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Rugpjūčio 10 d. buvęs 
krašto prezidentas Herbert 
Hoover švente savo 75 metų 
amžiaus sukaktį.

Ta proga Hooveris sake 
kalbą, — sakė ją Kalifornijo
je, — ji buvo transliuojama 
per radiją.
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Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyn© $8.00 
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TRUMANAS PASITIKI

Hooveris kaltino Trumano 
vyriausybę tuo, būk ji sku
biais tempais įveda mūsų 
kraštan “kolektyvizmą.” O 
tai, girdi, gali įstumti šalį į 
komunizmą ar fašizmą.

Kaip ekonomistite, politikas 
ir valstybininkas, Hooveris 
yra Amerikos liaudies akyse 
susikompromitavęs žmogus.

Ji dar gerai atsimena 1930- 
1932 metus. Ji žino, jog 
Hooveris nėra jos, liaudies, 
draugas, bet priešas.

★ ★ ★
Tą pačią dieną “šventė” 

savo 45 metų gimtadienį ki
tas žymus amerikietis — Eu
gene Dennis, Jungtinių Vals
tijų Komunistų Partijos ge
neralinis sekretorius.

Dennis savo gimtadienį mi
nėjo teisme, kur jis ir 11-ka 
jo draugų yra teisiami suklas- 
tuotais kaltinimais, paruoš
tais Trumano bičiulio, Tom 
C lark o.

Jau tik šis vienas faktas ga
lėjo Hooveriui įrodyti, kad 
Trumano administracija šalies 
vairą kreipia ne link komu
nizmo, bet link fašizmo!

★ ★ ★
Š. m. rugpjūčio 23 d. Ham

burge, Vokietijoj, prasidės 
teismas vieno vokiečių karo 
kriminalisto — field marša
lo Erich von Mannsteino.

Ar jūs žinote, kad Anglijo
je buvo pravesta rinkliava 
šiam vokiečiui ginti?

Ligi šiol jau surinkta $6,- 
528.

Churchillas taipgi aukojo 
$100.

Aukas, aišku, dėjo turčiai, 
visokie nacių sėbrai ir trečio
jo karo provokatoriai.

Jiems, matyt, rūpi išgelbė
ti juo daugiau vokiečių karo 
kriminalistų tam, kad pasta
ruosius būtų galima panaudo
ti trečiajam pasauliniam ka
re, jei jis pavyks jiems su
kurti.

To viso akiregyj Amerikos 
įmonės privalo juo daugiau 
aukoti gynimui šiuo metu tei
siamų 12-kos komunistų vadų 
New Yorke.

Jie persekiojami, kalinami 
ir teisiami nekaltai, — vyriau
siai dėl to, kad jie kovoja už 
taiką ir šviesesnį liaudžiai ry
tojų. ★ ★ ★ I

James Montgomery (iš 
Waukegan. Ill.) išbuvo kalė
jime 26 metus: jis kalėti bu
vo nesmerktas “dėl senos mo
teriškės išprievartavimo.”

James, Montgomery yra ne
gras.

Dabar paaiškėjo, jog Mont
gomery buvo nusmerktas ne
kaltai !

James Montgomery jau 
pasiekė 56 metus ir, išeinant 
jam iš katėjimo, buvo duota 
$10...

.Tai visas jo uždarbis!

Kiek daug nekaltų žmonių 
—ypatingai negrų — nusmer- 
kiama kalėjiman ir net mir
ti!. . . ' ’ ’**"

Jei ne masinis žmonių judė
jimas jau senai būtų buvę nu
žudyti Scottsboro 'berniukai.

Jau būtų negyvi ir tie 
“Trentono šeši.” dar vis te
belaikomi kalėjime, tik jau 
ne mirties kameroje.

Skandalas!

Sekamą savaitę šitų žodžių 
rašytojas vyks kur nors ato
stogų per atostogų laiką jo 
“krislai” nepasirodys.

Būkit sveiki!.,..

KALTINAMU SKANDALAIS
GENEROLU VAUGHANU
Šis Trumano Padėjėjas Eikvojo Statybos Medžiagas 
Arklių Lenktynėm; Gavo Brangų Šaldytuvų iš Fabrikantų

Washington. — Prezid. 
Trumanas sakė reporte
riams, kad jis ir dabar pil
nai pasitiki kariniu savo 
padėjėju generolu Harry H. 
Vaughanu, nors generolas 
įsivėlęs į porą skandalų.

Gen. Vaughanas 1946 m. 
išreikalavo,. kad valdinis 
gyvenamųjų namų direkto
rius Tighe Woods užgirtų 
medžiagas Tanforan arklių 
lenktynių įrengimams sta
tyti, Californiioj. 0 tuo 
tarpu buvo uždrausta sta
tybos medžiagas eikvoti be
reikalingiem dalykam, nes 
medžiagų trūko gyvena
miems namams.

Woods liudijo tyrinėjan
čiai Senato komisijai, kad 
generolas Vaughan prispy
rė ji užgirti $75,000 vertės 
medžiagų Vaughano drau
gui, tų lenktynių savinin
kui.

Albertas J. Gross, šaldy
tuvų fabrikantas iš Mil
waukee, liudijo senatoriam, 
kad jis 1946 metais atsiuntė 
generolui Vaughanui bran
gų šaldytuvą, vertą $400 i- 
ki $520. Tokių šaldytuvų 
tada labai stokavo papras
tiems pirkikams. Gross sa
kė, jog už nusiustą generol. 
Vaughanui šaldytuvą ap
mokėjo Albert Verley, kve
palų fabrikantas Chicago j.

Tuomet trūko plieno šal
dytuvų fabrikams.

Į laikraščių reporterių 
klausimus apie tuos gen. 
Vaughano įsivėlimus, ta-" 
čiau, prezidentas atsakė 
nieko nežinąs.

' Kartu prez. Trumanas 
pastebėjo, kad armijos sek
retorius neturi teisės su
spenduoti gep. Vaughaną, 
kaip suspendavo generolus 
Aldeną Waittą ir Hermaną 
Feldmaną. šiedu generolai 
įtarti, kad varė neleistiną 
“gešeftą” su tūlomis kom
panijomis.

Vokiečiai Vėl Šaukia: 
“Heil Hitler!”

Brunswick, Vokietija. — 
Dešiniųjų Vokiečių Partija 
(naujieji fašistai) suruošė 
masinį susirinkimą sportų 
aikštėje; jų kalbėtojai kei
kė komunistus ir socialis
tus, o publika dainavo na
ciškas dainas.

Būrys socialistų tad įsi
veržė į aikštę ir su gumi
niais vamzdžiais ir kitais 
brūkliais puolė kalbėtojus 
ir susirinkimo vadus. Kilo 
smarkios muštynės.

Mušdamiesi su socialis
tais, naciai spiegė: “Heil 
Hitler! Heil Hitler!” (va
lio Hitleriui!)

Šveicarija. — Pasaulinė 
Sveikatos Organiza c i j a 
pranešė, kad 1947 m. dau
giausiai žmonių mirė Airi
joje, o mažiausiai Hol^idi- 
joje.

Sen. McGrath
Prieš Mundto Biliy

Washington. — Demok
ratas senatorius J. Howard 
McGrath, Nacionalio De
mokratų Komiteto pirmi
ninkas, pasižadėjo priešintis 
fašistuojančiam Mundto bi- 
liui, nukreiptam prieš ko
munistus ir šiaip progresy
vius žmones. Tokį pasižadė
jimą McGrath davė grupei, 
darbo unijų atstovų ir pi
lietinių veikėjų.

Penktadienį Senato ko
mitetas vienbalsiai užgyro 
McGrathą, kurį prez. Tru
manas skiria kaip naują 
Jungt. Valstijų prokurorą 
vieton Tomo Clarko.

Komiteto daugumas už- 
gyrė Clarką į Aukščiausio
jo Teismo teisėjus.

3 Nuošimčiais Nupuolė 
Faunų Darbininkų Skaičius

Washington'. Liepos 
mėnesį šiemet farmos sam
dė 3 nuošimčiais mažiau 
darbininkų, negu pernai tą 
patį- mėnesį, kaip pranešė 
Jungtinių.Valstijų žemdir
bystės departmentas. Per
nai vasarą jos samdė 12,- 
123,000 darbininkų.

Fordo Darbininkai, 
Kaip 7 prieš 1, 
Nubalsavo Streikuot

Detroit. — 60,585 Fordo 
auto, darbininkai Michigan 
valstijoje balsavo streikuo
ti, o prieš streiką pasisakė 
tik 8,710. Tai toks daugu
mas, kaip 7 prieš 1.

Fordo fabrikų darbinin
kai kitose valstijose nubal
savo streikuoti dar dides
niu daugumu, — kaip 10 
prieš 1.

Darbininkai, CIO unijis- 
tai, reikalauja algų pakėli
mo, senatvės pensijų ir ge
rovės sveikatos fondo įve
dimo vien tik samdytojų lė
šomis. ' ’ s

Unijos vadai tęsia dery
bas su Fordu.

Japonų Valdžia Persekioja 
Sugrįžusius Belaisvius

Tokio. — Japonijos val
džia gamina įsakymą prieš 
sugrįžusius iš Sovietų Są
jungos karinius belaisvius. 
Ketina juos bausti 1 metais 
kalėjimo ir 10,000 jenų pi
nigais už demonstracijas, 
už sovietinių ženklelių ne
šiojimą ir už bet kokius iš
stojimus prieš japonų ir 
generolo MacArthuro val
džią. ' **

Sugrįžę belaisviai suėmė, 
kai kuriuos reakcinius Ja
ponijos valdininkus ir su
ruošė jiem liaudiškus teis
mus; pasmerkė ir apstum
dė tuos valdininkus.

ORAS. — Netaip karšta 
ir gal bus lietaus.

Vėliausios minios
Washington. — Teisinis Senato komitetas 9 balsais 

prieš 2 užgyrė Tomą Clarką, kaipo prežidento Trumano 
skiriamą Aukščiausio Teismo teisėją.

T. Clarkas, generalis Jungtinių Valstijų prokuroras, 
pasižymėjo teismų indžionkšinais prieš streikus, kaires
niųjų sveturgimių gaudymais deportavimui iš Amerikos 
ir bylomis prieš komunistus bei tariamus “raudonuo
sius.”

Progresyviai politikai ir darbo unijų atstovai reikala
vo atmest Clarką. Jie, liudydami Senato komitetui, smer
kė jį už žmonių konstitucinių teisių laužymą, už patai
kavimą naciams ir kitus reakcinius veiksmus.

Maskva. — Sovietų vyriausybė pasiuntė Jugoslavijai 
notą, kurioje smerkia to krašto valdovą Tito kaip Sovie
tų Sąjungos priešą. Nota sako, Tito valdžia jau vienijasi 
su Amerikos ir Anglijos imperialistais.

Roma/— Italijos spauda ir radijas skelbė, kad šiauri
nėje Albanijos dalyje išsiveržęs sukilimas prieš liaudišką 
Albanijos valdžią. Romos laikraščiai teigia, kad sukili
mui vadovauja Jugoslavijos valdovo Tito atsiųsti agen
tai. t

Tuos gandus kartoja ir Graikijos monarchistų laikraš
čiai ir radijai. 51

Belgrad, Jugoslavija. — Jugoslavų valdžia sakė negir
dėjus apie sukilimą šiaurinėje Albanijoje.

Washington. — Republikonų vadas senatorius Taftas 
lemia, kad Senatas užgirs kongresmanų nutarimą pakel
ti būtinąją algą už darbo valandą nuo dabartinių 40 cen
tų iki 75 centų.

Kongresmanai, priimdami tą valdžios pasiūlymą 361 
balsu prieš 35, tačiaus, ir sužalojo jį. Jie padarė “patai
symą”, kuris panaikina būtinosios algos nustatymą mi- 
lionui darbininkų įvairiose smulkiose įmonėse, miškų 
darbuose, prekyboje ir kt.

Berlin. — Amerikonai savo valdomoj Berlyno dalyj 
užgrobė komunistų skleidžiamus lapelius. Tuose lape
liuose, be kitko, nupieštas jankių saržento paveikslas, 
kaip raketieriaus.

Praga. — Popiežius skyrė Čechoslovakijai du naujus 
vyskupus iš. kunigų, kurie pareiškė ištikimybę arkivys
kupui J. Beranui. O šis arkivyskupas yra atkaklus liau
diškos čechoslovakų valdžios priešas.

Maskva. — Pravda rašo, kad Amerika, stiprindama 
savo šaltąjį karą, stengiasi užimti svarbiausias karines 
ir ūkines pozicijas kapitalistiniame pasaulyje pirma, ne
gu išsivystys gili nedarbo krizė Jungtinėse Valstijose ir 
buržuaziniuose užsienio kraštuose.

ŽYDAI KALTINA JANKIUS 
Už NACIZMO ATKUTIMĄ

(

Munich, Vokietija.—Čio- 
naitinis Žydų Komitetas 
kaltino amerikinę/ armiją 
už kruviną susikįrtimą, ku
riame vokiečiai policininkai 
apšaudė išvietintus žydus. 
Dviejų valandų susikirtime 
buvo sužeista 5 žydai ir 20 
vokiečių policininkų.

Žydų Komiteto išleistas 
pareiškimas tvirtina, kad 
jankiai atsakingi už naujo
jo vokiečių fašizmo pakili
mą.

Komitetas sako, jog a- 
merikonai išprovokavo tą 
susikirtimą, kuomet 3,000 
išvietintų žydų susirinko 
demonstruoti, o jie demon
stravo dėl to, kad vokiečių 
laikraštis Sueddeutsche Zei- 
tung išspausdino kurstantį 
prieš žydus laišką.

Karinė amerikonų polici

ja įsakė vokiečiams polici
ninkams išvaikyti susirin
kusius. Tad 50 vokiečių po
licininkų užpuolė blaškyti 
žydus, kurie norėjo mar- 
šuoti prie to laikraščio lei
dyklos ir protestuoti. Kad 
užpultieji gynėsi, tai vienas 
policininkas šovė; tuomet ir 
užsikūrė žiaurios kautynės.

I <

Žydai demonstrantai ne
šė iškabas su užrašu: “Jau 
grįžta kruvinasai hitleriz- 
mas”. a

Žydų Komiteto pareiški
mas sako:x

— Sunku net tikėti, kad 
okupacinė Amerikos ka
riuomenė leistų tokias pro
vokacijas.

Karinis amerikonų gu
bernatorius Bavarijai keti
na ištirti tą susikirtimą.

PRAVDA SAKO, ŽLUGS IR 
ATEITYJE AMERIKOS 
POLITIKA KINIJOJ
Pajuokia Amerikos Baltąjį Popieri; Sako, Amerika.
Plakdama Čiangą, Pati Ni<siplaka ir Nieko Nepasimokina

Dar 4 Nuošimčiais Pakelti 
Geležinkeliams Pelnai

Washington. — Valdžios 
tarpvalstijinė prekybos ko
misija dar 4 nuošimčiais pa
kele geležinkeliams kainas 
už krovinių išvežiojimą.

Taigi nuo pernai rudens 
iki šiol jau 13 nuošimčių 
pakelti geležinkeliams pel
nai už “freitus.”

Graikijos Monarchistai 
Giriasi Laimėjimais

Athenai, Graikija. — 
Graikijos monarcho - fašis
tai gyrėsi, kad atėmę iš 
partizanų-kelias Grammos 
kalnų aukštumas.

K a'r t u monarchistai 
džiaugiasi naujais ameriki
niais bombanešiais-smigi- 
kais ir patrankomis, pritai
kytomis karui kalnuose.

Maskva. — Sovietų ko
munistų laikraštis Pravda 
pašiepia Amerikos valstybės 
sekretoriaus Deano Ache- 
sono Baltąjį Popierį, kuris 
mėgino pateisinti ameriko
nų politiką Kinijoje; sako, 
tikrasis to popierio turinys 
yra prisipažinimas:

— Mes darėme vieną 
kvailą klaidą po kitos; mes 
taip pat darysime jas ir at
eityje.

Pravda tęsia:
— Amerikos valstybės

Graikijos Partizany 
Skundai Jungt. Tautom

Praga.— Pranešama, kad 
laikinoji demokratinė grai
kų - partizanų valdžia siųs 
tris savo delegatus į Jung
tinių Tautų centrą. Jie iš
dėstys Jungt. Tautom tai
kia ir žmoniška demokrati
nės - partizanų vyriausy
bės politiką, iš vienos pu
sės, ir žmogžudišką Grai
kijos ’ monarcho - fašistų 
terorą, iš antros pusės.
. Partizanų atstovai taip 
pat įteiks Jungt. Tautom 
skundą prieš Jugoslavijos 
valdžią, kad ji taip žiauriai 
elgiasi su partizaniškais 
atbėgėliais ir jų vaikais.

Teisėjas Užgniaužia 
Karinius Komunisto 
Thompson© Nuopelnus

New York. — Federalio 
teismo teisėjas Medina už
draudė perskaityti genero
lų ir kitų oficierių laiškus, 
kuriais jie gyrė nepaprastą 
didvyrybę, gabumus, drąsą 
ir pasiaukojimą komunisto 
saržento Roberto Thompso- 
no kare prieš japonus.

Thompsonas, New Yorko 
valst. Komunistų Partijos 
pirmininkas, yra vienas ko
munistų vadų, kurie kalti
nami neva už sąmokslą, 
kad reikėsią nuversti šios 
šalies valdžią jėga ir prie
varta.

Teisėjas leido perskaityti 
džiūrei tiktai trumpą ofi
ciali komandos pareiškimą, 
kuriuom buvo suteiktas 
Thomnsonui Įžy
mios Tarnybos Kryžius 
— vienas aukščiausių kari
nės garbės ženklų.

Teismas Užgina Juoduosius 
Tomo Clarko Sąrašus

’ Washington. — Bendra
sis Priešfašistinių Pabėgė
lių Komitetas kreipėsi į fe- 
deralį apeliacijų teismą; 
prašė panaikint generalio 
prokuroro x Tomo Clarko 
sauvaliavimą, kuris viešai 
paskelbė tą komitetą kaip 
“neištikimą” Amerikai.

Teismas 2 balsais prieš 1 
atmetė prašymą; taigi už
gyrė juoduosius sąrašus, j 
kuriuos Clarkas itraukė 
jau 200 pažangesniųjų or
ganizacijų.

departmentas tame popie- 
ryje vadina Kinijos tauti
ninkų valdžią supuvusia ir 
suktybėse prasmegusia, bet 
Kinijos žmonės jau seniai 
tatai žinojo.

Achesoflas žiauriai plaka 
Čiang Kai-šeką, bet kiek
vienu smūgiu ir pats sau 
kerta. Argi Čiang Kai-še- 
kas blogesnis už amerikinį 
savo partnerį? Jiedu abudu 
laiko Kinijos žmones gal
vijais, kurie būk neturį sa
vo valios ir privalą klausyti 
svetimųjų valdovų.

Amerikos valstybės de
partmentas, smerkdamas 
Čiang Kai-šeką, tuo pačiu 
žygiu pasmerkė savo politi
ką. Bet tai padaręs, Ache- 
sonas vėl drąsiai pareiškia: 
Mes ir ateityje taip darysi
me.

Iš Achesono parodymų 
matome, jog Amerikos po
litikieriai nieko neišmoks
ta. Achesonas sako, kad jis 
vėl rems Kinijos reakcinin
kus. Tatai reiškia, kad ame
rikiniai imperialistai susi
lauks naujų žlugimų Kini
joje. Tegul Amerikos vals
tybės departmentas iau iš 
anksto ruošia naują Baltą
jį Popierį apie busimuo
sius amerikinės politikos 
susmukimus Kinijoje.

Pravda teigia, kad Jung. 
Valstijos norėjo siusti dide
li skaičių savo kariuomenės 
Kinijon tautininkams padė
ti kariauti prieš kinų liau
dininkus - komunistus. Bet 
Jungtinių Valstijų rankos 
pasirodė per trumpos, — 
sako Pravda.

Kanton, Kinija. — Kinų 
tautininkai skleidžia paska
las, kad 240.000 jų šalinin
kų, girdi, sukilę prieš liau
dies valdžią trijose provin
cijose.

Kinijos Tautininkai 
Bėgsią iš Hengyango

Hong Kong. — Kinijos- 
tautininkų komandierius 
generolas Pai Čung-hsi per
sikėlė su savo štabu iš 
Hengyango 50 mylių toliau 
į pietų vakarus. Praneša
ma, jog Pai bijo, kad kinų 
Liaudies Armija nesuimtų 
jo kariuomenės į reples.

Svetimšaliai karo stebė
tojai spėja, kad gen. Pai 
negini Kantono, laikino
sios tautininkų sostinės, bet 
pasitrauks į savo gimtąją 
Kwangsi provinciją.

Į I ■ ■ H- ■■ ■

Amerika Norinti Kariniu
Oro Bazių Izraelyje

Kairor Egiptas. — Egip- 
tėnu laikraštis Al Mišri ra
šo, kad Jungtinės Valstijos 
nori gauti Izraelyje bazes 
kariniams savo lėktuvams; 
dėl to veda derybas su Iz
raelio valdžia.
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O gal dar popiežius ir 
prakeiks tokius kviečius, 
nes jie išvystyti prieš dievo 
valią?

dcspcratiš- 
suardyt socia- 

solidarumą.

į Rusiją 100,000 
Tame skaičiuje la

su d aro 
nes -Vy- 
pasiseka

Čekoslovakijos laikraš
čiai praneša, kad Vatika
nas, pagalba Amerikos kle
rikalų vadų, planavo sukel
ti demokratinėse šalyse ei-
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“Per Užpakalines Duris”
Šiomis dienomis buvęs prezidentas Herbert Hoover 

minėjo savo 75-tą gimtadienį. Ta proga jam buvo su
ruošta didelė puota, kurion susirinko daug aukštų ir gar
sių asabų. Puota įvyko Californijoje Stanford universi
tete.

Buvo garsinta, kad šia nepaprasta proga ponas Hop- 
veris pasakys visam savo gyvenime svarbiausią prakal
bą, išduos tartum istorinį testamentą, arba suteiks Ame
rikos žmonėms paskutinį patepimą. Apspito jį profeso
riai, valdininkai, politikieriai, korespondentai. Visi jie 
norėjo žinoti, ką ponas Hooveris mano apie šio svieto pa
baigą, kurią tikrai mums atneša jau daug kartų visų 
gražiai palaidotas, bet tiek pat kartų gražiai prisikėlęs 
komunizmas.

Savo kalboje Hooveris juos ir ramino ir gąsdino. Ra
mino, sakydamas, kad nėra geresnio daikto pasaulyje, 
kaip kapitalizmas. Be kapitalizmo Hooveriui neįmano
mas socialinis gyvenimas. Gąsdino juos, išvedžiodamas, 
kad pavojus labai didelis, labai rimtas ii’ labai arti. Kas 
blogiausia, jis sakė, kad mes traukiame prie “kolekty
vizmo”, manydami, kad prieš jį kovojame. Argi ne fak
tas, kad mūsų valdžia visur kišasi į 
mūsų kasdienį gyvenimą? Argi ne fak
tas, kad valdiško aparato naštos piliečiai nebegalime pa
kelti? Argi ne faktas, kad jau beveik visas trečdalis mū
sų algų kasmet nuvažiuoja į valdžios kišenę? Argi ne 
faktas, kad prieš porą desėtkų metų tokių prajovų nebū
davo ?

Išvada aiški, bent jau Hooveriui: “Per užpakalines du
ris mes visi, visa mūsų Amerika lendame į kolektyviz
mą”. Ir nereikės nė tūkstančio metų, kai mes ir čia tu
rėsime komunizmą!

Hooveris ragino visus nuo to pavojaus jau dabar gel
bėtis. Visiems reikia gražiai prisiminti senuosius geruo
sius laikus, ypatingai, žinoma, laikus, kai Hooveris sėdė
jo Baltajam Name ir kai New Yorke ant gatvių kampų 
kario uniformoje jauni vyrai obuolius pardavinėdavo, 
kad nuo bado kojų neiškeltų. Tuos ‘baiminguosius” lai
kus reikia sugrąžinti. Hooveris to reikalauja. Hooveris 
padės, kol dar gyvas.

Ponai ir ponios Stanfordo universiteto puotoje už tą 
neapsakomą išmintį seną Hooverį karštai sveikino, pri
siekė pildyti jo “mokslą” ir darbuotis, kad niekados 
Amerika neprieitų prie “kolektyvizmo”, net nė per už
pakalines duris.

Pridėti galima tik tiek: Palaiminti ubagai dvasioje, 
nes jie apturės dangaus karalystę.

Kas liečia mus, paprastuosius žmones, Hooverio “pa
tepimas” tiek tereiškia, kiek seno gaidžio ašaros. Nepai
sant Herbert Hooverio, nepaisant visų Kooveriu, gyvenk 
mas eis savo keliu, kapitalizmo dienos eis trumpyn, nau
jos idėjos, nauji žmonijos troškimai, nauji žmonijos po
lėkiai augs ir šakosis ne tik ten už jūrų, kur nors Euro
poje, Azijoje bei Afrikoje, bet čia, pas mus, Amerikoje. 
Žmonės trokšta gyventi. Žmonės trokšta būti žmonėmis, 
geresniais,’ tobulesniais, išmintingesniais. Bet tai visa vis 
labiau ir labiau darosi nebesuderinama su išnaudojimo 
ir pavergimo sistema, kurią istorija yra pakrikštijus ka
pitalizmu. I

KUR JIS NUDARDĖJO?
Dienraštis Vilnis 'rašo a- 

pie padėtį Jugoslavijoje ir 
apie Tito, i Dienraštis sako:

Komercinės spaudos aky
se Jugoslavijos diktatorius 
Tito darosi savos rūšies he
rojus. Socialistinės demo
kratijos akyse jis jau kietai 
surambėjęs, trockistas. Pa
staruoju laiku jį jau prade
da girti ir Graikijos monar- 
cho-fašistai. Jis skaitomas 
savuoju imperialistų tarpe. 
Ko dabai- labiausia laukia 
Tito, tai 250 milionų dole
rių iš Wallstr,yčio kontroliuo
jamo pasaulinio banko. Jis 
mano, kad užsipelnė tos pa
skolos. žinoma, jam bus 
daug lengviau padaryti pre
kybines sutartis siu visa ei
le kapitalistinių valstybių. 
Jo santykiai su Italijos kle
rikaline valdžia taip pat pa
gerėjo.

Kalbose, kurias pereitą 
savaitę pasakė Jugoslavijos 
diktatorius, jis jau nesi
dangsto nei lygos lapu. Ta
rybų Sąjungą jis 
dina priešu. * Jis 
versti Bulgarijos 
jos valdžias.

Tito ir jo klika 
kai stengiasi
listinio fronto 
Bet visos jo pastangos bus 
perniek. Ko jis susilauks ir 
jau dalinai susilaukė, tai vis 
didėjančios opozicijos pačioj 
Jugoslavijoj, iš tos pusės jo 
režimui gręsia didžiausias 
pavojus.

MELO GALO 
NEPASLĖPĖ

Kunigų Draugo Arūnas 
prideda savo dvylekį prie 
paleistų gandų apie išveži
mus žmonių išJLietuvos. Jis 
rašo:

Turimomis žiniomis, šiais 
metais iš Lietuvos buvo de
portuota 
žmonių,
bai didelį nuošimtį 
moterys ir vaikai, 
rams dar kartais 
pabėgti, kadh policija apsu

ksimus ir pradeda suė- 
mimusk

et š/s melagius nemokė- 
pakavoti.

kalta toji diktatūra. Nau
jienų redaktorius , paneigia 
tokią “filosofiją” ir suran
da, kad daug kaltesnė mū
sų vyriausybė, nes ji nepa
kankamai storai ir tvirtai 
padėjo Čiangui kovoti ko
munistus.

’Didžiausia, girdi, Ameri
kos klaida buvo, kai ji pa
siuntė Kinijon generolą 
Marshall Čiangui įpiršti ko
aliciją su komunistais. Ir 
Naujienos klausia:

“O ar būtų geriau, jeigu 
čiang Kai-šekas būtų pa
klausęs gen. Marshallo ir 
sudaręs koaliciją su komu
nistais? Tokios koalicijos 
buvo Lenkijoje, Vengrijo
je, Rumunijoje ir Čekoslo
vakijoje — ir kuo jos pasi
baigė?” (N., rugp. 8 d.).

Naujienų redaktorius ne
žino, bet mes pasakysime: 
pasibaigė labai puikiai. Tos 
šalys apsėjo be civilinio ka
ro, be baisaus kraujo p ra- ‘ 
liejimo, be naujo sunaikini
mo, kurį neišvengiamai at
neša civilinis karas. Gra
žiai ir sklandžiai jose dar
bininkai ir valstiečiai paė
mė galią į savo rankas ir 
pakeitė ekonomines gaires. 
Argi ne geriau būtų buvę, 
jeigu Kinijoje būtų buvę 
tuo keliu eita ir prie to pa
ties prieita? Nebūtų buvę 
civilinio karo, nebūtų rei
kėję šimtams tūkstančių 
kiniečių kristi mūšiuose, ne
būtų reikėję Amerikai nu
mesti, kaip į vandenį, kelis 
bilijonus dolerių.

Naujienų redaktoriui, sė
dinčiam Chicago j e ant Hal- 
sted S try to ,ir gaunančiam 
po kokią šimtinę į savaitę, 
visiškai, žinoma, nesvarbu 
ir neapeina šimtų tūkstan
čių kiniečių gyvybė. Jam 
visiškai neapeina upeliai 
pralieto kraujo ir ašarų. 
Jam nesvarbu šimtai kai
mų, miestelių, ir miestų pa
verstų į griuvėsius. Jam tik 
gaila, kad Amerika dar 
daugiau ginkluotos ir kito
kios pagalbos nesuteikė Či
angui, kad jis būtų galėjęs 
ilgiau tęsti civilinį karą.

gahizuotis ir kovoti už savo 
reikalus, bet ir atėmusi lai
svę galvoti” (N., rugp. 10).

Kas sakinys, tai nesąmo
nė. Jokioje kitoje šalyje 
žmonės nėra taip plačiai ir 
tvirtai organizuoti, kaip 
šiandien komunistų vado
vaujamuose kraštuose. Nie
kur kitur* žmones neturi 
tiek progų kovoti už savo 
reikalus, kaip tuose kraš
tuose.

Paini ki me kapi tai iš tinio 
krašto darbininkus. Jie no
ri susiorganizuot į darbo li
nijas. Juos persekioja ne

Berlyne Sovietų valdžia 
suėmė aštuonius jankių šni
pus - plėšikus, kurie apsi
ginklavę ruošėsi išplėšti so
vietinės įstaigos įvairius- 
dokumentus.

Mat, savo laikais jan
kiams pavyko išplėšti Čeko
slovakijos dokumentus, tai 
manė, kad ir Berlyne pa
vyks. Bet čia suklupo.

Ne visuomet katinui 
“mėsajėdas”...

Šveicarijoj Britanijos at
stovas, Jungtinių Tautų E- 
konominčje Komisijoje, pa
reikalavo tirti, ar yra Tary
bų Sąjungoj dešimts milio- 
nų darbo vergų.

Mat, Sovietų Sąjungoje 
darbininkai dirba paprastai, 
todėl jie vergai. Bet Ameri
koj, ypatingai pietinėse val
stijose, kaliniai prie kelių 
taisymo, akmenų skaldymo 
ir kitų panašių darbų, visi 
prirakinti prie vieno ilgo 
retežio ir apstatyti ginkluo
ta sargyba. Vienok jie skai
tomi laisvais, ne vergais, 
nes mūsų šalis demokratinė 
ir .vergijos nepripažįsta.

Trumanas griežtai reika
lauja $1,450,000,000 apgink
lavimui Europos šalių.

Mes išleidėme virš trijų 
bilionų dolerių, apginklavi
mui Kaišeko armijos ir da
bar' turime geras pasekmes, 
tai kėdei neginkluoti Euro
pos šalių, nes gal ir ten su
silauksime tokių pat pasek
mių?

y,
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Mauras Laukan...'
Pagaliau Belgijoje susidarė naujas kabinetas. Jį suda

ro klerikalai ir “liberalai”. Socialdemokratai; kurie Bel
gijos kapitalizmo naštą išvilko pačiais^ sunkiausiais po
kariniais laikais, valdžion nebeįeina. Jie išgelbėjo kapi
talizmą nuo proletarinės revoliucijos, ir dabar kapitalis
tams nebereikalingi. Mauras atliko darbą, mauras eina 
laukan!
■ Tokia jau socialdemokratų misija ir toks jau jų liki
mas. Jie dabar bus garbingoje opozicijoje ir liežuviais 
kolios savo kolegas iš klerikalų ir liberalų lagerio. Skirtu
mas bus toks: anie prie valstybės lovio, o šie nuo lovio at
stumti. Nuo dabar jų vyriausias troškimas: vėl prisi-

/plakti prie lovio. Jie sušilę Belgijos žmonėms įkalbinės, 
kad jie daug geresni ir gudresni kapitalistinio laivo ka
pitonai, negu klerikalai ir liberalai.

Spaak galės pirštu parodyti, kad jis, o ne kas kitas, 
buvo to laivo kapitonu kaip tik tais laikais, kuomet jį 
smarkiausiai blaškė pokarinės audros. Kokią teisę kle
rikalai’ ir liberalai turtėjo jam valstybės kapitono palietus 
nuplėšti ir jį nuo vairo nustumti?

“Teisingumas”
\ James Montgomery, 56 metų negras, išėjo iš State- 
yille kalėjimo. Ten jis išsėdėjo ir išsikankino ištisus 26 
metife! Jam išeinant, kalėjimo viršyla įteikė “algęs” visą 
dešimtį dolerių “gyvenimo pradžiai.”

Tik dabar, po 26 metų, atsirado teisėjas, kuris į tą by
lą rimtai pažiūrėjo ir surado, kąd Montgomery buvo nu
teistas visam amžiui kalėti visiškai nekaltai, be jokių 
įrodymų, kad jis buvo baisaus suokalbio ir Ku-Kluks- 
Klano teroro auka. Tik dabar jį išteisino ir paleido, jau 
pasenusį žmogų, pakirsta sveikata,

Montgomery buvo suareštuotas 1923 metų lapkričio 
15 dieną. Jis buvo apkaltintas* užpuolime ir išprievarta-

iekvi^nas blaivaus proto 
žmogus paklaus: Už ką gi 
baustų moteris, ir vaikus?

Antras dalykas, tai tie 
“kaimai”. Ot, atvažiavo, 
girdi, policiją, apsupo kai
mą ir sugaudė visus jo žmo
nes! . Melagius pamiršta, 
kad tokio dalyko, kaip kai
mas, koks būdavo mūsų lai
kais Lietuvoje, jau seniai 
nebėra. Kaimai seniai išsi
dalinę į viensėdžius. į Todėl 
kaimo ir apsupti nebegali
ma. Reikėtų apsupti kiek
vieną ūkį. Neapsupsi juk 
keleto ketvirtainių mylių 
žemės plotą, kuriame pasi- 
skaidę 'gyvena buvusio kai
mo gyventojai.

Taigi, Arūnas per akis 
meluoja, kalbėdamas • apie 
“kaimų apsupimą,”

TAI KUOMI GI 
PASIBAIGĖ?

Naujienų redaktorius 
gi skubinosi ryškinti “Bal
tąjį Pbpierį”. Kad Čiango 
diktatūrai ateina galas, tai 
aišku ir tas baisiai nepatin
ka menševikų dienraščiui.

Kas už tai kaltas? “Bal
tasis Popieris” sako, kad

PILNAI SUSILYGINO
Senatorius Ferguson, 

publikonas iš Michigano, 
teigia, kad davimas pinigų 
Anglijai reiškįa rėmimą ko
munizmo. Jam Anglijos 
darbiečių vedama “sociali- 
zacija” reiškia tikriausį ko
munizmą.

Ant šito reakcinio buka
pročio labai užpyko Naujie
nų redaktorius. Jis sako,, 
kad tasai senatorius nieko 
nenusimano apie komuniz
mą.

Tas tiesa. Bet ar daugiau 
apie komunizmą nusimano 
Naujienų redaktorius? Nei 
kiek. Jo supratimas apie 
komunizmą yra lygiai toks 
kvailas, kaip ir Fergusono 
ir visų reakcijonierių. Tie 
patys “argumentai”, tos 
pačios nesąmonės, pagaliau, 
tie patys prasimanymai. Tik 
pasiklausykime:

“Bolševikiškas komuniz
mas tai, visų pirma, totali
tarinė diktatūra, paėmusi 
savo absoliučion kontrolėn 
visą žmonių gyvenimą, at
ėmusi žmonėms teisę ne tik
tai laisvai veikti politikoje, 
skelbti savo nuomones, or-,

džia. Darbininkai nori susi
rinkti, bet' sales daugumoje 
kontroliuoja jų klasiniai 
priešai. Darbininkai nori 
išleisti laikrašti, bet neturi 
pinigų, neturi popierio, ne
turi mašinerijos. O tuo tar
pu jų klasiniai priešai lei
džia milžiniškus laikraščius, 
kontroliuoja radijo, mokyk
las, sakyklas, viską.

Prie komunizmo tai visa 
priklauso darbo žmonėms. 
Naujoje santvarkoje Beveik 
šimtu procentų darbininkai 
organizuoti į darbo unijas. 
O kiek darbininkų organi
zuoti čia pas mus, Ameri
koje? Daugių -daugiausia 
bus apie penkiolika milijo
nų. Nėra nė pusės!

Taigi, ne tik reakcinė ne
sąmonė, bet ir gryniausias 
melas sakyti, kad komunis
tiniuose kraštuose žmonėms 
neleidžiama organizuotis ir 
kovoti už savo reikalus.

Tas pats su galvojimu. 
Pavyzdžiui, jokioj kitoj ša
lyj nėra taip aukštai laiko
mi ir gerbiami mokslinin
kai, menininkai, dailinin
kai, kaip Tarybų Sąjungo
je. Niekur taip neskatina
mi darbininkai kelti savo 
kultūrinį lygį, vartoti pro
tą išradimams, kaip tarybi
nėje šalyje.

Keista tik tas, kad Fer
guson, Grigaitis ir visi re- 

, akcijonieriai nesustoja, ne
pagalvoja, kad tokiais “ar
gumentais”, kokius jie var
toja prieš komunizmą, gali laukan tikruosius lietuviš- 
laimėti tik laikinai, kol kus kvietelius, kunigų šven- 
žmonės nesužino tiesos. Jie tytus ir dievo, palaimintus, 
nepagalvoja, kad kaip tik 
tokiais “argumentais” jų 
klasiniai kolegos 1917 me
tais prakišo vieną šeštadalį 
pasaulio, po Antrojo Pa
saulinio Karo prakišo Len
kiją, Čechoslovakiją, Ven
griją, Bulgariją, Rumuniją, 
Albaniją, ir lygiai tokiais 
pat “argumentais” jie bai
gia pralošti visą didžiąją 
Kiniją su 450 milijonų gy
ventojų. Kodėl jie apie tai 
nepagalvoja i^iš tų savo 
“argumentų” neišsivaduoja, 
tai sunku suprasti.

Kažin, ar tik popiežius 
neįsakys visiems katali
kams vietoje kryželių, 
škaplierių ir rąžančių nešio
ti kardus, revolverius ir 
bombas ?

Jeiku popiežius taip pa
tvarkytų, tai Trumanas vi
so pasaulio katalikus tuo- 
jaus apginkluotų.

Laikraščiai praneša, kad 
Lietuvoj jau auginami ša
koti kviečiai, kuriuos išvy
stė Sovietų Sąjungos aka
demikas Lisenko. Kviečio 

varpas, 
svorio, 

viensty-

šįaudas turi tris
kurios duoda tiek
kiek devyniolika
pių kviečių varpų.

Čia reikėtų vėl protestuo
ti, kad rusiški kviečiai veja

Čekoslovakijoj katalikų 
kunigas Alois Fajstl, pa
šauktas prie • sunkiai ser
gančios ligonės, Sofijos Pa- 
clikovos, atsisakė ją spavie- 
doti ir suteikti sakramen
tus, kadangi ji buvo komu
nistų’ partijos narė.

Už tai teismas nuteisė 
kunigą aštuonieriems me
tams kalėjimo.

vime tūlos Miss Snow, 62 metų senutės, kuri vėliau buvo 
pripažinta beprote ir mirė beprotnamyje. Montgomery 
buvo nuteistas 1924 metų sausio |9 dieną. Dabar iškelta 
aikštėn, kad valstijos prokuroras, sūsitaręs su ku-kluk- 
siniais juodašimčiais paslėpė nuo džiūrės parodymus gy
dytojo, kuris Miss* Snow tuojau “po užpuolimo” ištyrė 
ir surado, kad jokio išprievartavimo žymių pas ją nėra, 
kad jokių lytinių santykių su jokiu vyru tuo tarpu- ji 
nebuvo turėjus. Tą sena beprotė buvo panaudota nutei
simui nekalto žmogaus.

Ir tai atsitiko ne kur nors pietuose, bet netoli už Chi- 
cagos, Illinojaus valstijoje!

Paryžiuje, k, u r mūšy šalies ponai vyksta atostogauti, 
ir iš kur ponios parsiveža rūbus, matosi ir tokių sce
nų — merginos naujų marfų modeliuotojos, streikie- 
rės, bučiuoja policistą, kuris, matomai, neblogai su
gyvena su streikierėmis . Apiė 12,000 sukniasiuvių 
išėjo streikan reikalauti pridėti po 4 centus ,per va

landą algos. Jos gauna po 15 centų už valandą.
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Kanadoj, iš Alberto uni
versiteto, tapo prašalintas 
profesorius George Hunter 
tik už tai, kad studentams 
pasakė, jog vakarai ir rytai 
galėtų apsieiti be karo.

Dabar, veikiausiai, pri- 
imdinėjant į universitetus 
profesorius nereikalaus iš 
jų diplomų, kokius jie mok
slus baigę, bet reikalaus į- 
rodymų, kad jie stoja už ka
rą, kad tiki į karo dievą 
Marsą. Kurie turės priro
dymus, tuos priimdinės.

Klerikalų, tautininkų ir 
socialistų spauda šaukia, 
kad Lietuvoj jau neliko lie
tuvių, nes vienus sušaudė, 
kitus Sibiran išvežė. Bet 
tuo pačiu sykiu rėkia, kad 
reikia Lietuvą gelbėti, rei
kia aukuoti į Lietuvos gel
bėtojų fondus.

Iki šiol negalėjau supra
sti, kas bus su tuščia Lietu
va, kuomet ją išgelbės? Bet 
štai ateina man pagelbon 
prelatas Balkonas. Jis pra
nešė, kad jau turi Amerikoj 
125 parapijas ir apie 450 
kunigų, veik po keturis ku
nigus ant kiekvienos para
pijos, priedui — šešis vie
nuolynus, nemažą būrį vie
nuolių ir kitokio bagažo. 
Todėl kaip tik bus Lietuva 
atvaduota, visas minėtas 
bagažas bus perkeltas į Lie
tuvą ir ji bus vėl apveista 
lietuvišką dvasia. Tik.jūs 
duokite pinigų į tuoš fon
dus.

Laikraščiai praneša; kad 
Kaišekas atsišaukė į Kini
jos liaudį/kviesdamas ko
voti prieš komunistus iki 
paskutiniosios jėgos.

Bet, nelaimė, • Kinijos 
liaudis elgiasi priešingai, ji 
sukuopė visas savo jėgas ir 
kovoja prieš Kaišeką ir jo 
sekėjus.

“Darbininkas” r a 
“Vienintelis Lietuvoj likęs 
vyskupas Paltarokas turi 
slapstytis nuo raudonųjų 
tironų ir tik pogrindyj vei
kia.”
: Jeigu vyskupas Paltaro
kas jau “pogrindyj” vei
kia, tai šveųto Juozapo or
ganas “Darbininkas” jį iš
duoda “raudoniesiems ti
ronams”, kaip Jtidošius 
Kristų. Juk pranešti prie
šui, kad tas ir tas slaptai 
veikia, yra Judošiaųs dar
bas.

Bet “Darbininkas” gerai 
žino, kad jis, taip rašyda
mas, meluoja, o jo melas 
vyskupui Paltarokui nepa
kenks. O už melą ir / pats 
vyskupas Paltarokas su
teiks griekų išrišimą.

V. Paukštys

FILMŲ PRAMONĖS 
DARBININKAI Už

UNIJĄ /
Columbia Picturės In- 

ternation. Corporation dar
bininkai nubalsavo, kad jie 
reikalauja unijos pripažini
mo. .Darbininkai priklauso 
prie CIO Screen Office and 
Professional Emplo y e es 
Guild unijos.

2 pusi.—Laisvė (Liberty^ Lith.' Daily)—Še»t., Rugp. 13, 1949

rv.



LlTCRtiTŪRtiS 
ir Mentis

Jonas Kaskaitis. ' < .

PUŠKINO MUZIEJUS EIETUVOJ
Jau daug čia kam žinoma, kad Vil

nius gerokai susijęs ir su Puškino var
du.

Tiesa, pačiam Puškinui būt Vilniuje 
neteko. Užtat Vilniuj buvo ir gyveno po
eto garsusis negras senelis. Taipgi Vil
niuj gyveno ir Puškino sūnus. Puškino 
sūnus Grigorijus pastatė savo mylima
jam tėvui poetui net ir paminklą Vil
niuj, prieš penkiasdešimt metų. Ir tais 
pačiais 1899 metais jis ir visai apsigy
veno čia pat Vilniaus priemiesty — 
Markučių kaime.

Magnetiška Puškino asmenybė am
žiais virbina visų protus ir širdis. Jo 
nemirštamos garbės aureolę didina gyvi 
dėkingų milijonų atminimai. Gražių, ar
timų, daiktiškų atminimų vainiką puo
selėja ir Puškinų palivarkėlis Marku
čiuose. Dabar ten Puškino muziejus.

Daugely vietų, kur tik buvojo ir gy
veno didis poetas, yra įsteigti muziejai. 
Visį Puškino muziejai įdomūs. Įdomus 
ir mielas ir Markučių muziejus, “name
lis su mezoninu,” kaip jį taikliai pava
dino jo pagarbi daugiakartė lankytoja 
Tatjana Tėss. Su tais Markučiais štai 
kokia istorija — kaip jie pateko Puš
kinu šeimai.

Vienam caro.generolui — Melnikovui 
dažnai tekdavo buvoti Vilniuj ir jo apy
linkėse. Labai jam patiko tos puikios 
vietovės ir jis nusipirko ąžuolais ir ber
žais apaugusių kalnelių plotą. Jis ten ir 
įsikūrė, pastatė palivarkėlj, kurs tebe
stovi ir po šiai dienai. Gyvendamas, 
Markučių palivarke, generolas savo se
natvėj pervedė visą tą gražią sodybą sa
vo dukteriai, kuri paskiau, 1884 metais, 
ištekėjo už Puškino sūnaus Grigorijaus. 
Grigorijus Puškinas tarnavo tada vie
name kavalerijos pulke.

Atbuvęs, savo karinę tarnybą, Grigo
rijus Puškinas persikėlė gyvent į Mar
kučius. Pirma to Puškinai gentkartėmis 
gyveno Michailovsko kaime, Pskovo gu
bernijoj. G. Puškinas persigabeno iš ten 
visą savo namų apyvokos mantą ir visą 
savo mylimojo tėvo, poeto Puškino, pali
kimą: knygas, rankraščius, sąsiuvinius, 
plunksnas, rašalines, baldus.

Tarp daugybės poeto daiktų ir prime
nančių jį rnažmožėlių, į Markučių so
dybą buvo tuomet atvežta ir šakelė tos 
pušies, kurią poetas apdainavo. Ta šaka 
buvo primušta prie sienos seklyčioj, ir 
prie jos buvo pridėtas parašas ant me
talinės lentelės — su Puškino eilėraš
čio žodžiais:

“Pakrašty senelių nuosavybės, 
Kur į kalną vieškeliukas eina, 
Trys seselės—senos pušys stovi.. .”

Puškino sūnus gyveno Markučiuose 
iki pat savo mirties 1905 m., o jo žmona 
pagyveno ten dar ilgai, net 30 metų. 
Mirė ji 1935 m., sulaukusi 80 metų am
žiaus. Abu jie palaidoti Markučiuose, 
prie savo senos sodybos.

Tatjana Tėsienė dažnai atsilankyda
vo. buvusioj Puškinų būstinėj, bėgiu ke- 
lerių paskutinių metų.

Patieksime čia trumpai kai kuriuos 
jos įspūdžius. Nuo Vilniaus priemiesčio 
eina ilga siaura gatvė, kol išveda toli į 
laukus ir miškus. Kur nekur stūkso 
trobelės, su didžiuliais daržais, sode
liais, krūmais, gojeliais. O jau toliau at
siveria ir laukai. Pajunti ypatingą oro 
žemėtą drėgmę ir dirvų kvapą. Kalne
liai, pakalnės, šviežiai aparti kloniai.

Nors Vilniaus miestas ir gražus, vis 
dėlto, išėjus į atvirus laukus, krūtinė 
pajunta tą masinantį laisvą orą ir lau
kų kvėpesį.

Ant gražaus kalnelio, tarp senų ąžuo
lų ir beržų, stūkso jaukus senas namas. 
Namas su mezoninu. Langų užuolaidos 
•nulęistos žemyn. Kambariuose, poetiškoj 
betvarkėj, kėpso senybiniai baldai: kė
dės su aukštom išpiaustytom atkaltėm, 
o ant atkalčių — gerbai su didžiule ru- 

apystovos: vandendažiais nutapytas po
eto žmonos portretas, jo šeimynos nuo
traukos, knygos, sąsiuviniai, tūli juod
raščiai, šeimyniniai indai, daugybė 
stambesnių ir smulkučių daiktelių, ku
riuos kadaise naudodavo poetas.

Grigorijaus Puškino žmona pergyve
no savo vyrą visa trysdešimčia metų. 
Abudu jie palaidoti prie koplytėlės, ant 
aukštos kalvelės, netoli dvarelio. Ir sil
sisi jiedu po vienu bendru kapinių ak
meniu, ant kurio užrašyti jų vardai.

Kaip stebėtina! Kaip keista, dukart 
matyt ties Vilnium iškapotą ant mar
muro Puškino vardą. Vienas toks para
šas pądarytas senybinėm raidėm ant 
lentelės, įmūrytos į žemutės cerkvelės 
sieną. Senutė ta cerkvė, į žemę suguru
si, sudėstyta iš pilkų samanom apau
gusių akmenų, stovi Vilniuj • ant Di
džiosios gatvės. Šitoj cerkvėj pats ca
ras Petras Didysis krikštijo Puškino se
nelį negriuką Ganibalą.

Įdomiai, nepaprastai susipynė Puški
nų giminės likimas su senuoju Lietuvos 
sostamiesčiu! Po senais Vilniaus cerk
vės skliautais ėjo krikštas našlaituko neg
ro ’Ganibalo, žmogaus stebėtino likimo, 
galingo žmogaus, kurio giminė davė pa
sauliui didžiau^į poetą genijų, sauliška 
garbe nušvitusį po visą savo plačiąją 
tėviškę. Na, o va gi čia, ant netolimo 
kalnelio, tarpe senų skarotų ąžuojų, tar- 
jpe nukritusių geltonų lapų ir gilelių, 

marmuras, — 
Puškino vardą 
žmonos — su

siška raide “P”; plačios, žemutės sofos,z 
išmuštos kiliminiu audeklu.

Didelėse spintose •— matyt knygų 
viršeliai. Dirstelėjus, galima spręsti, 
kad čia gyventa medžiotojų. 'Plati me
džiotojų literatūra: įspūdžiai, atsimini
mai, aprašymai vilkų ir meškų medžiok
lių, — medžioklių pagal žvėrų pėdsakus 
plikoj žemėj ir apklotoj sniego eilele. 
Atseit, Vilniaus apylinkėse būta lauki
nių žvėrų.. . Čia pat ir kitoniškos kny
gos: seni angliški romanai, prancūziški 
žurnalai su kelionių aprašymais, su pa
veikslėliais; Žukovskis, Karamzinas, 
Baironas, Dikensas, Tekerėjus; keli Puš
kino leidiniai, Viazemskio eilėraščiai, fi
zikos rankvedžiai. Ant knygų spintos 
apdulkėjusi žebenkštės iškamša. Kampe 
medžioklinis ragas. Ant sienų daugybė 
portretų, nuotraukų, graviūrų.

Ir tarpe jų kabo didžiulė fotografija 
juoduose rėmuose.

Fotografijoj atmuštas žmogus su žila 
barzda, guli karste paguldytas. Galva 
rymo ant pagalvės, įmantriai išsiuvinė
tos, su karbatkomis. Apie galvą dega 
apstatytos žvakės. Įsižiūri į veido bruo
žus: gražiai iškelta kakta, stambūs žan
dai, tankūs pasišiaušę antakiai, tvirtas 
smakras, — ir tau vis aiškiau ir aiškiau 
iškyla nepaprastas panašumas. Tas 
svetimas, nepažįstamas žmogus, apvilk
tas juodu surdutu, tas jo griežtas negy
vas veidas jaudina tavo vaizduotę: ja
me tu atpažįsti poeto Puškino veidą...

Ne, tai ne pats Puškinas, ne Aleksan
dras Sergiejevičius Puškinas, bet jo sū
nus Grigorijus Aleksandrovičius, šito 
dvarelio buvęs savininkas.

Ne iš karto susizgrimbi ir susigaudai 
realybę. Tu turi pergalėt tą nepaprastą 
atstumo pojūtį, ta anų laikų nuotoli. Ir, 
bežiūrint, tau staiga tik ima ir pasivai
dena praeities tikrovė... Tu įžiūri ir 
apčiumpi nutolusius, praėjusius daly
kus.

Muziejuose galima stebėt asmeninius 
poeto dalykus, daiktus, daiktelius, ku
riuos jis čiupinėjo, žiūrinėjo, kurie bū
davo artimoj poeto aplinkoj. Tačiau 
kiekvienas toks daiktas jau seniai pasi
darė muziejiniu eksponatu, seniai pa
metė tą šiltą namų apyvokos atmosferą, 
— jį apipūtė muziejinis vėsumas.

Ir staiga štai šičion, Lietuvos žemėj, 
seno istorinio Vilniaus glėby, tu įžengi 
į namą, kur visa kas dar tebelaiko gy
vojo' gyvenimo* požymius, — tu įžengi į 
namą, kuriame gyveno Puškino sūnus. 
Visa šitų senų kambarių apystova,. por
tretai, daiktai, rakandai, knygos susiję 
Su mylimuoju poetu daugybe neužčium- 
pamų sijų. Laikas ištirpsta, susileidžia: 
nuo Puškino dienų, tartum nuo tolimo 
kranto, pratyso įjtave realus, gyvai ap
čiuopiamas tiltelis...

Poeto sūnus Grigorijus- gimė dviem 
metais pirma tėvo tragiškos mirties. 
Tai buvo trečias poeto vaikas. “Mano 
šeima daugėja, auga, šurmuliuoja apie 
mane,” rašė poetas vienam savo drau
gui. “Regis, dabar, ir ant gyvenimo nėr 
ko skųstis, ir senatvės nėr ko bijotis. 
Viengungiui nuobodu žmonęse: Jam įki
rti matyt jąunimą, jam pavydu tėmyt 
naujas gentkartes. O šeimos tėvas žiūri 
be pavydumo į jaunimą,-kurs jį siaučia 
aplinkui...” f

Grigorijus Puškinas gyveno • ilgai; jis 
numirė 1905 metais. Į šitą gražų Vil
niaus priemiesčio Markučių zkaimą Gri
gorijus Puškinas persikraustė “užku
riom” pas savo žmoną stačiai iš Michai
lovsko kaimo. “Namas su mezoninu“ 
priklausė žmonos tėvui generolui Melni
kovui. Grigorijus Puškinas atsigabeno 
čionai visa ką, ką tik atsiveža iš savo 
gimtųjų namų kiekvienas žmogus, no- . ro baisybę, ramiai, originaliai, taip kaip 
rėdamas išlaikyt atminimą' apie savo ‘ 
jaunas dienas, apie šeimą. Tokiu būdu bos, be apsaugos, be priežiūros, “poetiš- 
į “namą su mezoninu” arti Vilniaus pa- koj” betvarkėj... Žiemos metu namas 
teko gera dalis senybinės jo tėvo poeto būdavo visai uždarytas. Matyt nelabai

į)e nukritusių geltonų 
tamsiai blyksi antkapio 
ir fu čia vėl perskaitai 
—Puškino sūnaus ir jo 
jų gimimo ir mirties metais...

Dar ir dabar Vilniuj tebėra senyvų 
žmonių, kurie buvodavo. Markučiuose. 
Jie gyvai atpasakoja apie Puškino šei
mos gyvenimą. Ten suvažiuodavo daug 
svečių. Ateidavo ir išeidavo atsitiktini 
žmonės. Dideliuose kambariuose dažnai 
vis kas svečiuodavos. Čia atvykdavo pa
viešėt ir vasarą praleist tolimi Puškinų 
giminės, pusiau užmirštų draugių sū- 
nai, seni tarnybos sėbrai. ..

Pagal senų žmonių pasakojimą, Gri-J) 
gori jus-Puškinas buvo rimtas žmogus,” 
santūrus kalboj ir elgsenoj. Jį siausda-^ 
vo lengva ramaus vėsumo atmosfera,— 
atmosfera vienišo žmogaus,. o mokančio 
įvertint tą vienišumą. Svečius vis daž
niausia priimdavo jo žmona. Visuose 
kambariuose, kampuose ir koridoriuose 
knygos ir knygos, lentynose, spintose ir 
kur pakliuvo. Tai ■biblioteka išmanaus 
šviesūno, knygmylio, įdomiai ir įvairiai 
sudaryta, be siauraprotiško pedantizmo.

Giliai ir aistringai laikė Grigorijus 
Puškinas sayo tėvo poeto atminimą.-Jis 
buvo dar mažutis, kai pražuvo jo tėvas 
ir negalėjo atsimint tėvo papročių, ma
nierų, polegių. Tačiau jis turėjo savo 
gerbiamojo tėvo požymių-ir. bruožų, ir 
jis tai žinojo ir mėgo. Taip tvirtindavo 
ir jo artimieji, kurie gerai atsiminė po
etą. Sūnus didžiavosi šituo tėvo pana
šumu: palinkimu vartyt knygas, lan- 
džiot po jas, skaitinėt patinkamas vie
tas, rašyt padriku greitraščiu su užrie- 
timais, su uodegutėm, galvą reikšmingai 
kraipyt. Iš to visko apie jį nukalbėdavo 
senoliai: “Tėvas o tėvas, kaip nulietas 
— ir trupiniai tėvo surinkti”...

Namų tvąrką vedė jo žmona — prak
tiška, veikli, judri, pilna gyvenimo mei
lės. Ir šitas savybes ji išlaikė net iki gi
lios senatvės. Veikliai ji dalyvavo kul
tūriniam judėjime, domėjosi Vilniaus 
gimnazija, poeto atminčiai praminta 
Puškino gimnazija, būdavo išleidžia
muose egzaminuose, gimnazistų pasta
tymuose, vakaruose...

' Lentynose, komodėse, skryniose, ant 
stalų riogso šeimyniniai albomai, laiš
kai, užrašai, archyvai. Viename albome 
prancūzų rašytojo Alfonso Dodė’s foto
grafija. Grečium — fotografija kokio 
tai barzdoto generolo, portretas prap- 
cūzmečio herojaus Bagrationo, licėjaus 
studento nuotrauka su parašu “Aleksis 
Puškinas,” nuotrauka pirmojo ėropla- 
no: lėktuvas pirmuonių sumeistravimo, 
kertėtas, gremėzdiškas, — tarp medinių 
kartelių ištemptas drobinis audeklas. 
Šen ir ten išmėtyti pageltusių laiškų pa
keliai.

Šiuo atveju Tatjana Tėsienė stebisi, 
kaip čia galėjo išlikti tie visi brangūs 
kultūriniai palikimai, visos tos intymios 
Puškinų relikvijos. Išliko per visą tą ka-

palikti, per tiek ’sunkiųjų metų, be glo-

Dabar Laikas Ruoštis Worcester, Mass
Vasara jau įpusėjo. Artinasi ruduo, 

paskui — žiema. Vasariškosios pramo
gos — piknikai, išvykos, išvažiavimai— 
tuoj baigsis. Prasidės žieminės pramo
gos salėse: koncertai, vaidinimai ir ki
tokios.

Mano nuomone, jau dabar kiekvieno 
miesto lietuviai darbininkai turėtų pa
galvoti apie žiemines pramogas, nusta
tant joms programą. Tuo turėtų ypatin
gai susirūpinti mūsų Literatūros Drau
gijos kuopoj, mūsų LDS kuopos, chorai, 
kur jie veikia, taipgi dramos rateliai.

Kiekvienoje didesnėje lietuvių koloni
joje juk galima būtų per žiemą susimo
kyti ir pastatyti bent vienas ar du sce
nos veikalai. O jeigu neturima užtenka
mai phjėgų patiems kokį nors sceninį 
veikalą susimokyti ir pastatyti, tai rei
kėtų bandyti iš kitur pasikviesti vaidin
tojus, kad jie pastatytų ten dramą bei 
komediją.

Man rodosi, jog per pastaruosius ke- 
leris metus tūlos mūsų lietuvių kolonijos 
tuo atžvilgiu buvo labai apsileidusios: 
nieko jos nesusimokė, nieko nepastatė, 
nieko įdomesnio nedavė. Esant tokioms 
sąlygoms, negi galima - norėti, kad ten 
plėstųsi, augtų mūsų, kultūrinis judėji
mas.

Šitie žodžiai taikomi visai eilei mies
tų, bet jie taikomi ypatingai Bostono 
apylinkės lietuvių kolonijoms, kur yra 
lietuviškos salės, kur yra nemaža veikė
jų, bet kur meninis darbas didžiai ken
čia dėl pasyvumo, mūsų draugų ir drau
gių neveiklumo.

Pittsburgh© mieste ir apylinkėje pa
dėtis tuo atžvilgiu dar prastesnė. Tūli 
mūsų draugai veikėjai nei ’ neatmena, 
kada ten buvo suvaidintas bent koks žy
mesnis lietuviškas veikalas.

Draminis darbas ligi šiol buvo dau-« 
giau dirbamas tik Brooklyne, Čikagoje 
ir Connecticut valstijoje.

Šiuo metu Worcesteryj vyksta vasari
nė LMS meno mokykla bei kursai. Bū
tų atliktas didesnis darbas, jei ten būtų 
nusitarta, kad kiekvienas, grįžęs iš mo
kyklos asmuo, pasiryžtų tame mieste, 
kur jis gyvena, ką nors tokio atlikti, ko 
ligi šiol nebuvo atlikta meno srityje.

Jei norima gerai žieminiam 
pasiruošti, turime pradėti 
dabar.

sezonui
ruoštis jau

Chuliganizmas Savo

IŠ LMS SEMINARO
Seminaras prasidėjo pirma

dienį su muzikos klase, vado
vybėje Birutės Ramoškaitės; 
po jos sekė tautinių šokių pa
moka, vadovybėje Al Merkio 
iš Philadelphijos. Tai ir vis
kas rytinio darbo. Po pietų : 
lietuvių kalbos ir istorijos pa
moka, vadovybėje Stasio Ja- 
silionio, ir dramos pamoka,. 
vadovybėje Carl Heines Roth. 
Klasių protarpiais įvairios 
dainininkų, muzikų ir tautinių 
šokių grupės neoficialiai prak
tikuojasi. Vakarais, beveik 
kiekvieną iš jų, būna dainos, 
šokiai ir žaismės, dalyvaujant 
atsilankiusiai publikai, kartu 
su Seminaro studentais.

Antradienio, rugpjūčio 9, 
vakare, buvo traukiami pa
veikslai visos Seminaro gru
pės ir įvairių šokikų grupės, 
su kostiumais. Paveikslai bus 

' vartojami publikacijai angliš
koj ir lietuviškoj spaudoj. 
Mary Sukackienė, vietinio Se
minaro komiteto narė, davė 
merginom tautinius kostiumus 
ir vyrams tautines juostas— 
tai buvo jos pačios pagamin
ti. Seminaras dėkingas M. 
Sukackienei už tai.

Antradienio popietį semina
rą aplankė tolimas svečias, 
LMS Centro Komiteto narys, 
geras meno darbuotojas Chi- 
cagoje, tai Juozas Stulgaitis. 
Kartu su juo lankėsi jo bro
lis ir švogeris. Visi išreiškė 
pasigėrėjimą Seminaro darbu 
ir sakė, kad kitais, metais ra
gins meninių organizacijų na
rius skaitlingiau lankyti Se-^ 
minarą. ^eP-„ •

Hartford, Conn.

Niujorko mieste gyvuoja Liaudies 
Dramos Ratelis (People’s Drama), sta
tąs scenoje rinktinius veikalus.

Šiuos žodžius - rašant, Liaudies Dra
mos Ratelis stato scenoje John Wexley’o 
dramą “They Shall Not Die.” Tai vei
kalas, vaizudojąs garsiąją Scottsboro 
bylą.' Tai veikalas, kuris, atsimename, 
savu laiku buvo statytas Niujorko teat
re ir jį vaidino profesionaliai aktoriai. 
“They Shall Not Die” drama tuomet tu
rėjo didžiulio pasisekimo.

Dabartiniu metu ši drama statomą 
Jugoslavų salėje, New Yorke. Ją vaidi
na aktoriai mėgėjai. Publikos kas' vaka
rą lankėsi daug ir ji dramą labai įverti
no.

Nepatiko tai politiniams chuliganams, 
baltiesiems šovinistams, na, ir jie pra
dėjo organizuoti ant aktorių užpuoli
mus. Jie tai aną dieną padarė pačios sa
lės koridoriuje, kuomet po vaidinimo ak
toriai vyko namo: du aktorius žiauriai 
sumušė; abu reikėjo gabenti į ligoninę. 
Na, o policija kuomažiausiai kreipė dė
mesio į tai, kad chuliganus suvaldžius.

Užpuolikai manė, kad tuo būdu jie 
galės sulaikyti šios' dramos pastatymą. 
Bet jie klydo. Vaidinimas buvo tebetę- 
siamas. Po vaidinimų publikos dalis 
kiekvieną vakarą laukė, kol aktoriai iš
eis, ir publika juąs palydėdavo iki miesto 
centro, iki subvių stočių. N.

Šis-Tas iš Choro Veiklos
Laisvės Choras gyvuoja ge

rai ir yra stiprus finansiniai. 
Finansiniai tvirtas todėl, kad 
jis turi gerą būrį gerų rė
mėjų, o choro nariai veiklūs, 
gerai tvarkosi. Mūsų choras 
turi gerą būrį darbuotojų, 
kurie kasdien rūpinasi jo ge
rove ir jam dirba, kiek tik 
jėgos leidžia. Tai smagu 
prie tokio choro ir prigulėti.

Laisvės Choras yra gerai 
išlavintas dainoje, suteikia 
gražias programas savo pa
rengimuose ir mielai patar
nauja dėl visuomeniškų or
ganizacijų. Choras ruošia 
koncertus, teatralius perstaty
mus, vaidina operetes ir ruo
šia kitokius parengimus. Vi
sada Laisvės Choras stengiasi 
patenkinti publiką.

Dabar Laisves Choras turi 
naują, jauną ir energingą mo
kytoją — Gailiūnienę, kuri 
energingai moko chorą gražių 
dainų. Mokytoja sųgabi ir 
cfraugiška. Linkiu Laisvės 
Chorui sėkmingai lavintis, 
daug metų gyvuoti ir Gailiū- 
nfenei pasisekimo mokytoja
vime.-

Choristas J. A.

kam rūpėjo nei pats narilas nei kas ja
me palikta...

Tačįau paskutiniais laikais Lietuvos 
tarybinė valdžia stropiai griebėsi darbo. 
Namas pavirto tautiniu muziejum. Vi
sa kas apšvarinta, aptvarkyta ir priei
nama gausių lankytojų malonei. Žymi 
dalis kultūrinio paveldėjimo, susijusio 
su brangiais Puškino atminimais, beveik 
stebuklingai išliko šiam gražiam lietu
viškam kampely prie Vilniaus.

Sen. ^Paul Douglas padarė 
kaikuriuos “pataisymus” prie 
naujo biliaus samdytojų-dar- 
bininkų santykiams reguliuo
ti. Tie “pataisymai”—prasti.

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

Laisvė—Liberty Lith. Daily * 
Šešt., Rugp. 13, 1949
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(Tąsa) I
— O aš vis dėlto galvoju, drauge va

de, sunku jam...
— Kam? — paklausė Kovpakas.
— Draugui Stalinui. Tai bent žmogus! 

Taip iš anksto viską žinoti...
— Sunku, Volodia, visiems sunku... — 

atsakė Rudniovas. — O jam visų sun
kiausia.

Berniuko galva palinko ties žemėla
piu, kur mėlynas apskritimas ant Volgos 
kranto buvo kryžmai perbrauktas rau
donu pieštuku.

Dar ilgai sėdėjo partizanai štabe. Kal
bėjosi apie Staliną, apie Raudonąją Ar
miją, apie pergalę, kuri atrodė jau taip 
arti.

Išsiskirstė tik tada, kai už langų ėmė 
brėkšti pilka žiemos ryto šviesa.

XV
Mes ištrukome iš žiedo vokiečių įgulų 

bei judančių dalių, pasiruošusių pradėti 
stambią operaciją prieš partizanus, su
sitelkusius aplink ledo aerodromą, atli
kusį savo pareigą.

Naktį į vasario trečią dieną mes pra- 
mojavome dar apie keturiasdešimt kilo
metrų ir priartėjome prie Pinsko. Dabar 
reikėjo pagalvoti apie tai, kaip atitrau
kus vokiečius nuo mūsų paliktojo rajo
no, kurį jie užgriuvo visu savo tobulai 
organizuoto mechanizmo sunkumu.

Reikėjo mesti į tą puikų laikrodinį 
mechanizmą plieninį kaltuvėlį. Tegu su-, 
Čerška ir įsibėgėjęs sustoja tikslusis vo
kiečių mechanizmas. Tegu, neatskambi- 
nęs savo kautynių, suglumęs, liausis ėjęs.

Mūsų uždavinys buvo atit’raukti nuo 
vietinių partizanų į save judančias vokie
čių dalis, o nuo įgulų apsigins ir jie pa
tys.

Man tai buvo pirmutinis reidas žiau
riu žiemos metu. Dar anksčiau aš buvau • 
girdėjęs iš senų partizanų:

— Kad tik greičiau užeitų šalčiai, už
pustytų, tada mums vokiečiai nebaisūs.(

— Nėr geresnio meto partizanui, kaip 
žiema.

Tos replikos, o kartais ir ilgi pasakoji
mai buvo visiškai priešingi mano civili
niam patogiausio partizaninei kovai me
tų laiko supratimui.

• Nepabaigęs dar pilno metinio ciklo 
partizanuose, aš neturėjau dar nuosa- 
vaus patyrimo ir žiūrėjau į tas pastabas, 
ne visai jomis pasitikėdamas. Gal būt, 
giriasi seniai? Gal būt, jiems šiaip sau 
pasisekė praeitą žiemą — keturiasde
šimt pirmųjų bei keturiasdešimt antrųjų 
metų žiemą, kai vokiečiai pirmąkart su- 
feidūrė su rusiškais šalčiais, pasitraukė 
prieš rusišką gamtą; gal būt, aršiai se
nų partizanų giriamieji žiemos privalu
mai nėra tikri, gal būt, jie tik įsivaiz
duojami? Vis dėlto besislapstančio miš
ke partizano vaizdas many buvo dar-gy
vas. O kada, gi, jei ne vasarą, jam yra 
lengviau kariauti? Čia ir lapija slepia 
jį nuo priešo akių, ir šilta saulutė šildo 
pavojų apsuptą vargšą partizaną, ir ki
lti pranašumai, susiję su lyriškai senti
mentaliu pavasario, vasaros, bobų va
saros ir kitų švelniai skambančių metų ' 
laikų vaizdavimusi. Ir iš mūsų sąmonės 
išnyksta visi tie pranašumai pakąsti le
dinio žiemos alsavimo. Čia ir žiaurūs šal
čiai, ir gilus sniegas, ir pėdsakai sniege, 
kuriais seka vokiečiai, ir vargas su mais
tu bei drabužiais. Visa tai tinka partiza
nui - vienetui, nedidelei penkiolikos dvi
dešimties žmonių grupei. Tačiau aš bu
vau girdėjęs ir iš savo profesorių, Kov- 
pako ir Rudniovo, Bazimos ir Koreniovo 
bei iš eilinių partizanų tą patį teigimą: 
“Žiemą kariauti lengviau.” Aptardamas 
susidariusią situaciją, Kovpakas sakyda
vo komisarui:

— Semionai Vasiljevičiau. Dabar žie
ma, galima drąsiai kirsti vokiečiams į 
pakinklius. Paerzinti juos truputį. De
monstraciją jiems padarysim. Tegu jie 
visą savo mechaniką prieš mus meta...

Komisaras tylėjo.
, — Žiemą nebaisu ir su divizija slapu
kais žaisti, — pridūrė Koreniovas.

— Gerai, jeigu jie mašinose, o jeigu 
rogėse? — paprieštaravo Bazima.

— Na, pats žinai, koks iš vokiečio ka
rys rogėse!

Senis Šaltis dar ilgai aiškino rogių ke
lio pranašumus partizanams. Matyt, iš
skyrus mane, tai buvo visiems žinoma, ir

Kovpakas, Rudniovas ir Bazima, pasi
lenkę ties žemėlapiu vedžiojo jame pirš
tais.

— Palauk, Ujičiau, — tarė Kovpakas 
Koreniovui. — Tu geriau štai ką pasa
kyk: ar patrankos per pelkes visur per
eis?

— Šalčiai buvo stiprūs — turi pereiti. 
O antra vertus, aš žvalgybą pasiųsiu, te
gu išmatuoja.pelkėje plutos storumą.

— Tegu pasiima su savim kasimo 
įranki, — pasakė Kovpakas.

Komisaras atsilošė nuo žemėlapio ir 
nusiėmė kepurę.

— Sidorai Artemjevičiau! Aš manau, 
demonstraciją reiktų vokiečiams dviem 
kryptimis daryti. Prie Lachvos stoties 
yra tiltas, netoli nuo stoties — aerodro
mas. Iš jo lėktuvai mus ant ežero bom
bardavo. Tai būtų vienas smūgis — tik
rasis, o antras — apgaulingas, į Pinską.

— Teisingai. Vokiečiai su mašinomis 
puls mus vytis. O mes juos imsime ve
džioti po pelkes. Ims vokiečiai iš mašinų 
į roges sėstis, va, tada — kaip anas ma- 
chnovietis pasakė?

— Vagiui šimtas kelių, o tam, kuris 
gaudo, tik' vienas, — nusijuokė Kore
niovas.

’ Matyt, Kovpakas dažnai atsimindavo 
tą aforizmą.

— Na, tai taip ir nutarta, — ir Kov
pakas užsidėjo kepurę. — Rytdieną de
monstraciją padarysim, poryt broliai bal
tarusiai laisviau atsikvėps, nes jiems, 
tur būt, per visą karą taip riesta dar 
nebuvo, kaip šiandien.

— Tautų draugystė, — nusijuokė Ko
reniovas.

— Darbo pasidalinimas, — susimąs
tęs tarė Rudniovas. — Tačiau juokai 
juokais, o pagelbėti jiems reikia... Apsi
ginklavimas draugų yra ne koks, ir ilgai 
jie patys vieni negalės atsilaikyti.

Naktį kelios kuopos, Pavlovskio vado
vaujamos, rimtai įvykdė Lachvos stotie^ 
antpuolį. Tilto susprogdinti nepavyko, 
aerodrome lėktuvų taip pat nebūta, bet 
Pavlovskis- vis dėlto sunaikino du ešelo
nus ir, įsiveržęs į stotį, suruošė tenai to
kį kordebaletą, kad, žvalgybos praneši
mu, vokiečiai iš karto liovėsi puolę bal
tarusių partizanus ir atitraukinėti ka
riuomenę prie geležinkelio. Prie Pinsko 
mes pasiuntėme tik vieną žvalgų būrį, 
bet su minosvaidžiu ir kulkosvaidžiais. 
Jam buvo išduota triguba šaudmenų nor
ma ir duotas uždavinys kiek galima ak- 
tingiau apšaudyti apygardos miestą ir. 
kuo greičiausiai pasislėpti.

— Oi, ir sukėlėme mes pragarą! Ug
nelė buvo tokia, kad fricai manė, jog ne 
mažiau, kaip divizija juos puolanti, — 
juokėsi Čeriomuškinas, raportuodamas 
apie uždavinio įvykdymą.

Dvi dienas mes žygiavome pavakare 
tik nedidelius pažygius — po dešimt dvi
dešimt kilometrų, priešo žvalgybai su
klaidinti. Netrukus pasirodė vietinių par- 
tiząnų ryšininkai. Daugelis vadų supra
to mūsų manevrą ir dėkojo už suteiktą 
paramą, tačiau buvo ir tokių, kurie tarp 
savęs kalbėjosi:

— Nebūtų Kovpakd, nebūtų ir vokie
čių mūsų rajone. Visuomet paskui jį 
baudėjų uodega velkasi. Kas jam? Jis iš
sisuks, o mus varinėja, varinėja...

Jie iš vienos pusės buvo teisūs. Savo 
amžiuje aš sutikdavau “partizanų,” ku
rie, lyg apie kažkokį nepaprastą didvy
riškumą, pasakodavo apie tai, kaip jie 
po dvi /paras išlindėdavo vandeny su nen
drele burnoje, besislapstydami nuo esesi
ninkų. Tiems draugams ir į galvą, ma
tyt, neateidavo tai, jog esesininkai egzis
tuoja pasauly tik tam, kad juos muštum, 
o ne tain,'kad nuo jų slapstytumeis klam
pynėse. Daugelį, pradžioje, gal būt, ir 
neblogų partizanų ištvirkino perdaug 
prabangiška Pinsko klampynių, miškų 
■bei meldų gamta. '

Galutinai sumetę pėdsakus, nepaliau
jamomis smulkiomis1 diversijomis bei už- 
uolandomis mes privertėme vokiečius tik 
gintis ir sutelkti visas savo laisvas jėgas 
geležinkelių bei svarbiųjų centrų apsau
gai. Po'keliolikos dienų kelias į vakarus 
buvo .laisvas. Buvo galima slinkti Bresto 
link, o ten, kas žino,x— peržengę Būgą, 
Vyslą...

(Bus daugiau)

Kongresmanė Mary T. Norton iš New Jersey, pa- 
siūlytoja šiai kongreso sesijai biliaus prieš taksavimą 
už balsavimą, sveikinama to biliaus priėmimo kongrese 
proga. Didžiumos lyderis John V/. McCormack, iš 
Massachusetts, yra tuo sveikintoju. Kongresas priėmė 
bilių 273 balsais prieš 116. Tačiau senatas niekad 
to biliaus- neprileido tapti įstatymu, nors jis atstovų 
bute pakartojamas jau 5-tu kartu begiu pastarųjų 
dešimties metų. Demokratai, kurie vAldo Jungtinių 
Valstijų Kongresą, nenori pasirodyti nedemokratiškais 
svieto akyse, tad tuo biliumi taip ir žaidžia—vieni pri
ima, kiti atmeta, neš abieji bijo tapti nusodintais 

nuo balno, jeigu desėtkai milijonų negrų ir baltų 
biednuomenes gautų balsą.

Jersey City, N. J.

DETROITO ŽINIOS
SVARBŪS REIKALAI

Detroite eina balsavimas 
tarpe Fordo darbininkų rei
kale įgaliavimo unijos skelbti 
streiką, jeigu Fordo kompa
nija nesutiks derėtis su uni
ja reikale pakėlimo darbiniu-, 
kams algų ir senatvės pensi
jos.

Balsavimas atliekamas pa
gal Michigan valstijoj išleistą 
teisę, taip vadinamą “Bonin 
Trip“ aktą. Tas aktas drau
džia unijai skelbti streiką, 
jeigu didžiuma darbininkų 
balsavimais nepasisako už 
streiką. Fordo kompanija pa
reikalavo iš unijos užšaldyti 
algų klausimą iki 1951 m. ir 
per tą laiką nereikalauti iš 
kompanijos jokių pagerinimų. 
Tas ir privertė uniją skelbti 
streiką.

Nėra abejonė^, kad Fordo 
darbininkai didžiumoje pasi
sakys už streiką, nes gyve
nimo reikmenys yra pabran- 
gę, o jeigu unija sutiktų su 
kompanijos reikalavimu už
šaldyti algas iki 1951. metų, 
tai reikštų, kad ji atsisakytų 
nuo reikalavimo pakelti algas 
per tą laiką, nepaisant, ant 
kiek pragyvenimas pabrang
tų.

/ ★
Detroit Edison Co. darbi

ninkai taip pat pagal tą patį 
įstatymą balsuos streiko klau
simą. Ten 5,000 darbininkų 
priklauso prie CIO unijos, o 
dalis prie ADF.

★
Hudson Motors Co. pelnas 

pakilo net du milionus dole
rių į pusę metų laiko. Gry
no pelno šėrininkams liko ar
ti $6,000,000 į pusę metų. Ųž 
kiekvieną šėrą išmokėta po 
$3.11 dividendų, o Šero kai
na $12.

Toki dideli pelnai šėrinin
kams lieka tik todėl, kad dar
bininkai žiauriai yra išnaudo
jami. Gi išnaudojimas nuola
tos auga. Nėra tos savaitės, 
kad kompanija nesurastų 
naujo paskubos būdo. Ir dar
bininkams neleidžia pilną lai
ką dirbti; šiemet dar nebuvo 
tokios savaitės,* kad darbinin
kai būtų galėję išdirbti pilnas 
40 valandų į savaitę.

Detroite lankėsi fedėralės 
valdžios komercijos galva 
bankierius Sawyer. Pergalės 
viešbutyje ir D,AC kliube so
čiai pasivalgęs jis nesurado 
Detroite jokios bedarbės. .

Na, ir kur jis suras: viena 
— nenori, kita—pasimatė su 
automobilių gaminimo firmų 
vadais/ kurie gauna nuo 10 
iki 30 nuošimčių pelnų, ant

savo Šerų, tai kur čia jie su
ras Amerikos žmonių vargus 
ir bedarbę.

Po dienos tas ponas išva
žiavo, pareikšdamas, kad jei
gu į Detroitą ir Michigano 
valstiją ' ateis bedarbė, kada 
nors 1950 metais, tai jau tais 
laikais bus apie 60,000,000 
dėl kelių pataisymo fondas ir 
vėl “bedarbės nebus.”

Tas ponas nenorėjo matyti 
tūkstančių jaunų vyrų, tūks
tančių jaunuolių, baigusių 
universitetus, kurie negali 
gauti darbo, jau nekalbant 
apie mases bedarbių, kurie 
neturi darbo ir ima bedarbės 
pagalbą.

Pastaruoju laiku maisto 
kainos pradėjo baisiai kilti. 
Kiaušinių tuzinas jau 80 cen
tų, o ypatingai pabrango mė
sa.

Na, o tuo kartu paaiški, kad 
bulvės aplietos kerosinu yra 
deginamos, kiaušinius valdžia 

.superka, kad palaikius jų kai
nas, sudegina ir į trąšas pa
verčia.

Laike karo darbininkai sun
kiai ir neišpasakytai ilgas va
landas dirbdami sutaupė kiek 
pinigų, tai dabar turi atiduo
ti atgal. Tokis tai jau “ame* 
rikomškas gyvenimas.”

Politicus.

Norwood, Mass.
Pasidarbuota dėl Laisvės 

pikniko per N. Grybienę ir 
Oną Casper. Surinkta pini
gais : Norwood© Moterų’ Ap- 
švietos Kliubas $7, Stoughton 
Moterų Kliubas $5. Po $2: 
M. Grigūnienė, N» Grybienė, 
J. Krasauskas, K. Janavičius. 
Po $1‘: J. Družienė, M. Už- 
davinis, O. Casper, J. Gal- 
gauskas, O. Zarubienė, J. 
Grybas, M. JatuJienė, Stough
ton ; J. Kaziulis, Stoughton; 
O. Strapponi, ■‘Milford, Joe 
Kaminskas, Montello; M. 
Krasauskienė, Al. Vaitkevi
čius, Norfolk; P. Kurulis, Ą. 
Jonušienė, C. Tarailienė ir O. 
Vaitiekūnienė. Kurie aukavo 
daiktais, tie buvo atžymėti 
Moterų Skyriuje. Didelis ačiū 
visiems aukavusiems ir garbe 
pasidarbavusioms N. Grybie
nei ir Onai Casper.

Norwood pradeda ruoštis 
didėliam piknikui, kuris atsi
bus Maynard, Mass. Tam 
pačiam parke, kur būna Lais
vės piknikai. Pikniką ren
gia Pabalti jos ir Balkanų tau
tos,. atsibus rugsėjo 5-tą, tai 
yra, per Labor Day. ’ Apie

Nauja ir Sena Administracija
Gegužės mėnesį likosi iš

rinkta nauja miesto adminis
tracija. Hague ir jo giminės 
pralaimėjo rinkimus. Nauji 
viršininkai su nauju miesto 
majoru perkratinėja senos 
administracijos 34 metų šei
mininkavimo darbus. Kenny, 
naujas miesto majoras, pa
skelbė, kad 18-ka automobi
lių buvo vartojama taksų 
mokėtojų pinigais ir 12-ka 
jų bus parduoti ir tik 6 pa
siliks miesto nuosavybėje.

Senoji miesto administraci
ja prieš apleisiant miesto 
darbus pakėlė algas tokiems 
savo bičiuliams, kurie ir taip 
jau gana aukštas turėjo. Priė
mė visą eilę naujų darbinin
kų, kurių nereikėjo, bet Ken
ny administracija naujų pri
imtų darbininkų ir nekuriem 
pakeltų algų nepripažįsta, 
pamatuodama, kad 1949 me
tų miesto išlaidos buvo ap- 
skaitliuotos, priimtos, ir dau
giau pinigų nėra.

Streikas
Prieplaukų unijos lokalas 

1247 paskelbė streiką. Spau
da rašo, kad streiko paskelbi
mo priežastis — ne darbo mo- 
kesties pakėlimas, bet pra- 
šalinimas tūlo dokų boso, ku
ris priima darbininkus į dar
bą. Spauda rašo, kad mini
mas bosas praėjusiuose rin
kimuose rėmė seną miesto ad
ministraciją. Buvęs ‘miesto 
majoro Hague giminė loggers 
tuojau spaudoje paskelbė,

tai bus praneša plačiau.
Dar nepažymėti šie daiktai. 

Bridgewater, per gerbiamą 
S. Kiršlį, buvo 'pasidarbuota 
ir per draugę Kukaitienę 
priduota $20 už parduotus 
tikietukus. Taipgi gerbiama 
Kirslienė aukavo didelį py
ragą. Taipgi Birūta Kašė
taitė, Montello, .aukavo gerą 
dovaną. Ačiū visiems!

J. Grybas.

kad naujas miesto majoras 
Kenny nepaiso dokų bosų 
nuosavybės ir su mušeikų pa
galba nori kompaniją praša
linti iš Jersey City. Eggers 
jau kreipėsi prie State Attor
ney E. Modarelli, kad jisai 
ištirtų ir priverstų unijos lo
kalų baigti streiką ir darbi
ninkams eiti į darbą.

Tačiau miesto gaspadorius 
Kenny suruoštam unijų loka
lų pokylyje kalbėdamas pasa
kė, kad jisai organizuotų dar
bininkų draugas, .ir jeigu 
bent vienas iŠ jo administra
cijos viršininkų išeitų prieš 
darbo unijaš, tai jisai, turėda
mas savo jurisdikcijoje ga
lią, paliuosuotų tokį nuo ėji
mo miesto viršininko parei
gų. Kenny pasakė dar ir tą, 
kad jisai yra priešingas Taft- 
Hartley įstatymui ir rems vi
sus tuos, kurie kovos prieš šį 
įstatymą. Nuostabu dar ir 
tas, kad senos administracijos 
neku rie aukšti pareigūnai, 
skirti Hague, patys apleidžia 
arba juos nauja administraci
ja prašalina. Apleistųjų ir 
prašalintųjų praeities ‘darbus 
nauji viršininkai tyrinėja, ir 
jei suras padarytas suktybes, 
tai ateitis parodys, ką su jais 
darys.
Pas Kapą

Turėdamas liuioslaikio ap
lankiau velionio drg. J. B. 
Paserpskio kapą. Tarpe 
tūkstančio kapų ilsisi visiems 
Jersey City gerai . žinomas 
drg. J. Paserpskis. Nedidelis, 
bet kuklus paminklas ir *ant 
jo pažymėta: gimė 1882 me
tais, mirė 1946 metais. Ka
pas žole apaugęs.

Gyvas būdamas, velionis J. 
B. Paserpskis visiems buvo ge
rai žinomas ir gerbiamas* Bet 
jam mirus, dar nėra trejų me
tų nuo jo mirties, o jau li
kosi visų užmirštas. Kapas 
apleistas.

Su 7-ta diena rugpjūčio nu
imti nuo bėgių paskutiniai 
gatvekariai ir jų vietoje pa
leisti moderniški busai.

Pilietis.

Tikrai Bulate Šiame

PIKNIKE
Paremkite Dienraštį, Laisvę

šį pikniką rengia Literatūros Draugijos ir Lietuvių 
Darbininkų Susivienįjimo Apskričiai.t .

Paramai Dienraščio Laisvės
A A A

■ Įvyks Sekmadenį,

Rugpj. 14 August
/ ; A A A

LIBERTY PARK
• 340 Mitchell Ave., Linden, N. J.

AAA
Antano Pavidžio Orchestra

Gros įvairius kavalkus šokiams

. A A A
PRADŽIA 1-MĄ VAL. DIENĄ

Įžanga 50 c.

.j <■ A A A
Kiekvienas apšvietą branginantis žmogus, kiekvie
nas dienraštį Laisvę mylintis žmogus turi dalyvauti 
šiame piknike. Tai bus didžiojo New Yorko lietuvįų 

piknikas, paramai dienraščio Laisves.

4 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Sėst., Rugp. 13, 1949
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Detroit, Mich.
TRUPINIAI, KURIE 
VERTI AUKSO
. Rugpjūčio mėnesį Detroite 
įvyks trys svarbūs parengi
mai. Spaudos piknikas, nuo 
kurio pelnas skiriamas pro- 
gresyvei spaudai; jis įvyks 
nedėlioj, 28 d. rugpjūčio, 
Beechnut Parke.

Ten bus tikras kermošius, 
arba Kalvarijos atpuskai, nes 
visi Detroito ir apylinkės lie
tuviai nepraleidžia tokio di
delio įvykio, šiame spaudos 
piknike visiems bus proga su
eiti savo senus draugus ir 
drauges pasimatyti, pasikal
bėti ir užmegsti naujas pažin
tis. Todėl, visi ir visos ruoš
kitės dalyvauti.

Tą pat dieną, 28 d. rugpjū
čio, Progresyviu Partija tu
rės savo metinį pikniką, ži
noma, negerai, kad pasitaikė 
tą pat dieną, bet šiemet jau 
išvengti negalima.

Manau, kad lietuviai tarp
tautiniam judėjimui savo par
eigą atliks, tai atsilankydami 
į Civilių Teisių Kongreso pik
niką, kuris įvyks savaitė 
anksčiau, 21 dieną rugpjūčio, 
Budkos Picnic Grounds, ne
toli Mt. Clementis.

Šis piknikas labai svarbus, 
reikia šią organizaciją pa
remti, nes ji gina Amerikos 
žmonių iškovotas laisves, gi
na ir 12-ką darbininkų vadų, 
kurie yra teisiami New Yor
ke.

Lietuviai turėtų daugiau rū
pintis būsimais Detroito mie
sto viršininkų rinkimais. Dar 
mėnesis laiko atgal tūli argu

mentavo, kad nereikia "skal
dyti progresyvių jėgas,” kad 
reikia išrinkti gerus žmones 
bendrai veikiant.

Kas gi pasirodė gyvenime ? 
Tie “geri žmonės” pasirodė 
aršiausiais reakcininkais, veid
mainiais. Kur nuvažiavo 
George Edwards? Į balą! 
Panašiai ir kiti. Už juos ati
duotas balsas bus numestas 
veltui.

šį kartą progresyviai ir 
laisvę mylinti piliečiai priva
lo balsuoti į miesto majorus 
už Mort Furay, o į miesto ta
rybos narius už Rev. Chas II. 
Il ill, A. Stars, Stanley No
wak ir Wm. Allan. Aš.

PRANEŠIMAI
BAYONNE, N. J.

ALDLD 212 kp. susirinkimas 
jvyks rugp. 16 d., /7:30 vai. vaka
re, 2 W. 22nd St. Visi nariai ir 
narės kviečiami dalyvauti, nes tu
rime daug svarbių reikalų aptart. 
— P. Janiūnas, sekr. (183-184)

WORCESTER, MASS.
LLD 11 kp. susirinkimas jvyks 

rugp. 14 d., 10:30 vai. ryto, 29 En
dicott St. Visi dalyvaukite, nes yra 
blankos balsavimui į LLD Centro 
Valdybą. Ir kiti svarbūs reikalai. 
—- J. M. Lukas, sekr. (183-184)

SCRANTON, PA.
LLD 39 kp. susirinkimas, įvyks 

14 d. rugp. 2 vai. dieną. Pas E. Ge- 
, ležauskienę, 1210 Blair Ave. Visi 
draugai dalyvaukite, nes turime 
daug svarbių reikalų aptarti. — P. 
Šlekaitis, sekr. (183-184)

NORWOOD, MASS.
Labai svarbus susirinkimas Lie. 

tuvių Literatūros Draugijos 9 kp. 
jvyks rugpiūčio (Aug.) 13 d., 1949, 
Lietuvių Svetainėje, 7-tą valandą 
vakare. Visos narės ir nariai- atsi- 
lankykit, nes yra labai svarbių rei
kalų. Bus balsuojama j Centro Val
dybą. ir girdėsit raportą iš Laisvės 
pikniko. Taipgi pranešimas bus kaip 
Julia Družienei ir J. Grybui sekasi 
su aukomis ir garsinimais dėl Lais- 

| vės jubiliejinio numerio.—J. Grybas.

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 į pavienius namus; taipgi siunčiame 

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

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 j.um^ 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.

t

Paul Gustas Funeral Hpme,
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.

Kenosha, Wis.
MŪSŲ KOLONIJOS 
ĮVAIRIOS ŽINIOS

Tūlas laikas atgal, Keno
sha ligoninėje buvo padaryta 
operacija d. W. šlegeriui. Li
gonis jaučiasi gerai ir jau ap
leido ligoninę.

Ona Budnikienė geras lai
kas kaip serga. Ji randasi 
Kenosha ligoninėje. Kuriem 
laikas pavelija, atlankykite 
sergančius draugus.

Piknikai ir Kitkas

Taipgi dainuos visas Aido 
Choras su solistais, duetais ir 
kvartetu klasiškų šokikų.

Mes prašome visų Kenoshos 
lietuvių draugijų ir artimų 
kolonijų, kad spalio 9-tą nie
ko nerengtumėt, o visi da- 
lyvautumėt LDS 65-tos kuo
pos gražiame parengime, kur 
programą pildys Roselando 
Aido Choras. Aido Choras 
visados patiekia puikią muzi- 
kalę dainų - šokių programą.

Kenoshietis.

Baltimore, Md.

Philadelphia, Pa.

Rugpiūčio 21 d., Chicagoje, 
įvyks “Vilnies” didžiulis ru
deninis piknikas. Mes, keno- 
shiečiai, kasmet skaitlingai 
dalyvaujame dienraščio “Vil
nies” piknikuose.

Pereitais metais, pasidarba
vus draugui J. Strich, nuva
žiavom j pikniką pilnas di
džiulis busas ir priedui kele
tas automobilių . ’Būtų gerai,' 
kad ir šiais metais kas pasi
darbuotų tuo svarbiu reikalu, 
nes tas prisidėtų prie susti
prinimo lietuvių liaudies laik
raščio, kuris diena iš dienos 
gina darbo žmonių reikalus ir 
šviečia kelią dirbančia.!ai liau
džiai.

★
Wisconsin© Lietuvių 
Spaudos Piknikas

Rugsėjo 11 d., Veterans 
Parke, 5607 So. 6th St., Mil
waukee, Wis., įvyks mūsų 
valstijos metinis; spaudos pik
nikas. Kaip teko girdėti, 
įžangos tikietai sėkmingai 
platinasi.

Milvvaukietis draugas Jutis 
vienas jau išplatino 25 kny
gutes . Draugai, imkime pa
vyzdį nuo d. Jucio, darbuo
kimės, kad užtikrinus iš anks
to Spaudos Pikniką sėkmingu.

★
Teatras ir Koncertas

Spalio 9 d. LDS 65-ta kuo
pa rengia vakarą su progra
ma, Polonia Hali. Programą 
pildys .Roselando Aido Cho
ras, vadovybėje Dorothy Yu- 
den. Bus suvaidinta juokin
ga komedija “Mirties Lažy
bos.”

8 Tel. AV. 2-4026 |

I DR. JOHN REPSHIS |
g (REPŠYS) . g
| LIETUVIS GYDYTOJAS | 

g Valandos: 2-4 ir 6-8 g 
g Nedaliomis ir šventadieniais: 8 
g nuo 10 iki 12. ryto. g 
g 495 Columbia Rd. g

g DORCHESTER, MASS, g

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

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker 

/
231 Bedford Avenue

Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

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

Onų vardinių atžymėjimas, 
rengtas pas J. ir O. Deltis- 
vus, liepos 24, praėjo pasek
mingai ir davė pelno $55.35, 
kurį rengėjai padalino seka
mai: Laisves jubiliejaus at- 
žymėjimui $25, Civilių Teisių 
Kongresui $15, Liaudies Bal
sui $15.

Gražiai pasidarbuota pra
kilniems tikslams, šis paren
gimas buvo surengtas rūpes
čiu ir pasidarbavimu O. Del
tuvienės ir A. Balsienės, už 
ką joms priklauso didelis kre
ditas. Ne be to, kad nebūtų 
šiek-tiek prigelbėję ir kitos 
draugės.

MIRĖ JURGIS ŠOLOMSKAS

Rugpjūčio 10 dieną mirė 
Jurgis šolomskas, palaidotas 
šeštadienį, 13 d. rugpjūčio.

Jurgis šolomskas Amerikoj 
išgyveno virš 50 metų. Jis 
gyveno Richmond miesto da
lyje. Tš Lieturvos paėjo Už
uguosčio parapijos, Aukšta
dvario valsčiaus, Trakų ap
skrities. Savo laiku jis buvo, 
kąipo kokis “Kolumbas” to 
Dzūkijos krašto lietuviams 
ateiviams — pas jį daugelis 
atvyko, kurie neturėjo kito
kių Amerikoj giminių.

Jurgis šolomskas buvo aukš
tas, tvirtas vyras, todėl ir su
laukė gražios senatvės, bene 
apie 90 metų. Paliko suau
gusius du sūnus, taipgi savo 
brolio sūnus Motiejų ir Do
mininką šolomskus ir dau
giau giminių. Lai būna leng
va Amerikos žemele Jurgiui 
ilsėtis, o jo giminėms reiškiu 
užuojautą! Kaimynas.

operos namą. Komisija pasi
rinko vietą prie Holland par
ko. Bet žepiės savininkas ne
sutinka, tai nuėjo į teismą. 
Vienos department^ krautu
vės savininkai aukojo na
mo pastatymui pusę miliono 
dolerių. D. p. Lekavičius.

North Branch, N. J.
PAS DRAUGUS SEMĖNUS 

SVEČIUOSE
Vieną šutnų nedėldienio po

pietį sumaniau kaip nors atsi
vėdinti. ,

Sumanyta, padaryta. Bet 
kur ir kaip atsivėdinti? Drg. 
Mikionis ir sako: Aš turiu 
gerą giminaitį, kuris užlaiko 
tik ką įsigijęs naują “road- 
auzę.” Na, važiuojam ten. 
Nuo Newark,© 29 keliu į 
Kaštono pusę. Pasiekėm So
merville, N. J., čia kelias No. 
28, ir tik 3 mylias pavažia
vus, o gi, žiūrime, puikiau
sias pakelėje palocius, kuris 
Ulžsivadina Blue Jay Inn.

Išlipęs dairausi ir manau 
sau, kad čia per puiki vieta 
dėl lietuvio. Sueinam, ogi ti
krai prie didžiojo baro, vikriai 
sukinasi draugas Mate Senie

nas, vėliau ir jo draugė ten 
pat atsirado.

Na, sveiki, draugai. Na
mas gražus, ruimingas, šva
rus. Salės didumas 90x65. 
Tai tokios salės sunku kur 
rasti. Muzika ir šokiai kas 
penktadienis ir šeštadienis.

Sėmenai yra mūsų progre
syvių organizacijų nariai. Jie' 
žadėjo atvykti ant III Apskri
ties pikniko, rengiamo Lais
vės 30 metų Jubiliejui pa
sveikinti, kuris įvyks rugpiū
čio 14 dieną, Linden, N. J.

Taipgi d. Semėnas davė 
penkis dol. ant Sietyno pro- 
gramų-garsinimų, kur Siety- ‘ 
nas rengia savo metinį pikpil 
ką rugsėjo (Sept.) 11, Lin
den, N. J. Kaip viršuj minė
jau, draugai Semėnai turi gra
žią užeigą su puikiausia val
gykla ir didžiąja svetaine šo
kiams, parems, vestuvėms, ir 
kas puikiausia, tai nei svetai
nė, nei muzika nieko nekai
nuoja. Tą viską draugai duo
da veltui, tik, aišku, už gė
rimą ir valgį pasimoki ir vis
kas.

“Roadauzė” randasi ant 
kelio 28, 3 mylios nuo So
merville ir 3 iki White House, 
N. J. G. Albinas.

Draugai Skadinai aukojo 
kvortą medaus ir keptą 
pyragą. Tas davė virš 7 
dolerių pelno. Rengėjos la
bai dėkavoja Skadinams už 
dovanas ir visiems draugams 
ir draugėms už atsilankymą 
ir paramą.

Atsibuvęs piknikas 7 rug
pjūčio, Kardašiaus parke, bd- 
vo visapusiai pasekmingas. 
Publikos buvo vidutiniai. Da
lyvavo geras skaičius rusų, 
ukrainiečių ir kitų tautybių. 
Rengusios kuopos turės pel
no.

Kas link važiavimo Laisvės 
piknikai! Philadelphijon bai
sais, viskas eina pasekmingai. 
Ne už ilgo tikimės turėti 
reikalingą skaičių pasažierių. 
Kurie dar tikitės važiuoti, pa- 
sistengkite įsigyti bilietus 
greitoj ateityj pas sekamus 
draugus: A. Čepulis, J. Piva- 
riūnienė, M. Seimis, J. Balsis, 
V. Lappatiehė, P. Paserskis if 
V. Stankevičius.

Kadangi aš gyvenu centre 
miesto, 111 S. Pappleton St., 
tai norintiems įsigyti bilietus 
su manim lengviausia susi
siekti. Norinčių prašau už
eiti. Apart busų, dar rengiasi 
važiuoti keliolika mašinų, taip 
kad baltimoriečiai šiemet tu
rės skaitlingą atstovybę Phi- 
ladelphijos piknike.

V. Stankevičius.

PAJIEŠKO.HMAI
Ignotas Svinkūnas pajieško savo 

brolių Morkaus ir Domininko Svin- 
kūnų, nuo kurių neturi jokios ži
nios jau apie 20 m. Abudu kilę iš 
Kriokininkų kaimo, Kriokalaukio 
valsčiaus, Alytaus apskr. Kas pra
neš apie juos, būsiu dėkingas, arba 
pačių prašau atsiliepti šiuo adresu: 
Ignacio S.vinkūnas, Rua Alv. Poixo- 
to, 307, Lapa-V. Anastacio, Soa 
Paulo, Brazil. (183-185)

TRUMPOS ŽINIOS
Liepos 24 d. atsibuvo LLD 

87 kuopos išvažiavimas. Da
lyvavo apie 50 žmonių. Ka
dangi įėjimas, valgiai ir gėri
mai buvo už bendrą bilietą 
$2.50, tai atsilankę buvo pa
tenkinti. Apmokėjus išlaidas 
pelno liko apie $23.

Parengimas buvo nutartas 
rengti spaudos paramai, visi 
sutiko. Bet iš 35 narių į iš
važiavimą atsilankė tik 10 ir 
tie veik visi dirbo, tai kur 
kiti nariai ? Tai kam tada da
ryti tarimas, jeigu, jo nesilai
kome? Tikslas labai svarbus. 
Argi gali būti geresnis tiks
las, kaip rėmimas demokrati
nės - darbininkiškos spaudos?

Liepos 31 d. mirė Stanis 
Martinonis. Soho dalyje gy
veno ilgus metus. Pirmiau 
užlaikė valgomų daiktų krau
tuvę, kurią neseniai pardavė 
kitiems lietuviams, o jis nusi
pirko galiūną. Buvo turtin
gas žmogus, turėjo daug na
mų. J visuomeninius reikalus 
nedaug kreipė atydos ir ma
žai kur dalyvavo — rūpinosi 
savo bizniu. Mirė apie 64 
metų.

Paliko nuliūdime žmoną, 
sūnų ir dukrą. Sako, turėjo 
mažakraujystę, buvo padary
ta operacija, po kurios į ke
lintą dieną ir mirė.

Mirė Makaras, South Si- 
dėj, taipgi apie 65 metų am
žiaus.

A"
Blusų mieste dabartiniu lai

ku yra daug streikų. Mūri
ninkai streikuoja ir reikalau
ja daugiau mokesčio. Strei
kuoja už algų pakėlimą ir 
išvežiotojai (draiveriai), di
džiumoje prie sunkių išvežio- 
jimų. Yra ir daugiau streikų.

Blusų mieste nori pastatyti
Vaistas “A ŽIV A’’

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, 81.59. Ma
žesnė $1.35.

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

Turint pūliuojančių Sįkaudulių, rei
kia pamirkyti tyrą skepečiukę ir 
uždėjus ant skaudulio palaikyti 1 
valandą. Pakąrtoti 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 95c
No. 5. —i Šis vaistas geras nuo

\ plaukų ir galvos niežėjimo.
Jei galvą niežti, vartok šią ponia 

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

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

f

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

berlando Radio pusvalandį.

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1072 has been issued to the under
signed to soli beer, nt retail under Section 
107 pf the. Alcoholic Beverage Control Law 

I at 855 Knickerbocker Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

FRANK WEISSMAN 
SOLOMON DEUTSCH

NOTICE is hereby given that License No. 
SL 242 has Jjeen issued to the under
signed to sell neer, at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at Boardwalk, 200 ft. West of Brighton 
1st Rd., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

W. C. RESTAURANT CORP.
NOTICE is hereby given that Lisence No. 
SB 120 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
ft. of Brighton 1st Road, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

W. C. RESTAURANT CORP

NOTICE is hereby given that Licęnsc No. 
C801 has been issued to the undersigned 
to sell beer at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1174 Williams Ave., Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed off 
the premises.

LOUIS WASSERMAN
NOTICE is hereby given that License No. 
C198 has been issued to the unndersigned 
torsel! beer at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
65 Troy Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

FAMOUS ĘEERS. Inc.

NOTICE is- hereby given that License No. 
C74 has been issued to the unndersigned 
to sell beer at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
63 Troy Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises. 
. s HYMAN STERMAN

dba Clinton Bter Distributors

CHARLES J. ROMAN
.

V/. Direktorius

*■ '

A' Vž

7O' 
K"'-

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

i • ^3^ ^3^

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.

MATTHEW A. BUYUS 
(BUYAUSKA8)

Laidotuvių Direktorius

RECEPTŲ SPEOIALISTAL

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

Tel. EVergreen 7-6288

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J. 

MArket 2-5172

5

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL 

518 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
Geri Valgiai laukia jūsų visada 

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS

Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

TELEVISION
SHUFFLE BOARD

Telefonas
EVergreen 4-9407

nnnininniiinnnniiniiiuiiinniiiiininnnnni

onmniiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiw

TELEPHONE
STAGG 2-5043

2>

§
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3 MATtHEW p. ballas

(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIUS 
FUNERAL HOME

ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager 
' (Laisniuotas Balsamuotojas)

1 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.

RES. TEL.
HY. 7-3681

0
5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)-—$ešt., Rugp. 13, 1949



NewWko^K^^ZInlos
Susižadėjo

John Prankaitis, sūnus 
brooklynietės Onos Prankai- 
tienės, susižadėjo su Victoria 
Globis iš Scranton, Pa. Jis 
laukia pirmos progos par- 
kviesdinti savo sužadėtinę j 
Brooklyną ir kada nors atei
nantį sezoną vesti.

Johnnie pastaruosius metus 
tarnauja J.V. marinuose Nor
folk, Va., korporalo laipsny
je. Dėl to jo pasigendame 
Lietuviu Kultūriniame Centre, 
kurio jisai buvo pirmuoju jau
niausiu šėrininku. Taipgi pa
sigendame Aido Chore ir ben
drai jaunime, kuriame jis da
lyvaudavo. Laukiame, tiki
mės, kad sugrįžęs iš tarnybos, 
susikūręs lietuvišką šeimą, jis 
ir vėl dalyvaus su mumis, nes 
jis nuo lietuvių nesiskiria net 
keliom^; dienoms parvykęs 
atostogų.

Johnnio mptina yra ilga
metė Laisvės skaitytoja ir pa
triotė. Tad ir sūnaus susižie- 
davimo proga pasveikino 
dienraštį jo 30 metų jubilieju
mi su dviem is doleriais ir at
sinaujino prenumeratą.

Artėja Ruduo, Žmonės 
Ima Rūpintis Apie 
Savo Sveikatą

Lietuvių Sveikatos Kultūros 
Klubas rengia sveikatos klau
simu prelekcijas. Jas teiks 
daktaras J. J. Kaškiaučius. 
Įvyks sekmadienį, rugsėjo T8, 
1 vai. po pietų, Liberty Au
ditorijoje, 110-06 Atlantic 
Ave., Richmond Hill.

Laiko dar yra. Todėl ge
rai apgalvokite apie savo ne
sveikumus ir ant gabalo po- 
pieros pasirašykite tinkamus 
klausimus. Laike prelekcijos 
juos įduosite daktarui ir, aš 
pasitikiu, daktaras Kaškiau
čius tuos 'klausimus tinkamai 
paaiškins.

Valdybos narys,
A. Mureika..

Keno namus ar šeimą ap
lankė nelaimė, kaip jis pasi
guos savo draugams ir prie- 
teliams, jei ne per dienraštį 
Laisvę.

Pripildė sielą ir namus 
džiaugsmai — vėl pasisakysi 
svietui per dienraštį Laisvę.

Užklupo tave nelemti prie
šai — atima tavo darbą, ma
žina algą, nori atimti organi
zacijas, teises, laisves, nori 
nuo tų nelaimių gintis, tu ap
skelbsi tai kitiems, pasišauk
si kitus talkon per dienraštį 
Laisvę.

Visa kas čia minėta ir daug 
Į ko neminėto kas dieną pasi- 
' tvirtina pranešimais Laisvėje 
apie susirgusius ir sveikstan
čius, apie gimusius ar miru
sius. apie kovojančius už 
žmoniškesnį pragyvenimą, už 
savo unijas, už pagerinimą 
sveikatos ir prailginimą am
žiaus. Ir dienraštis neklau
sia, kokių žmogus pažiūrų, 
tarnauja visiems.

Visi tie, kurie įvertinate 
tuos patarnavimus ir norėtu
mėte, kad Laisvė vis gerai 
gyvuotų ir visuomenei tarnau
tų, atsiminkite dienraščio nau
dai abiejų didžiųjų organiza
cijų apskričių (LDS ir LLD) 
bendrai rengiamąjį pikniką.’ 
Patarnaukite dienraščiui. Ir 
kartu patarnaukite sau, nes—.

Piknikas įvyks labai pato
gioje šiame ore vietoje, Li
berty Park, 340 Mitchell 
Ave., Linden, N. J., kur pa
togi vieta vėsiai, smagiai pik- 
nikauti žalumynais ir gėly
nais turtingoje aplinkoje. 
Ten taip pat. tiktai už 
tvoros, yra miestavasis par
kas su gražiu, švariu mau
dynėms prūdu.

Puikiausia proga išsimau
dyti ir smagiai pasilinksminti. 
Gera muzika šokiams, trumpa 
programa, valgiai ant vietos, 
įžanga tiktai 50 c.

Kelrodis
Automobiliais pervažiavus 

Pulaski Skyway, Jersey City, 
keliu 25-ktu iki Wood Ave.,’

Gladys Swarthout, sopranas, 
dainuos Rodgers - Hammer- 
stein kompozicijų programoje 
žvaigždžių po žvaigždėmis 
koncerte šio šeštadienio va
karą, rugpjūčio 13-tą, Lewis- 
ohn Stadiume, Amsterdam 
Avenue ir 136th St., New 

Yorke.

Matyk Naujausias Filmas! Išsivysiančią Istoriją!
CARE PUNDELIAI GRAIKIJAI. - J. V. POLITIKA DEL KINIJOS. 

KAIRIEJI FRANC C Z AI SMERKIA J. V. GENEROLU. 
FILIPINŲ PREZIDENTAS APLANKO JUNGTINES VALSTIJAS. 

EMBASSY B’WAY IR 46TII STREET.

ra

2Oth Century Fox perstato
Veiksmą—Romansą—Dramą

žvaigždžiuoja Richard Wldmark, Linda Darnell, Veronica Lake
Scenoje: Sid Caesar, Evelyn Knight, radijo dainų žvaigždė.

Ledinėje scenoje: Carmen su Carol Lynne.
* 0 ROXY Theatre 7th Ave. ir 50th St.

“Slattery’s Hurricane”

‘‘ROPE OF SAND” antra savaite
ŽvaigŽdžiuoja: BURT LANCASTER— PAUL HENREID— CLAUDE 

RAINS— PETER LORRE ir perstatoma CORINNE CALVERT 
Scenoje — TEX BENEKE ir jo orkestras 

Ir dar: Cy Reeves ir VIC DAMONE, dainų žvaigždė 
 PARAMOUNT Times Square

tą

Laisve Tarnauja Visiems, 
Visi Prašomi Sekmadienį,. 
14-tą, Patarnauti Laisvei

Lindene; sukite po dešinei— 
iki Simson Ave.; sukite po 
kairei—iki Mitchell Ave.'

Traukiniai nuo Penn. gelž- 
kelių stoties New Yorke, 33rd 
St. ir 7th Ave./išeina: 11:40, 
1:05, 2:10, 3:35, 4:08, 4:50.

Būkite su Laisve rugpjūčio 
14-tą!

Dar Apie Velionį Lėlį

S. Z. Šakalį filmoje “In the 
Good Old Summertime,” rodo
moje Radio City Music Hall. 

Didžiojoje scenoje
• “Sea Breeze.”

Rugpjūčio 6, 1949, 10:30 
ryto, mirė Antanas Lelis sa
vo namuose, 2025 Palmetto 
St., Brooklyn, N. Y.

Velionis iš amato buvo 
kriaųčius per 47 metus. Ir 
yra darbavęsis veik visose vie
tinėse draugijose Brooklyne: 
kriaučių 54-to skyriaus buvo 
kasieriumi; šv. Jurgio Drau
gijos primininku, Maspetho 
Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubo direktorių tarybos na
riu, Tautininkų Kliubo virši
ninku.

Rugpjūčio 9-tą dieną, 9:30 
iš ryto, kunigo Aleksiūno ly
dimas, iš Garšvos . koplyčios 
tapo atvežtas į Karalienės 
Angelų bažnyčią, kur buvo 
atlaikytos trejos mišios. Išly
dėtas 11 vai. Kelyje buvo 
apvežtas aplink jo gyventąjį 
namą, o iš ten į Šv. Jono ka
pines, kur buvo palaidotas 
Section 50, range B, prie 
Middle Village, N. Y. Paly
dėjo 11-je mašinų. Mašinos 
palydovams buvo dovanai, 
taipgi palydovai buvo valgy
kloje pavaišinti pietumis.

Velionis paliko moterį Pa- 
lioniją, sūnų Joną, marčią ir 
anūką, ir dukterį Onutę — 
jau vedusią.

Lelis buvo tautiškų pažiūrų 
žmogus, tačiau, būdamas be
šališku. turėjo didelį pasitikė
jimą kriaučiųose. Už jo nuo
širdų darbą ir pasišventimą 
lokalui, kriaučiai nupirko 
gražų gelių vainiką. Gėlių 
buvo daug, jas vežė dviemis 
karais.

Tegul būna jam lengva il
sėtis šaltoje žemelėje.

C. Kundrotas.

Gal Manote, Kad Tik 
Jums Buvo Šilta

Karštame ore žmonės skun
džiasi išpurtimu kūno ir dėl 
to nepatogumais — vienam 
kojos į batus nebesutelpa, kai 
kam gorsetas nesueina, ir tt. 
O tai būna dėl to, kad šiltas 
kūnas pučiasi. Prie to, di
džiuma bent po gorčių van
dens, o tūlas ir po kelis gor
čius alaus į save susipylęs ne
šiojasi. Ir atsitinka dar taip:

—Aną dieną tūlas užėjęs 
į vieną žinomą lietuvišką 
įstaigą gyrėsi, kaip jis užei
gose praleidęs $15 save per 
dieną ir naktį vėsinti. O po 
to anksti sekamą rytą užėjo 
įstaigon ir ėmė pavargusį nuo 
darbo ir karščio įstaigos sa
vininką ir jo kostumerius er
zinti per pusvalandį, kol su
vartojo už nikelį pirktą pre
kę.

Jį už tai nekaltinkite, jis 
buvo perdaug išpurtęs, nebe
galėjo susitvarkyti. Tokių ne
laimių pasitaiko ir . ne žmo
nėms. Pavyzdys—

Marble Hill Bridge, užties
tas per Harlem upę ties 225th 
St., New Yorke, praėjusio 
ketvirtadienio popietį buvo 
pakeltas praleisti laisvą. Ta
čiau jo nebegalėjo uždaryti. 
Tilto metalas buvęs perkaitęs 
ir nuo to išpurtęs. Virš va
landą laiko tiltas išbuvo ati
darytas iki lietus jį atvėsino. 
Dėl tos pat priežasties tiltas 
buvo “sustreikavęs” ir trečia
dienį.

Maspeth, L. I.
Mirė Emilija Misienė; Pašar

vota Brooklyne pas Garšvą
Rugpjūčio 11 d. šv. Jono 

ligoninėje (Long Island City) 
mirė Emilija Misienė, apie 70 
metų amžiaus moteris, trum
pai gyvenusi po num. 55-38— 
64th St., Maspethe. Velionė 
pareina iš Ukmergės apskr., 
Kavarsko valsčiaus, Vaišviliš- 
kių kaimo.

Tik prieš mėnesį laiko se
nutė atvyko su savo dukra, 
Angelika Kriaučeliūniene ir 
anūkėmis Danute ir Rimute 
Kriaučeliūnaitėmis iš Ausbur- 
go, Vokietijos. Po poros sa
vaičių senutė sunkiai susirgo 
ir buvo nugabenta ligoninėn, 
kur ir mirė.

Kūnas pašarvotas Garšvos 
koplyčioje, Brooklyne. Bus 
laidojama pirmadienį, rug
pjūčio 15 dieną, 2 vai. po pie
tų, šv. Jono kapinėse.

Liekasi giliame liūdesyje 
duktė Angelika Kriaučeliū- 
nienė ir anūkės Danute ir Ri
mute. N.

įviliojo Perdaug 
Didelę “Žuvį”

Įsirengęs visokių žuvelėms 
vilioti įrankių krautuvę ties 
pat Queensborough tiltu, 
krautuvės savininkas, tačiau, 
nesitikėjo, kad žuvys ateitų 
pas jį — tuos įrankius jis 
stengėsi parduoti norintiems 
žuvauti. Juo labiau jis nuste
bo — ir išsigando — kuomet 
jo krautuvei! įvažiavo didelis 
auto. Vairuotojas dr. Frey- 
mann praradęs kontrolę.

z

Celeste Holm vaidina vienuo
lės Scolastica rolę filmoje 
“Come to the Stable,” rodo

moje Rivoli Teatre, New 
Yorke.

REIKALAVIMAI
REIKALINGI KAMBARIAI

Du senyvi žmonės jieško kamba
rių, apšildomų arba ir ne,,, neapart- 
mentiniame name. Pageidaujama 
nuo 3-jų ir daugiau kambarių. Kas 
turite, malonėkite pranešti sekamu 
antrašu:

EDW. MARGIN,
103-14—97th Avė., Ozone Park, N.Y. 
Telefonas: VI. 7-6425. (180-184)

Anthony Grigalis
General Contractor

Stato naujus namus ir pertaiso ser 
nūs 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, esame pas|žymėję 

kaipo ekspertai.
Klauskite mūsų aprokavimo arbą 

patarimo dėl pertaisymo namų.

Prašome kreiptis:
63-26—53rd Drive

Maspeth, L. L, N. Y.
Telephone: NEwtown 0-8215

Šešis Asmenis Teis 
Už Priėmimą 
Vogtą Daiktą

Vienas brooklynietis bus 
teisiamas kaltinimu, kad jis iš 
Mill Basin Shipyard, Brook
lyne, vaginėjęs motorus, gene
ratorius ir kitus dalykėlius. O 
šeši kiti brooklyniečiai kalti
nami tų vogtų daiktų gavę 
ar pirkę. ’

Paminėjo Komunistą 
Paul Crosbie

Paul Crosbie, komunistas, 
organizacijos iždininkas New 
Yorke, mirė liepos 30-tą. Tos 
partijos valstijinis ir Queens 
apskrities komitetai bendrai 
surengė jo paminėjimui vaka
rą rugpjūčio 4-tą, puikioje 
Hotel Diplomat svetainėje, 
išpuoštoje veidrodžiais ir pi
lioriais.

I

Ant estrados stovėjo dide
lis velionies Paul P. Crosbie’s 
paveikslas, aplinkui apstaty
tas gėlėmis. Viršuje kabojo 
dryžiuota ir žvaigždėta mū
sų šalies vėliava.

Vakaro pirmininkas ir kal
bėtojai atžymėjo, kad Cros
bie per 16 metų būdamas ko
munistų partijos nariu (įsto
jo būdamas virš 50 metų, mi
rė sulaukęs 68 metų) kovojo 
už visų darbininkų laisvę, už
sipelnė komunistų ir visų dar- 
b<f žmonių pagarbą, tad jo 
partija ir liaudis jį ilgai mi
nės.

žmonių buvo susirinkę 
daug, įvairių tautų ir amžiaus, 
bet daugiausia jaunimo.

Kaimietis. ,

L. K. Klubo Nariams
Labai svarbus ekstra susi

rinkimas įvyks rugpjūčio 16- 
tos vakarą, paprastoje vieto
je. Visi dalyvaukite. Atsi
veskite draugus. , Valdyba.

i BROOKLYN |
§LABOR LYCEUMj 
W DARBININKŲ ĮSTAIGA | 
g Salas dėl Balių, Koncertų, Ban-S 
Skietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt.S g Puikus steičius su naujausiais g 
* įtaisymais. 2
| KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS fi 
Q Kainos Prieinamos. S
S 949-959 Willoughby Ave. | 
g Tel. STagg 2-8842

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y.
-T , , j (1—2 dienomValandoj: į g—g vajęarais

Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0208

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptas

Darome ir Pritaikome Akinius

v
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.

Kūdikį Palikusią Motiną Macy Darbininką Unija 
Paleido be Bausmės Bendrai su Firma

Mrs. Antoinette Tedeschi, 
bronxiete, tapo teisėjo Orr at
leista iš teismo be bausmės, 
jos byla panaikinta. Ji buvo 
kaltinama už apleidimą savo 
dukrytės Joanne, vienerių me
tų amžiaus.

Teisėjas sakė, kad palikimu 
kūdikio motina nebuvo prasi
kaltusi nesaugume jo gyvy
bei, nei ji norėjo atsikraty
ti atsakomybės kūdikio au
klėjime. Prie kūdikio palik
tame raštelyje ji sakė, kad 
sugrįš taip greit, kaip greit 
jausis geriau. Ir paliko prie 
pat ligoninės pamestinukams 
vaikams, pati iš tolo žiūrėda
ma į kūdikį iki įstaigos žmo
nės pastebėjo* ten paliktą ir 
paėmė vidun.

Kalla-Nekaha?
Mrs. Margaret Dyer, Bronx 

gyventoja, buvusi kaltinama 
už vyro mirtį, tapo paleista 
be kaucijos iki tolimesnio kvo
timo. Radusi vyrą karčiamo- 
je, ji sudavusi kumščiu jam į 
vidurius. Vyras ant vietos 
krito ir mirė . Tačiau pomir
tiniame . tyrinėjime nustatė, 
kad jis miręs nuo kraujo iš
siliejimo i smegenis. Svars
tysią, ar sudavimas vidu- 
riuosna galėjęs būti priežas
timi kraujo išsiliejimo į sme
genis.

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

(Į kitus miestus nesiunči'ame)

TONY’S DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 

Valandos: jįj^kare 

Penktadieniais uždaryta

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

'71TDD‘Q D A P 411 GRAND STREET ZLir 0 D Alt BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN 

DEGTINES - VYNAI - ALŪS •

TELEVISIONTelefonas
EVergreen 4-7729

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI 1

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
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įveda Ligoje Apdraudą
Macy’s departmentinių 

krautuvių firma šį mėnesį įve-. 
da ligoje apdraudos - priežiū
ros planą, kuriuo einant kož- 
nas darbininkas, jo žmona ar 
vyras ir visi jaunesni 18 me
tų vaikai turės ligoje priežiū
rą.

Fondan firma mokėsianti po 
52.3 centus už kiekvieną .dar
bininką kas savaitė, o uni- 
jistai patys mokėsią po 50 
centų per mėnesį. Paliečia 
Manhattan, Parkchester, Flat
bush ir Jamaica krautuvėse 
dirbančius unijistus.

Planą bendrai paskelbė Sam 
Kovenetsky už Macy Depart
ment Store Employes Unijos 
Lokalą 1-S ir John K. Collins 
už firmą. •

Bedarbis Mokytojas 
Bandė Žudytis

Buvęs matematikos moky
tojas Basil White, 36 metų, 
mokęs Quebec mokyloje, da
bar apsistojęs Hotel Lincoln, 
New Yorke, bandė nusižudyti 
susipjaustymu sau rankų rie- 
šelių.

Geras žinojimas matemati
kos, faktinai, visokiausi nu
meriai jam prarado prasmę, 
kuomet jis neteko darbo, sa
kė jis.




