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Mūsų krašto iždinės sekre
torius John W. Snyder ilgo
kai Londone tarėsi su Didžio
sios Britanijos iždinės minis
tru Sir Stafford Cripps, bet 
jokiu konkrečių nutarimų 
juodu padaryti negalėjo ir 
gana!

žadama susirinkti kada 
nors rugsėjo mėnesį Wash
ingtone ir iš naujo pradėti 
pasitarimus.

Tolydžio britų ekonominė 
padėtis blogėja.

Britai sako: ji blogėja dėl 
to, kad Amerikos ekonominė 
būklė važiuoja žemyn.

Kaip neimsime: kapitaliz
mas ir vėl smarkiai ūkanoja- 
si ir jokie* “mokslo vyrai.“ jo
kie ‘/specialistai’’ nebegali jo 
nastatyti į tvirtesnes, pasto
vesnes vėžes!

★ ★ ★
L. Prūseika Vilnyj rašo:
“Ponas daktaras Grigaitis 

apjovino svietui, kad į Ame
riką atvyksta dar vienas ‘gar
sus’ dipukas, buvęs Smetonos 
konsulas Čikagoje.

“Man tuoj dingt galvon: 
Kur dingo buvusioji konsulo 
sekretorė su vienuolika ar 
keturiolika tūkstančių dolerių 
Lietuvos valstybės pinigų?“

Toliau:
“Pažįstantis ją (sekretorę) 

man pasakojo matęs gerai įsi
kūrusią mažiau negu 200 my
lių nuo Čikagos.“

★ ★ ★
Taip, buvęs konsulas Kal

vaitis kadaise buvo geras 
Grigaičio bičiulis.

Kai didžiai gerbiamasis di
pukas atvyks, jis turėtų šio
kia tokią atskaitomybę pa
teikti Amerikos lietuvi ų. „vi
suomenei.

BALF’o “staršai“ neturėtų 
jam duoti pašalpos, kol jis 
neišsispaviedos praeities nuo
dėmių.

Bet ar taip bus?
Labai abejoju!

★ ★ ★
Vienas mano geras pažįs

tamas ana dieną pasakoja:
—Atvyko iš mano gimtojo 

kaimo viduramžė moteriškė- 
dipuke. Per kitus ji gavo dar
bo fabrike. Moteriškė dir
ba 10 valandų per dieną; al
ga nedidelė, o dirbti tenka 
sunkiai. Andai ji man sako: 

* “Tai tokia jūsų Amerika!...
Jei aš būčiau žinojus, kad čia 
taip bus, niekad nebūčiau vy
kusi — būčiau grįžusi Lietu
von. . .’’

Aš savo pažįstamam atsa
kiau :

Ši dipuke — ne pirma ir 
ne paskutinė. Tokių yra ir 
dar bus. Amerika jiems bu
vo miražas. Jauniems am
žiumi dipukams, aišku, leng
viau, bet suaugusiems ir bea- 
mačiams!...

Mūsų pareiga iš tokių žmo
nių nesijuokti, bet juos at
jausti ir, kuo galima, jiems 
padėti.

★ ★ ★
Seni Brooklyno ’ lietuviai 

kriaučiai bėdavoja, kad neuž
ilgo juos gali jaunesnieji di
pukai iš darbų išrausti.

Dalykas yra svarbus, bet 
jis nelengvai išsprendžiamas.

Šis klausimas, beje, priva
lo būti sprendžiamas organi
zuotai visų rūbsiuvių.

★ ★ ★
Jauna, nauja darbo pajėga, 

beveik kasdien atvykstančia 
iš Europos, aiškių kapitalistai 
labai džiaugiasi.

Bet jų džiaugsmas nebus 
ilgas, jei mes mokėsime ir pa
jėgsime atvykstančiuosius su
organizuoti į darbo unijas,
jei mokėsim įskelti juosna
klasinės apšvietos, būtinai rei
kalingos kiekvienam savisto
viai protaujančiam darbo
žmogui.

Metai XXXIX. Dienraščio XXXI.

Anglijos Valdžia Liepia 
Streikieriam Dirbti Arba 
Kalėj iman Eiti.
Laivakrovių Streikas. Plinta, Nepaisant Karinio Stovio

London. — Kai tik Ang
lijos valdžia išleido karinį 
įsakymą prieš 12,000 strei
kuojančių laivakrovių, tuoj 
dar 3,000 laivakrovių išėjo 
streikam

“Socialistinės” valdžios į- 
sakymas verstinai liepė 
streikieriams dirbti, o jeigu 
ne, tai jie bus baudžiami i- 
ki 3 mėnesių kalėjimo ir 
$400 piniginės baudos.

Valdžia užėmė prieplau
kas ir perėmė savo žinybon 
užstreikuotus laivus; sykiu

Francijos Bankai Remia 
Ispanijos Fašizmą

Madrid, Ispanija. — Keli 
didieji Paryžiaus bankai 
duoda Ispanijos Franko fa
šistams 15 bilionų frankų 
paskolos penkeriems me
tams. Sako, Franko val
džia už tuos pinigus pirks 
fabrikinius ir inžinieriškus 
įrengimus iš Francijos.

Angly Biznio Sutartis
Su Jugoslavija

London. — Anglija grei
tai pasirašys plačią preky
bos sutartį su Jugoslavijos 
Tito valdžia 5 metams. Pre
kyba eiš mainais. Sutartis 
numato, kad bus apsikeista 
$200,000,000 vertės dirbi
niais - produktais.

Anglija teiks Jugoslavijai 
mašinas ir kitus techninius 
įrankius; už tai Anglija 
gaus iš Jugoslavijos grūdų, 
medžių, paukštienos ir ce
mento.

New York. — Didieji 
bizniai giria prez. Trumano 
raportą Kongresui.

Wallace Kaltina Prez.
Trumaną už Neveikimą

New York. — Progresy
vių Partijos vadas Henry 
A. Wallace kritikavo prez. 
Trumaną, kad akivaizdoje 
didėjančios krizės jis nieko 
nedaro bedarbiams parem
ti. Trumano raportas Kon
gresui iš tikrųjų nieko jiem 
nežada, tik “nekaltai” pla
nus dėsto, panašiai kaip an
dai prez. Hooveris, sakė 
Wallace.

Trumano pasiūlymai iš 
esmės tarnauja korporaci
joms, kurios jau ir taip iš
pampusios didžiausiais pel
nais, pridūrė '\Vallace.-

44 Asmenys Žuvo su 
Rolandų Lėktuvu Indijoje

Bombay, Indija. — Nu
krito keleivinis Holandijos 
lėktuvas; žuvo 44 keleiviai 
ir įgulos nariai. Tarp žu
vusių yra keli amerikiečiai 
laikraštininkai,

Holandijos atstovai sako, 
turbūt, Indonezijos patrio
tai pagadino lėktuvą pirm 
jam pakylant.

Vėliausios Žinios
Roma. — Sustreikavo 2 milionai statybos darbininkų 

Italijoj. Reikalauja daugiau algos.

Washington. — Senato lėšų komisija nutarė priimti 
Ispanijos Franko fašistų valdžią į amerikinį Marshabo 
planą; perša tuojau duoti Frankui 50 milionų dolerių 
“paskolos” iš Marshallo fondo prieš komunizmą.

Prez. Trumano Raportas 
Kongresui ir Pasiūlymai 
Samdytojam ir Darbininkam
Trumano Sumanymai dėl Biznio ir Darbininku Būklės

jinai atšaukė visas unijines 
sutartis su laivų kompani
jomis. Įsakyta laivakro- 
yiams dirbti tokiomis sąly
gomis, kokias nustatys ka
riniai - valdinis komitetas.

Streikas vyksta kaip pro
testas dėl to, kad valdžia ir 
kompanijos laužo Kanados 
marininkų streiką.

Valdžia ir “socialistiniai” 
Laivakrovių Unijos vadai 
plūsta komunistus, ant ku
rių suverčia visą “kaltę” 
už streiką.

Graikijos Fašistai 
Nužudė Kovingąjį 
Naciu Priešą

London. — Graikijos mo
narcho - fašistų valdžia su
šaudė Basilių Markezinį, 
demokratinio tautos fronto 
vadą, kaip praneša Graikų 
Žinių agentūra.

Karo metu Markezinis 
vadovavo partizaniškai ko
vai prieš nacius okupantus, 
o pastaraisiais metais jis 
buvo Graikijos Komunistų 
Partijos komiteto narys.

Graikų patrijotai su 
Markeziniu pryšakyje at
kariavo nuo vokiečių sosti
nės Athenų apygardas, kuo
met naciai dar laikėsi Ath- 
enuose.

Dabar Graikijos monar- 
chistai nužudė sykiu su 
Markeziniu ir kita demok
ratinį kovotoją, laikrašti
ninką E. Ligerosą.

Sen. Taftas Išstoja 
Prieš Atlanto Paktą

Washington. — Republi- 
konas senatorius Robertas 
Taftas pranešė, jog jis bal
suos prieš Šiaurės Atlanto 
paktą. Tai todėl, kad šis 
paktas veda link naujo pa
saulinio karo, sakė Taftas.

Taftas pareiškė, jog At
lanto paktas įpareigoja A- 
meriką ginkluoti Angliją ir 
10 kitų kraštų per 20 metų 
prieš Sovietų Sąjungą. Jis 
priešinosi ypač toms milži
niškoms ginklavimo išlai
doms.

Trumano valdžia reika
lauja 1 biliono, 130 milionų 
dolerių , jau pirmiesiems 
pakto metams.

Valdžia tikisi, kad Sena
tas daugiau kaip dviem 
trečdaliais balsu užgirs tą 
karinį Atlanto kraštų są
ryšį, nepaisant Tafto ir tū
lų kitų senatorių pasiprie
šinimo.

Paryžius. — Jūron ties 
Morokko nukrito karinis 
Francijos lėktuvas; dingo 
12 buvusių jame žmonių.

Washington. — Numato
ma, jog šiemet Amerikoje 
užderės 3,530,000,000 buše
lių “kornų” (kukurūzų).

Washington. — Senatorių lėšų komitetas atmetė val
džios reikalavimą paskirti 100 milionų dolerių Kinijos 
tautininkams, karui prieš kinų komunistus-liaudininkus.

Washington. — Kongreso Atstovų Rūmas užgyrė val
džios pasiūlymą duoti reakcinėms Graikijos ir Turkijos 
valdžioms dar 50 milionų dolerių, pagal Trumano moky
mą prieš komunizmą; bet Senato komitetas siūlo nu
mušti 5 milionus nuo tos sumos.

Praga. — Čechoslovakijos Komunistų Partija pasklei
dė lapelius, kuriuose sako:

— Mes nenorim skriausti jokių gerų katalikų; mes no
rime duoti jiems visokias progas. Bet reakciniai katalikų 
vyskupai veikia kaip aršiausi Liaudiškos Čechoslovakų 
Respublikos priešai.

Milwaukee, Wis. — CIO Auto. Darbininkų Unijos su
važiavimas smerkė Amerikos valdininkus, kurie uždrau
dė septyniems Kanados auto, darbininkų delegatams at
vykti į šį suvažiavimą.

Birmingham, Alabama. — Tapo areštuota 17 kukluk- 
sų, kurie apsimaskavę plakė ir visaip budeliavo nepa
tinkamus jiem negrus ir baltuosius piliečius. Tarp suim
tų nenaudėlių yra ir Brookside priemiesčio policijos vir
šininkas Elmer Bailey Brock.

Elizabeth, N. J. — Streikieriai apstatė pikietais visus 
Singer siuvamųjų mašinų kompanijos vartus.

Washington. — Darbinis Senato komitetas svarsto 
pasiūlymą Hawaju laivakrovių streikui laužyti. Jau 73 
dienos kai jie streikuoja, reikalaudami daugiau algos.

Belgrad, Jugoslavija. — Jugoslavų premjero Tito val
džia pranešė Jungtinių Valstijų ambasadoriui, kad jinai 
aklinai uždarys sieną tarp Jugoslavijos ir Graikijos.

Geneva, Šveic. — Jungtinės Valstijos neturi dar jokių 
tikru planu kovai prieš nedarbo krizę, kaip pranešė Jung. 
Tautų centras, raportuodamas susirinkimui Ūkiniai- 
Visuomeninės Jungt. Tautų tarybos.

Praga. — Čechoslovakijos valdžia kaltina tūlus kuni
gus ir vyskupus, kad jie šnipauja, išdavinędami karinius 
šalies sekretus angląm-amerikonam.

ĮKALINTI AUSTRALIJOS MA1NIERIŲ VADAI
Melbourne. Australija. — 

Teisėjas Alfred Wm. Fos
ter įkalino 1 metams Ang
liakasiu Unijos prezidentą 
Idrisą Williamsą ir sekre
torių Geo. W. S. Granta, e- 
są, už “teismo paniekini
mą”. Kartu teisėjas nubau
dė unija $6,400 už tą pati 
“nusikaltimą”. Williams ir 
Črant yra komunistai.

Teismo “paniekinimas” 
štai kame: Teisėjas praeitą 
savaitę liepė unijai per
duoti teismui savo iždą — 
apie $48,750, bet unijos va
dai ant greitųjų išėmė pi
nigus iš banko ir paslėpė, 
kad galėtų jais remti ei
nantįjį mainierių streiką.

Teisėjas Foster sykiu nu
baudė Geležies Darbininku 
Uniją $3,000 dėl to. kad ji 
sulaužė įsakymą, liepiantį 
perduoti teismui unijinį iž- 
dą.

Marininkų Unija protes
tui prieš tas bausmes pa
skelbė visuotiną 24 valandų 
streiką.

Nubausta ir Australų 
Komunistų Partija, $3,000, 
kad neatnešė savo iždo, pa
gal teismo įsakymą.

Teismas mojosi paimti ir 
“užšaldyti” tų unijų ir ko

munistu iždus, kad užkirs
tų pašalpa streikuojantiems 
angliakasiams.

24.Q00 angliakasių strei
kuoja jau trečią savaite. 
Streikas sustabdė visas di
desnes Australijos pramo
nes.

Plienininkų Ginčas
Perduotas Trumanui

Washington. — Valdinis 
tarpininkas Gyrus S. Ching 
perdavė prez. Trumanui 
klausimą dėl gręsiančio 
CIO Plieno Darbininkų U- 
nijos streiko.

Dar esą nežinia, ar pre
zidentas panaudos Tafto- 
Hartley’o įstatymą tam 
streikui užšaldyti per 80 
dienų.

Plienininkų vadai pla
nuoja paskelbti streiką at
einantį šeštadienį, kada iš
sibaigs senoji sutartis su 
kompanijomis.

Scarborough, Anglija. — 
“Socialistiniai” Važiuotos 
Darbininkų Unijos vadai 
uždraudė komunistams bū
ti unijos viršininkais.

Washington. — Prezi
dentas Trumanas pirma
dienį, duodamas Kongresui 
pusmetinį pranešimą raštu 
apie ūkinę Amerikos būk
lę, pripažino jog žemyn ei
na ūkis-prąmonė, ir šalies 
iždo pajamos šiemet jau 
nupuolė 10 nuošimčių. Da
bar yra apie 2,000,000 dau
giau bedarbių, negu pernai 
vasarą.

Prezidentas todėl atsisakė 
nuo pirmesniojo savo rei
kalavimo pakelti taksus vi-

Australijos Valdžia 
Planuoja Sudaužyt 
Komunistą Partiją

—•-----
Sydney, Australija. — 

Australų valdžia ruošiasi 
patraukti teisman Komu
nistų Partiją ir uždrausti 
bei sudaužyti ją.

Valdžia kaltina Kom. 
Partiją už “suokalbius 
prieš tvarką ir ramybę”; 
pasakoja, kad dabartinis 
angliakasių streikas esąs 
tik komunistų padaras.

Valdžios agentai užpuolė 
Komunistų Partijos centrą 
ir išplėšė dokumentus.

Be kitko, valdžia tvirtina, 
kad unijos, pagal Kom. 
Partijos nurodymus, iš
traukė iš bankų $173,000 sa
vi pinigų, kuriuos teismai 
liepė jiems sunešti.

.............. .

Davis Parodo Komun. 
Kovą už Negrų Teises

New York. — Vienas tei
siamųjų komunistų vadų, 
Benjamin Davis, negras 
New Yorko miesto tarybos 
narys, liudydamas dėstė, 
kaip Komunistų Partija ko
voja už negrų tautos lygy
bę, prieš jų linčiavimus ir 
skriaudas - paniekas. — 
Tatai visų pirm ir patrau
kė mane į Komunistų Par
tiją, — pareiškė Davis.

Federalis teisėjas karto
tinai stabdė Davisą ir grą- 
sino įmest jį kalėjiman, jei
gu Davis dar kalbės apie 
negrų reikalus.

Davis užginčijo įtarimus, 
kad komunistai siūlę atplė
šti pietines valstijas ir iš jų 
sudaryti atskirą negrų val
stybę:

Auto. Unijos Vadai Pervarė 
Tarimą prieš Kairiuosius

Milwaukee, Wis. — CIO 
Automobilių Darbininkų 
Unijos suvažiavimas, pagal 
dešiniojo pirmininko Wal- 
terio Reutherio komandą, 
užgyrė rezliuciją, kuri rei
kalauja išbraukti iš unijos 
“komunistų” vadovaujamus 
lokalūs - skyrius, atimti 
jiems čarterius ir perorga
nizuoti' tuos skyrius (taip 
kad vykdytų reutheriečių 
politiką).

so 4 bilionais dolerių per 
metus ir siūlė Kongresui 
sekamus sumanymus:

Numušti korporacijoms 
taksus už “nukentėtus” bi
znio nuostolius praeityj; 
ilgesniam laikui skolinti pi
nigus pramonėms iš valdi
nės Finansų Atkūrimo Kor
poracijos.

Ieškoti užsienyje rinkų ir 
pelningų amerikiniam ka
pitalui įdėjimo vietų; atgai
vinti įstatymą dėl abipusi
škai palankios prekybos 
tarp Amerikos ir kitų ša- 
lių.

Padidinti farmeriams 
valdinę paramą.

Išleisti įstatymą, kuris į- 
sakytų mokėti nemažiau 
kaip 75 centus už darbo va
landą, vieton dabartinių 40 
centų.

Pakelti nedarbo pensiją 
iki $30 savaitei per 26 sa
vaites, ir tokią pensiją į- 
vesti visose valstijose su ša
lies valdžios parama.

Padidinti senatvės pensi
ją; paplatinti senatvės ap- 
draudos-įstatymą, kad juo 
galėtų pasinaudot dar mi
lionai žmonių.

Iš anksto suplanuoti vie
šųjų statybos darbų prog
ramą 9 bilionų dolerių su
moje, kur bedarbiai galėtų 
gauti užsiėmimo, “jeigu 
biznis rimčiau žemyn nu
pultų.”

Kartu prezidentas sakė, 
jog kompanijos gauna ga
na pelno, kad galėtų papi
ginti savo dirbinių-produk- 
tų kainas, nekapojant dar
bininkams algų.

Profesoriai Gina
Komunistus Mokytojus

Washington. —Amerikos 
Universitetų Profesorių Są
junga pareiškė, jog komu
nistams turi būtį pripažin
ta teisė mokytojauti ir pro
fesoriauti, jeigu jie klasėse 
neskelbia komunizmo. -

Profesorių Sąjungos ko- 
mitet. sakė, tik tuomet ga
lima būtų pašalint mokyto
ją, jeigu taptų įrodyta, kad 
jis neištikimas Amerikai; 
bet pats priklausymas Ko
munistų Partijai dar nėra 
neištikimybė šiai šaliai.

Sovietai Siūlo Grąžint 
Daugiau Japoną Belaisvių

Tokio. — Sovietų vyriau
sybė pranešė, jog šiomis 
dienomis nori sugrąžint 
Japonijon dar 20,500 kari
nių belaisvių; reikalauja, 
kad karinė amerikonų vy
riausybė parūpintų laivus 
belaisviams grąžinti.

Praeitą mėnesį Sovietai 
sugrąžino 10,000 japonų be- 
laisvių.^ Daugumas jų grįžo 
kaip komunistai. Dėl to 
raukosi Japonijos valdinin
kai ir generolas MacArthu- 
ras. ■ I f

ORAS.—-Būsią lietaus.
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Bizniškoji “Brolybė’ Tarpe Amerikos 
ir Anglijos

Kaip atrodo, tai tarpe Amerikos ir Anglijos biznio 
“medaus mėnuo” jau bus pasibaigęs. Anglija pareiškė, 
kad ji nebepirks jokių daiktų ten, kur reikia už juos mo
kėti. doleriais. Ji taipgi įsako savo kolonijoms sekti jos 
pėdomis. Tai didelis smūgis mūsų šalies bizniui.

Anglija eina dar toliau: Ji pasirašė sutartį su Tarybų 
Sąjunga, iš kurios pirks daug grūdų, o jai parduos daug 
mašinerijos. Tuo tarpu mūsų vyriausybė beveik visiškai 
sunaikino biznio santykius su socialistiniu kraštu. Nieko 
neparduoda Tarybų Sąjungai. Nieko nebegalės parduoti 
Anglijai ir jos kolonijoms. Su didžiąja Kinija irgi preky
ba beveik nutrūko. Labai galimas daiktas, kad Angliją 
anksčiau ar vėliau turės pasekti ir kitos Marshallo Plano 
šalys.

Visa tai siaurina Amerikos produktams užsienio rin
ką ir namie didina krizę.

Tokia politika yra klaidinga. Visiškai kitaip padėtis 
atrodytų, jeigu nebūtų buvęs pradėtas iš mūsų pusės šal
tas karas visiems kraštams, kurių žmonės nusprendė, 
kad jiems išmintingiau ir naudingiau keliauti socialis
tiniu keliu. Šiandien puikiai galėtų eiti prekyba su Tary
bų Sąjunga, su Rytinės Europos kraštais, su Kinija ir ki
tomis šalimis. ' X

Tų kraštų žmonės turi pilną teisę pasirinkti tokią so
cialinę santvarką, kokia jiems patinka, lygiai taip, 
kaip mes, Amerikos žmonės, turime pilną teisę pasilai
kyti savo santvarką: niekas iš lauko pusės negali priver
sti mus priimti socializmą, kol Amerikos žmonių daugu
ma jo nenori arba nesupranta. Jeigu ta tiesa tuojau po 
Antrojo Karo būtų buvus pripažinta visiems žmonėms, 
tai šiandien visi dalykai stovėtų daug geriau ir pačiai 
Amerikai būtų daug sveikiau. Už klaidingą politiką tuo
jau pradėsime mokėti labai aukštą kainą formoje ne
darbo ir depresijos.

Ieško Virvės Pasikorimui
Čiang Kai-šekas nusidavė net į tolimus Filippinus ir 

atlaikė konferenciją su tos šalies prezidentu Elpidio 
Quirino. Pastarasis yra to paties politinio plauko, kaip 
Čiangas. Juodu, sakoma, smarkiai kalbėjosi apie komu
nizmo pavojų ir sudarė planą suvienyti visas Azijos šalis 
karui prieš komunistus. •

Bet ar tas išgelbės Čiango režimą pačioje Kinijoje? 
Labai atbejotina. Tas tik dar labiau pažemins Čiango 
vardą Kinijos liaudyje. Tai bus dar vienas įrodymas, kad 
jis tik užsienio pagalba ir ginklais nori palaikyti savo 
viešpatavimą.

Labai galimas daiktas, kad šita Čiango militarinė są
junga su Quirino tik pagreitins jo avantiūrai galą. Liau
dies Armija, pailsėjus ir persigrupavus, kirs Čiango ar
mijai paskutinį mirtiną smūgį.

Beje, sakoma, kad prie Čiango ir Quirino labai norėtų 
prisidėti ir pietinės Korėjos prezidentas Rhee. Jis irgi 
labai išsigandęs komunistų įtakos. Visi ženklai rodo, kad 
jo mūsų ginklais sukurtas režimas irgi nesijaučia sau
gus.

Tikrai stebėtini tie trys “prezidentai”: Jie nori savo 
režimus palaikyti svetimais ginklais. Laikinai tai gali 
pasisekti, kaip parodo Graikija, kurios fašistinis-monar- 
chistinis režimas laikosi tik mūsų šalies doleriais ir gink
lais, bet juk taip amžinai tęstis negali. Tokia jau dabar 
gadynė: žmonės patys savo reikalus ima į savo rankas.

NEMUNĖLIS BANGUOS 
BE KRUPAVIČIAUS

Amerika įdėjo “Krupavi
čiaus atsisveikinimo žodį”. 
Tą savo “žodį” prelatas 
baigia:

Ligi pasimatymo! Ligi pa
simatymo ten, mūsų laisvo
joj Lietuvoj— *

Kur banguoja Nemunėlis, 
Kur Šešupe miela plaukia, 
Kur broliai artojai lietu

viškai šneka . . .
kur vėl pradės skambėti 

mes 
ir 

lai- 
jau-

ko-

Ne-
ir

ir 
Birutės daina. Ten ir 
kitokia kalba pakalbėsim i 
surasim mūsų Tėvynę 
mingcsnę, gražesnę ir 
kesnę.

Tik nenusileiskim—ir 
va bus laimėta!

Bet kaip atrodo, tai 
munėliui' teks banguoti ir 
Šešupei mielai plaukti be 
Krupavičiaus. Nesakome, 
kad jis negalėtų Lietuvon 
sugrįžti. Sugrįžti jis galė
tų, jeigu ant visados atsisa
kytų minties sugrįžęs Lie
tuvą valdyti, Lietuvon į- 
vesti klerikališką inkvizici
ją. Betgi tokio Krupavi
čiaus apsivertimo negalima 
tikėtis.

•O kadangi Krupavičius 
sapnuoja apie sugrįžimą 
Lietuvą vėl valdyti, tai tas 
nelaimingas jo sapnas išsi
pildyti niekados neišsipil
dys.

Tai, 
šiam 
tiesą 
ninti. 
da su 
tas 
jis g 
dolerių ir gali tikrai kuni
giškai gyventi be jokio nau
dingo užsiėmimo. Jeigu 
jam reikėtų savo darbu 
duoną užsidirbti, tai jis vi
siškai kitokias dūmas dū
mo tų. Jis tikrai pagalvotų 
apie atlikimą pakiltos už 
savo nuodėmes ir grįžimą 
Lietuvon dirbti ir gyventi.

žinoma, labai sunku 
prelatui tą istorinę 
suprasti ir įsisąmo- 
Ypatingai jam padė
ta tiesa nesiskaityti 
faktas, kad 

a u n a iš Amerikos

ato-

kai-
• my-
. Ne-

mėje 
žymi 
ir karčiu 
m u. U ž
dulkėtas 
gatvukes

Laiškas Senatui
Visos Amerikos dėmesio vertas laiškas, kurį Senatui 

pasiuntė du šimtai šešiolika žymių mokslininkų, visuo
menininkų, rašytojų, veikėjų, dvasininkų. Jie ragina se
natorius balsuoti prieš Šiaurės Atlanto Paktą. Jie tvir
tina, kad šio Pakto užgyrimas tiktai padidintų šaltąjį 
karą ir pasunkintų tarptautinę padėtį.

Automobilistų Unija ir Algų Pakėlimas
Milwaukee mieste prasidėjo metinė United Automo

bile Workers unijos konvencija. Visos Amerikos darbo 
žmonių akys nukreiptos į Milwaukee. Ką ši konvenci
ja pasakys apie depresiją? Kokius reikalavimus jinai 
išstatys?

Kad ir šioje konvencijoje, kaip kitose, raudonbaubiz- 
mas vaidins svarbų vaidmenį, tai netenka abejoti. ’Uni
jos vadovybė tai užtikrina. Bet rąudonbaubizmas negalės 
nustelbti automobilistų vis garsiau skambančio balso 
prieš skubos sistemą, vis augančio reikalavimo didesnių 
algų.

Unijos prezidentas Walter Reuther tą supranta. Štai 
kodėl jis savo pranešime unijos konvencijai priverstas 
kalbėti apie darbininkų ruošimąsi reikalauti aukštesnių 
algų. Jis pareiškė: ‘‘Nedarbas auga todėl, kad milijonai 
Amerikos šeimų nepajėgia įsigyti daugelio daiktų, kurie 
joms reikalingi. Darbininkams pasiduoti samdytojų pro
pagandai ir daryti nusileidimus arba atsižadėti savo eko
nominių reikalavimų reikštų išduoti visą darbininkų ko
vą už gerbūvingą Ameriką, paremtą pilno darbo ekono-

Gandolfo 
rū

kai vos 
ameri- 
proce-

Iš TEN, KUR POPIE
ŽIUS VASAROJA

Vilnies bendradarbis A. 
Miškūnas rašo iš Pary
žiaus apie popiežiaus va
sarvietę, ir kaip ten Šven
to Petro vietininkas 
stogauja:

Castel Gandolfo yra 
mėlis kalnuose apie 15 
lių j Pietus, nuo Romos, 
derlingoje Romos kalvų že- 

Castel Gandolfo pasi- 
savo skurdu, pilkumu 

valstiečių gyveni- 
savaitės kitos per 

Castel 
link ištaigingą 

mu ant aukščiausios 
patrauks blizgančių 
koniškų automobilių 
sija. Tai Jo Dvasiškoji Aukš
tenybė, švento Petro atsto
vas žemėje, atvyks pakvė
puoti grynu oru.

Kas vasarą popiežius at
vyksta savo atostogoms į 
Castel Gandolfo. Ten viloje 
randasi amerikoniški šaldy
tuvai, balti porcelano telefo
nai (matyti, nekaltybės sim
boliai) ir plačios balto mar
muro vonios.

žemiau klonyje sunkūs 
jaučiai traukia jungus ir 
valstiečiai prakaituoja. Va
karais valstiečių lūšnose kal
bama apie tą svetį iš Romos, 

sunkveži- 
kon- 

mėsos 
apelsi-

kuriam kasdiena 
mis iš miesto atveža 
servuotos sušalusios 
ryšulius, ispaniškas
nūs, vynuoges, sardinus.

mija, pilna gamyba, pilnu suvartojimu.”
Toliau: “Ką darbininkai darys busimosiose derybose 

su samdytojais, bus nusveriamas faktorius, kur link mes 
eisime: į depresiją ir katastrofą, ar į gerovę.”

Nors aiškiai nepasakyta, bet galima suprasti, jog au
tomobilistų unijos konvencija priims nutarimą reikalau
ti naujo arba “ketvirto” algų pakėlimo.

a ru 
blizganti automobiliai 
sekretorių, kardinolų, 
basadorių ir svečių vis ritasi 
per Castel Gandolfo gatves 
ir sukelia dulkių debesius.

Kiekvienais metais, kelios, 
dienos prieš apleisdamas sa
vo vilą, Švento Petro atsto
vas žemėje nusileidžia j klo
nį, kad numesti žodį kitą 
pilkos Italijos žemės arto
jams. “Laiminu jūsų že
mę. . .“ jis sako, ir davatkos 
žegnojasi, puldamos ant ke
lių. Bet vis daugiau Castel 
Gandolfo valstiečių vengia 
dalyvauti Romos svečio suti
kime. Ir vis daugiau jų 
kiekvienuose rinkimuose 
balsuoja komunistiniai.

Praeitais metais popiežius

AR APSIVIENYS KORĖJA?

Konferencijoj,

Korėja yra didelis pus- 
salis» tarpe Japoniškų ir 
Geltonųjų jūrų. Ji užima 
85,246 ketvirtaines mylias 
ir turi apie 28,000,000 gy
ventojų. Į jos istoriją nesi
gilinsime šį kartą. Pasaky
sime tik tiek, kad kada ca- 
ristinė Rusija pralaimėjo 
su Japonija 1904-1905 me
tais karą, tai Japonijos im
perialistai laipsniškai tvir
tėjo Korėjoje. Ir 1910 me
tais jie ją pavergė ir pri
jungė prie savo imperijos.

Japonijos imperialistai 
Korėjoje viešpatavo žiau
riai. Korėjiečiai priešinosi, 
bet savomis jėgomis negalė
jo išsilaisvinti. 1945 metais 
Sovietų Sąjungos armija 
ištaškė vyriausias Japoni
jos karines jėgas Mandžu- 
rijoj, įžengė į Korėją ir iš
laisvino ją iš po Japonijos 
jungo.

Krymo 
pradžioj 1)945 metų, mūsų 
šalies prezidentas Roosevel- 
tas ir Tarybų Sąjungos 
premjeras Stalinas buvo 
susitarę, kad po nugalėji
mo Vokietijos Sovietų Są
junga ateis Amerikai į pa
galbą kare prieš Japoniją. 
Ten pat buvo susitarę, kad 
po to, kaip Sovietų armija 
išlaisvins Korėją, tai ji pa
siliks tik šiaurinėje dalyje 
virš 38-tos paraleles, o į 
pietus nuo tos paralelės bus 
įvesta Jungtinių Valstijų 
armija laikinai okupacijai. 
Taip ir atsitiko.

1945 metų rudenį Mask
voj buvo susitarta, kad bus 
sudaryta laikinąjį Korėjos 
demokratinė vyriausybė y iš 
demokratinių partijų. Po 
penkių metų Sovietų Sąjun
gos, Jungtinių Valstijų ir 
Kinijos globos turėjo būti 
suteikta Korėjai pilna ne
priklausomybe ir okupaci
nės armijos turėjo pasi
traukti. ,

Bet, kaip žinome, Kinijoj 
reakcija pradėjo karą prieš 
komunistus ir demokratinę 
liaudį. Rooseveltas mirė. 
Trumanas pradėjo naują 
politiką •— “sulaikyti ko
munizmą.” Tai ir Korėjoje 
nebuvp sudaryta visai ša
liai demokratinė vyriausy
bė. Sovietai reikalavo at
stovų nuo Komunistų Par
tijos, demokratinių organi
zacijų, darbo unijų, valstie
čių, moterų, jaunimo sąjun
gų. Amerikos politikai ir 
generolai sakė, kad tai “vi
si raudoni”. Jie siūlė fabri
kantus, bankierius, stam- 

buvo sustojęs kaimo aikštė
je, “Ir kaip gyvenimas> šio
je ašarų pakalnėje?“ jis 
klausė valstiečių. Jis tikė
josi dievobaimingo atsaky
mo, gal kokio “verta tikėti 
ir kentėti,“ ar ko nors pa
našaus. Bet vienas jaunas 
pusininkas garsiai sumurmė
jo, kad “čia bus ašarų pa
kalnė, iki bus pravesta že
mės reforma ir mes gausi
me dvaro žemę.“ “Taip, ma
no sūnau, taip sūnau, rei
kia turėti kantrybės,“ sakė 
Švento Petro įgaliotinis mū
sų planetoje, “aš laiminu 
jūsų žemę.“ Ir blizgantis 
jo amerikoniškas automobi
lius pranyko dulkių debesy
je...

bius žemių savininkus—bu
vusius Japonijos talkinin
kus. Susitarimo neatsiekta.

Pasekmės buvo tokios, 
kad Korėja skilo į dvi da
lis. Šiaurinėje, kur buvo 
Sovietų armija, susidarė 
Liaudies Demokratinė Vy
riausybė, konfiskavo fabri
kus ir dirbtuves, atėmė nuo 
ponų žemes ir jas atidavė 
nemokamai valstiečiams. 
Žemės gavo 720,611 buvu
sių bežemių ir mažažemių 
valstiečių. Snklestėjo kultū
ra. Kur pirmiau prie Japo
nijos viešpatavimo buvo tik 
1,372 mokyklos su 900,000 
mokinių, tai jau 1948 me
tais buvo 4,327 pradinės 
mokyklos su 1,740,000 mo
kinių, dar 1,758 suaugusių 
mokyklos su 1,000,000 besi
mokinančių. 

t-

Kita padėtis Pietų Korė
joje. Net žurnalas “Life” 
buvo įtapįnęs , baisius,. pa
veikslus — kalnai kūnų, vis 
tai sušaudyti “sukilėliai.” 
Mat, valstiečiai negavo že
mės, darbininkai pasiliko 
fabrikantų vergais. ’ Todėl 
kova eina. Pietų Korėjoje 
susidarė buržuazinė vyriau
sybė su S. Rhee priešakyje. 
Ši vyriausybė gauna didelę 
pagalbą iš Amerikos. Ji 
reikalauja, kad Jungtinių 
Valstijų armija ten pasilik
tų “apginti ją nuo komu
nistų.” Matyti, bijosi susi
laukti to paties, kaip Kini
joj generolo Čiang Kai-še- 
ko valdžia.

Dabar Šiaurinėje Korė
joje susidarė įvairių demo
kratinių partijų ir organi
zacijų Rinkiminis Komite
tas, kuris paskelbė, kad vi
soj Korėjoj 15 d. rugsėjo 
įvyks parlamento rinkimai. 
Naujai išrinktas parlamen
tas sudarys visai Korėjai 
bendrą demokratinę vy
riausybę. Komitetas pa
skelbė, kad Jungtinės Val
stijos, Jungtinių Tautų or
ganizacija, Tarybų Sąjun
ga, kaip Pietinėje, taip 
Šiaurinėje Korėjoje nesi
kištų į tuos rinkimus —ne
kliudytų.

Suprantama, kad Šiauri
nėj Korėjoj galės turėti 
laisvai tokius rinkimus, bet 
labai abejojame, kad tas at
sitiktų. Pietinėj Korėjoj. 
Tik šiomis dienomis prez. 
Trumanas pareikalavo Pie
tinės Korėjos vyriausybės 
paramai $150,000,000.

Bet kad ir Pietinėj Ko
rėjoj įvyks rinkimai, tai 
aišku. Pereitais metais ko
rėjiečiai siuntė padėkavo- 
nės laišką Stalinui už jų 
tėvynės išlaisvinimą ir su
teiktą pagalbą. Po to laiško 
lakštais viso buvo surinkta 
16,767,680 parašų. Ir Pietų 
Korėjoje, kur parašai buvo 
renkami didelėje slaptybėj, 
jų buvo surinkta 9,940,000.

William Green vokiečių 
fašistams talkon

Amerikos Darbo Federa
cijos prezidentas William 
Green reikalauja, kad tuo
jau būtų sulaikytas Vokie
tijoj karinių fabrikų naiki
nimas. Toks fabrikų griovi
mas ir jų mašinų gabeni
mas nuo karo nuken tėju
siems kraštams iki šiol bu
vo vedamas pagal susitari
mą pergalingųjų valstybių.

Priešindamasis tokių fa
brikų panaikinimui bei ati
davimui už karines repara
cijas Darbo Federacijos 
prezidentas tarnauja vokiš
kiesiems fašistams, kurie 
tik laukia prdgos vėl pakel
ti galvą. Jeigu Vokietijoje 
pasiliks nepaliesta karinė 
pramonė, tai joje pasiliks 
pagrindas pakilimui naujo 
Hitlerio.
Ragina unijistus 
piliečius registruotis

Harrisburg, Pa. —Penn- 
sylvanijos valstijos piliečiai 
turi tuojau užsiregistruoti, 
jeigu jie nori rudenį daly
vauti valdininkų rinkimuo
se. Paskutinė užsiregistra
vimo diena bus liepos 23.

Amerikos Darbo Federa
cijos Lyga dėl Politinės Ap- 
švietos išleido atsišaukimą 
į visus unijistus. Lyga sako, 
kad visi unijistai piliečiai 
turi be atidėliojimo užsire
gistruoti. Darbo Federaci
ja šioje valstijoje turi apie 
700,000 narių.
Federacija kovosianti 
prieš T-H įstatymą

Washington, D. C. — A- 
merikos Darbo Federacijos 
prezidentas William Green 
pareiškė, kad jo organizaci
ja nepaliaus kovojus už at
šaukimą Taft - Hartley į-

CIO vadas Allan S. Haywood sveikina American News
paper Guild vadus po to, kai buvo sužinota, kad 

Associated Pfėss tarnautojai ir korespondentai 
nutarė būti šitos gildijos nariais.

Tas parodo, kad esamai ten Į 
vyriausybei žmonės nepri- į 
taria. Reiškia, tokiu būdu ! 
ten bus renkami ir parla- j 
mento nariai — slaptai.

Kas atsitiks, kada tas 
parlamentas bus išrinktas 
ir bus sudaryta visai Korė
jai nauja vyriausybė? La
bai ‘abejojame, kad Pietų 
Korėjoje esama buržuazinė 
vyriausybė geruoju pasi
trauktų. Gi Korėjos žmo
nės, siekdami tautinės lais
vės, laisvės nuo kapitalistų 
ir dvarponių, čia pat pašo
nėje turėdami Kinijos liau
dies laimėjimus, vargiai su
tiks pasilikti išnaudojamųjų 
ir pavergtųjų padėtyj. At
rodo, kad gali kilti naminis 
karas, kaip buvo Kinijoj. 
Jo rezultatus iš kalno gali
me numatyti — niekur ne
bus nugalėta liaudis, kuri 
nenori toliau vergauti.

D. M. š.

Monreale, Italija. — Sici
lijos gengsteriai - plėšikai 
pagrobė ir sušaudė tenaiti- 
nį klerikalų vadą Leonardo 
Rendą.

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Tree., Liepos 13, 1949

statymo. Ta kova būsianti 
perkelta į 1950 m. kongresi
nius rinkimus. Tie senato
riai ir atstovai, kurie ne
balsavo už to įstatymo at
šaukimą, neprivalo tikėtis 
Federacijos paramos, kai 
vėl kandidatuos į tas pačias 
vietas.
Geras teismo nuosprendis

Nevados Valstijos Aukš
čiausias Teismas nuspren
dė kad unijinės šapos ir ma
sinis ramus pikietavimas 
sutinka su toswalstijos įsta
tymais ir konstitucija.

Nori užčiaupti burną
Kanados CIO Congress 

of Labor prasidėjo perse
kiojimas pažangiųjų unijis- 
tų. Kongreso vadai suspen
davo penkis Electrical 
Workers unijos viršinin
kus. Juos nubaudė tik už 
tai, kad jie buvo priešingi 
vadų politikai. Jau ir Ka
nadoje darbo unijų judėji
me paima viršų raudonbau- 
bizmas. Suspendavimas šių 5 
viršininkų yra tik pradžia 
persekiojimo pažangos ša
lininkų.
Pažangiųjų kandidatas 
automobilistų unijoje

Detroit, Mich. — Kaip 
atrodo, tai United Auto 
Workers unijos konvenci
joje prezidentas Walter 
Reuther turės tvirtą opo
ziciją. čia šiomis dienomis 
susirinko šimtas lokalų at
stovų ir nutarė į unijos 
prezidentus statyti Fordo 
lokalo vada W. G. Grant. 
Aišku, jog tas labai nepa
tiks • Reutheriui. Granto 
kandidatūra gaus daug bal
sų. Jis yra pažangus kovo
tojas už darbininkų intere
sus.

Klausimai ir 
Atsakymai

Klausimas.
Prašau paaiškinti per 

Laisvę. — Klausant radijo 
kai 9:30 vakare, nustačius 
rodyklę ant 150 numerio, 
ant trumpos bangos, gir
džiu gaudžiančius balsus, 
už kelių minutų pasigirsta 
muzika ir sovietų himnas, 
paskui sako, “This ir radio 
Moscow”. Nenoriu tikėt, 
kad yra iš Maskvos, nes jie 
kalba tikrai angliškai be 
jokio akcento ir daug pa
sakoja apie Ameriką, apie 
Amerikos unijas, apie strei
kus. Kas šiandieų buvo, jau 
vakare pasakoja apie tuos 
įvykius. Ar galimas daik
tas, kad galėtų Ateit iš Mas
kvos?

V. Kazlauskas.

Atsakymas:
Taip, Maskvos radijas 

perdavinėja anglų kalba 
pranešimus į visus pasaulio 
kampus. Įdomu, kad jūsų 
radijo priimtuvas tuos pra
nešimus pagauna.
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Darbo žmogus yra' laimingas tada, ka> 
da galingas, o galingas tada, kada orga> 
nizuotas ir apsišvietęs. Ar jau priklauso
te darbo žmonių reikalus ginančioje drau
gijoje? Ar gavote jai naujų narių?

Kas nors iš mums mielų žmonių atida
vė gyvybę už laisvę nuo fašizmo. Tačiau 
ateities laisve ir taika priklausys tiktai 
nuo gyvųjų budrumo. Mobilizuokit žmo
nes taikai užrašymu dienraščio Laisvės!

V, Valsiūnienė

Baudžiauninkes Duktė
Bėgti naktį tokią— 
Veria šiurpuliai...
Kažkur paukštė suokia 
Taip gailiai, gailiai.

(Sakmė)
1 'W
—Pasikurt ugnelei 
Aš šakas rinkau,— 
Didesnei nedaliai 
Poną sutikau.

Rūsčiai jis pasakė, 
Toldamas giria: 
—Man atsiųsi savo 
Dukrą vakare.

*

Grasė:—Neateis ji— 
Šaukt nebereikės,— 
Jai čia saulė leisis 
Ir nebetekės.—

Vai vargeli kietas,
Kas tave supras, 
Kas surinks pralietas 
Ašaras sūrias?

Nenuskaidrint kelio 
Ašara tylia,— 
Baudžiavos mergelės 
Jau tokia dalia.

Neisi, jis bejausmis 
Nepasigailės,—
Pats įvykdyt bausmę 
Šimtąkart galės. —

Taip kalbėjo kartą 
Motina sena ...
Sklido užu vartų 
Vakaro daina.

Grįžta šienpiovėliai 
Piovę iš laukų, 
Ryt keliaus jie vėlei 
Baudžiavos taku.

Miškas ošia gaudžia 
Viršūne žalia, — 
Šienpiovėlių graudžios 
Dainos ir dalia.

Anės nepaguodžia
Motina sena, 
Širdį glosto žodžiais 
Vakaro daina.

Mėlynaisiais toliais 
Sklinda aidas jos 
Apie tai, kad broliai 
Devyni atjos.

Paskandins nedalią 
Marių gelmėse 
Ir praskaidrins kelią 
Aušrine šviesa.

Dainą uždainuosi — 
Ji tokia graudi, 
Tartum verkiant uosį 
Vėjuje girdi.

Kažkam saulė teka, 
Kažkam, tik ne mums, — 
Piktas vargas šneka 
Baudžiavos sūnums.

Ašarom nulaistė!
Juodus arimus, 
Juodo vargo skraistė 
Dengė kelią mūs.

Vos dienelė švinta, 
Sklaidosi rūkai, — 
Rykščių smūgius krin- 
Ašaras matai. ttant,

—Skundies kam, vaikeli, 
Veltui kam dairais,— 
Mums ne rasos kelią 
Barsto vakarais.

Čia nėra kam guostis, 
Nėr savų namų,— 
Vėjas nepaglostys 
Lapų genamų.

Tėvą užkankino
Budeliai pikti,
Ką atneš, nežinom, 
Rytdiena karti.

Brolis iš rekrūtų 
Niekada negrįš,— 
Nuolanki kad būtum, 
Tau sparnus suriš.

—Skriaudos prikamavo, 
Jas visas menu,— 
Niekas dukrai tavo 
Nebsuriš sparnų.

Ten, kur akys veda
Eisiu aš, motut,
Kelias laisvę žada, 
Gera laisvėj būt.

Lekia jaunas vėjas,
Skuba erdvėmis, 
Upės kloniais liejas— 
Aš gi su jomis.
Nendrės ten sužėlę

Linkčios, kaip sapne, 
Upės gilumelė 
Užliūliuos mane.

Ten nejausiu vargo, 
Skausmo žemės tos, 
Bangos mano vardo 
Niekam nekartos.

2 .
Pono nepaklausė, 
Nepaklausė, ne, — 
Kužda apsiblausus 
Upė mėlyna.

Antele nekrykšti 
Upėj mėlynoj, — 
Užkapoti rykštėm 
Anę lieps rytoj...

Toks vėlyvas laikas, 
Lūšnoj neramu, — 
Bėga, kaip paklaikus, 
Anė iš namų.

—Ane, — kužda vėjas,— 
Nepalik krantų, 
Kas dainuos atėjęs, 
Kai negrįši tu.

0 pro gelmę tylią 
Kas tave prišauks? 
Bangos lylio-lylia 
Nuliūliuos, nuplauks .. .

Tik staiga nukaista 
Kloniai raudonai,— 
Tviska viršum raisto 
Kruvini sparnai.

Lyg perkūnas smogęs 
Būt didžia galia,— 
Likti be pastogės— 
Kumečio dalia.

t
Supa lūšnas dūmai 
Ir liepsna karti,— 
Šypsos dvaro rūmai, 
Tartum užburti.

Aidas naktį skrodžia ... 
—Gal motulė, gal? .. . 
Ne, tik klaikūs žodžiai 
šaukia ją atgal.

Jau čia pat skardena 
Daug piktų balsų. 
Vieną balsą mena 
Anė iš visų.

—Žvelk, kur gluosniai 
želia,—

Gal dabar gailies?
Panorėjau kelią 
Sau liepsnom nušviest.

Kad pažinčiau naktį 
Liemenį, kasas, — 
Pats liepiau padegti 
Trobeles visas...

t

Žodžių nebegirdi, 
Tik klaiki gaida. 
Skausmas veria širdį, 
Veržiasi rauda.

Rūmuose Šunyčiai
Miega tarp šilkų, —
Purvini trinyčiai 
Baudžiavos vaikų.

Takas, sodas žalias 
Ir naktis žalia, 
Medžiai smenga, kelias 
Rūko patale.

Raistas viksvom želia .. .
Ten klaiku, baisu ... 
Metė ten mergelę 
Už gelsvų kasų.

Bundančiais dirvonais 
Vėju lėkt smagu, — 
Grįžo dvaro ponai 
Ant greitų žirgų.

Rytas ėmė aušti, 
Kaip rasa, švelnus, 
Atsibudus paukštė 
Pakelia sparnus.

Budina pasaulį
Rytmečio daina, —
Tiesiasi j saulę 
Smilga kruvina.

Tik gimti arimai, 
Akmens pakelės 
Niekad nenurimo, 
Rimti negalės. ' "

Tik vargdienių akys 
Ir širdis karšta 
Daug tąnakt pasakė, 
Prisiekė slapta.

Spaudės kietos kumštys 
Nuostabia galia, — 
Greit išeis jie grumtis 
Su pikta dalia.

Ten, tarp raisto žalio, 
Ūksmės gylyje, 
Prie skurdaus berželio 
Skleidės lelija.

Kas ją pasodino — 
Šiandien nežinia, 
Drebulės gaivino 
Vėsuma švelnia.

.•i

Paukščiai čiulbuonėliai
Ilgas ir gailias 
Baltai raisto gėlei 
Suokė daineles.

Rūmuos puotą kelia 
Ponas su svečiais,— 
Baudžiauninkas kelias 
Kruvinais pečiais.

Kieme gluosnis šnera 
Laisve ir viltim ...
—Pasėdėti gera, 
Mama, su tavim.

Ponas tegul baras, 
Nuoskaudų gana, 
Teprasmenga dvaras, 
Kančios, aimana.

Gyvenai ilgai tu 
Skriaudžiama visų, 
Ir veidai pagelto, 
Akyse tamsu.

’ Tolumoj ir upė — 
Ilsisi jinai, — 
Gluosniais susisupę 
Snaudžia vandenai.

Baugią mintį kelia 
Ta naktis tyli,— 
Suplazda antelė 
Nendrėse baili.

Pajuda svyruoklio 
Tviskanti šaka, —

t Menas pakaruoklio 
Negyva ranka.

I

Lauko ramunėlė 
Ir naktis visa 
Klostosi šešėliais 
Ir gailia rasa.

—Vai kodėl, motule, 
Virst aš negaliu 
Gegule ar žalio 
klonio upeliu?

Vai kodėl mažutės 
Nepaskandinai? 
Lengva būtų žūti, 
Nei vergaut nūnai. ..

Girtas juokas pinas 
Su aidais nakties,— 
Akys melsvo lino 
Pilnos nevilties.
Baudžiauninkai mato . .. 
Sielvartui visų...
Veda ją prie ratų, 
Riša už kasų.
Anės gelsvos kasos ... 
Lieknojo liemens 
Pavydėtų Anei 
Nendrės prie vandens.
Žirgas, lyg pašėlęs, 
Draskos atkakliai, 
Linksta pievų gėlės, 
Dunda vieškeliai.
Rausta ryto rasos, 
Kelio akmenai,— 
Veidas. Gelsvos kasos ... 
Kruvini klanai...
Pievos, kelias ilgas— 
Vis dar negana.
Linksta žemėn smilgos, 
Žemė kruvina..
O dirvonais liejas 
Šauksmas nevilties, 
Šauksmą neša vėjas 
Į erdves nakties, 
žalias lapas šlama 
Ant šakos žalios...
— Nebegrįšiu, mama, 
Niekad atgalios.

Nelenkė jos vėjas, 
Piktas ir žvarbus, 
Pro ledus švytėjo 
Žiedas, įstabus.

Ir kai supo vėjas 
Uosius pakelės, 
Tartum aidas liejos 
Iš baltos gėlės.

Tartum skausmo aida 
Vėjuje girdi, 
Užkankintą veidą 
Vis nešies širdy.

Nors baisi vieta ten, 
Naktį nors klaiku, 
Rinkosi vargdieniai 
Paslapčių taku.

Lankė klaikų raistą, 
Skausmo vedami, 
Kad širdis užkaistų 
Keršto ugnimi.

Lelija žydėjo, 
Jos keista daina
Vėjuje skambėjo, 
Kad kentėt gana.'

Mėlynaisiais toliais 
Plaukė aidas jos 
Apie tai, kad broliai 
Devyni atjos, 4

Paskandins nedalią 
Marių gelmėse 
Ir nuskaidrins kelią 
Aušrine šviesia.

RUGELIAI
Liudmila Šimonėlytė

gsnis sustojo ties didele juo
da skyle kluono stoge. Jau 
ne pirmi metai ji čia juo
duoja. Tiesa, anksčiau bu
vo mažesnė, bet niekad 
Rimkuvienei nebuvo taip 
aišku, kad reikia ją lopyti, 
kaip dabar. Ir šienas pūva, 
ir šiaudai kaip mėšlas, o vis 
nėra kam; diedas senas, pa
liegęs, tik prie degtinės at- 
kunta, berno dieną su švie
sa nerasi, visi dabar patys 
gaspadoriauja ... Kad nors 
tų vaikų būtų ... Ne vieną 
pagimdė Rimkuvienė, o kur 
jie dabar? Tadukas mažas 
pasimirė, Pranukas nuo 
kariuomenės besislapstyda
mas kažkur pražuvo, o kiek 
baimės prisikentėjo, kol dar 
į namus, būdavo, pareina, 
pamatys kas, pasakys, kad 
vaikas į mišką išėjęs — 
baigta, o ypač tie naujaku
riai. Gal ir geriau, kad pra
žuvo. Juozukas, va, vėl į 
miestą išlėkė^ ant technikų 
mokosi, į namus jau tik pa
sisvečiuoti parvažiuoją. Tik 
pinigų vis duok, šeiminin
kei vežiok lašinius už butą, 
o ar ten bus kokia nauda 
iš tų mokslų ... Su mergom 
tik vargas. Antosę jau rei
kėtų už vyro leisti, bet su 
jaunikiais bėda — turtingų 
tėvų vaikai po miškus išsi
slapstė, kitus išparcelia
vo... bet ir baisu: jei ko
kios, dar imtų ir pasiliktų 
šita valdžia, neduok dieve, 
tai menka nauda iš turtin
go. Už kokio berno nauja
kurio negi leisi /.. Tegu 
dar pamergauja. Jau ir 
Aneliukė netrukus į mergas 
išeis, tik spėk sužiūrėtų kad 
bėdos katra nepasidary
tų .. .

Pravažiuodama pro bu
vusiame savo lauke išdygu
sią naujakurių trobelę, 
Rimkuvienė dėbtelėjo šnai
rom.

— Apsitvėrė jau.
Tuo tarpu į nedidelį kie

melį ' išbėgo jauna moteris, 
nešina skalbiniais, ir ėmė 
juos rūpestingai džiaustyti 
ant naujos tvoros.

— Sveika, Rimkuviene, 
kur važiuoji? — prakalbino 
savo buvusią šeimininke.

— Miestan, — burbtelė
jo ši nepatenkinta ir nusi
suko. — Matai, kalė, dabar 
jau Rimkuviene, o ar seniai 
čia prašydavai: šeimininkė
le, gal algos pridėtum, gal 

i batelius įtaisytum... — 
Spėri mergą buvo, tik kai 
susidėjo su tuo Jurgaičių 
bernu, tai ir užrietė nosį; 
atsirėžė Rimkų lauko gaba
lą, susibudavojo trobą, ir 
papūsk jiems dabar, — nei 
juos mokesčiai spaudžia, 
nei duoklės, o tu tik mokėk, 
pyliavas pilk, pastotėn va
žiuok ... Beskaičiuodama, 
kiek dar mokesčių nesumo
kėta, Rimkuvienė nė nepa
sijuto, kaip užsnūdo.

Prieš kalną kumelė su
stojo. Rimkuvienė prapįėšė 
akis.

— No, ragana!
Botagas čiūkštelėjo pa

šiurpusia gyvulio nugara. 
Vežimas sujudėjo. Išvažia
vus iš daubos, Rimkuvienei 
topterėjo patikrinti maišus: 
ar nebus kuris, pakeliui at-

Rimkuvienė jau sėdėjo 
vežime ir buvo beraginanti 
kumelę, bet prisiminė dar 
lašinių neįsidėjusi.

— Aneliuk, nubėk į vir
tuvę, rasi spintelėje lašinių 
biyzą!

Kaukšindama mediniais 
padais pašalusią žemę, 
Aneliukė nuskriejo į virtu
vę. Po kelių minučių pasi
rodė tarpdury su nešuliu.

— Mama, pelės apgrau
žė ! '

— Apipiaustyk, bus ge
rai!

— Labai mažai liks!
— Na, tai pridėk dar ga

baliuką iš kamaros, tik ne
didelį! — šaukė nuo vežimo 
Rimkuvienė. — Greičiau 
sukis. Į miestą suvėluosiu!

Kai mergiotė atnešė į 
skudurą įvyniotą lašinių 
gabalą, jis Rimkuvienei pa
sirodė per didelis.

— O Jėzau Marija, juk 
čia daugiau kaip pusantro 
kilo! Bene tiek galima duot 
už kambarį!?

ma, pusantro, ims ir atsa- ■ 
kys Juozukui-. .. '

Tačiau Rimkuvienė ne
nurimo tol, kol Aneliukė 
nenupiovė lašinių gabalo. 
Jau bevažiuojant pro var
tus, išlėkė iš tvarto kuiliu
kas ir^ žviegdamas nusivijo 
vištas.

— Anele, sugauk tą bes 
tiją, vištas sudraskys! — 
šūktelėjo, išvažiuodama iš 
kiemo, Rimkuvienė.

— Saugauk, sugauk, — 
murmėjo nepatenkinta mer
giotė, — negali tėvas durų 
pataisyt, drybso per dienas 
ant pečiaus. Aš ir pagaliais 
užremiu, ir akmenim už
kraunu — jis, galgonas, vis 
išlenda. Kai suplėšys vištas, 
tai gaus senis nuo motinos, 
— ir, palikusi paskui save 
praviras druis, Anelė įsmu
ko į trobą.

Išvažiuodama iš kiemo, 
Rimkuvienė dar kartą ap
metė akimis sodybą. Pama
žu tolo didžiulė troba su 
mažais aprūkusiais lange
liais. Vienas jų net skudu
rais užkištas: pasigėręs 
diedas neseniai išgūrino. 
Vidury kiemo lingavo se
nas beržas rudom belapėm 
kasikėm, palei prūdą slam
pinėjo purvinos žąsys, sna
pais baksnodamos ploną, 
kaip stiklas, pakraščiais už
sitraukusį leduką. Viena 
įkišo galvą į seną prakiuru
sį kibirą. Rimkuvienės žvil-

sirišęs?. Pritvirtinus prie 
drobynų vadžias, ji nušliau
žė keturpėsčia į vežimo ga
lą. Maišai buvo šiaip taip 
užraišioti, tik viename pra
plyšusi nedidelė skylutė.

— Tos mergos — koro- 
nė dievo, — pyko Rimku
vienė, versdama ant kito šo
no prakiurusį maišą. — 
Nubyrėjo koks gorčius, vis 
pinigas! Joms į vakaruškas 
tik zyliot, nė maišų nesu-' 
lopo, kalės.

Vežimas riedėjo lengvo 
pašalo sukaustytu vieške
liu. Tolumoje iškilo vienas 
kitas kaminas. Artėjo mies
tas.

Štai jau ir kryžkelė. Ties 
ja Rimkuvienė visad prisi
mena, kaip vokiečiai krėtė 
vežimą ir atėmė tokią dide
lę, riebią žąsį. Bet negaila 
Rimkuvienei, daug tokių 
prie vokiečių užsiauginda
vo, visiems užteko: ir vir
šaičiui nunešdavo, ir vals
čiaus ponams po kelis ba
lius iškeldavo. Mieste vis
kas brangu, ką tik nuveži 
— iš rankų stveria, baisu 
tik, kad pakeliui neiškraty
tų. Bet įgudo Rimkuvienė 
gerai paslėpti, dar buteliu
ką naminės užantin įsikiš
davo,* jei kokios, tai ir pa- 

į kiša vokiečiui. Tada pati 
namie pasidarydavo, nerei
kėjo pas kaimynus pirkinė
ti.

Prisiminė Rimkuvienė, 
kaip per bulviakasį pilnas 
kluonas bobų prigužėjo, kad 
tik bulvių, pieno duotum — 
darbininkų lig valiai, tik 
rinkis. Bet dabar ...

Nuo miesto pusės keliu 
sparčiai žingsniavo žmo
gus. Rimkuvienei pasirodė 
lyg pažįstamas, žmogus vis 
artėjo, ir ji pamatė raudon
armiečio miline apsirengu
sį vaikiną. Saulė švietė jam 
tiesiog į akis, jis dangstėsi 
ranka veidą, norėdamas ge
riau įžiūrėti priešais atva
žiuojantį vežimą.

— A, Rimkuvienė!
— Iš kur gi pareini, do

bilėli, — pragydo Rimku
vienė, — koks pagražėjęs?

Atitarnavau, žemę 
dirbti grįžtu. O kas pas jus 
girdėti, gal jau į kolekty
vinius ūkius jungiatės?

— Ką čia, mes jau per 
seni, nemokėsim!. ..

(Daugiau bus)

—Baigės jūsų kančios, — 
Šaukė ji plačiai,— 
Tieskitės nuo pančių, 
Rankos ir pečiai!
Ženkite iš pelkių, 
Auš diena šviesi, 
Vargo žmonės, kelkit, 
Kelkite visi!

Jūs pralietas kraujas 
Žemėje nežus, — 
Gims pasaulis naujas, 
Laisvas gims žmogus!

5
Spaudės kietos kumštys 
Nuostabia galia, 
Ir išėjo grumtis 
Su pikta dalia.

Krito pančiai klaikūs, 
Nebeslėgs pečių, — 
Eina vargo vaikas 
Vieškeliu plačiu.

Iš rytų šalelės 
Kėlėsi aušra, — 
Spinduluotas kelias 
Ir daina tyra!
1944

(Iš “Šviesi Diena”)

Žymioji vandeniu “čiūžinėto- 
ja,” Martha Mitchell.

3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) — Treč., Liepos 13, 1949
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ESTIJOS VALSTIEČIU PAVASARIS
Rašo Hansas Leberchtas

Teko grįebtis išbandytų metodų ir 
“paspausti.” Po kelių garsių tiradų, at
simenant mirusius ir žemėje tebesančius 
artimesnius bei tolimesnius komendan
to personos gimines, reikalas ėmė spar
tėti. Buvo paruošti kelionei pasiuntiniai, 
tačiau komendantas, matyti, norėdamas 
nustumti nuo savęs atsakymą už nukry
pimą nuo bendrų taisyklių, pareikalavo 
iš manęs “popierių.” Šį jo ultimatumą 
aš išpildžiau, neprieštaraudamas, kaip 
sakoma “moment,” ir pasiuntiniai, 
pliekdami pelės plauko ir beveik tokio 
pat ūgio arklius, nudūmė į mišką.

Toliau viskas jau buvo numatyta, ir, 
užsitraukęs kailinius ant galvos, aš pa
siryžau nusnausti. Mano snausta, ma
tyt, ilgai, nes kai mane pažadino mano 
vyrai, į trobos langelius žvelgė pilkos su
temos.

— Drauge papulkininke, kelkitės grei
čiau, — niuksėdamas man į šonus, šnibž
dėjo Voldia Lapinas.'

Aš atsisėdau ant suolo.
— Negerai pasidarė, — kaltai pasako

jo Vasia Deminas.
— Bet koks reikalas? Kalbėkite aiš

kiai ...
— Taigi pamigome mes visi. Komen

dantu pasikliovėme. O jie, matyt, pa
spruko ... Ir štai, žiūrėkite . ..

Aš pažiūrėjau pro langą. Sutemose ap
link namą bėginėjo kažkokie žmonės.

— Komendantas, matyt, išdūmė, mū
sų neįspėjęs. Teks prasimušti, ne kitaip. 
Ach, kad juos velniai, neveltui popą ža
lia sutona sapnavau, — šnibždėjo Volo- 
dia, griebdamas nuo stalo ir kišdamasis 
į kišenes granatas.

Laimei, aš pastebėjau, kaip pro langą 
šmėsterėjo pažįstama komendanto figū
ra. Aš sulaikiau vyrus, jau pasiruošu
sius gintis ties langais ir durimis, pla
čiai atidariau duris ir išėjau į priebutį. 
Man priešais ėjo du žmonės vatiniais 
durtiniais ir ausuotomis kepurėmis. Kiek 
nuošaliau, kažkaip įtariamai mane ap
supdamas, gūžėsi palei sieną komendan
tas. Už pinučių tvoros tupinėjo kažko
kios figūros ir kyšojo rankinis kulko
svaidis. Aš supratau, kad gana drąsiai 
besiartinantieji į mane du vyrai i‘r buvo 
ilgai lauktoji vadovybė, žengiau į priekį 
ir pasakiau savo pavardę. Mes pasisvei
kinome ir įėjome į trobą. Mano vyrukų 
karingas įkarštis kiek atslūgo. Atvyku
sieji stovėjo prie slenksčio, rankas susi
kišę į kišenes. “Kokia čia velniava, — 
pagalvojau aš. — Kuo gi jie mus laiko?” 
Bet tuo tarpu Vasia Deminas, įsižiūrė
jęs į vieną atvykusiųjų, suriko.

— Kapitone B! — ir puolė jį glėbes
čiuoti.

Dabar viskas iš karto paaiškėjo. Pasi
rodė, komendantas pranešė, kad pas jį 
atvyko, velniai žino, kokie žmonės, vadi
ną save kolpakais ... ir kad jis kol kas 
laikąsis. Batia (tai yra inžinierius L.) 
ir kapitonas Čiornas (tai yra kapitonas 
B.), gavę tokį pranešimą! išvyko komen- 
dantūron, laikydamiesi atitinkamų at
sargumo priemonių. Ir kas žino, kaip il- 

, gai būtų tęsusis šita gudraus tyrinėjimo 
bei neatsargių žodžių gaudymo komedi
ja, jeigu mano Vasia Deminas, priskir
tas man su Berežnojaus grupe, nebūtų 
kadaise buvęs kapitono B. bataliono ko
votoju - automatininku.

Visi nesusipratimai iš karto išsisklai
dė, ir mes, papasakoję vienas antram 
apie savo įtarimus, ėmėmės reikalo.

Batia susigraudino ir, nepaisydamas 
konspiracijos įstatų, pasikvietė mane pas 
save. Važiavome ilgai. Keletą kartų vi
sai nelauktai tekdavo sustoti. Kadangi 
buvo jau naktis ir slaptažodžio paslaptis 
nebegalėjo būti įžiūrima paprasta žmo
gaus akimi, tai miškas aidėjo pelėdos 

' klyksmu, nepažįstamų man paukščių 
suokimu ir žvėrių kaukimu. Šeimininkai 
atvirai man aiškino, kur mes važiuojame 
per minų lauką, kur fer fugasus. Aš su
pratau, kad be tos kaukimo muzikos, 
švilpavimų ir žygiavimų mes turėtume 
išlėkti į orą pagal visas inžinierijos 
sprogdinimo specialybės taisykles.

Abejoti Batios inžinieriniais gabu
mais aš neturėjau jokio pagrindo. Aš sė
dėjau rogėse, užsitraukęs gūnią iki ausų, 
ir liūdnai galvojau apie žmogaus gyve
nimo menkumą. Atrodė, kad koks nors 
vietinių paliesiečių sargas, supažindin
tas su negudriu sprogdinamosios maši

nėlės vartojimu, apsnūdęs ir neišgirdęs 
naktinio paukščio balso, gali įjungti sro
vės žiežirbą ir . . .

Ta aplinkybė, kad su manimi važiavo 
patys šios pragariškos virtuvės “direkto
riai,” mažai mane ramino, nes dar nuo 
kovpakininkų - minuotojų aš dažnai bu
vau girdėjęs ir įsiminęs tiesas, kurios 
skelbė: “Sprogdintojai sava mirtimi ne
miršta,” arba: “Minuotojas suklysta tik 
vieną kartą gyvenime.”

Šie išmintingi posakiai manė labai 
mažai guodė, ir aš tik murmėjau, atsa
kydamas į plepėjimą savo kaimynų, ku
rie elgėsi taip, lyg tai būtų ekskursija 
po Žiemos Rūmus, o jie, kaip ekskursi
jos garbes vadovai, aiškintų man meno 
stebuklus.

— Bet juk čia ištisa tvirtovė Pinsko 
pelkėse, — pradėjau aš pokalbį, kiek ap
sipratęs su kelione per užminuotus lau
kus.

— Oho, čia dai* ne tiek pamatysite, — 
įterpė Batia. /

— O ką 'gi dar? — baimingai paklau
siau aš.

Bet jis, matyt, jau buvo patenkintas 
mano nustebimu ir paslaptingai nutilo.

Greitai važiavimas pasibaigė. *
— Atvažiavome, — atsidusau aš leng

viau.
—-Ne visai. Čia teks jūsų vyrukus pa

likti. Mūsų proskynos ribos dar nėra per
žengęs nė vienas svetimas žmogus.

“Dar to betrūko,” — pagalvojau aš, 
bet, kad tik greičiau pasiekčiau tikslą, 
sutikau.

Tolimesnė kelionė man parodė, kad pa
tys sunkiausieji šios dienos vargai dar 
priešaky. Mane nusitempė pelke. Pelkės 
kupstai buvo įšalę, o viršuj jos buvo su
verstas vėtralaužis — tankus, spygliuo
tas, slidus. Aš puldinėjau, šliaužiau ran
komis atsirėmęs ir, kiekvieną kartą ban
dydamas eiti žmoniškai, stačias, vėl 
griūdavau.

Priešaky ėjo Batia su žibintuvėliu, 
bergždžiai stengdamasis palengvinti tą, 
iš tikrųjų, kančių kelią.

Mes atvykome į vietą apie vidunaktį. 
Elektrinio žibinto šviesoje aš pamačiau 
riogsančių virš veėtralaužio keletą bonių 
— žeminių. Vienoje vos pastebimai 
mirkčiojo šviesa. Mes įėjome į žeminę. 
Jos vaizdas mane maloniai apvylė. Erd
vi, aukšta, medinėmis, kaip priepirty, 
pinučių grindimis, su kilimais ant sienų, 
su padoriomis lovomis ir lentynėlėmis 
knygoms, su vinimis sienose ginklams 
bei viskam, kas būtina žmogui sėsliam 
partizanų gyvenime.

Ant geležinės krosnelės baigė virti va
karienė, kunkuliavo arbata. Mes sočiai ir 
tylėdami pavakarieniavome, o paskui su
gulėm. Dėl šios dienos pervargimo bei 
jaudinimosi aš negalėjau užmigti. Kai 
ko paklausiau, ir Batia ėmė pasakoti. Jis 
pasakojo labai daug ir labai įdomiai.

Jau prieš pat auštant aš pasakiau sa
vo pašnekesio draugui:

— Pagaliau aš matau lygiai tokius 
partizanus, kokius rodo.kine.

— O argi būna ir kitokių? — nesu
pratęs, nustebo jis.

— Būna, — atsakiau aš, užsitrauk-
damas ant galvos kailinius.

III
Rytą Batia ir kapitonas Čiornas nuta

rė, atsirevanšuodami, nuvykti su vizitu 
pas Kovpaką. Kol šeimininkai nustatinė
jo tvarką ir davinėjo nurodymus visam 
savo išvykimo laikui, aš prisėdau prie 
namų darbo stalelio užsirašyti mūsų nuo
tykių ir to dalinio istorijos. •

Štai ką papasakojo man Batia nuošą- 
liojė Pinsko pelkių žeminėje 1943 metų 
sausio pradžioje.

— Savo specialybe aš esu inžinierius, 
dirbu statybinį bei griaunamą darbą. 
Statybinį darbą visą gyvenimą, o griau
namą štai jau antri metai. Kaip man 
atėjo į galvą mintis prasigauti į priešo 
užnugarį, nepasakosiu, tai perdaug ilga 
bei paini istorija; o pasibaigė ji tuo, kad 
po daugelio vargų patekau tarnybon į 
vieną pernelyg slaptą organizaciją. Su
organizavo gana didelį kovinį kolektyvą 
ir net nustatė išskridimo į priešo užnu
garį laiką. Aš skridau kaip vadas, buvo,s 
kaip tai privalo būti, paskirti -komisaras^ 
ir štabo viršininkas.

(Daugiau bus.)

Saulėta gegužės švinta 
viršum Tarybinės šalies. Po 
gegužės gaivinančia saule 
žaliuoja neapžvelgiami lau
kai, žadą naują nematytą 
derliu. *Gegužės saulė džiaugs
mingai švinta ir viršum 
Estijos laukų, kuri gyvena 
savo pirmąjį masinio kolek
tyvizavimo pavasarį. Bet 
nauji daigai žaliuoja ne tik 
Estijos laukuose. Dar pui
kesni yra tie daigai sąmo
nėje žmonių, stojusių į sa
vo gyvenimo socialistinio 
pertvarkymo kelią.

Senajam estiškam Sak
ios kaimui, kuris egzistuo
ja apie 500 metų, priklauso 
pirmojo respublikoje kolek
tyvinio ūkio įsteigimo gar
bė. Prieš pusantrų metų 
esto valstiečio Vladimiro 
Maripuu pirkioje susirinko 
Sakios gyventojai ir po ilgų 
bei nuoširdžių kalbų nuta
rė susitelkti kolektyviniame 
ūkyje. Spinksulė paprastai 
apstatytame kambaryje ap
švietė sujaudintus valstie
čių veidus. Pasirašydami 
Žemės Ūkio Artelės Įsta- 

i tus, jie tarė: — Kolektyvi
nis kelias — mūsų kelias! 
Tie paprasti žodžiais vals
tiečių lūpose skambėjo, kaip 
priesaika.

Ir jau po metų spinksulės 
tapo praeities dalyku; elek
tra, įtaisyta Sakios kaime, 
apšvietė kolektyvinio ūkio 
namus, klubą, klėtis ir 
tvartus. Kolektyvinio ūkio 
žmonės išaugino pirmąjį 
gausų derlių. Sužibėjusioje 
viršum pirmojo estiško ko
lektyvinio ūkio šviesoje 
tūkstančiai ir dešimtys tūk
stančių buvusių samdinių ir 
mažažemių valstiečių pama
tė ateities šviesą.

Kolektyvinių ūkių sąjū
džio pionierių 'tarpe buvo 
nemaža Tarybinės Armijos 
estų junginio ■' demobilizuo
tų karių, Tėvynės Karo 
dienomis kovojusių prieš 
vokiškuosius okupantus.

Pirmame Estijos TSR ko
lektyvinių ūkių valstiečių 
suvažiavime, įvykusiame 
1948 metų lapkričio mėnesį, 
seni žemdirbiai ir jauni 
kolektyvinių ūkių valstie
čiai ’pasakojo apie savo 
naują gyvenimą kolektyvi
niame ūkyje. Kolektyvinis 
darbas atskleidė juose ir 
atpalaidavo kūrybinę inicia
tyvą, sukėlė gyveniman di
džiulę energiją. Žmonių 
būde atsirado nauji bruo
žai, būdingi tiktai socialis
tinei santvarkai, komunis
tinės visuomenės kūrė
jams.

Kolektyvinių ūkių vals
tiečių suvažiavimo tribū
noje stovėjo nedidelio ūgio

pagyvenusi moteris kuklia 
skara su raudonu apkraš
čiu — Marija Vaheoja, Vil
jandi apskrities Gegužės 
Pirmosios vardo kolektyvi
nio ūkio pirmininkė.

Didžiulėje salėje, pripil
dytoje žmonių, ji, tu r būt, 
pirmą kartą gyvenime jau
tėsi tiek pat tvirta ir rami, 
kaip savo šeimoje. Papras
ta, vaizdinga ir taiklia 
liaudine kalba ji visiems 
respublikos kolektyvinių ti
kiu žmonėms, visai šaliai 
pasakojo apie save, apie ki
tus naujus žmones savo 
gimtajame kolektyviniame 
ūkyje. Kolektyvinis ūkis 
susiorganizavo Gegužės 
Pirmąją ir tuo pavasarišku 
šventišku vardu jį ir pava
dino. Aštuoni ūkiai tuomet 
susivienijo Kyo valsčiuje, 
o dabar jų jau trisdešimts 
— auga kolektyvinio ūkio 
šeima!

Marijos Vaheojos pasa
kojime josios kolektyvinio 
ūkio gyvenimas pasirodė 
visoje platumų j e, kasdieni
niame darbo patose, sunku
mų įveikime, sunkumų, 
prieš kuriuos Gegužės 1- 
sios vardo kolektyvinio ūkio 
žmonės nenuleidžia rankų.

Moteris kalbėjo ir su 
kiekvienu jos žodžiu didėjo 
visos salės palankumas ir 
meilė jai — tokia ji buvo 
rūpestinga, paprasta ir 
puiki šeimininkė, tokia e- 
nergija ir kuriamojo gyve
nimo siekimas skambėjo jo
sios balse.

Respublikoje atėjo 1949 
metų pavasaris. Dvigubas 
pavasaris— pavasaris gam
toje ir ’socialistinis pavasa
ris Estijos darbo valstiečių 
gyvenimo. Pavasaris Esti
jos darbo valstiečių gyve
nime, yra masinis vargin
gųjų ir vidutiniųjų valstie
čių stojimas į kolektyvinį 
ūkį. Nūnai, 1949 metų ge
gužės mėnesį jau ne tūks
tančiai valstiečių pažįsta 
save pirmųjų Estijos kolek
tyvinių ūkių valstiečių — 
Juhano Liajatso, Juhano 
Eriksono, Juliaus Urmo, 
Marijos Vaheojos ir kitų 
vaizduose, o dešimtys tūk
stančių. Jei prieš metus Es
tijos TSR tebuvo 59 kolek
tyviniai ūkiai, tai dabar jų 
jau yra daugiau kaip trys 
tūkstančiai. Du trečdaliai 
Estijos valstiečių ūkių jau 
susitelkė kolektyviniuose ū- 
kiuose ir kiekvieną dieną 
steigiami nauji. Mūsų dar
bo valstiečiai iš tikrųjų gy
vena savo gyvenimo naują 
pavasarį, kuris, socialistinio 
kolektyvinio darbo išdavo
je, užtikrins jiems pasitu
rimą, kultūringą ir laimin
gą gyvenimą.

USA Kongreso vadovai eina iš Baltojo Namo, kur 
jie matėsi su prezidentu Trumanu: Scott Lucas, Sam 
Rayburn ir John McCormack. Jie pažadėjo Trumą- 
nui darbuotis, kad juo greičiau būtų perleistas Šiau

rės Atlanto Paktas.

Easton, Pa.
ĮVAIRIOS ŽINIOS

Birželio 25 dieną atsibuvo
L. P. Kliubo susirinkimas. 
Narių buvo mažai. Nutarta 
padidinti namą, kainuos apie 
$35,000.

Čia susitvėrė kokis tai L.
M. P. Kliubas. Kol kas dar 
nežinome, kokis jų tikslas. 
Pagyvensime ir pamatysime.

★
Serga keli lietuviai. Stasys 

Urba jau seniai serga, yra li
goninėje. Jo sesuo Murkaus- 
kienė taip pat serga, negali 
paeiti. Dar atsitiko nelaimė 
—sėsdama į kėdę krito ir su
laužė kaulą.

Buvo koją susilaužęs B. Ra- 
davičius. Išbuvo dvi savaites 
ligoninėj, o dabar jau randa
si namie. Būtų gerai, kad 
pažįstami atlankytų ligonius, 
nes tai jiems didelis surami
nimas.

Pas mus yra keli lietuviai 
i jaunuoliai, kurie baigė aukš- 
Į tesnį mokslą—kolegijas. Dau
gelis iš jų pasirodė gabiais.

■ “Tėvynėj” buvo minėta apie 
1 vieną, bet jų yra keli.

★ ★ ★
Iš lietuvių tarpo mes turi

me 4 gydytojus, 1 graborių 
ii 7 inžinierius. Lietuvis uži
ma svarbią vietą miesto inži
nieriaus pareigose.

Senas Eastonietis.

Kearny, N. J.
Staigiai mirė Stepas Navic

kas, 30 metų amžiaus. Bu
vo vedęs su Alma Žilionis, 
gyveno 299 Hick way. Mirė 7 
d. liepos. Palaidotas 11 d. 
liepos. Lai būna lengva že
melė. J. Z.

Washington. — Teigia
ma, kad Jugoslavija nori 
gauti 250 milionų dolerių 
paskolos iš Jungtinių Vals
tijų.

Vadovaująs UE unijos bedarbių delegaciją Washing
tone, unijos prezidentas Albert J. Fitzgerald pasakė 
federalinės valdžios viešųjų darbų administratoriui 
Jess Larson (dešinėje), kad unija spiarkiai varys pro
pagandą naujiems viešiems darbų projektams steigti, 

kad sumažinus bedarbių skaičių.

Iš anksto rengkites dalyvauti didžiuosiuose 
savo dienraščio paramai piknikuose

® ® >
SHENANDOAH, PA.

Įvyks Sekmadienį

LIEPOS 24 JULY
Brandonville Grove

Brandonville, Pa.
< > »

DIDŽIOJO NEW YORKO APYLINKE
L.D.S. ir L.L.D. Apskričiai rengia šaunų pikniką 

paramai dienraščio Laisvėj.

RUGPJŪČIO 14 AUGUST
Lietuviu Liberty Park

340 Mitchell Ave., Linden, N. J.
® ®

HARTFORD, CONN.
Įvyks sekmadienį

RUGPJŪČIO 14 AUGUST
Light House Grove

East Hartford, Conn.

4 pusi.-—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Tree., Liepos 13> 1949
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Pittsburgh, Pa.
VISOKIOS ŽINIOS

Mirė Pranas Pranaitis. Bu
vo našlys, gyveno iš valdžios 
pašalpos. Ilgai sirgo, turėjo 
vėžio ligą. Niekur nepriklau
sė, mylėjo išsigerti. Iš Lietu
vos paėjo iš Kaunijos. Paliko 
dvi dukras, kurios jau senai 
skyrium gyveno. Jos ir rū
pinosi velionio laidotuvėmis. 
Jo kūną išvežė j Verona, Pa.

. *
Serga dig. Helen Kairienė, 

yra ligoninėje. Taipgi serga 
Jurgis Parčiauskas, randasi 
Šv. Jono ligoninėje. Jo sun
ki padėtis — paralyžiuota 
kalba.

, ★
Keli jauni lietuviai apsive

dė ir pasistatė savuosius na
mus. Kazio Kazimier sūnus 

» pasistatė namus Homestead; 
Pranas Račkauskas pasibuda- 
vojo mūrinius namus Liberty, 
Pa.; LDS 160 kp. raštinin
kas Walter Alianskas jau bai
gia statyti namus. Visi jau
nuoliai statosi ten namus, kur 
jie dirba, daugiausiai priė

ji miestyje.
★ ★ ★

LLD 87 k p. turės išvažia
vimą nedėlioj, 24 d. liepos. 
Bus suteikta skanių valgių ir 
gėrimų. Tikietą reikia įsigy
ti iš anksto. Jo kaina $2.50 
ypatai. Išvažiavimo reikalai 
bus plačiau aptarti susirinki
me, kuris įvyks 15 d. liepos. 
Visi dalyvaukite.

★
Liepos 1 d. North Side Par

ke buvo minėjimas nepriklau
somybės. Buvo dainų ir mu- 
zikos programa. Tarpe ki
tu dalyku, buvo iššaukta 11 v t 4.

[studentų — vaikinų ir mergi- 
' nu, baigusių mokslą su pasi
sekimu. Jiems įteiktos dova
nos.

Tą pat vakarą, kitoj pusėj 
į parko įvyko tragedija — su- 
I griuvo 3-jų aukštų mūrinis na
mas. 805 Federal St. Likosi 

I 5 žmonės užmušti ir 7 su- 
! žeisti.

★
Pittsburghe fabrikai dirba 

po 3 dienas į savaitę. Kele
tas visai užsidarė porai sa
vaičių. Fort Pitt fabriko dar
bininkai jau antras mėnesis 
streikuoja. Kompanija nori 
darbininkams numušti mokes
tį. Streikuoja išvežiotojai, 
kurie išvežiodavo daiktus.

A
. Buvo skelbiama, kad antru 

kartu gatvekariai kels važiuo
tos (fėro) kainą. Bet prieš 
tai buvo išimtas draudimas, 
tai atidėtas tyrinėjimui ir 
teismui, klausimas .

Liepos 3 dieną nuvykau į 
Courtney, kur įvyko LDS ir 
SLA piknikas. Pradžioj žmo
nių buvo mažai, bet vėliau 
prisirinko apie 100. Turėjo 
lietuvišku sūriu, skanių tinka- 
mų gėrimų ir valgių. Pasi
mačiau su senais draugais.

Abi kuopos yra mažos, turi 
po porą tuzinų narių. Lietu
vių neperdaug gyvena, o ki
tos kolonijos randasi po kelis 
desėtkus mylių atstu.

D, P. Lekavičius.

Bridgeport, Conn.
Rengiasi Apskričiu Piknikui

LDS ir LLD vietinės kuo
pos turi išrinkusios komisiją 
busų surengimo į šį ir kitus 
apskričių parengimus. Yra 
paimtas puikus busas, kuris 
veš į apskričių pikniką, bū
siantį liepos (July) 17 d., 
Lietuvių parke, Waterbury, 
Conn.

Busas išeis nuo Lietuvių sa
lės, 407 Lafayette St., 1 vai. 
dieną. Kadangi laiko nedaug 
liko, tai norintieji busu va
žiuoti matykit komisiją ūmai, 
kad užtikrinti vietą. Galite 
šaukti 5-2381 bile kada. Ne- 
sivėluokite, kad būti tikrais?

Komisijos narys
J. J. Mockajtis.

Boston, Mass.

CHARLES

Hartford, Conn.

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

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

JL

J. ROMAN 
Laidotuvių

Direktorius

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gra
žiai moderniškai įruošta 
mūsų šermeninė. Mūsų 
patarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Tel. Poplar 4110

Laisves Pikniko Atskaita

G e rb i am i e j i d arb u oto j ai, 
kurie kaip nors esate surišti 
su dienraščio “Laisvės” atsi
buvusiu pikniku liepos 3-čią, 
Maynard, Mass., ir taipgi vi
sų pažangiųjų lietuviškų or
ganizacijų apskričių komite
tai, malonėkit suvažiuoti šį 
sekmadienį, liepos 17, kaip 
11:30 ryte, 318 W. Broad
way, So. Boston, Mass., kad 
padaryti atskaitą iš atsibuvu
sio pikniko.

Apart atskaitos, bus ant 
• vietos darytas tarimas, kas 
link kitų metų pikniko.

Kadangi atskaita ir pats 
posėdis bus labai svarbus, tad 
malonėkite visi suvažiuoti pa
skirtu laiku.

Būtinas reikalas dalyvauti 
visiems, ir visokios bilos* bei 
atskaitos turi būti pristatytos 
šiam posėdžiui.

J. M. Karsonas. .

Cleveland, Ohio

MIRE
Liepos 1 d. pidamas iš dar

bo krito ir mirė Kazys Ne
vienas, 60 metų. Velionis 
mylėjo dailę, buvo nuolatinis 
progresyvių teatrų ir koncer
tų lankytojas. Prigulėjo prie 
SLA 124 k p; Iš Lietuvos pa
ėjo nuo Panevėžio. Paliko 
nuliūdime žmoną — Palisę 
Nevienienę (Radzevičiūtę). 
Lai jam būna amžinas poil
sis.

★
Šiuom kartu Laisvės Choro 

nariai smarkiai lavinasi, nes 
rengiasi prie LLD 3-čios ap
skrities ir LDS 8-tos apskri
ties pikniko, kuris atsibus ne- 
dėlioj, 17 d. liepos, Lietuvių 
Parke, Waterbury j.

Choras yra nusisamdęs di
delį busą. Galės važiuoti ne 
vien choriečiai, bet ir pašali
niai. Norinti važiuoti, kreip
kitės pas K. Brazauską arba 

i B. Muleranką. Kelionė į abi 
pusi tik $1.25 ypatai.

LLD 68 k p. sekretorius ga
vo nominacijų Centro Komi
teto blankas. Kaip' žinome, 
LLD pasilaiko ant demokra
tinių principų, patys • nariai 
nominuoja kandidatus, patys 
ir išsirenka Centro Komiteto 
narius ir jų pavaduotojus. 
Kuopos susirinkimas > atsibus 
8 d. rugpjūčio. Visi nariai 
dalyvaukite, atliksime nomi
nacijas.

★
Hartford iečiai turėjome 

busą Laisvės piknike, Brook- 
lyne. Na, ir prisikankinome 
toj sausroj. Na, piknikieriai 
dėkavoja už suteikimą stalo, 
o kartu ir tas gausias dulkes. 
Kadangi piknike likosi dar 
nepraleistų pinigų, tai siun
čiame $4 pasveikinimui dien
raščio proga jo 30-ties metų 
gyvavimo.

Boles Muleranka.

Girardville, Pa.
Gegužės 7 d., Philadelphi- 

joj,» buvo .padaryta operacija 
S. Mordosienei ant akių. Li
goninėje išgulėjo apie 7 sa
vaites. Operacija pavyko ge
rai, dabar Mordosienė jaučia
si gerai. Viena akimi jau ma
to gerai, o kita dar silpniau. 
Daktarai sako, kad ir antra 
akis bus gera, kaip pilnai su- 
sveiks.“

Šiuo kartu d. Mordosienė 
ilsisi pas sesers dukterį, neto
li nuo Philadelphijos. Lin
kiu jai pilniausiai susveikti.

A. K.

Detroit, Mich.
Ateinančiais rinkimais tu

rėsime tris kandidatus į De
troito majoro vietą: G. Ed
wards, Van Antwerp ir Fran- 
kensteine. Edwardsą remia 
CIO unijos; Van Antwerpą 
rems buržuazija ir reakcija, 
o kas rems Frankensteiną, tai 
dar nežinia.

Studentas James Plum, 
Dcarborno gyventojas, sugrįžo 
iš Danijos ir giria danus. Jis 
sako, kad kiekvienas danas 
yra baigęs aukštesnę moky
kla, mokas kelias kalbas.

Prie vienos mano korespon
dencijos Redakcija padarė 
pastabą, kad netalpins apie 
kliubą ir pastabas apie Kali
fornijos k o r e s p ondentus. 
Prieš netalpinimą nieko ne
turiu. Bet mano nebuvo ra
šyta apie kliubą, o tik pa
daryta pastabos vietos kores
pondentui, kuris neapgalvotai 
išsireiškia, kaip Laisvėje, taip 
ir Vilnyje. V. Z.

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST 

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

(Kampas 68th 9t.)
Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų ir tt., 

telefonuokite: ■
SHoreroad 8-9330

Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių, bukietą ar vainiką, 
ko jūs reikalausite.

Specialistai Pritaikymui
Šermenims, Vestuvėms ir Bankietams

Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS 
FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy’Ave., Brooklyn, N. Y.

Paul Gustas Funeral Home,
‘INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį

EVergreen 7-4774 >

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

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

kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.

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

Kongresmanas Emanuėl Celler (iš New Yorko) taria
si su Alabama valstijos spaudos atstovais apie tai, 
kaip ten veikia maskuoti ku klūks klanininkai, užpul

dinėjami ant įmonių ir juos kankindami.

LAISVES
SPAUSTUVE

GALI JUMS PATARNAUTI

Henry A. Wallace Progress-: 
yve Partija lietuvių skyriaus 
kliubo susirinkimas įvyks an
trą ketvirtadienį liepos 14 d. 
(July), 7:30 vai. vakare, pa
prastoj vietoje.

Draugai esate kviečiami į 
susirinkimą ir tūli nariai dar 
nėra pasimokėję duokles už 
šiuos metus. Ateikite ir at
siveskite naujų narių.

Prog. Part, stoja už pro
gresą ir prieš karą, ir pribš 
pasimojimus ant unijų ir už 
pažangą.

Prog. Part, turėjo pikniką 4 
d. liepos. Buvo tarptautinis, 
bet lietuvių neperdaugiausiai 
atsilankė. Tas negerai. Lie
tuviai tą dieną neturėjo jokio 
parengimo, nors 3 d.x_ liepos 
atsibuvo piknikas lietuvių, bet 
į tarptautinį pikniką reikėjo 
ateiti. Komitetas.

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. V.

Tel. EVergreen 8-9770

San Francisco, Cal.
DRAUGIŠKA SUEIGA

Paprastai šventadieniais es
ti kokia pramoga ar draugiš
ka sueiga. Liepos 4 d. pui
kiai praleidom tą šventa
dienį draugiškoj sueigoj.

Netikėtai buvom pakviesti 
pas mūsų gerus draugus John 
ir Mary Kadžius į Oaklandą 
pasisvečiuoti. Ten nuvykus 
sulaukėm ir daugiau svečių, 
draugai Jonas ir Petrutė Mar- 
kevičiai, rochesteriečiai, ir 
dd. Sutkai iš San Francisco.

Draugė Marė Radienė yra 
mūsų sena pažįstama, buvus 
rochesterietė, tai yra Marytė 
Savickaitė. Dabar vedus su 
slavų'tautos labai geru drau
gu ir jiedu labai draugiškai 
sugyvena.

Jos sūnus jau atsitarnavęs 
antram pasauliniam, kare ir 
dabar turi darbą prie milita- 
rės raštinės Vokietijoj .

Draugė Marė Radienė yra 
gyvenus eilę metų Rocheste- 
ryj, Chicago.) ir jau keletas 
metų kaip gyvena KalifornL 
joj. Ji suilig išgalės darbuo
jasi ne tik tarpe lietuvių, bet 
taipgi yra pasižymėjus ir 
tarptautiniam veikime.

Draugai ne tik mus puikiai 
pavaišino, bet taipgi labai 
draugiškai šnekučiuodamiesi 
linksmai praleidopi, popietį. 
Labai gėrėjau! ne tik pasiti
kęs savo seną pažįstamą Ma
rytę, bet ta sueiga buvo taip 
maloni ir draugiška, kad bus 
linksma atsiminti per ilgą 
lailčą. ' ,

Išvyko Atgal Draugai Kaskai
Liepos pradžioj draugai 

Kaskai, chicagiečiai, baigė 
savo vakacijas Kalifornijoj ir 
jau išvyko atgal į savo pri
prastą Chicagą.

Jie čia per kęlias savaites 
lankėsi Oaklande, Los Ange
les ir San Francisco. Drau
gės oaklandietūs ir sanfran- 
ciskietės surengė jiems drau
giškas vakarienes. Tikiuosi, 
kad jie atsimins, jog mūsų 
draugės myli svečius pavai
šinti. ALVINAS.

v . i ‘ i

PRANEŠIMAI
SO. BOSTON, ir 

MONTELLO, MASS.
Didelis Linksmas Piknikas! Ren

gia LDS 62 ir LLD 2 kuopos (So. 
Bostono) sekmadienį, liepos 17 d., 
Liet. Tautiško Namo Draugovės 
parke, prie Winter ir Keswick gat., 
Montello, Mass. Bus pasišokimas 
prie geros orkestras. Paklausykite 
dainuojant Amberland Radio Broad
way Kvartetą, vadovystėj Stasio 
Pauros. Gardžiai pasivaišinsite prie 
specialiai paruošto moterų stalo su 
įvairiausiais valgiais. Bus ir kitokių 
valgių, gėrimų ir palinksminančių 
gėrimų. Publika iš South Bostono 
išvažiuos busais kaip pusė po dvy
liktos valandos, nuo 318 W. Broad
way. Įžanga visiems veltui.

161-2) —Rengėjai.

HARTFORD, CONN.
ALDLD Moterų Klubo susirinki

mas įvyks liepos (July) 18-tą, pra
džia 7:30 vai. vakare, Laisves choro 
salėje, 155 Hungerford St. Visos na
rės malonėkite dalyvauti susirinki
me. — V. K. sekr. (161-2)

CLEVELAND, OHIO
Amerikos Lietuvių Moterų Klubas 

rengia pikniką, kuris įvyks sekma
dienį, liepos (July) 17-tą, J. Rūbo 
ūkėje. Kelrodis: Iš Clevclando imki
te Route 422, už 2’/2 mylių, už 
Welshfield tėmykite geležinkelio 
grotas ant namo stogo po kairei.

Kviečiamo clcvelandicčius ir iš 
tolimesnių kolonijų dalyvauti šiame 
piknike. Bus gera orkestrą šokiams, 
taipgi turėsime visokių gėrimų ir 
valgių. —■ Komisija. (160-2)

Vaistas “AZIVA”
No. 1. — šis vaistas geras nuo 

nudegimo.
Nusideginus reik pamirkyti ske- 

pečiukę į vaistą ir kloti ant skau
damos vietos. Kartoti kol sustos 
skaudėti. Didelė bonka, $1.59. Ma
žesnė $1.35.

No. 2. — šis vaistas geras nuo 
pūliuojančių žaizdų.

Turint pūliuojančių skaudulių, rei
kia pamirkyti tyrą skepečiukę ir 
uždėjus ant skaudulio palaikyti l 
valandą. Pakartoti 2 ar 3 kartus, 
arba kol sustos skaudėjus.

Bonka $1.59. Mažesnė, $1.35.

No. 3. — šis vaistas geras nuo 
akių skaudėjimo.

Kada turite akyse karštį atsigu
lus aukštieninku įleiskit lašą vais
tų ir užsimerkę palaukit, dvi minu
tes. Tada bus gerai. Atkartoti kas 
2 valandas, kol sustos sopėti.

Kaina 95ė •
No. 5. — Šis vaistas geras nuo 

plaukų ir galvos niežėjimo.
Jei galvą niežti, vartok šią poma

dą taip: paimė 3r lašus ant delno ir 
trink kokias 2 minutes. Sustabdo 
niežėjimC ir žmogus jaučiasi gerai. 
Bonkutė — $1.59.

Užsakymus duodant, įdėkite mo
ney orderį ar čekį, ar pinigus į vo
ką ir siųskite sekančiu antrašu:

J. MACHINSKAS,
295 Silver St., So. Boston 27, Mass. 
Šie vaistai yra skelbiami per Am- 

berlando Radio pusvalandį.

Laisves spaustuvė 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
gele, 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 <ik reikalinga jūsų 
spausdinimams. Ką tik turite spausdinimui, kreipkitės 
į Laisvės snaustuvę.

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.

■ ..J. — -T* Jį ft,T* ftH •i •j* •jp •j* *1’ •j* •jp •Jr ®Jr Tir ilr Tir (B> •«> <Br Ti

■ 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 SPECIALISTAL

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

Tel. EVergreen 7-6288
^KbbXbbX* st*■•iMPWV’JW" "WWWW“W’FU’’1
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MATTHEW A.
BUYUS

(BUYAUSKAS)

Laidotuvių Direktorius

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

JOSEPH BĄLTAITIS
BAR & GRILL

518 Grand Street, Brooklyn, N. Y. 
Geri Valgiai laukia jūsų visada 
j DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS

Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

TELEVISION
SHUFFLE BOARD

Telefonas '
EVergreen 4-9407 •
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TELEPHONE 
STAGG 2-5043

RES. TEL.
HY. 7-8681

Į
jc

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIUS

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager

(Lai sn loot as Balsamuotojas)
1 Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus

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

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

E
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New Yorkas— 
Skersai-Išilgai

Tūli Niujorko biznieriai 
skelbia, kad dėl trafiko ne
tvarkos didmiesčio verslinin
kai kasdien nustoja mažiau
siai $1,000,000 jeigu. Jie 
reikalauja miesto majorą, kad 
jis sutvarkytu trafiko reika
lus.

★
PraėjusĮ sekmadienį Saint 

Patricko katedroje buvo at
našaujamos mišios už čecho- 
slovakijos “raudonojo teroro 
aukas.“ Ta proga buvo išlie
ta daug pagiežos ir piktos 
tulžies prieš čechoslovakijos 
liaudies vyriausybę ir tuos, 
kurie nepritaria to krašto 
aukštosios dvasiški jos anti- 
liaudiškiems darbams.

★
Du policamanai susižeidė, 

besiverždami krautuvėm pro 
išdaužtą stiklinį langą (vitri
ną), kur buvo pasislėpęs va
gišius Chester Arnold, sako
ma, atvykęs net iš Kansas Ci
ty, Mo. Krautuvės vieta: 
80-22 — 37th Ave., Jackson 
Heights. Suimtasis padėtas 
po $5,0(»0 bėla.

★
Notional Association for the 

Advancement of Colored Peo
ple, brook lynišk is skyrius ir 
vėl kategoriškai pasmerkė 
Brooklyno policiją dėl jos 
žiaurumu, taikomu negrams 
šiame mieste. Pasiustas spe
cialus laiškas gubernatoriui 
Dewey, išrodąs negeistinus 
veiksmus atsakingu Brookly
no policijos viršininku.

★

Brazilijos fašistinis diktato
rius, prezidentas Dutra, pri
siuntė portretą miesto majo
rui O’Dwyeriui, kaip padėką 
už gražu priėmimą, kai Du
tra čia lankėsi. Miesto val
džia, tiesa, Dutrą priėmė gra
žiai, bet žmonės jo nepaisė 
ir reiškė juo pasišlykštėjimą.

Henry Silverman tapo pri- 
saikintas municipaliniu teisė
ju ketvirtajam Manhattan© 
distrikte. Jis užims pasitrau
kusio teisėjo John M. Levviso 
vietą ir gaus $12,000 metinės 
algos.

Filmos-Teatrai
Embassy Newsreel Teatruo

se šią savaitę, be kitko, rodo
mos tokios filmiškos žinios 
(kronika) : generolas Mac- 
Arth tiras stebi didžiuli milita- 
rinį paradą Tokio mieste; di
deli potvyniai Australijoje, 
netoli Sydney miesto; Judjth 
Coplon’iūtės teismas Wash
ingtone; gaisras Revere mau
dynėse, netoli Bostono.

Be kronikos, kiekvienam 
Newsreel Teatre rodoma Vie

nna didesnė filmą, liečianti 
įdomius dalykus.

Liaudies Teatro Žinios

Ragina Organizacijas Siųsti 
Į Foley Square Stebėtojus

Civiliu Teisiu Kongresas 
New Yorke ragino visas or
ganizacijas tuojau siųsti ste
bėtojus j 12-kos darbininkų 
vadų komunistų teismą, tebe
vykdomą Foley Square, New 
Yorke.

“Lai kiekvienas atvyksta 
pamatyti savo akimis, kas 
dedasi prie Foley Square,” 
pareiškė Patterson as, tos or
ganizacijos viršininkas. Jis 
nurodo, kad teisėjas Medina 
neturėjo mažiausio pamato 
grasinti įkalinti Miesto Tary
bos narį Davis, kaip kad jis 
neturėjo jokio pamato ir tei-

sės įkalinti kitus keturis tei
siamuosius.

Pattersonas ragino visuome
nę tuojau protestuoti prieš 
grasinimą įkalinti Davis, nes 
“jeigu teisėjas savo grąsini- 
mą įvykdytų, New York o 
liaudis taip pat netektų savo 
teisės laisvai rinkti tą, kurio 
jie pageidauja atstovauti juos 
Miesto Taryboje.” Tai ypa
tingai paliestų Davisą dabar, 
kuomet jis veda savo kampa
niją už jo iš naujo išrinki
mą Miesto Tarybon.

Eilė organizacijų jau pa
siuntė stebėtojus.

Kunigas Sučiupo Kitą 
Kunigą už Liežuvio

Katalikų kunigas Paul W. 
Facey parašė jėzuitų žurnale 
“Amerika” straipsnį, aštriai 
kritikuojantį kitą kunigą, tū
lą kroatą dipuką, gyvenantį 
Čikagoje. Dipukas kunigas 
savo pavardę slepia, jis vadi
nasi tik “Jurgiu” (George).

Buvo taip, kunigas Jurgis 
su tūla Palmeriene parašė 
knygą apie Tarybų Sąjungą, 
išleistą š. m. sausio mėnesį. 
Knyga vadinasi: “God’s Un
derground.” Knygą palaimi
no didžiulis rėksnys ir su sa
vo žodžiu nesiskaitąs prela
tas Fulton J. Sheen.

Knygos autoriai — kunigas 
Jurgis su ponia Palmeriene— 
rašo apie tai, kaip 1945 me-* 
tais T. Sąjungoje “veikė po
grindyje religinės grupės.”

Kunigas Facey dabar iške
lia tą faktą, kad kun. Jurgis 
ir ponia Palmeriene nieko ori
ginalaus savo knygon neįdėjo 
—jie pasiėmė “medžiagą” iš 
kitos knygos, išleistos 1942 
metais, parašytos tūlo Tima- 
ševo.

Vadinasi, “autoriai” nupla
gijavo medžiagą iš Timaševo 
ir sakosi, būk jie tai surinkę 
“iš pirmų šaltinių.” Na, o 
Timaševas, veikiausia, buvo 
pasiėmęs “medžiagą” iš kitų 
pleperių. Tik Timaševas, aiš
ku, rašė apie pravoslavus, o 
kunigas Jurgis pravoslavus 

j pavertė katalikais, na, ir ge
rai !. . .

Sučiuptas už liežuvio, kuni
gas Jurgis raivosi ir aiškina
si, bet savo tikros pavardės 
visvien neišduoda.

Dėl to katalikų rą teituose 
eina nemažai diskusijų, žmo
nės klausia; Kodėl gi ku
nigas Jurgis taip padarė? Ar 
i is tuos savo griekus išsispa- 
viedojo?

Užšokus jo mašinai ant ša
ligatvio ir atsimušus į medį 
ant Harlem River Speedway, 
užsimušė James,. Harris, 39 
metų.

Richardas Conte ir Susana Hayward scenoje iš “House 
of Strangers,” teberodoonoje Roxy Teatre New Yorke.

Iš Dienraščio 
Laisves Pikniko

Korespondentas N., iš įvy
kusio dienraščio Laisvės pik
niko rašydamas Laisvėje, lie
pos 6-tos laidoje, ne viską 
pilnai aprašė. Man ir kitiems 
vietiniams iš korespondento 
aprašymo duodasi suprasti, 
būk iš tolimesnių kolonijų 
draugai ir draugės, atvykę 
busais ir savais karais, užpil
dė pilnutėlį Clinton parką.

Mūsų korespondentui apsi
lenkus su vietiniais pikni- 
kautojais, girdisi daug laisvie- 
čių patrijotų kalbant, jog bū
tinai reikėsią apleisti Brook- 
lyną, kad kitais metais ga
lėtų atvykti į dienraščio Lais
vės pikniką jau kaipo sve
čias. Kiek suprantu aš, kores
pondentams ir redaktoriams 
visi yra lygūs svečiai, visi ly
gūs dienraščio patrijotai, bus 
jie iš toliau ar vietiniai. Ypa
tingai dabartiniu momentu 
yra visų pareiga dėti visas 
pastangas išlaikyti savo dien
raštį Laisvę. Dienraštis yra 
mūsų visų geriausias įrankis, 
su kuriuo mes galime savo 
priešą atmušti.

Dapildymas Žinių
Apie Piknikautojus

Tikėdamasis, jog tie pra
leidimai įvyko netiksliai, tai, 
kas man teko pastebėti, da- 
pildau :

Kliaučiai turėjo savo sta
lą ir smarkiai baliavojo o 
Frank Reinhardt’as ir jo mo
teris Olga kriaučius puikiai 
vaišino, o tie nepasiliko Rein- 
hardt’ams neatsilyginę už pa
darytas iškadas.

Taip pat teko visiems ma
tyti parke ant kalnelio plevė
suojant rausvą vėliavą — tai 
buvo Lietuvių Amerikos Pi
liečių Kliubo stalas. Kliubo 
gaspadorius Juozas Zaka
rauskas su savo moterim O- 
nute abu sušilę darbavosi, 
vaišino savo svečius su gerais 
užkandžiais ir gėrimais. Kiek 
teko dagirsti, mūsų kliubo 
gaspadorius iš anksto rengėsi 
pasitikti djenraščio Laisvės 
pikniką iškilmingai ir tą jis 
atliko.

Dar mačiau gerą mūs pa- 
trijotą laisvietį biznierių, ku
ris laiko savo užeigą ant kam
po Grand St. ir Union Avė., 
tai Stanlį Misiūną turint di
delį savo stalą, prie kurio 
daug svečių linksmai baliavo
jo. Jo svečiai buvo Aijšrūs 
— dzūkiškos ir kalakutiškos 
kilmės, bet visi draugingai 
užkandžiavo, užsigerdami, 

-yieni kitus paragindami.
Pakalnėje, parko krašte, 

dar teko matyti ir mūsų Lie
tuvių Literatūros Draugijos 
1-mos kuopos štabas (su stalo 
gaspadine K. šolomskiene) iš 
peties gamino sandvičius vai
šindami savo svečius.

J. Stakvilevičius. .

Brooklyniečiai Vyksta 
J Maine State

Grupė brooklyniečių, vaka
ri jų proga, vyksta į Maine 
valstiją. Alekas Velička, 
Izabele Sutkienė, Jonas Kras- 
nickas ir Petras Grabauskas, 
liepos 12-tą, automobiliu iš
važiavo į Rumford, Me.

Alekas Velička ten turi bro
lį ir daug, iš Lietuvos parapi
jom]. Izabelė Sutkietė (žmo
na Igno Sutkaus, kuris laiko 
užeigą 492 Grand St., Brook
lyno) Rumforde turi daug iš 
Lietuvos pažįstamų. Ji ten 
tikisi turėti malonių pasima
tymų. Petras Grabauskas ir 
Jonas Krasnickas vyksta ten 
pasigėrėti gražia gamta, pa
silsėti ir įsigyti naujų pažin
čių.

Alekas Velička jau ten yra 
lankęsis keletą kartų, tai šiai 
grupei jis yra vadas. Linki
me jiems visiems geros ke
lionės ir linksmai praleisti lai
ką pasiekus pasirinktąją vie
tą. Reporteris.

Už praėjusiam e LT susirin
kime buvo pasisakyta (nebal
suojant) už pastatymą dra
mos “Javai žydi.” Pavesta 
valdybai, jei nepasirinks ki
to veikalo, tuojau imtis už 
darbo.

Kartonai Vakari jose
Vincas Kartonas su sūnu

mi Juozu (maspethiečiai) pa
baigoje šios savaites išvažiuo
ja vakacijų į tolimus kraš
tus. Juodu lėktuvu skris iš
ilgai Jungtines Valstijas ir 
nusileis Meksikoje. Trumpai 
ten pabuvę, grįš atgal ir grįž
dami sustos Texas ir Arizona 
valstijose, ir aplankys San 
Francisco, Clevelandą ir Erie 
miestus.

Vincas Kartonas dirba La
Guardia lėktuvų stotyje, tad 
jis gauna stambių nuolaidų 
kainoje skraidyti • lėktuvais. 
Kartonai turės dvi savaites 
vakacijų.

Pradėti paruošiamieji dar
bai statybai pasilinksmini
mams centro prie Šv. Anta
no bažnyčios, Thompson St., 
New Yorke. Kainuos $200,- 
000.

PARDAVIMAI
Didelis Bargenas! Priversti par

duoti 6-ių šeimų namą už $5,000. Su 
visais Įrengimais, puikiausiose sąly
gose. Labai geros įplaukos. Labai 
geras privažiavimas, arti subvių. 
Šaukite: EVergreen 7-1648.

(161-2)

REIKALAVIMAI
Viduramžiui vyrui reikalingas for- 

nišiuotas kambarys su valgiu ar be 
valgio, bile dalyje Brooklyno. Pra
šau kreiptis pas Charles Šimanską, 
378 Grand St., Brooklyn, N. y.

(16L3)

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

(159-161)

Praėjusiame LT susirinkime 
gi pasirodė, kad šio veikalo 
entuziastai, ant kurių rankų 
jo darbas paliktas, nuleido 
rankas.

“Javai žydi” ne mūsų jė
goms rašytas. Jam reikia 
gražių scenerijų, vieno cha
rakterio armonisto, vieno 
fleitisto ir dviejų kazačko 
šokėjų. Gi visus šiuos da
lykus išmetus—veikalas būtų 
jau ąe tas.

Veikalas vaizduoja kolekty
vinius ūkius ir jų kenkėjus 
Tarybų Sąjungoj. Bet dabar 
Lietuvoj vaidinamas veikalas 
apie Lietuvos kolektyvinius 
ūkius “Obelys žydi,” ir tiki
masi jo greit ir čia susilaukt, 
o jis būtų mums artimesnis 
(lietuviškumu) ir mūsų sce
nai gal lengvesnis.

Taigi, praėjusiame susirin
kime teko kalbėtis apie kitą 
veikalą. Didžiumai LT na
rių jau buvo girdėta nauja 
draugo R. M i žaros drama la
bai aktualia tema ir taikyta 
mūsiškių salių estradom* su 
ja ir išvykos į kitas koloni
jas būtų lengvos. Didžiuma 
LT narių stojo už šios dramos 
pastatymą.

★
Drg. Juška pranešė, kad ir 

jis turi parašęs naują veika
lą, komediją, kurią nori sta
tyt Central Brooklyno kuo
pos ir nori gaut LT sutiki
mą. Nusitarta sušaukt kitą 
susirinkimą veikalui išklau
syti, kas ir buvo atlikta 
praėjusį ketvirtadienį. Bet 
kadangi LT narių atėjo tik 4, 
tai valdyba pasiėmė spręst, 
kurį veikalą leist scenon se-

RANDA VOJIMAI
I

Išsinupmuoja fornišiuotas kamba- 
1 rys vienam asmeniui. Kreipkitės pas 

Robert Feifer, 556 Ridgeood Avė., 
Brooklyn, N. Y. (162-164)

zono pradžioj — gruodžio 
mėnesį.

ir
Praėjusį pirmadienį Lietu

vių Liaudies Teatro valdyba 
turėjo pasitarimą skubiais se- 
kafrio sezono darbų reika
lais. Nuspręsta: Kadangi se
kamo sezono pradžioj net dvi 
brooklyniečių grupės ruošiasi 
išvykom į kitas kolonijas — 
su “Mūsų Gyvenimo žaizdo
mis” ir “Gieda Gaideliai,” 
ir kadangi pora aktorių yra 
abiejuose veikaluose, tai, pa
siėmus dar vieną didelį vei
kalą mokytis tuo pačiu lai
ku, būtų per sunki našta, nes 
kai kuriem tektų dalyvaut 
net trijuose veikaluose, tuo 
pačiu laikotarpiu, todėl gruo
džio 4-toj i pavesta central- 
brooklyniečiam, o LT savo 
pastatymą — d. R. Mizaros 
dramą—rengs kada nors va
sario ar kovo mėnesį. Pelnas 
eis Laisvės paramai (taip vi
suotino LT narių susirinkimo 
jau nutarta).

Kai tik pastatymo data bus 
nustatyta, tuojau bus pasiū
lyta tūlom kitom kolonijom 
taipgi pastatymą surengi, kad 
vienu prisirengimu būtų ga
lima veikalą suvaidint bent 
keliose vietose.

Valdybos susirinkimas nu
tarė pasiųst savo atstovą ap
lankyt sunkiai sergantį scenos 
veteraną Juozą Kačergį, Jer
sey City. Aplankys d. Ade
lė Rainienė. V.

>ooooooooooooooooooooooooo<

Anthony Grigalis
General Contractor

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 I moderniškus, esame pasižymėję 

kaipo ekspertai.
Klauskite mūsų aprokavimo arba 

patarimo dėl pertaisymo namų.

Michael Truden, 27 metų, 
neseniai paleistas iš ligoninės, 
rastas nusišovęs tėvo namuo
se, Brooklyne.

Prašome kreiptis:
63-26—53rd Drive 

Maspeth, L. L, N. Y. 
Telephone: NEwtown 9-3215

0<XXXXXXXXXXXX><XXXXXXX><><X>O

Real Estate
Cypress Hills — Brooklyn — 499 

Ridgewood Ave., parsiduoda 3-jų 
šeimų mūrinis namas.. Garu šildo
mas. Yra 1 apartmentas tuščias. 
$12,000. Galima skambinti savinin
kui dėl pasimatymo. AP. 7-8127. 
Prašome vien tik pavieniai kreiptis, 
ne agentai. (157-162)

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y.
, (1—2 dienomValandos: j6_8vakarais

Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0203

Egzaminuojam Akis, 
: Rašome Receptas

Darome ir Pritaikome Akinius::

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842
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GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkite^ j 

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.

■■*1*111 lWm iObii Mm*

Sir Adrian Boult, žynius mu
zikas, vadovavęs New York 
Philharmonic - Symphony Or

kestrui Lewisohn Stadiume 
liepos mėn. 11, 12, 13 ir 14.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

ALDLD 1 kp. susirinkimas jvyk; 
ketvirtadieni, 14 d. liepos (July). 
Pradžia 8 vai. vak., Laisvės salėje 
419 Lorimer St., Brooklyn, N. Y 
Visi nariai malonėkite dalyvauti. — 
J. W. Tnmsonas, pirm. (160-1)

C. BROOKLYN, N. Y.
LDS 46 kp. susirinkimas jvyks 

trečiadieni, liepos 13 d., 8 vai. vak. 
Lietuvių Neprigulmingo Klubo na
me, 269 Front St. Visi nariai būki
te. — Sekr.

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

Kvortinė bonka____ $1.25
Pusė galiono______ $2.00

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

(Į kitus miestus nesiunčiame)

TONY’S A
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street

BROOKLYN, N. Y.

Tei. EVergreen 7-6868

Valandos: ! 7akare

Penktadieniais uždaryta

TT TDD^C DID 411 GRAND STREETAl I I n i>Ah BROOKLYN, N. Y.
/

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN 

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISIONTelefonas
EVergreen 4-7729

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko 

SAVININKAI 
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTf 7 DIENAS SAVAITĖJ®

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

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Tree., Liepos 13t 1949




