
Senate.
Kas Bankrutuoja?
Ar Bus Streikas?
Trumano Pareiškimas.

Rašo R. MIZARA

r Šiuos žodžius rašant, Jung
tiniu Valstijų senate debatuo- 
jama šiaurės Atlanto Pakto 
sutartis, — karinė sutartis, 
sudaryta su Vakarų Europos 
valstybėmis, ir nukreipta prieš 
Tarybų Sąjungą.

nei isterijai, senatas, be abe
jojimo, šią sutartį užgirs.

Po to tas pats senatas nu
tars duoti bilijonus dolerių 

• toms šalims ginkluoti.
Viskas formaliai 

taikos vardu, bet iš 
ruošiamasi naujam 
niam karui.

daroma 
tikrųjų 

pašau I i-

planasKuomet Marsh alio 
buvo paskelbtas, stambioji 
Amerikos ir Anglijos spauda, 
taipgi abiejų kraštų vyriau
sybių pareigūnai, skelbė, jog 
Vakarų Europa dabar tikrai 
būsianti “ant kojų pastaty
ta.”

Bet, štai Vakarų Europoje 
ir vėl skandalas: užgula ją

Anglijos viešpačiai dejuo
ja: tam kraštui prieš akis 
stovi bankrūto pavojus.

O Anglijai, atsiminkime, 
nuo karo pabaigos, Amerika 
sukišo jau keletą bilijonu do
lerių ’

Lenkija viena iš tų valsty
bių, kurios daugiausiai nu
kentėjo nuo karo.

O Tarybų Sąjunga nuo ka
ro nukentėjo kur kas dau
giau, negu Anglija.

Nei Lenkija, nei Tarybų Są
junga, nei kuri kita liaudiška 
demokratija, nieko iš Mar
shal lo plano negavo, — mū
sų vyriausybė jas ekonomi
niai boikotuoja.

Tačiau T. Sąjunga, Lenki
ja ir visas liaudiškų dcr.okra- 
tijų blokas šiandien nestovi 
prieš jokį pavojų.

Nedarbo ten nėra ir jis ne- 
gręsia.

Kraštų ūkis atstatomas ne
paprastais tempais.

žmonių gyvenimas palaips
niui gerėja ir gerėja.

Kiekvienas turėtų iš to pa
daryti atitinkamas išvadas.

Nežinia, kokias iš to išva
das padarys mūsų finansų 
ministras Mr. Snyder, kuris 

♦ .šiuo metu Vakarų Europoje 
svečiuojasi.

Plieno darbininkų unijos 
pareigūnai beveik nutraukė 
pasitarimus su United States 
Steel korporacijos viršinin
kais.

Pasitarimai nutrūko po to, 
kai plieno magnatai griežtai 
atsisakė pakelti darbininkams 
algas ir derėtis dėl senatvės 
pensijų darbininkams.

Unijos prezidentas Murray 
sako:

— Dabar mums nieko dau
giau nebelieka, kaip skelbti 
streiką.

Bet abejojama, ar tai bus 
padaryta.

Šiandien tūli darbo uniją 
vadai darbininkų streiko bi
josi labiau negu samdytojai!

Plieno magnatai galėtų dar
bininkų reikalavimus paten
kinti, nes jiems ir tuomet dajr 
liktų milžiniški pelnai.

L

žinovai skelbia, jog prezi
dentas Trumanas skubiai ruo
šia Jungtinių Valstijų Kon
gresui pranešimą apie nūdie
ninę krašto padėtį.

Yra sakoma, kad preziden
tas Trumanas savo pranešime 
griežtai pasakys, jog šalyje 
jokios depresijos nėra ir ji ne
numatoma, x

Tai prezidentas, girdi, pada
rys tam, kad 
čius moraliai, 
nių dvasią, 
prie didesnio

sutvirtinus pilie- 
kad pakėlus žmo- 
kad neprileidus 
ekonominio ato-

—.........v
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PREZIDENTAS TIKISI 
TAIKOS IR GEROVES

Trumanas Kovosiąs prieš Tafto įstatymą; Reikalausiąs 
Valdinią Darbą ir Geresnią Pensiją Bedarbiams

Washington. — Prezid. 
Trumanas sakė reporte
riams, kad jis pilnai tikisi, 
jog pasilaikys pasaulinė 
taika ir kad Amerikos ūkis- 
pramonė sveikai gyvuos.

Ūkinę šalies sveikatą 
prezidentas matė tame, jog 
per keletą pastarųjų dienų 
buvo pakilę pramonių šėrai 
Wall Stryte. (Jam bekal
bant šėrai vėl pasmuko že
myn.)

Apie ginklavimosi maži
nimą Trumanas atsisakė 
net kalbėti, iki bus padary
ta pasaulinė sutartis dėl 
atomų jėgos tvarkymo pa
gal amerikinį planą.

Šanghajuj Suimtas Anfferi 
kos Konsulato Narys'

Šanghai, Kinija. — Kinų 
liaudininkų valdžia Šan
ghajuj areštavo Amerikos 
konsulo pavaduotoją Wil- 
liamą Olive; sako, kad jis 
tyčia automobiliu įvažiavo į 
didį patrijotinį paradą, no
rėdamas jį sutrukdyti.

Liaudininkai praneša, 
kad policijos stotyje Olive 
parvertęs rašalinę ir kitaip 
smarkavęs. Amerikonai 
skelbia, kad kinų policinin
kai dėl to jį apdaužę.

38 Kunigai ir llnijij Vadai 
Prieš Atlanto Paktą

Washington. — 88 darbo 
unijų vadai ir protestantų 
kunigai šaukė Senatą at
mest Atlanto paktą.

Įteiktas Senatui jų pa
reiškimas vadina šį paktą 
žingsniu į naują pasaulinį 
karą; ragina Ameriką, So
vietus, Angliją ir Franci ją 
ramiomis derybomis spręs
ti ginčijamus klausimus.

Lietuvos Valstiečių 
Moterų Suvažiavimas

Vilnius. — Tarybų Lietu
vos Respublikos valstietės 
ir kolektyvietės moterys 
šiomis dienomis Vilniuje 
atlaikė pirmąjį savo suva
žiavimą.

Delegatės pranešė, jog 
kolektyviniai ūkiai per 1 
metus nuo įsikūrimo jau 
turėjo didelių pasisekimų. 
Šiemet jie gauna puikų 
derlių.

Buvo* raportuota, 
dabar Lietuvoj yra 
kolektyvinių ūkių.

jog 
4,000

Beveik visiRoma.
žvėrys čionaitiniame zoolo
giniame darže serga snukių 
ir kanopų ligomis; todėl jie 
šaudomi.

slūgio.
Deja, raminimai raminimais 

tepasiliks. Jie krizės 
nepašalins.

Atsimenate, kaip 
drąsino žmones 1930

O kas iš to išėjo?

pavojaus

Hooveris 
metais ?

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00 
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Pranešimas
Dienraščio Laisvės Skaitytojams

Prezidentas ketino tęsti 
kovą, kad būtų panaikintas 
priešunijinis Tafto - Hart
ley^ įstatymas.

Ateinantį pirmadienį 
Trumanas įteiks Kongresui 
raportą apie ūkinę šios ša
lies būklę. .

Pranešama, kad jis duos 
pasiūlymus sekamais reika
lais:

Atidaryti plačius valdi
nius darbų projektus be
darbiams; padidinti senat
vės ir nedarbo pensijas; 
duotu, federalių paskolų 
pramonėms plačiau išvysty
ti, geriau paremti farme- 
riųs. ir71.1.

Ben. Davis Liudija 
Komunistų Teisme

New
na-
ko-

kai-

New York. — Federalia- 
me teisme pradėjo liudyti 
Benjaminas Davis, 
Yorko miesto tarybos 
rys, vienas teisiamųjų 
munistų vadų.

Ben. Davis užginčijo 
tinimą, kad Komunistų 
Partija bet kada skelbus ar 
mokius, būk reikią nuversti 
Amerikos valdžią jėga ir 
prievarta.

Davis sakė, kad jis įstojo 
į Komunistų Partiją visų- 
pirm todėl, kad komunistai 
ryžtingai gina negrų tautą 
nuo baltųjų skriaudikų, nie
kintojų ir linčiškų žudikų 
ir reikalauja negrams visiš
kos lygybės su baltaisiais.

Davis iš profesijos yra 
advokatas, baigęs Harvar
do Universiteto teisių kole
giją 1929 m.

Sovietai Šaukia Uždraust 
Atom-Bombas ir Ligy Perus

Geneva, Šveicarija.— So
vietų Sąjungos atstovas 
generolas Nikolajus Slavi
nas įteikė Tarptautinei 
Raudon. Kryžiaus konfe
rencijai rezoliuciją, reika
laujančią uždraust atomi
nes bombas, ligų bakterijas 
ir nuodingas dujas kaip ka
ro įrankius. .

Slavino rezoliucija primi
nė tarptautinę 1925 m. su
tartį, kuri jau tada užgy
nė bakterijas ir nuodingas 
dujas, kaip urminio žudy
mo įnagius.

JANKIU BIZNIO 
ŽVALGAI AFRIKOJE

Egipto spauda praneša, 
jog atvyko Amerikos biz
nio pasiuntiniai i anglų ko
lonijas vakarinėje ir ryti
nėje Afrikoje. Jie žiūrinėja, 
kur jankiai galėtų pelningai 
įvesdinti kapitalą i pramo
nes, pagal prez. Trumano 
planą “atsilikusiems kraš
tams išvystyti.”

Washington. — Prezid.
Trumanas nesitiki, kad 
Kongresas užgirtų jo pa
siūlymą padidinti taksus vi
so 4 bilionais dolerių per 
metus.

Po liepos 10 dienos dienraštis Laisvė teišeis penkis sy
kius per savaitę. Tai reiškia, pirmadienio laida nebeišei- 
dinės.

Šis pakeitimas dienraščio išleidime pasidarė būtinai 
reikalingas dėl keleto priežasčių, kurių svarbiausios yra 
sekamos:

1. Jau seniai mūsų darbininkai jautėsi nuskriausti, 
kad jie vis dar turi dirbti visas šešias dienas savaitėje, 
kuomet šiaip pramonėje bei raštinėse beveik universa
liai darbininkai tedirba penkias dienas. Ypatingai jau 
seniai darbo unijos kovoja už trumpesnes darbo valan
das. Anksčiau ar vėliau mes turėjome pereiti prie’pen
kių dienų darbo savaitės. Mūsų spaustuvės darbininkai 
jau ir taip, palyginti, dirba už mažas algas, daug ma
žesnes, negu panašiuose darbuose yra mokama turtingo
se komercinėse spaustuvėse. Tuomi jie parodo savo nuo
širdų atsidavimą darbininkiškai įstaigai. Bet iš jų reika
lauti, kad jie tuo pat kartu dar dirbtų ir šešias die-nas, 
kuomet visur kitur dirba tik penkias dienas, jau per 
daug.

Mūsų gi finansinė padėtis neleidžia spaustuvėje darbą 
taip sutvarkyti, kad būtų galima šešis numerius per sa
vaitę išleisti, dirbant tik penkias dienas. Todėl kitos iš
eities nesiranda, kaip tik išleisti vienu numeriu ma
žiau.

2. Ilgai ir sunkiai dienraštis kovoja prieš infliaciją ir 
nesvietišką brangumą. Nepaisant nuoširdžiausios para
mos iš tūkstančių mūsų dienraščio rėmėjų, dienraščio fi
nansinė padėtis yra tokia, jog galo su galu suvesti ilgai 
nebegalima prie dabartiniu įplaukų. Reikia ieškoti išei
ties. Viena išeitis būtų, pakeliant keliais doleriais Lais
vės prenumeratą. Bet prieita išvados,, jog tas neigiamai 
atsilieptų į dienraščio tiražą. Ypač depresijai keliant 
galva, daugeliui skaitytoju jau darosi nelengva užsimo
kėti ir septynis dolerius už prenumeratą.

Suretinus gi dienraščio leidimą, išlaidos gerokai susi
mažins. Darbininkai mielu noru sutiko proporcijonaliai 
algas nusimušti, mažiau reikės popierių, juodylo, pigiau 
atsieis paštas, ir kt. Nesakome, jog tai jau pilnai 
išspręs dienraščio finansinę padėtį ir nebereikalaus iš 
mūsų visų finansinės paramos aukomis bei pelnu 
nuo parengimu, bet tikimės, kad nepriteklius bus daug 
mažesnis, ir dienraščio išlaikymas pasidarys daug tik
resnis.

8. Iš praktikos esame patyrę, kad beveik visose kolo
nijose skaitvtoiai pirmadienį gauna net du numeriu, at
sieit. šeštadienio ir pirmadienio. Tik labai retas kuris 
turi laiko bei suranda progą perskaityti abudu numeriu. 
Dažniausia pasitenkina tik antgalviu peržiūrėjimu ir 
vienos kitos žinios paskaitymu. Todėl, mums atrodo, kad 
skaitytojams didelio dvasinio nuostolio nebus, jeigu 
gausite tiktai vieną šeštadienio numerį pirmadienį ir jį 
pilnai perskaitysite.

Tai šie trvs vyriausi argumentai už suretinimą dien
raščio išleidimo. Šis nutarimas padarytas Laisvės Bend
rovės direktorijato. administracijos, redakcijos ir spaus
tuvės darbininkų tiktai po gero apgalvojimo ir ilgų dis
kusijų bendruose susirinkimuose.

Pasitikime, kad mūsų skaitytojai šį žygį užgiršite ir 
priimsite, dar stipriau susiglausdami apie savo dienraš
tį, dar daugiau dirbdami jo išlaikymui.

Ypatingai visus kviečiame plačiausiai atžymėti dien
raščio 30 metų sukaktį, ta proga prisiunčiant Laisvei 
pasveikinimu ir ką nors suruošiant dienraščio paramai.

Lai gyvuoja dienraštis Laisvė!
. Lai gyvuoja laisviečiai!

Direktorijatas, 
Administracija, 
Redakcija,
Spaustuvės Darbininkai.

Šiaurinė Korėja Siūlo 
Rinkimus Visai Šaliai

Seoul, Koreia. — Šiauri
nės Korėjos liaudies val
džia siūlė surengti visuoti
nus rinkimus ištisai Korė
jai.

Pietinėje Korėjos pusėje 
yra atskira dešiniųjų val
džia, sudaryta amerikonų 
globoje.

Šiaurinė Korėja šaukia 
suvienyti šalį per bendros 
valdžios rinkimus.

ORAS.—šilta giedra.
Seoul, Korėja. — šiauri

nės Korėjos -demokratinis

New York. — Vakar ir 
užvakar smuko Wall Stryto 
šėrai.

Gen. Chennault Tarnaus 
Čiang Kai-šekui

Kanton, Kinija. — Pra
nešama, jog amerikonų ge
nerolas Chennault organi
zuos čiang Kai-šeko tauti
ninkams lakūnus karui 
prieš kinų komunistus- 
liaudininkus. Numatoma, 
jog i Čiango oro jėgas bus 
traukiami ir savanoriai 
jankių lakūnai.

Chennault valdo vieną di
delę “kinišką” keleivinę 
lėktuvų liniją.

Dienraščio XXXI.

SAKO, ATLANTO PAKTAS 
-BANKROTAS AMERIKAI
Senatoriai Flanders ir Donnell įspėjo, kad Atlanto 
Kraštą Ginklavimas Lėšuos Milžiniškas Sumas Pinigą

Washington. — Renubli- 
konas senatorius Ralph 
Flanders pareiškė, jog At
lanto paktas “nesustabdys 
Rusijos”, bet taip brangiai 
lėšuos, kad galės nubank- 
rūtuot Jungtines Valstijas.

Kitas republikonas sena
torius, Forrest Donnell nu
rodė, kad karinis Atlanto 
kraštų sąryšis lėšuos Ame
rikai daugybę pinigų per 20 
metų.

Trumano valdžia reika
lauja $1,130,000,000 tiem 
kraštam ginkluoti tiktai 
pirmaisiais pakto metais. O 
kur dar 19 metų?

Sen. Donnell kritikavo 
demokratu vado senato- v

Clark Remia Hawaju 
Laivakrovių “Draftą”

Washington. — Genera- 
lis Jungt. Valstijų prokuro
ras Tomas Clark užgyrė 
sumanymą, kad Hawaju 
teritorijos seimelis nutar
tų perimt visas prieplaukas 
į valdžios rankas ir paskelbt 
streikuojančius laivakro- 
vius “civiliniais” valdžios 
tarnautojais.

Jei seimelis išleistu tokį 
įstatymą, tai streikieriai 
būtų draftuojami versti
nam darbui ir baudžiami 
už atsisakymą dirbti.

Hawaju laivakroviai, 
CIO unijistai, išstreikavo 
jau 69 dienas, reikalauda
mi pakelt algą 82 centais 
valandai.

Vėliausios Žinios
London. — Anglijos dar

bo ministeris George Isaacs 
pareiškė, jog karalius Jur
gis pirmadienį paskelbs be
veik karinį, “opiojo reika
lo” stovį, jei streikuojantie
ji laivakroviai dar negrįš 
darban.

Valdžia įsakė kariuome
nei iškrauti laivus. Taip ar
mija ir pradėjo laužyti 
streiką.

Tokio, Japonija. — Japo
nų valdžia, su generolo 
MacArturo pritarimu, grū
moja paskelbti pusiau kari
nį stovį prieš streikus.

Ibaragi apskrities mai- 
nieriai smarkiai demonstra
vo prieš 200 angliakasių pa
leidimą ir 19 jų areštavimą.

Tokio. — Minia japonų 
darbininkų akmenimis ap
mėtė “čĮžypsą”, kuriuo va
žiavo jankių saržentas.

Seoul, Korėja. — Dešiny
sis pietinės Korėjos prezi
dentas Syngman Rhee vėl 
šaukė Ameriką ir kitas Pa- 
cifiko Vandenyno šalis su
daryt karinį sąryšį, panašų 
į Atlanto paktą, prieš So
vietus ir komunistus.
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riaus Tomo Connally’o ir re- 
publ. sen. Wandenbergo kal
bas, kuriose jie pasakojo, 
būk Atlanto paktas neįpa
reigoja Ameriką tuojau sto
ti karan, kai tik būtų “už
pulta” bent viena • paktui 
priklausanti šalis.

Donnell sakė:
— Galima per 4 minutes 

įtikinti kiekvieną išmintin
gą žmogų, jog šis paktas 
uždeda pareigą paskelbti 
karą tokiame atsitikime.

Teigiama, kad, nepaisant 
tų įspėjimų, Senatas už ke
leto dienų urmu užgirs At
lanto paktą. Sakoma, tik 5 
iki 10 senatorių balsuosią 
prieš jį.

Anglai $250,000,000 Nu
raus Pirkinius iš Amerikos

Washington. — Marshal- 
lo plano administratorius 
Paul Hoffman sakė, jog 
Anglija, turbūt, 250 milio- 
nų dolerių numuš reikmenų 
pirkimus iš Amerikos per 
12 sekamų mėnesių.

(Amerikos iždo sekreto
rius John Snyder tariasi 
Londone su Anglijos iždo 
ministeriu Staffordu Cripp- 
su, kaip ištraukt Angliją iš 
finansinės krizės.)

Roma. — Italu valdžia 
ištremia Lucky Luciano į 
Sicilijos kaimelį. Deportuo
tas iš Amerikos, gengsterių 
vadas Luciano buvo Italijoj 
suimtas už narkotiškų svai
galų šmugelį.

frontas reikalavo, kad 
Jungtinių Tautu kojnisija 
pasišalintų iš pietinės Ko
rėjos.

Praga. — Čechoslovakų 
komunistų laikraštis “Svet 
Prace” rašo:

— Katalikų dvasiškiai, 
kurie pirmiau dėkojo Die
vui už Hitlerį, dabar kursto 
parapijiečius į riaušes prieš 
Čechoslovakijos liaudies 
valdžia. €

Detroit. — Sustreikavo 
9,000 Packardo automobilių 
darbininkų dėl to, kad 
kompanija pavarė iš darbo 
15 gerų CIO unijos natrių.

Washington. — 
kiečiai per.pusmetį 
valdžios bonų už 
000,000.

Washington. — 
valstijose sumažėjo 
tuvių biznis.

Ameri- 
išpirko

Visose
krau-

Washington. — čionai ti- 
niai politikai atvirai kalba, 
kad Anglija “beveik bank
rutuoja.”
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Plieno Kompanijos ir Darbininkų Algos
Be jokių didelių ceremonijų United States Steel Cor

poration atmetė CIO United Steelworkers unijos reika
lavimą dėl algų pakėlimo. Korporacija pareiškė, kad jos 
darbininkai jau ir taip gauną labai aukštas algas.

Gavęs tokį atsakymą, unijos prezidentas Philip Mur
ray pareiškė, kad derybos su korporacija prilipo liepto 
galą ir kad nebeliko jokios vilties susitarimui jokiais ki
tais klausimais. O kaip žinoma, unija yra nusistačius pa
skelbti streiką, jeigu jos reikalavimai bus atmesti. Ar 
šito nusistatymo Philip Murray laikysis ir ištiesti ruošis 
prie streiko, tai dabar sunku pasakyti.

Padėtis labai rimta. Korporacijos pasiteisinimas ne
pateisinamas. Netiesti, kad plieno darbininkai yra pa
kankamai apmokami. Plieno darbininkų reikalavimai y- 
ra teisingi ir plieno kompanijos galėtų juos išpildyti. 
Paskutiniais keliais metais jos prisidarė užtenkamai pel
no, kad lengvai galėtų savo darbininkams algas pakelti.

Jau daug kartų mes esame pabrėžę, kad ir ekonominė 
krizė apsireiškia mūsų šalyje vyriausiai todėl, kad žmo
nių perkamoji galia yra per maža. Dauguma žmonių yra 
darbininkai. Šalyje yra arti šešiasdešimt milijonų dir
bančiųjų. Kai jų uždarbiai mažiukai kainos per aukštos, 
jie negali įsigyti net ir labai reikalingų daiktų. Tuo bū
du naminė rinka susitraukia ir pramonės produktai ne
gali patekti į vartotojų rankas. Taip ir atsiranda taip 
vadinamas “viršperdirbis”. Bet faktinai tai nėra joks 
viršperdirbis, o tik nepajėgumas žmonių reikalingų 
daiktų įsigyti.

Ar gali būti viršperdirbis, kai milijonai ir milijonai 
žmonių neturi tinkamų namų gyvenimui? Ar gali būti 
viršperdirbis, kai šalyje trūksta mokyklų? Ar gali būti 
viršperdirbis, kai desėtkai milijonų žmonių ne tik pieti
nėse valstijose, bet visoje šalyje nėra tinkamai apsiren
gę ir pilnai pavalgę? Visa bėda tame, kad tie žmonės, 
tie darbininkai neturi pakankamai įplaukų, idant galėtų 
ir patys gerai maitintis ir gražiai gyventi ir savo šeimas 
tokiu pat gyvenimu aprūpinti.

Taigi, mūsų supratimu, Amerikos organizuotų darbi
ninkų, ne lik plieno pramonės, bet visų pramonių, reika
lavimas naujo algų pakėlimo yra pateisinamas šios tur
tingos šalies gerove. Todėl kiekvienas, kuriam rūpi liau
dies ir šalies gerovė, atmes Plieno Korporacijos pasitei-| 
sinimą ir parems plieno darbininkų reikalavimą algų pa-' 
kėlimo.

Tik Trys Metai
New Yorko teismas nubaudė trijų metų kalėjimu ban

kininką Crowe, kuris iš National City Bank pavogė 
$883,660. Teisėjas Goddard jo pasigailėjo. Crowe prašė 
susimylėjimo.

Bet kažin ar teisėjas Goddard būtų buvęs toks gerašir
dis, jeigu į jo rankas būtų patekęs biednas žmogus ir ras
tas kaltu apsivogime?

Masą Globoje Anglija
Du svarbūs pranešimai: vienas iš Londono, kitas iš 

Washingtono. Iš Londono pranešta, kad Anglija daugiau 
nieko nebepirks iš Jungtinių Valstijų. Tais Amerikos 
doleriais, kuriuos ji dar turi, ji pirks daiktus kur nors 
kitur.

Iš Washingtono pranešta, kad mūsų vyriausybė links
ta prie Londono pasiūlymo pirkti Anglijoje “strateginių 
medžiagų” ir jas krauti į sandėlius. Amerika; pirkdama 
iš Anglijos, padidins Anglijos dolerių sumą.

Abudu pranešimai svarbūs Amerikos žmonėms. Jie ne
padės mūsų šaliai nugalėti ekonominę depresiją. Jie pa
gelbės Anglijai, bet nepagelbės Amerikai.

Rems Senųjų Partijų Kandidatus
Amerikos Darbo Federacijos Politinė Lyga praneša, 

kad 1950 metais senatoriniuose rinkimuose ji rems apie 
septyniolika demokratų ir tris republikonus. Federacija 
yrą griežtai nusistačiusi prieš nepriklausomą darbo uni
jų politinį veikimą formoje naujos partijos. Ji laikosi 
tos nuomonės, kad per senąsias partijas ji gali daug 
daugiau laimėti.

* Pradžia Gera
Texas valstijos seimelis priėmė ir valstijos guberna

torius pasirašė įstatymą prieš linčą. ^Persekiojami ir bau
džiami bus tie, kurie be teismo žmogų kankins arba nu
žudys.

Toks įstatymas labai vietoje. Tačiau įstatymas gali la
bai gražiai gulėti knygoje ir nebūti pravestu gyvenimam 
Texas žmonės turi prižiūrėti, kad tikrai būtų' persekioja
mi ir baudžiami linčininkai.

Jau tūkstančiai metų, kai 
vėžiu serga ir nuo jo mirš
ta žmonės, gyvuliai ir au
galai.

Gydytojai yra surinkę 
daug žinių apie vėžio ligos 
reiškinius, bet dar nerado 
atsakymo į klausimą: Kas 
yra tikroji vėžio priežas
tis ?

Dar nėra jokios tikros 
gyduolės šiai ligai, ku
ri kas metai vis daugiau 
žmonių numarina.

1930 metais vėžys užkan
kino 117,800 amerikiečių. 
Dabar jis tiek pasmarkėjo, 
kad šiemet grūmoja pražu
dyti daugiau kaip 190,000 
žmonių Jungtinėse Valsti
jose. Žinovai teigia, kad tik 
geriausia ir greita dakta
riška pagalba . galėtų pail
ginti keliais mėnesiais bei 
metais gyvybę trečdaliui tų, 
kuriuos vėžys nepaspės pa
smaugti.
Paprastieji Gydymo Būdai

Paprastai vėžys gydomas 
išpjovimais ir X-spinduliais 
bei nematomaisiais radium 
metalo spinduliais. Bet tie 
spinduliai iki šiol tegali pa
naikint tiktai odos vėžį ir 
kitus, paviršinius vėžio 
skaudulius.
' Gilesnės vėžio žaizdos y- 
ra išpjaunamos. Daroma 
net tokios operacijos, kad 
išima žmogui vežiuotą 
plaučių pusę, išpjauna di
desnę skilvio (skrandžio) 
pusę, žarnos dalį ir visą 
blužnį; ir po viso to žmo
gus kartais dar iki keleto 
metų pagyvena.

Bet joki spinduliai nei 
operacijos neišgelbėja ligo
nio, kuris pavėluoja, kurio 
vėžys per daug išsiplėtęs 
kūne. Nors vienur išpjau
nami skauduliai, tai krau
jas jau būna nunešęs vėžio 
ląsteles (celes) į kitas kūno 
dalis, kur ir susidaro nauji 
vėžio lizdai.

Sunkus Pažinimas
Gydytojai ir sveikatiniai 

valdininkai ragina: Jeigu 
turite kokį ilgai negyjantį 
skaudulį arba nužiūrite vė
žį, kuo greičiausiai kreip
kitės į kliniką ar ligoninę, 
kad ištirtų.

Tiriama įvairiais chemi
kalais, elektriniais prietai
sais, ultra-violetiniais spin
duliais; daroma visokį 
kraujo bandymai.

Bet tiktai apie 80 kartų 
iš šimto tyrimai nurodo vė
žį, jeigu juos daro gerai iš
silavinę specialistai; o 20- 
je sykių iš šimto vėžys dar 
neatspėjimas, nežiūrint vi
sų tų bandymų.

Jeigu moteris nėščia, jei 
žmogus serga džiova ar 
plaučių uždegimu arba ki
ta apkrečiamąja liga, pla
čiai apimančia kūną, tai vi
si minimi- bandymai rodo 
tuos pačius ženklus, kaip 
vėžio liga. Tatai gi apsun
kina vėžio pažinimą.

Chicagos Universiteto 
profesorius dr. Charles B. 
Huggins kovo mėnesį šie
met paskelbė savo atradi
mą, kuris padedąs geriau 
vėžį pažinti. Dr. Huggins 
išskyrė gryną skystį iš su
krekėjusio kraujo, vadina
mą serum albuminą. Jeigu 
toks skystis iš sveiko žmo
gaus kraujo pakaitinamas, 
tai greičiau sutirštėja, 
tampa ypatingais drebu
čiais. O kaitinamas vėžio 
ligonio kraujo skystis lėčiau 
tirštėja, ilgiau užtrunka, i- 
ki virsta drebučiais.

Bet ir šis bandymas su
maišo vėžį su džiova ir ki
tais plačiais kūno apsikrėti- 
mais ligų perais.

Taigi dar nėra jokio che
minio bandymo, kuris tik
rai parodytų vėžio ligą. Yra 
tik spėjamieji nurodymai.
Naujesnieji Gydymo Būdai

Jau gana seniai buvo 
manoma, jog yra ryšio tarp 
lyties liaukų veikimo ir tū
lų vėžio pavidalų. Tam pa
tikrinti dr. Huggins darė 
gyvuliams bandymus, kurie 
ir patvirtino tą manymą.

Daugelis senyvų vyrų 
serga prostatiškos liaukos 
(glandso) vėžiu. Kai ku
riuos tokius ligonius dr. 
Huggins išromijo. Tuo bū
du sustabdė^ lytinių syvų 
plaukimą į prostatišką liau
ką; taip ir sulaikė vėžio 
augimą toje liaukoje ir pa
lengvino bei panaikino 
skausmą. Tūliems visai iš
nyko vėžys po išromijimo, j 
nors iš prostatiškos liau- i 
kos jis buvo pasklidęs ir 
po kitas kūno dalis.

Išpjovus moterims kiau- 
šinynus (ovarus), ši opera
cija apstabdė krūtų vėžio 
augimą 15-kai nuošimčių 
tų moterų per tam tikrą 
laiką.

Lytinių Liaukų Syvai
Jeigu vyrui, turinčiam 

vėžį prostatiškoje liaukoje, 
duodama skysčių iš mote
riškų lytinių liaukų, tai šie 
syvai gydo prostatišką 
liauką beveik tiek pat, kaip 
jo išromijimas. Moteriški 
lytiniai skysčiai kovoja prieš 
vyriškus lyties skysčius, 
skatinančius vėžio augimą 
prostatiškoje liaukoje.

Kuomet turinčiai krūtų 
vėžį moteriai duodama vy
riškų lytinių'liaukų syvų, 
tai jie ištisiems mėnesiams 
sustabdo vėžio skaudulių 
didėjimą krūtyse, o kartais 
sumažina ir jau buvusius 
skaudulius. Dar daugiau. 
Vyriški lyties syvai taiso 
moteriai ir kaulus, kurie 
buvo vėžio pažeisti.

Vyrams paprastai naudo
jama lytiniai gyvulių pa
taičių syvai, o moterims — 
patinų syvai.

Cheminiai Vaistai
Kai kurie chemikalai su

teikia laikinį palengvinimą 
vėžio ligoniams. Beveik vi
si tie chemikalai nuodingi. 
Tarp jų yra aršeniko kalis, 
kolchicinas; aminopterinas 
(naikinąs reikalingąją kū
nui foliškąją rūkštį, vieną 
B vitaminų) ir k t.

Nitrogeno - azoto muš- 
tardos, karinių dujų me
džiaga, šiek tiek padeda’ 
žmonėms, sergantiems leu
kemia, tai yra kraujo vė
žiu: apstabdo per daug di
delį baltųjų kraujakūnių 
augimą. Nitrogeno muštar- 
da bent tiek pailgina leuke
mijos ligoniui gyvenimą, 
kaip X-spinduliai.

Ciklotronai, atomų skal
dymo mašinos, gamina ir 
skiriamus gydymui kai ku
riuos nepastovius elemen
tus, vadinamus radio-aktin- 
gus isotopus, fosforą, iodą 
(iodiną), aršeniką ir kitus.

Buvo skelbiama, kad ato
minių bombų pramonė dik- 
čiai padės tais isotopais gy
dyti visokias ligas. Bet pa
sirodė, jog atominės gyduo
lės nėki’ek ne geresnės, kaip 
minimi nuodingi chemikalai 
ir X-spinduliai, kovoj prieš 
vėžį.

Kas Iššaukia Vėžį
Vėžys yra netvarkus, su

gedęs kūno ląstelių (celių, 
narvelių) augimas, kur ga
na greitai susidaro skau
duliai bei kenksmingos mė
sos.

karns, tai jiems neprisimeta 
vėžio liga. Vadinasi, karštis 
sunaikino vėžio perus - vi
rusus piene.

Jei vėžiu sergančių pelių 
pienas suleidžiamas į stikli
nę ir įdedama tam tikrų 
vaistų, tuomet jau nekimba 
vėžys geriantiem šį pieną 
peliukam. Reiškia, vaistas 
užmušė nematomas vėžio • . .. . / bakterijas piene.

Ar Vėžio Perai yra
« Visiems Įgimti?
Plaučių uždegimo ir tūlų 

kitų ligų smulkieji perai- 
virusai greitai ima sirgdint 
žmogų ar gyvulį, kai tik ga
na daug jų patenka į kūną. 
Bet jeigu sveikas naujagi
mis peliukas įžinda mena
mų perų iš sergančios vė
žiu pelės pieno, tai vėžys 
jam atsiranda tik pusamžy
je arba senatvėje.

Daugiausia vėžiu serga 
viduramžiai ir senesni 
žmonės.

Kai kurie naujoviniai 
mokslininkai todėl spėja, 
kad, turbūt, visi gyvuliai ir 
žmonės apsigeni a su vėžio 
perais. Tie perai, esą, per 
ilgą laiką “miega,” nieko

Moksliniai bandymai pa
staruoju laiku rodo, jog vė
žio liga atsiranda iš tam 
tikrų baisiai smulkių bakte
rijų - perų, kurie vadinami 
virus’ai s.

Bet vėžį gali iššaukt ir 
sekamieji dalykai:

Ultra - violetiniai saulės 
spinduliai, aršenikas; me
talai chromas, kobaltas, 
karbonilinis nikelis; asbes
tas, mineralinis aliejus, pa
razitinės kirmėlės, suodys, 
derva, degutas, rūkymas, 
karštis, tankus erzinimas, 
tūlų liaukų per smarkus 
veikimas, chemikalas kreo
zotas, gaminami iš anglies 
dervos ir žibalo daiktai ir 
visa eilė dirbtinių - plasti
kinių medžiagų.

Naujoviniai vėžio tyrinė
tojai lemia, jog šie dalykai 
ne patys savaime iššaukia 
vėžio ligą, bet tik pasilpni- 
na kūną taip, kad vėžio 
bakterijos gali pradėti pra
gaištingą savo darbą. Jie 
paruošia vėžiui dirvą ir pa
skatina jį veikti. Pamatinė 
gi vėžio priežastis yra tam 
tikros, dar nesusektos smul
kiu - smulkiausios bakteri 
jos — virusai. Tatai parodo 
,sekamieji bandymai:

Įrodymai
Štai vėžiu serga gyvulys. 

Mokslininkai išpjauna jo 
vėžio skaudulį ir išspaudžia 
iš skaudulio skysčius. Juos 
taip apvalo, kad per jokį 
mikroskopą neinatyt nė vie
nos žinomos ligos perų. Pas
kui, vartodami daktariška 
“adatą,” įleidžia tų skysčių 
kitam, sveikam gyvuliui į 
kraują; tada po kiek laiko 
ir atsiranda vėžio skaudu
lys toje vietoje, kurion ada
ta įšmirkštė vėžiškų skys
čiu.

Jeigu sveikus peliukus 
žindo serganti vėžiu pelė, 
tai beveik visi peliukai su
serga vėžiu, kuomet sulau
kia pusės savo amžiaus ar
ba pasiekia senatvės. Išsi
vysto pas juos vėžys net to
kiuose atsitikimuose, kur 
peliukai tik sykį kitą po gi
mimo pažinda sergančią vė
žiu pelę.

Bet jeigu vėžiškų pelių 
pienas pakaitinamas iki 
tam tikro laipsnio — pas- 
teurizuojamąs ir paskui 
duodamas sveikiems pelių- 

ADF International Hod Carriers & Common Laborers unijos lokalas 1202, Tulsa, 
Oklahoma, pradėjo statyti gyvenamuosius namus paminėtame mieste; unija finan

suoja statybą. Tai bus žemų nuomų namai. . ;

' 2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— Šešt., Liepos 9, 1949

neveikia, iki susidaro tin
kamos jiems sąlygos pradė
ti žalingąjį darbą.- Ir tiek 
skirtingų galį būti tų perų, 
kiek yra įvairių vėžio ligos 
rūšių. O perus gali paska- 
tint naikinti kūną tūlos me
džiagos ir kiti veiksniai, 
kurie nurodyti pirmesnia- 
me šio straipsnio skyriuje 
(Kas Iššaukia Vėžį).

Planingos Pastangos
Vėžio klausimas yra ne

sveiko kūno audinių augi
mo ; klausimas, kuris dar 
pamatiniai neišnagrinėtas.

Amerikiečių Draugija 
Kovai prieš Vėžį pastaruo
ju laiku ypač sukruto dar
buotis. Tuo reikalu susirū
pino ir mokslinė valdžios 
Nacionalė Tyrinėjimų Ta
ryba, kuri piniginiai rems 
vėžio priežasčių ir gydymo 
tyrinėjimus. O tarybos pa
skirtas Komitetas Augimo 
Klausimais peržiūrės ir tik
rins visus mokslinių bandy
mų planus, kuriuos pateiks 
Draugija Kovai prieš Vėžį.

Tš tų planingų pastangų 
tikimasi geresnių pasėkų 
prieš baisiaja vėžio giltinę.

N. M. '

ŠYPSENOS
POEZIJA APIE ŽVIRBLĮ j

i

(Skiriu Vincentui žvirbliui)
Beveik kiekvienas 

sutvėrimas
Yra drąsuolis ir bailys;
Kiekvieną gąsdina 

likimas,
Tik nesibijo to Žvirblys! i
Kai ligos daugelį

i kamavo
Ir kirto giltinė žiauri,
Andai ir Žvirblį 

pasigavo
Sirgimo smūgiai keturi.
Į ligoninę jis nuvyko, 
Kur gydė peiliais 

daktarai,
Tačiau vėl gyvas 

Žvirblys liko
Ir jaučiasi gana gerai.

Net keturis sykius 
numiręs,

Pabėgo visgi nuo duobės,
Už tai jis man yra 

didvyris,
Ir vėl jis mums linksmai 

čiulbės!
Mačiau, jau skraido

ant Grand stryto,
Kur bėga laikas, 

kaip arklys, —
Ir sušukau: Nebėra kito
Tokio tvirtuolio, 

kaip Žvirblys!
Atl. Kriukis.

Norima taisyti Queensboro 
tiltas, bet tam būtų reikalūįj 
ga išleisti $11 ^OS.OOO.s^JJil- 
tas manoma taisyti prailgi
nant jį Manhattan© gale, kad 
būtų galima ant tilto įvažiuo
ti “iš toliau.’’

Lietuviams Pabėgėliams
Brangią tėvynę, taip karštai mylėtą,
Sukčių apgauti, jąją palikot;
Kuomet buržujai ten y r’ nugalėti, 
Jūs, kaip tos bitės, sviete iškrikot...
Čia atkeliavę, jūs vargo matysit,
Bet kapitalui esat naudingi:
Mat, kaip naujokai, kovoti nedrįsit.
Nauji jūs syvai jam riekalingi...
Tik Markso mokslu gerai apsikaustę,
Svieto painiavą aiškiai suprasit.
Ilgai klajoję, bet dabar apmąstę,
Kelią teisingą gal sau surasit... J. Bijūnas.

Nori Atidėti Atlanto Paktą
Šiuo tarpu Jungtinių Valstijų Senatas svarsto užgyri- 

mą Šiaurės Atlanto Pakto. Mūsų vyriausybė šį paktą jau 
yra priėmus ir pasirašius. Tik Senatas turi užtvirtinti

pirma, negu jis įeis galion.
Frederick J. Libby, sekretorius National Council for 

Prevention of War siūlo Senatui Pakto ratifikavimą ati
dėti, bent jau iki žiemos. Jis mano, kad tie uždaviniai, 
kuriuos paktas uždeda ąnt Amerikos, yra per daug dide
li ir sunkūs.
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VL. AUDRONAŠA

GYVENIMO DAINA
(Apsakymas)

Siauru keleliu, vingiuojančiu tarp ža
lių vasarojų, dideliais žingsniais ėjo jau
nas vaikinas. Ant pečių jis nešėsi neaiš
kios formos kuprinę, o po pažastimi- — 
gitarą. Jo rūbai buvo tiek alyvuoti, kad 
blizgėjo saulėje, kaip odiniai. Iš po kepu
rės kyšojo pluoštas tamsių garbanų, ku
rios netvarkingai draikėsi ant šlapios, 
prakaituotos kaktos. Vaikinas niūniavo 
kožkokią dainelę.

Abipus kelio matėsi kupsteliai sodybų, 
skęstančių žaliuojančiuose soduose. Lau
kuose dainavo merginos, grėbdamos šie
ną.

Vaikinas, traukdamas papiroso dū
mus, paklausė:

— Sakykite, mergaitės, ar toli dar 
Variakojų MTS?

— O tu ką? Į Variakojus?
— Taip.
— Matai, ana va, kupstelis medžių?— 

parodė pirštu Valė. — Tai Variakojai.
Vaikinas mostelėjo ranka ir patraukė 

keliu.
— Gitarą galėtumei mums palikti. At

minimui ... — pajuokavo Valė.
* — Su ja niekad nesiskiriu, — atsakė 

šis, — darbas ir daina — mano gyveni
mo palydovai.

Pro javų varpas dar ilgai matėsi jo 
tolstanti galva.

♦ ♦ *
Praslinko savaitė. Valė ne tik nepa

miršo vaikino su alyvuotais drabužiais, 
bet jau spėjo sužinoti, kad jis — geriau
sias traktorininkas, net ordinu už darbą 
apdovanotas, neseniai atkeltas į Varia
kojų MTS.

Valė traktoriais jau seniai domėjosi. 
Ji buvo skaičiusi ir kažkokią brošiūrą 
apie traktorių mechanizmą. Dabar jos 
susidomėjimas plieniniais žirgais dar 
padidėjo.

Traktorininkas Stepas pastebėjo, kad 
Valė ne kartą palaukia jo, važiuojančio 
traktoriumi ir ilgu žvilgsniu palydi.

Vieną pavakarę Valė pravažiuojan
čiam Stepui mostelėjo ranka, o kai trak
torius stabtelėjo, mergina suriko:

— Sakyk, tu mane galėtumei išmoky
ti traktorium važiuoti?

— O ką, traktorininke nori būti?
Valė, užuot atsakiusi, tik galvą linkte

lėjo. Vaikinas valandėlę susimąstė.
— Gerai, — tarė jis. — Ateik darby- 

metei pasibaigus, pamokysiu.
Nuo tos dienos Valė, nutaikiusi lais

vesnį laiką, eidavo į MTS ir iki vėlyvos 
nakties mokydavosi valdyti traktorių. 
Per trumpą laiką ji spėjo daug ko iš
mokti. Ji praktiškai susipažino su trak
toriaus konstrukcija, išmoko vadinti var
dais traktoriaus dalis ir suprato, kokia 
dalis ką mechanizme reiškia.

Kai ji alyvuota triūsdavo apie moto
rą, vaikinas patenkintas šypsodavosi:

— Tu dabar atrodai, kaip tikras me
chanikas.

• šie traktorininko žodžiai maloniai nu
teikdavo Valę ir ji dar atkakliau moky
davosi. Ji nejausdavo nuovargio; meilė 
darbui papildydavo jos jėgas.

Kai Valė grįždavo į namus vėlokai, 
alyvuota ir žibalu dvokianti, motina im
davo barti:

— Kokia gi iš tavo to triūso nauda!
— Bus, mama, nauda, pamatysi.
—r Eik jau, eik, — numodavo ranka 

motina. — Tu vis ne taip, kaip visos 
merginos. Kur gi matyta, kad mergina 
traktoriais važinėtų? Juk tai vyrų dar
bas.

— O kuo mes blogesnės už vyrus?
— Bet vis tiek, negražu. Negarbė ...
— Dabar, mama, visoks darbas garbė.

* * *
Valė ir nepastebėjo, kaip praslinko 

dvejetas mėnesių. Ji jau pažino kiekvie
ną motoro dalelę.

Stepas stebėjosi jos gabumais ir darb
štumu.

— Na, ką, reikia pasodinti kada nors 
ir prie vairo. Pabandysim važiuoti, — 

pasakė vieną kartą jis.
Šie žodžiai Valei švelnia šilima perėjo 

per širdį. Tą vakarą ji ėjo į namus pa
sišokinėdama.

Kelyje ją susistabdė iš susirinkimo 
grįždamas direktorius.

— Ar tik ne egzaminus išlaikei, kad 
taip gerai nusiteikusi?

— Beveik. Sako, greit sėsiu prie vai
ro, — pasigyrė ji.

— Gerai, gerai. Tuoj gausime dar du 
traktorius. Traktorininkai bus reikalin
gi.

Šie MTS direktoriaus žodžiai dar dau
giau nudžiugino Valę. Ji, kaip tatai vy
rų įprasta, patapšnojo direktoriaus pe
tį ir nubėgo keliu.

— Energinga mergina, — šyptelėjo 
direktorius. — Bus gera darbininkė.

Eidamas namo jis galvojo apie tuos 
naujus mūsų visuomenės žmones — dar
bo entuziastus, šaunius socializmo staty
tojus, kurie mūsų šalyje ne dienomis, bet 
valandomis auga ir kuriems priklauso 
ateitis. Ir Valė buvo viena tokių, iš greti
mo kolektyvinio ūkio.

Kartą vakare, kai Valė iš savo kaimo 
skubėjo į MTS, ją pasivijo direktorius ir 
paklausė: '

— Ar į pamokas skubi?
Valė krūptelėjo netikėtu direktoriaus 

atsiradimu.
— Vargu šiandien bus laiko, — tęsė 

jis toliau.
— Kodėl?
— Ryt anksti rytą išeina į stotį . ..
Šie direktoriaus, žodžiai Valei nusmel

kė per širdį. Jos veidas pasikeitė, išrau
do.

— Ką, išvažiuoja? — paklausė ji.
— Ne išvažiuoja, o atvažiuoja. Du 

nauji traktoriai. Juos reikia pargabenti. 
Iki stoties toloka, reiks anksti kelti, tai 
ir gulti reikia anksčiau.

— O kur kiti traktorininkai?
— Dirba kolektyviniuose ūkiuose.
Paskui, lyg ką prisiminęs, pridūrė:
— O gal tu jam padėtum? Rodos, pra

mokai.
— Dar silpnai. Per visą laiką gal kilo

metrą padariau.
Valė išraudo. Jos mintys jau buvo to

li, ten, kur stovėjo atgabenti nąuji trak
toriai.

Jau temstant jiedu priėjo Variakojus. 
Stepas sėdėjo trobos palangėje ir grojo. 
Apie jį stovėjo būrelis vaikų. Pamatęs 
direktorių ir Valę, Stepas pakilo nuo 
suolo.

— Ar dar neini ilsėtis? — paklausė 
direktorius.

— Tuoj.
— O aš tau pagelbininką atvedžiau. 

Gali pasitarti. Padės pargabenti.
— Ką čia tartis, — numojo ranka Ste

pas. — Susidorosiu ir vienas.
—■ Bet būtų greičiau. Juk pats sakei, 

kad važiuoti gali.
— Ten kitokį traktoriai. Kažin, ar su

gebės?
— Parodysi, pamokysi. Didelio čia 

daikto. Penkių minučių darbas.
Stepas pažiūrėjo į Valę, kuri stovėjo 

įsmeigusi akis, ir pagalvojo: direktorius 
teisus. Ta kelionė Valei duotų daug nau
dos — ji atliktų praktiką, greičiau įsi
jungtų į darbą, o tuo pačiu padidintų jų 
brigadą darbščiais’traktorininkais. Jis 
šyptelėjo ir atsistojęs paplojo merginai 
per petį.

— Na, kaip? Važiuosi?
• — Jo!

— Sutarta. Ryt iš ryto, užsuksiu. Tik 
anksti, anksti. * * * '

Stepas pakilo aušrelei adštant. Užsi
metęs ant peties rankšluostį, išėjo į kie
mą. Danguje nesimatė jokio debesėlio. 
Oras buvo ramus. Pievas tebedengė mels
vas rūkas. Bet tolumoje jau girdėjosi 
dirbančių traktorių ūžesys. Stepas nuė
jo prūdo link, prie kurio buvo įpratęs 
praustis.

Prausėsi ilgiau, negu paprastai, kele
tą kartų muilavusi, trynė smėliu juodas, 
alyvos prisisunkusias rankas. Jo drėg
nas raumeningas kūnas, nuo saulės įru
dę jęs, blizgėjo lyg bronzinė skulptūra.

Visai netikėtai priėjo direktorius:
— Argi į veselę, kad taip ilgai dabi

nies!?
— O gi dėl visko, drauge direktoriau.
— Būtų gražų, — juokavo direkto

rius. — Parvažiuoja, parpurkuoja Ste
pas su žmona ir dviem traktoriais!

Stepas klausiamai pažiūrėjo į direkto
rių. Jis staiga pagalvojo apie Valę. Ir 
direktorius, lyg atspėdamas, pridūrė:

— O Valė darbšti meygina...
Stepas raustelėjo. Valė jam patiko. 

Bet jis . ..
Direktorius viską išskaitė jo veide.
— Gal aš klystu. Bet man atrodo, kad 

ji myli.
— Ką?
— Traktorių. ♦
Stepas mostelėjęs ranka, tekinas nu

bėgo į trobą.
* * *

Kai Stepas užsuko pas Valę, ji jau sto
vėjo prie vartelių. Jos veidai degė, lyg 
ugnis.

— Maniau, kad neateisi, — šyptelėjo 
Ji-,

— Argi taip vėlu?
— Ne. Bet man jau nusibodo laukti.
Jiedu patraukė kaimo gatve. Vale ėjo 

išdidžiai, nes greta jos ėjo Stepas, kurio 
krūtinę šiandien puošė ordinas ir kele
tas medalių.

Jis niūniavo kažkokią dainelę. Valė 
tylėjo.

— Kodėl tu nieko nekalbi? — paga
liau pasiteiravo ji.

— O apie ką kalbėti?
— Papasakok ką nors apie save.
— Kalbėti apie save ir girtis — ne

gražu, o kalbėti ir nieko nepasakyti — 
nuobodu.

—■ Bet eiti ir tylėtį — dar nuobodžiau.
— Aš gi netyliu. Matai, kad dainuo

ju.
— Klausyk, papasakok ką nors iš savo 

gyvenimo. a
— Ar tau tas įdomu?
— Labai.
Stepas susimąstė. Jis taip pat norėjo 

su Vale pasikalbėti. Dabar buvo proga. 
Jo mintimis perbėgo praeities vaizdai.

— Jei tau taip įdomu, prašau, — prar 
dėjo jis; — Gimiau Žemaitijoje. Buvau 
piemeniu, buvau bernu. Hitlermečiu pra- 
partizanavau. O po karo kibau į trakto
rius. Beveik pats išsimokiau. Toks rusų 
kapitonas, buvęs tankistas, o paskiau 
MTS traktorininkų brigados vadovas 
man padėjo. Geras buvo vyras. Kai sky- 
rėmės — jis man padovanojo atminčiai 
savo gitarą, su kuria dabar nesiskiriu ir 
kuri man primena mūsų didžiąją drau
gystę. Gaila buvo skirtis ...

Stepas nutilo ir susimąstė. Matėsi, 
kaip jo kaktoje susiklostė keletas raukš
lių. Jo žvilgsnis įsmigo į žydrąjį tolį. 
Valė, pamačiusi jo liūdną, ilgesio pilną 
žvilgsnį, nekantraudama paklausė:

— O kas toliau?
— O toliau tai pamatysim. — Ir jis 

kažkaip netyčia pačiupo jos ranką ir su
spaudė. , j

Jiedu vėl ilgai ėjo tylėdami. Tolumoje 
jau matėsi geležinkelio stoties pastatai, 
pūškavo manevruojąs garvežys.

— Tau teks čia palaukti, — tarė Ste
pas, priėjęs liepą. — Aš eisiu vienas.

Tai pasakęs, jis dideliais žingsniais 
patraukė pirmyn, palikdamas prie liepos 
Valę. Ji žiūrėjo į Stepą tol, kol šis dingo 
tolumoje, už stoties pastatų.

Laikas bėgo palengva. Saulė jau buvo 
perkopusi per pusiaudienį. Stepo vis dar 
nesimatė. Tos lūkesčio valandos Valei 
pavirto amžinybe. Tik kai pasirodė trak
torius, greitai riedąs keliu, ji ramiau 
atsiduso.

Stepas privažiavęs paklausė:
— Tur būt, nusibodo laukti? Niekis. 

Pasaugok.šį traktorių. Aš tuoj grįšiu.
Tai taręs, jis risčia nubėgo atgal.
Kai Stepas dingo iš akiračio, Valė at

sisėdo prie vairo, apžiūrėjo visus įtaisus. 
Jai viskas atrodė žinoma ir vietoje.*Ne
iškentusi, paspaudė starterį. Motoras su
ūžė. Įjungusi bėgį pabandė važiuoti. Ji 
džiaugėsi, matydama, kaip plieninis žir
gas jos klauso. Padariusi vingį, grįžo į 
seną vietą ir užgesino motorą. Įspūdis 
buvo toks stiprus, kad ji dabar norėjo 
šokti, dainuoti, apkabinti visą žemės ru
tulį ir sušukti:

— Dabar aš laimingiausia pasaulyje 
moteris!

Tuo laiku Stepas jau artėjo su antruo
ju traktorium. Valė pamačiusi jį, užve-I i ’

LMS News and Views
By MILDRED STENSLER

THERE’S MORE FOR YOUR VA
CATION PLEASURE AT THE LMS 
SUMMER SCHOOL! Here’s a motto 
that pretty well sums up what you can 
expect at the LMS Summer School. 
There will be a lot Of doings at Olympia 
Park, Shrewsbury, Mass., come August 
7.

There will be singing and dancing, 
swimming and boating, volley ball and 
bowling, theater parties and camp-fire 
festivities, radio performances and pub
lic appearances, good conversation, both 
animated and plain and constant com
panionship.

To all these pleasures, add the great
est ,of all, the pleasure you get from 
learning, and you have the most inter
esting and exciting vacation you have 
ever spent.

OUR TEACHERS
Each week, at the end of this column, 

I will include a thumb-nail sketch of one 
of the teachers at the coming LMS Sum
mer School.

This week we present Carl Heins 
Roth. Our attention was brought to Carl 
Roth through a mutual friend who di
rected the fine International Festival at 
N. Y. last winter.

At the present time Mr. Roth is on the 
faculty of the Randall School of the Pro
fessional Arts, Hartford. Conn., where 
he instructs in Theater, Radio and Tele
vision.

Before coming to this^ country, Mr. 
Roth was a prominent figure in the Eu
ropean theater. A graduate student from 
1926-1931 of the famous State Drama 
School in Berlin, he was assistant to L. 
Jessner, head of the school. He also stu
died with Max Reinhardt, acted and di
rected at the various European theaters. 
From 1933 to 1935. he was assistant 
nrofessor of the New Conservatory in 
Vienna, and instructed at the Film Aca- 

' demv.
He came to Hollywood and for a time 

was a private instructor of motion pic
ture stars, and a director at the Pasa
dena Playhouse. He came east in 1946 
to take post of professor of acting and 
directing at the Dramatic Workshop of 
the New School of Social Research in 
N. Y.

This summer Mr. Roth will be one of 
the directors at the Tamdewood Thea
tre in Falmouth, Mass. The experiment 
in lecturing to a mixed group of people 
interested Carl Roth to accent the post 
offered bv the LMS. He feels he has 
much information and material to offer 
us and that he as well as the sudents 
will benefit from the contact.

dė motorą ir pasileido keliu pirmyn. Ste
pas išsigando, pradėjo smarkiau gazuo
ti, kad pavytų. Jis šaukė visa gerkle, bet 
Valė negirdėjo. Tik po keletos minučių 
jų traktoriai susilygino. Stepas suriko:

— Sustok!
Kai Valė sustojo, Stepas susijaudinęs 

priėjo prie jos.
— Ar tu iš proto išėjai?
— Kodėl?
— Todėl, kad galėjai sudaužyti trak

torių. O juk aš jį paėmiau savo atsako
mybėn.

Valė tik dabar suprato, kaip neatsar
giai pasielgė taip padariusi. Ji tylėjo.

Bet Stepas gerbė jos drąsą. Jis nusi
šypsojo:

— Gerai, šį 'kartą dovanoju. Važiuok. 
Aš seksiu paskui.

Po minutės abu traktoriai vėl riedėjo 
kėliu, palikdami paskui save dulkių de
besį.

* * *
Buvo jau prievakarė, kai traktoriai 

pasiekė kaimą. Valė norėjo parodyti gy
ventojams ne tik naujai gautas mašinas, 
bet ir save — vairuojant jas. Nors visi 
darbingi gyventojai buvo kolektyvo lau
kuose, bet seniai ir vaikai, išgirdę ūžian
čius motorus, išbėgo į gatvę. Vaikai bū
riais bėgo paskui traktorius, o senos mo
terėlės, išėjusios prie vartelių stebėjosi, 
ir lingavo savo žilas galvas:

' — Tur būt, z jau prieš svieto galą... 
Kur tai matyti, kad šitaip ... Kad mer
ga ant to velnio jotų. Nė gėdos, nė sar
matos. . .

(Tąsa ant 4 pusi.)

Worcester, Mass
L. P/ B. Klubo Piknikui 

Besiartinant

Nors syki vasariniame se
zone reikia suburti bendras 
spėkas, idant padaryti vieną 
didžiulį vietinį pikniką. Lie
tuvių Progresyvių Balsuotojų 
Klubas susideda iš keleto pa
žangiųjų organizacijų atsto
vų, kurie atstovauja daugiau 
kaip tūkstantį narių ir yra 
pavienių narių. Mes, progre
syviai, dabar labiau negu 
praeityje privalome pažangų 
judėjimą įvertinti.

Kaip žinome, kad įsikūrus 
Amerikoje Progresyvių Parti
jai su Henry A. Wallace 
priešakyje ir šis klubas tapo 
suformuotas, idant toje link
mėje veikti. Taipgi mes ma
tome, kurie skaitome pažan
giąją spaudą, Kaip yra būti
nas progresyvis veikimas. 
Klubas per su. virš metus lai
ko gražių darbų jau atliko. 
Klubas jokių pastovių įplau
kų neturi, tik nuo parengimų 
paliekamu pelnu verčiasi.

Taigi šventa pareiga kiek
vieno pažangaus lietuvio pri
sidėti prie šios vienatinės pro
gos, dalyvauti piknike ir ki
tus paraginti. Piknike bus 
labai įdomi programa: plau
kimo, kitos juokingos lenkty
nės ir prakalbos. Vieta pui
kiausia—Olympia Parke. Vi
sokių gėrimų ir valgių ganė
tinai, maudytis galima pato
giai, kiek tik nori; graitaplau- 
kiams trys piniginės dovanos 
yra paskirtos. Lenktyniavi
mas prasidės prieš 5 vai. po 
pietų. Visų lenktynių direk
torius J. Kisius.

Taigi visi ir visos liepos 17 
d. į L. P, B. Klubo pikniką, 
Olympia Parke, 68 So. Quin- 
sigamond Ave., Shrewsbury, 
Mass. LPBK Koresp.

Miami, Fla.
Cathedral Corp. Viršininkai 

Rasti Kaltais
Vietos laikraštis Miami He

rald pateikė davinių, kad A. 
N. Champion, 63 metų, buvęs 
Cathedral Corp, viršininkas, 
įkaitintas.

Minima korporacija birže
lio mėnesį, 1948 metais pa
siskelbė, kad bankrūtino. Tei
sėjas John W. Holland sako, 
kad surado, jog korporacija 
yra paėmusi iš 115 karo vete
ranų pinigais $116,000 dėl 
pabudavojimo jiems namų. Ir 
naujų namų jiems nepastatė.

Kaltinamas ir kitas korpo
racijos viršininkas D. E. Will
is iš Tampa, pirmiau buvęs 
korporacijos prezidentas. Jis 
buvo pristatytas į teismą ir 
vėliau paliuosuotas po $7,500 
kaucijos. Taip šis teismas iš
kelia viešumon tą, kad dėl 
stokos gyvennamių yra atlie
kamos neteisybės. Yra ir dau
giau įveltii Į šią bylą.

S. Meison. .

šanghai, Kinija. — Kinų 
liaudies valdžia uždraudė 
svetimų pinigų siuntimą į 
Šanghajų.

Jose Iturbi, žymusis 'pianistas, 
dažnai dalyvaująs 

koncertuose.

3 pusi.—Laisve (Liberty, J
Lithuanian Daily ) 
šešt., Liepos 9, 1949
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(Tąsa)
Pagyvėdavo jis tiktai mūšyje. Skrai

dydavo tada, lyg paukštis, nuo kuopos 
vado į štabą ir agal su pranešimais. Jo 
balsas skambėjo. Jo žodiniai pranešimai 
stebindavo mane savo aiškumu, taktinės 
aplinkos suvokimu, lakoniškumu. Tuo
met jis buvo jau senas, nusipelnęs parti
zanas, ant krūtinės blizgėjo Raudonosios 
Žvaigždės ordinas.

Volodia pasivijo mane ir, neaplenkda
mas, jojo greta.

— Ar toli kolona nuėjo, drauge papul- 
kininke?

— Nežinau, uodegos tuo tarpu nema
tyti.

Volodia paVarė savo arkliuką, o pas
kui, stengdamasis, kad aš to nepastebė
čiau, šmaukšteldavo per pilvą ir mano 
arklį. Mes pajojome kiek risčia. Volodia, 
matyt, tyrė mano, kaip raitininko, gabu
mus. Mano arklys, pametęs priešakinės 
kojos pasagą, dažnai paslysdavo ant gur
guolės lygiai nuvažinėto kelio, ir aš pa
leidau jį žingine.

Mėnesienoje man pasirodė, kad vaiki
nas gudriai šypsosi.

— Na ką, drauguži, nesibijai nakti
mis vienas jodinėti?

— Kodėl vienas? Kolona priešaky.
— O jei paklystum?
— Na, dabar paklysti neįmanoma. 

Pėdsakais nors šimtą kilometrų galima 
joti... Štai vasarą blogiau, iš karto pėd
sakų neatskirsi ant dulkėto kelio.

— O ar nebaisu vienam? >
— Koks čia baisumas? Baisu yra prie

šaky, žvalgyboje, kai -nežinai, kas prieš 
tave darosi. O ten, kur mūsų dalinys 
praėjo, jau nieko baisaus nebelieka.

— O kautynėse?
— Kas kautynėse? — nesupratęs, pa

klausė manęs aštuntos kuopos ryšinin
kas.

— Nejaugi kautynėse nesibijai? Kal
ba, kad tarp kulkų geriąu už senus par
tizanus vaikštai.

— Ne, aš po kiekviena kulka nelendu, 
tačiau ir nesprunku. Įpratimas. Tai kaip 
jodinėti. Štai jūs, drauge papulkininke, 
taip pat įprasite ir jodinėsite ne blogiau 
už kitus. — Jis patylėjo, tačiau sniego 
atspindy man pasirodė, jog jis šypsosi. 
— O jūs, tur būt, vis pėstininkuose tar
navote?

— Pėstininkuose.
— Taigi, matyti. O prie kautynių pri

prasti lengva. Lengviau, negu be tėvo ir 
z be motinos.

Toliau mes jojome tylėdami. Tasai po
kalbis mus suartino, ir mes jautėmės jau 
draugai. Taip dažnai būna kareivių gy
venime, ypatingai jei vienam karių yra 
penkiolika metų ir jis yra našlaitis. Da
bar jau man atrodė, kad dešimtis be
reikšmių žodžių suartino mus, kaip siau
ras kelias suartino mūsų arklius: jie ėjo, 
kliudydami viens antrą šonais, retkar
čiais barkšteldami balno kilpomis.

Netrukus priešaky šmėstelėjo, vežimai 
ir pavieniai kovotojai. Pritapę kolonos 
uodegoje, mes jojome žingine gal dešimt 
minučių. Po to stambia ristele ėmėme 
lenkti koloną kelio pakraščiu ir po pus
valandžio atsidūrėme jos centre — šalia 
štabo. Volodia pritapo prie dešimties dvi
dešimties raitelių grupės,, kuri sekė pas
kui vado vežimą. Tai buvo batalionų bei 
kuopų ryšininkai. Aš nujojau toliau. Pa
važiavę apie penkioliką kilometrų nuo 
OzdaniČių, mes apsistojome nedideliame 
kaime. Iki upės teliko apie pusantro ki
lometro. Rudniovas ir Bazima nujojo 
prie kolonos galvos ir, pasitarę su mani
mi bei Gorkunovu, nutarė auštant for
suoti Pripetę. Kai išaušo, mes privažia- 

z vome klastingą upę. Ledas buvo stiprus, 
bet po to, kai per jį perėjo keli vežimai, 
jis ėmė lūžti prie kranto. Teko paskubo
mis padirbti tiltelius. Einama per ledą 
buvo ne tiesiai, bet vingiais, tačiau vis 
dėl to kai kas, pasukęs į šalį, įlūždaVo. 
Gelbėtis padėjo kartys bei lynai, kurie, 
Kovpako įsakymu, buvo parūpinti ir iš
mėtyti po ledą. To dėka nedidelės avari
jos baigdavosi linksmai, kadangį įlūžu
sį tuojau juokaudami ištraukdavo iš 
eketės ir girdydavo spiritu. Spiritas po 
ilgo ūkio dalies viršininko padėšėjo Pav- 
lovskio priešinimosi, Kovpako įsakymu, 
buvo išduotas dalies budėtojui sušildyti 
įlūžusiems į eketę.

Pradžioje Pavlovskis buvo aštuntosios 
kuopos vadu. Garsiųjų Veselovskio kau
tynių metu jis su sauja kovotojų sunaiki
no iki bataliono vengrų, tačiau vos pats 
nežuvo. Kulkosvaidžio serija sužeidė jam 
abi kojas. Lunkuose kaulai suaugo netei
singai, ir jis vaikščiojo plačiai išskėtęs 
kojas raitelio eisena, pasiramsčiuodamas 
lazda. Vaikščioti jam buvo sunku, ir . 
Kovpakas paskyrė jį savo padėjėju ūkio 
reikaluose. Tasai paaukštinimas senį 
įžeidė, bet vis dėlto jis sutiko, tačiau su 
griežta sąlyga: kad jam būtų pavedami 
taip pat ir kariniai dalykai. Naujame 
•savo poste Pavlovskis parodė baisų šykš
tumą; jo vežimas buvo prikrautas viso
kiausių dalykų, ir Rudniovas nuolat ko
vojo su juo, tiesa, be ypatingo pasiseki
mo, dėl pernelyg didelio gurguolės išplė
timo. Pavlovskis visada aistringai bei at
kakliai gindavo savo ūkį. Į Kovpako įsa
kymą apie spirito išdavimą jis reagavo 
kone isteriką, ir tik tada, kai senis pa
kėlė balsą, jis, burbėdamas sau po nosim, 
kad jam “išlaksią visą mediciniškąjį re
zervą,” pasitraukė į šalį, k ••

Kovpakas ir Rudniovas stovėjo ant 
kranto, su nerimu sekdami 76-milimetri- 
nių patrankų perkėlimą, Rizikingas kro
vinys jau siekė upės vidurį, pačią pa
vojingiausią vietą, kai prie mūsų atšlub
čiojo užkimęs nuo plūdimosi ūkio dalies 
viršininko padėjėjas. Paskui jį kaltai 
kiūtino budėtojas ir drūtas, visas šlapias 
partizanas.

— Ar aš nesakiau, drauge vade? Su 
tokiais pramuštgalviais visą medicinišką 
atsargą. ..

— Kalbėk aiškiau ... — neatitrauk
damas akių nuo patrankų, tarė Kovpa
kas.

— Aš gi kalbu aiškiai. Tyčia po ledu 
įsibėgėjęs šoka. . . Kad tik dykai spiri
to prisilaižyti. ..

— Kaip tai tyčia? — paklausė Rud
niovas.

— Ogi taip. Einu aš kolonoje. O jis, 
drauge komisare, šarvomušį draugams 
atiduoda ir sako: “Palaikykite, vyrai, 
dalgelę, aš tuoj už mūsų vado sveikatą 
burnelę išmesiu,” ir šonu, šonu iki, na 
kaip jį, iki slankio, ir šlumšt į vandenį. 
Vyrukai jį tuoj atgal, jis pas budintį, o 
tas, suprantate, drauge komisare, $au 
norėjo pilti . .. Kad ne aš, tai ir įpil-

— Visiškai pakvaišo Pavlovskis. Juk 
žmogus iš ledinio vandens išlindo. Ko gi 
nori?

— Palauk, Semionai Vasiljevičiau, — 
pertraukė' Kovpakas. — Nagi, prieik 
čion. Kurios kuopos?

— Antrojo bataliono, pirmosios kuo
pos šarvomušininkas Medviedius, — žen
gęs du žingsnius pirmyn ir kurtinančiai ‘ 
trinktelėjęs apledėjusiais batais, atra
portavo šlapias partizanas.

— To Kulbako kuopoje visi tokie 
pramuštgalviai, — įterpė Pavlovskis.

— Tylėk, Pavlovski. O tu ką: tikrai 
į vandenį lindai?

.■— Pirmą kartą netyčia, antrą kartą 
tyčia, drauge vade, .Tarybų Sąjungos 
Didvyri, — šauniai raportavo Medvie
dius. #

Visi nusijuokė. Vien Pavlovskis buvo 
rimtas ir piktas.

— Tai tu vieną kartą paragavai? — 
juokdamasis kalbėjo Kovpakas.

— Na, taip...
— Mažai pasirodė?
— Mažoka. Aš prašau priedo sulig sa

vo ūgiu, kadangi aš šarvomušininkas, o 
jie sako — norma. Sako: už vieną mau
dymąsi tik du šimtai gramų priklauso. 
Nori dar, sako skirstytojas,- tai ir šok 
dar kartą...

— Koksai skirstytojas? — paklausė. 
Rudniovas. .

— Ogi jis, — rodydamas į budėtoją, 
kalbėjo nesivaržydamas Medviedius

— Na, ir tu šokai dar kartą į vande
nį? — su palengvėjimu atsiduso Kovpa-. 
kas; viena patranka jau iškopė į krantą.

— O ką gi darysi, drauge. vade> Ta
rybų Sąjungos Didvyri, kai. išgerti už
simaniau, .nors mirk.. . žodžiu, toliau 
viskas buvo taip, kaip pasakojo draugas 
Pavlovskis. Gryna tiesa.

Vėl visi nusijuokė.
(Daugiau bus.)

f

GYVENIMO DAINA
(Tąsa nuo 3-čio pus.)

Stepas, šypsodamasis jų išvedžiojimaiSj 
atsikirto:

— Ne prieš svieto galą, o prieš jūsų

Kai traktoriai sustojo prie Valės na
mų, jiedu nuėjo į vidų. Apie traktorius 
tuoj susispietė būrys vaikų. Jie ginčijosi, 
ūžė, klegėjo. Vienas net pabandė atsi
sėsti už vairo, paspausti signalą.

Prie bekrykštaujančių vaikų, lazdele 
pasiramsčiuodamas, atkunkino ir senis 
Varkala, seniausias kaimo gyventojas. 
Jis apėjo traktorius, barškino lazdele, 
žiūrinėjo savo išblėsusiomis akimis vai
ravimo įtaisus ir, linguodamas galva, 
kalbėjo:

— Taigi, va, be jokio arklio, be nieko 
ir eina ... Ir kokis gi nelabasis jį ne
ša .. . Sakytum, protą turi, o Čia.. . Nė 
nuooo, nė trr ir klauso ...

Jam bepostringaujant, iš trobos išėjo 
traktorininkai. Valė, matydama, kaip se
nis įdėmiai apžiūrinėja traktorius, pa
klausė:

— Tai ką, tėvuk, naujus žirgus žiūri
nėj i?

— Taigi, va.. . Nė botago, sakau, nė 
nieko, o klauso, lyg protą turėtų ... Ot 
ir man, sakau, dar ant tokio plieninio 
padirbėti.

— Už tave, tėvuk, dabar šitie žirgai 
atidirbs, — paaiškino jam Stepas, tapš
nodamas per petį. — O tu pailsėk.

Kai traktoriai nuriedėjo, senis Varka
la dar ilgai, žiūrėjo į pasilikusias žemėje 
ratų žymes ir linguodamas galvą kalbė
jo:

— Gal jis, vaikinas, ir teisybę šneka. 
Kur čią dabar mums su jais susilyginti. 
Ale tu man, kad svietas išgudrėjo ... ,

* * *

Prieš pirmąjį žygį į laukus Valė visą 
naktį nesudėjo akių. Ji galvojo apie pir
mą užuoganą, kuri, direktoriaus žo
džiais, jai bus didžiausias egzaminas. Jos 
galvoje sukosi įvairūs vaizdai. Pro akis 
prabėgdavo ir Stepas, ir moterų smalsios 
akys, ir vaikai, sekusieji traktorius, ir 
senis Varkala.

Auštant, ji atsikėlė ir pradėjo ruoš
tis. Motina, matydama jos rūpestingą 
veidą, paklausė:

— Ko tu dabar nemiegi?
—Negaliu. Juk šiandieną man gyveni

mo egzaminas.
Motina gūžtelėjo pečiais.
— Tur būt, vaikeli, tave tos mašinos 

užkerėjo?
— Ir mašinos, ir gyvenimas. Naujas 

gyvenimas, kurio mes nesitikėjome.
Kai duktė išėjo, motina ilgai stovėjo 

prie lango, galvodama apie tą gyvenimą, 
kurį jos protas dar negalėjo suprasti ir 
į kurį taip veržėsi su visa jaunatviška 
energija Valė.

Ji atėjo į traktorių stotį saulei tekant.

Stepas su direktoriumi jau vaikštinėjo 
apie naujus traktorius. Toks ankstyvas 
jaunos traktorininkės pasirodymas di
rektorių nustebino.

— Tai ką, mergaite, nesimiega? — 
paklausė jis.

— Kur čia miegosis, jei prieš akis eg
zaminai.

— Teisingai. Kas į darbą žiūri su mei
le ir jam atiduoda visą širdį, tą gyveni
mas lydės su daina.

Valė išraudo. Stepas paplojo jai per 
petį ir ramindamas pasakė:

— Nesijaudink. Viskas bus gerai.
Apsirūpinęs benzinu, jis užvedė moto

rus ir sukomandavo:
— Galime važiuoti. Pabandysime.
— Ir manęs nepalikite, — pasisiūlė 

direktorius. ■
Po minutės abu traktoriai jau riedėjo 

keliu. Valės širdis džiaugėsi. Ji norėjo 
dainuoti, kad visi laukai skambėtų. Jai 
atrodė, kad ir saulė šiandien skaisčiau 
šviečia, ir paukščiai linksmiau čiulba, ir 
laukai skaniau kvepia.

Kai traktoriai atėjo į dirvą ir Stepas 
prikabino plūgus, Valė nieko nelaukda
ma paleido mašiną ir nuriedėjo per pū
dymą, versdama juodos žemės vagas. 
Stepas stengėsi neatsilikti nuo jos. Jo 
traktorius ardamas paskui vertė naujas 
vagas.

Direktorius pasilikęs sekė akimis šiuos 
du darbo entuziastus, vedančius laukais 
plieninius žirgus. Jis džiaugėsi tais re
zultatais, kurių pasiekė jauna traktori
ninke Valė.

Traktoriai, padarę platų, vingį, artė
jo prie išeities pozicijų. Direktorius pa
kėlė ranką.

— Sustok minutei!
Valė sustojo. Direktorius jau iš tolo 

tiesdamas jai ranką, kalbėjo:
— Puiku! Eini, kaip senas traktori

ninkas. Sveikinu.
Valei atrodė, kad ją kas pakėlė ant 

rankų. Ji net nepasijuto, kaip nušoko 
nuo traktoriaus, pribėgo prie Stepo, pa
bučiavo jį. Tai buvo jos didžiausia pa
dėka. Paskui pasileido tekina prie savo 
traktoriaus ir dainuodama važiavo, ver
sdama haujas vagas. Laukais nuskambė
jo jos džiaugsmo daina.

Stepas stovėjo nustebęs.
Direktorius priėjo prie jo ir mirktelė

jęs nusišypsojo:
— Paimk tu ją. Tai ne mergina, o gy

vasis sidabras. Puiki darbininkė!
Stepas suprato jos džiaugsmą. Jis 

įjungė bėgį ir kai motoras visa savo jė
ga rovėsi pirmyn, riekdamas naujas juo
dos žemės riekes, užtraukė dainą, kuri 
susiliejusi su Valės daina, užtvindė lau
kus.

Tai buvo darbo meilės ir džiaugsmo 
daina.

Tai buvo naujo gyvenimo daina.

DETROIT, MICH
TEISĖJAS O’BRIEN GINA 

KOMUNISTŲ TEISES
Konstitucija ir Teisių Bilius

Teisėjas Patrick O’Brien 
yra vien^T iš žymiausių ju
ristų Michigan© valstijoj. Su 
jo nuomone skaitosi teisių ži
nojai ir šiaip jau žmonės. Jo 
pareikštoms nuomonėms pri
duodama didelio svorio.

Nacionalės Advokatų Gildi
jos Detroito Skyriaus susirin
kime, savo kalboj, jisai pasi
sakė ir apie teisiamuosius 
New Yorke Komunistų, Parti
jos vadus. Teisėjas O’Brien 
griežtai stoja už konstitucines 
komunistų teises.

Jis pats asmeniškai neišsto
jo prieš kapitalistinę sistemą. 
“Aš,” sako jis, “šioj kapita
listinėj sistemoj turėjau gero 
pasisekimo. Todėl aš neno
riu, kad į šią mano kalbą 
apie laisvę reikšti savo nuo
mones žiūrėtumet, kaipo už- 
atakavimą kapitalistinės sis
temos. Kapitalistinė sistema 
buvo ilaturalis Rezultatas in
dustrinės revoliucijos gamy
boj ir turtų- paskaidyme,”

Teisėjas O’Brien tęsia to
liau: “Karlas Marksas 1848 
metais užatakavp kapitalisti
nę sistemą, gindamas prole
tariato reikalus. Jis tvirtino, 
kad dirbantieji, kuriais pa
remtas visas industrinis sąsta
tas, yra išnaudojami ii* kad 
nuo jų beveik viskas atima-

ma. Marksistinės filosofijos 
kvintesencija sudaro Komu
nistų Partijos ideologiją.

“Komunistų Partija, kaipo 
politinis instrumentas, padarė 
mažo progreso Amerikoje. 
Bet -ji turi aiškią socialinę ir 
ekonominę programą. . .

“Jei ne formaliai, tai prak- 
tikiniai , Komunistų Partijai 
nusavinta legalės teisės. Prie
varta prieš komunizmą, mano 
nuomone, yra paneigimas 
Nepriklausomybės Deklaraci
jos principų^ ir paneigimas 
Teisių Biliaus. Prievarta prieš 
komunizmą prieštarauja ir 
Michigano Konstitucijai, pri
imtai 1908 metuose. ’Vienuo
liktam paragrhfe, skirsnyje 
ketvirtame, pasakyta: “Kiek
vienas asmuo gali laisvai kal
bėti, rašyti ir spausdinti sa
vo nuomones visais klausi
mais. Jis gali būti atsako- 
mingas tik už tos teisės pa
naudojimą blogam. Neleisti
na išleisti įstatymas^ kuris 
siaurintu žodžio ir spaudos 
laisvę.”

Keliash j Tironiją
Taigi, Kohiunistų Partijai 

atimama teisės, kurias jai 
gvarantuoja Jungtinių Ame
rikos Valstijų Konstitucija ii' 
Michigano Konstitucija. ,šis 
pasikėsinimas į jos teises nie- 
ku6m nėpateisihamas.

Teisėjas O’Brien nurodo: 
“Yra žmonių, kurie sako, kad

jeigu komunizmo' doktrinos 
nebus nuslopintos, tai pačiam 
tautos buvimui gręsia pavo
jus. Jeigu tai būtų teisybė, 
tai mes, dvidešimtam amžiu
je, kurį seniau vadino šviesos 
Amžiumi, turėtume atmesti 
aukštus idealus ir doktrinas 
šios šalies kūrėjų. Mos tu
rėtume sunaikinti laisvę reikš
ti savo nuomones ir vykinti 
tironijos ir .su b versijos pro-

Perle Mesta, žymi Wa«Mrs.
shingtono šeimininkė, pas ku
rią daug politikierių baliavo- 
ja( tapo paskirta Amerikos 

ambasadore Luxemburgui.

Wilmerding, Pa.
Eilė LLD 180 kuopos narių 

pasimokėjo duokles už 1949 
metus. Taipgi Knygų ir Ap- 
švietos Fondui suaukojo $2. 
Aukojo po 50 c.: J. Piontka, 
S. Taraila, K. Leonavičius ir, 
J. Urbonas. Už aukas tariu 
ačiū! J.

is-

visais 
tai

gramą.
Toliau teisėjas O’Brien pa

smerkia teisimą Komunistų 
Partijos vadų New Yorke ir 
apibūdina tą teismą, kaipo 
atsisakymą nuo tradicinių 
laisvės ir demokratijos idea
lų. Jis pasmerkia ir taip va
dinamus lojalumo egzaminus 
valstybės tarnautojams ir ša
linimą gabių studentų iš ato
minės ėriergijos įmonių tik 
todėl, kad jie kadaise buvo 
artimi komunistams.

Savo kalbą tas žymusis Mi
chigan© juristas baigė šiuo 
pareiškimu: “Aš manau,
kad mes, kaipo nariai Nacio- 
nalės Advokatų Gildijos, la
biausiai patarnausim mūsų 
šaliai, jeigu ginsime kiekvie
no žmogaus teisę laisvai 
reikšti savo nuomones sociali
niais, ekonominiais ir politi
niais klausimais 
klausimais, nors mus už 
neapkęstų, ar paniekintų ar 
nubaustų ostrakizmu.” 
s Amerikos demokratijos 
tori j a ryškiai demonstravo, 
kad šios šalies tėvai išmintin
gai nutiesė pagrindus laisvam 
nuomonių reiškimui, laisvai 
žmonių būklei.

Susirinkime, kuriame kalbė
jo teisėjas Patrick O’Brien, 
dalyvavo daugiau kaip 50 ad
vokatų; keliolika teisėjų ir 
keli nariai Wayne apskrities 
prokuroro ofiso.

Atminčiai

mano sūnaus

Adolfo Janušausko,
mirė liepos 10-tą, 1948.

ONA ASTAPUK, 
Newark, N. J.

4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— šešt., Liepos
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MONTREAL, CANADA
VYTAUTO KLUBAS

Čia gyvuojantis D. L. K. 
Vytauto Neprigulmingas Klu
bas, susiorganizavęs 1907 m., 

“kaip žinia, nuosavam name 
visas laikas laikė alinę. Ta
čiau, kaip tai netikėtai, pa
skutinėmis balandžio mėnesio 
dienomis svaiginančių gėrimų 
tvarkymo ištaiga — Liquor I 
Commission — atėmė leidimą 
(License) pardavinėti svaigi
nančius gėrimus.

Leidimo praradimas ir jo 
atgavimas yra grynai Klubo 
reikalas ir jį gali svarstyti ir 
atitinkamus reikalingus nuo
sprendžius daryti patys ir 
tik jie patys—klubiečiai-Šėri- 
ninkai. Bet kadangi “Nepri-1 

klausoma'"Lietuva,” kuri yra 
daug atsakominga už Klubo 
griovimą, susirietus meluoja, 
todėl nors trumpai reikia į 
tuos melus atsakyti.

Pirmiausiai, “NL,” birželio 
9 d. laidoj, “vaduodamas!’’ 
kleb. Bobino raportu, paskel
bė aštuoniolikos žmonių var- 

I dus. aiškindama, kad būk tai 
senasis Klubo pirmininkas J. 
Vilkaitis prarado leidimą, o 
dabar dėl šitų 18-kos žmonių 
šėrininkų negali atgauti leb 
dimo. Tai absurdas ir “NL” 
iškeptas pirmos rūšies melas!

Faktas gi yra, ?<ad dabar
tinis Klubo pirmininkas D. 

į Norkeliūnas raportavo, dar 
gegužės mėnesio 15 d. susi-

KEPAME TIKRA LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR VISOKIUS 
PYRAGUS BEI KEIKSUS

Mes perkame geriausios rūšies miltus — tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgydami 

sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome Į visas dalis—Brooklyn© ir apylinkės, 
į krautuves ir j pavienius namus; taipgi siunčiame 

Sav. V. LUKOŠEVIČIUS Tel. EVergreen 4-8802
ir i kitus miestus.

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST

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

(Kampas 68th St.)

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

SHoreroad 8-9330
Ir Gustas jums tuojau pristatys gelių bukietą ar vainiką, 

ko jūs reikalausite.
Specialistai Pritaikymui

Šermenims, Vestuvėms ir Bankietams
Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS

FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

Paul Gustas Funeral Home, 
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS 
Telefonuokite dieną ar naktį

EVergreen 7-4774

Naujai išdekoruota šermenų koplyčia, kur šeimos pato
giai gali atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems 

prakilniuose namuose be ekstra išlaidų.
Du kambariai šermenim, didelis puikiai įruoštas * 

kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.

Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg 
pareikalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega.

rinkime, ir pakartotinai pa
brėžė, kad jis nežino, ir jam 
paklausus Liquor Commission, 
jam visai nesakė, kodėl atėmė 
leidimą. Nekaltino nė Vil
kaičio, nė tų 18-kos žmonių. 
Kas melavo, pirmininkas Nor
keliūnas, ar “NL” ? Dar dat> 
ginu, nors pirmininkas “pra
šė,” kad nė patys šėrininkai 
nediskusuotų šito komplikuo
to leidimo atgavimo klausi
mo, tačiau “NL” už kelių die
nų (geg. 19 d.) plačiai ap- 
diskusavo leidimo atgavimo 
reikalus ir jau “pasakė” 
Klubui, ką turi daryti — aiš
ku. prašalinti “NL” numaty
tus šėrininkus. Ir tai visai 
aišku, kodėl. Ten pat, toj pa
čioj korespondencijoj, prisi
menama, kad Klubas gali pa
sistatyti naują ir dar didesnę 
salę, o Tarybai ir “Nepri
klausomai Lietuvai” kaip tik 
reikalingas toks namas, todėl 
suskaldžius Klubą, mano, 
jiems teks Klubo namas.

Deja, po didelių vilčių ir 
džiaugsmo, pamačiusi, kad 
klubiečiai, nežiūrint, kaip 
žiauriai užpulti ir nekaltai 
valdiškoms įstaigoms įskųsti, 
moka užtektinai savo reikalus 
tvarkyti ir leidimo atgavimą 
jie patys susitvarkys, vargšė 
“Nepriklausoma Lietuva” bir
želio 16 d. laidoj gailiai ap
siašarojus, netiesioginiai jau 
prakeikia visus klubiečius ir 
ant galo pagązdina, kad jei 
nepaklausys “NL” patarimų, 
tai sako, ir Kanados vyriau- 
sybė jau turės tikrą vaizdą 
apie lietuviškąjį klubą ir jo 
laisnį.”

Norisi pasakyti “NL” re
daktoriams ir jų smalos pils
tytojams — korės p onden- 
tams: neverkite, ponai, apie 
Klubą ir valdžios pažiūras į 
jį. D. L. K. Vytauto Nepri
gulmingas Klubas daug se
niau gyvuoja, negu jūs atva
žiavę, jis žino Kanados vy
riausybės patvarkymus ir juos 
išpildys, kaip išpildė ligi šiol, 
kol jūsų čia nebuvo. Klubas 
žino, kaip savo reikalus tvar
kyti, ir vyriausybė per su vir
šum 40 metų žino, kaip Klu
bas tvarkosi. R.

Tel. AV. 2-4026 . g

I
DR. JOHN REPSH1SI

(REPŠYS) 8
LIETUVIS GYDYTOJAS gValandos: 2-4 ir 6-8 g 
Ncdėliomis ir šventadieniais: S 

nuo 10 iki 12 ryto. S

495 Columbia Rd. g 
DORCHESTER, MASS. |

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

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

F. W. Shalins
(SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y,

Tel. EVergreen 8-9770

Washingtone buvo išdirbti planai, pagal kuriuos buvo 
baigtas Bendix Aviation Korporacijos darbininkų strei
kas South Bend, Indianoje. Iš kairės Į dešinę; kor
poracijos prezidentas Malcolm P. Ferguson, aviacijos 

sekretorius Symington ir UAW unijos prezidentas 
Walter P, Reuther.

CHICAGOS ŽINIOS
AIDO ŽIEDAI ATSTOVAVO 

LIETUVIUS

Visą savaitę Roselandas 
šventė šimtmetinę sukaktį: 
gatvės pasipuošė vėliavomis, 
krautuvių langų vitrinos pa
sidabino; Palmer Parke 
kasdieną ėjo sportininkų 
rungtynės, ketvirtadienio va-j 
kare ten įvyko kadriliaus 
kontestas, o sukakties minėji
mas baigėsi su “Vaivorykšte 
Virš Roselando” —- pantomi
ma scenų, vaizduojančių 
Roselando vystymąsi.

Roselandas minėjo šimtą 
metų nuo to laiko, kai 1849- 
tais metais Čia atkeliavo gru
pe olandų iš Europos ir ap
sigyveno prie “Judson Trail” 
—dabartinės Michigan Ave.

žymiausias iŠ įvykių tai bu
vo paradas. Vėsus ir vėjuo
tas antradienio vakaras su
kvietė apie 100,000 stebėto
jų į buvusį “Indijonų Taką.” 
Chicagos burmistrui M. 11. 
Kennelly su palydovais pra
važiavus, lėtai . slinko flotai, 
apkaišyti verslininkų veži
mai, vedami šokėjų ir orkes
trų, pynėsi po kojų kląunai; 
šnypštė ir šyįlpė vos paeida
mas senis garvežys, dažnai 
stojo pirmasis fordas, riedėjo 
didžiaračiai dviračiai; juokin
dami žiūrovus, — parade bu
vo visko, kas sena, atgyventa 
ir kas naujo.

Publikos atydą traukė ven
grai tautiniuose drabužiuose, 
airiai ėjo su medinėmis klum
pėmis, ėjo italai, švedai, len
kai ...

Paradas tęsėsi apie dvi va
landas. Tarp 1’loti.L, verslinin
kų ir klaunų, — tarp seno ir 
naujo, — lėtai riedėjo veži
mas, kuris iš tolo atrodė vi
sas raudonas, bet prisiartinus 
pasirodė, kad jis išdabintas 
trijomis spalvomis, — ten bu
vo ir geltonos ir žalios. Ja
me stovėjo abiejų lyčių vaikų 
būrys ir pūtė vaivorykštės 
spalvos burbulus.

Ant vežimo, iš abiejų šonų, 
buvo aiškiomis, didėlėmis, iš 
spalvuoto popierio iškarpyto
mis raidėmis parašas, kuris iš 
tolo buvo matyti: Lithuanian 
Aido Žiedai.”

Parade kitų lietuvių grupių 
nesimatė.

Aido žiedai jauniausia lie
tuvių organizacija Roselando, 
atstovavo visus - Roselando 
lietuvius šimtametiniame šio 
Chicagos priemiesčio istork- 
niame minėjime.

Tai ir gerai. Juk nuo Ai
do žiedų, nuo Roselando pro- 
gresyvio jaunimo, priklauso 
šio miesto pažanga ir Rose
lando liaudies gerovė ir gyve
nimas t

Tai jau antras Roselando 
įsisteigimo istorinis paminėji
mas. Pirmas buvo 1909 mo
tais, taip pat su paradu. Tab 
buvo 60 metų sukaktis, da
bar—šimto!

Nė pirmam, nė antram ne
simatė darbo unijų dalyvau
jant. J. N.

Vėl Mizerniškai Mirė 
Grigaičio Djeiąugsmas

Hitleriui iš pasalų užpuolus 
Sovietų Sąjungą ir įsiveržus 

nacių gaujoms Lietuvon, iš 
“Naujienų” pastogės suskam
bėjo šūkis — “three cheers 
for Hitler!” Tas buvo porai 
dienų praėjus po birželio 22, 
1941 metais.

Tuomet Grigaitis ir jo 
“dvaro” pastogėje visi jo se
kėjai tikėjo, kad tikrai atėjo 
jų diena ir reikia deramai 
Adolfo “žygį” atžymėti su 
“three cheers for Hitler.”

Astuoniems metams pra
slinkus, Grigaičio plikutė nu
švito, kai jis sužinojo, kad 
raudonėdis G. William Hors
ley suradęs sąšlavyne Broyles 
Bilius pridavė Illinois legisla
te! ron.

Jis ūmai ėmėsi plunksnos 
ir “Naujienų” penktadienio 
laidoj parašė “three cheers” 
editorialą — “įstatymai prieš

LICENSES 
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquoi

NOTICE is hereby given that License. No. 
C 167 has been issued to the undersigned 
to sell beer al wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Ijaw at 
510 Meeker Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HARRY MALAMU!)
dba Green point Beer Distributors

NOTICE is hereby given that License No. 
C 195 has been issued to the undersigned 
to sell beer at wholesale under Section 107 
ol the Alcoholic Beverage Control Law at 
1 Lewis Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

STANDARD BEER DISTRIBUTORS

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6130 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Uw at 
321 Graham Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BENJAMIN * GOLDIE CHOROHST

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 3937 lias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Ixiw at 
992 Goney Island Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHANNES A. WISCHMANN 
dba Block Island Food Store

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7162 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
8507 4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

STANLEY & JOHN WOODS 
dba Woods Delicatessen

NOTICE is hereby given that License No. 
GB .3963 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Ijaw at 
6923 8th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MORRIS KESTEN .
dba Traffic Food Market

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1360 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
31 1 New York Ave., Borough of Brooklyn. 
County ol Kings', to . be consumed off the 
premises.

MAX FLECHNER

NOTICE is hereby given that tLiccnse No. 
GB 778 has been issued to ‘ the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
207 Hull Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPlT SCHNELLER

NOTICfiJ is hereby given that License No. 
EB 286 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
3160 Fulton St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
I remises. / '•

JOHN F. WILLIAMS

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 253 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
21 Bridge Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANTHONY LATVAITIS

NOTICE is' hereby gh'ėip ’ that License No. 
EB 481 has been issued to the undersigned 
to sell beer al retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
280-282 Fulton St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the. 
premises.

HARRY G. BLUEMER & 
ELIZABETH BLUEMER 

dba Sandwich King

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4.334 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
119 — 5th Avenue. Borough of Brooklyn., 
County of Kings, to be ^consumed off the 
preiniaes.

MARTIN RIEGEUIAUPT

komunistus.” Grigaitis rašo 
editorialą tokiu pakilusiu 
ūpu, kaip 8 metai atgal jis ir 
io kolegos džiaugėsi Adolfo 
pasisekimais.

“Illinois legislatūra svarsto 
tris įstatymų sumanymus 
prieš komunistus . . . Šiandie 
bus balsuojama ...” rašė 
Grigaitis, šiur manydamas, 
jog čia jis gali tikrai pasi- 
tiešyti.

Bet jo džiaugsmas trumpai 
tvėrė, Broyles raganiški biliai 
mirė legislatūroje visai ne
balsuoti.

Taip vėl mizerniškai mirė 
Grigaičio džiaugsmas, kaip 
mirė tas didžiulis ' “three 
cheers for Hitler.” J. S-ras.

Kiekvieną Laisvės skaity
toją prašome gauti nors po 
vieną naują skaitytoją ju
biliejaus atžymėjimo proga.

LAISVES
SPAUSTUVĖ

GALI JUMS PATARNAUTI
Laisvės spaustuve atlieka visokius spaudos darbus. 

Draugijoms, bizniams ir asmenims galime atspausdinti 
viską, kas tik jums yra reikalinga iš spaudos darbų.

Draugijos, kuriom yra reikalingos konstitucijos kny
gelė, tuojau kreipkitės į Laisvės spaustuvę. Darome 
vertimus iš anglų į lietuvių ir iš lietuvių į anglų kalbas.

Taipgi padarome visokius spaudos darbus draugijų 
parengimams. Nesivėlinkite su užsakymais. Mažiau 
rūpesčio iš anksto atlikus savo pareigas.

Popieriaus trūkumo jau nėra, Laisvės spaustuvė 
gauna visokio popierio, kokio tik reikalinga jūsų 
spausdinimams. Ką tik turite spausdinimui, kreipkitės 
į Laisvės spaustuvę.

Laisvės spaustuvėje atliktu darbu būsite patenkinti. 
Kainos už spaudos darbus Laisvės spaustuvėje yra 
prieinamos.

Reikalu spaudos darbų rašykite:

LAISVE
427 Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y

•s
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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.

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

TeL EVergreen 7-6288 
+4*+4*'H4**4«*M****«4mI* •

518 Grand Street

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

Brooklyn, N. Y.
Geri Valgiai laukia jūsų visada 

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS

Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

TELEVISION
SHUFFLE BOARD

Telefonas
EVergreen 4-9407
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TELEPHONE 
STAGG 2-5048

BES. TEL.
HY. 7-8681

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIUS 

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager 

(Laisnluotas Balsaniuotojas)
Liūdėsio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Mae Bresler, iš FlushingO, 
tapo užmušta ir 7-ni asmenys 
sužeisti automobilių nelaimė
je, įvykusioje Flushinge pra
ėjusį pirmadienį.

PRANEŠIMAI
DETROIT, MICH.

Detroit Lietuvių Moterų Pažan
gos Klubas turės draugišką išva
žiavimą, trečiadieni, 13 d. liepos, 
nuo 10-tos vai. ryto, visiems gerai 
žinomoje vietoje — Belay Park, 
skersai kelio nuo vaikučių Zoo. Klu- 
bietės ir choro narės visos malonė
kite būti. Turėsime svarbių pasita
rimų, būtent choro mokytojo klau
simu, jo palaikymu ir kitais reika
lais dėlei ateities veikimo. — Kvie
čia visus Klubo valdyba ir komisija.

(159-160)

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 kp. susirinkimas įvyks 

11 d. liepos, 7:30 v. v. Liet. Salėje, 
29 Endicott. St. Malonėkite visos 
narės dalyvauti, reikia aptarti vasa
riniai reikalai. — A. W.

(158-159)

MATTHEW A.
BUYUS

(BUYAUSKAS)

□
Laidotuvių Direktorius

□ □ □
426 Lafayette St.
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172
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NowYorto^^feantoL_
New Yorkas— 
Skersai-Isilgai

J. Vosilius, iš Danbury 
Conn,, svečiuojasi Brooklyne. 
Ta proga jis buvo užėjęs Lais
vėn, paaukojo dienraščiui $3, 
taipgi užsimokėjo už savo ir 
J. Bonzos prenumeratas; J. 
Bonza irgi paaukojo dienraš
čiui $3.

★
Sing Sing kalėjimo elektros 

kėdėje naktį iš ketvirtadienio 
į penktadienį buvo nužudyti 
John Dunn ir Andrew Sheri
dan. Abu nusmerkti mirti už 
žmogžudystę. Sakoma: Dun- 
n’as būtų išlikęs gyvas, jei jis 
būtų sutikęs išduoti kai ku
riuos jam žinomus kriminalis
tus, gyvenančius laisvėje New 
Yorke, bet jis atsisakė tai pa
daryti.

★

Po to, kai trečiadienį du 
kartu palijo, didmiestyj oras 
truputėlį atvėso, bet jis vis 
dar laikosi aukštokame laips
ny j.

★
John Poster Dulles, republi- 

konų lyderis ir diplomatas, 
paskirtas laikinu senatorium 
vieton pasitraukusio Wagne- 
rio. Jį paskyrė gubernato
rius Dewey, geras Dulles’o 
bičiulis. Ar Dulles sutiks lap
kričio mėn. rinkimuose kandi
datuoti pastoviai senatoriaus 
vietai, dar"nėra žinių.

Juditės Coplon’iūtės ir Gu- 
bičevo .teismas, kuris turėjo 
prasidėti New Yorke liepos 11 
dieną, tapo nukeltas į š. m. 
spalių mėn. 15 dieną.

ic
William H. Byrne tapo pri

saikdintas majoro O’Dwyerio 
kaip direktorius, vadovaująs 
“dūmams kontroliuoti” ko
misijai. Manoma kaip nors 
sumažinti didmiestyje “dūmų 
veiklą.” Mr. Byrne gaus SL
OGO per mėnesį algos.

Du trečdaliai automobilinių 
nelaimių pareina iš netaisyk
lingo automobilių vairavimo, 
sako Fordo kompanijos mana- 
džeris Charles J. Seyffer. 
Daugiausiai nelaimių kelyje 
atsitinka iš pergreito važiavi- 
mo.

Miesto sveikatos depart- 
mentas skelbia, jog pirmaja
me šių metų pusmetyje New 
Yorko mieste žmonių' gimė 
apie dviem tūkstančiais ma
žiau, negu praėjusiais metais 
per tą patį laikotarpį.

★
Jacqueline Perves, drąsioji 

francūzų gailestingoji sese
lė (nursė), kuri praėjusio ka
ro metu pati viena suėmė ne
laisvėn 13-ką vokiečių karių, 
atvyko į New York a atosto
goms praleisti. Beje, ši mo
teris moka gerai vairuoti ir 

"'lėktuvus.

ANTROJI SAVAITfc! 
Edward G. Robinson 

Susan Hayward * Richard Conte 
‘HOUSE of STRANGERS’ 

20th Century Fox filmą 
Scenoje: Janet Blair, 

Herb Shriner. Ledinėj scenoj: 
“Slaughter on 10th Avenue” 

*vaiaždžiuoja Carol l.vnne 
RQXY 7th Ave, ir 50th St.

Įnelaisvino Geo. Pirinskį, 
Slavų Kongreso Sekretorių

Prokuroro Tom Clark’o įsa
kymu buvo suimtas ir įnelais- 
vintas George Pirinskis Ellis 
Island saloje, vadinamoje 
“Ašarų Sala.”

Pirinskis yra makedonietis, 
Bulgarijos pilietis. Jis norė
jo patapti Amerikos piliečiu, 
bet negalėjo. Jis yra vedęs 
amerikietę žmoną ir jiedu tu- \ 
ri vieną vaiką, gimusį Ame- ; 
riko j e.

Pirinskis jau seniau buvo 
suimtas, bet paleistas po be
lą. Dabar, Clark’o įsakymu, 
jis tapo ir vėl uždarytas Ellis 
Island nelaisvėje, kaip “pavo
jingas asmuo,” bet jokio nu
sikaltimo jis neatliko ir val
džia negali nieko jam primes
ti.

Šiuo metu Ellis Island ne
laisvėje sėdi šie asmenys, su
imti be jokio nusikaltimo:

Peter Harisiades,
Beatrice Siskind Johnson, 
Ferdinand C. Smith, ir 
George Pirinsky.
Visi jie nepiliečiai, visi, ta

čiau, dėjo pastangų būti pi
liečiais. Visi Amerikoje gy
vena ilgą laiką ir nėra papil
dę jokio nusikaltimo, sako 
American Committee for the 
Protection of Foreign Born, 
kurio raštinė yra 23 W. 26th 
St., New York City.

šis komitetas ragina pilie
čius protestuoti prieš tokį 
Clarko žygį, reikalaujant, 
kad• suimtieji būtų išleisti pa
gal habeas corpus tvarką.

Lankėsi Kanadietė 
Birutė Pampalaitė

Praėjusį ketvirtadienį Lais
vę aplankė jauna, graži ka
nadiete (iš Hamiltono) Biru
te Pampalaitė.

Ji užėjo čia su brooklynie- 
čiais Petru ir Helen Velykiais, 
taipgi su Kunigoniu. Vely
kiai buvo nuvykę Kanadon 
atostogų, tai iš ten drauge su 
Birute grįžo Brooklynan. čia 
Birutė Pampalaitė, besisve
čiuodama, praleis apie savai
tę laiko.

Jauna viešnia yra “Liaudies 
Balso” vajininkė, tai ji ii’ iš 
tūlų laisviečių “kai ką gavo.” 
Bet grąžon, Birutė paaukojo 
Laisvei dešimtinę, kanadiškių.

Episkopatų Kongresas

Ar Ruošiatės Svarbiai 
Konferencijai?

Laisvėje jau buvo rašyta, 
kad liepos 16-17 dd. Henry 
Hudson viešbuty.], New Yor
ke, įvyks labai svarbi konfe
rencija, pavadinta Bill of 
Rights Conference.

Konferencijoje bus svarsty
ta ii’ tarta, kaip apsaugoti 
Teisių Bilių, pagrindinius mū
sų konstitucijos dėsnius, lie
čiančius piliečių teises i)- lais
vę.

Konferenciją šaukia apie 
545 asmenys — visuomeninin
kai, darbininku vadai švietė- 

* 1
jai, mokslininkai.

Konferencija žada būti di
delė ir labai turininga.

Lietuviai profesionalai, vi
suomenininkai ir švietėjai 
taipgi raginami konferencijo
je būti.

Lietuvių organizacijos tu
rėtų ten savo atstovus turėti.

TEATRININKAMS

Taip Vyksta Mieste, Kur 
Bujoja Wall Strytas-..

Michael Zaccaro ir jo žmo
na Mary susilaukė kūdikio, 
bet jis buvo nesveikas, rei
kalingas ilgo gydymo. Jiem 
buvo pasakyta Kings County 
ligoninėje, jog kūdikis negy
vens ilgiau kaip vienerius 
metus.

Tėvai norėjo, kad kūdikis 
būtų gydomas ligoninėje, bet 
ten jo ilgiau nelaikė. Tuo
met jiedu kreipėsi į vieną li
goninę, paskui į kitą — ir 
vis kūdikio nepriėmė.

Tada tėvai sugalvojo tokį 
“išradimą” :

Įsuko nesveiką kūdikį į rū
belius ir, nuvežę į Bellevue li
goninę (miestavą), New Yor-

: ke, paliko jį koridoriuje.
Tokiu būdu kūdikis buvo 

j “priimtas” į ligoninę, — no- 
rėjo kas' ai' nenorėjo.

I , Policija susekė tėvus ir su
areštavo. Abu tėvai dabar 

į pakliuvo už tai į teismą.
Teisėjas Thurston sakė: jis 

1 viską “giliai ištirs” ir tuomet 
! savo nuomonę pareikšiąs.

NUSIŽUDĖ ADVOKATAS
Advokatas Robert II. Par

ker, 38 m. amžiaus, nusišo
vė savo vasarnamyj, East Pa
tchogue, L. L Jis praktikavo 
New Yorko mieste. Savižu
dybės priežastis kol kas ne
išaiškinta.

Į USSR

Amerikos Kiniečiai Griežtai
Pasmerkė Čiang Kai-šeką

Aštuoniolika Amerikiečių 
Kinų organizacijų šiomis die
nomis padarė bendrą pareiš
kimą, griežtai smerkiantį fa
šisto čiang Kai-šeko valdžią, 
kuri siunčia ant išlaisvintų 
Kinijos miestų karo lėktuvus 
civiliniams žmonėms žudyti.

Nesenai tokie čianginių už
puolimai buvo padaryti ant 
Šanghajaus, kur tapo užmuš
ta dąug civilinių žmonių, — 
žmonių, nieko bendra netu
rinčių su karo frontu.

Pareiškimo kopijos buvo 
pasiųsta prezidentui Trumą-

nui, valstybės sekretoriui A- 
chesonui ir USA Kongreso na
riams.

Pareiškimą padarė kiniečių 
intelektualai, mokslininkai, 
profesionalai ir darbininkai, 
priklausą įvairioms organiza
cijoms.

Milžiniška New Yorko 
miesto kinų . dauguma stoja 
su išlaisvintąja Kinija, su Ki
nijos liaudimi ir besiformuo
jančia josios vyriausybe, va
dovaujant Kinijos Komunistų 
Partijai.

Rugsėjo mėnesį New Yor
ke įvyks didžiulis Eucharisti
nis Kongresas, šaukiamas A- 
merican Church Union.

Dalyvaus nemažai žymių 
episkopatų dvasiškių iš viso 
pasaulio kraštų. Iš Amerikos 
Kongrese bus apie 4 0 ameri
kinių vyskupų.

šis kongresas, be kitko, pa
minės 400 metų sukaktį nuo 
to laiko, kai anglų kalboje 
buvo išspausdinta maldų kny
ga — ’“Book of Common 
Prayer.”

Manoma Praplatinti 
Adams Strytas

Valdžia galėtų pradėti A- 
dams stryto (Brooklyne) pla
tinimą š. m. rugsėjo mėnesį, 
jei būtų galima iš ten iškelti 
gyventojus.

Dęja, nėra kur padėti gy
ventojų, šiuo metu tame stry- 
te gyvenančių. Butų mieste 
dar vis didelė stoka. -

Adams strytas siekiamas! 
praplatinti tam, kad lengviau 
būtų automobiliams pasiekti 
Brook lyno tiltas.

Lucille Ball filmoje “Sorrow
ful Jones,” rodomoje Para

mount Teatre.

Sako: Arabai Gali 
Badu Išmirti

Buvęs USA ambasadorius 
Egypte Stanton Griffis tik 
šiomis dienomis grįžo iš Pa
lestinos.

Jis pasakė: tarp 900,000 ir 
1,000,000 išvietintųjų iš Izra
elio arabų gyvena baisų gy
venimą.

Arabai pabėgėliai, esą sto
vyklose, priversti gyventi iš 
pašalpų, gaunamų $2 vienam 
asmeniui per mėnesį.

Mr. Griffis reikalaus iš A- 
merikos daugiau pinigų ara
bams pabėgėliams šelpti. Jei 
jis pinįgų negausiąs, tai rug
sėjo mėnesį tarp pabėgėlių 
gali prasidėti masinis žmonių 
iš bado mirimas.

Griffis, beje, šiuo metu eina 
Jungtinių Tautų Palestinos 
Pabėgėliams Šelpti fondo di
rektoriaus pareigas.

Helen Borchers, sąmoningai 
ar nesąmoningai, nupuolė nuo 
platformos ir buvo suvažinė
ta požeminio traukinio. Tai 
įvyko trečiadienį, 191-mos 
gatvės IRT linijos stotyje; 
keturi vagonai pervažiavo per 
jos kūną.

Išsivysianti Istorija!—Matyk Naujausias Filmas!
KINE NAŠLAITE — CINDERELLOS ISTORIJA. 

DIDŽIAUSIAS POTVYNIS AUSTRALIJOS ISTORIJOJ. 
JUDITH COPLON ATRASTA KALTA KAIP ŠNIPE. 

KELIONE-APSAKYMAS: “MOROCCO”

EMBASSY BROADWAY AND 46th STREET.

STADIUM KONCERTAI “Tt.Ave-
Philharmonic Symphony Orchestra—Muzika po žvaigždėmis

Nebrangios kainos: 30c ir daugiau.
Sir Adrian Bolt, konduktorius.

Pirm., Liep. 11—Isaac Stern, smuikininkas,—visa programa Brahms 
Antr., Liep. 12—Viso orkestrinė programa—Tschaikovsky’o, Haydn’o 
TrČd., Liep. 13—Frances Magnes,* Smuikininkė,

■ Schubert, Chausson, Wagner
Ktvr., Liep. 14—Claudio Arrau, Čilės pianistas,

visa programa Beethoven’o
SeŠt., Liep. 16—Robert Stolz vadov.—M. Farell, K. Baum, solistai 

Muzika Johann’p Strauss, Jr.
Bob- Hope filmoje “Sorrow

ful Jones.”

NETIKRŲ PAŠTO ŽENKLE
LIŲ PARDAVINĖTOJAS

Tūlas Nathan Lev,y tapo 
suimtas ir padėtas po $1,000 
bėla. Jis laukia būti pašauk
tu prie grand džiūrės. Val
džios pareigūnai. sako, jog 
Levy yra pardavęs 100,000 
netikrų. falšyvų tricentinių 
pašto ženklelių (štampų).

Į draugo Juškos komedijos 
skaitymo susirinkimą praėju
sį ketvirtadienį pribuvo tik 4 
Liaudies Teatro nariai ir keli 
kiti, todėl nebuvo galima iš
spręst naujai kilusius ii1 sku
bius išvykų klausimus, kurie 
tampriai rišasi su naujo vei
kalo pastatymo data ir kitais 
su tuo susijusiais reikalais, 
šiems ■ klausimams išspręsti 
yra šaukiamas LT valdybos 
susirinkimas šį pirmadienį, 
liepos 11, 8 vai. vakare, Lais
vės salėj.

Kviečiame ii' kitus LT na
rius pribūt ir pagelbėt sku
bius reikalus išspręst.

LT Pirmininkas.

Čia sumokėtais muitais

Pundeliai apdraudžiami

APKELIAUK PASAULI SU WORLD TOURISTS 
Atsišauk ar rašyk dėl žinių kelionėm

—iizRAE_y
NAUJOS 
ŽEMOS 

KAINOS
Maistas, drabužiai, 

materijos, 
streptomycinas 
paštu ar oru

WORLD 
1845 BROADWAY 
T..e I e p h o n c

TOURISTS I N C.
(60th ST.). NEW YORK 23. N. Y. 

Luxemburg 2 - 0 5 9 3

J RUMUNUI—y—] 4 pasaulio kampus

Pavasarinis Medus
Bitininkas Končius prisiuntė troką pavasarinio medaus.
Per geroką laiką Laisve neturėjo medaus, dabar vėl turi.

Kvortinė bonka____ $1.25
Pusė galiono______ $2.00

Karys James V. Hodges ta
po netikėtai, “per nelaimę,” 
nušautas Governors saloje, 
esan.čioje prie Manhattan©. 
Kitas karys buvo sužeistas.

‘ REIKALAVIMAI
Reikalingas patyręs džianitorius 

prie 20 šeimų namo, 4 kambarių 
apartmentas ir atlyginimas. Kreip
kitės 415 Kosciupsko St., Brooklyn, 
N. Y., klauskite Lewis.

(159-161)

Real Estate
Cypress Hills — Brooklyn — 499 

Ridgewood Ave., parsiduoda 3-jų 
šeimų mūrinis namas. Garu šildo- 

tuščias. 
savi n in- 
7-8127. 

kreiptis, 
(157-162)

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
! DARBININKŲ ĮSTAIGA
[Salės dėl Balių, Koncertų, Ban- 
!kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt.
Į Puikus steičius su naujausiais 
i įtaisymais.
! KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS 
' Kainos Prieinamos.

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-3842

parsiduoda 
namas.

mas. Yra 1 * apartmentas 
$12,000. Galima skambinti 
kui dėl pasimatymo. AP. 
Prašome vien tik pavieniai 
ne agentai.

Tuojau kreipkitės į Laisvės įstaigą ir gaukite šviežio 
medaus. Medus yra reikalingas jūsų sveikatai.

(Į kitus miestus nesiunČiame)

PARDAVIMAI
Richmond Hill — visi tušti, su 

garu šildomi, garadžiai. 6 kamba
riai, $6000. 7 kambariai, mūrinis. 
$7500. Dviem šeimom, 10 kambarių, 
atskirai statytas; 1 blokas North 
Jamaica Ave, $9750. Dviem šeimom, 
11 karAbarių, $10,000. Dviem šei
mom, 12 kambarių; mūrinis, atski
rai statytas, 40x100.

Turime visokių namų visose da
lyse miesto. Taipgi ir naujų.

ZINIS, 361 - Union Avė., kamp. 
Grand St., Brooklyne. REpublic 
9-1506 arba EVergreen 4-3487.

(158-159)

XXXXXXXXXXXXXX><XXXXXXXX>OO<

Anthony Grigalis
General Contractor

Stato naujus namus ir pertaiso se
nus sulig moderninės mados.

BUNGALOW EXPERTAI

Mes dabar statome daug bungalows. 
Duodame platų architektūros pasi
rinkimą ir pabudavojame stipriai ir 
patogiai gyvenimui. Kainos žemos.

Maliavojimu ir senų namų pertaisy
mu į moderniškus, esąmo pasižymėję 

kaipo ekspertai.

Klauskite mūsų aprokavimo arba 
patarimo dėl pertaisymo namų.

Prašome kreiptis:
63-26—53rd Drive 

Maspeth, L. L, N. Y.
Telephone: NEwtown 9-8215

I—M I I........ ..

GYDYTOJAS

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

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

Ir Pagal Pasitarimais.

Valandos:

Telefonas EVergreen 4-0208

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinins

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

; kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis 

Savininkas
417 Lorimer Street

• Laisvės Name 
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

BAR & GRILL

32 Ten Eyck St., Brooklyn,

Telefonas: EVergreen 4-8174

DEGTINĖS, VYNAI
IR ALUS

TONY’S
UP-TO-DATE

Petras Kapiskas
PALAIKO

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 

9—12 ryte 
1— B vakare

Penktadieniais uždaryta

Valandos:

r7I DD'G I? A O “Hl GRAND STREET /AJI! O L>AIt BROOKLYN, N. Y

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN 

DEGTINES - VYNAI - ALUS

TELEVISIONTelefonas
EVergreen 4-7729

J

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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

6 pus!.;—Laisve (Liberty, Lith. Daily)— Šešt., Liepos 9, 1949
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