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CIO Profesionalai
Neklauso Tafto-H

Pertrūko Talkininkų^
Derybos dėl Berlyno

Sovietų Lėktuvų Manevrai 
Virš Berlyno “Koridoriaus’

Vėl Suiro Francuos 
Ministry Kabinetas

Valdžios Byla Prieš 
Spaustuvininku Uniją

.Stassenas kaltino Truma- 
nd .valdžią už didelį gyveni
mo reikmenų pabrangimą. 
Bet jis nutylėjo, kad repub- 
likonai išvien su demokra
tais panaikino kainų kont-

Grūmoja Visuotinas 
Telefonų Streikas

abu New 
sekamą 

įvyks

Izraelis Protestuoja, kad 
Bernadotte’ui Leidžiama 
Spręsti Žydų Ateivybę

Lenkijos Socialistų 
ja jungiasi vienon pa 
su komunistais.

Indonezai Krypsta 
[ Sovietų Pusę

Sovietu Saiun<?a Pasistato 
Daug Rakietinių Lėktuvų, 
Greičiausių PasaulyjeProgresyvių Apeliacija 

Missouri Valstijoj

Angliia Išmetė Atomini 
Mokslininkų už ‘Raudonumą’

Venerai MirčiaNubaudė 
Du Vakarų Šnipus

Progresyvių Partija įteikė 
aplikaciją su piliečių para
šais Maine valstijos sekre
toriui del įregistravimo rin
kimams. <’

DEMOKRATAI RĖMĖ TAFTO 
HARTLEY’O BILUI, KAIP 
PRIMENA STASSEN AS

San Francisco.
nijos gubernatorius 
jo pašauktmiliciią laivakro- 
vių streikui laužyti.

Tik pažvelgkite j jo marš 
rūtą, atliktą pietinėse valsti
jose ! t

auk- 
u įstaty- 
pareiškė

Prez. Trumanas ant Greitųjų Sušaukė “Valstybės Saugumo’ 
Tarybą; Slaptai Svarstė Planus dėl Berlyno Krizės

,?raga
mas
žmonių grūdosi pamatyt pa
šarvotą buvusio čechoslo- 
vakijos prezidento Benešo 
kūną.

Po Darbo Dienos.
Pirmi šūviai.
Wallace Yankee Stadiume, 
Piknikai.
Atostogas.

Ražo R. MIZARA

Indija
ir kitu upiu potvvniai užjie- 
jo 1,475 kaimus, bei mieste
lius, išvijo 75,000 žmonių iš 
namų ir paskandino apie

Prezidentas Trumanas dar 
Darbo Diėną iššovė pirmą sa
vo kampanijos šūvį Michigan© 
valstijoje.

Deja, jo kalbos, sakytos čia 
ir ten, klausytojui negalėjo 
padaryti gilaus. įspūdžio, ka
dangi jos neščyros.
' Dėl visų nelaimių preziden-

Anglų valdžia 
Cabotą

nies redaktoriai ir
kai rimtai negaluoja

Nuoširdžiaį linkiu jiems pa
sekmingai išsveikti!

LAISVE—LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

in the Eastern States.
427 Lorimer Street, • 

Brooklyn 6, N. Y.

Telephone: Stagg 2-3878

Atsimenu, buvo laikai, kai 
Ūsų redakcijos darbininkai 
i nesvajodavo ąpie atosto- 
is. Bet tuomet visi buvome 
unesni. .;
Dabar, jei nori energingiau 
rbti? žmogus esi priversta^

Beje,.girdėjau, kad tūli Vii;

savo valdžias,

iŠ atostogų ir imasi darbo, su
sijusio su rudeniškais veiks
mais.

Su Darbo Diena Amerikoje 
prasideda rinkiminė kafcnpani-

Klerikalo Schumano Kabinetas Tik Tris Dienas Išsilaikė; 
Francijos Valdžia per 6 Savaites Suiro Tris Kartus

Indianapolis, Ind 
mano Valdžios Darbo San
tykių Komisijos advokatas 
R.*N. Denham užvedė bylą 
federaliame apskrities teis
me prieš Darbo Fedepacij‘os 
Spaustuvių * Darbininkų U- 
nijd. y aidžia apskundė uni
jos vadus už tai, kad jie 
paniekinę pirmesnį federa- 
lįo teismo sprendimą, kuris 
įsakė vykdyti Tafto-Hart
ley’o įstatymą, bet jie ne
klausę įsakymo. • >

Darbo Žmonių
Dienraštis

Kaina $7.00 Metams
'Užsieniuose $9.00

Brooklyne $8.00
KOPIJA 5c

Apartmentų Savininkai V įsoje 
Salyje Lupa “Juodąsias” Renčias

Pr. Buknys sako, jog dien
raščio Laisvės piknikas Phila- 
delphijoj buvo pilnai pasek
mingas.

Ant. Bimba, kuris |ą pačią 
dieną sakė kalbą spaudos pik
nike Waterbury j, sako, jog ir 
ten piknikas buvo geras.

Tai smagios žinios!
Mūsų apylinkėje šiemet dar 

įvyks du piknikai -7 
Jersey valstijoje 
taekmadienį Lindene 
cfienraščio Laisvės naudai pik
nikas, o kitą sekmadienį įvyks 
piknikas, ruošiamas Aido ir 
Sietyno Chorų. >

Pb to seks žieminės pramo-

Įvyko sumiši- 
kuomet tūkstančiai

New York. — CIO Rašti
nių ir Profesionalų Darbi
ninkų unija milžiniška dau
guma balsų nutarė neklau
syt tokįų Tafto-Hartley’o į- 
statymb posmų, kaip reika
lavimas prisiekt prieš ko
munistus, ir kt. Visuoti
nuose balsavihiuose 36,297 
nariai stojo prieš pasidavi
mą tokiem įstatymo punk
tam, o už pilną to įstatymo 
vykdymą pasisakė tiktai 
6,055 nariai. Tų balsavimų 
pasėkas paskelbė visašališ- 
kas unijos komitetas.

Izraelio valdžia .užprotes
tavo, kad Amerika duoda 
Bernadotte’ui valią spręsti 
apie žydų priėmimą į Pales
tiną. Bernadotte palaiko a- 
rabų - anglų *pusę prieš žy
dus, kaip sako Izraelio val
stybės vadai. ’ - J

Singapore, —r Anglijos ži
nių agentūra Reuters pra
neša, kad vis daugiau Indo
nezijos Respublikos vadų, ir 
gyventojų krypsta ųSovietų 
pus^> jie tikisi sovietinės 
pagalbos/ kad priversVHo- 
lancffją duot indonezams 
tautinę nepriklausomybę. 
Indonęzų daugdomenė nusi
vylus Jungtinėmis Valstijo
mis. Indonezai tikėjosi pa
ramos iš Amerikos, bet A- 
merika ginklavo Rolandus 
prieš indonezus.

London 
našalinoz profesor 
S. Bull’ą iš slaptų. Atominiu 
tvrinėjimu stoties todėl, kad 
jis esąs Komunistų Partijos 
narvs. Prof. Bull pareiškė, 
kad iau nirm dvejų metų jis 
apleido Kom. Partiją.z

Profesinių valdžios Tar
nautojų Sąjunga žada kovo
ti, kad prof. Bull būtų su
grąžintas tarnybon.

Maskva. — Sovietų vy
riausybė nuoširdžiai priėmė 
pirmąjį Izraelio valstybės 
atstotą Goldie Meyersoną.

Pagrobė Seifą šu $4,019
IČhicago

vę plėšikai surišo ^argą ir 
pagrobė “seifą” su $4,019 iš 
Bidwill stadiumo. Tuos pi
nigus sunešė merginų beis
bolo losimų stebėtojai.

Nashville, Tenn.-— Laik-. 
raseni korespondentai Čia 
praeitą savaitę užklausė 
Henry Wallace’a, Pręgresy- 
vės; Partijos kandidata i 
.prezidentus: Ar turėtu būti 
palaikomi ar pana ikinti 
pietiniu valstijų įstatymai, 
kurie užgina vedvbas' tarp 
neoru ir. baltuiu?

Wallace atsakė 
nušluot įstatymus, uždrau
džiančius vedvbas tarn bal
tųjų ir negrų, šeimyniniame

Kad Trumanas kaltino 
Kongreso republikonus už 
Tafto-Hartley’o įstatymo iš
leidimą 'prieš unijas, tai 
Stassenas pabrėžė, jog de
mokratų kongresmanų įr 
senatorių dauguma taip pat 
balsavo už Tafto-Hartley’o

DIDŽIULIAI POTVYNIAI 
INDIJOJ

Gango, Jamuno

Washington. — Prezid. 
Trumanas antradieni slap
tai tarėsi su vyriausiais ka
riniais Amerikos vadais ir 
diplomatais anie Berlyno 
križ^e; atsisakė duoti korės- 
nondėntams bet kokių žinių, 
kas^ buvo planuojama tame 
anf greitųjų sušauktame 
“šalies Saugumo Tarybos’! 
posėdyje.

§t. Louis, Mb 
(Trumano valstijos) sekre
torius E. C. Nelsonas ir de
mokratų mašina atsisakė į- 
Vegistruot Progresyvių Par
tiją prezidentiniams rinki
mams. Dabar ši partija 
kreipėsi į aukščiausią valsti
jos teismą, kad priverstų į- 
traukt - į rinkimų surašus 
Progresyvių Partiją ir jos 
kandidatus
Glen Taylorį ir kitus.

Progresyvių Partijai bu
vo surinkta 52,000 ’piliečių 
parašų, nors valstijinis įsta
tymas reikalauja tik 22,000.

Pasitaikė taip, kad šiemet 
visi Laisvės redakcijos darbi
ninkai gauna atostogų. Kai 
kurie jų gavo net po porą sa
vaičių.

i A. Bimba dar nebuvo iš
vykęs, bet jis kitą savaitę 
galės pasilsėti.

Sitų žodžių rašytojui teko 
praleisti virš savaitę laiko 
Naujojoj Škotijoj.

Praeityje retai pasitaikyda
vo, kada visi mūsų redakci
jos nariai galėjo gauti atosto
gų tą pačią vasarą. Gi kad 
ir viena savaitė per vienerius 
metus poilsio žmogui reiškia 
labai daug.

Izraelio Spauda Kritikuoja 
Amerikos Priešingumą Jam

Tel Aviv. — Izraelio laik- 
raŠčiai kritikavo Amerikos 
valdžią, kad j ra t si sakė duo
ti izrąeliaus valstybei pas
kolą- iš Eksporto-Impofrto 
Banko ir kad varžo žydų 
benamių keliavima iš amerh 
kinės srities Vokietijoje į 
Palestiną.

Washington.'— Gyvena
mųjų, ypač apartmentinių, 
namų savininkei visose 
Jungtinėse Valstijose plėšia 
10 iki 12. nuošimčių 
štesnes rendas, n 
mas> leidžia, — 
valdinis rendų direktorius 
Tighe E., Woods. Tokius 
priedus savininkai dažnai 
išlupa t iš nuomininkų ky
šiais arba šalutiniais primo- 
kėjimais, apeidami įstaty-

Amerikonai ir Anglai Daro 
Manevrus Vokietijoje'
. > ' / .. . > "

Grafenwoehr, Vokietija.--* 
21,000 amerikonų ir anglų 
kariuomenės su lėktuvais, 
tankais ir kitais ginklais da
ro manevrus, esą, kaip .už
kirsti kelią “užpuolikui^, 
kad jis negalėtų persimesti 
į vakarinį Rheino upeš/ šo-

Po Darbo Dienos Amerikoje 
faktinai prasideda rudeninis 

.(►sezonas, nepaisant, koks bū
tų oras.

Chicago.,— CIO Susisie
kimų Įrengimų Darbininkų 
Unijos komitetas paskelbę 
25,000 tų unijistų streiką, 
pradedant rugsėjo 17 d. 
Streikas sustabdytų telefo
nu stočių veikimą 45-se val
stijose. Unijos vadai lemia, 
kad ir Bell telefonistai neitų 
dirbti per streiko pikieti-' 
ninku eiles.

CIO susisiekimų unijistai 
reikalauja pakelti algą 15 
centu valandai. Jų samdyto
jai, Western Electric kom
panija siūlo tik 8 ėenjįis 
priedo. 1 1

Detroit. — Republikonų 
politikierius HArold E. Sta
ssenas antradienį atsiliepė į 
prez. Trumano kalbą, pasa
kytą Detroite Darbo Dieno-

Stassenas tvirtino, kad 
trumaniški CIO Automobi
lių Darbininkų Unijos vadai 
spirtinai suvarė narius į 
Trumano mitingą: jie gra
sino po 3 dolerius nubausti 
kiekvieną, kuris neateis 
Trumano kalbos išklausyti.

O šiemet mūsų krašte rinki
minė kampanija bus nepa
prastai įtempta ir įdomi, nes 
šiemet liaudis joje dalyvauja 
bu savo kandidatais preziden
to ir viceprezidento vietoms.

Paryžius. — Antradienį 
žlugo premjero Roberto 
Schumano ministrų kabine
tas, gyvavęs tiktai 3 dienas. 
Klerikalas Schumanas pra
šė seimo pasitikėjimo. Sei
mas 295 balsais prieš 289, 
tai yra 6 balsų dauguma, 
atmetė prašymą. Tuomet 
Schumanas su visais savo 
ministrais ir pasitraukė iš 
valdžios. Taigi per 6 savai
tes sugriuvo jau trečias 
Francijos ministrų kabinė

tum demokratai nebūtų suda
rę Kongrese su republikonais 
koalicijos.

Kas kita su Progresyvių 
Partijos kandidatais, Wall- 
ace’u ir Taylor’u. Pastarieji- 
ypačiai Wallace—šitoje kam
panijoje atlieka tai, k’o ligi 
šiol nei vienas didesnės par
tijos kandidatas nebuvo atli-

fierlin, rugs. 8. — Kari
nė Sovietų vyriausybė pra
nešė anglam, apierikonam 
ir francūzam, jog sovieti
niai lėktuvai pradės manev
rus virš oro “koridoriaus” 
kuriuom vakarinių talkinin
kų lėktuvai skraido į Berly-

Washington. — Amerikos 
valstybės departementas ne
va leido benamiams Europ. 
žydams, turintiems 18 iki 45 
metų amžiaus, keliauti Pa
lestinon apsigyvefiti, bet da
vė grafui Bernadotte’ui tei
sę spręsti, ar tuos žydus 
priimti į Palestina ar ne. 
Bernadotte yra Jungtini^ 
Tautu tarpininkas arabams 
su žydais taikyti tame kraš-

klausinie taipgi privalo būti 
duota laisvė ir lygybė skir
tingu spalvų žmonėms su 
baltaisiais. * - .

Po pasikalbėiimo su ko
respondentais Wallace pa
sakė prakalba aikštėje prie 
karinio paminklo, kur susi
rinko daugiau , kain 2,000 
baltuių ir nefrrų. Jie tvar
kingai . klausėsi Wallace’o, 
dažnai',reikšdami pritarimą 
plojimais ir garsiais žodi
niais sveikinimais.'

Berlin, rugs., 8. —1 Kari
niai amerikonų, anglų ir 
francūzų gubernatoriai Vo
kietijai nesusitarė su mar
šalu Sokolovskiu, sovietiniu 
gubernatorium Vokietijai. 
Todėl pertrūko jų derybos 
tokiais plausimais:
' Įvedimas sovietinių mar
kių, atidarymas vakari
niams talkininkams važiuo- 
tės per sovietinį ruožtą į jų 
užimtą vakarinę Berlyno 
dalį, skyrimas plieno tam 
tikro kiekio iš vakarinės 
Vokietijos rytinei šalies sri
čiai, kuri Sovietų užimta.

Karinis amerikonų guber
natorius gen. Clay ir anglų- 
frąncūzų g u b e r natoriai 
kreipėsi 
prašydami✓ nurodymų dėl

London 
ga sparčiai statosi naulovi
nius rakietinius - “džeti- 
nius” lėktuvus. Tie lėktuvai 
skrendą iki 685 myliu per 
valandą, vadinasi, greičiau, 
negu bet kurio kito krašto 
panašūs lėktuvai. Apie tai 
rašo tik ka išleista knvga 
“Jane’s All th'e World’s Air
craft.” 1 Ta^ knvga ląikoma 
patikima kas liečia žinias a- 
pie įvairių šalių oro jėgas.

imto vakarinio Berlyno; pa
leido ir 9 vakarinių talkinin
kų korespondentus ir 2 an
glu - amerikonų “susisieki
mų” oficierius. Bet sovieti
niai pareigūnai vėl suėmė 
tuos vakarinius vokiečius 
policininkus.

Pirm 40 valandų sovieti
niai karininkai ir policija 
suėmė miesto valdybos rū
muose 20 įgabentų vokiečių 
policininkų iš vakarinės 
Berlyno dalies; vadino juos 
kriminalistais. Bet kiti 18 
tokių policininkų nepasida
vė ir slapstėsi amerikonu ir 
anglų oficierių raštinėse 
tuose rūrhuose, iki trečia
dienio ; tada jie išėjo ir tapo 
suimti.

.—W. . — - . > a ■ \ jf- dį
Dešinieji miesto tarybos^ 

nariai persimetė į anglišką
ją Berlyno dalį ir žada lai/ 
kyti ten savo posėdžius. O 
jeigu taip, tai sakoma^ bus 
sudaryta savistovi valdyba 
sovietinėje miesto dklyje, 
kur yra valdybos rūmai. į

Pirmutinį savo didžiulį rin
kiminį šūvį Henry A. Wall 
ace iššaus ketvirtadienį, rti£ 
£ėjo 9 dieną, Yankee Staniu* 

New Yprko mieste.
Stadiume telpa 70,000 žmo 

nių. Reikia tikėtis, jog kiek 
viena ten sėdynė bus kiaušy 
tojo užimta.

O jeigu taip bus, tai nie 
,ko šiuo sykiu geresnio ir ne 
reikės.

Brooklyno ir apylinkės lie 
tuviai prašomi dalyvauti šia 
me istoriniame mitinge.

Apleisdamas v a 1 d ž ią, 
Schumanas raudojo, kad 
Francijai gręsias “tragiš
kas likimas.” Prieš pasitikė
jimą Schūmanui balsavo vi
si komunistai seimo nariai, 
dalis radikalų, ir tūli kiti. 
Nuo balsavimo susilaikė 
socialistai. •

Radikalas seimo pirmi
ninkas Edouard Herriot, 
protestuodamas, kad jo par
ti jiečiai balsavo prieš Schu- 
maną, pasitraukė iš Radika
lų Partijos komiteto.

Spėjama, kad prezidentas 
V. Auriol gal iš naujo kvies 
Schumaną sudaryt ministrų 
kabinetą arba gal dabarti
nis seimas užsidarys, pa-

tolesnių derybų su sovieti
niu gubernatorium.
Paleisti ir Suimti Vaka

riniai Policininkai ;
Sovietų karininkai ir vo

kiškoji jų policija išleido iš 
Berlyno valdybos rūmų 18 
vokiečių policininkų, ku- , 
riups anglai - amerikonai

Budapest, Vengrija. •—: 
Teismo sprendimu, tapo ■ 
numarinti pulkininkas P.

* ' » 4 ''

Hadvany ir Elemer Lovasz, 
buvęs geležinkeliu valdinin
kas, kain Vengrijos išdavi
kai. Jie buvo atrasti kaltais 
už šnioinėjima .“vienai va
karinei valsfvbei” prieš 
vengrų respubliką.

Rendų įstatymas yra per- 
silpnas; paprasta jo skiria
ma “bausmė” yra tokia, kad 
savininkas tiktai atmokėtų 
įnamiams tiktai rendos per
viršius, išveržus iš įnamių; 
tas įstatymas taipgi duoda 
savininkams per daug va
lios mėtyti rendaunįnkus iš 
namu, —: sakė direktorius 
Woods. Jis pasižadėjo pa
smarkinti kova prieš lupi
kus, kurie laužo ir tą patį 
silpną rendų įstajtymą.

Wallace Stoja už Vedybų JLėisvę 
Tarp Baltųjų ir Negrų

skelbdamas naujus 
mus^

Streikai
Kilo nauji streikai, kur 

darbininkai reikalauja: Pa
kelt algą $10 mėnesiui vie
ton Schumano žadėtų $8.35; 
panaikint duonos pabrangi
nimą, kurios kainą Schuma
nas pakėlė 3 centais sva
rui ; atmest valdžios pasimo- 
jimus prieš streikų laisvę.

Miestiniai Paryžiaus dar
bininkai - tarnautojai dėl 
tokių reikalavimų paskelbė 
24 valandų streiką; grasina 
streikais angliakasiai ir ki
tų pramonių darbininkai. 
Komunistų Partija reika
lauja ’demokratinės val
džios, kurion būtų ir komu
nistai įleisti.

Horik Kong.
siunčia dar 2 karo laivus
prieš Malajų patrijotus.

............u... .......

darbinin-

t ■ • • > 1

ną.
f. ■■ '7 rV . . į
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LAISVE
The Laisve, Inc.

Every day except Sundays and Holidays
Established April 5, 1911

STREET, BROOKLYN 6, N. Y. Tel. STagg 2-3878

President, GEORGE KURAITIS; Secr.-Treasurer, NICK PAKALNIŠKIS 
Editoj, Roy mizara

' SUBSCRIPTION RATES
United States, per year $7.00 Canada and Brazil, per year
United States, per 6 months $3.75 Canada and Brazil, 6 months

, Brooklyn, \N. ¥., per year $8.00 Foreign countries, per year 
Brooklyn, N. Y. per 6 months $4.00 Foreign countries, 6 months $4.50

$8.00
$4.00
$9.00

Entered as second class .matter March 11, 1924, at the Post Office**at 
Brooklyn, N. ¥., under the Act of March 3, 1879.

Apie Piliečius, Kurie Nebalsuoja
Skaitome New Jersey Progresyvių Partijos vadų iš

leistam pareiškime:
“Astuoni šimtai tūkstančių neužsiregistravusių kvali

fikuotų balsuotojų New Jersey valstijoj! Šių žmonių 
dauguma neužsiregistruodavo ir nebalsuodavo praeityje 
todėl, kad jie buvo pasipiktinę senosiomis partijomis. 
Daugelis jų -tikėjo, kad neapsimoka balsuoti, nes ^nebū
davo tikro pasirinkimo tarpe demokratų ir republikonų.”

Panaši padėtis iki šiol viešpatavo visose valstijose, 
visoje Amerikoje. Milijonai piliečių, kurie turėtų daly
vauti rinkimuose, nedalyvaudavo, nes nematydavo rei
kalo. Dalis jų, žinoma, neužsiregistruodavo ir nebalsuo
davo iš apsileidimo. Bet teisybę New Jersey progresistai 
sako, kai jie teigia, kad dauguma nematė skirtumo kas 
valdė: republikonai ar demokratai.

• Argi ne taip samprotaudavo ir kalbėdavo tūkstančiai 
lietuvių piliečių?.“Et, koks čia skirtumas, kurie politi
kieriai laimės rinkimus!” — numodavę ranka ir sėdėda
vo namie registravimosi dieną.

Bet šiandien padėtis yra kitoniška. Minėtieji progre
sistai sako: “Šiandien tie žmonės turi progą balsuoti už 
Trogresistų Partiją. Dabar jie gali balsuoti už tokius 
kandidatus, kurie juos atstovauja, nes Wallace .partijos 
kandidatai nėra mašinos politikierių kandidatai, stam
biojo biznio kontroliuojami. Dauguma tų astuonių šimtų 
tūkstančių piliečių balsuos už naujosios partijos kandida
tus, jeigu mes pakalbinsime juos užsiregistruoti lapkri
čio 2 dienos rinkimams.”

Civilini ą Teisią Kongresas ir Komunistą Vadai
Prieš keletą metų Amerikoje gerai gyvuodavo ir pla

čiai veikdavo Tarptautinis' Darbininkų Apsigynimas. 
Karo metu reakcijai atslūgus, toji organizacija nustojo 
gyvavus. Bet Trumanųi tapus prezidentu, vėl prasidėjo 
siaurinijnaš Amerikos žmonių pilietinių teisių ir civili
nių laisvių. Reikėjoi organizacijos, kuri gintų persekioja- 

gygrlus. Taip ir gimė masinė orga- 
Rights Congress (Civilių Teisiųf~y‘; Tn us darbininkus ir jų 

■ . riizacija vardu Civil 1

TEBEKOVOJA Už SME
TONINĮ KONTINUITETĄ

Cleveland© Dirva reika
lauja, kad ne taip vadina
mas “Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo K o m itetas”, 
bet senieji Smetonos paskir
ti “ministrai” skelbtųsi Lie
tuvos “valdžią” ir ją atsto
vautų. \ Lietuvos smetoninė 
valdžia tebesanti nežuvus: 
ją Smetona bėgdamas pas 
Hitlerį išsinešęs į užsienį.

Dirva rašo:
Prieš kiek laiko ėmė mai

šytis Lietuvių nusistątymas 
kam ir kaip priklauso vyriau-' 
šioji Lietuvos atstovavimo 
teisė. Dalis buvusių Lietu
vos Seimo narių paskelbė 
kad jie laiko VLIK’ą vyriau
siu x organu Lietuvos išlaisvi
nimo darbe. Pats VLIK’as 
viešai pratiesė kad “nuo da
bar” jis yrą vienintelis kurs 
turi visas teises Lietuvos at
statymo vadovavimui’. Gi iš 
Vokietijoje gyvenančių Lie
tuvių tremtinių atėjo pasiū
lymas Dr. K. Griniui skelb
tis prezidentu ir perimti va
dovavimą Lietuvos laisvini
mo darbui.

Atsiklausus Lietuvos įga
liotų ministrų nuomonės, tur-

• būt, iš jų išgirstume jog nei' 
VLIK’as, nei Dr. Grinius nei 
koks “Prof. Dr. A. Tautvy- 
ris”. (jau pasiskelbęs Lietu
vos prezidentu) nebus jų 
laikomi vyriausiais.

Vyriausiuoju jiems ir to
liau palieka LIETUVOS 
VALSTYBĖ, kuri tarptauti
nės teisies požiūriu tebėra gy
va ir gyvena per savo teisėtą 
valdžią, kurią, iš Lietuvos iš
nešė Prezidentas Antanas 

t ■ .

Smetona ir kurią jis teisėtai 
perleido vienam iš Lietuvos 
įgaliotų ministrų. (D., rugs. 
3d.)’ ;
Žmogui net pilvą skauda 

iš juoko. Viši’jie yra samo- 
zvancai, ’visųnieko neturi, o 
pešasi už valdžią!

' Pagrindinė' tiesa yra juk 
ta, kad DieVas vislcą sukūrė, 
Jis* visa palaiko. Dievo ya- 
lia žrnonija susiskirstė tauto
mis, taigi Dievas yra Tautų 
Valdovas/Jis kiekvienai tau
tai skyrė ypatingų uždavi
nių pasaulio kūrybos atbai
gimo darbe.' . Jis tautai duo
da stiprybės tuos uždavinius 
atlikti./ Jei kartais Jis lei
džia kuriai tautai didesnį 
bandymą, tai Jis pagausina 
ir savo teikiamą jai malonę. 
Mūsų dienų pasaulis juk nė
ra kažkokio amžino beprie- 
žastinio tapsmo beprasmė 
fažė. Virš mūšų žehiės yra 
iškelta Dievo laiminanti ran
ka, plazda Dievo mylinti ir 
tiesai pergalę lemianti šir
dis, t (D., rugs. 3d.)

TIKĖJIMAS FALŠYVU
POLITINIU PINIGU

kalingos jėgos ir šviesos!
Pranešimas iš Lietuvos 

sako: '
Daugely Lietuvos kolekty

vinių ūkių, tarybinių ūkių, 
MTS ir žemės ūkio draugijų 
statoma naujos šiluminės bei 
hidroelektrinės.

Marijos Melnikaitės vardo 
kolektyviniame ūky Kėdai
nių apskr. pastatytą dizelinė 
elektrinė. Visi kolektyvinio 
ūkio valstiečių namai ir ar- 

■ teles kūlykla elektrifikuoti., 
Pradėjo veikti hidroelektrinė 
žemės ūkio artelėj “Naujas 
gyvenimas” Marijampolės 
apskrityje.' Kolektyvinių ūkių 
hidroelektrinės statomos taip 
pat žemės 
“Raudonoji 
kio apskr. 
vardo šakių 
niame. ūky

v niaus apskr., žemės ūkio 
draugijose Varėnų, Rokiškio, 
Švenčionių ir kitose apskri
tyse. (Elektros energijos ga
myba Lietuvoj jau viršija 
prieškarinį lygį 40 procen-

ūkio artelėse 
Vėliava” Joniš- 
Karolio Požėlos 
apskr. ir tafybi- 

“Jašūnai” Vil-

-

Kongresas).
* Tai šioji organizacija pasiėmė ant savęs teismuose 
ginti Amerikos Komunistų Partijos vadus. Kongresas 
išleido aštrų pareiškimą prieš teisėjo Clancy patvarky- 
,mą, kad komunistų vadai, kurie yra paleisti po kaucija, 
'neturi teisės išvažiuoti iš New Yorko valstijos. Kongre
sas sako, kad toks patvarkymas yra priešingas Amerikos 
Konstitucijai, “jis sulaužo arba paneigia kiekvieną ame
rikietišką teisingumo supratimą ir pažemina Amerikos 
žmogių teisę išgirsti, faktus.”

. Civilinių Teisių Kongresas pasiėmė komunistus ginti 
todėl, kad jis yra įsitikinęs, “jog bandymas nuslopinti 
Amerikos politinę partiją įkalinimu visos tos partijos 
vadovybės, sudaro pavojų visiems amerikiečiams.”

Kongresas reikalauja, kad teisėjo Clancy patvarky
mas būtų atmestas. “Kongresas tiki, kad Amerikos žmo- 
ųės turi teisę išgirsti tai,, ką tie vadai turi pasakyti. Mes 
tikime, kad Amerikiečiai turi teisę susipažinti su jų pa
žiūromis ir arba jas priimti, arba jas atmesti.”

Kongresas žada komunistų apgynimą vėsti masiniu 
mastu. Bus paruošta apie tuos komunistus filmą, kuri 
bus .rodomą visuose, miestuose. Kongresas reikalauja, 
kad- radijo kompanijos suteiktu progą komunistams pra
bilti į žmones oro bangomis.

Toliau Kongresas sako: “Ši byla yra mums visiems 
persergėjimas. Mūsų šalis yra tempiama linkui fašizmo, 
užgnįaužiant, vieną po kitos pačias paprasčiausias Ame
rikos žmpnįjį civilines laisves. Į šitą užpuolimą ant mūsų 
teisių ir laisvių turi būti atsakyta milijonais protestų ir 
šimtais tūkstančių dolerių dėl Jungtinių Valstijų Kon
stitucijos apgynimo. Reikia iškelti viršun darbus tų, ku
rie sėdi aukštose vietose ir norėtų mūsų demokratinę 
valdžios formą sunaikint^ spėka • ir prievarta pagalba 
gąsdinimo ir persekiojimo, kas neišvengiamai turi pri
vesti prie fašizmo.”

TEGUL VISKUO 
RŪPINASI DIEVAS

Kunigų Draugo bendra
darbis Kęstutis, “neseniai iš 
Lietuvos atvykus”, dėl Lie-' 
tuvos ir dėl visų kitų reika
lų liepia nenusiminti. Vis
kas išeisią gerai- ir taip, 
kaip kunigai nori. Kodėl? 
Ogi todėl, kad viskuo pasi
rūpins Dievas. Kęstutis ra-

Mūsų. klerikalai mano, 
k^ad "pietinėse valstijose sau
jelės suorganizuotų chuliga
nų pasidarbavimas prieš 
Henry Wallace parodo tre
čiosios partijos nelaimę. Jei
gu vienoje kitoje vietoje 
vienas kitas ap j akelis suri
ko į Wallace “Go back to 
Russia”, tai buvo “visų 
žmonių” balsas! Taip sam
protauja ir argumentuoja 
Chicagos Draugas.'

Tai, žinoma, tikėjimas 
falsyvū politiniu pinigu. 
Vieno kito sugedusio arba 
sugadinto žmogaus šūktelėk 
jimjas masiniam susirinkime 
dar nieko nepasako, dar 
nieko nereiškia. Tai žino 
kiekvienas. To, matyt, tik 
nežino Draugo redaktorius.

Tačiau gerai, kad Drau
gas neužgiria tų chuliganų, 
kurie Wallace mitihguose 
triukšmavo. Draugas rašo: 
“Ta pačia proga’ mes nori
me pasakyti, kad tie pieti
nių valstybių žmonės, kurie 
neleido Wallace kalbėti arbfc 
mėtė į.jį kiaušiniais, tikrai 
negražiai ir. nedemokratiš
kai elgėsi.”-

'------------------- r
ELEKTRA LIETUVOS ' 
KOLEKTYVAMS .

Jau tas Jaktąs, kad Lie
tuvos kolektyviniuose.' ū- 
kiūose steigiamos . elektros* 
gaminimo įmonės, parodo 
naujosios žemės reformos 
pirmybę. Kiekvienas dides
nis kolektyvas turės savo 
elektrinę teikimui taip rei-

Klausimai ir Atsakymai
Gerb. Redakcija: Malonė

kite man duoti atsakymą. 
Aš noriu paklausti, ar gali
ma dabar važiuoti į Balta
rusiją ir tenai apsigyventi. 
Aš turiu tenai moterį ir .sū
nų, ir jie prašo manęs, kad 
aš parvažiuočiau.

A. J. S. 
Atsakymas:

Šiuo reikalu patariame 
kreiptis į Sovietų, Sąjungos 
Ambasadą Wash ingtone. 
Kadangi dąbar Sovietų kon
sulatas tapo’ uždarytas, tai 
informacijas gali suteikti 
tiktai ambąs.ačhk

Visiems Lietuvių. Wallace fo/ 
President Balsuotojų Klubams 

ir Veikėjams ' ' . ’
Gerbiamieji piliečiai! Jau visai trumpas laikas paliko 

iki prezidentiniu rinkinių balsavimo dienos!
Taigi, dabar, po visų vakacijų, ir jau oras pradeda 

atvėsti. Tuojaus pradėkime darbuotis dėl Progresyvių 
Partijos ir išrinkimo H. A. Wallace’o prezidentu.

1. Kolonijos, kur tik randasi Lietuvių Wallaęe for 
President Balsuotojų Klubai (o jeigu kur dar nėra, tai 
organizuokite juos), tuojaus rengkite prakalbų maršru-U 
tus, o Liet. Wallace for President komitetas parūpins 
kalbėtojus. *

2. Kad sėkmingai išplatinti lietuvišką ir anglišką lite- 
ra turą, tai patartina tuojau pasidalinti miestą į tam tik- 
rus distriktųs, ir kiekvienas savo distrikte būtinai ture- 
tų atlankyti kiekvieną stubą; parduoti bei dykai duoti 
žmonėms literatūrą ir mobilizuoti lietuvius ir kitatau
čius į balsuotojų grupes už Progresyvių’Partijos kandi
datus.

3. Lietuvių Wallace for President Balsuotojų Klubai 
Brooklyn, N. Y., Baltimore, Md.,’ir naujai suorganizuo
tas Cleveland, Ohio, pranešė, kad jie ten sparčiai ren
giasi prie prakalbų maršruto.

4. Tuojaus turi būt šaukiamos valstijų bei atskirų 
didesnių miestų, praplėstos veikėjų konferencijos pasita
rimui dėl sekmingesnio veikimo prezidentinių* rinkimų 
klausimu.

5. Dabar mes manome, kad jau visi, kuriems buvo pa
siųsta Komiteto Pareiškimas ir brošiūra ’’Henry A. 
Wallace ir Naujoji Partija,” gavote. Draugai, nelaikyki- 
tete jas pas save; tuojaus parduokite tą brošiūrą ir tuo
jaus grąžinkite pinigus komitetui. Pinigai yra labai rei
kalingi kitai literatūrai išleisti. . x \ įjl

6. Jeigu dar kai kurios kolonijos nesate N. L.'Wallacf?^ 
for President Komiteto išleistos literatūros gavę arba 
per mažai gavote, tai kreipkitės tuojaus pas raštininką
J. W. Thomsoną, o jis tuojaus pasiųs ją: brošiūrą ir kor
teles dėl įstojimo j balsuotojų klubus.

7. N. L. Wallace for President Komitetas jau pagami
no ir tuojaus išleis lietuvių kalboje Progresyvčs Partijos 
platformą ir*draugai, gavę ją, pasistengs sekmirigai iš
platinti tarpe lietuvių. Tai yra labai svarbus dokumentas 
ir patartina kiekvienam piliečiui jį' atidžiai perskaityti.

Kas tik kalba ir dirba prieš karą, už taiką ir dėl šios 
šalies gerovės, tas yra geras Amerikos patrijotas. O kas 
nori karo ir ardo tarptautinę taiką, tas yra šios šalies 
išdavikas.

N. L. Wallace, for President komiteto sekr. > . ,
J. W.THOMSON AS.'
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Dar Apie Tas Amerikiečių 
Aukas

\ Unijose Sukilimas Prieš Vadą Rinkiminį
E Politiką

Ne taip jau sekasi Amerikos Darbo Federacijos ir 
C.I.O. vadams, kaip jie tikėjosi. Jię manė, kad jų suri
kimas už Trųmano kandidatūrą viską nustelbs, ir eili
niai nariai ir kairieji unijų vadai neišdrįs nei išsižioti. 
Bet jie apsiriko. Vis garsiau ir garsiau unijistų balsas 
skamba prieš vadų-pastangas pririšti juos ir ant toliau 
prie senųjų partijų. . , / \

štai Transpbrto Darbininkų Unijos taryba pasmerkė 
unijos prezidento Quill balsavimą už Trumano kandida
tūros užgynimą. Devyniolika tarybos narių balsavo už 
pasmerkimą, o tik penki nariai apgynė Quill pozicjją!

šiuo tarpu New Yorke eina konvencija didžiosios 
United Electrical and Machine Workers unijos konven
cija. Joje kalbėjo progtėsistų kandidatas Henry Wallac6 
ir delegatai karštai sveikino jo pasmerkimą tų unijų va-

WORKERS 
WIONC.I.O.

Nariai CIO Textile Workers Unijos Minneapolis mies
to, M'innėsotojė, paruošia kuritiomi nori pri
minti riesilikti Bėssčmis Blockhead ..{sėdėtojais), bet 

\ išeiti užsiregistruoti balsavimui.
............................... . ■ ■■ ■ ■ '"<■>"< ■ ■' ; ■ ii'■■■>*■■ i ..................................i.Z , ■—.............   . 

dų, kurie darbuojasi už senųjų partijų kandidatus. Iš 
visko matosi; kad šioji uųija atmes senąsias partijas.

Taip, pat Amerikos Darbo Federacijos Teamster’s uni
ja phsisakė už palikimą eiliniams nariąms pasirinkti sau 
pa tinkamiausius kandidatus. - Pati unijęs vadovybe susi
prato; kad ųnįjos narius versti sekti vieną afba kitą po
litinę partiją yra nesuderinama-su unijine demokratija.

Vienas mūsų skaitytojų 
prisiuntė mums laišką, gau
tą iš Vokietijos 1 pabėgėlių 
stovyklos Blomberge. Žmo
gus rašo apie savo sunkų 
gyvenimą.. Prisimena ir a- 
pie amerikiečius. Jis rašo:

“Dabar parašysiu apie sa
vo padėtį. KoLkas dar tebe- 
vargstame beviltišką sto- * 
vykios gyvenimą. Maitini
mas yra labai menkas. Mai
stą jau susikombinuojame 
šiaip taip iš šalies, tik, žino
ma, labai sunku su rieba
lais, nes ir vokiečiai jų ma
žai teturi. Bet, brangioji, 
jūsų Amerikos lietuvių su
dėtus aukas, kuriąs BAL- 
F’as atsiunčia mus šelpti, ne 
visi gauna. Mūsų ponai

pirma apsirūpina save, o 
trupinius padalina žmonėm*. 
Tai išeina taip, kad aš per 
tris su viršum metus dar vi
siškai iš jūsijĮ aukų nesu ga
vęs, mano šeima taip pat 
nieko negauna. Tą neteisybę 
aš matydamas, prašau jūsų, 
neaukokite BALF’ui nieko. 
Jeigu norėtumėte ką sušelp
ti, tai pasiųskite asmeniškai 
kokį pake^lj, žmogus gavęs 
bus jums visada dėkingas 
už jūsų gerą širdį. Bet jei
gu jūs aukosite BALF’ui, 
tai žmonės jūsų dovanų ne
gaus, išskyrus trupinius. 
Bet ponai, visoki tinginiai, 
visuomenės parazitai iš jū
sų dovanų baigia užsiaugin
ti sau storus sprandus ir 
pilvus...”

James S. Killen, AFL Inter
national Brotherhood of Pulp, 
Sulphite & Papermill Work- "A 
ers viceprezidentas, neseniair ' 
rezignavo is Jungtinių Valsti- ‘ 
jų darbo skyriaus okupuotoje 
Japonijoje vedėjo pareigų. 
Rezignavo protestui prieš ge
nerolo MacArthuro uždraudi
mą Japonijos valdžios įstaigų 

darbininkams kolektyviai 
derėtis ir streikpoti.Lietuvos Žinios

Milijonas Kubinių Metrų 
Žemės Darbų

VILNIUS, liepos 3 d.—Bai
gėsi melioracijos dąrbų dvisa- 
vaitininkas. Jo. darbų apimtis 
buvo — išmesti iš kanalų ir 
kitų melioracinių įrengimų 1 
milijoną kubinių mėtrų žemės. 
Kiekvieną,-dieną į šiuos dar
bus išeidavo didelis būrys me
lioratorių ir tūkstančiai dar
bo valstiečių. \Dvisavaitininko 
darbų planas šiomis dienomis 
buvo pilnutinai įvykdytas. Ge
riausių rezultatų šioje kam
panijoje pasiekė Jurbarko; 
Kelmės, Kupiškio, Panevėžio 
ir Pasvalio apskritys.

Iš Panevėžio mums prane
ša: Sparčiais tempais vykdomi 
Varnaičio upelio vagos sure
guliavimo darbai. Upelis pa
keičiamas plačia ir gilia ma
gistraline melioracijos. linija, 
kuria nutekės Vanduo iš dirvų 
ir pievų. Numatyta sųregu-

liuoti 20 kilometrų šios lini
jos. X Tokiu būdu bus nusau; 
sinta daugiau kaip 700 hekta
rų žemės, atliekant 25 . tūks- 
tanęius kūbipių metrų žemės 
darbų ir išvelėnuojant 15 
tūkstančių kvadratinių metrų 
šlaitų. ■;

Dabar prie šių darbų dirba 
daugiau kaip 40 žmonių. Jau 
sureguliuota 8 kilometrai upe
lio, išyelėnuota 5,000 kvadra
tinių metrų šlaitų. Per upe
lį pastatyti 2 tiltai. Kitas di
delis drenavimd J objektus ap
skrityje yra Dambavos ūkis, 
kur praėjusiais metais- buvo 
įsteigtas didžiulis medelynas. 
Dabar kasamas magistralinis 
griovis, kurio plotis—10 me
trų, o taip pat paruošiami 
smulkieji drenavimo. sistemoj 
grioviai. Atvežta 46 tūkstan
čių drenažo vamzdžių. ’

Pagalba iš Broliškųjų 
Respublikų 

\

VILNIUS, liepos 3 d.—Lai
ku ir be nuostolių nuimti der
lių. — vienas iš svarbiausiųjų 
žemės ūkio darbuotojų užda
vinių. Daugelis MTS ir ta
rybinių ūkių yra visiškai javų 
piūįiai pasirengę. Pirmūnų 
tarpe yra ir gausus būrys jau
nų respublikos kolektyvinių

Didelę pagalbą šiame darbe 
teikia broliškosios rėspdblikos. 
Šią savaitę į respubliką “žem- 
tiekimo” adresu atėjo stambi 
partija įvairių derliaus valy
mo mašinų, ir kitokių priemo- • 
nių. Jų tarpe ‘
javų kertamosios mašinos ii’ 
įvairios atsarginės dalys že
mės ūkio mašinoms remontuo
ti.

Šienpiūvės

V-*- " .. ......‘.....*T*.

2 pusk—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Ketv., Rugsėjo S, 1948
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Gyvenimas Šaukia

f

• teHMH

— Viso gero ! Buk drąsi 
ir nebūk boba! Turi moki
nius, ir žiūrėk ... Kad nę 
vienas iš Jų nenueitų ten. 
Jie invalidais 'jų nepadarys
— per, trumpos rankos... 
Na, viso!... — trinktelėjo ■ 
duris, ir Regina kambaryje 
liko viena su savo mintimis.

Norėjosi bėgti, pasivyti 
vyrą, pasakyti kažką švel
naus, malonaus, net eiti 
kartu, bet kažkas sunkus, 
dar nenugalėtas rišo dvasią 
ir kojas. Ji liko.

• .Laukė iki vėluihoš, stovi
niavo ties langu ir nerimo. 
Paskum vėjas atnešė pasi
pylusių į tamsą susirinki 
mo dalyvių vieną - kitą šūk
telėjimą, juoko nuotrupą. 
Matė antrame aukšte nu
švitusius gimnazijos langus 
ir žinojo: mokytojai suėjo 
apsirengti ir eis namo.

Šviesa gimnazijoj greit 
užgęso, žmonės nusinešė su 
sa'vim klegesį, užstojo tyla. 
Girdėjosi tik lauke besiblaš
kąs vėjas ir lietus. Regina 
kiekviėną sekundę laukė 
žingsnių šlepsėjimo ir kleb- 
telėjimo į duris ..; .— Bet
— veltui.1

Išėjęs tą vakarą, Balys 
negrįžo.

O paskum ... paskum 
Reginą užgriuvo skausmas. 
Tylus ir gailus, pamažu 
graužiąs sąmonę, širdį, sie
lą, konvųlsingai virpąs kiek
viename sąnaryje. Tą vaka
rą, kai mokytoją Balį, pri
dengtą 1 ■ pilku apsiaustu, 
parnešę miestelio vyrai, Re
gina žvilgterėjo į drėgnu 
pluoštu nusvirusius vyro 
plaukus, baltą, suakmenė
jusį veidą, ant krūtinės pa
dėtą ranlją — ir susmuko 
šalia, klykdama ir glostyda
ma plaukus, šaltą kaktą. 
Ašaros sprangiu gniutulu 
kilo krūtine ir stojosi go
mury, gniauždamos- kvapą^ 
praverdamos lūpas kurčiam 
aiktelėjimui. r 4

O kai Balys rytojaus 
dieną gulėjo ant leųtos šva
rutis, baltas, lyg ir suma
žėjęs, kietai užspaustomis 
blakstieųomis, Regina nebe
verkė, tik žiūrėjo drėgno
mis akimis į gulintį, ir jai 
rodėsi, kad Jis rfiiega. Ir, 
rodos, /pramerks tuojau 
akis, nusišypsos ir sakys:

— O, kaip pramigau! 
Kelinta dabar valanda?

Tomis dienomis Reginos 
kančia, pilka skraiste už
klojusi dienos šviesą, išaugo 
į karštą, deginančią lieps
ną, išdžiovinusią akis ir vei
dą iščiulpusią. Ir tai nebe
buvo skausmas, — tai bu
vo neapykanta, Aštri, ge
lianti, pripildanti krūtinę 
jėgos, sruvenanti akių 
žvilgsnyje ir kiekviename 
kraujo lašelyje. *' ,,

— Regina, mieloji, kodėl 
tu neverki?; Žmonės, žiūrėk, 
kaip į save žiūri... šau
kėjai’senutė motina, drau
gės, pažįstami.

Neverkiu! — skaus
mingai, nerasdama sau vie
tos, pašokdavo ji. — Taip, 
aš neverkiu. Neverkiu! Ir 
neverksiu, aš negaliu ’verk
ti! — ir mokytoja^ išbėgusi 
į gonkelį, sustodavo tarpdu
ry, neramiai akimis klai
džiodama gimnazijos ęąrko 
aikštelėmis."’ ;

Kai žmonių ir vainikų elg
sena pasiekė kapinės ir kai 
pirmieji (sunkūs žemės, 
grumstai, kurčiai dundėda
mi krito ant karsto, Reginos 
širdy vėl pabudo skaumas. 
Tik? dabar ji/matydama ža
lius eglišakių vainikus, raU-:. 
donus kaspinūs, liūdnus 
žmonių veidus ir girdėdama 
į duobę krintančios žemės 
bildesį, aiškiai suprato am
žinai netenkanti jo, Bšijio. 
Ir Jkiečiau suspaudė lūpas,: 
kad neišskristų krūtinėje
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Detroit, Mich.
SVARBUS PRANEŠIMAS
Detroito Draugijų Sąryšio 

delegatų susirinkimas įvyks 
penktadienį, 10 d. rugsėjo, 
7:30 vai. vakare, Draugijų 
Svetainėje, 4097 Porter St.

Prašome visus draugijų de
legatus dalyvauti. Iš spaudos 
pikniko raportas jau prireng
tas, bet reikalingas delegatų 
susirinkimas galutinam užbai
gimui. Bus pelnas padalintas 
broliškai spaudai, o tą gali at
likti tik delegatai.

Jeigu kuriszdelegatas nega
lėtų dalyvauti dėl svarbių 
priežasčių, tai praneškite te
lefonu. Bet stpngkitės daly
vauti, nes yra ir kitų labai 
svarbių reikalų.

Kviečia » -
Sąryšio Vaidyba.

(Pabaiga)

kytojos ir mokinių širdis 
smarkiau suplakti. Mokyto
ja, tarsi savo pačios akimis 
įsismelkė valandėlei į save, 
ir još atminty iškilo šiur
pios okupacijos dienos. Au
sis dar, rodos, tebegirdėjo 
šilelyje pyškančius šūvius, 
akis matė bėgiojančius su 
baltais raiščiais ant ranko
vių vyrus, įniršusius ir 
kruvinus, kurie šautuvų 
buožėm ir kulka vertė į iš- 

- kastą didžiulį apkasą ra- 
GFmius miestelio gyventojus...

Tai vėl mokytoja regėjo tą 
patį apkasą, jau apaugusį 
aukšta, tamsiai žalia žole, 
vilnijančia vėjui pučiant.

. • ' j Mokytojai darėsi karšta, 
/ -deginąs gniutulas sustojo 

gomury, gniaužė kvapą. 
Mokinei dar kartą paminė
jus pasiteisinimą, Regina 
atsakė, lyg negirdėdama:

— Ach, nereikia to. ..
.. .Mokytoja rašė,- ir jos 

akis jau matė pilną salę, 
kurįoje tarp kitų jaunuolių 
tikriausiai bus ir ta balta
plaukė, taip ją tada nuste- 

ibinusi toli gražu nevaikiš- 
dt>ka savo galvosena.

Laikrodžio ilgoji rodyklė, 
atžymėjusi pusvalandį, kilo 
aukštyn. Virtuvės duryse 
pasirodė Reginos motinos 
galva. Moteris vienoje ran
koje laikė ištiesus baltą vo
ką.

— Še, paimk. Tau laiš
kas, — tarė ji. — Ir eik va
karienės valgyti — arbata 
atauš:..

Voke buvo mažas, sutrin
tas popierėlis, su keliais 
pieštuku įrašytais žodžiais. 
Yos Reginos akis perbėgo 
raštelį — suspurdėjo krįjti- 
ėj širdis, 4 veidą mušė 

u jas, ir pirštai konvul- 
singai sugniaužė popierį. 
'Akirriirką mokytoja žiūrėjo 

b į drebančias, sugniaužtas 
rankas,»o vaizdudtėj, kaip 
žaibui kirtus, nušvito, atsi
vėrė iki karsto neužmiršta
ma ana sunki rudens diena, 
atnešusi ' jos vyrui Baliui 
mirtį. Ir dabar... dabar -ji 
laikė ta pačia ranka rašyfą 
popierėlį, tarsi.piktą gyva
tę, pasiruošusią mirtinai 
įgelti. K . .

Taip, nebuvo abejonės: 
tos pačios plačios ir grubios 
•raidės, virpą, nervingi žo
džiai, tas pats žudiko para
šas... Jis anąkart grąžino 
jos Vyrui... .

;— Jau ... jau. ir aš jiems 
nusikaltau? — išsprūdo žo- 

y>Adžiai.
Regina apsidairę. Jai 

staiga pasirodė, lyg kažkas 
nematomas, baisus tykoja 
jos, žiūri pasislėpęs išspro-

Jz
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gintom, girtom akim ... 
Paskum vėl sąmonėj prisi
kėlė nesena praeitis ,ir nu
stelbė kitas mintis. Mokyto
jos akyse keitėsi, švito ir 
geso vaizdai...

Buvo lygiai toks pat .tam
sus rudens vakaras, smul
kiai lynojo, vėjas šniokštė 
parko medžiuose. Trumpu
tė diena, vos prasikalusi, 
šyptelėjusi saulės spinduliu, 
pasmilko rūke ir užsimerkė. 
Regina sėdėjo prie rašomo
jo stalo irK pasisukusi, sekė 
akimis ■ po kambarį žings
niuojantį vyrą.

— Tai tu manai, — kal
bėjo jis, — kad dėl šito po
piergalio aš atsisakysiu mo
kytojo vardo, mesiu darbą, 
pagaliau, ko gero, bijosiu ir 
laukan išeiti? Niekados! 
Perdaug jau reikalauja iš 
manęs — net pradėt, vyk
dyt nemanau... Ir svar
biausia — kas? Kad žinau, 
kas orkestrui -diriguoja!...

— Bet, dieve, jeigu ...
— maldaujančiai žvelgė į 
vyrą Regina.

— Tu vis su savo dievu!
— perkirto kalbą Balys. — 
Mokytoja, po velnių, skai- 
tais, o čia, prašau— tave 
reik mokyti. Gėda! Šian
dien yra tik žmonės -r- pa
prasti, geri žmonės,’ tai iš 
kur čia dievas? Jį, kad nori 
žinoti, nujojo velniop, štai, 
šitie popierėlių peckioto- 
jai... Sudarė su juo sutar
tį — ir ką gi? ...

Po Balio kojomis girgž
dėjo nuo drėgmės pasikūp
rinęs parketas. Regina žiū
rėjo į savo vyrą, karčią šyp
seną jo lūpose, aštrias ir 
drąsias akis, kurių-žvilgs
nio ji negalėjo išlaikyti ir 
retkarčiais nuleisdavo blak
stienas. Ji baiminosi dėl jo 
užsispyrimo, eiti ten, kur 
šaukia pareiga, drėbti tiesą 
į akis bet kam, nė sekundei 
nesustoti ir prieš didelę 
kliūtį. Ir kartu ji didžiavo
si juo,

■{ — Vis dėlto 
ji,
ly ..;. Pagailėtum bent ma
nęs, jei savęs negaili... 
Atsimeni, ir direktorių 
taip;.'. peršovė.

— Ir kas čia tokio? Per
šovė direktorių — - peršaus 
ir manę^ jei jiems pavyks ... 
tiek to . . /O į dantis jiems 
žiūrėti* negalima. Reikia 
juos išlaužyti. Ir išlaužy- 
sim, būk rami! Už gyvena
mą eina visi, o už mirtį — 
tik pati nusususi mirtis ir 
jos skelbėjai.

Balys užsimetė paltą, at
lošė apikaklę ir, įsistojęs į 
kaliošus, mostelėjo Reginai 
ęąnka:

sakė
neitum šį vakarą, Ba-
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sako iškaba, pririšta ant autų, 
Dar

bininkai yra nariai CIO United Electrical, Radio & Machine Workers Lokalo 475-to. 
Kraujo bankas, kaip skelbia R. K., veikia panašiais pąmatais, kaip pašalpine drau

gija—visi susirašiusieji duoda kraujo du aklę, o gauna tie, kuriems prireikia.
______ ’__ :_____ ____ r_______ /__________ .___ ■__________________________________________________________

“Važiuojame Į Raudonojo Kryžiaus Kraujo Banks, 
vežančių 20 darbininkų/duoti /kraujo broo klyniškiame kraujo priėmimo centre.

spurdantis klyksmas.
Į ją krypo daugumos 

žvilgsniai, pilni užuojautos 
ir smalsumo, godžiai smel
kėsi į jos veidą, rūbus. Ar 
išsilaikys ji, nepūrpūolusi 
ant naujo' kauburėlio . že
mės, ar labai mylėjo jį, savo 
vyrą? O gal ne, gal ji savo 
elgesiu patvirtins kokio 
smalsuolio spėjimą, kad — 
štai, matote, ar aš nesakiau 
— ji nemylėjo jo, bolševiko.

Mb ky to j a nejautė tą mi
nutę nei žmonių '■akių, į ją 
smingančių, nei davatkėlių 
tylaus kuždesio, — ji atsirė
mė į medį, kad neparvirstų. 
Priglaudė galva prie kamie
no ir juto, kaip aštri me
džio žievė minkštėja, links
ta, glaudžia jo skruostą... 
Akyse susiliejo žmonių vei
dai, medžiai, vainikai... O 
kai Regina negreit pakėlė 
blakstienas — prieš ją pūp
sojo žalių Vainikų kalnelis. 
Žmonių nebebuvo, ir krūti
nėj liko tuščia, tuščia... Gal
va svaigo. ' ’ ’ i

Lėtu žingsniu ji pasuko 
namo. Pilkas dangaus šal
mas dar, rodės, paslinko že
myn ir vos laikėsi pasirėmęs 
į medžių viršūnes. Po kojo
mis vėlėsi sausi, geltoni me-

teliais, ji praėjo šventorių, 
bijodama atsigręžti.

Mokytojai kraujas plūste
lėjo į smegenis, smilkiniuose 
tvinkčiojo.

— Kur aš einu? Kut? — 
klausė ji save, ir tas keistas 
vyro žvilgsnis1 šiurpu nu
krėtė ją. Gal tai jis, tas 
žmogžudys, čia meldžiasi, 
prašo .atgailos iš dievoi? JSs 
klausosi mišių,Jis, žudęs gy
vus, klūpo prieš negyvą pa
veikslą, jo ausis girdi kuni
go pamokslą, apie artimo 
meilę... Ir, be abejonės, jis 
čia yra, taip tikrai yra.:.

Regina perėjo tiltą, gat
vę, skubėjo gimnazijos par
ko pakraščiu? Jos akyse, iš 
vieno veido išaugo daugelis 
veidų, ir visa bažnyčia, ro
dės, sužiuro į ją. Ir jų akyse 
klajojo, šmėkščiojo žodžiai: 
dMes — mirtis,., Mes nužu
dėme jį”... Miokytoja pasi-

Einant pro bažnyčią, Re
gina išgirdo vargonų gau
desį, ir giesmė, niūri ir sun
ki, plaukė pro praviras du
ris. “Tiesa, šiandien juk 
sekmadienis,’’ prisiminė ji.

Kiekvieną šventėj dieną 
ji čia buvo įpratusi užbėgti, 
priklaupti prie pilioriaus po 
sunkiais, slegiančiais skliau
tais,* klausytis vargonų 
giesmes, nurimti, užsimirš
ti. O paskui, išėjus iš tam
sos į saulėtą gatvę atsi
kvėpti laięvai, laisvai... Visa 
sunki našta palikdavo ten, 
tapusiam bažnyčioj viduj, .o 
čia;— kvepiąs tyras .oras,' 
saldė, linksmi žmonių vei
dai/. . Ir ji pralinksmėdavo. 
Nežinia, gal būt, dėl to, kad 
ten dvelkė drėgme ir -pelė
siais; o čia, išėjus, — šviesu 
ir ramu. Ėet ji niekad ne
pagalvojo, ,kad žmogui, pa
lindę jūsiam rūsy, saulės 
švięsake Ii a* didesnį' džiaug
smą, nueina iki sielos gel
mių, .sušildo kraują. t

Reginą lyg kas su ranka 
patraukė į bažnyčios duris, 
iš kur sklido muzika ir liū
liuojanti giesmė. Norėjosi 
Jęažką surasti, pasakyti jam 
savo’ mintis, nusiraminti. 
Norėjosi šlietis čia, prie to 
šalto mūro, suklupti, mels
tis ir pailsėti. z
' Išsiblaškiusi,' nuvargusi, 

nejausdama savęs, ji pakilo 
akmeniniais laipteliais. Pa
sirodžius jai tarpduryje, vi
duj ant vieno kelio klūpėjęs 
vyriškį^ grįžtelėjo -juodą, 
garbanotą galvą, ir jo rudos 
akys* šmėstelėjo Reginai ne
gero pajautimu. Ji krūptelė
jo ir sustojo, šis žvilgsnis 
drebuliu nuėjo per'ją visą. 
Nesusivokdama, ji kilstelė- 
jo ranką prieš save, lyg gin
damasi, ii žengė žinfcsnį at
gal.

(Nusileidusi bažnyčios 
' s ‘
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“Mes 
dėme jį 
purtė ir pagreitino žingsnį. 
Ji visomis jėgomis stengėsi 
nustumti nemalonias mintis 
ir galvoti apie kažką giedrą 
ir gražų... Gana to skaus
mo, sielvarto, gana! Ji nori 
gyventi, ji gyva! •

Mokytojos akyse, kaip 
gyvas, iškilo baltaplaukės, 
mažos mergaitės, jos moki
nės paveikslais.1 Ir Regina 
tarytum girdėjo jos žo
džius :

— Tai niėko, tamsta mo
kytoja. Nieko. Ąš užrašus 
sutvarkiau, mokysiuos...Mės 
gyvensim... — ir mokytoja, 
visa nušvitusi, sųjįetyčia iš
tryškusią ašara akyse, dė
kojo širdy savo auklėtinei ir 
'džiaugėsi ja.

— Tokia dar maža, o to
kia jau užaugusi... |

Mintys nunešė Reginą į 
gimnaziją, j<ur ją apsupo, 
rodos, visas būrys tokių 
mergaičių ir berniukų. Visi 
jie linksmi, drąsūs ,kartais 
išdykę, bet galvot mokosi... 
Kitus ir per anskti gyveni
mas subrandino. Gal taip 
reikia... O jie visi nuošir
dūs, atviri, visi stoja uz ’ją. 
Su jais dirbti, juos mylėti— 
laimė.

Mokytoja pajuto visomis 
gyslomis, plūstant gaivią Ši
limą ,energiją, ir parėjo tą 
dieną linksma, lyg ne iš lai
dotuvių.

...Kai Regina įsimetė pa
ruoštą paskaitą į portfelį ir 
kai pakilo eiti/ jos akyse te
bestovėjo gyvas anos dienos 
atminimas. Bet valia, 
džiaugsmas buvo daug di
desnis už išgyventą sielvar
tą: jis baigė išdilti iš jos 
sielos. ' ;
, Kambary buvo tylu, tik 
girdėjosi, kaip kampe kreb
žda pelė, ant sienos vienodai 
klapsi laikrodis,o lauke ū- 
bauja vėjas,. girgždindamas 
medžius. Mokytoja paėmė 
nuo stalo sugniaužytą po
pierėlį, išlygino jį ir, karęiai 
nusišypsojusi, pasakė:

Sliekai... Na, iš tikrų- 
kirmėl€s!

^-Rene, ar apkurtai? Eik 
valgyti... — kvietė motina.

Regina pasižiūrėjo į lau
ke juoduojančią tamsą, į 
motiną ir tarė:

— Taip, aš einu, — nu
kirsdama kiekvieną žodį, 
ryžtingai nusprendė ji. Mo
kytojos akyse žibėjo mažos 
liepsnelės, rankų pirštai su
sispaudė į kumščius.

—Taip, aš einu!
Motina užsidarė virtuvės 

duris.
Regina išėjo. Miestelio sa

lė- švytėjo visais langais, 
girdėjosi juokas, dainos, 
pokšėjo varstomos durys. 
Reginos ausis sugavo 'dai
nos melodiją, o vėliau — ir 
žodžius. Daina, vėjo plėšo
ma, rodos, siautė kartu su 
gamta, glostydama, Reginai 
veidą, akis, plaukus, maiš
tingai plazdėjo mokytoj oš 
krūtinėj. Ir ji staiga pajuto, 
kad paskaita parašyta ne
gerai, ne taip, ir kad susi
kaupę sieloj žodžiai — daug 
aštresni, gilesni ir sunkūs.'

Ne, ji neskaitys šiandien 
— ji kalbės. Drąsiai, atvi
rai, puolančiai. Ji viską pa
sakys apie tuos naktimis 
šliaužiojančius v.a b a 1 us, 
trokštančius buvusio savo 
vergo,, kraujo / atsigerti? Ji 
pasakys savo ir visų neapy
kantą.

Mokytoja negirdėjo vėjo 
šniokštimo, nejuto lietaus, 
tik malonu buvo, kad oras 
siaučia, nerimsta. 0 daina, 
vėjo nešama, vis skambėjo 
skardžiai ir plačiai, tarsi 
skelbdama, koks gajus, di
delis šis gyvenimas ir nenu
galimi žmonės, iškovoję jį.

ir svieJU
dė i šiukšlių dėžę. z

Virtuvės duryse vėl pasi
rodė motinos galVa. O laik* 
rodis'jau skambino septihtą
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Tariu širdingai ačiū visiems 
tiems draugams ir draugėms, 
kurie mane aplanke laike li
gos asmeniškai arba prisiuntė 
atviručių velydami greitai pa
sveikti.

Aš nežinojau, kad tiek daug 
turiu draugų ir prietelių. 
Širdingai dėkavoju visiems ir 
visoms. H. Tureikienė.
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Maskva. — Tarybų Uk
rainoj šiemet užderėjo 1?- 
796,000 tonų grūdų daugiau 
negu pernai. <

K. Menkeliūnąitė 
Dar Galės Dainuoti

Konstancija Menkeliūnąitė, 
kuri čia atvyko iš Italijos pa
sisvečiuoti ir padainuoti, dar 
galės bent dalyje ir sekamo 
sezono meninių pokilių daly
vauti. Menkeliūnąitė, kaip 
mums pranešta, Amerikoj pa
buvos iki lapkričio (Nov.) 3 
dienai. -

Tad mūsų organizacijos, 
kurios ruošia koncertus, dar 
gali pasinaudoti gera proga 
ir pakviesti Menkeliūnaitę da
lyvauti programoje. Taip pat 
galima ir Menkeliūnaitei su
ruošti koncertai. Toki kon
certai, kur Menkeliūnąitė tu
rėtų dalyvauti, žinoma, turi 
įvykti spalių mėnesį.

Per vasarą mūsų daininin
kė gerai pailsėjo ir pasiruošė 
geram dainavimui. Tad ver
ta mūsų parengimų ruošė
jams pasinaudoti šia proga.

Rep

Pionierių Rūmų
Terasų Projektas (

VILNIUS. — Septyniolika 
sostinės dailės instituto antro
jo kurso studentų dalyvavo 
švietimo Ministerijos paskelb
iame konkurse Vilniaus Pio
nierių Rūmų terasoms supro
jektuoti.

Pirmoji premija paskirta 
studentui A. Nasvyčiui, antro
ji — L. Kitrai, M. Vrbeliui te
ko instituto skirtoji premija.

Aš BORDEN PIENIUS, 
•>» * 

kuris pristato tą
Smetoningą, Maistingą

P \

ŠAUKITE MANE—kai atosto
gos jau p r a ė j o—Jr Borden’s 
Pienas bus vėl pristatomas 
$rie jūsų durų regzdiariai, Už
sitikrinkite, kad diena dienon 
jūsų šeima gautų gerąjį mais
tą, kurį teikia svaikatingasis 
Borden’s Pienas! *

Nusitarkite pašaukti šian
dien, Arba pirkite reguliariai 
krautuvėje,

Phone: WAIker 5-7300 
\ “JEI BORDEN’S, f AI /

TURI BOTI

V
A

"' >r

GERAŠ!”

The Borden Co.

3 pusi.—Laiave (Liberty, Lith. Daily)—Ke tv., Rugsėjo *9r 1948 A.



Žinios Lietuvos

Deniza

Var

vice

“Ėlizabethietis

mirkos, kai ji pamate Mišo, Deniza bu
vo rami: kalbėjo Klodui apie kovą, apie 
jėgą, apie perbalę. Dabar jiedu buvo vie-

Liaudies Dainininkai
Mokslų Akademijoje

Varėnos apskrities vals
tietė Rože Sabaliauskienė 
žino daug senovinių dainų. 
Neseniai ją pakvietė Lietu
vos TSR Istorijos instituto

venimu‘;sumišo dėl jos nevilties; tylėda
mas glostė ranką., .

Taip buvo mažoje akuotojo dirbtuvėje

Žinoma1, heapsi#įta; be taip 
vadinamų • iškilmingų- paihaB- 
dų rugpjūčio' ir 25- seimū 
dienomis.

1113 Mt. Vernon St 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonu* Poplar 4110

Padubysio MTS 
apskr.) kolektyvas

Kai New Jersey legišlatūros 
nariai šidis metais pasikėlė, al
gas, padarydami valstijos ižde 
skylę ant $205,000; tai, tas 
laikraštis, tylėjo. Tylėjo* ir ta
da, kai tie patys Freeholders 
pasikėlė algas po $1,000 me* 
tams. ’, , ■.

Gal tai ir buvo tiesa - 
... Aš gavau “Ordre 

patriotai

Aluminum Co.,' kuri nese
niai Jau buvo atleidusi apie 
300 .darbininkų, 3 di rugsėjo 
vėl atleido 250. Darbininkai 
priklauso CIO lokalui 316.

Kaip ir kokiam tradiciniam 
atžymėjimtfi, kartį. į .metus
Čįa sukyla “didelis” fak
tas per laikraščius dėl gem- 
bleriavimų. F a! i t a a' r .tęsiami 
beilt savaitę l aiko j o po tam 
viskas- nurimsta ir gembloriai 
vėl stoja darbdn. *b / 
' šiais metais paskelbė net 

arkliukų lažyboms- stotis, bet 
arsmanote, kad dėl ttpkas hu-‘ 
kęntes —- bus areštuotas? To
kių atsitikimų nebus,-, nes gem- 
blerystė yra pelningas biznis 
dėl valdžios viršytų,iEpolitį-’ 
hienų. -

Mesi ėlifeiJiėČiai, per' kelis 
metus1 sporto srityje^ di'dž'ia- 
vbmfc® sir Gus Lęsnevich/ leng
vo sunkiasvorio' ? (lightihealvy- ( 
weight) \ kumštininkų čarnpij o-

fonografijos kabihetas tam, 
kad užrašyti ant plokštelės 
jos dainuojamas dainas.

Lietuvos liaudies daini
ninkai- ir pasakotojai daž: 
nūs svečiai Mokslų Akade
mijoje. Kartu su senovinė
mis lietuviškomis gaidomis 
ant plokštelių užrašyti Tė
vynės karo • partizanų' ir 
Tarybinės Armijos lietuviš
kojo junginio karių dainos.

Bergen County tejsmų rašti
ninkai (clerks) pareikalavo 
daugiau užmokesČib už dar
bą. Dabar jie gauna $2,800. 
Ręikaiauja $3,000 metams.
/Kaip tik šie baltakainiėriai 

pasiuntė prašymą Freeholders 
komitetui, tai dienraštis ‘'Ber
gen Evening Record’* prapliu
po, kad pakėlimas algų pavie
tui atsieis virš $20,00’0 į me-

' — Na ir kas? Hitleris neišvengiamai 
užpuls. Argi jis gali pakęsti, kad tokia 
valstybė gyvuotų? Tą netgi vaikas su
pranta ... Tada tai rusai jam parodys! 
Mes pamatysim, Deniza, Raudonąją Ar
miją, būtinai pamatysim!

— Sakyk “ir dar kaip 
juokėsi.

— Sakysiu — ir dar kaip
Klodas išėjo popierio. Jis ėjo ir galvo

jo apie Mišo žodžius. Jeigu Mišo sako, 
atseit, tiesa.

Klodas šypsojosi — purvinoje, apleis
toje pusgyvio Paryžiau^ gatvėje; žiūrė
jo į Vokiečių kareivius ir šypsojos: jis jų 
nematė. Jis matė 'ką kita: mažytę raudo
ną žvaigždutę balkšvame rūke. Liesas, 
paaštrėjusios ligos ir vargų iškankintas, 
jis švitėjo, kaip vaikas. Ir ištraukęs iš 

~ ’ 14 ’ ■* j apsižvalgė,
Hitle- 

Ir mirkte- 
juodam tamsmėlynia-

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 ębint.

Netoli Hudson upes, ant kal
no, yra garsusis Palisades 
Amusement Parkas. Apart vi
sokių pasilinksminimams įvai
renybių yrd didokas pasimau
dymui prūdas (swimming 
pool).

Praeitais metais pArko sa
vininkai uždraudė juodvei- 
d'žiams minėtame prūde, mau
dytis.. Juodveidžiai tam už
draudimui pasipriešino dėl 
diskriminacijos ir parko savi
ninkai turėjo šiek-tiek nesma
gumų.

Šiais metais juodveidžiams 
diskriminuoti. sugalvota nau
jas skymas. Paskelbė, kad 
pasimaudymui prūdas yra sa
vastimi Surf Club ir tik kliubo* 
nariai tiri, teisę jame maudy-

/— Neverk, Deniza ...
- Atėjo Klodas. Jis nepastebėjo Mišo; 

uždysdamas, linksmai marmėjo:
— Šriftas bus rytoj. Supranti? ... — 

Ir staiga riktelėjo: — Mišo! Tu?... Da
bar mes išgelbėti! Deniza, mes išgelbėti! 
Supranti? 1

Mišo pasirodymas Klocįui buvo per
galė, jų darbo triumfas. Ir jo džiaugs
mas’ grąžino Mišo jėgas. Jis suprato, 
kąip buvo laukiamas; ėmė gėdytis. (De
niza mane, kad gėdina ją):
- — Dirbsime. Tai puiku, kad Klodas 
su mumis. Klodai, puiku, kad tu radai

Tą karštą rytą Andre ilgai sėdėjo sa
vo palėpėje: jis bijojo miesto. Vakar jis 
sužinojo, kad Lorje sumušė: rėkavo “žy
das/’ nuplėšė nuo negyvos akies juodą 
raištį.

Juos paktas varžo, — atsiduso Klo-

Dėlei tokio mulkinimo iš re- 
ąkcijonierių pusės, Civilinėms 
Teisėms Ginti Komitetas * at
siuntė prie parko pikietą. Pi- 
kietininkai ramiai vaikščiojo 
prie parko su ant iškabų už
rašytais obalsiais prieš dis
kriminaciją. Parko savininkas 
pašaukė policiją ir buvo areš
tuota 22 pikietininkai.
, Po šio įvykio italų congreg
ation bažnyčios kunigas S. C. 
Gazzo parašė į vietos'laikraštj 
“Palisadia-n’į ilgą straipsnį, vi
saip išaukštindamas ir išgurda
mas parko Navininkus, kaipo 
pavyzdingus gaspadorius.# Ne
žiūrint skirtumo religihių sek-’ 
tų, viėnodai jie kovoja už re
akciją ir prieš pažangą.

išgyventi fašizmą? Apie tai rašys, kaip 
apie erą, tūkstaūčius knygų parašys. Pd 
šimto metų „. .O mes savo amžiuje išgy
vensim ir nugalėsim, ir dar kaip, Deni-

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

Deųiza atsiduso:
. — paūgiu daugiausia — penkis Šim-

— Pradžiai ir tas gerai/Teks pradė
ti nuo pradžios. “L’Huma” buvo, spaus
dinama pusė milijono. O‘-mus vis dėlto 
sumušė ... Reikia išgyventi tą laiką. Da
bar visi dori žmonės sumišę. O niekšai 
triumfuoja, šiandien-aš mačiau Dori jo 
atsišaukimą. Koks jis išdidus! Galima 
pamanyti, kad tai jis paėmė Paryžių. 
Reikia, viską išgyventi. Ir svarbiausia 
fašizmą. Juk tu supranti, ką reiškia —

Skulptoriaus Grybo Muziejus
JURBARKAS.) — Organi

zuojamas . žymaus lietuvių 
menininko, vokiečių sušaudyto 
skulptoriaus Vinco Grybo me
morialinis muziejus Jurbarke. 
Jis numatomas atidaryti lie
pos 5 dieną, septintosioms me
tinėms nuo skulptoriaus mir
ties.

Muziejaus salėje išdėstyta 
daugelis skulptoriaus darbų, 
čia yra didžiulė 5 metrų 
aukščio Vytauto Didžiojo sta
tula, Simano Daukanto ir Vin
co Kudirkos biustai, o taip pat 
projektas paminklo, vaizduo
jančio Kęstutį ir Birutę. §is 
paminklas turėjo būtbpastaty- 
tas Palangoje, bet atūžęs an
trasis pasaulinis karas šį 
skulptoriaus sumanymą su
trukdė. J. Vilčinskas.

Kuliamosios Paruoštos
ŠIAULIAI 

(Šiaulių 
šią savaitę susilaukė laimėji
mo: Baigta remontuoti de
šimtoji iš eilės sudėtingoji ku
liamoji. Tokiu būdu visas ku
liamųjų mašinų parkas pilnu
tinai parengtas javų kūlimui, 
šiuo metu kuliamosios pritvwr- 
tinamos prie traktorininkų-kuį- 
lėjų. Traktorininkas Rugaitis, 
įsipareigojęs prikulti šį sezoną 
300 tonų grūdų, iškvietė į so
cialistinį lenktyniavimą trak- 
torininkus-kūlėjus Kabailą it 
Jankauską.

kišenės gabaliuką kreidoš, 
parašė pilkoje, kurčioje sienoje 
ris pradėjo. Stalinas baigs 
Įėjo strazdui, 
me asfalte.

O dirbtuvėje buvo ramu. Apsikabinę 
Mišo ir Deniza tylėjo. Paskui ištrūkusi 
Deniza tarė:

— Tu nežinai, kuo virto Paryžius!... 
Vakar mačiau, kaip vokietis smogė re
volveriu darbininkui į galvą... Tas iš
virto, o vokietis net neatsisuko... žėtn- 
je ąpkaltino tuo- kad jis klausąs Londo
no radijo. Jį dvi dienas. kankino. Vokie-v 
tis karininkas pasakė Mari: “Jūsų tėvo 
švarkas kruvinas*. Atneškite naują.” Ji 
atnešė, karininkas paėmė švarką, nune
šė, o grįžęs* sako: “Jūs dar čįa? Ko jūs 
laukiate? Jūsų tėvas jau anglų rojuje.” 
Mišo, ar tai žmonės? ...

— Ne! Fašistai. Aš taip pat ma
čiau ... Vaiką ... Ne,, nepasakosiu ... 
Bet ateis laimė, Deniza, -didelė laimė! 
Nejaugi netiki? Suprask: mes laimėsi
me. Tai visai paprasta, kaip tas, kad po 
nakties ateina diena arba po žiemos pa
vasaris. Kitaip ir būti negali/ Kitaip ir 
nebūna. Kokie nuostabūs piūsų-žmonės! 
Sielą atiduoti pasiryžę. O kas pas juos? 
Plėšikai. Arba išsigimėliai. Būtinai lai
mėsime! Ir tada ateis laimė. Kaip jos 
pasiilgo žmonės! Didelės ir paprastos 
laimės. Pačio paprasto dalyko:’ gyvenai, 
kvėpuoti, nebijoti žingsnių', negirdėti si
renų, supti vaikuą, mylėti, taip kaip mu
du ... Ateis laimė .;. .

• Ji atsakė iškilmingai, kaip amen::
— Ateis. ;* * 1 <: ' ) ■

• Ir Štai Deniza salia. Bet ji nesijuo- 
kia. Jis ją pabučiavo — jos lūpčs šaltos.

— Deniza, kas tau? Matai, —- aš pa
bėgau, išsigelbėjau...

Ji ėmė verkti, kaip vaikas, gausiomis 
ašaromis. Mišo ramino:
' — Išsigelbėjau... Neverk, Deniza!.'..
Pro ašaras ji kalbėjo:
— Mišo, tu mane pabučiavai, ir man 

pasidarė taip baisu...’ Aš netikiu, kad 
aš gyva... Tu nesupranti? ... Aš nemo
ku pasakyti... Man atrodo, kad mes vi
si mirę... O gyvename dėl vaizdo: vo
kiečių įsakyti...

Jis ne tuojau atsakė; nenorėjo prisi
pažinti, kad ir pats ne kartą jautė tą pa
tį: po Araso ... Kalbėjo sau: negalima 
būti -silpnadvasiu.’ Jį stiprino Denizos 
vaizdas; jis kažkodėl manė, kad Deniza

TČeli meta/ atgal; Chamber 
of Commerce reikalaujant, 
šio miestelio valdžia patvarkė, 
kad apart saliūnų ir saldainių 
krautuvių (Ice Cream Par
lors), kitus, visos krautuves 
sekipadieniais būdavo uždary
tos. DabaFtą patvarkymą pa
taisė ir nuo 1 d. rugsėjo val
gomų daiktų krautuvės (De
licatessen) bus sekmadieniais 
atdaros.

IDEALIŠKA VIETA 
VAKACI.IOMS

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

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

arti maudynių.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
šiomis dienomis Smalos iš- 

dirbystė (Barrett Co.) pakėlė 
darbininkams 11 cefitų ųž 
darbo valandą. Ne iš susimy- 
lėjimo 'kompanija tai padarė, 
bet tik tada pakele, kai dar
bininkai nutarė v streikuoti. 
Darbininkai priklaus# Inter
national Chemical Workers 
Unijai, lokalui 14-tam.

Deniza nutvėrė jį už rankos: /
— Mišo!
Priešais ją buvo tas pats Mišo. Vadi

nasi, ir ji gyva. Ir Paryžius- gyvas. Ir 
galima tai išgyventi, galima nugalėti...

Klodas tarė:
— Jie turi didelčs pajėgas. Kiekvieną 

naktį žygiuoja... Dabar jie iš pietų ei
na prie jūros. Nori paimti Angliją.

Mišo šyptelėjo:
— Nori. Tik nežinia, ar paims. Argi 

Paryžių jie paėmė? Paryžius jiems į bur
ną pats įkrito. O Čerčilis vis dėlto ne Pe- 
tenas... Aš nesakau tau, kad jie silpni. 
Kiek tankų aš pats mačiau!... Ir tvar
ka, viskas vokiškai.... Bet nugarmės jie, 
būtinai nugarmės. Gal būt, Anglijoje, 
gal būt, kitoje vifetoje — nežinau, bet nu
garmės. Mes stipresni.

Deniza išplėtė akis:
— Kaip stipresni? ... , .
— Skaičiuok. Anglija. Tai yra laivy-^ 

nas, aviacija ir tauta. Amerika. Užka
riautieji kraštai. Visos tautos. Norvegi
ja, Olandija, Danija, Belgija, Prancūzi
ja, Lenkija, Čekoslovakija —- šeima, nors 
ant pirštų skaičiuk. Armijos nėra, bet 
tauta — irgi jėga. O pačioje Vokietijo
je, manai, neturime draugu. Turime. 
Palauk!... O svarbiaušia jėga — Rusi-

Bet neseniai jis nusibaladojo 
į Londoną, ten susikibo- su an
glu Ėred Mills ir į pusvalandį 
laiko ligo be čampijono karū
nos. • 'z

Tas Guso pralaimėjimas bu
vo it atominės bombos trenks
mas į cjiffsidiečius. Dabar 
nuspręsta, kaj Gusas turi at
sigriebti ir dar su aukštesniu 
unaru.

šio mėnesio 21 dieną Gugas 
susikibs su Jde Walcott, ku
ris skaitomas pirmaeilis sun
kaus svorio kumštininkas po 
Joe Luis.

Su dideliu nervų įtempimu 
cliffsidiečiai laukia 21 d. rug
sėjo, kad Gusas sugrįš laimė
toju iš Roosevelt Stadium, 
Union City,'N. J.

Senesni Šio miestelio lietu
viai gyventojai Gusą žino nuo 
jo jaunystės. Jis gimė 22 d. 
vasario, 1915 metais, ir iki 
šiol i šiame miėste gyvena. Jis 
yra vedęs ir 'turi du sūnus ir 
dvi dukreles. Gyvena savo 
locname name ant Lawton 
Avenue.

Nors Gusas yra gimęs iš ru
sų .išeivijos tėvų, bet jis labai 
artimai bičiuliuojasi su lietu
viais.

Kai Steponavičius • užlaikė 
biznį ir tuom laiku gyvavo jo 
vardu' pusėtinai tvirtas Char
les Stephans Social Club, tai 
Gusas visą laiką buvo akty
vus komitete’ ir kliubo beisbo
lo tyme. ?

Geriausio pasisekimo Gusui 
atgriebti prarastą čąmpij'ono 
garbę.

Nors dar ypatiškai neteko 
pasikalbėti su jaunuole Alice 
Bakūnaite, bet kiek jos tėve
liai papasakojo, tai Alice par
važiavo iš Worcester, Mass., 
vakacijos pilniausiai užsiga
nėdinus'. '

Smagu, kad ir ijies turime 
lietuvaitę, kuri yra pamėgusi 
meną ir ima jame dalyvumą.

K»zys Bevardis.

IŠ Amerikos Lietuvių Vargo
nininkų Šeiminio Suvažiavimp 

" 1Šiais metais įvairios Ameri
kos Lietuvių' Nacionalės orga
nizacijos atlaikė savo seimus 
didmiesčiuose Clevelande, Bo
stone puošniuose viešbučiuose.

Na, ir musų Elizabęthas pa
sižymėjo tuomip nes čia atlai
kė savo 36-tą seimą Amerikos 
Lietuvių Vargonininkų Susi
vienijimas, kaip ir pritinka^ 
bažnytinėj šv. Juozapo sve
tainėj. z \

Rugpjūčio 24 d. šis lietuvių 
vargonininkų suvažiavimas tu
rėjo1 šaunų koncertą šv. Juo
zapo svetainėj, kuriame pasi
žymėjo- dainuodamas ir akom
panuodamas ant senovinių lie
tuvių kanklių J. Olšauskas iš 
Amsterdam1, N. Y. ; > */

Duota, eilė paskaitų, svar
biausiai apie liturginę muziką, 
per J. Žilevičių, vietinį vargo
nininką ir žym^į lietuvių kom
pozitorių.

Vietinis anglų* dienraštis 
“Elizabeth J>'aily jo'uįtfoal’’ da
vė Navo1 skiltyse gerą publi
kaciją patalpindamas raštą 
ir . trauktus paveikslus,,kuriuo- 

žilevi- 
šimu- 
Kara-

iif / ■ i ri r

se matėsi veidai J. 
čiauS, J. Olšausko,/ L, 
čio, J. Šiaučiūno ir B. 
sausko, • z '

’ Nurinkta $250 aukų Lietu
vių ^Vargonininkų žurnalui 
kutis išeina Chicago, m.

Į Amerikos Lietuvių 
gonijųnkų Susi vienijimo 
dybąi išrinktą pnhn. J 
dirk-a iš Chicago, 1’11..; 
pirm. J- Dulkė iš Brooklyn, 
N. ¥.; o’ sekr.-kasininku J. 01- 
šausk?as iš Amsterdam, N; Y.

Tam# vargonininkų seime 
dalyvavo1 ir savo bėdas iškal
bėjo \ daugelis pabėgusių įs 
-Lietuvos smetonininkų- profė- 
.signalų - daktarų — Antanas 
tfertąuškas/ Š. Bągonavičiūs, 
na, it Ma't'dblėh'abu- 
VUfcio Smetonos ministro žhio-

PIKNIKAS
DIENRAŠČIO LAISVĖS PARAMAI

Rengia L.D.S. Trečia Apskritis 
Sekmadienį,

RUGSĖJO 12 SEPT.
z 19 4 8 

r ' , ' *

Vaičionio Meadow Grove Park
166 Division Ave., I Cranford, N. J.

Pradžia 12 vai. dieną
Įžanga 60c (taksai* įskaityti) • 

BUS'ŠOKIŲ KONTESTAS SU> 
f DOVANOM i . 

JAUNIMUI KONTESTAS UŽ TANGO 
jaunimui ir Suaugusiems 
,• •' Už; SUKTINĮ : ■

' ■ Bus ir kitų žaislų. z
Kviečiam visus į šį gražų pasilinksmini
mą. RENGĖJAI.

sušaudymas.
Mane jau vedė. Atidėjo dienai. 

Buvo rytas, paukščiai...
— ... Aš penkiasdešimt aštuonerių. 

.Tai netoli mirties, bet tai dar gyveni
mas. Viskas susimaišė ... Vyras manė, 
kad mes žūsime nuo jūsų. Ir aš taip ma
niau ... Gal tai ir buvo tiesa — vakar... 
O dabar... Aš gavau “Ordre.” Diuka- 
nas rašo, jog komunistai

-L ... Diukanas suprato • vėlai...
’■»— ... O jūs? ... Visi pavėlavo. Ir at

ėjo jie... Dabar aš galvoju: kur teisy
bė — ne metams, nuolatinė? ...

Jos drumstos akys sustojo prie gipsi
nio kryžiaus. Pro lango plyšius ėmė pil
kėti aušra. Priešais Mišo buvo Deniza, 
karšta ir gyva. Jis paglamžė kepurę; at
sisveikino. > ‘ \.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Din-klorius
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PARYŽIAUS ŽLUGIMAS
3-30-48 -135- > . . — j Y Vertė K. BARTKUS* !

Istorine Apysaka
(Tąsa)

Jis tiek svajojo apie šį susitikimą! 
Prieš devynias dienas jis užmušė sargy
binį akmeniu į galvą. Akmuo buvo sau
lės įkaitintas. Trumpas vokiečio šešėlis 
dingo. Iki nakties Mišo gulėjo raguvoje.

Drabužius jam davė sena moteris; pa
siūlė likti pas ją iki ryto.

Jis žiūrėjo į išbaltintą sieną. O mote
ris persiuvinėjo sagas: Švarkas buvo jos 
velionies vyro, “Sen-Žiusto katalikų pa- 
tronažo” direktoriaus. Mišo klausinėjo: 
kas laikraščiuose. Ji atsakinėjo: laikraš
čių dabar neskaitanti, laikraščiai pasi
darę vokiški. Tiksėjo sieninis laikrodis. 
Paužos buvo ilgos. Apie miegą jie negal
vojo. Retkarčiais sušnekdavo, ir keis
tas buvo jų pokalbis.

— ... Jį vadina Lagre. Taip pat ko
munistas ...

— ... Aš gyvenu kitoje žemėje. Aš ti
kinti. O Hitlerio ...

— ... Nekenčiu!
— ... Todėl jus įleidau. Jie priklijavo 

Sen-Žiuste įsakymą: už pagalbą belais
viams



SO. BOSTON, MASS
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Tel. ST. 2-8842

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE

Iš patrovų

MATTHEW P. KALI AS

660 GRAND ST.

hwiw4‘

nešė. Tuomet Kersten 1947 
m. buvo priverstas taksus 
sumokėti

nuo dirbtu- 
kad pe tik 
darbininkus

nistas. Jeigu nepasitodysi pa
skirtu laiku ir tam tikroj vie
toj, tad būsi apšauktas taip 
“nekošer” ir tas reiškia, kad 
darbavietėj nebus darbo.

telephone
STAGG 2-5048

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

Kiekvieną- šeštadieni Įvyksta puota, pasivalšinimas bei pars. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite. •

Salę išnuomuojafne dėl puotų, pokilių, krikštynų, parfu, vestuvių. 
Žemos kainos už viską. A

Valgiais Ir gėrimais aptarnaujame Žemom kainom.

Milwaukee,, Wis. — Repu- 
blikon. kongresmanas Char
les Kersten, aršus raudonų
jų ėdikas, vengė valstijinių

Washing^ 
duoda kompanijom užsąky 
mus dėl $1,000,000,000 ver 
tęs naujų karinių įrankių.

dalykų, bet tas tur būt kvai
liausias, nes tikinėtus žmones 
kvočia kunigai per išpažintį, 
kontroliuoja jų pilvų, kad 
penktadienį nevalgytų mėsosj 
d valdančioji klasė užsimanė 
darbininkus viešai išspaviedo- 
ti, kad nebūtų “griešni” ko
munizmu.* Tegul valdančioji 
klasė žino, kad kolei darbinin
kai bus skurdo verčiami ba
dauti, tol kova nesibaigs,, o 
kovą sudaro ne komunizmas, 
bet’’gy venimo prastos sąlygos.

Alvinas.

aUntey St., Broadway Line, 
Tel. GLenmqre 5-6191

‘ Ėgzaminuojam AlH 
Rašome Receptus Į 

Darome ir Pritaikome Akinius į

Lincoln, Nėb. — Nėbras 
kos Universitetas įvedė ii 
meškeriojimo pamokas pir 
mamečiams studentams.

Tuo 
prisi-

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 Broadway

Nors lietuvių Progresyvės 
Partijos grupė narių turi virš 
50, bet iki šiol .beveik nieko 
neveikta. Gal nebuvo reika
lo? Bent tik' parašų ant 
blankų parinkta, kad Mass, 
valstijoje Progresyvė Partija 
taptų ant baloto uždėta, Ųa- 
bar likosi reorganizuota, įvy
ko gana skaitlingas susirinki
mas, kuriame dalyvavo kitų 
tautų So. Bostono piliečių, 
perrinkta komitetas. Pirmi
ninku išrinktas Prof. B. Kubi
lius. Nutarta atlankyti visus 
pasirašiusius ant nominacijų 
blankų, kviesti ant susirinki
mų ir ruoštis prie rinkimų, 
idant sekantis -mūsų šalies 
prezidentas būtų ne kas kitas, 
kaip tik Wallace.

Jau mes matėm spaudoje 
Meno 
Parką.

Vieša Išpažintis
Tenka nugirsti 

vių darbininkų, 
neorganizuotus 
varo į viešą, išpažintį, bet 
taipgi ir unijų darbininkas 
prievarta turi nueiti į tam ti
krą vietą ir padaryti viešą 
prisiegą, kad jis nėra fcomu-

RONKONKOMA 
8684

Valgykite Pietus pas
HAPPY DĄYS RESTAURANT & BAR 

426 South 5th St., - ' Brooklyn, Y.

Kliubas 
pirmąjį 

Nors jis 
buVŽ> pirmas, bet tai įvyko tik 
rugpjūčio pabaigoje, 29-tą d.

Keletą paskutinių dienų ne
paprastai karšta buvo, bet 
kuomet atėjo sekmadienis — 
pikniko diena, tai malonus, bet 
stiprokas vėjelis pradėjo pūsti 
ir lankstyti medžių šakas, ku
rioj jau per keletą dienų tar
si nuo kaitros sustingę, sau
lės kaitroje nejudančiai vie
noj ė vietoje laikėsi.
/ Tą rytą medžių šakos iršą- 
kėlės jau tarsi suktinį šoko 
ir vis daugiau viliojo kiekvie
ną traukti iš miesto į laukus, 
į miškus, kad pasigrožėti pui
kiu atvėsusiu vasaros oru.

žmonių piknike turėjome 
didoką skaičių, nors tai buvo 

.tik* Lowellio publika su ma
ža išimčia. Tolimesni svečiai 
buvo* šie. Iš Nashua, N. H., 
buvo draugai J. ir K. -Egeriai 
ir P. Novikas. Iš So. Bostono 
buvo draugų C. ir A. Juškų 
šeimyna. Iš Bedford—drau
gai Gicevičiai. Visi buvo labai 
pasitenkinę pikniko smagia 
nuotaika. Buvo smagi muzi
ka ir daug gražių dainų, to
dėl nebuvo jokio nuobodumo 
Freemano gražiame miške.

Beveik dar ankstyvam pava
karyje jau pasibaigė viskas, 
kas, buvo piknikifi prirengta: 
maistas ir visokie išsigėrimai 
išsibaigė .iki paskutiniam kąs
niui'bei lašui. Nors buvo'dar 
tik 7-ta valanda vakaro, — 
saulute, slinko artyn prie .hori
zonto, bet žmonės dar vis- pil
name pasitenkinime, taip jau
kioj žaliuojančio miško ap
linkoj, nesiskubino-nesirengė į 
namus, lyg prisimindami, kaip 
karšta buvo ten mieste' tomis 
prieš pat pikniką paskutinė- 
fnis dienomis. O čia taip vė
su, taip malonu ir jaunes
niems taip romąnsinga po ža
liuojančiais ąžuolais ir kitais 
puošniais medeliais.

Čia taip • gražu, tačiau ne
bėra ką daryti—visko pritrū
ko per anksti. Dar" muzika, 
dar sudainuota, dar pasisukta, 
Na, ir, žipoma, kas į mašinas, 
kas į autobusą ir visi patraukė 
ant namų.

Draugė P. Huličienė paau
kavo pilną karbelį visokių 
daržovių.
Bronišlavai 
ladienė vėl

Jis teko draugei 
Čiuladienei. Čiu- 
paaukavo Kliubui 

atgal, kad dar kartą paleisti, 
bej šį kartą ant varžytinių, kas 
męs paskutinį pinigą/ to bus 
daržovės. Laimėjo žmogus 
vardu Kristusas. Bet Kris- 
tusui daržovių nereikėjo, tai 
jis pardavė tą karbelį Charles 
Juškai, bostoniečiui, už dolerį 
ir tą dolerį paaukavo kliubui. 

Reiškia Kristusas visapusiš
kai parėmė Liet. Piliečių So
cial) Kliubą. Kliubas labai 
dėkingas piliečiui Kristusui ir 
kitiems, kurie dalyvavo šia
me piknike ir jį visaip parė
mė. Kliubui \ pasidarė gražaus 
pelno geresniam prasigyveni- 
mui.

Varžytines pravedė .labai 
sugabiai Monika Ęalubįpskie-, 
nė. Ji daug pasidarbavo šauk
dama, kas nietč "paskutinis” 
ir kas sekantis nepasiduodan
tis pirmesniam, kad gauti dar
žovių karbelį.

Nors Pąlubinskięnė į pabai
gą užkimo, .sunkiai prakalbė
ti begalėjo, bet daug nikelių 
sutraukė į iškeltą skrybėlę.

Dar reikėtų turėti šjeųiet 
vieną gražų pikniką rengiant 
bendrai visoms lietuviškoms 
pažangioms organizacijoms. 
Tai Būtų kaipo užbaigimui va
sarinio sezono. O toks ben
dras piknikas, galima^ tikėtis, 
labai gerai pavyktų.

PIETŪS 60c.
Iš 5-ių patrovų

VAKARIENĖ ŠEIMAI Iš DVIEJŲ
8-ių Patrovų Gerai Suderinto Valgio

/ Lowellio. Jaunimas Už Wall
ace*^ labai gerai ir energin
gai darbuojasi taip, kad re
akcinis laikraštis “The Low
ell Sun” be jokios g.ė.dos pra
dėjo kvailas pašaipas daryti 
talpindamas nuotraukas iš 
“piket įainių” būrio gražių 
kovingų merginų.

Tą gražutė ■ Jonė, *' kurios 
veidelis, visuomet maloniai 
šypsosi į kiekvieną prakalbė
jus, dąbar gerokai užsigrūdi
na plieno kietumu, kasdieninė
se kovose už progresą, ,už iš
laikymą demokratijos, išren
kant geriausį žmonių draugą 
Wallace į prezidentus šioj ša-

Yte smagu matyti ir mums, 
lietuviams pasididžiuoti, kuo
met jauną ir smarki lietuvaitė 
Jorjė Dhugirdaite aktyviai da
lyvauja sąjūdyje už Henry A. 
Wallace. ' , -

GERAI
KLIUąO PIKNIKAS

lietuvių Piliečių 
buvo surengęs savo 
šių'* .metų pikniką.

apie ėjusią , Lietuvių 
Mokyklą Olympijos 
nuo rugpiūčio 15 iki' 29, d. 
Per tas dvi savaites čia pažan
gių lietuvių judėjime -buvo 
gana gyvas entuziazmas, ne 
vien skambėjo, ir aidėjo lietu
viškoji daina ir muzika ir šo- 

*kiai, bet abejų savaičių penk
tadienių, vakarais buvo duota 
suformuoti programai Lietu
vių Svetainėje, 29 Endicott 
St.—-.vaidinimai veikalų ar da
lis jų ir konedrtihės.4alys pui
kiai parodyta per meno vei-, 
kėjus iš mokyklos direktorių 
ir studentų suderinant tik į 
kelias dienas. Tai aišku, kad 
gražių talentų esama šioje sri
tyje ir tai iš jaunosios kartos 
lietuvių. Tų savaičių šešta-1 
dieniais nuvažiavo į Bostoną, 
ir išpildė Gintarų Radijo pro- 
gramo pusvalandžius.

Kas be galo įdomu, kad va
sarinėj vakacijų mokykloj 
taip intensyviai studijavimui 
buvo sunaudotas laikas, svar
biausia' ir žingeidžiausia, l^ad 
draugiškumo dvasia kas die
ną darėsi didesnė tarp moky
tojų, studentų ir vietinių.

Skiriantis važiuoti į namus 
ne vienas-nęt ašarojo atsisvei
kindami, taip suprato į tą 
trumpą .laiką, kaip viena mei
linga šeimyna, čia reikia pa
žymėti, kad vietos moterys 
daug pasidarbavo gaminda
mos mokyklos įgulai valgius. 
Reiškia, jos keletui dešimčių 
ypatų kasdien per dvi savai
tes po tris valgius pagamino, 
tai reikėjo pasidarbuoti. Be 
to, patogumas pąrko patalpų 
ir vietos ^sudarė jaukų , būvį.

Užbaigimui mokyklos rug
pjūčio 29 d. piknikas nepa
prastai buvo dįdeliš,. kaip vie
tinės publikos, taip svečių su
važiavo iš daugelio' miestų ir 
valstijų. Kaipd tokiame di
deliame suvažiavime ,visvien 
kilta, draugiška, svetinga at
mosfera buvo. D. J. .

Moderniškai {rengtos Koplyčios 

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

TeL MArket 2-5172

Atsiminimas po Trejų Metų
Prieš • tris • metus atgal ve

lionis Jurgis Aukštis - Aukšti
kalnis užbaigė savo gyvenimo 
dienas, rugsėjo 8 d., 1945 m., 
Stockton, Cal. Jo gyvybė bu
vo pakirsta nuo vėžio ligos. 
Ne pirmas ir ' ne paskutinis 
asmuo nelaiku buvo prašalin
tas iš gyvųjų tarpo, kuriems 
dar yra proga gyventi ir veik
ti, bet kad taip yra, prisieina 
susitaikinti. Tikiuosi, kad at
eityje kova prieš vėžligę bus 
ištobulinta ir sutaupys daug 
gyvasčių.

Velionis Aukštis, gyvenda
mas per devynis metus Paci- 
fiko pakrantėj,, veikė nemažai 
lietuvių tarpe ir yra gerokai 
pasižymėjęs tarptautiniame 
veikime Komunistų Partijos ir 
CIO unijoj. San Francisco 
lietu idi gerai jį atmena ir jis 
ten paliko trūkumą lietuvių 
LLD ir LDS kuopose.

Noris velionis Jurgis dar ga
lėjo ilgai gyventi ir veikti pa
žangių darbo žmonių ztąrpe, 
bet kada jį liga nualino ir jau 
jautė, kad gyvenimo dienos 
suskaitytos, tad jis nprs tiek 
gėrėjosi, kad antras, pasauli
nis karas buvo baigtas ir kad 
Sovietų galinga Raudonoji Ar
mija sutriuškino fašistinę ga
lią Europoj ir Azijoj. Jis mi
rė su ta minčia, kad darbi
ninkų kova bus pilnai laimėta 
visani pasaulyje.

Atsimindami velionies dar
bus ir troškimus, liekam su 
gailesčiu, w

' i Žmona Anna, • 
Brolis

August- Gustas
BELTAIRE FLORIST

Lietuvis Kvietkų Pardavėjus 
6762 FQURTH AVE., BROOKLYN 20, N. Y.

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

ir tt, tetefonuokite •
. SHoreroad 8-9330 r,
Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką, 

ko jūs reikalausite;
Specialistai Pritaikymui 

šermenims, Vestuvėms ir Bąftkietams 
Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS 
FUNERAL HOME, Ine., 854 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

J. J. Kašldauaus, M. D.
580 Summer Avenue, ’ 

. Newark 4, N. <. s
' HUmboldt 2-7964

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks- 
lūs ir krajavus 

MT.sudarau su ame- 
rikoniškais. Rel- 

S; mH kalu! esant Ir 
WhQIIkMW padidinu tokio 

dydžio, kokio pa- 
'VRKWvJlT geidaujama. Tai- 

,>ogiz atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

Kampas Broadway Ir Stone Ave., prie

(BIELIAUSKAS) . • ,

Laisniuotas Graborius
Liūdėsio valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas ir*už prieinamą kalną. '

Puikiai Įrengtoji Dvi Koplyčios, Duodamos 
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

BROOKLYN, N. Y

Kadangi šiuom tarpu 
dienraščiui labai reikia 
pinigų, tai duodame di
delę nuolaidą ant svarbių 
knygų.,

Poeto Stasio Jasilionio 
eilėraščių 2 didelės kny
gas duodame tik už $1.‘

Tai yra gražios poezi
jas jjątys geriausi rinki
niai. Puikus pasiskaitymas 
jaunimui. Norintieji iš
simokinti gerai Ųetuviškai 
skaityti, skaitykite poeto 
Stasio Jasilionio eiles.

Anksčiau išleistoji kny
gą BEŠVI NT ANTIS RY
TAS yra 288 puslapių 
knyga. Antroji, išleista 
pradžioje šių metų PA
VASARIŲ GODOS iš 
256 puslapių knyga. Tas 
abi knygas gausite tik už 
$1. Persiuntimą apmo 
kosime. i

Tik už vieną' dolerį jūs 
įsigykite gražiausios poe
zijos dvi knygas ir tuom 
pačiu kartu paremsite sa
vo; dienraštį finansiniai 
sunkiuose - vasaros mėne
siuose.

Dabar Jonė yra dar jaunutė, 
(bet iš jos galima daug gero 
tikėtis ateityje. Todėl linkiu 
J. Daugirdaitei gražiausių pa
sisekimų ateities. gyvenime ir 
-niekad nesitraukti iš kovų už 
progresą, už žmonių laisvę ir 
šalies demokratiją.

J. M. KarsOnas.

Užsąkynjus prašome 
siųsti šiuom antrašu: 
LAISVE, 427 Lorimer St., 
Brooklyn 6, N. Y. *

buvo smagu. , Va, maniau, 
draugė Sukackienė tai jau ti
krai užims piknike įžymią 
vietą, kaip prakalbininkė, or
ganizatorė ir tt. Apsivyliau, 
ji virtuvėj: maistą dalina, in
dus plauna. Taip, jei kas ve
ža, tam ir krauna. Ir daug 
kitų worcesterieciu dirbo išsi
juosę. Einant toliau, draugai 
susitinka, sveikinasi, šneku
čiuojasi, alutį geria. Ant 
erendos pastogė, 5-6 stalai ap
sėdusių pinaklį lošia. O ant 
oro po medžiais stalas, iš abie
jų pusių vyrų kupetos susi
spaudę, rodos, ir uodas nosies 
neįbruktų. Nugi, du “galin
čiai” pasidėję “šeškių” lentu
kę šeškes stumdo. Balsai ^gir
disi : “Bostonas laimės,’ 
Worcesteris laimės.” 
tarpu šiaip taip vienas 
spaudžia ir pareiškia: 
noriu lošt.” Gerai. Is 
Hartford, Connecticut. Bosto
nas ir' Hartfordas lošia. Bos- 
toniškis neatsilaikė. Taigi, 
gal dar reikės' bostoniškiams 
su hartfordiečiais kada nors 
susitikti. Jei ne 'kitur, tai gal 
ant Laisvės pikniko 1,949 
tais, Maynard, Mass.
Montello Atydai

Bostoniškiai pralaimėjo 
Hartfordui Worcesteryj, todėl 
jie nori atsigriebti Montelloj 
rugsėjo 12, Tautiškame darže. 
Mat, yra žinoma, kad jūs ten 
turite stiprią grupę lošėjų, 
vadovaujamų J. Jančiūno. 
Praneškite jam, kad Bostonas 
bus prisiruošęš nors kiek at
sigriebti.

Prie tam, bus gražus pikni
kas. Kaip ir visuomet; bosto- 
niškių esti dideli-gražūs. Ren
gia ALDLD 2 kp. su moterų 
skyrium ir LDS 62 kp. Gros 
orkestrą. Pasižada užganė
dinti, visus. Aist.

Dirbdamas kafpentįęriu dieno
mis ir restaurane vakarais, 
Victor St. Cyr, gyvenantis 
Woonsocket,-R. I., vis vien ne
uždirba pakankamai išlaiky
mui žmonos su septyniais vai
kais. St. Cyr pasiūlė par
duoti savo dešinę akį už $10,- 
000 desperatiškose pastangose 
išsaugoti savo šeimą nuo pa
skirstymo po vaikų prieglau
das. Gaila, kad jis negyvena 
tarybinėje Lietuvoje. % Tokia 

šeima gautų vyriausybės 
paramą.

(SHALINSKAS)

Funeral Home 
x 84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y

Suteikiam garbingas laidotuose

S. .$150
Koplyčias suteikiam /nemokamai 

visose dalyse, miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Paul Gustas Funeral Home, 
INC.

354 MARCY AVENUE, BROOKLYN 6, N. Y.
Skersai gatvės nuo Armp?y '

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefconuokite dieną ar naktį 

EVergreen 7-4774
I ' V .

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

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

Asmeniški aptarnavimai'suteikiam a šeimom sulyg pareh 
kalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega. .

Dabar pamačiau vietiniam 
laikraštyj—nuotraukoj, Jonu
tis veidas surimtėjęs, kuomet 
ji žiūrf tiesiai ir drąsiai miesto 
“džentelmanams” į veidus, 
kuomet tie “džentelmanai” tik 
pašaip'a's daro įš pikietuoj an
čių merginų, kur eina jaunuo
lių draftavimas \į pastovią ar
miją.'^ Jonė nerodo šypsos ten, 
kur rimti dalykai-'dedasi, kur 
ji susitinka su žipiOnių, laisvės 
mindžioto jais?

# /

Jonė visuomet linksma ir 
maloni su draugais ir draugė
mis, bet ji moka surimtėti, 
kuomet ji. randasi kovos lau-

TRUMANO MITINGE 
ŽMONĖS ŠAUKĖ: 
“NORIME WALLACE’O!”

Detroit. — Kuomet Tru- 
manas kalbėjo 50,000 žmo
nių mitingui, daugelis dar
bininkų iškėlė vėliavas su 
obalsiais: “Darbininkai re
mia Wallace’u!” “Wallace į 
prezidentus!” “Jei ne Wal
lace, tai bus karas!” “Fordo 
darbininkai stoja už Wal- 
lace’ą!” “Mes norime Wal- 
lace’o!” .

Auto. Darbininkų Unijos, 
pirmininkas Reuther ir vie
nas Darbo Federacijos va
das gyrė Trumaną.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

231 Bedford Avenue
> -I. » v Y'

Brooklyn 11, N. V.

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnąuja už 

prieinamą atlyginimą.

Šiuo laiku registruojama 
jauni vyrai karinei tarnybai. 
Neabejojama, kad visi “no
riai” šį įstatymą pildo. Ir va, 
jauni Progresyvės Partijos na
riai pikietuoja už atšaukimą 
šio įstatymo. Demokratų ir 
republikonų partijų vadovy
bėms tas nepakenčiama, kyla 
riaušių. Jų suorganizuotas 
tamsus elementas puola pi- 
kietuotojus, vartoja prastus 
kiaušinius ir tomeites. '‘Pa
vaišino” jais ir mūsų midsto 
policijos- komisijonierlų Sulli
van. Tur būt per arti priši- 
artiifo pažiopsoti. T^iip • se
kasi neva geriems piliečiams 
kariaut su “prastais.” .
Reikia Garsinti

Užbaigtuvių Meno Sąjungos 
mokyklos piknikauti į Wor- 
cesterį choras apsiėmė vykti- 
važiuoti busu. Bet, deja, va
žiavimo *laikn atėjo choriečių 
tik keli. Mat, važiuota dau
gelio automobiliais, ot, busas 
pusiau tuščias važiuoja. .Cho
ras iš to panešė nuostolius. J-ei 
būtų garsinta, būtų buvę pu
blikos su kaupu.

. Jau visiems žinoma, .pikni
kas buvo didelis, gražus'. Taip 
sakant, buvo kuo gėrėtis. ;Vie- 
ijok, gal ne visiems taip jau

LIETUVIŠKA ALUDE
DEGTINE, VYNAS ir 

ALUS

Kanados 
„ Black Horse Ale 
Joseph Zeidat, Jr 

411 Grand St ' 
Brooklyn, N. Y.



HMI

Glen H. Taylor

Žvėriški) Asmeny 
Esama Policijoje

»

Milton C. C. Woodbridge, 
48 metų, 6 pėdų aukščio, 250 
ąvarų policistas, • taip su- 

. daužęs savo 3 metų sūnelį, 
. jog .daktaras turėjo sudėti 6 

stičius jo veide. Nunešus vai
kui) į ligoninę, prasidėjus ty
rinėjimui, policistą areštavo.

Klausinėjama jo žmona He
len sako, jog jos vyras parėjo 
namo nusigėręs. Vaikučiui 
nuėjus,pas tėvą į kambarį, iš 
karto girdėjusi vyro barnį, 

• paskui vaikučio klyksmą.
Woodbridge išbuvę^- policis- 

t\i 23 metus. Kada jį išsipa
giriojusį pašaukė kvosti, jis 
susirgo nuo širdie^ atakos ir 

' tapo nuvežtas į ligoninę, ta
čiau sveikstąs.

Turime Tiktai Šimtinę, 
TrūkstaDvieju

Atsišakok
Susitarti su Trokmanais
Didžiosios

Ką Mums Pasakys Wallace Šį 
Ketvirtadienį, Stadiurrie?

Įdomu ir svarbu bus išgirs
ti Wallace’o ir jo bendrake
leivio Taylor’o prakalbas šio 
ketvirtadienio vakarą, rugsė
jo 9-tą, Yankee Stadiume, 
New Yo/ke. Tai drąsūs ir 
principingi žmonės, išdrįsę pa
sipriešinti Ku Kliuksų , gau
joms pietinėse valstijose.

Wallace bus atžymėtas A- 
merikos istorijoje kaipo pir
masis kandidatas į . Jungtinių

prezidentą. -<•
Senatorių Glen H„ Taylor, 

kandidatą j vice-prezidentą.
• Paul Robeson, paskilbusį 
artistą. • , .

O. John Rogge, buvusį J.
V; prokuroro padėjėją.

Kongresmanus Vito. Mare-
antonio ir Leo Isacson. '

Ir įdomią meno programą.
Jeigu jūs tikite mūsų lais

Valstijų prezidentą, kuris iš
drįso atsistoti ir pareikalauti 

©žodžio ir susirinkimų laisvės 
pietinėse valstijose. Jis pa
reiškė, kad jis nori kalbėti 
tiktai laisvai, laisviems žmo
nėms, be policijos kordonų, 
be komandos, kaip tai,laiduo
ja Jungtinių Valstijų konsti
tucija. Ir jis to laikėsi. Kur 
policija to nepildė, jisai ne
kalbėjo.
. STADIUME GIRDĖSIME:

Henry. A. Wallace, Progre
syvių Partijos kandidatą į

vėmis, norite išsaugoti taiką, 
jūsų vieta su Wallace’u ir 
Taylor’u ir su arti šimtu tūks
tančių to paties mylėtojų rug
sėjo 9-tos vakarą, Yankee 
Stadiume. River Ave, ir 157th 
St., Bronxe.

KELRODIS
Independent 8th Avenue li

nija iki 155th St. , >
IRT Jerome Ave. traukiniu 

iki 161st St.
Lietuvių Wallace 
for President 
Klubas

Henry A. Wallace

Sutiko Našlę 
Priimti į Marčias

Dienraščio Laisvės 
Paramai Piknikas

Gal Būt Bus Paskutinis
Ar ne tik bus paskutinis 

piknikas šiame sezone, kurį' 
rengia Sietyno.ir Aido Chorai, 

; rugsėjo 19 ’d., visiems gerai 
žinomame Liberty Paj-k, 340

Linden, NK .Į.
Kadangi šie abu chorai turi 

daug simpatizantų, tad aidie- 
čiai pasamdė du autobusu, 
kurie išvažiuos į pikniką nuo 

1 Laisvės namo.,
Kelionė į' ten ir atgal tik 2 

doleriai. Prašom registruotis 
- • Laisvės raštinėje ir pas Tony 

Jiaviką. Koresp.
.------------------—

Žaismąvietę Pavadins 
Kare Mirusio Vardu

Ateinantį sekmadienį Greeh- 
pointėję oficialiai atidaroma 
žaismavietė^ prie Cherry St. 

zir Vandervoort-Ave. Ją už
vardins saržento William T. 
Dougherty vardu:. Saržęntas 

s ‘ Dougherty buvo užmuštas anV 
Saipan liepos 9-tą, 1944 m.

' • M—...... . —

Visi traukiame į pikniką šį 
sekmadienį, rugsėjo ’(Sept'.) 
12 d., Vaičionio Parke.

Šis- piknikas yra paramai 
dienraščio Laisvės. . Visi dien
raščio Laisvės patriotai daly
vaukite^ šiame piknike.

R. MIZARA, Laisvės redak
torius, sakys prakalbą svar
biais dienos klausimais.

BusGera muzika šokiams, 
visokių valgių ir gėrimų, taip
gi bus^ duodamos dovanos ge
rinusiems šokikams. Plates
nių informacijų apie dovanas 
žiūrėkite skelbime.

Turėkite mintyje, kad dien
raščiui Laisvei labai yrą rei
kalinga finansinė parama. Sa
vo atsilankymu paremsite 
dienraštį Laisvę finansiniai. •

' Peter Lembo praėjusi^'me
tų birželio mėnesį buvo ...pa
traukęs teisman jauną karo 
našlę Mrs. Beatrice Ghilomi, 
kad jinai pas save/užlaikanti 
jo sūnelį iki vėlumos, tikriau 
tariant, iki ankstumoš ryto. 
Jo sūnus, tuomet buvęs tik 18 
metų, buvo per jaunas taip il
gai naktinėti, sakė tėvas. ‘

Teisme tėvas susipažino su 
savo sūnaus mylėtine. Išgir
dęs, kad jiedu abu mylisi, tei
sėjo patarta^, kad tame nie
ko blogo, tėvas pakvietė ją į 
viešnias. Susipažino su ja ir 
su jos šeima arčiau. Pasirodė, 
galį 'sugyventi. Ųabar, tėvas 
pasirašė sūnaus leidimą veltis. 
Graži našlelė, 25 metų am
žiaus, po metų pažinties, pra
dėjo ir tėvui rodytis nei sena,, 
nei bloga jo sūnui į pačias, ’o 
jam į marčias.

7' - Mitchell Ave 
p Kadangi šit

SUSTOJUS ELEKTRAI
t . jSuge^lus elektros laidams 

Brooklyn© centralinėje dalyje 
. antradienio vidurdienį- ' daug 

ofisų ir namų likosi be Šviesų, 
be skalbinių* o tūlikVarto j an
tį, elektrą virimui valgio, likosi 
ir be pietų. .Kai kur žmųnėg 

į likosi laukt/sustojusiuose, kel- 
hituose. ■ V

■■■■- . ......................

Brooklynietį Nušovė 
Prie Jo Namų

Steikai Apsimokėjo- 
Plėšikams

Sėdint prie namų, su žmo
na valgant šaltainę, praėjusio 
šeštadienio vakarą tapo mirti-, 
nai sušaudytas Colergero Za- 
charia, 57 metų. Blogdariai 
prasišalino.

Pirm mirties, Zacharia bu
vo atsipeikėjęs ir detektyvams 
pasakęs, kad jis jį sušaudyti 
atėjusių tų dviejų xtyrų ‘ ri'epa- 
žin0 ir nežinąs priežasties, 
dėl 'ko jį tūrėjo šaudyti. Mrs. 
Zacharia taipgi .sakėsi nepaži
nusi; tačiau jinai apipasakoju
si,, kaip jie atrodė. - Policija 
nhena, jog žmogžudžiai buvę 
naujokai tame užsiėmime. 
Girdi, ekspertai nebūtų pali
kę gyvą žmoną, kuri gali bū
ti prieš juos liudytoja, 'pagel
bėti juos sugauti.

Zaeharijos su trimis sūnu
mis gyveno 8423 — 17th Avė-, 
nue, sekcijoje vadinamoje 
Bėnsonhurst. Seniau buvęs 
salęsmanu, karo laiku Zacha
ria dirbdavęs laivakroViu, ta
čiau pastaraisiais dviem me
tais visai ^nedirbęs.

Steikai apsimokėjo jų 
pimo įstaigos savininkui," 
simokėjo ir plėšikams, 
apsimokėjo 2,
kitaip būtų nepirkę. Kaip ten 
nebuvę su valgytojais, su 
steikovietės savįninkais ‘įvyko 
tokia istorijukė:

Trys gražiai apsirengę, man
dagūs, kaip pridera į .tokias 
vietas eiti, plėšikai atėjo į 
namus pas steikovietės savi
ninką jpo.uis Levin,-44 metų, 
gyvenantį puošnioje Berkley 
House, ’120 ■ Central Park' 
South, New Yorke. Susirinko 
apie -$25,000 vertės šeimos 
braųgumynų, $500 pinigais. 
Tada surišo Leviną, jo žmo
ną ir sūnų' (jau nebe mažą 
vyruką) su jų į>ačiųv kakla
raiščiais, o 
netrukdomi.

Levinas yra savinink aš Gil
more’s Steak ( House, /148 E. 
48th St., New Xprke.

ke- 
ap- 
Gal 

ir valgytojams,

(jau nebę mažą

patys prasišalino

t.. MATYK NAUJAUSIAS* SENSACINGAS ŽJNIŲ FILMAS ... 
CHlNIJA KOVOJA PR^EŠ ARŠIAUSIĄ INFLIACIJĄ 

HOLANDIJA APVAIKŠČ1OJA WILHELMINOS 50 METŲ 
KARALIAVIMĄ

PREM. SCHUMAN SUSIDURIA SU NAUJA FR’aNČJJOS KRIZE 
Ir: “LETTER TO A REBEL” —i (This is America filmą)

EMBASSY NEWSREEL THEATRIC, feroadway lr 46 St.

Parkų Departmentas paskel
bė, kad *bus baudžiami visi, 
kurie išmes parkuose ant ve
jos ar ant kelių popįerinius 
indus ar kitokias liekanas.

Miramar Yacht Klube, 
Sheepshead Bay, Brooklyne, 
Raudonasis Kryžius rugsėjo 
9-tos vakarą pradedi saugaus 
plaukiojimo valtimis pamokas.

Come With Your Friends! A. Kalinauskas
OPEN BOWLING

EVERY EVENING AT

LIBERTY
AUDITORIUM ™
110-06. ATLANTIC AVE.

Richmond Hill, N. Y. (

Restaurant—Meeting & Dance Halls

Parduoda naujas ir taiso 
sekamas mašinas':

Vacuum Cleaners, Skalbi
mui Mašinas, Frigidaires, 

Television ir Radios.
• 7

Kreipjtites: 
104-12 - lllth Street

■ i. ’ ■♦K

Ozone Park 16, L.I., N.Y.

Telefonas Virginia 8-5897

Susilaukė Dvynukų
Olga ir Anthony Margos 

rugsėjo 5-tos rytą susilaukė 
pirmagimių kūdikių, dvynukų, 
Adelphi ligoninėje, - Greepe 
Avė., Brooklyne; Jieips var- 
dusKdavė Mary 4r Mario. Mo
tina ir - naujagimiai geroje 
sveikatoje.

Petras Vaznys, Laisvės iš- 
vežiotojas, didžiuojasi antru 
kartu patapęs “senuku,” prar 
turtėjusięs anūkais. . Pirmoji 
jo anūkė buvo dukters Cą^o- 
lyn’os dukrytė. Ne mažiau 
džiaugiasi, padidėjusia gimine 
ir Olgos seserys Carolyn .ir 
Anė Yakštienė, LDS Centrų 
knygvedė. Ir visi tikimės jau
nų 'LDS’eriiį; kadangi ir jau
noji motina Olga yra LDS na
rė.

Visi laisviečiai ir LDS’eriai 
sveikiname linksmus tėvus 
linkime laimės Jų 
šeimai.

; / BręoklynieČjai turėsimu ir 
savo vietinių kandidatų, .kurie 
tačiau daug nulems visoje Ša
lyje ir pąsaulyje. z •
' Pavyzdžiui: Brooklyne, tik- 

tąjį Kings County, turime į 
Miesto Tarybą kanębdatą, ku
ris energingai kovojo už 5 c. 
fėro <išlhikymą ir dabar’ ko- 
yoja ,už. 5 c. fėro atgavimą. 
Jis kovoja už teises visiems 
piliečiams organizuotis į to
kias. 4 organizacijas’, kokios 
jiemš naudingiausios; už teisę 
skaityti tą, kas kam patinka;, 
už’ lygjAs teises ir progas vi
siems dirbti ir gauti lygią mo
kestį už lygų darbą. Ir už 
daug kitų gerų dalykų.

. Iš to viso jau būsite supra
tę, jog . kalbu apie komunistų 
pastatytą ir Amerikos Darbo 
Partijos taipgi užgirtą ir už
dėtą ant savo baloto kandida-- 
tą Simon. W. Gersoną.

Kadangi Wall Strytas (ku
rio streikieriai neseniai buvo 
policijos daužomi ir būriais 
areštuojami) nenori to visko, 
už ką Gersonas kovoja, tocjėl 
bus stątoma visokiausių skers- 
painių/lcad piliečiai negalėtų 
Gersono išrinkti. Gersoho 
kampaniją yra kova prieš 
Wall Stryto galią. Dėl to , į 
šiuos rinkimus Brooklyne žiū
rės visas pasaulis.

Tai dėl to kova už Gersono 
išrinkimą yrar sunki, iškaštin- 
ga. Ir dėl to brooklyniečiai 
prašome paramos iš viso mies
to ir iš visur kitur.

Lietuviai, greta kampanijos 
už liaudies kandidatus nacio- 
nūle skale, turime pasiskyrę 
sukeįti Gersono kampanijai 
$300’ kvotą iki T5-tos šio mė- 

’ nėšio. Aukojame ’pagal ge
riausią -išgalę patys. Mūsų 
nariai, buvę nuvykę į didįjį 
philadelphiečių pikniką, par
vežė šiek tiek paramos nuo 
mainierių ir kitų žmonių, daug 
įdirbančių ir aukojančių išrin
kimui Wallace, tačiau nepa
minusių iV šios’ paviršutiniai 
mažytės, tačiau pamatiniai 
svarbios brooklyniečių ’ -rinki
mų kampanijos. , ~ • > '

Visiems pagelbėjusiems dė
kui. Visų dar neatėjusių’ į 
taflką prašome prisidėti. Įtei
kite savo auką per bile kufį 

‘jums žinomą mūsų narį ' ar 
prietelių. -

Lietuvių už Gersoną Grupe.

Antradienį įvykis pasitari
mas AFL Teamsters Unijos 
Lokalo 807-to su . didžiųjų 
truck manų firmų atstovais 
nutrūko be pasėkų. Firmos 
atsisakė patenkinti pamatinius 
truckmanų reikalavimus. Taip 
pat nutrūko ir ne^varkiečių 
teamsterių pasitarimai.

Streikas pradėjo antrą sa
vaite ir atrodo, kad gali dar 
pasitęsti. Jeigu ilgai pasitęs- 
tų, paliestų ir kitas firmas ir 
įvairias .industrijas, kadangi 
pritrūkus žaliavų, negalėtų 
dirbti. O taip pat ir negalė
jimas išvežti jau , pagamintų 
prekių trukdytų darbą. Sako
ma, kad bėgiu 58 dienų strei
ko 1946 metais bizpis turėda
vęs nuostolių iki pusantro bi- 
liono dolerių per dieną. /

Nuolat suvartojamieji gami
niai, kaip popieriniai puode
liai, lėkštės ir panašūs jau da
bar kalnais susikrauną ga
rni nt u vėse.

i

Maisto Vis Dar Yra 
Pakankamai

Turgaviečių komisionierius 
Eugene G. Schulz praneša, kad 
maisto sandėliai tebėra pilni 
ir švieži maisto produktai pri
statomi be pertraukos. Pieno 
taip pat pristatoma pakanka
mai, nors, trūksta popierinių

Pieną pristatinėja bonkose. 
Komisionierius prašo šeiminin
kių tuojau grąžinti Į krautu- 
vep tuščjas bonkas. Jeigu 
pritruktų pieho, sako jif,* būtų 
'ne dėl stokos pieno, bet dėl 
stokos bonkų. Pieno, kaip ir; 
kitę maisto pristatymo strei- 
kieriai netrukdo.

PARDAVIMAI
Parsiduoda’ dviejų šeimynų, 11 

kambarių namas, medinis, su visais 
modeminiais {taisymais, šiluma ip 
karštas vanduo. Parduoda pats navi
ninkas, be agento. Kaina gana pri
einama. Prašome kreiptis: Antanas 
Prekevičius, 1202 E. 96th St., Ca- 
narsie. (Brooklyn) N. Y. (211-213)

BROOKLYN 

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA 

Salės dėl. Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų Ir lt 

Puikus steičius su naujausiais
• Įtaisymais. .

KETURIŲ BOLIŲ ALtEYS 
Kainos Prieinamos.

949-959 Willoughby Ave.
' . Tel STagg 2-3642

REIKALAVIMAI
Lietuvis vyriškis ieškau kamba

rio arčiau darbavietės Flatbush 
avė., arba tame kvartale.
Turintieji laisvus kambarius lietu

viai malonėkite pranešti laišku Į 
Laisve, Lorimer St., 427 Brooklyn 
6, N. Y., J. Ignatavičiui.

ir 
mažajai

Queens Kolegija šiam se
mestrui turinti suregistravusi 
3^000 studentų.

TONY’S A
L'“!' 

UP-TO-DATE

BARBERSHOP 
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Coney Island Mardi Gras 
Įjus vykdomas 13 iki 19-tos 
rugsėjo..

• ■ >........ ’

GYDYTOJAS \

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

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

Ir Pagal Pasitarimais.
Telefonas EVergreen 4-0203

Valandos:

DANTŲ GYDYTOJAS g

Dr. A. Petrikai
221 South 4th fjtreet

BROOKLYN,'N. Y. 
Tel. EVergreen 7-6888

Valandos: * į1—8 vakare g
Penktadieniais uždaryta.

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustiną & Frank Sanko 

SAVININKAI
______ 1 * ■ ' ;

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

'PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra dideiis>pasjrinkimas visokių valgių

ATDARA DIENA IK NAKTĮ 7‘DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVĖ. v BU 
Tel. EVergreen 4-9612

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

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

> Brooklyn, N. Y.

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

u :---LTRECEPTŲ SPECIALISTAI.

MAX PEIŠT, Ph. G., 
EDWIN LANE, Ph. G.

Tel. EVergreen 7-6$38i I • L

GERI PIETOS!
/

Kada .norite gerų piety, 
kreipkitės į

Lorimer Coffeeshop
Frank Domikaitis 

Savininkas
s 417 Lorimer Street 

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtoj 
mėsos valgiai. Taipgi dar- 

pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

Peter
KAPISKAS *

BAR & GRILL
‘ ' p

Degtinės, Vynai ir Alus 
rheingold .;

BEER & ALES'
*

32 Ten Eyck St. J;
’ BROOKLYN, N. Y. '

Tel. EVergreen 4-8174
Peter Kapiskas

NUPIGINTAS PARDAVIMAS
Aukštos Rūšies Džiūlerių Sandėlio

Susidedant iš Daimantų. Platinų, Auksinių 
Daiktų, Gold Mountings, Taimantinių Vedybi
nių Žiedų, Moteriškų ir Vyriškų Aųksiiiių Žiedų,1 

Ir Auksinių Daiktų-Visokių Rūšių. ,z

' 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 ifc TAUPYKITE PINIGUS

Rankpinigiai Palaikys Bile Daiktą 
Iki Jums Jo Keikės

ROBERT LIRTON
701 Grand Street Brooklyn,

' • ■ , - • .

Telefonas STagg 2-2178
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