVIŲ PARKE, CHESTNUT HILL RD
John Satulos Orkestrą Gros Šokiams

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

PROGRAMAS

VILIJOS CHORAS 
vad. Gertrude Ulinskaitės 

iš Waterbury, Conn.
Antanas Bimba Laisves Redaktorius-

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

mokestis gera (apie $11 į die
ną), ir kasyklose 
pagerinimų.

įvesta daug

su visais se-

Laisvės naudai

Tai jau beveik 
nais draugais ir pažįstamais 
teko pasimatyti ir pasikalbėti, 
kurių aš čia turiu labai daug. 
Gaila, kad draugas Kasparas 
(Grigaitienės tėvas), vienas iš 
pirmųjų darbininkiško judėji
mo veteranų, sunkiai serga. 
Tai vis mainų auka. Linkiu 
drg. Kasparui susveikti ir dar 
ilgai gyventi.

Rugpjūčio 1 d. turėjau pro
gą dalyvauti net Shenandoah 
surengtame 
piknike.

Daug, daug metų tam at
gal, man teko čia gyventi dar 
su savo tėvu. Todėl dar ir 
tai'p šenandoriečių nemažai 
turiu senų ir naujų draugų. 
Malonu buvo su jais visais pa
simatyti.

Kur ir su kuo tik teko kal
bėtis, veik visi klausinėjo apie 
Floridą, jos klimatą, tenaiti- 
nes gyvenimo sąlygas ir tt.

Kiek patyriau, tai žmonės 
atydžiai skaito visus apie Flo
ridą aprašymus. Todėl mes, 
kurie užsiimam rašinėjimu, 
turime būti labai atsargūs, 
idant į mūsų rašymus neįsi
skverbtų koki nors netikslu
mai bei sensacijos.

atvažiavusias
Joms F 1 o r i d o s 
ir 
y P 

labai patiko!
jos jau buvo sekančią dieną 
priverstos grįžti namo. čia 
pat ir drg. Navickienė padarė 
sprendimą kartu važiuoti į 
Bostoną. -Ant rytojaus, liepos 
8 d., jos visos trys apleido 
gražų Orlando miestą ir lei
dosi į “nortus.“ Jos kartu 
galės važiuoti net iki New 
Yorko, t. y., 1,148 mylias.

Geriausio jums, draugės, pa
sisekimo. Man, kaip ir ki
tiems orlandiečiams, 
buvo su jumis susipažinti. Mes 
linkime jums sugrįžti į Flori
dą nuolatiniam apsigyveni
mui.

šiltų kraštų 
a č orančių 

Bet

Washingtone prisėjo 
net dvi valandas buso 
9:30 iki 11:30 vakare), kuris 
turėjo eiti į Wilkes-Barre, Pa. 
Išėjau pasitąsyt po gatves. 
Viename “beer gardene” bu
vo durys atdaros ir prisigrū
dę žmonių. Jslinkau ir aš. Ten 
žmonės gerdami klausėsi ir 
tėmijo per televiziją demokra
tų Philadelphijoj konvencijos 
vakarinės sesijos eigą. (Tas 
vyko 13 d. liepos.) Rodos, 
kad būtum ten pat toj kon
vencijoj. Taip viskas aiškiai 
matosi ir girdisi, kaip seni ir 
nutukę Wallstrycio tarnai ten 
demonstruoja. . .

Televizija—tai bene vėliau
sias ir svarbus mokslo iš
radimas, bet mažai dar nau
dojamas.

malonu mūsų broliai

12 d. ir aš apleidau 
Floridą ir leidausi

Liepos 
Orlando, 
pas senus ir neužmirštamus 
savo draugus į Wilkes-Barre, 
Pa., padarydamas 1,149i/2 
mylios kelionės. Bet aš čia ne
varginsiu gerbiamų skaitytojų 
su visais savo kelionės įspū
džiais. Pabrėžiu tik pačius 
svarbiausius. "

Man labai norėjosi sužinoti, 
kur tikrai tas rubežius, kuris 
šiuo ruožtu (į žiemius) skiria 
“nortus” nuo “šautų.’ 
žodžiais tariant, nuo 
stoties juodos rasės 
(negrai) galės sykiu 
su baltais be baimės'’, 
tyje, tiek buse.
v Teko pervažiuoti 
Georgia, South 
North Carolina ir
Valstijas ir visur negrai begė
diškai diskrimlnudjami. Štai 
pavyzdys: Negrams skirtos 
vietos buse visos užimtos, bet 
dar randasi šalę balto žmo-

’ Kitais 
kurios 

žmonės 
maišytis 
tiek sto-

Floridą, 
Carolina, 
Virginia

Pagalios.po 40 valandų ke
lionės, liepos 14 d.. 9:30 vai. 
ryte, pasiekiau Wilkes-Barre, 
Pa., ir pirmiausia nukūriau 
pas draugą Vincą Valuką. 
Draugų Valukų vyresnysis sū
nus, Vincukas, jau pasiekęs 
aukštą daktaro profesiją. Jis 
dabar eina gydytojo pareigas 
Scrantone, Scranton State 
Hospital.

Geriausio • tau, jaunas ir 
energingas gydytojau, pasise
kimo ginti žmones nuo di
džiausių jų priešų—ligų!

Wilkes-Barre miestas, iš 
Floridos atvažiavusiam, atro
do labai nešvarus ir dulkėmis 
apneštas; vėjas šiukšles visur 
žarsto. Keista, kodėl aš kita
dos čia gyvendamas per 15 
metų to nemačiau ?

Kaip kitur, taip ir čia, se
nesnės kartos lietuvių randasi 
daug jau išmirusių. Krinta tie 

lietuviai, kaip
rudens lapai mirties patalan! 
Tūli žuvo mainose;'jų tarpe ir 
draugas Jurgis Surdokas suti
ko tragingą mirtį mainų gel
mėse! (Apie Jurgio Surdoko 
gyvenimą manau parašyti at
skirai.)

Visos organizacijos, atrodo, 
merdėjimo stadijoj, nes jauni
mas į jas pasiliko ifeįtrauk- 
tas ir nėra kam užimti miru
sių, sergančių ir pasenusių 
vietas. O pas likusius dar- 
khninkiškų organizacijų na
rius kovingumo ir atsparumo 
dvasią iš palengvo nyksta. 
Tai nemalonūs 
reiškiniai, bet jų 
būtų tik savęs 
mas. . .

Dar gerai, kad 
gaitienė, Povilas 
Marijona Jančiulienė ir apie 
pora kitų nenuleidžia rankų. 
Ačiū jiems, progresyviškai 
darbininkiškas judėjimas dar 
nėra miręs.

Šiaipgi mainieriai nesiskun
džia gyvenimo sąlygomis, nes 
darbo valandos trumpos (7),

ir negeistini 
ignoravimas 
apgaudinėji-

Aldona Gri-
Juozokas,

Belgrad, Jugoslavija. — 
Tiesiog prieinančios prie 
Dunojaus šalys atmetė bet 
kokią anglų - amerikonų 
francūzų kontrolę tai upei.

AR BANDĖTE
TSorden’s

NAUJA,
CHOCOLATY

ŠOKOLADINI
GĖRIMĄ?

Daugiau Šokolado 
Daugiau Cukraus 
Daugiau Vanillos

• Jūs žinote, kaip vaikai—ir su
augę—mėgsta šokoladą!

Taigi pavaišinkite juos šiuo 
skaniu šokoladiniu gėrimu! Jis ir 

. tikrai maistingas. Jame yra kiek
vienam reikalingų maisto dalykų!

Užsisakykite nuo savo Borden 
pieniaus arba maisto krautuvėje 
šiandien.

JEIGU BORDEN’S, . 
TAI TURI BŪT GERAS!

.................... ........................ ..................................................... ■
3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Ketv., Rugp. 19, 1948
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PARYŽIAUS ŽLUGIMAS
3-30-48 —118—- Istorinė Apysaka .j. ®J®

Anjesa pagalvojo: 
’ Ir nustebo dėl sa-

“Radijo stotis “Tautos atbudimas.” Pa
siduokite! Mes organizavime slaptus bū
rius. Arle šešioliktasis būrys sušaudė vi
sus masonus ir marksininkus. Grenobly
je keturiasdešimt septintas būrys . ..”

Rike paprašė:
— Uždaryk! Negaliu jų klausytis!...
Anjesa nėjo gultis; naktį ji prasėdėjo 

prie juodo lango; klausėsi motorų ūžimo, 
patranki! dundėjimo; kankinosi dėl Pa
ryžiaus, kaip dėl numirėlio. O rytą išėjo 
su Dudu — gal ras kur nors pieno vai
kui ir Rike. Ne, visos krautuvės uždary
tos. Net ir žmonių nematyti. Tik antai 
moteris stumia vežimėlį su vaikais. At
seit, dar tebesitraukia .. .

Iš už kampo išbėgo kareivis; kažkuo 
jis priminė jai Pjerą — tamsus, dide
liais akių baltymais.

— Kaip patekti į Port d’Orleaną? 
Greičiau!.. .

Ji parodė kelią ir paklausė:
— Kur jie?
Kareivis mostelėjo ranka ir nubėgo. 

'Anjesa patraukė toliau. Visos langinės 
uždarytos. Nė dvasios. Aikščių Laikro
džiai rodo tris—sustojo. Ir tylu, tylu ...

Paskui pasigirdo ūžimas. Lėktuvai 
skrido labai žemai; buvo matyti juodi 
kryžiai sparnuose.
“Tuojau mes bombą,
vo ramumo—užmuš Dudu, o jai vistiek. 
Vadinas, ji išėjo iš proto, nieko daugiau 
nesupranta...

Jie atėjo iki bulvaro, ir staiga Anjesa 
sustojo: priešais žygiavo, vokiečiai. Atvi
rame automobilyje sėdėjo kareiviai su 
šautuvais. Ir Anjesa, nieko negalvoda
ma, uždengė ranka Dudu akis—kad tik 
jis nematytų! Ji nieko nesvarstė; neno
rėjo žiūrėti ir godžiai stebėjo svetimus 
veidus. O galvoje sukosi vienas žodis: 
“Įėjo, įėjo!”

Jojo kavalerija. Arkliai sustojo; grin
dinys ėmė blizgėti nuo arklių šlapumo. 
Anjesa išskaitė ant miltų maišo įrašą: 
“Lilis.” Pravažiavo mašinoje karinin
kas; jis buvo su randu skruoste; jis nie- • 
kinaniai šypsojos. Akyje blizgėjo mono
klis. Kita laikė foto aparatą, darė nuo
traukas ... Rodos, nufotografavo ją ... 
Reikėtų pasitraukti, bet kojos neina . . . 
Ir vėl kareiviai . .. Kažką valgo ... Jau
nučiai . .. Kodėl tiek akiniuotų? ... 
Trumparegiai, kaip ji.. Ne, svetimi .. . 
If kaip tat baisu! Įėjo!... Įėjo!.. .

Anjesa stovėjo prie vartų.- Iš jų žvilg
telėjo sena moteris juodu gobtuvu, pa
imate vokiečius, apsiverkė ir spruko at
gal. Prabėgo dvi prostitutės, stipriai nu
sidažiusios; jos juokėsi ir mosavo kari
ninkui skarelėmis. •

Staiga Dudu linksmai tarė:
— Mama, kiek kareivių! O tėtė ar 

ateis?
— Tylėk! Čia vokiečiai!
Ji nusigando savo balso. O Dudu ėmė 

verkti. Ji suspaudė jo ranką ir šoko į 
siaurą gatvę — kad’ tik greičiau parbėg
tų namo!...

Vidurdienio saulė buvo nepakenčiama, 
ir atokaitoje puvo atmatos. Prie kiekvie
no namo stovėjo šiukšlių dėžė; šiukšlės 
buvo supiltos prieš tris dienas, kai mies
te dar gyveno žmonės. Prie mokyklos 
vartų tysojo dvėseliena. Salstelėjęs pū
vančios mėsos .kvapas sklido gatvėje. 
Pabrukę uodegas, bastėsi palikti šunes; 
jie liūdnai uostinėjo grindinį, paskui 
tiesė snukius į dangų ir staugė.

Koridoriuje Anjesa pamatė Rikė. Jis 
gulėjo kniūbsčias; rankos spaudė pra
vertų durų staktą; iš įkritusios burnos 
kyšojo liežuvis. Dudu paklausė:

— Kas atsitiko dėdei?
Anjesa tylėjo. O iš gatvės sklido bra

vūriški maršo garsai.
30
SAndre įstrigo. Kada, jis suvokė, kad 

i vokiečiai artėjo prie Paryžiaus, nebuvo 
nei traukinių, nei mašinų. O pėsčias pa- 
šitraukti jis negalėjo; sunkiai vilko savo 
skaudamą koją. Namas,' kuriame jis gy
veno, ištuštėjo. Dvi dienas Andre klau
sėsi karo muzikos ir kareivių kojų tap- 

. sėjimo. Valgyti nebuvo kas, bet alkio jis 
nejautė. Jis nesistengė suprasti, kas 
įvyko; gulėjo ant sofos, kaip nukirstas 

. medis; retkarčiais užsnūsdavo. Niekad 
Lanksčiau jis nesapnuodavo tiek sapnų.

Tuose sapnuose viskas maišėsi: jis gulįs 
' prie kulkosvydžio, tarp obelų, tėvas 'pa- 
* davinėja šovinių juostą; po to staiga 

vestuvės; Nivelis pilsto sidrą, o Žaneta 
. sako: “Mane sutuokė...” Bet su kuo?

Vertė K. BARTKUS

Ir pabudęs, Andre nepermanydamas ap
žiūrinėdavo blausią dirbtuvę. Jis—Pa
ryžiuje. Ir Paryžiuje — vokiečiai...

Apačioje laidė gerkles kareiviai. Jis 
jų nematė; nėjo prie lango. Sakė pats 
sau: “Kaip kvaila, kad manęs neužmu
šė!...”

Trečią dieftą pabeldė į duris. Andre 
atsistojo, pasistengė išsitiesti. Kas galė
tų dabar ateiti? Juk tik jie ... Ir jis nu
tirpo. Bet tarpduary stovėjo Lorje, juo
du raiščiu perrišta akimi.

—Vadinas, ir tu pasilikai?—paklausė 
Andre.

— Viską siūliau — pinigus, laikrodį. 
Vienas šoferis norėjo imti, paskui apsi
galvojo. O aš turiu seną motiną, kur aš 
su ja eisiu ... Andre, ar tu supranti, kas 
įvyko?

— Ne. Ir nenoriu suparsti.
—Mes gynėme kažkokią kalvą. O jie?

SEATTLE, WASH
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Andre tylėjo.
— Tu vienas čia gyveni?
— Vienas. Aš jiems esant dar nebu

vau išėjęs. O reikia išeiti — tabokos ne
beturiu.

Šerš-Midi gatvėje nebuvo nė dvasios. 
Tabokos krautuvė pasirodė esanti užda
ryta. Andre staiga -sustojo: kaip gra
žu!.,.. Miestas tarsi išvalytas. Šias se
nas gatves tokias jis matydavo tik auš
tant; bet dabar vidudienis, šviesa buvo 
ryški, šešėliai trumpi. Ir tyla .. . Tur 
būt, taip vaikšto turistai Pompėjos gat
vėmis. Turistai... O jie — gyventojai. 
Jis tarė Lorje: “Mes esame Pompėjos 
gyventbjai” ir liūdnai nusijuokė. ’

Štai čia buvo sūriai, o ten pypkės. An- 
' tikvaras Bolo pustė dulkes nito porcelia

ninių piemenaičių. Žozefina ruošė ragu. 
Kas tai? . . . Anksčiau jis buvo nepaste
bėjęs kampinio namo fasade pelikanu, 
kuris savo krauju maitina paukštyčius. 
Pelikanui penki šimtai metų, pelikanas 
matė ir'ne tokių dalykų ... O gal ir ne
matė — maitino paukštyčius, nesižval
gė ... .

Lorje pasakojo:
— Motina verkia — ką tu darysi su 

savo gitara? ..... Daryti, išties, nėra kas. 
Nebent groti vokiečių vestuvėse . . .

Jis norėjo palinksminti Andre, pamė
gino nusišypsoti. Jo veidas užgesusia vie
na akim buvo panašus į namą po bom
bardavimo,' ir Andre nusisuko.

Jie stovėjo prie kepyklos. Andre stai
ga pajuto badą. Jie įėjo. Tai buvo ištai
ginga kepykla, kuri aptarnavo Sen-Žer- 
meno pasiuntinybes ir vilas. Savininkė, 
penkių dešimtų metų moteris, raudonai 
nusidažiusiu puošnaus biusto, sakė pir
kėjai : *

— Visi tikino, kad ateis, laukiniai. O 
jie labai mandagūs. Ir už viską moka...

— Mano šeimininkė sako, kad jie įve- 
sią tvarką, išmokysią dirbti mūsų dar
bininkus. Ir gerai padarytų!

Andre kramtė bandelę; prisikimšęs 
burną minkštimo, jis tarė:

— Gera jūsų šeimininkė!
Kasininkė jam šnibžtelėjo:
— Tai pono Meže ekonomė. Kuo jūs 

mokėsite — frankais ar markėmis? .
. Andre šyptelėjo:

— Markių dar neturiu — neuždirbau. 
Aš juk ne ponas Meže ...

Kasininkė nesuprato pašaipos, rūpes
tingai pasakė:

— Sako, kad tos markės esančios neti
kros. Vokietijoje jos neina. Bet aš ma
nau, jog tai nesąmonė. Juk jie tvarkingi 
žmonės ir neims mokėti netikrais pini
gais ...

Andre sudavė Lorje per petį:
— Girdėjai? Ponia Meže ... Mūsų 

Fręsine jau tuomet viską suprato ... Ir 
nusišovė. Jafn dabar gerai. O ką mudu ' 
darysime? ...

Jis ėjo gatve, kurioje pažino kiekvie
ną liamą, kiekvieną žibintą; bet šitame 
mieste jis buvo svetimšalis..

Bandelė pažadino apetitą. Jis užsuko į 
restoraną. Prie visų staliukų sėdėjo vo
kiečiai. Jie valgė godžiai, greitai rijo 
gausius patiekalus, pakaitomis gėrė alų 
ir šampaną. Čia buvo jaučiamas nugalė
tojų linksmumas — ne vėliavose, ne 
fanfarose, bet tame pagaliau sočiai pri- 
sivalgiusių žmonių riaugėjime. Dešim
ties kiaušinių kiaušinienė! Po vištą žmo
gui! .Penketas butelių šampano! Nauju
tėlės markės gurgždėjo rankose paslau
gaus ir saldaus šeiminiriko bėgiojančio
mis akimis. ' (Daugiau bus)

tas tvanas 
dar vieto

automobi-

MŪSŲ ĮSPŪDŽIAI

Gavau 2 savaites atostogų 
sumanėme aplankyti drau

gus Portlande ir Oregon Ci
ty. Važiuodami į Portlandą 
pervažiavome tą garsiąją Co
lumbia upę, kuri neseniai nu
nešė tūkstančius vargšų žmo
nelių namelių, sunaikino jų 
sunkiai uždirbtą turtą.

Ta vieta užvardinta Van- 
port, yra Portlando priemies
tis. Karo laiku valdžia ten 
pribudavojo namukų ir gyve
no daug vargšų žmonelių su 
savo vaikučiais. Na, ir nebu
vimas tvirto nuo upės išsilie-, 
jimo apsaugojimo sunaikino tą 
miestą. Gaila, žiūrint į tai, 
kaip gamta padarė žmonėms 
didelę skriaudą! Jau bus apie 
trys mėnesiai, kaip 
užliejo, bet vanduo 
mis vis stovi.

Namai sugriauti,
liai sulamdyti, sugrūsti į krū
vas, kaip tikras karo laukas, 
žmonės, kurie turėjo susipirkę 
rakandus ir kitas reikmenis, 
liko be namų, be pastogės, be 
tų reikmenų. Vandens galin
gos jėgos išdraskė, išmėtė, nu
sinešė , 
žmones 
skurde 
žmonės 
paiso ?
Graikijoj, tai Trumanas ir jo 
sėbrai tuojau būtų pasirūpinę 
su pagalba.

Ir ši nelaimė nebūtų atsi- 
I tikus, jeigu tinkamai būtų 
! upės krantai apžiūrėti ir ap
tverti. Bet tam mūsų valdžia 

1 “neturi pinigų,” vienok ji bi- 
lionus dolerių piliečių sumo
kėtų taksais 
Trumano ir 
nams vykinti 
yra tam, kad 
darbo žmonių valią.

Pirmiausiai sustojome 
savo gerai pažįstamą 
Turi savo šapųkę, yra 
kirpėjas, žmogus apie 
tų, bet gerai ir sveikai 
ir savo amatą gerai atlieka. 
Pasikalbėjome, pasidalinome 
mintimis ir traukiame toliau.

Oregon City sustojome pas 
drgg. Pūkius, buvusius losan- 
geliečius. Čia radome ir vieš
nią Slesoriūnienę iš Los Ange
les. Susipažinome ir su ja 
ir smagiai pasikalbėjome.

Dr'augai Pūkiai turi gražų 
.ūkį, bet kol kas negali pri
prasti prie ūkio darbo ir ke
tina jį parduoti ir grįžti į Los 
Angeles miestą. Juos traukia 
ir visuomeniška veikla. Prie 
ūkio, žmogus esi visada pri
rištas, tai galvijus ''pašerti. 
Jiems nepasakysi, kad nori 
važiuoti į pikniką, ar kito'kj 
parengimą, jie savo giesmę 
gieda, nes nori valgyti. Taip 
ir reikia žiūrėti galvijus, 
tas ir eiti kitas ūkininko 
eigas.

Pūkiai turi daug vištų, 
vienų atrenka kiaušinius, ki
toms pila grūdų. Bet aš la
bai nustebau, kad vištos aki
niuotos, ir klausiu jo: kas, ar 
jos paseno, ar jis jas mokina 
skaityti, kad akinius, pritaisė.

Pūkis mato, kad aš apie 
vištų ūkį mažai tesuprantu, ir 
gardžiai juokiasi. Vėliau jis 
paaiškino, kad tie “akiniai” 
ne stikliniai, bet iš skardos 
(blekos) padaryti. Kada viš
toms jie uždėti, tai jos prieš
akyje nemato, mato tik į šalis 
ir negali viena kitą kapoti. 
Reiškia, kuo ilgiau žmogus 
gyveni, tuo daugiau mokiniesi.

Vakare atvažiavo Petruliai, 
taipgi buvę losangeliečiai, ku
rie netolimai nuo Pūkių turi 
savąjį ūkį. Petrulis buvęs 
rūbsiuyys. Plačiai pasikalbė
jome apie rūbsiuvių amatą. 
Na; dabar jie jau ūkininkai. 
Geros jiems kloties.

Pernakvojome pas Pukius ir 
nusprendėme aplankyti kitus 
draugus, šioje apylinkėje yra 
apie 15 lietuviškų ūkininkų. Tai 
jau nemaža kolonija. Sustojo
me pas Yaselskius, o paskui 
nuvažiavome pas Ulskius. Jie 
mus pavažinėjo nusivęždami 
pas ūkininkus Valaičius. Drg. 
Valaitienė, buvusi Los Angeles 
lietuvių choro mokytoja dabai'

su savimi paliekant 
dideliame varge, 

ir nelaimėje. Dabar 
vargsta, bet kas jų 
Jeigu tas būtų įvykę

pinigų išleidžia 
Marshallo Pla- 

užsienyje, 
ten kovoti

kurie 
prieš

pas

plaukų 
70 me
atrod o

viš-
par-

nuo

PIJUI KRAKAIČIUI

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

Iš visos apylinkes ir iš tolimesnių kolonijų traukite į Philadelphijos

1

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

turi gražų ūkį.
šeštadienį nuvažiavome pas 

Murphius, ten atradome Mar
cinkus, taipgi buvusius losan- 
geliečius. Pastarieji kitą kar
tą gyveno Oregono valstijoje. 
Murphiai turi gražų ūkį. Jie 
mums pranešė, kad tą vakarą 
esą užkviesti į vestuves, kurios 
įvyksta pas drg. Stupurus, 
Portlande, tai ir mus kviečia 
kartu. Apsivedė Yankauskas su 
Urban įene.

Vakare atvykome pas Stupu
rus, radome Stupurienę kepant 
kugelį ir ruošiant kitokius val
gius, o/ Stupuras jau vaišina 
svečius su stipria degtine ir 
skaniu alumi.

Kada skaniai pavalgė svečiai 
ir viešnios, tai draugai Urbo
nas ir Stupuras pradėjo groti 
ant armonikų, o svečiai šokti. 
Apie 11:30 vai. naktyje mes 
palinkėjome jaunavedžiams lai
mingo' gyvenimo ir iškeliavome 
į Oregon City, kur buvome ap
sistoję nakvoti.

Sekmadienį susirinko būrelis 
vietos draugių ir draugų su 
mumis pasikalbėti pas "2esels- 
kius, kaip tai Pūkiai, Murphiai, 
Ambrazai, Palinauskienė, An
tanas Šatas ir Urbonas.

Drg. Antanas Šatas -šakė, 
kad apvažiavo visą Ameriką ir 
daugiau neturi kur važiuoti, tai 
mano apsistoti Oregono valsti
joj. Kalbėjomės bėgamaisiai 
politiniais klausimais, bet dau
giausiai, kaip geriausiai dai
giausiai pasigaminti produktų 
ant ūkių su mažiau įdėto dar- 
Jbo.

Po ilgų diskusijų prieita iš
vados, kad viščiukai, tai pel
ningiausias užsiėmimas; Viš
čiukas kainuoja užauginti $2.- 
50, kol vištaitė jau pradeda 
kiaušinius dėti. Bet bėda did
žiausia, kad perpirkliąi išnau
doja ūkininkus, nes ūkininkai 
negauna mokėti pilnai už savo 
produktus, ūkininkai surenka 
kiaušinius, nuvalo, sudeda į 
baksus ir nuveža į kooperatyvą, 
kur ūkininkų produktus super
ka. Ten -tuos kiaušinius tuo
jau suskirsto pagal dydį ir žiū
rėk bent "pusę surado “mažiu
kų,” nors kiaušiniai gan dide
li. Už didelius kiaušinius ūki

ninkas gauna 55 centus už tu
ziną, o už “mažiukus” * jau tik 
po 34 centus. Reiškia, ūkinin
kas turi tiek imti, kiek jam už 
jo produktus duoda.

O kurie' augina karves ir iš 
pieno pragyvenimą daro, tai ir 
jie turi kliūčių. Kada nuveža 
pieną, tai ten nuo pieno atski
ria Smetoną. Ūkininkas visai 
nemato, kaip jo pieną mieruoja 
ir sveria, tik jam pasako, kad 
tiek ir tiek už tavo Smetoną 
duodame, nori imk, nori ne — 
ir viskas. Išeina, kad tie, ku
rie nieku neprisideda prie pa
gaminimo tų produktų, ge
riau gyvena, negu tie, kurie 
viską gamina.

Na, gal bus ir viskas, nes aš 
nesu ūkininkas ir visko negaliu 
aprašyti apie jų vargus, pasi
sekimus, išeigas ir įplaukas. 
Tiek pastebėjau, kad kurie tu
ri savo maisto pasigaminę dėl 
vištų ir karvių, tai tiems leng
viau gyventi, negu tiems, ku
riems tas reikia pirktis.

Ir patarlė sako: Kur tik dar-

bo žmogus neisi, visur tave iš
naudoja. • v

Na, jau beliko tik kelios die
nos vakaęįjų ir reikia grįžti at
gal. Dar kartą sustojome pas 
Pukius, paspaudėme jiems de
šinę ir išvykome iš Oregon Ci
ty. Gaila buvo palikti. Ačiū vi
siems draugams ir draugėms 
už draugiškumą.

Važiuojant namų link, neto
li Tacoma, buvo sunkus oras. 
Tai atsidavė iš popierio gami
nimo fabrikų. Sakau, kad 
miesto dūmai ir užterštas oras 
toli jau pasiekia ir už miesto.

štai ir Boeing Co. fabrikai, 
kur gaminami kariniai dideli 
lėktuvai. Darbininkai, jau ket
virtas mėnuo laiko streikuoja. 
Buvo 4:30 vai. dienos, baigėsi 
dienos pakaita. Streikieriai pi- 
kietuoja, o streiklaužiai polici
jos apsaugoje eina iš darbo. 
Prie visų fabriko durų tirštai 
policijos. Štai ta išgarbintoji . 
“demokratija.” Jeigu tu kovo
ji už sau ir savo šeimynai di-

(Tąsa 5-me pusi.)

Mirus artimam mūsų idėjos draugui 
ir veikėjui

Reiškiame širdingiausią užuojautą draugei
O. Krakaitienei ir dukrelei Florence.

G. S. Nausėdai J. 0. Greblikai
J. M. Ginaičiai S. J. Gareliai
A. O. Demskiai J. P. Stakvilai
0. Baronienė J. Vasiliausko-Wesley šeima
J. Z. Dantai B. K. Kraptavičiai
J. ir J. Daukai J. M. Povilaičiai
P. Ė. Jočioniai Ant. Gotautas
A. M. Metelionis P. Smalstis
A. P. Jakščiai G. Janionis
W. ir Ę. draskas šeima J. M. Smitrevičiai
A. Litvinienė ,J.i A. Klima vičiai
N. Astrauskienė ' P. E. Daugėlai
J. K. Terzai J. Rudzevičius

Philadelphia, Pa

PIKNIKĄ
PARAMAI DIENRAŠČIO LAISVES

, Piknikas bus toje pačioje vietoje, kur buvo pernai

Gera Sale Šokiams. Gera Muzika.
\ 'Ą • $ > • • - * * * * * * ' <. ' \ ' •

• N

Kadangįant rytojaus bus Labor Day Šventė, tai yra puiki proga atvykti bu
sais iš kitą 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 Gas stotis; čia pasukite po 
dešihęi ir už vieno bloko pikniko vieta.

Kurie važiuosite busais, tai nuo Market St. Ferry paimkite po dešinei busą No. 2 
Gloucester Heights, kuris davės iki vietos.

Iš New Yorko, Elizabetho ir Newarko 
Circle (ratu apsisukimo) tčmykite Route 
dėlę patiltę arti Camdeno laikykitės po 
kite vietas, kaip aukščiau nurodyta.

-.....   I --------- —------------- ------ ----------------- — w»,

4 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—-Ketv., Rugp. 19, 1948



duonos, už geresnį 
tai tave apšauks 
“neištikimu,” bet 
eina streiklaužiau- 

geras pilietis” ir jo

Seattle, Wash 
(Tąsa nuo 4-to pusi.) 

dėsnį kąsnį 
gyvenimą, 
“raudonu,” 
jeigu kuris 
ti, tai jis “
apsaugai policijos pulkai.

Gaila žiūrint į tokią padėtį! 
žmonės reikalauja didesnio 
duonos kąsnio, geresnių sąlygų 
fabrike, bet atsirado streik
laužių, kurie išstoja prieš tą 
teisingą darbininkų reikalavi
mą ir dirba už tiek, kiek jiems 
kompanija moka.

Bet ateis laikas, kada strei
kas bus laimėtas, tai tie streik
laužiai turės nešdintis iš fabri
ko, o kaip jiems tas bus nema
lonu, kada į juos darbininkai 
žiūrės, kaipo į neprietelius!

Streiklaužiai yra jauni vy
rai ir merginos. Linkime strei- 
kieriam 
lauja.

iškovoti, ko jie reika-
M. Baltrušaitis.

York. — SmarkiaiNew 
nupuolė medvilnės (cotton) 
Šerai biržoje.

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

VAKARIENĖ 85c
Iš 7-ių patrovų

PIETŪS 60c.
Iš 5-ių patrovų

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 jvyksta puota, pasivaišinimas bei parė. Pra
šome užeifi pasilinksminti. Nesigailėsite.

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

■DKBM| Laidotuvių 
. . . ' Direktorius

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 gėlių 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
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 
a kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.

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

LOWELL, MASS
Rengiamas Piknikas ir Kitos 

Trumpmenos
Lietuvių Piliečių Klubas tu

rės savo metinį pikniką pasku
tiniame sekmedienyje šio mė
nesio, nes tai bus jau 29 die
na rugpjūčio (August) š. m.

Piknikas rengiamas Freema- 
no ūkyje,—Acton Road, West
ford, Mass. Gražiame žaliuo
jančiame miške. Ten visuomet 
Lowellio lietuviškos organizaci
jos rengia piknikus, šiemet iš 
viso nedaug piknikų teturėjo
me, o klubas tai dar pirmutinį 
savo pikniką rengia. Todėl lau
kiama gražios paramos nuo vi- 

j sy.
Klubiečiai gerai rengiasi prie 

šio pikniko ir kadangi klubas 
į turi plaukt įtekmę ir gerą var
dą visoj apylinkėj tarpe lietu
vių, tad manomo, jog turėsime 
nemažai publikos ir svečių net 
iš kaimyninių miestų.

Vietiniams žmonėms yra ren
giamas busas nuvažiavimui į 

i pikniką ir sugrįžimui. Į ten ir

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. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110 

atgal kąinuos y patai tik 60c, 
Visi, kurie busu važiuosite, su
sirinkite į klubo viršutinę sve
tainę, 14 Tyler St., kaip 12:30 
vai. po piet ir iš čia visi trauk
sime į pikniką. Nepamirškite, 
August 29.

Gi tie, kurie važiuosite į pik
niką su automobiliais, ir ga] 
pirmą kart į mūsų piknikų vie- 
tą, tai ve, kelrodis: Kuriems 
reikia važiuoti per Chelmsford 
Center, tai iš Chelmsford Cen
ter imkite 27-tą kelią (Acton 
Road), tai tas pats kelias, ku
ris eina į Maynardą. Ir pava
žiavę apie 4 mylias, prie pasi
sukimo į dešinę pusę, rasite iš
kabą: “Picnic.” čia sukite po, 
dešinei rankai skersai geležin
kelio ir jau matote 
(vienas 
pikniko vietovė. Važiuojantiem 
iš kito šono, 
siekti Chelmsford, bet vistiek 
tas pats kelias 27, veda pro 
Free m an o ūkį.

Atvažiavus į mūsų pikniką, 
liūdėti nereikėtų ,nes čia graži, 
rekordinė muzika, smagios dai
nelės ir visokis įvairumas vi
suomet patenkina kiekvieną at
silankiusį.

pastatus
raudonu stogu), tai

žinoma, nereikės

rengiamasi leisti

Ar Dirbi? Tai Gerai!
Keliais pirmesniais metais to 

nebuvo, bet dabar žmonės su
sitikę gatvėse, ar kur sueigose 
jau klausia vieni kitų: “Ar dar 
dirbi?” Tai dar laimingas. Mat, 
jau ekonominis sušlubavimas 
tai vienur, tai kitur tekstilės 
industrijoje pradeda pasireikš
ti.

Dabartiniu laiku visoj Nau
joj Anglijoj katmilinėse išdir- 
bystėse yra 
darbą tik po 4 dienas į savaitę. 
Katmilo industrijoje tas palies 
daug tūkstančių darbininkų 
abiejų lyčių. Reiškia, šios in
dustrijos darbininkų įplaukos 
baisiai sumažės, o produktų — 
ypač maisto, kainos nebepa
siekiamai kyla ir kyla aukš
tyn.

Na, ir turėkis tu žmogus 
darbo, “laisvo verslo” sistemo
je, kur monopolinis kapitaliz
mas daro, kaip jis nori ir kaip 
jam patinka. Jis ant visko vieš
pats.

“The Lowell Sun” paduoda 
šitokią žinią: “Arthur B. Dai- 
vis, 74 metų amžiaus, išgyvenęs 
15- metų vieno hotelio apart- 
mente, kuomet nebeturėjo iš ko 
užsimokėti, tai savininkas jau 
buvo prisirengęs Daivis’ą iš
mesti laukan: — “To be evic
ted for non-payment of rent...” 
Bet Daivis neprisileido prie to. 
Jis dviem valandom prieš iš
metimą pats nusišovė savo 
kambaryje ant trečių lubų to 
hotelio, Boston, Mass. Hotelio 
vardas nepaduotas.

“Lowell Sun” —- vienatinis 
didlapis šiame mieste. Kiti sa
vaitiniai ir tam panašiai laik
raščiai. Didlapis kasdieną ve
da žmonių apklausinėjimą įvai
riais klausimais, kas daugiau 
panašu į šnipijadą. I-r tikrai, 
bėdon papulsi, jeigu teisybę sa
kysi klausėjui, ką tu manai.

Štai faktas: Tarpe liepos ir 
rugpiūčio mėnesių ėjo sekantis 
klausimas: “Ką tu manai apie 
prezidentinius rinkimus?” Jau
nas karo veteranas, smarkus 
rūbų pardavinėtojas vienos 

IDEALIŠKA VIETA
V AKACIJOMS

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.

represents the
Ar

krautuvės ant Central Street, 
—“clothing' salesman” (vardo 
neminėsiu dėl žinomos priežas
ties), užklaustas atsakė:. “I’d 
like to see Henry Wallace el
ected, because in my opinion he 
is the only one of the candida
tes who truly
working man’s interests.
jūs žinote, kas atsitiko ant ry
tojaus? Krautuvės savininkas, 
reakcionierius, pamatęs laik
raštyje jo darbininko tokį at
sakymą, tuojau išvarė iš dar
bo.

Tas parodo, kiek mes turi
me laisvės per komercinę spau
dą išsireikšti ir pasisakyti tą, 
ką mes manome. O komercinė 
spauda veda tokius ir tam pa
našius apklausinėjimus per sa
vo agentus šalygatvėse ir t. p. 
tarpe praeinančių žmonių, tar
si šnipinėjimo tikslams.

cle
at-

žmonės žūsta nelaimėse 
lei keno nors neužtenkamo 
sargumo.

Maine valstijoj, kurioje žmo
nių gana retai apgyventa, per 
pereitą pusmetį šių 1948 me
tų, ant didžiųjų kelių nelaimė
se (accidents) žuvo 80 žmonių. 
Tai 17 žmonių daugiau, ne
gu per tokį pat laikotarpį 1947 
metais. Tokį raportą padavė to 
steito policija.

Mr. Walter Kieman neva 
kritikuoja prezidentą Trumaną, 
kam pastarasis raginąs kon
gresą pamesti komunistų gau
dymą ir daugiau rūpintis na
mų trūkumo reikalu. Kieman 
sako: Trumanas nepermato, 
kad ir šitokiu būdu — komu
nistų išgaudymu, tuojau pasi
darytų tuzinai dykų namų.

Tai žinoma, klajojimas žmo
gaus, kurio smagenynas raudo
nai užsidegęs neapykanta prieš 
darbo žmones. Matote, kaip re- 
akcijonieriai lengvai “išriša” 
namų trūkumo problemą.

J. M. K.

Scranton, Pa

Pietų 
lietu-

Au-

Nekurie draugai pradėjo 
mane raginti pasidarbuoti 
Laisvės popięros fondui. Nors 
jau ir taip darbų turiu, bet, 
pagaliau, susitariau su žmona 
ir kitais ir stojomft darban. f 

Laisvės popięros fondui au
kavo: P. ir D. Šlekaičiai $2; 
po dolerį aukavo sekanti: U. 
N., P. Pėstininkas, A. Petruš
kevičius, A. Smalckis, J. ir M. 
Gluoksniai, R. Jcnušaitis, i. 
Kernashak (slavų kilmės), A J 
Vhnclavičius, T” 
vičius, Frank Grabauskas, 
'Levanavičius ir L. __
nė. Viso $14.00.

Bet nepamiršta ir 
Amerikos, urugvajiečių 
vių leidžiamo “Darbo.” 
kavo sekamai: P. ir D. Šle
kaičiai $2;i"po dolerį davė: 
A. Petruškevičius, N. N., P. 
Pėstininkąs, A. Smalckis, M. 
Gluoksnienė, P. Ihdriulienė, 
Wm. Mazurke vičius,‘ Frank 
Grabauskas, J. Levanavičius, 
P. Rusėckienė ir VI. Petraus
kas. .Viso $13.

Visiems aukavusiems taria
me širdingai ačiū! Čekį ant 
$27 pasiunčiau D. M. Šoloms- 
ko vardu LLD centran, pra
šant pinigus perduoti, kam 
surinkta.

Pir- 
3-Čio 

dabar 
mums 
gyve- 
dieną 

Wm Mazurkc-1 aP‘e tą laiką, kada laiskane- 
J. j šy,s ateina, sėdi prie lango ir 

P. Ruseckiif-1 vaktuoja jį, kada jam atneš

P. Šlekaitis

WATERBURY, CONN

ir
Waterbu- 

rengtis 
Laisvės va-
rengiamas

Literatūros 
sekantį ne-

Turbūt apie 30 metų atgal 
čia pažangūs lietuviai susior
ganizavo į Apšvietos Bendro
vę, pasipirko gražų kalnelį 
prie Quinsigamond ežero, 68 
So. Quinsigamond Avenue, 
Shrewsbury, Mass., kad vasa
ros laiku galėtų susieiti ir pa
silinksminti.

Per tą eilę metų įvyko ne
mažai įvairiausių prąmogų- 
piknikų. Pats kalnelis daug 
technikiniai pasikeitė, tapo 
vis gerintas, gražintas ir mo
dernizuotas. Jau per dauge
lį metų jis vadinasi Olympia 
Parku. Taip pat, jau daugelis 
metų kaip susivienijo su Lie
tuvos Sūnų Drąugija. Tačiau 
inkorporavimo vardas pasili
ko Lietuvių Apšvietos Bendro
vė.

Ii’ štai šiemet, kada Lietu
vių Meno Sąjunga po ilgų me
tų savo egzistencijos, pasiryžo 
pravesti meninę mokyklą 'ir 

: pasirinko Apšvietos Bendrovės 
; Olympia Parką dviejų savai- 
! čių. mokyklai.

Taigi, proga mokyklos gra- 
sustabdyta Laisvė dėl to, kad' žūs pokiliai įvyks: rugpiūčio 
jie neturi pinigų atsinaujinti * 22 d., 6 vai. po pietų, bankie- 
prenumeratą, tai būtų skriau-' tas! rugpiūčio 29 d. didelis 
da laikraščiui ir tiems žmo-1 piknikas su didele^meno^ pro- 
nėms, nes jie yra pripratę 
skaityti ir kada jie skaito, tai 
jiems priduoda daugiau ener
gijos toliau gyventi.

Paimkim, kad ir Karolį 
Bendlei’į, kuris gyvena 609 
Washington Ave. Per dauge
lį metų jo ranka suparalyžiuo
ta ir jo sveikata eina silpnyn 
su kiekvienais metais, 
miau dar galėjo nuo 
aukšto nulipti žemyn, 
jau negali. Jo brolis 

J j sakė, pas kurį Karolis 
na, kad jis kiekvieną

Kviečiame vi-

Apie Laisvės Pikniką

Jau nedaug laiko -liko iki 
Laisvės vajaus, kuris visuomet 
prasideda su spalių mėnesiu, 
gavimui naujų skaitytojų 
senų atnaujinimui, 
riečiai jau pradeda 
dėl to vajaus. Dėl 
jaus reikalų yra 
piknikas.

Rengia Lietuvių 
Draugija. Įvyks 
dėldienį, rugpiūčio 22 dieną, 
Lietuvių parke, už Lakewood 
ežero. Pradžią 1 vai. dieną. 
Šokiams gros gera John Satu- 
los orkestrą nuo 3 iki 8 vaka
re. Bus gėrimų ir valgių. Val
gius gaspadinės rengiasi spe
cialiai padaryti. Bus kepami 
bulviniai blynai ir kugelis. 
Bus mėsiškų valgių, keptų 
silkių ir farmerskų sūrių. Ma
lonėkite nepraleisti šios pro
gos nei vienas.
sus atsilankyti ir paremti šj 
pikniką, kuris yra rengiamas 
dėl gero tikslo.

Pelnas nuo šio pikniko bus 
sunaudotas atnaujinimui Lais
vės prenumeratų dėl tų žmo
nių, kurie dėl senatvės ar li
gos, neturėdami pinigų, negali 
atsinaujinti prenumeratą, o 
skaityti ją nori. Tokių žmo
nių yra daug. Laisvę skaito 
daugiausia ateiviai žmonės, 
seniai atvykę iš Lietuvos. Visi 
yra pusėtinai pagyvenę žmo
nės ir sveikata jų yra pusė
tinai iškrypus ir daugelis jau 
negali dirbti dirbtuvėse. 
Įplaukų jie jokių neturi, o su
taupyti pinigų jauni būdami 
ne visi galėjo. Kuomet jiems 
reikia atsinaujinti Laisvės 
prenumeratą, tai turi prašyti 
pinigų nuo savo vaikų ar gi
minių, o iš giminių sunku 
gauti dėl to tikslo.

Jeigu dėl tų žmonių būtų

cas Krasnickas irgi seniai 
serga, turėjo operaciją, bet 
jau sveiksta, šią savaitę sakė 
grįš prie darbo.

Mes nuo savęs linkime vi
siems draugams ir draugėms 
greitai atgauti atgal savo svei
katą ir ilgai gyventi’.

Taipgi ,draugai ir draugės, 
aplankykite sergančius, jeigu 
negalite ypatiškai, tai nors at
virutę pasiųskite, ir tas jiems 
suteiks daugiau energijos ko
voti su ligomis.

* Komisija.

Worcester. Mass

i grama. Iš daugelio miestų su- 
į važiuos chorai. Gaila, kad 
i mokyklos .eigos laiku progra
ma bei dienotvarkis neskel-

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Laisvę. Kada pamato, kad 
laiškanešys jau atėjo, tai tuo
jau prašo ką nors iš šeimynos, 
kad eitų pažiūrėti žemyn, ar 
atnešė jo Laisvę. Jeigu nieks 
nepasiskųbina nueiti žemyn 
pažiūrėti, lai jis pasidaro dar 
daugiau sergantis.

Sergančių Laisvės skaitytojų 
yra labai daug. Apgailėtinas 
atsiminimas. žmonės, kurie 
dar nelabai seniai lankė mūsų 
koncertus, prakalbas, pikni
kus ir kitus parengimus, da
bar jau jų nesimato todėl, kad 
jie serga.

Mary Lusas, 670 N. River
side St., -jau seniai serga. Ji 
yra labai silpna. Taipgi An
tanas Rogers, 15 Chamber St., 
jau seniai serga. Juozas Mike- 
lionis, P. O. Box 1971, tik ne
seniai sugrįžo iš ligoninės po 
operacijos ir dar serga. 
Norkienė, 73 Norton St., 
seniai sugrįžo iš ligoninės, 
sveikata labai silpna ir iš 
mų negali išeiti. Uršulė Gri
nienė, 814 Bank St., turėjo 
sunkią operaciją, ilgai sirgo, 
truput įeina geryn, bet dar 
daug laiko turi praleisti lovo
je. L. Worteliene, 41 Sun
crest Ave., išėjo į St. Mary’s 
ligoninę, pasiduoda operaci
jai; ji turės praleisti apie dvi 
savaites laiko ligoninėje. Vin-

A. 
jau 
bet 
na-

Moderniškai įrengtos Koplyčios

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

Tel. MArket 2-5172 .

| — m — MH — IMI—- m; — M — MM — W — IMI —— M — * — M — ■ 
į Egzaminuojant A kis, į 
j Rašome Receptus j 
į Darome ir Pritaikome Akinius į

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842 >

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

Newark 4, N. J.
’ HUmboĮdt 2-7964

Siamas. Ar galima pašalie
čiams, apart studentų, daly
vauti bei klausytis kai kurių 
paskaitų ir kada ? •

Tikiu, kad Worcesterio 
skaitlinga lietuvių kolonija 
noriai dalyvaus paminėtose 
pramogose. Tai kilnus daly
kas susipažinti su kilniais me
no švietėjais-mokytojais ir stu
dentais. D. G. Jusius.

Tel Aviv. — Izraelio vy
riausybe kaltina arabus už 
žydų šaudymą Jeruzalėje iš 
pasalų.

PRANEŠIMAI
MONTELLO, MASS,.

Metinis piknikas, Liet. Taut. Na-, 
mo Parke, Keswick Rd., prie Win
ter St. įvyks rugp. 22 d. Pradžia 1 
yal. Rengia Vienybės Pašalpinė Dr- 
stė. Kviečiame visus dalyvautu nes 
turėsite gražų pasilinksminimą prie 
geros muzikalės programos, geni 
valgių, gėrimų. Kom. (195-196).

~ HARTFORD, CONN.,
Rugp. 22 d. įvyks piknikas, kurį 

rengia Liet. Am. Piliečių Socialis 
Klubas. Pradžia 1:30 v. dieną. Lie
tuvių Sąryšio Darže, E. Hartforde, 
Bus Sta. 24. Gros Dana Radio Or
kestras. Taipgi bus duodamos dova
nos prie įžangos bilietų. Bušai išeis . 
nuo Liet. A. P. Klubo, 1:30 v. Ne
praleiskite šios progos. Dalyvaukite 
visi. Jeigu lytų, tai parengimas 
įvyks Liet. A. P. Klubo salėje, —• 
Rengėjai. (195-196)

WATERBURY, CONN.
Rugp. 22 d., įvyks piknikas dien

raščio Laisvės vajaus reikalui. Ren
gia L.L.D. Draugija. Liet. Parke, , ’ 
už Lakewood ežero. Šokiams grog 
John Satulos orkestras. Pradžia 1 
vai. dieną. 
Kviečiame 
— Kom.

įžanga 30c (su taksais), 
visus dalyvauti, paremti.

(195-196)

PATERSON, N. J.
piknikas. Rengia Lietu- *

WEST
Bendras

vių LLD 84 kp. ir rusų, lenkų ir 
ukrainų IWO kp. Rugp. 22 d. Rusų 
Parke. Kelrodis: Važiuokime bus No. 
4 ant Croos ir Market St., ir išlip
kite ant 
pavažiavę 
važiavę 
klauskite 
Ave., W.
pikniką tris blokus pavažiavę į kal
ną — Russian Hall ir Park, Pelnas 
nuo 
ves’

McBride Ave., du blokus 
High Bridge. Iš kitur at- 
automobiliais j Singac, 
High Bridge, McBride 

Paterson lr ten surasite

pikniko bus skiriamas “Lais- 
popierio fondui. Rengėjai.

(195-196)

HARTFORD, CONN.
ALDLD Moterų Klubo susirinki

mas įvyks 24 d. rugp., 7:30 v. v. 
155 Hungerford St. Narės kviečia
mos dalyvauti. — V. K., sekr.

(195-196)

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 ALUDĖ
DEGTINE, VYNAS ir 

ALUS

Kanados 
Black Horse Ale 

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

RONKONKOMA
8634

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
k (BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—-Ketv., Rugp. 19, 1948



NewWI<o^gžgfe?lnl(H
Siuvėjai Protestuoja 
Prieš Persekiojimą 
Komunistų

Šimtai New Yorko Bučerių 
Remia Vartotojų Streiką

Ateinantį Antradienį 
Įvyks Pirminiai 
Balsavimai

Sukniasiuviai ir kiti drabu
žių siuvėjai, taipgi skrybėli- 
niai darbininkai* šaukia masi
ni mitingą rugp. 19-tos vaka
rą, tuojau po darbo, Hotel 
Diplomat, New Yorke, protes- ! 
tui prieš persekiojimą komu- rvs krautuves 
nistų .vadų.

Kalbėtojais siuvėjai pakvie 
te vieną iš 12-kos įkaitintųjų 
vadų, Henry Winston. Taip-! 
gi kalbės tos partijos centra- 
linio komiteto 
Gurley Flynn.

Tūli siuvėjų 
deda reakcijai 
dėjimą ir kartu su tuomi visą | 
liaudies judėjimą, visas Jais-| 
ves smaugti, o eiliniai nariai į 
stoja komunistus ir visų civi-1 
les laisves ginti.

Newyork iečiai vartotojai 
! stiprina mėsos boikotą ir tame 
į turi pasekmių.

apie 300 bučerių k'rau- 
sa vi ninku

Tikimasi, kad jie bent 
dieną šią savaitę užda- 

; protestui prieš 
kainas. Kp- 

savininkai jau 
pažadėję k00-

Ragina Teikti Pagalbos 
Izraeliaus Vaikams

Ta-
su- 

vai-

Darbininkų Kongresma- 
nai su Vartotojais Mė
sos Streike ir Pikiete

Jeigu jūs gyvenate tame 
kongresiniame distrikte, iš ku
rio išrinktas bile katras dar
biečių kongresmanų, Marcan- 
tonio ar Isacsonas, jūs neturė
site sunkumų pasimatyti su 
savo kongresmanų. Nereikės 
nei prašyti pasimatymo. Už
teks nueiti į pikieto liniją 
prieš aukštas mėsos kainas ir 
ten susitiksite juos.

Amerikos Darbo Partijos 
kongresmanai balsavo už kai
nų kontrolę, jie ir pikietuoja.

Kitaip yra tuose distriktuo- 
se, iš kurių išrinkti republiko- 
nai ar reakcingieji demokra
tai. Jie balsavo prieš kainų 
kontrolę, už palaikymą aukš
tų kainų. O norint pasiskųs
ti, kad nebeturite iš ko ge
ros mėsos kąsnio nusipirkti, 
steiko nebevalgote, jūs negali
te savo kongresmano “rasti 
namie.” Pikietuotojas.

Amerikos žydų Darbo 
ryba pradėjo kampaniją 
kelti paramos Izraeliaus 
\ams. Organizacija gavo iš
tos šalies kultūrinių organiza
cijų atsišaukimą. Jame pa
reiškia,- kad reikia paramos, 
reikia namų arm i j on mobili
zuotų vyrų ir moterų vaikams 
ir našlaičiams.

pa-randasi prie 126th St. ir East 
River, o S w if to — prie 126th 
St. ir Third Ave., New Yorke, 
šapos jau pikietuojamos kas 
dieną.

American Meat Institute, 
mėsos firmų įstaiga, randasi 
551 Fifth Ave., prie 45th St. 
šią demonstraciją šaukia City 
CIO Taryba 9 vai. ryto, ket
virtadienį, rugp. 19-tą. Už 
rėmimą šios demonstracijos 
pasisakė CIO • Kailiasiuvių 
Jungtinė Taryba, taipgi nuo
mininkų organizacijų centras.

24-tą,šį antradienį, rugp. 
visame Didžiajame New Yor
ke įvyks pirminiai balsavimai 
(primaries), kuriuose parti
niai balsuotojai nominuos tų 
partijų kandidatus.

Vietose, kur partinės orga
nizacijos susitarė ir išstatė tik 
po vieną kandidatą, balsuo
tojų tikimasi ne po daug, ka
dangi visaj mažo skaičiaus 
balsų užtenka užgirti partijos 
komiteto išstatytą kandidatą. ,

Kita problema ten, kur at
skiros vienos partijos grupės 
pageidauja skirtingų kandida
tų, prieš valdybos pastatytus, 
grupės stato kitus, savus kan
didatus. Ten abi pusės mo- 
bilizuojasi.

Ypačiai karštų lenktynių 
bus tuose distriktuose, kur' 
vieni kandidatai pastatyti su 1 
darbiečių parama, o grupės 
reakcininkų yra darbiečių 
kandidatūrai priešingos.

■ Sekamose laidose pateiksi
me tų ginčijamų kandidatų ir 
distriktų surašus. Visiems už
sirašiusiems partiniais balsuo- 

prie. American Meat Institute, i mes visos galime išgalėti mo-1 tojais svarbu balsuoti. T'. • 1. • _ j._._ ;__ A___  X__ 1 - 1 • M

Jie jau suei-
' liavo
Į tuvių
! kova.
i .i viena

paremti .jų

narė Elizabeth į

viršininkai pa-j 
komunistinį ju-

Kas Pasidarė Sviestui?
Sviesto kainos New Yorke 

šiomis dienomis pradėjo at
pigti net po porą centų sva
rui per dieną. Kame prie
žastis ?

Kilus streikams prieš aukš-
protes-
kėlimą ;

valdžia į

pradsjo Kaip Jaučiasi 
yr,ne’Wall Strytas?

! aukštas mėsos 
■ šernų bu Černių 
anksčiau buvo 
poruoti. :

Pikietavimas, demonstraci- i 
jos, lapelių skleidimas eina vi-1 
su plačiu didmiesčio baru. ! 
Lapelius yra išleidusios, sklei-į 
džia,. vietinės vartotojų orga-1 Women forvWallace 
nizacijos, darbiečių ir komu-1 
nistų- partijos ir eilė broliškų 
ir savišvietos organizacijų. 
Neseniai įvykęs lietuvių komu
nistų susirinkimas taipgi pa- 

j sisakė už boikotą mėsos dėl 
jos aukštų kainų. Susirinki- 

l mo dalyviai pasiėmė lapelių 
paskleisti tarpe savo kaimynų 
ir sandarbininkų šapose.
Demonstracija prie Skerdyklų1

New 
šaukia demonstraciją prię Ar 
mour, Swift skerdyklų, taipgi I

Ragina Veikti
Elinor Gimbel, nacionalė 

Women for Wallace pirminin
kė, atsišaukė į visas organiza
cijas visoje šalyje kooperuoti 
su vietinėmis organizacijomis 
mėsos boikote. Jos pareiškime 
Women for Wallace skyriams

! visose 48-se valstijose sako
ma :

Eikite su kaimynais' ir pa- 
: Yorko organizacijos į gelbėkite kovoti už padorų 
lemonstraciją prię Ar-'gyvenimą su žmonišku mais

tu tokiomis kainomis, kokias

ap-
Naujave-
per 35

0 ® 1dusivede
MVs. Margaret Norbut iš 

Sunnyside, L. L, N. Y., seniau 
gyvenusi Wilkes-Barre, Pa., 
susivedė su chicagiečiu Char
les Matukaičiu. Santuoka įvy
ko pas teisėją Chicagos Ap
skrities Teismabutyje rugpjū
čio 10-tą, 1948. Margaretos 
Norbutienės duktė Julia N- 
Slower buvo savo motinos 
lydove-pamerge.

Mrs. Matukaitis dabar 
sigyvens Chicagoje. 
džiai turėję pažintį
metus, tad Margaretai Chica- 
ga nebus visiškai naujokynu. 
Jinai ten turi ir daugiau pa
žinčių, įsigytų per ilgus me
tus dalyvavimo pažangiečių 
lietuvių organizacijose Wilkes- 
Barre ir, paskiausiais keliais 
metais, Brooklyne. Brookly- 
niečiai pasigesime geros dar
bininkės dienraščio Laisvės į C1J°S- 
bankietuose ir kitose pramo-j ’ ’ 
gose. Jinai veikliai dalyva
vo ir Moterų Apšvietos Klube.

Linkime naujavedžiams lai
mės poroje.

Teofilius Kapočius 
Turės Operaciją

Antradienį ,rugpiūčio 17-tą, 
Teofilius Kapočius išvyko į 
Brooklyn Hospital ant opera- 

. Jam ant sprando auga 
I navikas, tad nusisprendė jį 
j prašalinti. Jei operacija ge- 
Į rai pavyks, Kapočius 
j grįžti namo už keleto 
Tačiau iš anksto sunku 

i ti grįžimo laiką.
A & P krautuvės New Yor- į 

k e skelbia nuleidusias sviesto 
kainas po 2 c. pirmadienį ir 
antradienį, nuo 87 iki 83 c. 
Kita firma skelbia nuteisianti 
po centą ir oleomargarine kai
nas.

tikisi 
dienu, 
spręs-

Albert S. Thompson, 64 me- 
tkb gyvenęs 373—2nd Stręet, 
Brooklyne, rastas plūduriuo
jant lelijų prūde Prospect 
Parke. Kūną paėmė ištirti 
priežastį mirties. Prūdo gel
mė yra tik dvi pėdos.

SKELBKITĖS LAISVĖJE

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką

Pikietuosima Armour šapa
susi-tas mėsos kainas ir 

tams prieš nuolatinį 
pieno kainų, miesto 

. pradėjo tyrinėti, 
spustelti kaltininkus.
jęs pieno kainų kilimą komisi-j 
onierius John M. Murtagh pa-! 
skelbė, jog kalti pieno trus-; 
tai, kurių vyriausiais įvardijo į 
Borden’s ir Sheffield firmas.

Gal tik tas, kuris niekad ne
matė karvės, patikėtų, jog pa
spaudus į trustus pasispaudę 
ir karvės duoti daugiau

pieną, su dau 
Didžiuma 

suprato, 
buvo be saiko

racijų serais
arti pusės

pie-

Netylėkime Apie 
Savo Pasniką

pro- 
jog

no ar riebesnį 
giau sviesto, 
tingų žmonių 
sviesto kainos
užkeltos ne dėl stokos sviesto, 
bet dėl šm u gėliško trustų go
dumo daugeriopai pelnytis iš 
farmerių sunkaus triūso ir iš 
vartotojų.

Sviesto vartotojų aplupikai i 
taipgi suprato

i boikoto mėsos, 
Ii- atsisukti ir 
pieno trustus. 
bo biskelį nuleisti kainas tiks
lu vėliau išvengimo didesnės 
nuolaidos ir. teikimo kredito 
masių protestui.

ei- 
susitarimo be ka-

pelnais kas kita, 
pavyzdžiui, skel-

ir. tą, kad po į 
vartotojai ga- 
prieš sviesto- 
Taigi, susku-

Auditorijos Valgykla 
Jau Vėl Veikia

Berlyno krizei ryškinantis, 
Wall Strytas ^išsigando, kad 
gal šiemet nebesulauks karo. 
Prekyba k<>rp^ 
nubildėjo žemyn
to, kiek parduota pernai tą 
pat dieną. Dejuoja — abi pu
sės Europoje padarė klaidų.

Kokia nelaimė, anot jų, 
einama link 
ro!

Tačiau su 
Best Foods,
bia, kad pelnai nuo šėro paki-

1 lo nuo buvusio $3.52 pernai 
iki $6.38 šiemet. Firma skel
bia ekstra pelną gavusi iš dau
giau pardavimo, ne iš kėlimo 
kainų.

Goodyear .gumos dirbiniai 
atneše po $6.16 už Šerą vieton 
pernykščių $4.90. Daug kitų 
firmų gavusios panašiai padi
dėjusius pelnus.

Argi nuostabu, kad šeimai 
sunku pragyventi su 
žmogaus alga?

eilinio

I SAVAS PAS SAVĄ
Nelson A. Fratichelli, 28Liberty Auditorijos valgy- /___  ‘ 7. „L22

kla šią savaitę jau vėl veikia metų< teisme’prisipažino kaltu 
ir bus atdara kas vakaras, 
kaip kad buvo seniau. Au
ditorijos gaspadinė Ona Glo- 
bičienė, buvusi išvykusi porai 
savaičių atostogų ir atlikti tū
lus reikalus, taipgi pasimaty
ti su savo senais draugais 
■vvilkes-barriečiais, sugrįžo. Ji
nai vėl gamins visokius val
gius, kaip seniau. '

Liberty Auditorijos valgykla 
randasi auditorijos žemajame 
aukšte. Antrašas: 110-06 At
lantic Ave., Richmond Hill.

R.

Pagerbs Žymų Muzikantą
Pagarbai velionies orkestrų 

- vado John P. Sousa muzikan
tai, nariai American Feder, 
of, Musicians Lokalo 802 ruo
šia^ koncertą ant Central Park 
Mall rugpjūčio 29-tą, 3 vai. 

, po pietų. Gros 80 instrumen- 
2 tų benas.

•■''S-: 
..... —

Policija paliuosavo iš tar- 
/ nybos ant pensijos 40 vyrų 

policistų ir vieną moterį.

išgavime iš portorikiečių atei
vių $395 bonų už butus. Jis 
prisistatęs jieijns kaipo valdi
nės butams agentūros valdi
ninkas, galis jiems gauti butą 
Amsterdam Houses projekte. 
Jam, kaipo tautiečiui, jie pa
tikėjo, o jiąar tą tautinį pasi
tikėjimą išnaudojo asmens 
pelnui gauti nešvariu būdu. 
Jam pavyko, bet neilgam.

Tas prietikis man primena 
lietuviškus politinius šarlata
nus, kurie esančius išviętintų- 
jų kempėse lietuvius sulaiki- 
nėja nuo grįžimo į savo šalį, 
kad vardan jų galėtų rinkti 
aukas ir patys jomis pasipel
nyti.

NETIKĖTA PERMAINA

Tūkstančiai žmonių kožno- 
je miesto dalyje šiomis dieno
mis pasnikauja, streikuoja 
prieš aukštas mėsos kainas, 
neperka mėsos tebesant galio
je oficialiam mėsos boikotui. 
Tačiau to neužtenka. Reikia 
veikti, kad visi miesto gyven
tojai apie tai sužinotų.

Reikšmingiausia dalis 
koto yra apie jį kalbėti,
kia aiškinti kiekvienam žmo
gui mėsos kainų kilimo prie
žastį ir kaltininkus, kurių vy
riausiais yra mėsos trustai ir 
republikonų - demokratų kon
gresas, panaikinęs kainų kon
trolę, taipgi prezidentas Tru- 
manas, kuris reikalavo kainų 
kontrolės panaikinimo.

Pasnikautojas.

Svarbu balsuoti pirminiuose 
balsavimuose net ir ten, kur 
nėra kandidatų kontesto, ka
dangi didis skaičius balsų ge
ram kandidatui jau yra gera 
agitacija už jį, yra visuome
nės akyse stipria parama jam 
prieš kitų partijų išstatytus 
kandidatus.

SUSIRINKIMAI
MASPETH, N. Y.

Liet. Piliečių Klubo ekstra
rinkimas įvyks rugp. 20 d., Klubo 
salėje, 60-39 — 56 Dr., 8 vai. vaka
ro. Svarbu, kad visi nariai dalyvau
tų, nes bus svarstoma subendrinti 
Klubo turtą su Lietuvių Auditorijos 
turtu ir pastatyt tinkamą namą. Nei 
viena organizacija nebus panaikin
ta. Klubo paprastas susirinkimas 
įvyks rugp. 27 d., 8 v. v. — Narys.

(105-196)

bor-
Rei-

Užsidegus chemiškam skys
čiui drabužių valytuvėje Man
hattan Beach, Brooklyne, pa
vojingai apdegė darbininkai 
Ralph Kornblum. ir Edward 
McFadden.

BROOKLYN, N. Y.
Lietuvių Sveikatos Kultūros Klu

bo labai svarbus susirinkimas įvyks 
rugp. 19 d., 7:30 v. v., 419 Lorimer 
St. Reikia pasitarti apie mūsų ruo
šiamą maisto parodą ir sveikatos 
klausimu prelekcijas, kurios turės 
įvykti rugsėjo 26-tą, Liberty Audi
torijoje. Tad ateidami į susirinkimą, 
atsineškite gerų patarimų. — Val
dyba. (194-195) .

GERI PIETUS!
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.

į,--------------------------------------- 1

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y. I

Tel. EVergreen 7-6888
9—12 ryte 
1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta.

Valandos:

'HUiiiiiuiiiiiiuuiiiiiiiiiiiiiiiiiuiniiiiuiiiiiM

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

Pranešimas
GREAT NECK, N. Y.

į Puikus piknikas, rengia bendi’ai 
1 vietinės Lietuvių Dr-stės, rugp. 22 
I d., A. J. Kasmočių salėje, 91 Steam
boat Rd. Pradžia 3 vai. dieną. Pro-

' grama 5 v. v. Kalbės D. M. Šo- 
! įomskas iš Brooklyn© ir kitas žy-
1 mus kalbėtojas. Apar( to, turėsime 
į įvairių žaislų, kaip tai pypkių rūky- 
1 mo kontestas, virvės traukimas ir 
1 kitokių įvairumų. Pypkių rūkoriams 
■ bus duodamos dovanos. Bus gera or- 
j kestra šokiams. įžanga 60c. Kvie- 
1 čiame visus dalyvauti. — Kom.

(195-196)

PARDAVIMAI
Parsiduoda restaurąntas geroje 

biznio vietoje. Du partneriai gali 
daryti gerą biznį, samdant darbinin
kus sunkiau, nes samdytų trumpos 
valandos. Tačiaus gerai nusimanan
tis apie tą biznį ir su samdytais 
darbininkais gali daryti gerą pragy
venimą. Kreipkitės, 417 Lorimer 
St., Brooklyn, N. Y. (194-196)

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

A. Kalinauskas

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

Parduoda naujas ir taiso 
sekamas mašinas:

Vacuum Cleaners, Skalbk 
mui Mašinas, Frigidaires, 

Television ir Radios.
Kreipkitės:

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

Telefonas Virginia 3-5397

GYDYTOJAS
S. S. Lockett, M. D. I 

223 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

1—2 dienom >
6—8 vakarais ij

| Ir Pagal Pasitarimais. E
į Telefonas EVergreen 4-0203 ?

grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks- 

k lūs ir krajavus 
Ai sudarau su ame- 
■grikoniškais. Rei- 
Hkalui esant ir
■ padidinu tokio
■ 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 Line.

Tel. GLenmore 5-6191

Valandos: PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

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

Brooklyn, N. Y.

Mrs. Bessie Feinman, brook- 
lynietė, 70 metų, nuėjo su sū
numi į valdinės City Rent 
Commission raštinę, 500 Park 
Ave,, New Yorke, prašyti, kad 
jai at keistų apartmentą. Ta
čiau vietoje krito ir mirė nuo 
širdies atakos.

RANDAVOJIMAI
.Pasirandavoja du geri fornišiuoti 

kambariai, yra garas, šiltas vanduo, 
šviesūs. Tinkami pavieniams arba 
vedusiai porai. Yra langai aplink. 
Transportacija puiki, privažiuojama' 
traukiniais, busais. Jamaica Linija 
galite išlipti ant Cypress Hills sto
ties. Dėl daugiau informacijų, pra-‘ 
šome kreiptis pas Charles Čerka, 
511 Ridgewood Ave., Brooklyn, 
N. Y. (1 laiptais aukštyn.) (195-197)

Pasirandavbja fornišiuotas kamba
rys, patogiai įrengtas. Galima ir 
valgį pasigaminti. Prašome kreiptis 
šiuom antrašu: Mrs. Jetinienė, y 
105 South 3rd St., Brooklyn, N. Y.

(195-196)

Matyk Naujausias Sensacingas Žinių Filmas - 
Palestinos žydai Atgauna Nukautųjų Kūnus! 
žymieji Babe Ruth’o Karjeros įvykiai!’ 
Žydai Pagerbia Varšavos Ghetto Didvyrius!
™ p a ęęv newsreelLiluDHOO I THEATRE BROADWAY ir.46th ST.. N.Y.O.

Pasirandavoja daktarui ofisas 
ant pirmų lubų, kampiniame na
me, prie eleveiterio stoties ir 
tryš gatvekarių linijos. Apart- 
mentas 4 kambarių, tinkamas 
medicinos daktarui 'arba dentis- 
tui. Arba gali du daktarai pato
giai sutilpti. Labai bizniava gat
ve, visada daug kmonių sukasi 
aplink tą kampą. Kreipkitės į 
M. Dobbins, 65 Willoughby Ave., 
Brooklyn, N. Y. * (194-196) ,

Peter Kapiskas

Peter 
KAPISKAS

UP-TO-DATE

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
| GERAI PATYRĘ BARBERIAI |

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

BAR & GRILL
Degtinės, Vynai ir Alus 

R1IEING0LD 
BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN^ N. Y

Tel, EVergreen 4-8174

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVĖ. BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 4-D612

NUPIGINTAS PARDAVIMAS
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.

Dailių Moteriškų ir Vyriškų 
Laikrodžių Didelis Pasirinkimas

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

Vėliausios Dienos
' Didelis Pasirinkimas Religijinių Daiktų.

PIRKITE DABAR IR TAUPYKITE PINIGUS

Rankpinigiai Palaikys Bile Daiktą 
Iki Jums Jo Reikės

ROBERT LIPTON
701 Grand Street Brooklyn, N. Y<

Telefonas STagg 2-2173

I 6 pusi.:—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Ketv., Rugp. 19, 1948




