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Didžiųjų darbo unijų vadai 
dabar turi daug dąrbo teisin
ti Trumanų ir Demokratų Par
tiją. Neseniai jie buvo Te
maną pasmerkę ir reikalavo, 

N kad demokratai jo nebenomi- 
. nuotų. Jie sušilę ieškojo kito 
’ kandidato. Pirmiausia puolėsi 

prie Eisenhowerio, paskui 
prie teisėjo Douglas.

Bet Trumanas tapo nomi
nuotas. Reikia dabar atsteig- 
ti jo prestižą. Reikia dabar 
ieškoti pateisinimų visai De
mokratų Partijai. Čia grie
biamasi gryniausio politinio 
blofo.

★ ★ ★
Moteriškų rūbų siuvėjų uni

jos organas “Justice” užsi
merkia ir blofina: “Demokra
tinė administracija prisipažįs
ta prie savo klaidų ir ryžtasi 
atitaisyti padarytą žalą.”

Melas nuo pradžios iki galo. 
Niekas valdžioje neprisipažįs
tu prie klaidų ir niekas jų ne- 

1 taiso.
Štai tik. šiomis dienomis 

Trumanas įsakė prokurorui 
Clark ui išimti inždionkšiną 
prieš jūrininkų uniją. Jūri
ninkų streikas tapo užsmaug
tas dar negimęs.

Gal jokia kita administraci
ja visoje Amerikos istorijoje 
nėra taip atsižymėjus in- 
džionkšinais prieš unijas, kaip 
ši Trumano klika.

★ ★ *
Vienas žmogelis rašo: “žmo

gus prigimtimi yra linkęs da
ryti pažangą, ypač siekdamas 
socialinės gerovės. Komuniz
mas yra kaip tik kontrastas.”

Protingas žmogus, kuris tu- 
ri pažintį su istorija, tokios 
nesąmonės nesakys. Kas se
ka visuomeniškus sąjūdžius ir 

. žmonių kovą už socialinę ge
rovę, tas žino, jog jokia po
litinė grupė nepriduoda tiek 

' svarbos liaudies gerovei, kaip 
komunistai. Visa jų filosofi
ja pagrįsta tuo didžiuoju 
principu: pašalinti socialinį 
skurdą, pakelti liaudies masių 
medžiaginę ir dvasinę gerovę.

★ ★ ★
Komunizmui daromas dar 

vienas užmetimas. Sakoma, 
kad jis nori “sulyginti visuo
menę, nutraukdamas žemyn 
tuos, kurie stovi aukščiam.”

Labai svarbus klausimas. 
Paimkime Amerikos visuome
nę, paimkime čionai turtų pa- 
skaidymą. Baisi nelygybė. 
Yra žmonių, kurie nebežino 

4 kur savo turtus dėti. Yra mi
lijonai, kurie negali galo sui 
galu suvesti.

Visi mato, kad tokia nely
gybė. jeigu ji nebus prašalin
ta laiku, sužlugdys viską. •

Ar galima visus Amerikos 
žmones pakelti iki Rockefelle- 
rio šeimos turtųĮ lygio? Ne
galima, ir nėra reikalo. Tiek 
turtų niekam nereikia dėl 
žmoniško, gražaus, civilizuoto 

į gyvenimo.
Todėl tuos turtus reikia ma

žinti, karpyti, nuleisti juos že- 
myn į mases. Taip kils masės 
iš to amžinojo skurdo.

Tuo būdu, kaip matote, ly- 
ginimas turi eiti iš viršaus ir iš 
apačios: viršūnės turi leistis 
žemyn, o apačios turi kilti 
aukštyn.

Tai aišku, ir kiekvienam tu
rėtų būti suprantama.

★ ★ ★
Kunigų Draugas sako, kad 

katalikai yra “geriausi komu
nistų priešai” (D., rugp. 21

Bet tuo per daug didžiuotis 
nereikėtų. Hitleris irgi sakė, 
kad naciai yra “geriausi ko- 

>z munistų priešai.” O jis turėjo 
f y mintyje ne vien komunistus, 
F# V ’

(Tąsa 5-me pusi.)
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Graikų Partizanai
Ardo Priešų Eiles

London. — Graikų parti
zanų komandierius genero
las Markos pranešė per 
Laisvosios Graikijos radiją 
tokias žinias:

Partizanai prasiveržė pro 
monarcho - fašistų armijos 
linijas Grammos kalnyne ir 
pradėjo naują ofensyvą 
prieš monarchistus į rytus 
ir pietus. Partizanai išga
beno visus saviškius sužeis
tus ir visus ginklus ir amu
niciją iš Grammos kalnų. 
Dabar jie ardo karines fa
šistų linijas vidurinėje ir 
pietinėje Graikijoje, sprog
dina priešų vieškelius, ata
kuoja juos miestuose ir kai
muose. "

TITO GALIS
BŪTI NUVERSTAS

Bucharest, Rumunija. — 
Atsisakęs tarnauti Tito val
džiai, R. Golubovičius, lig
šiolinis Jugoslavijos ąmba- 
sadorius Rumunijoj, pa
smerkė Jugoslavų valdovą 
Tito už liaudiško generolo 
A. lovanovičiaus nužudymą, 
ir pareiškė, jog Tito stumia 
Jugoslaviją j imperialistų 
glėbį: (Perbėgo Rumunijon 
ir buvęs Jugoslavijos oro 
jėgų konmaridierius. Eina 
gandai, kad gal bus įsteig
ta užsieninė Jugoslavijos 
valdžia. Lemiama, kad dik
tatoriška Tito valdžią galė
sianti būti nuversta. Jo 
priešai užgiriu Komunistų 
Informacijų Biuro aštrią 
kritiką prieš Tito.)

ORAS.—šutni giedra.

UŽDARO ABU SAVO KONSULATUS AMERIKOJE
t?)---------------------------------------- ---------- T---------------

Molotovas Pareiškė: Amerika Taip Lauže Sovietinių
Konsulatų Teises, kad Jie Negalėjo Normaliai Veikti

i, _________________ ' r

Amerikos Konsulatai Sovietuose
Taip Pat Turės Užsidaryti

Maskva Pakartoja Kaltinimą, kad Amerikos Valdžios 
Agentai Dalyvavo Dviejų Sovietinių Mokytojų Pagrobime; 
Sako, jog Kasenkina Laikoma Kaip Kalinė Ligoninėje

Washington, rugp. 25. — 
Sovietų Sąjunga atmetė 
Jungtinių Valstijų protestų 
notas, kur Amerika protes
tavo dėl to, kad Sovietai į- 
tarė, jog Amerikos valdžios 
agentai dalyvavo pagrobi
me sovietinių mokytojų Ok- 
sanos Kasenkinos ir Micha
ilo Samarino.

Sovietų užsienio reikalų 
ministras Viačeslavas Mo
lotovas naujoje savo notoje 
Jungtinėms Valstijoms pa
kartoja parodymus, kad 
Kasenkina ir Samarinas bu
vę pagrobti su Amerikos 
FBI slaptosios policijos pa
galba.

Kartu ši sovietinė nota 
kaltina Amerikos valdinin
kus už įsiveržimą į genera- 
lį Sovietų konsulatą New 
Yorke rugp. 12 d. ir už ki
tokius Sovietų konsulatų 
teisių laužymus New Yorke 
ir San Franciscoj.

Abiejų šalių Konsulatų 
Uždarymas

— Kadangi sovietiniai

Gyvenimas Pabrango 
10% Per Metus

Washington. — Valdžia 
paskelbė sekamus skaitme
nis apie kainų kilimą:

Liepos mėn. šiemet mais-E 
to ir kitų reikmenų kainos 
pakilo 1 nuošimčiu ir penk
tadaliu. Būtinieji gyvenimo 
dalykai dabar yra 10 nuo
šimčių brangesni, negu per
nai šiuo laiku. Maistas ir ki
ti reikmenys pabrango virš 
30 nuošimčių, lyginti su 
1946 m., ir 76 nuošimčiais 
daugiau, kaip 1939 m.

Pasaulinė Inteligentų Sueiga Ne
priima N.. York Times Reporterio

Varsa va. — Pasaulinio in
teligentijos suvažia v i m o 
rengiamasis komitetas ne
davė leidimo Varšaviėkiam 
New Yorko Times kores
pondentui S. Gruesonui lan
kytis į tą suvažiavimą Vroc
lavo mieste. Leidimo prašy
mas atmestas todėl, jog ko
respondentas iš anksto pra
nešė savo laikraščiui, kad 
suvažiavimas “bus komunis
tinis”. >

Komiteto pirm inbakas, 
Vroclavo miesto majoras J. 
Boreiša pareiškė:

“Jeigu N. Y. Times kores- 
pondent. Gruesonas iš ank
sto tain daug žino anie su
važiavimą, dar pirm io atsi
darymo, tai jis gali ir Var- 
šavoie sėdėdamas aprašyti, 
jį savo laikraščiui.”

UŽMUŠTI 2R VALSTIE
ČIAI FILIPINUOSE

Manila. — Valstiečiai Fi
lipinų partizanai per 2 va
landas kirtosi su kariuome
ne ir žandarais. 28 valstie
čiai tano nukauti ir 24 su
žeisti, kaip skelbia valdžia.

Jei N. Y. Times norėtų, 
tai galėtų į suvažiavimą at
siųsti savo berlyniškį kores
pondentą, sakė Boreiša. Su
važiavimas atsidarė rugp. 
25 d. ,

konsulatai tokiose sąlygose 
Jungtinėse Valstijose negali 
normaliai atlikti savo parei
gų, — sako dabartinė So
vietų nota, — todėl Sovietų 
Sąjunga nusprendė tuojau 
uždaryti abudu savo konsu
latus Jungtinėse Valstijose, 
New Yorke ir San Francis
coj. Sovietų vyriausybė 
taipgi sprendžia, kad turi 
būti tuojau uždarytas 
Jungtinių Valstiją konsula
tas Vladivostoke, pagal abi
pusiškos atstovybės taisyk- , 
les, ir kad turi būti panai
kintas pirmesnis susitari
mas tarp Sovietų vyriausy
bės ir Jungtinių Valstijų 
valdžios dėl Amerikos kon
sulato atidarymo Leningra
de.

Sovietai įteikė Amerikai 
Pagrobimų Įrodymus, sako

Molotovas
Sovietų užsieninis minis

tras Molotovas dabartinėje 
savo notoje sako:

— Jungtinių Valstijų val
džiai yra įteikta gana paro
dymų, kurie patvirtina fak
tą, kad (rusiškų) banditų 
baltagvardiečių organizaci
ja, vadinama “Tolstoy 
Foundation”, pagrobė Ko- 
senkiną ir Samariną ir kad 
į tą pagrobimą įsivėlė FBI, 
federalės valdžios seklių 
biuras. Tarp tų parodymų 
yra Sovietų Sąjungos am
basados (Washingtone) no
tos iš rugp. l9 ir 14 d. ir So
vietų Sąjungos užsienio rei
kalų ministerijos pareiški
mas iš rugp. 11 d.

Kas liečia Kasenkiną, tai 
jos laiškas rugp. 5 d. iš 
“Reed Farmos” generaliam 
konsului Lomakinui ir jos 
laiškas giminėms, pažymė-

tas liepos 10 d., taip pat lai
svas Kasenkinos pareiški
mas pasikalbėjime su skait
lingais amerikinių laikraš
čių korespondentais (kon
sulate) rugp. 7 d., kur Ka
senkina pranešė apie jos 
pagrobimą, — visa, tai gana 
įrodo, kad priešingi šiem 
parodymam t v i r tinimai, 
matyt, yra neteisingi. Ame
rikos valstybės departmen- 
tūi, be kitko, buvo įteiktos 
fotografinės kopijos laiško, 
kurį Kasenkina parašė savo 
giminėms liepos 10 d.
Kasenkina Laikoma Kaip 

Kalinė Ligoninėje
Kadangi Kasenkina dabar 

yra laikoma ligoninėje fak- 
tinai tokiose sąlygose, kaip 
kalėjime, ir neleidžiama 
laisvai pasikalbėti jai su 
Sovietų atstovais, tai jokiu 
būdu negalima laikyti pati
kimais pareiškimus, kurie 
jai priskaitomi, ypač? jeigu 
atsiminsime, kokiame pavo
jingame stovyje yra Kasen
kinos sveikata.

Iš New Yorko' spardos 
pranešimų taipgi žinoma, 
kad baltagvardiečių bandi
tų organizacija, vadovauja
ma Aleksandros Tolstojos, 
dalyvavo Samarino pagrobi
me.

Jau rugp. 10 d. Edwardas 
Mullins, vyriausias New 
Yorko policijos inspek
torius, atėjęs į generalį 
konsulatą, sakė Lomakinui, 
generaliam Sovietų konsu
lui New Yorke, kad “Jung
tinių Valstijų vyriausybė ir 
FBI seklių biuras perėmė 
savo apsaugon Samariną.”

Tačiaus iki šiol Sovietų 
vyriausybė negali gauti jo
kių žinių apie Samariną nei

apie jo šeimą.
Sovietų vyriausybė todėl 

iš naujo patvirtina savo nu 
sistatymą tuo klausimu ir 
griežtai reikalauja leisti So
vietų Sąjungos atstovams 
laisvai ir nekliudomai pasi
matyti ir kalbėtis su Kasen
kina ir Samarinu.

Sovietų vyriausybė atme
ta kaltinimus iš Amerikos 
valdžios pusės, būk genera- 
lis Sovietų Sąjungos konsu
las Lomakinas “blogam pa
vartojęs savo poziciją ir ar
šiai sulaužęs tarptautiniai 
priimtas taisykles”. Šie kal
tinimai nesutinka su fak
tais.

(Generalis konsulas Lo
makinas, tarp kitko, išvada
vo Kasenkiną iš rusų balta
gvardiečių farmos, pagal 
jos prašymą laišku. Loma
kinas taipgi įtarė, kad Ka
senkinos ir Samarino pa
grobime dalyvavo Amerikos 
valdžios agentai.)

25 Asmenys Užmušti 
Lėktuvu Nelaimėse

Newtown, N. J. — Armi
jos transporto lėktuvas su- 
kliuvo ore su bombanešiu. 
Transportinis lėktuvas nu
krito ir sudegė. Su juom 
žuvo 7 protestantų kunigai, 
lakūnų‘kapelionai, ir du la
kūnai. Bombanešis išliko 
sveikas.

Filipinai. — Sudužo didis 
bombanešis B-29. Sudegė 
bei užsimušė 16 asmenų, pa
vojingai apsvilo 4. Bomba
nešis skrido į Japonijos sa* 
lą Okinawa.

Atidėt Rekrutavimą! 
Šaukia Wallace

Louisville, Ky. — Henry 
Wallace, Progresyvių Par
tijos kandidatas į preziden
tus, čia kalbėdamas, šaukė 
prezidentą Trumaną sulai
kyti verstiną kariuomenėn 
ėmimą. Wallace ragino pre
zidentą sueiti į derybas su 
Stalinu, pasistengti taikiai 
išrišti ginčus tarp Ameri
kos ir Sovietų Sąjungos, ir 
atidėti jaunų amerikiečių 
draftavimą, bent iki po pa
sitarimų su Stalinu. Wallace 
kaltino Trumano valdžią už 
pavojingų kivirčų sukėlimą 
tarp Amerikos ir Sovietų 
kas liečia Berlyną.

STALINAS SUTINKA
TOLIAU DERĖTIS

Maskva.—Premjeras Sta
linas sutiko-4ę$ti derybas su 
Amerikos,\AngliJos ir Fran
ci jos ambasadoriais dėl 
Berlyno ir visos Vokietijos 
klausimų. Pastarajame po
kalbyje su ambasadoriais 
pirmadienį Stalinas davė 
naujų siūlymų, kuriem rei
kės ilgesnių pasitarimų. Tie 
trijų vakarinių talkininkų 
ambasadoriai pranešė savo 
valdžioms apie derybų eigą 
ir prašė, tolesnių nurody
mų. Praeis pora dienų, iki 
jie gaus nurodymus. —Lon
dono politikai viltingai kal
ba apie derybas.

Washington. — Valdine 
Darbo Santykių Taryba 
skųs teismui Spaustuvių 
Darbininkų Uniją todėl, 
kad unija neklauso Tafto- 
Hartley’o įstatymo.

Kun. H. Johnson Atmetė Leidimą 
Tik Asmeniniai Vykti Amerikon

London. — Amerikos at
stovybė Londone pranešė 
kunigui Hewlettui Johnso-- 
nui, Canterbury’o katedros 
dekanui, kad jis gautų leidi
mą keliauti į. Jungtines Vai

Henry Wallace Sako -- Pelnagau džiai Yra Dabartinė 
Valdžia; Jų Ruošiamas Karas Nuteriotų Pačią Ameriką

draudą — -ir verstinai imti(Tąsa kalbos, kurią Hen
ry A. Wallace, Progresyvių 
Partijos kandidatas į prezi
dentus, pasakė Bridgeporte, 
Conn., praeitą šeštadienį.)

/

Apgavingi Darbininkų Va
dai — Amerikos Arelio 

Draskyto j ai
Apgavingi darbininkų va

dai plėšia Amerikos areliui 
kairįjį sparną, bando iš
traukt raudonąją spalvą iš 
Amerikos vėliavos ir apšau
kia neištikimu savo šaliai 
kiekviena unijos narį, val
ganti salotas be prieskonių 
prieš Rusiją.

Mes nekovojame už ru
sišką kairįjį sparną nei už

komunistinį kairįjį sparną, 
net nei už amerikinį kairį
jį sparną. Bet mes už svei
ką amerikinį arelį su tikrą
ja dviejų partijų sistema, 
darbininkų vadai, remiam

(Demokratai ir republi- 
konai dabar politikoje yra 
ta pati partija, tik skirtin
gais vardais. Taigi tikroji 
dviejų partijų sistema reiš
kia Progresyvių Partiją, iš 
vienos pusės, ir demokratų- 
republikonų partija, iš ant
ros pusės.)

Abidvi senosios partijos 
žada jums statyti namus— 
ir kareivines; pažaboti in
fliaciją — ir apginkluoti 
jus; paplatinti socialę ap-

jus armijon; . paplatinti pi 
lietines teises — ir užkarti 
jums karinį šeimininkavi
mą, kur visos pilietinės tei
sės išnyksta.
79 Nuošimčiai Taksų Išlei
džiami Kariniams Tikslams

Kaip gi demokratai ir re- 
publikonai arba apgavingi 
tieji tas partijas, galėtų rū
pintis gyvenamųjų namų 
statyba, kuomet jie balsuo
ja skirti karui ir kariniams 
pasiruošimams po 79 centus 
iš kiekvieno taksais surenr 
kamo dolerio?

Kaip demokratai ar re- 
publikonai arba remiantieji 
juos viliūgingi darbininkų

vadai galėtų suvaldyt infli
aciją (kainų išpūtimą), kuo
met jie atsisako numušti 
karines išlaidas, kurios iš
šaukia infliaciją?

Bet šie ponai tuo pačiu 
burnos atidarymu šneka a- 
pie karą ir apie dailius nau
joviškus namus. Jie prime
na, jog Antrojo pasaulinio 
karo metu visi turėjo dar
bo ir gavo geras algas. Jie 
sako jums, kad jeigu rem
site Marshallo planą, tai 
atgausite 15 nuošimčių tik
rojo uždarbio, kurį prara
dote po Antrojo pasaulinio 
karo (per kainų pakėli
mus). ■” *

(Tąsa fi-me pusi.)

stijas, jeigu norėtų savo 
asmeniniu ruožtu aplankyti 
Ameriką.

Amerikinė atstovybė die
na pirmiau nedavė kun. 
Johnsonui praleidimo į 
Jungtines .Valstijas todėl, 
kad jis, pagal Amerikonų- 
Sovietų Draugiškumo Ta
rybos pakvietimą, norėjo 
vykti Amerikon.

Kun. Johnson atmetė pa
siūlymą dėl asmeninės ke
lionės j Jungt. Valstijas; 
sako, “aš nemoku sėdėti ant 
dviejų kėdžių, ir šiandien 
būti vienas asmuo, o rytoj 
kitas.”

Ruvn. 24 d. kun. Johnso- 
nas išlėkė j pasaulinį inteli
gentijos suvažiavimą Len
kijoj.

(Amerikos Lietuviu Dar
bininku Tliteratūros Draii- 
<rjia yra išleidus kun. H. 
John son o knv^a “Sovietu 
Galybė”, išversta Daktaro 
J.'J. Kaškiaučiaus.)

Jaru^slė. — Žvdai užėmė 
n m bu žemdirbystės mokyk
lą Jeruzalėje.
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Piktoji Vienerių Metų Sukaktis
Šiomis dienomis sukako lygiai metai nuo įsikūnijimo 

Taft—Hartley Įstatymo. Tą sukaktį su pasibaisėjimu ir 
pasipiktinimu atžymi visas Amerikos darbininkų judėji
mas. Bet už tai jį karštai sveikina visa komercinė spau
da ir abelnoji reakcija. Reakcinių demokratų ir repub- 
likonų suokalbiu priimtą šį įstatymą valdančioji klasė 
skaito jos didžio laimėjimo deklaracija. Iš tiesų Tait- 
Hartley įstatymas ir yra aštriausias samdytojų įrankis 
kovoje prieš organizuotus darbininkus.

Per šiuos paskutinius metus nebuvo tokio didesnio dar
bininkų streiko, prieš kurį nebūtų buvęs sėkmingai pa
naudotas šis anti-unijinis įstatymas. Streikas po streiko 
tapo sulaužyti.

Bet darbininkų judėjimui skaudžiausias smūgis užduo
tas šio įstatymo įneštu “civiliniu karu” pačiame darbi
ninkų judėjime. O tai, aišku, ir buvo vyriausias reakcijos 
tikslas. Reakciniai unijų vadai, kurie iš sykio taip pat 
neigiamai kalbėjo prieš Taft-Hartley įstatymą, tuojau 
pasijuto juomi įsigiję galingiausį įrankį kovojimui ne tik 
komunistų, bet abelnai visokių pažangiečių. Šiandien kad 
ir CIO unijose Murray, Curran, Quill ir Reuther nesidro
vi begėdiškai atvirai griebtis šio įstatymo terorizavimui 
savo narių, kuriems atrodo, kad jų aukštoji vadovybė ei
na kreivais keliais.

Bjauriausias Taft-Hartley Įstatymo nuosakas yra rei
kalavimas iš unijų vadų pasirašymo afideivito bei sudėji
mo priesaikos, kad jie nebuvo, nėra ir nebus nei komunis
tais, nei komunistų simpatikais. Panašų reikalavimą se- 
niaus samdytojai drįsdavo statyti tiktai neorganizuo
tiems, bejėgiams darbininkams. Dažnai darbininkas, kad 
palaikyti darbą, turėdavo pasirašyti samdytojui ištiki
mybės “yellow dog” kontraktą. Turėdavo prisiekti, kad 
jis niekados nepriklausė, nepriklauso dabar ir nepriklau
sys ateityje jokiai unijai.

Tai įžeidimas ir pažeminimas žmogaus savigarbos. Tai 
paneigimas Amerikos Konstitucijos patikrintos sąžinės 
ir įsitikinimų laisvės.

Šitokią priesaiką sudėję unijų vadai tampa samdytojų 
ir valdžios lėlėmis. Tos unijos, kurių vadai atsisako išsi
žadėti savo teisių ir sąžinės, tuojau netenka teisių į ko
lektyviškas derybas. To tik ir reikia samdytojams, kad 
pakirsti savo darbininkų organizuotas jėgas.

Šis “civilinis karas” darbo unijų judėjimo viduje bus 
tamsiausias lapas visoje unijų istorijoje.

Buvo manyta, kad darbo unijų judėjimo vadai šį Taft- 
Hartley įstatymą padaryš šiuose prezidentiniuose^ rinki
muose vyriausiu kovos punktu. Bet kas atsitiko? Atsiti
ko tas, kas turėjo atsitikti: konservatyviškieji unijų va
dai, pamatę, kad šis įstatymas jiems gražiai patarnauja 
prieš opoziciją, beveik nė prisiminti nebenori apie įsta
tymo atšaukimą. Dar daugiau: vienintelė šiuose rinki
muose partija, kurį turi įstačius kandidatus ir Taft- 
Hartley Įstatymo atšaukimą pastatė centre savo rinkimi
nės platformos, susilaukė iš konservatyviškųjų vadų pu
sės, aštriausios opozicijos. Kiekviena unija, kuri jų ko
mandos tebeklauso, atvirai paskelbė kovą Progresistų 
Partijai ir jos kandidatams. Unijose mėtomi ne tik iš 
viršininkų vietų, bet dažnai ir darbų unijistai, kurie drį
sta kalbėti už naująją partiją; Šiuose rinkimuose visos 
unijų vadų kanuolės atkreiptos ne prieš republikonus ir 
demokratus, kurie Taft-Hartley Įstatymą priėmė, bet 
prieš progresistus, kurie nuo pat to įstatymo pasirody
mo skelbia jam kovą.

. Tai tokia yra šiandien padėtis. Padėtis sunki ir tamsi.

A r Tai Amerikoje?
Štai tikrai baisus istorijos lapas. Jį žmogus skaitai ir 

negali suprasti, jog taip atsitiko ne kokiam dar civiliza
cijos nemačiusiam pasaulyje, ne kuriam nors pietinių 
valstijų užguitam kampe, bet vienam iš garsiausių ir- di
džiausių miestų prie didžiųjų ežerų. Taip atsitiko Detroi
te, ir atsitiko tik šiomis dienomis!

Dv negrų šeimos, Roghers B. Averton ir Fletcher Jen
kins, darbininkų šeimos, susitaupė pakankamai pinigų ir 
nusipirko namukus ant Harrison Avenue, Detroito West- 
sidėje. Tuojau pakilo chuliganai, sukurstė akląją minią, 
ir pradėjo darbą prieš tas šeimas. Iš jų namų beveik nie
ko nebeliko. Kas tik galima išdaužyti ir sudaužyti, iš
daužyta ir sudaužyta... Sakoma, kad apie dviejų tūkstan
čių gauja siautėjo.

Kur buvo Detroito policija ir valdžia? Kodėl leido chu
liganams darbuotis? Pats skaitytojas turi į šiuos klausi
nius atsakyti. -------- :-------------

>• Amerikos Durys Uždarytos!
Vienas žymiausių pasaulyje dvasininkų yra Dr. Hewr 

lett Johnson, Anglijos Canterburio katedros vedėjas, ra
šytojas, prakalbinįnkas. šiomis dienomis jis buvo sumanęs 
aplankyti Ameriką. Jį čionai kvietė Amerikos-'Sovietų 
Draugiškumo Taryba. Kvietė jį čionai pasakyti eilę pra
kalbų. Mat, Dr. Johnson yra aiškiai pasisakęs, kad jis ma
no,-jog pasaulyje taiką gali užtikrinti tiktai Amerikos ir 
Tarybų Sąjungos draugiškumas.

To ir užtenka. Mūsų valstybės departmentas atsisakė

LIETUVOS UNIVER
SITETO PADĖKA

Kanados Lietuvių Liau
dies Balse (rugpjūčio 20 
d.) skaitom pranešimą, kad 
Kauno Valstybinis Univer
sitetas gavokanadiečių sių
stą aparatūrą ir kad vardu 
Universiteto prof. Dr. J. 
Kupčinskas kanadiečiams 
širdingai dėkoja. Savo laiš
ke, rašytam š. m. liepos 1 d., 
prof. Kupčinskas rašo:

Kanados Lietuvių 
Nacionaliam Komitetui

Malonu pranešti, kad Kau
no Valstybinis Universitetas 
yra gavęs Jūsų siųstą vertin
gą dovaną.

Prisiųsta aparatūra yra 
perduota naujosioms Kauno 
Universiteto Klinikoms, ku
rios vokiškų okupantų buvo 
apiplėštos, o pasitraukiant 
visiškai ištuštintos. Jūsų do
vana ypatingai yra vertinga 
dar ir todėl, kad ji gauta tuo 
metu, kai savomis jėgomis 
dar nebuvom suspėję atsta
tyti okupantų padarytus nuo

stolius.
Leiskite Kauno Valstybinio 

Universiteto ir Klinikų per
sonalo vardu pareikšti nuo
širdžią padėką Kanados 
Lietuvių Nacionaliam Komi
tetui ir Kanadoje gyvenan
tiems broliams lietuviams, 
prisiu'utusiems mums vertin
gos aparatūros ir tuo būdu 
prisidėjusioms prie okupantų 
nuniokotos Lietuvos TSR at
statymo.

ITALIJA ŠUOLIAIS 
LINKUI FAŠIZMO

Italijoje lankosi “Daily 
Worker” korespondentas 
Joseph Starobin. Paskutinė 
jo korespondencija, tilpusi 
rugp. 23 d., rašyta Romoje. 
Keletą dienų Sthrobin pabu
vo šiaurinėje Italijos daly
je, ypatingai didžiajam Mi
lane.

Savo įspūdžių ir patyrimų 
sutraukoje jis pateikia ga
na liūdną vaizdą.

“Italijoje dalykai smar
kiai vystosi linkui semi-fa- 
šizmo”, rašo Starobin. 
“Krikščionių d e m o kratų 
valdžia laimėjo ąbsoliutę 
daugumą žemutiniuose par
lamento rūmuose balandžio 
18 dienos < rinkimuose, ir 
nors senate parlamentarinis 
įvairių grupių susivieniji
mas gali jai pastoti kelią, 
premjero de Gasperi koali
cija sudaryta su socialcĮe^ 
mokratais, vadovaujamais 
Saragato ir su renegatu re- 
publikonu Pacciardi, nešasi 
labai pasipūtusiai. Iš kitos 
pusės, pats de Gasperi nuo
latos stumiamas dar smar
kiau į dešinę iš Katalikiš
kos Akcijos pusės, kuri yra 
Vatikano viešoji ranka ir 
kuri vis, daugiau ir daugiau 
kišasi į politiką.”

Starobin paduoda pasikal
bėjimą su parlamento nariu 
iš Palermo, Sicilijos. Giu
seppe Berti pasakojo jam a- 
pie dar nachališkesnį fa
šizmo įsidarąsinimą Sicilijo
je, Ten darbininkų vadams, 
kaip ir Mussolinio laikaįs, 
grūmoja fašistinis teroras.

“Daily Worker” kores
pondentas kalba apie “eko
nomines reformas”, kurias 
pradeda vykinti de Gasperi 
vyriausybė. “Algos bus už
šaldytos. Kainos irgi neva 
turėtų būti užšaldytos, bet 
jos žaibu kyla aukštyn. Nuo 
rendų kontrolė nuimama. 
Beveik pusė Romos apart- 
mentinių namų priklauso 
katalikų bažnyčiai,.. Dar 
svarbiau, tūkstančiai darbi

išduoti Dr. Johnsonui leidimą įvažiuoti Amerikon. Jam 
šios šalies durys tapo kietai užtrenktos.

Tai, žinoma, smūgis ne Dr. Johnsonui, bet Amerikos 
demokratijai. .' , . L..

ninku bus išmesta iš pramo
nės, neva dėl numažinimo 
gamybos1 kaštų, tuo tarpu 
jokios pagalbos neteikiama 
2,300,000 esamųjų bedarbių. 
Neva gamybos padidinimui 
taksai ant kapitalo bus pen
kiais nuošimčiais sumažin
ti, tikrovėje tai yra dova
na stambiesiems pramoni
ninkams. Žinoma, Darbo 
Konfederacija ruošiasi val
džiai atsakyti didžiuliais 
streikais.

Tokia yra padėtis pramo
nėje. . /

Starobin teigia: “Ši rude
nį toji situacija Italijoje tu
rės eksploduoti, jeigu val
džia laikysis dabartinės po
litikos.”

Jis kalba apie santykius 
komunistu su, socialistais ir 
kitomis grupėmis, kurios 
prieš rinkimus turėjo suda 
riusios Liaudies Frontu. 
Liaudies Frontą pavadavo 
naujas Demokratinis Apsi- 
vienijimas. Socialistai yra 
pasidalinę. Dešinysis spar
nas, vadovaujamas Giusep
pe Romita, nori susidėti su 
socialdemokratais ir gauti 
valdžioje kurio nors minis
tro vietą. Kairysis sparnas, 
vadovaujamas Nenni ir Ba
sso, stoja už bendradarbia
vimą su komunistais.

KĄ DAVĖ DLS 
AŠTUNTASIS SEIMAS

Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo organas Tiesa 
suteikia mums sutraukoje 
informacijų apie Aštuntojo 
Seimo nutarimus. Laikraš
tis rašo:

LDS 8-tasis Seimas, išklao 
sęs Centro Valdybos ir pa
stovių komitetų raportus ir 
pasiūlymus gerinti mūsų Su
sivienijimo veiklą, eątuzias- 

: tingai pasibrėžė daryti vis
ką, kad išauginti LDŠ į di
džiausią lietuvių fraternalę 
organizaciją. Delegatai pa
sižadėjo smarkiai darbuotis, 
kad daugiau naujų narių įra
šyti, negu buvo įrašyta pa
staraisiais keliais metais.

Nuodugniai apsvarstę kuo
pų, Centro Valdybos ir Įsta
tų Komiteto siūlymus, dele
gatai pravedė žymių mūsų 
Susivienijime reformų. čia 
atžymėsime sekamas:

1. Po plačių, diskusijų, ku
rios tęsėsi pirmiausia jauni
mo konferencijoj, o po tam 
3-čiojoj ir 4-tojoj Sėtino se
sijose, delegatai 68 balsais 
nutarė pakeisti Susivienijimo 
vardą ir pavadinti jį seka
mai : angliškai Lithuanian 
Fraternal Association, lietu
viškai Lietuvių Draugiškas 
Susivienijimas. Sutrumpin
tai, tačiau, pasilieka LDS, 
kaip ir pirmiau buvo. Už 
senojo vardo palaikymą bal
savo tik 27 delegatai.

2. Nutarta pridėti,prie pa
stovios mokesčių lentelės 
(American Men) pataisymą, 
kuris galėtų pavaduoti 20 
metų išmokamą apdraudą.

3. Nutarta pataisyti kons
titucijos paragrafą 126 taip, 
kad suspenduotas apdraudos 
narys, “pasimokėjęs' užvilk
tas mokestis ir asesmentus, 
atsjspenduoja nuo užsimokė
jimo dienos.” Pirmiau atsi- 
spenduodavo už 30 dienų 
nuo pasimokėjimo mokesčių.

4. Pataisytas par. 125 taip, 
kad nauji nariai mirties at
sitikime turėtų teisę gauti 
pilną apdraudą už 12 mėne-

■ šių, o pirmiau buvo už 2 me
tų.

5. Pataisytas, vaikų skyrius 
taip, kad vaikus būtų gali
ma *i LDS priimti nuo gimi
mo dienos, o pirmiau Buvo, 
nuo 2 metų amžiaus.

6. Pašalpos klausimu daug 
kalbėta. Centro Valdyba 
pirmiau siūlė pirmo laipsnio 
nariams pakelti 10 centų į 
mėnesį. Pasitarus ir padis- 
kusavus pasiūlyta nekelti 
mokestis, bet biskį pertvar
kyti pašalpų mokėjimą vi
siems nariams. Dabar pa
šalpa bus mokama sekamai : 
Pirmu kartu išėmęs pilną pa
šalpą už 72 dienas ir pusę 
pašalpos už kitas 72 dienas, 
narys vėl gali gauti pusę pa
šalpos už dviejų metų, o pil
ną pašalpą už trijų metų nuo 
išėmimo pirmu kartu pilnos 
pašalpos už 72 dienas. Nau
jiems nariams priimtas visai 
naujas planas, apie kurį teks 
plačiai rašyti sekančiuose 
“Tiesos” numeriuose.

7. Palengvintas ligoniams 
uižsimaldavimas. Pirmiau li
gonis turėjo užsimalduoti bė
gyje trijų dienų. Dabargi 
Seimas patvarkė taip, kad 
susirgęs gali užsimalduoti 
bėgyje 10 dienų, o sužeistas į 
30 dienų.

Tenka čia taipgi atžymėti, 
kad visi pašalpos klausimu 
pataisymai buvo priimti vien
balsiai. Tai pirmas atsitiki
mas LDS istorijoj. Praeityje 
pašalpos klausimu būdavo 
nemažo pasidalinimo. Bet 
šiame Seime visi delegatai, 
supratę reikalą taip pataisy
ti pašalpos skyrių, kaip Cen
tro Valdyba siūlė, vienbal
siai užgyrė tuos pasiūlymus.

LDS jaunuoliai (čiagimiai) 
aktyviai Seime dalyvavo. Jie 
turėjo skaitlingą savo kon
ferenciją. Jie įėjo į įvairias 
šeimines komisijas. Visose 
komisijose jie sudarė daugu
mą. Tai džiuginantis pasi
reiškimas.

IR PAVĖLAVO IR 
VISIŠKAI NEPAISO

Tūliems klerikalams, ma
tyt, pradeda .nebepatikti 
toks kietas katalikų bažny
čios susigyvenimas su tur
čiais ir turtais, su reakcija 
ir fąšizmu. Naujienos cituo
ja tūlą Juozą Girnių, kuris 
Vokietijoje leidžiamam ka
talikų Aide reiškiąs didelį 
apgailestavimą, kad iki šiol 
buvę nemokėta kovoti ko
munizmą ir komunistus. 
Girnius rašo: i

Vienas sociališkai neteisin
gas žingsnis labiau sustipri
na komunistines simpatijas, 
negu šimtai fanatiškiausių jo 
propagandistų. Socialinis ki
tų srovių nepažangumas dar
bo masių akyse virsta pa
tvirtinimu (tegu ir iliuziniu) 
komunistų pretenzijos su- 
tapdyti save su darbo klase. 
Iš tiesų: Marksas ir Engelsas 
prabilo penkiasdešimt metų 
anksčiau, negu Leonas XIII. 
Skaudi tiesa, bet—tiesa! Ir 
šita kaltė yra tiek gili, kad 
jos jausmas nėra išdilęs mū
sų sąmonėje ir šiandien.

Gerai, kad Juozui Girniui 
ta šventa tiesa neduoda ra
mybės. Jis dar skaitosi su 
sąžine. Bet to paties negali
ma pasakyti apie visus' ki
tus klerikalų vadus ir rašy
tojus. Jie sako, kad tik baž
nyčia yra neklaidinga ir 
kad tik ji viena po savo 
sparnu glaudžia visus nu
vargusius ir pailsusius.

Bažnyčia ne tik pavėlavo, 
bet visiškai atsisveikino su 
bet kokia kova prieš pries
paudą ir išnaudojimą. Kata
likų bažnyčia šiandien yra 
stipriausia ramstis kapitali
stinio išnaudojimo. Dvasi
ninkai grūmoja pragaru vi
siems, kurie drįsta prabilti 
prieš kapitalistinę santvar
ką. Jie sako, kad kova prieš 
kapitalizmą yra kova .prieš 
patį Dievą. Kurie, girdi, no
ri apsidirbti su kapitalizmu 
ir įkurti socializmą arba ko
munizmą, bando nuversti 
bažnyčią ir Dievą. Tai esąs 
pragaro vaikų darbas*!

Popierio Fondas
Šią vasarą mūsų atsišaukimas į visuomenę pagalbos, 

infliacijos spaudžiamam dienraščiui Laisvei, parodė du 
požymius mūsų pažangiojoje visuomenėje. Dalis^clienraš- 
tį Laisvę mylinčių žmonių pasirodė, jog jų dienraščio rei
kalai jiems tūpi lygiai taip pat, kaip jų pačių šeimos rei
kalai. Išgirdę, kad dienraščiui sunku verstis finansiniai, 
tuojau stojo į pagalbą.'Patys savo iniciatyva pradėjo sių
sti aukas, skubina atsinaujinti prenumeratą, kuriems 
dienraštis išsibaigė, ir kai kurie pasirūpino gauti naujų, 
skaitytojų. . t

Tokie žmonės yra labai punktualūs“, atydūs ir jie di
džiai brangina apšvietą. Jie su įdomumu seka kiekvieną 
eilutę, kas dienraštyje yra išspausdinta. Dienraščio reika
lais jie rūpinasi lygiai taip, kaif) ir tie, kurie dirba pačio
je dienraščio įstaigoje.

Kita dalis dienraštį Laisvę mylinčių žmonių yra žmo
nės savo dienraščiui gero velijanti. Jie atjaučia, jog in
fliacija yra didelis pavojus dienraščiui, bet su parama 
jie nesiskubina. Jie nekiš rankos į kišenę pakol kas nors 
jų nepaprašys paaukoti. Bet paprašius aukos jie su malo
numu paduoda.

Taigi, antrosios rūšies žmones kas nors turi asmeniš
kai pakalbinti. Todėl yra labai svarbu, kad kiekvienoje 
kolonijoje veikėjai parinktų aukų dienraščiui. Ren
kant būtų galima gauti daug. Aukų dar reikia, nes. išti
sas rugsėjo mėnuo tebestovi prieš akis. Rugsėjis yra vie
nas iš blogųjų mėnesių, nes vasariniai parengimai baigia
si, o rudeniniai dar neprasideda. Tik spalių mėnesį dien
raščio įeigos pasiveja ir pradeda pralenkti išlaidas.

Daugiau finansinės paramos gavome muo:
Mikas Detroitietis $10.00 >
Detroitietis “L.” skaitytojas 10.00
F. Balsys, New London, Conn. 5.00
Frank Evaška, New London, Conn. 5.00
I. J. Bartkus, Oxford, N. Y. 3.00 Z
Paul Kvalkauskas, Zions Grove, Pa. 3.00
M. Totels, Ossining, N. Y. - 3.00
Chas. Ivanauskas, Lanark, W. Va. 3.00
J. Matulevičius, Dorchester, Mass. 3.00
John Kazuk, Phillips, Me. 3.00
Cicilija Tareiliene, Norwood, Mass. 2.00
M. Uždavinis, Norwood, Mass. 1.55
M. Grigunienė, Norwood, Mass. 1.45
B. Navickas, Plymouth, Pa. 1.00
Naują skaitytoją prisiuntė A. Navickas, Haverhill, 

Mass. /
Graži parama! Puikus visuomenės atjautimas savo 

dienraščiui kritiškoje padėtyje. Geras įrodymas, jog esa
me pasiryžę atsilaikyti prieš infliaciją. Laikykimės!

Laisvės Administracija.

Nė Ramiems Žmonėms Neduoda Ramybėj
Netoli Greenwood didžiojo 

ežero, Ringwood, N. J., mies
telyj yra stebėtinai graži 
Camp Midvale. Kempė yra 
savastimi kooperatyvo The 
Nature Friends 'of America.

Minėtas kooperatyvas 1920 
metais nupirko 200 akrų že
mės ir pavadino Camp Mid
vale. Nors prie nupirktos že
mės reikėjo pridėti nemažai 
darbo, bet dabar yra kuom 
pasigėrėti. Didžiuliai- ošianti 
medžiai, žaliuojančios pievos, 
zigzagais srovenanti upeliai ir 
pasimaudymui prūdai. Kem
pėje švara ir tvarka stebėti
nai pavyzdinga.

Pro vartus įeinant stovi di
dokas budįnkas — kempės li- 
goninė-klinika. Iš lauko ant 
sienos didelė bronzo iškaba su 
užrašu:

“Camp Midvale is a cooper
ative camp built and owned 
by the Nature ‘Friends of A- 
merica,' an organization of 
workers and their families, 
which is devoted to hiking, 
recreation and cultural activ
ities. Membership in the or
ganization and its camp is 
open to peoples of all races, 
creeds, color and partisan af
filiation.”

Vasaros laiku ne šimtai, bet r • • • • . •
tūkstančiai neturtuolių žmo
nių praleidžia čia liuosą laiką. 
Net ir žiemos laiku daugelis 
žmonių atvyksta po keletą 
dienų poilsiui, sustiprinti svei
katą. Gražų įspūdį • daro, 
matant nevienodą žmonių ra
sę ir skirtingų įsitikinimų 
taip draugiškai ir kultūringai 
vienybėje linksminantis.

Net Ringwood miestelio po
licijos viršyla (chief) Henry 
Roach pareiškė, kad per 28 
metus laiko neturėta jokio 
nesusipratimo dėl netvarkos. 
Jis dadūrė, kad minėtos kem
pės žmonės yra ramūs ir tvar
kingi gyventojai.

Ir ve, todėl, kad šie žmonės 
„ —rt—■———it—r—R——""-—
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savo locnoj kempėj gyvena ra- 
miai-kultūringai.ir kitų nedis- 
kriminuoja, tai 15 d. rugpjū
čio K. K. Klano gdvėdos chu
liganai slaptai įsibriovė į 
kempę, įnešė kryžių į aukštą 
medį ir uždegė. Po uždegimo 
tris kartus iššovė, kad at
kreipti atydą į kukluksų chu
liganišką grąsinimą už nndis- 
kriminavimą.

Tai matot, kas New Jers^v 
valstijoj kurią Kongrese atsto’ 
vauja Parnell Thomaš ir kuris 
yra galva neamerikinės vei
klos komiteto. To komiteto 
gaudymai visokių “raganų” ir 
tyrinėjimai “šnipijados” ska
tina K. K. Klano chuliganus 
prie terorizavimo ramių šios 
šalies gyventojų.

The Nature Friends koope
ratyvo komitetas atsikreipė į, 
Ringwood miestelio valdžią/ 
kad ji suteiktų bent 5-ms ko
operatyvo nariams policisto 
privilegijas apsisaugojimui nuo 
Klano teroro.

, Kazys Bevardis.

Remiamas AFL, CIO ir gelž- 
keliečių unijų Tennessee de
mokratas kongresmanas Estes 
Kefauver tapo nominuotas į 
valstijos senatorius. Reakci
ninkai, statę kitą kandidatą, 

prakišo.
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JONAS KAŠKAITIS 
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Pokarines Lietuvos Knygų
Parodėlė J.

Prieš keletą dienų įkrito man 
Mizaros “krislas.” I)*, žinoma, 
ką nors daryti ...

Buvo ten “Laisvėje” trumpai 
ta apie Tarybų Lietuvos knygų 
Niujorko miesto didžiajam 
Paroda vykstanti visą šių 1948 m. rug
pjūčio mėnesį. Esama ko pažiūrėti. “Da
bar šioje parodėlėje nors pasižiūrėkime 
į jas ir pasidžiaukime sparčiai bedidė- 
jančiu lietuvių tautinės kultūros loby
nu,” užbaigia savo “krislą” Mizara.

Oho! Apleist tokios progos negalima. 
I Būtina. Tai štai ir atsidūriau tame 

knygyne. Antras aukštas, ties slavų li
teratūros kambariu, centrinis korido
rius.

Štai ir paroda. Regis, kuklutis, ne
didelis daiktas. Ne paveikslų paroda, ne 
kokių muziejinių meniškų grožybių pa
vaizdavimas, kuris tau muštų akin ko- 
kiuo ypatingu savo gražumu ir privers
tų tave stebėtis ištisas valandas. • Čia 
nieko spalvingo nematyti. Viso labo tik 
penki poilgiai stalai, o ant jų po stiklais 
guli sau ramiai kuklutės pilkutės kny
gos. , i*

Dirstelėjęs paviršutiniškai, už kelių 
minučių sau ir eitum ko nors patrauk
lesnio stebėti. Tačiau aš, giliai susitelkęs, 
išbuvau pasilenkęs virš tų stalų daugiau 

x dviejų valandų. Išėjau išsiilgęs ir susi
jaudinęs, kad negalėjau nors bent pa- 
čiupinėt tų knygų, pavartyti, kai ką per- 

" skaityt. Visos gražiai surūšiuotos, užra
kintos po stiklais, panašiai, kaip ir mu

ziejuj.
Stalai sužymėti numeriais: 11, 12, 

13, 14 ir 15. Sustoju ties 14 stalu. Ko
kia įdomybė! Čia vyriausieji(grožinės li
teratūros kūriniai, iš viso čia 13 kny
gų. Visos nemažos, stambios knygos, žiū
ri į tave savo viršeliais, su parašais, ki
ta ir su kokiu paveiksliuku. Ir poezija ir 
proza. Vis originalūs kūriniai. Vertimų 
čia nėr: jie ant kito stalo.

Kiekvienos knygos apačioje padėta 
paaiškinimo kortelė angliškai, kas čia 
do knyga, kas ją parašė, kas ir kada ir 

i kur išleido. O per vidurį stalo, paliai 
viršutinį kraštą, irgi padėtas angliškas 
parašas: tai esanti paroda lietuviškų 
knygų, išleistų Lietuvos TSR tarp 1945 
ir 1948 m. Toks pat paaiškinimas matyt 
ir ant visų kitų stalų.

Žiūrinėju tą 14-tą stalą. Štai pačiam 
vidury didoka knyga atidengtu viršeliu, 
ir ant pirmojo lapo kreivuliuoja jos ant- 
galvis. Atsidėjęs gali įskaityti gotiško- 
piis raidėmis parašą: “Catechismusa 
prasty Szadei” .. . Tai ir yra pačios pri- 
mosios lietuviškos knygos fotostatiškas 
atmušimas.’ Daugelis mūsų turėjom pro
gos pasistebėti šita didele įdomybe Bruk
line, pernai, per vykusią liet, knygų pa
rodą. Tik čia šita knyga ne sumažinta, 
bet padaryta tokio pat didumo, kaip ir 
jos originalas. Dvelkia nuo jos senove, 
rūpestingai atsteigta ir išstatyta visiems 
pasistebėti. •

Man btteiūrinėjant (o tai buvo šiokia 
diena, 'popietis), bent keli jauni praei- 

x viai stabtelėjo ir apsidairė po knygas. 
Matyt, ne lietuviai, tai jiems čia “terra 
incognita” — nepažįstama žemė. Tarste
lėję ką pašnabždomis, nuėjo į slavų li
teratūros kambarį.

Ogi štai ir Žemaitė! Ant storos kny
gos viršelio boluoja jaukus, brangus pa
žįstamas veidas. Net ir maniškė ir ta Že
maitę tuoj pažino. Matė ją asmeniškai 
pirmo pasaulinio karo laikotarpiu. Žiū
ri į tave būdingas anų laikų Lietuvos 
kaimietės veidas, su skarele, paprastai 
ir geraširdiškai. Visi jau ką nors esa
me skaitę iš Žemaitės raštų. Gėrėjomės 
jos tokia turtinga, vaizdinga, liaudiška 
kalba. Ir kaip gaila, kad knyga po stjk- 

. lu; po užraktu, — ir pavartyti negali
ma. Tai ilgesingos akys nenori greit at
sitraukti ...

O va štai gretimais — Žemaitė rusų 
z kalboj, rinktiniai raštai. Ai, kaip norė

tųsi pasižiūrėti, kaip Žemaitė skaitosi 
rusiškai. Tokią originalią savotišką rašy
toją nelengva išversti kokion kitokion 
kalbon.

Žiūriu, žiūriu — ir veidas savaime 
nušvito šypsena: prieš mane grožėjasi V. 
Mykolaičio-Putino didįngasai romanas 
“Altorių šešėlyje.” Šitas didelis šedev
ras perėjo anuomet per “Vilnies” špal- 
tas. Skaičiau jį, gėrėjausi, atsigėrėti ne
galėjau! Susilaukęs “Vilnies”, tuoj visų 

X l pirma godžiai perskaitydavau to įsta-

akin R. 
turėjau

praneš- 
parodą, 

knygyne.

baus romano dalis. Dal mis skaitant, 
kiek išsiblaško dalykas, vientisumo to
kio nėra, kaip kad ištisai skaitant kny
gą. O vis dėlto įspūdis pasidarė neišdil
domas’. Tai meisterio darbas, meistriškai 
išpildytas. Nežinau, kaip kam, o man 
“Altorių šešėlyj” atrodo vienas pačių ge
riausiųjų beletristikos lietuviškų kūri
nių. Kaip gerai “Vilnis” padarė, vaišin
dama savo skaitytojus tokiuo puikiu me
niniu estetišku patiekalu! Panašių kūri
nių mūsų spaudoje tęsiniai atlieka di
džiulį kultūrinį darbą.

Akys pasigavo kitą brangų, brangų 
dalyką: J. Marcinkevičiaus “Benjami
ną Kordušą.” Atsimenat? Irgi ėjo per 
“Laisvės” špaltas. Spalvinga, vaizdinga 
novelė iš Lietuvos gyvenimo prieš kokią 
15 metų. Kaip ir Petro Cvirkos “Žemelė 
maitintoja,” artisto ranka piešia ji gy
venimo vaizdus, visą jų šurmulingą ga- 
lerėją.'Kaip gera būtų imti ir ištisai; be 
trūkčiojimų perskaityti ir šitą puikią 
novelę! Na, vis gal kada nors...

O štai mūsų įgudusios rašytojos ir lie
tuvybės pionierės Lazdynų Pelėdos kny
ga: “Ir pražuvo, kaip sapnas.” Tai ap
sakymai, apysakos. Iš tų gabiosios rašy
tojos apysakų ne vieną esame skaitę, net 
jau ir senokai, prieš keletą dešimtmečių. 
Atsimenu, skaitydamas tokias jautrutes 
jos apysakas, kaip “Dievui atkišus,” dar 
vaikiščių būdamas, net verkiau iš susi
jaudinimo, iš priejautos nuskriaustai 
apysakos herojei, dvarponio prigautai 
dvaro tarnaitei. . .
• Greta rymo kito stambaus, gražiai už
sitarnavusio rašytojo knyga — A. Vie
nuolio (Žukausko) romanas “Kryžkelės” 
Ne vienas iš mūsų esame ką skaitę iš 
Vienuolio) kūrinių. Labai norėjos susipa
žinti ir su “Kryžkelėmis,” bet dabar ne
galima — po stiklais. Reikės palūkėt.. .

Kiek jaudulio padarė, kiek gyvų atmi
nimų sukėlė Jovaro (J. Krikščiūno) iš
statyta knyga, eilių ir dainų rinkinys. 
Kas nežino Jovaro, kas nedainavo jo su
dėtų dainų! Dar net anais tolimais lai
kais, kada dar reikėdavo slapstytis nuo 
caro šnipų, raudonsiūlių ir žandarų ir 
kiek paskiau, Lietuvai atgavus spaudą, 
Jovaras savo skambiais eilėraščiais puo
šė žurnalus ir laikraščius. Knygos virše
lį gražiai paįvairina poeto gal neseniai 
darytas atvaizdas: jau senyvas atrodo, 
gražiai užsitarnavęs pažangusis meni
ninkas dainius.

Štai kitas skardžiabalsis Lietuvos ir 
lietuvybės bardas — mylimasis poetas 
Maironis — “Pavasario balsai.” Maž
daug tų pačių, kaip ir Jovaro, laikų poe
tas. Įsižiūrėjau į gražų, jaunyvą poeto 
atvaizdą ant knygos viršelio, o atminty 
mirguliavo jo eilių eilės, seniai jau min
tinai išmoktos ir vis dar tebesą neuž
mirštos. Kiekvienam lietuviui žinomas ir 
brangus Maironio vardas, reikšmingi’jo 
eilėraščiai ir poemos. ,

Tarpe išstatytų poezijos rinkinių įžy
mią vietą užima įžymusis talentingasis 
mūsų poetas ir rašytojas — Antanas 
Venclova. “Obelis kur augalota,” jo ei
lėraščių rinkinys, dabina šitą grožinės 
literatūros skyrių. Kiek kartų skaičiau 
Venclovos eiles, tokias ryškias, taurias, 
skambias, turiningas! Net ir iš-senes
niųjų — “Trečio fronto” laikų jo eilės 
žymėjosi pažangos polėkiais. O jo proza, 
tokia turtinga, brandi jo kalba, kaip ir 
Cvirkos. Atsidžiaugti negalėdavau, skai
tydamas jo meistrišką V. Katajevo ža
vingosios novelės vertimą “Baltuoja bū
ręs tolumoje.” Atmenat visi gerai: prieš 
keletą* metų ėjo per “Laisvės” špaltas. 
Kada nors galėsime įsigyti Venclovos 
kūrinius ir jais gaivinti savo sielą.

Štai čia pat gretimais ilsisi rpūsų di
džiosios, mūsų stebėtinos poetės kūrinių 
knyga —“Salomėja Nėris. Poezija.” Švel- 
niabalsė, egzotiškoji, įstabioji Lietuvos 
plotų lakštingala. Kiekvienas jos eilėraš
tis, kaip ir koks reljefiškai ryškus pa
veikslas, įsmenga tau giliai sąmonėn ir 
ilgai aidi nepaprasta stiprybe! Ir knik- 
teli tau paširdžiais, kad taip anksti nu
trūko pranašiška jos giesmė ... Sujau
dintoj vaizduotėj mirguliuoja mišrus są
myšis atvaizdų, vaizdų, kaip plienas 
skambių eilių, posmų . .

Kito pirma laiko nukirsto Lietuvos ši
lo ąžuolo pavaizdavimas — Montvilos 
poezija. Žiūri į nebyliai-uždengtą knygą, 
o atmintis tau atsiliepia įsmigusių eilių 
aidu... '

(Bus daugiau)

4 Yua

Streikuojantieji CIO International Fur and Leather Workers Unijos nariai martuoja 
pikiete prie Graton-Knight Co. šapos Worcester, Mass., pareikšti, kad jie nepriims 

firmos pasiūlyto po 5 centus pakėlimo mokestieš. Jie streikuoja jau trečias mėnuo. 
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Atsiminimai Apie Pijų Krakaitį

‘palivarke.’ Dirbu 
čia į'Detroitą apie

paibehs įsisuko • į

gi- 
Pi- 
bet

Vilkaviškio apskrityj, Lan
keliškių valsčiuj ir Lankeliškių 
kaime, tarp kitų ūkininkų, vi
duryje kaimo, ’buvo gražus 
Krakaičių ūkis, čia gimė ir au
go Pijus Krakaitis. Jų šeima 
susidėjo iš tėvo, motinos, sūnų: 
kunigo Albino, Jurgio, Antano, 
Pijaus ir duktės Uršulės. Ku
nigas Albinas buvo didžiausio
ji motinos patieka ir pasidi
džiavimas. Nutarta ir jauniau
sią sūnų Pijų, leisti į aukštąjį 
mokslą ir padaryti iš jo kuni
gą-

Iš Lankeliškių pradinės mo
kyklos Pijus įstojo į Marijam
polės gimnaziją. Motina buvo 
tuorni didžiausiai užsiganėdi
nus. Ji Pijų, dar tik gimnazis
tu būnant, jau vadindavo: 
“mūsų jaunasis kunigėlis.”

Nors mes su Krakaičiais 
miniuodavomės ir mudu su 
jum buvome lygaus augimo,
ypatiškai labai retai susitikda
vom. Mat, jis buvo Lankeliš
kių parapijos, o aš — Alvito. 
Susieidavom tik tada, kai jo 
tėvai atvažiuodavo į Alvitą ant 
atpusko arba mano tėvai va
žiuodavo į Lankeliškius tuom 
pačiu reikalu. Kai Pijus lankė 
gimnaziją, tai mudviejų ypa
tiški susitikimai visai suretėjo.

Kartą Pijus parvyko iš gim
nazijos atostogoms. Tąja pro
ga, jo tėvai suruošė didelę 
puotą. Pasitaikius progai, mu
du su Pijum nuėjom už klėties 
— atsisėdom ir Pijus pradėjo 
pasakoti gimnazijoj patirtus 
įspūdžius. Ten mums besikal
bant, atėjo kunigas Albinas ir 
savo skardžiu, storų balsu sa
ko :

“Na, ką jiidu’ čia slaptomis 
planuojate?”

Pijus pagalvojo valandžiukę 
ir sako:

“Revoliuciją, carui nuverst!”
Kunigas į tai nieko neatsa

kė, bet pasakė motinai, šioji 
už “grubijoniškumą,” smarkiai 
Pijų apibarė. Mat, tais laikais, 
kad ir juokaudamas suminėda
vai revoliucijos ar caro vardą, 
tai seni žmonės skaitydavo “ci- 
-cilikišku” grieku, nes jaunuo
liams apie tokius dalykus ir pa- 
mislyt nebuvo valna.

Pijaus tėvui mirus, o netru
kus ir motinai, ant tėviškės 
gaspadoriumi patapo brolis 
Jurgis. Gal dėl finansinių trū
kumų, Pijus tuoj pasitraukė iš 
mokslo ir nuėjo dirbti į vaisti
nę. Tuom laiku aš apleidau 
Lietuvą ir po to net per virš 
desėtką metų mudu nesimatėm. 
Tiesa, ir Pijus tuoj apleido 
Lietuvą, bet jis apsigyveno De
troite, o aš New Jersey. Pir
mu kart Amerikoj susitikom 
1922 metais, New Yorke, lie
tuvių organizacijos suvažiavi
me. Po suvažiavimo dar per 
keletą dienų Pijus svečiavosi 
pas mane.

Besikalbant, aš tada paklau
siau Pijaus, kodėl jis nemėgo 
būti kunigu? Jis nusišypsojęs 
sako:

“Aš iš pat pradžių nebuvau 
entuziastas būti kunigu. Paga
liau, kai Kiršų kaime ta ma
no pusseserė su kunigu Olens- 
kiu sukėlė tą biaurų skandalą, 
tai ne tik numojau ant kuni-

Kiekvienoje Apylinkėje— 
Kooperatinė Draugija

Kupreliškis. Kupreliškio vals- 
čiaus valstiečiai ėmė gausiai 
burtis į kooperatines draugi
jas. Dabar kiekvienoje iš sep
tynių valsčiaus apylinkių tokia 
draugija suorganizuota. Prie 
šio darbo daug prisidėjo vals
čiaus • vykdomojo komiteto 
pirmininkas A. Grobovas, par
tinis organizatorius P. Kaza
kevičius, vykdomojo komiteto 
instruktorius Aukštakalnis.

Agronomas O. Mozūra.

★ KREKENAVA.—Pirmuo
ju pasirengė derliaus nuėmp 
mui “Aušros” kolektyvinis 
ūkis (Panevėžio apskr., Kre
kenavos vaisė.), čia jau visu 
100% atremontuotos javapiū- 
vės, arkliniai grėbliai ir kitas 
derliaus nuėmimui reikalingas 
inventorius. Derliaus nuėmp 
m o darbams paspartinti, čia 
vasarojaus valymui bus pritai
kytos ir šienapiūvės.-

t

ap-
no-

nu-

gystės, bet ir ant visų religinių 
dogmų.”

Po šio, pirmo šioj šalyj, pa
simatymo, tankiai laiškais ap- 
sikeisdavom, bet ypatiški susi
tikimai buvo didelė retenybė.

Paskiausia susitikome po 
Bostone laikyto LDS 7-to Sei
mo. Jis, su kitais Detroito 
delegatais, atlankė mane.

Po kiek laiko aplaikiau nuo 
Pijaus laišką. Jis rašė:

“Gyvename dabar Mt. Clem
ens, savo 
Detroite. Iš 
40 mylių.

Koks tai
mano gerklę ir laipsniškai pra
dėjau prarasti balsą. Buvau 
jau pas keletą gydytojų, bet, 
kaip tie gydytojai sako, nieko 
tokio pavojingo. Visgi, tas ma
ne nervina, nes liga neina ge-| 
ryn, bet blogyn.” ’!

Kiek vėliau jis vėl rašė:
“Su ta mano gerkle nėra ge

riau, bet dar blogiau. Jau ir 
dirbti negaliu.

Dr. Palevičius patarė važiuo
ti į ligoninę, kad patirti ligos 
priežastį. Kaip ilgai teks būti 
ligoninėje,'— nežinau. Steng
siuosi nuolatos tave painfor-

muoti.”
Ligoninėj išbuvo apie du mė

nesiu. Surado, kad jo plaučiai 
smarkiai sugadinti.

Sugrįžęs iš ligoninės jis ra
šė :

“Sėdžiu jau namieje prie lan
go ir laukiu išauštant pavasa
rio saulės, kada galėsiu išeiti j 
lauką ir lai saulės spinduliai 
apgali tą brudą, kuris yra 
sėdęs mano plaučius. Visgi 
risi šiek tiek pagyventi.”

Kitame laiške jis rašė:
“Kovo 9 d. ir vėla mane

tarabanino į ligoninę. Ten dak
tarai padarė tyrimus ir sako, 
kad viskas krypsta gerojon pu
sėn. Jei jų tiesa, tai išrodo, 
kad dar gyvensiu.”

Vėlesniame laiške jis vėla 
rašė:

“Jau ir pas mus oras kryps- 
į ta gerojon pusėn ir saulė pra
deda savo spinduliais žemę 
kaitinti. Lankytojų irgi dau
giau atvažiuoja, bet kas iš to? 
Aš negaliu kalbėti ir esu ant 
tiek nusikamavęs, kad klausy
damas kitus kalbant pailstu.

“Nesinaudoju daug ir saulės 
■spinduliais, nes neturiu spėkų

(Tąsa 4-me pusi.)

★ TELŠIAI.—Sparčiai ple
čiama gyvulininkystė suorga
nizuotame Telšių apskr. “Auš
ros” kolektyviniame ūkyje. 
Dabartiniu metu ūkis turi 
daugiau kaip 30 gerų arklių. 
Neseniai čia buvo įsteigta ra
guočių ferma, ūkis įsigijo 6 
veislines kiaules ir tiek pat 
prieauglio, kurių ganymui ap
tvertas 2 hektarų žemės plo
tas. Ganyklos įrengtos ir ki
tiems ūkio gyvuliams.

K. Razmas.

★ KĖDAINIAI.—Naujas ko
lektyvinis ūkis “Raudonoji 
žvaigždė” (Kėdainių- apskr.) 

nuolat stiprina savo ūkinę 
veiklą. Pirma laiko išarus 
pūdymus ir nupiovus šieną, 
čia rimtai buvo susirūpinta 
pasirengimu derliui nuimti. 
Ypač daug iniciatyvos paro
do artelės kalvis Orzinauskas. 
Jis jau atremontavo kelias ja?., 
vapiūves ir daug kitų derliaus 
nuėmimui skirtų įrankių. Da
bar jis ruošia atsargines dalis.

B. Germanas.

į Philadelphia, Pa
Iš visos apylinkes ir iš tolimesnių kolonijų traukite į Philadelphijos

PIKNIKĄ
PARAMAI DIENRAŠČIO LAISVES

Piknikas bus toje pačioje vietoje, kur buvo pernai

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

Gera Sale Šokiams. Gera Muzika
Kadangi ant rytojaus bus Labor Day Šventė, tai yra puiki proga atvykti bo
sais iš kitų miestų. Todėl atvažiuoja busai iš Brooklyn, Baltimore ir iš kitur.

Įvyks Sekmadienį

RUGSĖJO 5 SEPTEMBER
1_________ •---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 
dešinei ir už vieno bloko pikniko vietžC

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

Iš New Yorko, Elizabetho ir Newarko 
Circle (ratu apsisukimo) tėmykite Route
dėlę patiltę arti Camcleno laikykitės po kairei, nepaleiskite Route 130 .ir tėmy
kite vietas, kaip aukščiau nurodyta.

važiuokite Route No. 1 ir prie 3-Čio
130 ir sukitės po kairei. Davažiavę di-

3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Ketv., Rugp. 26, 1948
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(Tąsa)
Tessa vos baigė sakyti: jį smaugė aša

ros. Atėjo sekretorius:
— Mašina paruošta.
Tessa susitvarkė. PY) kelių minučių 

mašinoje sėdėjo žmogus, kuris supranta, 
kad jis apgaubtas tautos pasitikėjimo.
35

Vyriausybė įsikurdino Klermon-Fera- 
ne, nes to miesto apylinkės turtingos mi
neraliniais šaltiniais; aplinkui daug ku
rortų su komfortiškais viešbučiais. La- 
valis įsitaisė Klermon-Ferane; kiti mi
nistrai pasirinko kas Viši, kas Mondorą, 
kas Burbulį. Tessa laikė labiausiai pado
riu Ruaiją — čia buvo paskirti kamba
riai respublikos prezidentui.

Didžiulė cukrainė “Markizė de Sevin- 
ji” buvo perpildyta. Gatvėje būriavosi 
žmonės, laukdami, kada atsiras laisvas 
staliukas. Pabėgėlius viliojo ne tiek tirš
tas šokoladas, kuriuo garsėjo Ruaija, 
kiek publika — po pergyventų baisybių 
malonu buvo sutikti pažįstamų, pasijus
ti savųjų tarpe. Atrodė, čia buvo persi- 
kėlusios visos Elizęjaus laukų kavinės: 
ir “Rondpuanas,” ir “Marini,” ir “Karl- 
tono” baras, ir buvusioji Liusjeno rezi
dencija “Fukets.”

Ponia Montinji, dusdama nuo karščio 
ir sielvarto, pasakojo:

— Man teko savaitę prieš katastrofų 
grįžti į Paryžių — vyras buvo Apsirgęs 
angina. O paskui mes vos ištrukome. Tai 
buvo baisi kelionė! Prie Nevero mes pa
likome savo “kadiliaką” — pritrūko ben
zino. Mus nuvežė iki Viši kažkoks suk
čius. Bet aš tikiuos, kad mašina sveika...

Madingas dramaturgas už kito staliu
ko skundėsi:

— šešioliktą turėjo būti premjera .. . 
O dešimtą viskas prasidėjo.. . Dabar ne
žinia, kada bus atidarytas teatro sezo
nas ...

Biržos makleris rėkavo savo pokalbi
ninkui — kurčiam, sų; ąparatu prie au
sies:

— Nežinant Niujorko kursų, sunku 
pasakyti ką nors aiškesnio. Bet aš ne- 
parduočiau .. . Kai tik viskas susigulės, 
tie popieriai kils.

Deseris, kurį pasiekė pasakojimai, ai
manos, pranašystės, skausmingai nusi
šypsojo. Jie dar nesuprato, kas įvyko, 
galvoja — po savaitės arba po mėnesio 
grįš pirmykštis gyvenimas.

Kodėl Deseris čia atėjo? Jis nemėgo 
elegantiškų įstaigų, vyną labiau verti
no negu šokoladą. O dabar sumišusių ir 
išvargusių damų čiauškėjimas, aimanos 
vyrų su apdulkėjusiais sakvojažais, ja
poniškų šunelių ir tojterjerių lojimas, at
sidūsėjimai (“mano lagaminas dingo. 
Mulene”), džiūgavimai (“daviau šveico
riui ,tris tūkstančius ir gavau kamba
rį”), visas sujaudintos aukštosios ir pus- 
aukštės visuomenės bruzdesys jam buvo 
dvigubai šlykštus. Bet jis norėjo pri
baigti save. Pamatęs, kaip Tessa įėjo į 
cukrainę, Deseris sustabdė mašiną.

Jis klausėsi Čiauškėjimo ir duso. Visa 
menkystė čia, visas* purvas! Jo akys dar 
tebematė kraują. Jis pravažiavo keliu, 
kurį vadino “Žydriuoju,” — jis eina iš 
Paryžiaus į Nicą. , Anksčiau juo lakstė 
sportininkai, damos trumpomis, kelnaitė
mis, snobai, pietų gamtos arba ruletės 
mėgėjai. Tuo keliu slinko pabėgėliai. Že
mai viršum jų suko vokiečiai: šypsojosi 
ir šaudė papliūpomis . .. Deseris matė 
brolių kapus. Jis matė tūkstančius be
namių. Paryžiaus autobusai virto na
mais; juose prisiglaudė laimingieji.’ Al
kani kareiviai bastėsi po laukus, ieškojo 
buroko arba ropės. Rėkavo, lyg pamišu- 
sios, moterys; jos šaukė dingusius vai
kus. Vietoj miestų dunksojo griuvėsiai. 
Baubė nemilžtos, pakvaišusios karvės. 
Dvokė svilėsiai, lavonai.

Prisiminęs “Žydrąjį kelią,” Deseris 
užsimerkė. Jis pabudo nuo Tessa juoko:

— Ir tu Čia? Pasaulis, iš tikrųjų, ank
štas! Pergyventi visa, ką mes pergyve
nome, ir susitikti pas “Markizę de Se- 
yinji”!...

Deseris tylėjo. Tessa nesiliovė:
— Tu blogai atrodai. Negerai, Žiuli, 

reikia paimti save į rankas. Aš pats bi
jojau, kad bus blogiau. O viskas šiaip

taip praėjo... Tu žinai, mūsų kvailiu
kai — Mandelis ir kompanija — norė
jo bėgti į Afriką, bet mes jų neleidome. 
Tokiomis akimirkomis turi būti tautos 
vienybė ... Dabar greitai viskas baigsis
— vokiečiai pasuks į Londoną. Dviejų 
trijų mėnesių reikalas ... Mes išėjome iš 
lošimo, ir tai mums pliusas. Ką tu keti
ni daryti? Tu gali mums padėti — da
bar prasidės ekonominis atstatymas. Ko 
tu juokies? Aš kalbu visiškai rimtai.

Deseris jau nesijuokė; susimąstęs jis 
tarė:

— Tas gerai, kad tu nieko nesupran
ti.. . Gerk šokoladą ir negalvok! Juk tu
— blakė. Nepyk ant manęs, bet tu — se
na garbinga blakė. Ir tu gyvenai sename 
garbingame name. Dabar namas sudegė. 
O blakė dar'gyva. Bet kiek jai beliko? ... 
Man tavęs gaila — štai tokio, koks tu 
esi. . .

— Verčiau gailėkis savęs! Manęs nėr 
ko gailėtis! — rėkė Tessa iš nuoskaudos.
— Aš ne Fuže! Aš žmogus naujų kon
cepcijų. . . Tai tu Rabinais už praeities: 
Liaudies frontas, liberalizmas, Ameri
ka ... Mes apvalysime kraštą nuo puvė
sių ... Aš paruošiu naujos konstitucijos 
tekstą. Mes paimsime iš Hitlerio, kas 
brangiausia, — klasių bendradarbiavi
mo idėją, ierarchiją, discipliną ir pri
jungsime mūsų tradicijas, šeimos kultą, 
prancūzų išmintį, o tuomet. . .

Deseris nesiklausė; jis susimąstęs pa
kartojo:

— Vargšė sena blakė ...
Tessa nuėjo. Deseris dar sėdėjo. Jis 

daugiau nesiklausė pokalbių, nežiūrinėjo 
kaimynų. Pagaliau jis pakilo, netvirta 
eisęna nuėjo prie durų. Kažkas garsiai 
pasakė:

— Ir Deseris čia!... Vadinasi, tvar
ka...

Jis neatsigręžė; gal būt, nenugirdo. 
Jis vėl matė Paryžių, apgaubtą juodo 
rūko, pabėgėlius su vežimėliais, šiukšlių 
kalnus. Tai ta Prancūzija, kurią jis no
rėjo išsaugoti, išgelbėti, Prancūzija jo 
vaikystės, žvejų, kiniškų žibintuvėlių, 
“Cafe de Commerse” .. . Kartą jis rodė 
Pjerui į švietusį ramios, apleistos gatvės 
langą — valgė sriubą, ruošė pamokas, 
mezgė gorsetus, pavyduliavo, bučiavosi. 
Dabar jau nieko nebėra: juodi langai, 
kaip išdurtos akys, bombų suskaldytos 
sienos, o Konkordo aikštėje — vokie
čiai . .. Reikia pagalvoti, padaryti išva
das. Jis norėjo išgelbėti... Ir maitino 
blakę, šimtus blakių . .. Mėgo kuklias 
smukles' ir milijonus. Viskas buvo me
las! Todėl ir Žaneta kankinosi... Taip, 
per visą savo ilgą gyvenimą jis pamilo 
vieną moterį, paklaikusią, niekingą, ge- 
rą. Kur Žaneta? . .. Gal ji bastosi šalia, 
ieško nakvynės? Gal žuvo kelyje? Gal li
ko ten — stovi prie ilgo lango, žiūri? 

' Senute gatve žygiuoja kareiviai, pilkai 
žali.. . Jis negali jai padėti. Jis visus 
skandino.

Seniai i&nyko viešbučiai, magazinai, 
automobiliai. ’Padvelkė ganyklų vėsuma. 
Tamsiai žalia žolė džiugino akis, iškan
kintas gyvenimo mirgėjimo. Deseris vai
ravo negalvodamas, kur važiuoja. Kaž
kodėl pasuko į dešinę; kelias ėjo į kalną. 
Vėsu .... Ir kaip gera! Jiš sustabdė ma
šiną, išlipo. Vietovė buvo tuščia; pirmą 
kartą po ilgo laiko Deseris pasijuto vie
nas. Švelniai žiūrėjo į pievą;, geltoni, 
rausvi, violetiniai žiedai. Štai tuos, atro
do, vadino “liūto nasreliais” .. . Koks 
vaikiškas pavadinimas!. .. O toliau —■ 
tamsiai mėlyni kalnai; viršum jų debe
sys — tai avys.

Oras buvo toks švarus, kad Deseris 
stovėjo ir kvėpavo nustebęs. Visą pasku
tinį laiką jam atrodė, kad jis dūsta. O 
čia širdis plakė dažnai; tvinkčiojo smil
kiniuose; ausis pripildė duslus gaudi
mas.

Jis pagalvojo apie Bernarą; tai buvo 
jo senų laikų .draugas. Visi, pažino Ber
narą, kaip prityrusį chirurgą. Vakar 
Deseriui pasakojo, kad jis nusišovęs. Jis 
turėjo Ibseno pastoriaus veidą — sausą 
ir rūstų. Bet jis mėgo gyventi, kapstinė- 
josi lysvelėse, žaidė su dukrele ... Ir štai 
Bernaras nusišovė — pamatė po langu 
vokiečius ir parašė bloknoto lapelyje: 
“Negaliu. Mirštu.” - .

(Bus daugiau)

Atsiminimai Apie Piju
Krakaiti

(Tąsa nuo 8-^io pusi.) 
vaikščioti. Guliu kai kėkštas 
lovoje ir pats nežinau, ko lau
kiu.”

Po tūlo laiko aplaikiau laiš
ką nuo Pijaus gyvenimo drau
gės Onutės. Ji rašė:

“Matot, jau aš atsakau į jū
sų laišką. , Pijus ne tik balsą* 
yra praradęs, dabar laipsniškai 
praranda ir regėjimą. Jau su 
viena akim visai nemato. Gy
vename baimėj ir didžiausiame 
susikrimtime dėl Pijaus liki
mo.”

Po Detroito pikniko, kuria
me sakė kalbą L. Prūseika, tą
ja proga jis, aplankęs Pijų, 
rašė:

“Pirmadienį, sykiu su Jočio- 
niu, atlankėm Krakaičius. Pi
jaus padėtis beviltinga. Kiek aš 
mačiau ligonių, tai nemačiau 
taip sunykusio žmogaus. Bai
siai kenčia.” (

Praslinkus koletai dienų, su-' 
skamba durų varpelis ir tarp
duryje pasirodė jaunas vaiki
nas, laikydamas rankoje tele
gramą. Aš paskendau susijau
dinime ir lietuviška kalba su
šukau: Ar tai Pijus Krakaitis 
mirė?

Jaunuolis pakratė galvą ir 
atsakė -—■ nesuprantu.

Skubiai atplėšiau voką ir 
št-ai telegramos turinys:

“Your cousin'Pius Krakaitis 
died August 10. Funeral Sat
urday, August 14th. Please 
come.”

Dideliu noru rįžčiausi skris
ti į Detroitą ir paskutinį kar
tą pažvelgti į tą taip ligos nu
kamuotą, sudžiūvusį Pijaus 
veidą. Bet ir mano sveikata pa
laužta ir gyvenimo priepuoliai 
dažnai nulemia mūsų pasirįži- 
mams priešingai.

Rašant šiuos prisiminimus, 
gaunu laišką, datuota 14 d. 
rugpjūčio — tai diena, kurioje 
buvo laidojamas Pijaus kūnas, 
Po laišku pasirašė: Ona Kra
kaitis, Florence .Krakaitis, Ur
šulė Palevičicne, Dr. M. D. Pa- 
levičius ir L. Prūseika. Rašo:

“šiandien palaidojome Pijų 
Krakaitį. žmonių laidotuvėse 
dalyvavo labai daug — apie 80 
automobilių. Buvo labai daug 
vainikų.

“Atsisveikinimo kalbas pasau
kė: Dr. Palevičius, P. Jočionis 
ir L. Prūseika.”

Tai • užbaiga Pijaus audringo 
gyvenimo kelionės. Pijaus kū
nas amžinybei palaidotas Det
roito Woodmere kapuose.

Pijus mirė, bet jo gražių 
darbų pavyzdžiai pasiliks lietu
vių progresyvėje liaudyje ant 
visados.

Jis buvo pavergtosios ir 
skriaudžiamosios liaudies drau
gas. Pijus su nuoširdžiu atsi
davimu dirbo kultūros ir dar
bininkijos labui. Apie jo nuo
širdų atsidavimą darbui už 
liaudies reikalus, be abejo pa
rašys • Detroito ir' Chicagos 
draugai, su kuriais Pijus per 
ilgus metus kartu dirbo.

Jo gyvenimo draugei Onutei 
ir dukrelei Florence!, reiškiu

ww

4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Ketv., Rtigp. 26, 1948

LOWELL, MASS.
Progresyvių Partijos 
Pastovi Buveinė Atsidaro

Trečiosios partijos kūrimo 
laikotarpyje — per keletą mė
nesių—susirinkimai buvo lai
komi įvairiose vietose, kur ii* 
kada galima buvo susirinkti ir 
svarstyti kūrybinius reikalus, 
iki, pagaliau, Progresyvių Par
tija įsikūrė, ir dabar einama 
prie smarkaus veikimo už iš
rinkimą Wallace’o prezidentu 
ir Tayloro vice-prezidentu.
Partijos Nauja Buveinė

Dabar, kad vykdomasis-rin- 
kiminis darbas eitųsi geriau, 
smarkiau ir būtų našesnis, 
Lowellio skyrius Progresyvių 
Partijos atidarė pastovią bu
veinę (headquarters) po Nr. 
98 Central Street.

Atsidarė rugpjūčio 24 d., 
kur buvo šaukiamas pirmuti
nis susirinkimas naujoj vietoj.

Buveinė pačiame centro 
miesto. Erdvūs ir jaukūs du 
kambariai, kur galima bus 
laikyti gana didokus susirin
kimus ir patai pint porą šimtų 
žmonių.

Išrodoz kad tas pasitarnaus 
ir labai pasitarnaus plėtimui 
progresyvių veiklos. Head- 
quarteriui atsidarius, susida-

4- --------------- —............. — . . —

nuoširdžią užuojautą ' šiame 
gailesčio momente! Tuom pat 
sykiu ir Pijaus broliui Anta
nui !

Kazys Steponavičius.

rys galimybės apsijungimui 
visų pažangiųjų žmonių šio 
miesto ir artimesnių priemies
čių, kurių Lowellis turi gana 
apsčiai. Reikia dėti pastan
gas, kad vietą išlaikyti.

Jau prisirengta Prie Pikniko

Prie progos ir paskutinį kar
tą noriu priminti, kad Lowel
lio Lietuvių Piliečių Kliubas 
jau galutinai prisirengęs pa- 
sitikimui svečių ir viešnių iš 
savo artimesnių kaimyninių 
kolonijų savo pirmutiniam šių 
metų 'piknike — sekmadienį, 
rugpjūčio (Aug.) 29, Free
man o ūkyje, Westford, Mass. 
Iš Chelmsfordo imkite kelią 
27-tą, ir pavažiavę 4 mylias, 
po dešinei, rasite iškabą.

Ne tik Kliubas, bet ir šiaip 
Lowellio lietuviai pasirengę 
susitikti savo kaimynus labai 
svetingai. Tad, kas gi neno
rėtų dar kartą pasimatyti su 
lowellieciais Kliubo šauniam 
piknike ?

Autobusas patogiai nuveš j 
pikniką ir parveš atgal tuos, 
kurie neturi mašinų nuva
žiuoti.

Turėsime geros muzikos ir 
gražių dainų. ' O visokį įvai
rumą, tai publika pati susi
darys, nes turėsime visokios 
publikos ir jos tarpe nema
žai jaunimo.

Busas eis 12:30 p. m., nuox 
Kliubo. 14 Tyler St. Tad

(Tąsa*5-me pusi.)

WATERBU RY, CONN.LAISVES PIKNIKAS
Rengia Waterbury Lietuvių Organizacijos paramai dienraščio Laisvės

f

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

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

< 
Laisvės Choras, iš Hartford, Conn., kuris dalyvaus programoje

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

PROGRAMAS

j VILIJOS. CHORAS x
I vad. Gertrude Ulinskaitės 
j iš Waterbury, Conn. 
Laisvės Redaktorius

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

Antanas Bimbą
sakys prakalbą svarbiais dienos klausimais, kurie rūpi kiekvienam mąstančiam žmogui. Išgirskite 
Antano Bimbos prakalbą, išgirskite gražių liaudies dainų programą, paremkite sąvo dienraštį Laisvę.
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AUBURN, MAINE
PADĖKA

Dėkavoju visiems draugams, draugėms ir prieteliams, 
kurie kokiu nors būdu prisidėjo su pagalba laike šermenų 
ir laidotuvių mano mylimo vyro Juozo Šileikio.

Pirmiausiai ačiū Fortins Funeral Home, Mrs. & Mr. R. 
Fortin, už gerą ir draugišką patarnavimą. Ačiū seselei ir 
švogeriui J. M. Uždaviniams ir draugams A. A. Akstinams 
už atvažiavimą i šermenis iš Haverhill, Mass. Taipgi ačiū 
Mrs. & Mr. Ed. Charter už atvežimą seselės, .švogerio ir 
jų tėvelio.

Ačiū Mr. & Mrs. C. Urbaičiams iš Augusta, Me., v.ž 
atvažiavimą j Šermenis. Ačiū Mr. & Mrs. W. Zilinskiams 
iš Waltham, Mass., už atvykimą j laidotuves.

Aęjv Haverhillio Gedemino Piliečių Kliubo nariams už 
pasitikimą velionio ant kapų ir suteikimą grabnešių, taipgi 
už suteikimą svetainės dėl užkandžių.

Ačiū Mrs. A. Apšeigienei už pasakymą atsisveikinimo 
prakalbėlės ir už suteikimą mašinos. Taipgi ačiū Haver
hillio ir Lawrenco draugams ir draugėms už pasitikimą ant 
kapinių*ir didelis ačiū draugėms už patarnavimą laike už
kandžių.

Ačiū J. M. Uždaviniams, P. M. Macksvičiams, Mr. & 
Mrs. Kvedaravičiams, J. P. Benkams, D. A. Benkams, J. K. 
Kaminskams, J. T. Kazlauskakus ir L. Karpavičienei, taipgi 
visiems draugams ir draugėms Lewistono ir Auburno už 
palydėjimą.

Ačiū mano sūneliui ir marčiai S. P. Gainams už gerą 
prižiūrėjimą manęs laike laidotuvių. Ačiū visiems už sim
patiją, užuojautą, atvirutes.

Taipgi širdingai ačiū visiems už vainikus, kaip tai: Mr. 
& Mrs. Uždavinys, Mr. & Mrs. S. P. Gaina, Mr. ir Mrs. 
C. K. Marshall, Mr. ir Mrs. A. Akstin, Mr. ir Mrs. J. Ži
linskas, Mr. ir Mrs. A. Stukas ir šeima, Mr. ir Mrs. C. 
Urbaitis, Mr. ir Mrs. F. Apšeiga, Mr. ir Mrs. P. Zarkaus- 
kis, Mr. ir Mrs. C. Martinkis, Mr. ir Mrs. C. Marchant, 
Mrs. E. Naujokas ir šeima, Mr. ir Mrs. D. N. Judson, Mr. 
ir M»*s. H. F. Davis, Mr. i** Mrs. Macksvitis, Mr. ir Mrs. 
Kvedaravich, Mr. ir Mrs. J. Kazlauskas, Mr. ir 
Mrs. J. Benkus, Mr. ir Mrs. D. Benkus, Our 
Neighbors, Foreman & I.asting Room Crest Shoe 
Co., Clark Shoe Co., Stitching Room Auburn, Wood 
Heel, I DS 45 Kp. nariams ir LLD 31 Kp. nariams, taipgi 
visiems, kurie kokiu nors būdu prisidėjo su pagalba laike 
šermenų ir* laidotuvių mano liūdesio valandoje. Visiems 
ačiū!

Ilsėkis, mano mylimas drauge Juozai, tebūna tau lengva 
Amerikos žemelė! Lieku liūdesyje.

Rozalija Šileikienė.

CHARLES-J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Lowell, Mass.
(Tąsa nuo 4-to pusi.) 

rengkitės iš anksto ir nesivė- 
luokite.

Liūdnas Pranešimas

Čia rugpjūčio 16 pasimirė, 
o rugpjūčio 19 dieną tapo pa
laidotas Westlawn kapinėse 
geras draugas,ir pažangos ša
lininkas Jokūbas Gudaitis, 77 
metų amžiaus. Visą laiką gy
veno Lowellyje. Jokūbas bu
vo tikras dėdė draugės Uršu
lės Daugirdienės. Jokūbas 
buvo pavienis ir labai geras 
žmogus. Todėl, nors tai buvo 
darbo - diena, ^gražus būrys 
žmonių palydėjo jo kūną į 
kapus. Jokūbo karstas buvo 
gausiai papuoštas gražiomis 
gėlėmis, kurias nuvežė į ka
pus vienas vežimas iš devynių. 
Manau, atskirai reikės parašy
ti apie Jokūbo gyvenimą ir 
mirtį.

Laidotuvių direktorius J. J. 
Sadauskas savo šermeninėj, 
kuri randasi 66 Tyler St., pui
kiai pašarvojo Jokūbo kūną.

Velionis buvo palaidotas 
laisvomis apeigomis. , Prie ka
po kalbą pasakė šių žodžių 
rasėj as.

Iš kapinių visi žmonės buvo 
pakviesti į svetainę, kur dar 
karta būreliuose prisiminta 
Jokūbo ištikimi darbai ir jo 
graž us u žsi 1 a i k y mas.

M. J. Karsonas.

■“PRANEŠIMAI
ROCHESTER, N. Y.

Rugpjūčio 28 dieną, šeštadienį, 
Lyra rengiamas draugiškas pažmo- 
I nys pas A. Bekcšius, 913 Avenue D, 
jų sode. Pradžia 1 vai. po pietų, tę- 

| sis iki vėlumos. Rengia Moterų Klu- 
' bas. Pelnas eis darbininkų reika
lams! Bus skanių valgių ir saldžių 
gėrimų. Visi Rochesterio lietuviai 
širdingai prašomi dalyvauti ir pa
remti šį garbingą darbą. Kviečia ko
mitetas. L. Bekis. (201.-202)

Laidotuvių 
Direktorius

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

1113 Mt. Vernon St. 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

HARTFORD, CONN.

Rugpiūčio 29 dieną, Laisvės Cho
ras vyksta į pikniką, Olympia Park, 
Worcester, Mass. Yra nusamdyta du 
husai. Todėl, kurie esate užsiregis
travę pas J. Thomas, užsimokėkit 
iš anksto. Kelionė į abi puses $2.50, 
Tikintus galite užsimokėję gauti pas 
J. Thomas ir F. J. Repšys. Bušai 
išeis nuo Laisvės Choro svetainės, 
155 Hungerford St., būkite visi kaip 
10:30 vai. ryte. Nesivėluokite.

Bušų Komisija.
(200-1)

MONTELLO, MASS.
Piknikas Lietuvių Tautiško Namo 

parke, Keswick Rd., prie Winter St., 
įvyks rugpiūčio (August) 29, 1948. 
Rengia L. T. N. Draugovė, Bus 
muzikalė programa, gerų valgių ir 
gėrimų. Kviečiame visus praleisti 
linksmai laiką.

Rengimo Komitetas.
(200-1)

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

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

August Gustas į

BELTAIRE FLORIST į 
u Lietuvis Kvietkų Pardavėjas . i 

6762 FOURTH AVE., BROOKLYN 20, N. Y. |
" (kamp. 68th St.) '
11 ■

Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų I
ir tt., telefonuokite . I

'SHoreroad 8-9330 į
Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką, 1

H ko jūs reikalausite. 1
H Specialistai Pritaikymui I
h šermenims, Vestuvėms ir Bankietams ■ 
n Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS ? 
u FUNERAL HOME, Ine., 354 MarcV Ave., Brooklyn, N. Y. ■ 
įį——______ _______________

Paul Gustas Funeral Home, ■ 
INC.

354 MARCY AVENUE, BROOKLYN 6, N. Y. i 
u Skersai gatvės nuo Armory . . 1

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS 
n Telefonuokite dieną ar naktį n
H EVergreen 7-4774

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

h Du kambariai šermenim, didelis puikiai įruoštas > 
kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.

Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg parei- ■ 
1 kalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega. j
| J -■ — ■—■—m ■—-M  M     M — W —M M-^2

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N.f Y 

Suteikiam garbingas laidotuves 

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto. 
Tel. Virginia 7-4499

Egzaminuojant 4fcis,|
Rašome Receptus i 

Darome ir Pritaikome Akinius

Į Drs. Stenger & Stenger i
I ' Optometrists
į 394-398 Broadway
Į Brooklyn, N. Y*. „
I Tel. ST. 2-8342

H. Wallace Pareiškė: 
--Pelnagaudžiai Yra 
Dabartinė Valdžia

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
Kokia tai baisi klejonei 

Karas Naikintų Pačios A- 
merikos Miestus, ūkius 

ir Vaikus
Praeitame kare mes turė

jome galingus ir didvyriš
kus talkinihkus, kurie nu
kentėjo didžiausius nuosto
lius ir visą karinį sunaiki
nimą. Amerika buvo toli 
nuo mūšių laukų.

Naujame kare, kurį jie 
mums planuoja, mes neturė
tumėm stiprių talkininkų. 
Mes turėtumėm išstoti prieš 
du bilionus žmonių Azijoje, 
Europoj ir Afrikoj. Tai bū
tų atominis karas, ir mūsų 
šalis būtų nuteriota, mūsų 
derliai sunaikinti.

Mes jau negalime vesti 
karo tiktai svetimuose kra
štuose. Mįes patys atomine 
bomba Hirosimoj sutriuški
nome tą gadynę (kur galė
jome kariauti tik svetimose 
žemėse). Sekamągjs mūsų 
karas, jeigu jis ateis, pasi
tiks mus žinomiausiose 
mums gatvėse, mūsų ūkiuo
se, mūsų namuose — ir vi
sos mūsų maldos bus kalba
mos tiktai dėl sielos išgany
mo.
Naujojo Karo Rengėjai— 

Užkeikti Roose velto Priešai
Praeitame kare mes ko

vojome Franklino Delano 
Roosevelto vadovybėje, ku
ris įvedė kainų kontrolę, ra- 
cionavimą ir taksus nuo 
viršpelnių ir padarė kitus 
žingsnius, saugančius gy
venimo gerovę ir žmonių 
laisves.

Bet trečiąjį pasaulinį ka
rą ruošia mirtinieji 
priešai Franklino Roosevel
to ir visos jo politikos. Nau
jąjį karą rengia sugrįžu- 
sieji dievnamin pinigų mak- 
lioriai ir pelnagrobiai, kurie 
yra dabartinė valdžia.

Jau Viršijami Praeito 
Karo Pelnai

Jau dabar pelnagrobiai 
kaupiasi didesnius pelnus, 
negu pačiame praeito karo 
įkarštyje. Čia pat, Bridge- 
porte, Remingtono ginklų 
fabrikas,šiemet gauna $5,- 
000,000 pelno — daugiau,, 
negu bet kuriais karo me
tais. United Aircraft lėktu
vų kompanija šiemet pelno
si $15,000,000, tai yra be
veik tiek, kaip pelningiau
siais jai karo metais; o jie 
dar tik pradėjo naują kari
nių darbų programą.
Trumanas Padėjo Išpūsti 

Maisto Kainas
Pelnagaudžiai yra dabar

tinė valdžia. Štai kodėl jūs 
mokate 22 centus už pieno 
kvortą Bridgeporte. Štai 
kodėl jūs tebemokate 16 
centų už kepaliuką baltos 
duonos, nors kviečiai atpi

IDEALIŠKA VIETA 
VAKACIJOMS

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

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

arti maudynių.

Mrs. Nellie Dauenhauer
R.FJD. 1, Box 325^ Stone Ridge, N. Y.

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

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

i1-1 11,1 fTI1" m- 11 1 5 pusi.—-Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Ketv., Rugp. 26, J948

gę. štai Įrodei penkių di
džiųjų skerdyklų korporaci
jų pelnąi, kurie prie Kainų 
Administracijos (OPA) bu
vo $30,000,000 per metus, 
dabar pakilo iki $68,000,- 
000, globoje dvipar tinęs 
(demokratų - republikonų) 
valdžios.
Prezidentas Trumanas ne

gali išsisukti nuo atsakomy
bės už šią padėtį — jis kar
tu su republikonąis kaltas 
už tokį dalykų stovį. Jis 
buvo Washingtone, kuomet 
Roosevelto šalininkai buvo 
išvaryti iš valdžios. Iš tik
rųjų, jis pats sėdėjo varyto
jo balne. Jis negali suversti 
kaltę ant 80-j o Kongreso už 
kainų išpūtimą. Jis pirmasis 
pasidavė skerdyklų korpo
racijoms— ir šiendieną mes 
perkame Trumano hambur- 
gerius, mokėdami po dolerį 
už svarą. Jis pats vadino 
kainų kontroliavimą “polici
nės valstybės darbu” — ir 
šiandieną daugelis mūsų 
vaikų mažiau pieno tegau
na.

(Bus daugiau)

EGIPTENAl terorizuoja 
IR ŽUDO ŽYDUS

Geneva, Šveic. — Žydai 
Egipto gyventojai terori
zuojami ir žudomi su to 
krašto valdžios žinia, kaip 
buvo pranešta pasauliniam 
žydų kongresui. Kongreso 
sekretorius nurodė, kad E- 
gipto arabai birželio 19 d. 
mėtė bombas į žydų namus 
Kaire, užmušė 55 žydus ir 
sunkiai sužeidė 50. Egipte 
gyvena 50,000 žydų.

ALBANIJA KALTINA 
GRAIKU FAŠISTUS

Lake Success, N. Y. — 
Albanijos valdžia vėl skun
dė Jungtinėms Tautoms 
Graikijos monarcho-fašis- 
tus; nurodė, kad monarchi- 
stų kariuomenė ir žandarai 
kartotinai skverbėsi per 
sieną į Albaniją, bandydami 
išprovokuot karą. O anglų- 
amerikonų bosaujamas, Bal
kanų komitetas, veikia kaip 
monarchistų įnagis, sako 
Albanija.

Neamerikinis Komitetas 
Vis Medžioja “Raganas”

Washington. — Kongres- 
manų Neamerikinės Veiklos 
Komitetas pašaukė . tardy- 
man buvusį valstybės de
partment valdininką Alge- 
rį Hissą, o “svietku” prieš 
jį pastatė šnipuką Whitta- 
kerį Chambersą, Time žur
nalo-redaktorių, kuris pasa
koja, kad Hiss buvęs “slap
tosios” komunistų organi
zacijos narys Washingtone.

Mexico City. — 10,000 u- 
nijinių darbininkų demons
travo prieš valdžios rūmus, 
reikalaudąmi numušt mais
to ir kitų reikmenų kainas.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

bet visus laisvę ir demokrati
ją mylinčiuosius žmones.

Tą patį turi mintyje ir 
Draugo redaktorius. Jam ko
munistai visi, kurie šiandien 
stoja už pažangą. Visus jis 
lygiai nori pasiųsti pcklon.

Naciai nenuėjo per daug to
li. Nesinori tikėti, kad ir to
kios rūšies katalikai, kaip Ši
mutis, nuvažiuos per daug to
li.

Labai gražiai eina Laisvės 
Popierio Fondo vajus. Lais- 

• vės patrijotai dar kartą įro
dė savo taurų nuoširdumą. 
Aukoja dolerines ir penkines 
kovai su infliacija.

Man atrodo, kad mūsų ad
ministracija per daug opti
mistiškai kalba apie rudenį. 
Girdi,ž tik dar mėnuo kitas 
kankins. Rudeniop laikai pa
gerės: kaip ir paprastai,,
įplaukos pati i d ės.

Bet jokios gvarantijos nėra. 
Niekas nebekalba apie kainų 
kritimą greitoje ateityje. Dar 
visi tebepranašauja kainų kili
mą.

Todėl ir dienraščiui vers-; 
tis nebus lengva. Galimas 
daiktas, kad aukomis para
mos reikės ir rudenį, ir žie
mą. Popierio Fondas turėtų 
būti pastovus. Prie kiekvie
nos progos kiekvienas dien
raščio pairi jotas nuliekamą 
dolerį galėtų paaukoti.

Daugiau Duonos Belgam 
ir Rolandam

Brussels, Belgija. — Bel
gijos, Holandijos ir Luk- 
semburgo gyventojai iki 

'šiol gaudavo tik apie 10 un
cijų duonps per dieną, pa
gal racionavimo korteles. 
Dabar padidintas jiem duo
nos kiekis iki svaro.

Matthew
BUYAUSKAS

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai {rengtos Koplyčios

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

TeL MArket 2-5172

• .........   'M»| mi

LINK SWUM AS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

PIETŪS 60c. VAKARIENE 85c
Iš 5-ių patrovų Iš 7-ių patrovų

VAKARIENE 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. “ I

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

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame Žemom kainom.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

RANKOM SIUVĖJOS 
RANKOMIS GUZIKAM KILPŲ SIUVĖJOS 

IR FINIAERtS
Nuolatinis darbas. Gera alga. 

Linksmos darbo sąlygos.
S. KLEIN

3168 CONEY ISLAND AVE. 
BROOKLYN (Brighton Beach)

__________________

FINIŠERKOS
PRIE MOTERIŠKŲ KOUTŲ IR SIUTŲ.

JOSEPH KRAELER-Fi^ASCA 
COMPANY

500—7th Ave., N. Y. C. 
(8th floor)

(200-2)

MERGINOS
Reikalingos nbelnam fabriko darbui. * 

5 Dienų Savaitė — 40 valandų.
GERA ALGA. NUOLATINIS DARBAS

WEE TODDLERS
232—13TH AVE., NEWARK, N. J.

(200-?)
...A
HELP WANTED—MALE 

REIKALINGI VYRAI
...... . 11 1,1 ■■■ ............ 1 1 ,l,,y ■ . 11 

AUTO MECHANIKAI 
PATYRŲ

Nuolatinis Darbas—Gera Alga

DODGE, PLYMOUTH 
186-45 MERRICK BLVD. 

SPRINGFIELD GARDENS. N. Y.

(200-2)

AUTOMOBILE MECHANIKAI 
su patyrimu prie motorų. ‘’Body and 
electrical.” Darbo vietai yra Adirondack*. 
?1C i dieną. Rašykite paduodami amžių, 

patyrimą ir paliudijimą. 

LOON LAKE HOUSE
LOON LAKE (FRANKLIN COUNTY). N. Y. 
’(200-2)

PROSYTOJAI
Rankomis ir mašina. Išlavinsime vyrą 
šiokiu tokiu patyrimu. Nuolatinis darbas. 

. Gera Alga.

S.’ KLEIN
3168 CONEY ISLAND AVE. 

BROOKLYN (BRIGHTON BEACH) 
(200-2)

Irano Gelžkelis Nepaneša 
Karinių Krovinių

Teheran. — Irano -valdžia 
per 6 mėnesius taisys gele
žinkelį, einantį skersai visos 
šalies, nes apiręs geležinke
lis nepakelia karinių krovi
nių, kuriuos Amerika at
siunčia. Geležinkelis užda
rytas keleiviams.

ŠKELBKITĖS LAISVOJE

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. V.

Tel. EVergreen 8-9770
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NewYorko^i>0zfe2liiiOT
Kompanijos Pakeitė 
Pieno Kainų flaną ;

New Yorko ir apylinkės 
Milk Dealers Association pa
rašė prezidentui Trumanui 
prašymą nebeleisti kelti > pic- 

. no kainų. Pirmiau jie buvo 
•už gyrę planą spalių 1-mą 
kelti dar po centą už kvortą.

Kompanijos, žinoma, aiški
na savaip — “sąlygos pakitu
sios.” Vartotojai žino, jog 
boikotas mėsos ir besiruošimas 
skelbti boikotą aukštoms pie
no kainoms yra pamate 
sulaikymo pieno kainų nuo 
limesnio kėlimo.

šio
to-

Kongresmanas Pfeifer 
Tapo Nominuotas

Brooklyn© 8-me kongresi
niame distrikte, apimančiame 
didelę dalį Williamsburg©, de
mokratų partijos nominaciją 
laimėjo dabartinis kongresma-l 
nas Joseph L. Pfeifer.

Pfeiferis turėjo Amerikos : 
Darbo Partijos nominaciją, 
tad reakcininkai . demokratų 
partijoje statė prieš jį kitą 
kandidatą.

Ateinančiuose rinkimuose, 
lapkričio 2-rą, Pfeiferis bus 
ant dviejų partijų tikieto: 
demokratų ir darbiečių. Dar- 
biečiai jį noriai remia dėl jo 
prodarbininkiško rekordo kon
grese, nors tūlais kitajs klau
simais, kaipo demokratų par
tijos narys, jisai ne viskame 
su darbiečiais sutinka.

Reikia Užbaigti 
Fėro Peticijas

New Yorko Veteranai Gins
Gates prieš Savo Valdybų

Amerikos Veteranų Komi
teto' newyorkiske taryba pra
ėjusį pirmadienį protestavo 
nacionalei tarybai prieš jos 
pasimojimą išmesti John 
Gates, Daily Workerio redak
torių, dėl 
persekioti 
akcija.

to, kad jį užpuolė 
ragangnudiška re-

įgalino savo advo- 
Gates’ą.katą ginti

Perpildytame mitinge, įvy
kusiame Malin Studijose, 225 
W. 46th St., Ne”' Yorke, da
lyvaujant 95-kiems delega
tams ir virš pusšimčiui svečių, 
vadai didžiajame New Yorke 
esančių skyrių nusprendė, kad 
pasimojimas išmesti John 
Gates “dėl to, kad jisai’ ko-

Lietuvių už Wallace 
Mitingo Nebus

Amelia Džiaugėsi 
Patekusi Lietuvių Meno 
Sąjungos Mokyklon

JliMilHiiBJliiM

organizaci-

kad nacio- 
komitetas, 

išmesti, 
‘šni-

munistas,... jeigu7 nebus at- 
keistas, reiškia pabaigą Ame
rikos Veteranų Komiteto kai
po progresyvūs 
jos.”

Taryba pareiškė, 
nalis organizacijos
pasiūlytojai Gates’ą 
nori “bėgiojimu paskui 
pus’ ir gaudymu ‘raudonųjų’ 
nukreipti narių akis nuo ne
leistinos padėties organizaci
jos viduje.”

Rezoliucija 
sais prieš 2. 
rezoliuciją —
Gates’o — atstovavo 4,331 na
rį, o balsavusieji prieš rezo
liuciją — 2,886. Viso atsto
vauta 81 skyrius.

priimta 3 bal- 
Balsavusieji už 
už gyni imą

Lietuvių Wallace for Presi
dent Klubo susirinkimas neį
vyks šį ketvirtadienį, rugpjū
čio 26-tą, reguliarią susirinki
mų dieną. Priežastis : dar ne
gavome medžiagų garsinimui 
didžiojo viso miesto skale 
ruošiamo Wallace’ui su Tay- 
lor’u masinio mitingo, kuris 
įvyks rugsėjo 9-tą, Yankee 
Stadiume.

Mitingą paskelbsime tuojau 
po gavimo tikietų ir kitos rei
kiamos medžiagos.

Klubo Valdyba.
i

pa-

kad

pa

Vandalai Apipeckojo 
Bažnyčią

Teisėjas Uždraudė Dokų 
Darbininkams Streikuoti

Federalis teisėjas Harold 
I R. Medina išleido įsakymą, 
i kuri.uomi uždraudžia viso ry
tinio pajūrio Ihivakroviams ir 
kitiems dokų darbininkams 
streikuoti. Drausmės pareika
lavo Teisdarybės Departmen- 
tas, einant prezidento Truma- 
no įsakymu. Gi AFL viršeny
bė čionai tam įsakymui nesi
priešino. ,

Einant tuo įsakymu doki
ninkai negalės streiko skelbti 
per 80 dienų,
rugpjūčio 21-mos, kada buvo 
išduotas laikinasis įsakymas 
keliomis valandomis pirm tu
rėjusio prasidėti 45 tūkstančių 
darbininkų streiko.

Draudimas streikuoti (in
junction) išduotas remiantis 
Taft-Hartley įstatymu, išleis
tų republikoų su demokratais 
valdomo kongreso. kymą.

Laivakroviai jau ilgą laiką I do laivakrovius.

skaitant nuo

Peticijos — prašymas uždė-. 
ti ant baloto reikalavimą su- 

—grąžinti 5 centų fėrą — turės 
būti įteiktos valdinėms įstai
goms pradžioje rugsėjo. Rin
kėjai turės jas sugrąžinti pirm 
rugsėjo 1-mos. Uždėjus ant 
baloto, piliečiai balsavimu ga- 

' lės7 sugrąžinti 5 centų fėrą.

buvo nepasitenkinę darbo są
lygomis ir mokestimi, tačiau 
kompanijų savininkai pasiliko 
kurčiais jų reikalavimams, o 
“karaliaus” Ryano valdoma 
AFL International Longshore
men’s Association viršenybė 
taipgi nesiskubino veikti.

Laivakroviąi (longshorejme- 
nai) reikalauja pakelti mokes
tis ir pagerinti darbo sąlygas. 
Vyriausiu reikalavimu yra 
aukštesnės mokesties už virš
laikius. naktinį darbą ir šven
tadienius. Tą teisę laivakro- 
viams pripažino Aukščiausias 
Teismas, nusakęs, jog darbas 
virš 8 valandų per dieną ar
ba virš 
būti po 
Bosai ir 
pasidarė 
tu,

Rugpjūčio 23-čios naktį pro'* 
vokatoriai užlipdė ant šv. Tre
jybės bažnyčios, Brooklyne, 
plakatą su ranka užpeckotu 
užrašu “Commie Preachers.” 
Pastebėjus plakatą anksti ry
tą ji nuėmė policija.

Tos bažnyčios klebonu yra 
paskilbęs Dr. John Howard 
Melish, o jo padėjėju yra žy
mus civilių teisių ir taikos gy
nėjas jo sūnus William How
ard Melish.

Valstybės 
nedavimo

JAUNI PLĖŠIKM
New Yorke trys 18-niai vy

rukai areštuoti kaltinimu, kad 
jie norėjo apiplėšti batų krau
tuvę 1080 Third Ave. Jie pir
ma paprašę parodyti batus, d 
paskui parodę revolverį ir vie
nas sudavęs savininkui per 

Tam surikus, plėšikai
išsigando ir išbėgo. Juos 
stebėjo praeiviai ir parodė 
licijai?

Sveikina iš Chicagos

40 per savaitę turi 
daugiau apmokamas. 
Ryanas, kuris save 
“amžinu preziden- 

apeina tą teismo patvar- 
. O tas skurdina ir pyk-

Tammany Hall Sudarė
Savo “Laborite” Party

pa
pū

> Lilija Kavaliauskaitė, savo 
atostogų proga nuvykusi į Chi- 
čagą dalyvauti dienraščio Vil- 

v ules piknike, praneša:
Piknikas puikiai pavyko!

Diena buvo graži—karšta. 
Linkėjimai nuo vilniečių.

i Lillian.

OPERA VEIKS 
VISĄ SEZONĄ 

Į. . . ;

Metropolitan Opera 
ciation susitaikiusi šit
darbininkais, opera atsidarys

Susitar- 
ir artis- 
ką ben- 
ir įstai-

Asso-
savo

reguliariam sezonui.
eilinių darbininkų 

tų unijų nusileidimu, 
drai pripažino unijų 
gos atstovai.

. Mrs. Signe Larsen Asciutto, 
. suknelių fabrikanto žmona, 

pasiunčiama į proto ligonių 
įstaigą už nušovimą savo sū
naus Vincent, 13 metų. Vaiką 
mirtinai pašovusi iš baimės, 
kad perskyrų teismas paves jį 
auklėti jos vyrui. z

Nebepasitikėdama savo ti? 
radų prieš Amerikos Darbo 
Partiją veikme, Tammany 
Hall, valdoma reakcingiausių 
demokratų, įsteigė naują par
tiją neatsargiems darbinin
kams apmonyti.

Naujoji sudaryta partija, 
norima uždėti ant baloto jau 
šiuose rinkimuose, vadinsis 
United Laborite Party;. Jos 
balotu pastatys daugiau tam
maniečių kandidatų.

Naujosios partijos emblema 
būsianti: “Vyriškis darbiniuo
se drabužiuose su užkandžio 
dėžele. Dėželė blėtinė.” 

žinovai asmenų, kurie dar
buojasi uždėjimui tos partijos 
ant baloto, sako, jog ten tu
rėjo būti uždėta pati didžiau
sioji plieninė šėpa, su lygiąi 
plačiu jęs 
gi tai yra 
darbininkų 

Visa tai
“iš^ąstingumo strategiją, 
ko -.tikroji 
Party.
mais ant darbininkų partijos 
nebegali’ atbauginti darbinin
kų nuo balsavimo už jos kan
didatus. Tai rodo, kad stam
biojo kapitalo reakcija nebe
gali atsidėti net ant buvusios 
nuo darbo partijos atskalos— 
ant Liberal Party, kuri savo 
reakcingumu pralenkia net 
pačias demokratų ir republi- 
konų partijas.'

Tammany pasidarė naują 
tinklą. Tas, be abejo, pasun-

kins darbą tikriesiems darbie- 
čiams, turintiems ir be to pa
kankamai darbo pasiekti žmoJ 
nes su informacija apie senų
jų partijų kandidatus. Dabar 
turės dalį laiko paaukoti ir 
numaskavimui darbininkų var
du užsimaskavusios reakcinės 
partijos, įkurtos tikslu pa
kenkti darbininkams.

Mrs. Ann Boesch, gyvenusi 
Elmhurst, Queens, nusižudė 
kartu su šuniuku nušokusi nuo 
stogo. Anot kaimynų, vyras 
vis liepdavęs jai eiti pas dak
tarą, tam jinai priešinosi ir 
dėl to nuolat bardavęsi.

savininku, kadan- 
Wall Stryto, o ne 
partija.
rodo tammaniečių

_ _ sa- 
American Labor 

Tai ženklas, kad rikš-

New Yorko centro pietinėje 
dalyje apklausinėtos 
kaip 
planą 
džios 
tikslu
portacijoje. 
čių visų 
tam planui.

firmos, 
jos reaguotų į miesto 
laipsniuoti darbo pra- 
ir pabaigos valandas 
išvengti spūsties trans- 

Apie 50 nuošim-
užklaustųjų pritaria

žydų organizacija pastarai
siais mėnesiais pasiuntusi 275,- 
000 maisto siuntinių Izraeliui. 
Sako, pagalba dalinama pagal 
reikalą, be religinių ar poli
tinių išrokavimų.

Mirė

• Matyk Naujausias Sensacingas Žinių Filmas 
PASKUTINIEJI ĮVYKIAI PALESTINOS PERTAIKOJE.
AXIS SALLY ATVEŽTA į J. V. — TOKIO ROSE AREŠTUOTA.
VOKIETIJOS DARBININKAI MASINIAI DEMONSTRUOJA.

TOD A CQV newsreel LdTlDrkX)! tiieAtre Broadway ir 46th st., n.y.c.

Tik keliomis valandomis 
pirm to William Howard Me
lish, pirmininkas Amerikos- 
Tarybų Sąjungos draugingu
mui organizacijos,, buvo pa
siuntęs protestą 
Departmentui dėl
vizos pasaulyje paskilbusiam 
visuomenininkui Anglijos dva
siškiui Dean of Canterbury, 
pakviestam į Jungtines Valsti
jas su prelekcijomis.

Dvasiškis Melish pareiškė, 
jog nedavimas vizos aukštam 
dvasiškiui “dar kartą parodo 
Washington© nusistatymą ne
leisti -visuomenei diskusuoti 
Amerikos užrubežinės politi
kos ir ypatingai Amerikos-So- 
vietų santykių.”

New Yorke tikimasi 600,000 
vyrų užsiregistruosiant draf- 
tui..

A. Kalinauskas
Parduoda naujas ir taiso 

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

Television ir Radios.
Kreipkites:

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

Telefonas Virginia 3-5397

DANTŲ GYDYTOJAS ■ 

Dr. A. Petrikai 
, 221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 
9—12 ryte 
1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta. 
-'■UIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII^

Valandos:

tai 
nojimą.

—Niekui* kitur nebūčiau ga
lėjusi taip naudingai, gražiai 
ir smagiai praleisti savo ato
stogos savaitę, kaip praleidau 
Lietuvių Meno Sąjungos 3-čios 
apskrities dvisavaitinėje mo
kykloje Olympia Parke, 
Shrewsbury (prie- Worcesle- 
rio), Mass., — pasakė Amelia 
Burbaitė, užklausta, kaip 
tiko mokykla.

Amelia apgailestauja, 
jinai negalėjo ten išbūti 
mokyklos savaites. Jinai
buvo vieną ir turėjo sugrįžti į 
darbą Laisvės raštinėje, ka
dangi kita raštinės darbinin
kė Lilija Kavaliauskaitė no
rėjo pradėti savo atostogą su 
vilniečių pikniku, Chicagoje.

Amelia sako, kad mokyto
jai yra labai geri, kiekvienas 
atitinkamas jo mokomo dar
bo sričiai. Mokiniai irgi yra 
suvykę pasiryžę ko nors at
siekti. Vieni iš jų yra dau
giau prasisiekę meno srityje, 
kiti mažiau, -tačiau visi rim- 

siekiasi pagilini savo ži-
O mokytojams suge

bant viską perstatyti visiems 
suprantamai, kiekvienas išbu
vęs porą savaičių mokykloje 
išsineš iš jos daug naujo.

—Būsiu viena iš uoliausių 
agitatorių už tokios mokyklos 
palaikymą kas metai, už jos 
plėtimą.

Aplinka, sako Amelia, idi
liškai graži. Olympia Parko 
vedėjų tvarka gerai palaiko
ma, o mokykla taipgi turi ge
rus tvarkdarius, tad, greta 
naudos iš mokyklos, likusį 
nuo pamokų 
do smagiai, 
tytis.

Mokykla, 
baigsis šį sekmadienį, 
su didžiu pikniku ir 
festivaliu.

tad,
mokyklos, 
laiką visi pralei-
nesi norėjo skirs-

prasid ėjusi 15-tą, 
29-tą, 

dainos

Būrys 
tuščiame 
mantinio 
ii ė Mrs.
jos mažametis sūnelis.

Yorko

Joseph Kubilius, 59 metų, 
gyvenęs 331 E. 31st St., New 
Yorke, mirė rugpjūčio 24-tą, 
dieną, namie. Pašarvotas ko
plyčioje, 154 E. 29th Street, 
New Yorke. Laidos rugpjūčio 
27-tą, 10 vai. ryto, Šv. Jono 
kapinėse. Liūdesyje liko sū
nus Albert. Laidotuves pri
žiūri Shalins-šalinskas.

Ar Jau Turite Bušo Bilietą j 
Philadelphijos Pikniką?

Piknikas įvyks Sekmadieni, prieš Labor Day

RUGSĖJO 5 SEPTEMBER
Ant rytojaus po pikniko Labor Day švente. Turėsite 

progos pasilsėti. Tuojau įsigykite buso bilietą.
. BILIETAS $3.25 Į ABI PUSI

Dusai išeis 9 vai. iš ryto, nuo Laisvės Salės, 
419 Lorimer St., Brooklyne.

u*m*>^i*

CENTRAL BROOKLYN
Busas išeis nuo

Napoleono Leitos Krautuvės, 56 Hudson Ave.
.Bušo tikietų centralbrooklyniečiai gali gauti pas 

Napoleoną Leitą, pas J. Jušką, batų krautuvėje, 
187 Sands St., pas K. Benderj ir J. Žemaiti.

BUSAS IŠEIS 8:30 IŠ RYTO
KAINA $3.25 ASMENIUI

Visi centralbrooklyniečiai yra prašomi tuojau 
įsigyti bilietus.

llllllllllllllllllllllllll^

policijos New
lote ieškinėjo dei-

žiedo, kurį, kaip ma-
Patteson, pametęs

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks

iu lūs ir krajavus' 
B sudarau su ame- 

rikoniškais. Rei- 
fflkalui esant ir 
B p a d i d i n u tokio 
w dydžio, kokio pa- 
’ geidaujama. Tai- 

pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

Kampa, Broadway lr Stone Ave., prie' 
Chauncey St., Broadway Line.

Tel. GLemnore 5-6191

BAR & GRILL
LIETUVIŠKA ALUDĖ
DEGTINĖ, VYNAS ir 

ALUS

Kanados 
Black Horse Ale 

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

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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

kJ

GYDYTOJAS

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

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

Ir Pagal Pasitarimais. ?
> Telefonas EVergreen 4-0203 >

TONY’S

Valandos:

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

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

Brooklyn, N. Y.

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

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. EVergreen 7-6238
---------------------------------——— —— -4

UP-TO-DATE

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas
417 Lorimer Street

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

Peter Kapiskas

Peter 
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus 

RHEINGOLD 
BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

NUPIGINTAS PARDAVIMAS
Aukštos Rūšies Džiūlerių Sandelio

Susidedant, iš Daimantų, Platinų, Auksinių 
Daiktų, Gold Mountings, Daima'ntinių 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
Brooklyn, N. Y.701 Grand Street /

Telefonas STagg 2-2173

6 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Kctv., Rugp. 26, 1948




