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Pasitaikė puiki proga pasi
matyti ?>u čicagiečiais. šį sek-
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madienf rugpjūčio 21 dieną, 
jie turės metinį dienraščio 
Vilnies pikniką. Prie jo smar
kiai rengiasi. Kviečia svečius 
iš -arti ir toli.

Ir aš ta proga pasinaudosiu. 
Seniai Chicagoje buvau, visų 
smarkiai išsiilgau. Malonu 
bus dar kartą su gerais drau
gais pasikalbėti.

Taigi, pasimatysime sek
madienį Vilnies piknike.

★ ★ ★
Skaitau korespondencijas iš 

kolonijų. Seku pažangiosios 
visuomenės veikimą. Mums 
visiems jis rūpi.

Vieno dalyko koresponden
cijose pasigendu. Jose nesi
mato mūsų draugų ir orga
nizacijų pasiruošimo rudens 
ir žiemos sezonui. Tik vie
noje kitoje kolonijoje tuo jau 
susirūpinta.

O rūpintis reikia visiems ir 
visur. Ilgų metų patyrimai 
mus moko, kad parengimai 
sekasi tik tada, kada būna 
gerai iš anksto sugalvoti ir 
suplanuoti. Į

Reikia programos visam se
zonui.

Man atrodo, kad šiemet 
piknikų sezonas buvo labai 
geras. Beveik visur jie gra
žiai pavyko. O pavyko todėl, 
kad prie jų buvo energingai 
prisiruošta.

★ ★ ★
Nepamirškite paskutinio di

džiulio Laisvės pikniko, kuris 
įvyks Philadelphijoje rugsėjo 
4 dieną. Jį rengia pažangio
sios organizacijos. Svečių ti
kimasi ne tik iš Philadelphi- 
jos, bet iš Baltimorės, iš East- 
ono, iš visų New Jersey vals
tijos kolonijų. Kaip ir pa
prastai, iš Brooklyno pribus 
skaitlinga armija susipratusių 
lietuvių.

O kaip su mainieriais? Ti
kiu, jog ir jie atvažiuos.

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo organas Tiesa pra
neša apie naujų narių gavi
mo vajaus rezultatus. Matau ’ 
tris čampijonus. Eugene Da- 
noff iš Clevelando, turi įra
šęs 18 narių; J. J. Mockaitis, 
iš Bridgeport, Conn.,—18, ir 
Adolph Casper, iš Los Ange
les, Californijos,—15.

Man ir gimė mintis galvoje:

OBERIO ĮSTATYMO
ATMETIMAS TARNAUJA
PRIEŠ MUNDTO BILIĮJ
Henry Wallace Sveikina Marylando Teisėją Sherbowa už 
Panaikinimą Raudonbaubiško, Nekonstiiucinio įstatymo

GEN. VAUGHAN PADĖJĘS 
KOMPANIJAI LAUŽYTI 
RACIONAVIMO JSTAT \ 
5-Procentinis Mekleris Hunt ir Gen. Vaughan įpiršo f 
Valdžiai Tūlus Armijos Vadus ir Civilius Valdininkus \

Kaip svarbu turėti gerus or- H1US.
ganizatorius ir vajininkus. 
Minėtieji miestai nesiskiria 
nuo kitų miestų. Kodėl Cle- 
velande gaunama naujų narių 
į LDS, o tokioj Čhicagoj kaip 
ir ni^ko? s

Viskas priklauso nuo veikė
jų, nuo vajininkų. Neatsi
randa žmonių, kurie eitų 
ir dirbtų, ieškotų nau
jų narių, kalbintų lietuvius ra
šytis ton geron savišalpos or
ganizacijom

Mūs.ų valdžia ir vėl gauna 
į kailį, šį sykį ant jos užsi
rūstino fašistinės Dirvos re
daktorius. Užpyko todėl, kad 
jinai nemokėjus Čiang Kai- 
šeko kailį išgelbėti. Komu
nistai baigią jį draskyti.

čia viskas, sako V. Rašte-
I 'tnis, pareina nuo kvailos poli

tikos. O mūsų politika yra 
tokia : “Europoje — tren-
kiam kumščiu į stalą, kad net 
sienos dreba, o »Rytuose... 
tik pirštais į stalą neaiškiai 
barškiname.”

Brolis .Rastenis smarkiai 
klysta. Jis, mat, mūsų val
džios politikos nesupranta, 
neseka ir nemato.

Mūsų valdžia baisiai smar
kiai trenkė į stalą Kinijoje— 
trenkė visų penkių bilijonų 
dolerių kumščiu. Bet kas “iš 
to? Kinijos žmonės trenksmo 
neišsigando. O mūsų kumštis

Washington. — Senato
rius Herbert O’Connor pri
pažino, jog Marylando val
stijos srities teisėjo Jose- 
pho Sherbowo padarytas 
spendimas gali pakenkti 
Mundto biliui prieš komu
nistus ir kitus kairiuosius. 
Sen. O’Connor yra narys 
Senato komisijos, kuri 
svarsto ragangau d i š k ą 
Mundto sumanymą.

Teisėjas Sherbow panai
kino Marylando valstijos 
Oberio įstatymą, reikalau
jantį suregistruot visus ko
munistus ir jiem pritarian
čias organizacijas ir baust 
iki 5 metų kalėjimo ir $5,- 
000 kiekvieną žmogų, kuris 
sakytų, kad reikia daryt 
bet kokias atmainas ameri
kinėje valdžioje.

Teisėjas Sherbow atmetė 
tą įstatymą, kaipo laužantį

Jankių Šnipai “Iešką 
Nojaus Arkos”

Ankara, Turkija. — Tur
kų valdžia leido ameriko
nui dr. A. J. Smithui ir 
bendrams “ieškoti Nojaus 
Arkos” turkiškoje Ararato 
kalno pusėje. To kalno vir
šūnė storai apklota amži
nais sniegais - ledynais.

(Arka yra vadinamas lai
vas, kuriuom, pagal Bibli
jos padavimus, Nojus su 
šeima išsigelbėjęs nuo vi
suotinojo tvano - “pata
po”.)

Sovietų radijas ir spau
da įtarė, kad Arkos ieško
tojai yra šnipai, kurie nuo 
kalno viršūnės bando tėmy- 
ti karinius Sovietų jrengi-

Mao Tse-Tungas 
Gyvuoja

Hong Kong. — Kinijos 
tautininkai skelbė paskalus, 
būk kinų komunistų vadas 
Mao Tse-tung miręs liepos 
17 d. Tatai užginčija ko
munistinė Naujosios Kini
jos Žinių Agentūra.

Mao Tse-tungas ' pasakė 
prakalbą rugpjūčio 13 d., 
tai yra, beveik už mėnesio 
po to,' kai tautininkai jį 
“numarino”.

sutruko., Dabar skauda ir vi
sas Washingtonas gailiai ver
kia.

Kalbant apie kumštį, reikia 
nepamiršti, kad ne visur juo- 
mi galima švaistytis. Pakliu
dys! į kietą sieną ir paskui 
pats visą amžių gailėsiesi.

Istorija pilna tokių atsitiki
mų. Bet fašistinės Dirvos re
daktoriui apie istoriją kal
bėti neapsimoka. Jis ja netiki. 
Pav., V. ' Rastenis kasdien 
sapnuoja, kad Lietuvon vėl 
dar sugrįš “laimingoji” sme- 
tonizmo gadynė. Ne tik sap
nuoja, bet ir tiki. O tai to
kia negalimybė, kuriai tikėti 
gali > tik istorijos nematęs re
daktorius.

konstitucines amerikiečių 
laisves.

New York. — Progresy
vių Partijos vadas Henry 
A. Wallace karštai sveikino 
drąsų, ir pažangų teisėjo 
Sherbowo sprendimą prieš 
fašistuojantį Oberio įstaty
mą.

Baltimore. — Marylando 
Komunistų Partija pasklei
dė 25,000 lapelių, šaukdama 
piliečius daryti spaudimą 
vyriausiam tos valstijos tei
smui, kad neatgaivintų fa
šistinio Oberio įstatymo.

Piliečių Komitetas atsi
kreipė į Senato teisių komi
siją Washingtone, kad at
mestų raudonbaub i š k ą 
•Mundto biliu.

Oberio įstatymas buvo 
Muriclto biliaus kopija.

Anglai ir Prancūzai 
Nusigandę Naciško 
Savo Kūdikio

London. — Anglijos ir 
Francijos laikraščiuose pa
kilo balsai, jog dešiniųjų 
laimėjimas vakarinės Vo
kietijos rinkimuose ir kari
nio vokiečių šovinizmo atgi
jimas gali išsivystyt į nau
ją pavojų Anglijai ir Fran
ci j ai.

Didžioji dauguma kleri
kalų ir kitų dešiniųjų, ku
rie laimėjo tuos rinkimus, 
buvo naciai, tik dabar jie 
savo vardą pakeitė.

Tais rinkimais anglai- 
amerikonai ir francūzai 
steigia vakarinės Vokietijos 
valstybę, atskirai nuo So
vietų kontroliuojamos ry
tinės Vokietijos.

Popiežius Švelnina 
Ekskomunikavimą

Roma. — Šventoji Popie
žiaus Kongregacijų Įstaiga 
švelnina ekskomunikavimą, 
kurį pirmiau paskelbė prieš 
komunistus ir veiklius ko
munistinio judėjimo rėmė
jus. Jau sako, jog kunigai 
su vyskupo leidimu gali 
duoti šliūbą, kur tuokiasi 
komunistas su katalike ar
ba komunistė su kataliku, 
jeigu abudu pasižada vai
kus krikštyti ir katalikiškai 
auklėti.

Naujasis popiežiaus pa
tvarkymas taipgi leidžia 
tam tikrose sąlygose kuni
gams šliūbuoti komunistų 
rėmėjus su rėmėjomis, jei
gu jie užtikrina, kad vai
kus katalikiškai auklės.

Tito Nubaudė 1,467
Loųdon. — Iš Jugoslavi

jos pranešta, kad jos Tito 
valdžia .visaip nubaudė 1,- 
467 žmones, esą, už sabota
žo veiksmus prieš Tito re
žimą.

Vėliausios Žinios
Washington. — Republikonas senatorius McCarthv 

siūlė patrauki teisman Johną Miaragoną, šmugelišką tar
pininką tarp valdžios ir karinių kontraktorių. Nes Ma- 
ragonas prisiekė, būk nevaręs tokio šmugelio; o dabar 
pasirodo, kad jis gavo $1,000 kyšių iš New Jersey cuk
raus kompanijos, kuriai todėl buvo leista laužyt karinį 
racionavimo įstatymą.

Washington. — Kongresmanų lėšų komitetas užgyrė 
siūlymą padidinti “Amerikos Balsui” lėšas iki $75,790,- 
000 per metus. Tas “balsas“ veda pasaulinę radijo propa
gandą prieš Sovietus.

Washington. — Buvęs armijos cheminio skyriaus gal
va, generolas Alden Waitt prisipažino senatorių komisi
jai, kad žymūs fabrikantai paveikė valdžią, kad paskirtų 
jį to karinio skyriaus vadu.

Washington. — CIO unijų centras jaer teismą reika
laus sugrąžinti rendų kontrolę tose vietose, kur jinai 
panaikinta. •

i ----------------

Honolulu. — Hawaju valdžia, nepajėgdama sulaužyti 
j CIO laivakrovių streiko, pradėjo derybas su CIO unija 
dėl streiko baigimo. , ’

Streikas dėl algų pakėlimo tęsiasi jau 110 dienų.

Nanking, Kinija. — Kinų liaudininkai įtaria, kad A- 
merikos pirkti agentai mėgina sukelti valstiečius prieš 
liaudies valdžia, v

Trenton, N. J. — New Jersey valstijos komisija pripa
žino bedarbiškas pensijas keturiem tūkstančiam Fordo 
auto, darbininkų, kurie buvo paleisti iš darbo, kuomet 
ėjo didysis streikas Detroite prieš Fordą.

Kiny Partizanai Perkirto 
Kantono . Geležinkelį

Hong Kong. — Kinijos 
tautininkai praneša, jog 
liaudiški kinų partizanai 
perkirto Hankovo - Kanto
no geležinkeli už 70 myliu į 
šiaurę nuo Kantono did
miesčio, laikinosios tauti
ninkų sostinės.

Tuo tarpu Liaudies Ar
mija įsiveržė į Kvangtungo 
provinciją ir perkirto tauti
ninkų geležinkelį 116 mylių 
į šiaurę nuo Kantono.

United Press teigia, kad 
komunistų - liaudininkų ar

Mokslininkai Sako, gal Tai 
Ne Kūdikiu Paralyžius

New Haven, Conn. — 
Yale Universiteto moksli
ninkai išsarhiai tyrinėjo kū
dikių paralyžių - polio ir 
atrado, jog šia liga serga ne 
visi tie, kurie laikomi jos 
ligoniais.

Daugelis gal serga nauja 
skirtinga liga, kuri panaši į 
kūdikių paralyžių. Ją iššau
kia kitokį perai-bakterijos, 
bet naujoji liga neparaly
žiuojanti.

Sprando sustingimas ir

Teismas prieš Komunistus-"Šaltakraujis 
Sąmokslas,” Sako Liudytojas H. Johnson

New‘York. — “Šis teis
mas prieš komunistų vadus 
yra toks šaltas sąmokslas, 
kokį tik Trumanienės gau
tas gilaus šaldymo šaldytu
vas galėtų padaryti,” sakė 
federaliame teisme liudy
tojas Howardas Johnsonas, 
negras New Yorko valsti
jos Komunistų Partijos! 
švietimo direktorius.

Teismo džiūrė ir žiūrovai 
gardžiai pasijuokė, išgirdę 
priminimą, kaip kariniai 
kontraktoriai šaldytuvais 

mija taipgi įsiveržė j Fu- 
čovo uostamiestį, pietiniai- 
rytiniame Kinijos pajūryje. 
Tautininkų komanda pabė
go iš Fučovo į Pingtan sa
lą, 50 mylių nuo kranto.
TAUTININKAI BeGSIA
Į ČUNGKINGĄ

Tokio, Japonija. — Čia 
atvykęs generolas Wu Teh, 
Čiang Kai-šeko patarėjas, 
sakė reporteriams, jog Ki
nijos tautininkų valdžia 
persikels į Čungkingą, jei 
komunistai užims Kantoną.

Sovietai Pristato Prekių 
Liaudiškai Mandžurijai

Nanking, Kinija. — So
vietu Sąjunga įgabena į 
liaudies valdomą Mandžuri- 
ią visokių prekių — audek
lų, stiklo, dviračiu, “džyp- 
sų”, auto-trokų, čeveryku, 
tabokos ir kitų sovietinių 
dirbinių bei produktų.

tūli šios ligos ženklai pana
šūs į paralyžiaus ligą. To
dėl viena liga sumaišoma su 
kita. ' ‘

apdovanojo prez. Trumano 
žmoną ir tūlus jo valdinin
kus.
‘Valdžios prokuroras spir- 

tinai reikalavo, kad John
sonas išduotų kitų komuni
stų vardus. Johnsonas 
griežtai atsisakė šnipauti ir 
persekiojimams išdavinėti 
savo draugus.

Jis gabiai atrėmė pasa
kiškus prokuroro įtarimus, 
būk komunistų vadai suo- 
kalbiavę jėga ir prievarta 
nuversti Amerikos- valdžią.

Hunt, kyšininkas kompani
jų mekleris, visų pirma pa
veikė valdžią paskirti gene
rolą Waittą cheminio armi
jos skyriaus vadu.

Hunt’as, buvęs pulkinin
kas, ėmė bent 5 nuošimčius 
kyšių iš kompanijų, kuriom 
išgavo arba žadėjo išgauti 
pelningus karinius valdžios 
užsakymus.

Hunt’as įpiršo valdžiai ,ir 
ir Tighe Woods’a, kaip gy
venamųjų namų parūpini- 
mo direktorių, ir Jess Lar- 
son’ą, kaip karinių turtų 
administratorių.
Trumano Padėjėjo Sąmok

slas su Generolu Waitt
Senato komisija taipgi 

atrado, jog gen. Waitt no
rėjo, kad valdžia vėl jį pas
kirtų cheminio armijos sky
riaus galva; tuo tikslu jis 
pasitelkė Huntą ir Truma
no generolą Vaughaną.

Buvo numatoma 8 kiti 
aukšti karininkai tai vietąi. 
Tad generolas Waitt paga
mino savanaudišką rapor
tą gen. Vaughanui, nepasi
rašydamas savo vardo. Tą 
raportą Vaughanas turėjo 
perskaityti prez. Trumanui, 
kaip savo nuomonę.

Slapukiškas gen. Waitto 
raportas dergia tuos 8 ka
rininkus, kaip negabius, 
nemokytus, tinginius, nie
kam netikusius, bet begali
niai išgiria Waittą. Rapor
tas sako, kad “generolas 
Waittas yra didžiausias pa
saulyje bakterinio ir chemi
nio karo žinovas.”

Gen. Waitt prisipažino, 
kad jis pats save tame ra
portą išgyrė, o-anuos kari
ninkus išdergė ir susitarė 
su gen. Vaughanu, kad 
Vaughanas šį raportą duo- 
Jų prez. Trumanui, kaipo 
paties Vaughano» mintis, 
užslepiant, jog pats Waitt 
jį paruošė.

Jugoslavija Apšaudo 
Graiky Partizanus

London.— Laisvųjų Grai
kų radijas kaltino Jugosla
vijos armiją, kad ji padeda 
Graikijos monarcho-fašis- 
tam kariauti prieš demok
ratinius graikų partizanus 
Vitsi kalnuose.- Tas radijas 
tvirtino, kad jugoslavų ka
riuomenė šaudė partizanus 
šonan ir nugaron Vitsi sri
tyje, Graikijos kampe tar
pe Jugoslavijos ir Albani
jos. 

t

Roma. — Italijos radijas 
teigia, kad Jugoslavijos ka
riuomenė atakavo tuos 
graiku partizanus, kurie iš 
Vitsi kalnu mėginę perbėg
ti į Albaniją.

Washington. — Per ant
rąją šių metų ketvirtį $6,- 
500.000,000 vertes mažiau 
dirbinių - produktų paga
minta šioj šalyj, negu per 
pirmąją.

Washington. — Tyrinė- 
jančioji Senato komisija 
gavo nurodymų, kad gene
rolas Harry Vaughan, kari
nis prez. Trumano padėjė
jas, patarnavo vienai New 
Jersey’s cukraus ir moliasų 
kompanijai 1946 metais 
taip, kad jai buvo leista lau
žyti racionavimo įstatymą.

Senato komisija apklau
sinėje generolą Aldeną H. 
Waittą, kokiais sumetimais 
jis bandė išgauti (ar išga
vo) karinius valdžios užsa
kymus tūlom kompanijom. 
Nužiūrima, kad jis už tai 
gavo bent 5 nuošimčius at
lyginimo iš kompanijų.

Karinė vyriausybė jau 
kiek pirmiau suspendavo 
gen. Waittą, galvą chemi
nio armijos korpuso.

Pulkininkas Roy T. Ev
ans liudijo, kad James V.

Senatas Priverstas 
Leist Kalbėt Ginklu 
Biliaus Priešams

Washington. — Senato 
komisija jau praeitą penk
tadienį buvo uždarius liudi
jimus prieš Trumano rei
kalavimą paskirti $1,160,- 
990,000 per 1 metus gink
luoti europinius Atlanto 
pakto kraštus ir kitas 
priešsovietines valdžias.

Bet darbo unijos ir įvai
rūs karo priešai tūkstan-tj 
čiais protesto telegramų a- 
pipylė Senato komisiją, rei
kalaudami atidaryti viešus 
liudijimus prieš tą karinį 
sumanymą.

Tuo būdu komisija ir pri
versta buvo antradienį ati
daryti tokius, liudijimus.*

Prieš tą ginklavimo bilių 
kalbės Progresyvių* Parti
jos vadas Henry Wallace, 
kveikerių atstovai ir kiti 
karo priešininkai.

Laikoma Svarbiu Kirko 
Pokalbis su Stalinu

Maskva. — Visi čionaiti- 
niai laikraščiai pirmuose 
puslapiuose išspau s d i n o 
trumpą pranešimą apie A- 
merikos ambasadoriaus ad
mirolo Alano Kirko pasi
kalbėjimą su premjeru Sta
linu Kremliuje.

Kitų kraštų diplomatai 
laiko tą pokalbį svarbiu dėl 
santykių “sutvarkymo” tai'p 
Jungtinių Valstijų ir Sovie
tų Sąjungos.

Adm. Kirk sakė kores
pondentams, jog pasikal
bėjimas su Stalinu “bend
rais klausimais buvo man
dagus ir malonus.”

Pokalbio turinys nepas
kelbtas.

Kanton, Kinija. — Urmu 
bėga iš Čia amerikonai ir 
anglai.

ORAS. — Dalinai apsi
niaukę, lietus.
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Smūgis Reakcijonieriams
Maryland valstija yra viena iš mažiausių. Bet tai dar 

nereiškia, kad joje reakcijonieriai yra silpniausi. Jų ga
lybė didelė. Jie valdo visą valstijos gyvenimą. Valdžia jų 
rankose. Valstijos seimelis jų rankose. Visos įstaigos jų 
rankose.

Gal daugiau, negu kurioje kitoje valstijoje, Marylan- 
do valstijoje reakcija buvo pasimojus įvesti tikrai fašis
tinį režimą. Ką jai reiškia šalies Konstitucija bei Teisių 
Biliųs?! Ką ji paiso amerikinių tradicijų! Viskas tik 
ranka numoti.

Štai ir matėme Marylando valstiją vieną iš pirmutinių 
išleisti įstatymą, kuris'turėjo užčiaupti burnas tiems, 
kurie nesutinka sir šių dienų valdovais. Tie valdovai pa
skelbs, kad tokia ir tokia organizacija yra “neištikima”, 
“subversyviška”, “neamerikoniška” ir jau valdžia areš
tuos, teis ir baus jos narius. Gal jie niekuo nebus prasi
žengę. Gal jie jokio konkretaus žygio prieš nieką nebus 
padarę. Užtenka, kad jie priklauso tokiai organizacijai. 
Jie jau kalti. Jie jau turi pasimokėti didelę finansinę 
bausmę ir eiti kalėjiman.

Tai tokį įstatymą reakcijonieriai iškepė Marylando 
valstijai. Jis vadinasi “Ober Law”, tai labai panašus 
“Smith Aktui”, pagal kurį New Yorke federaliniame 

• teisme dabar yra teisiami komunistų vadai. Prieš tą 
piktą, anti-amerikonišką įstatymą pakėlė balsą ne tik 
Komunistų Partija, bet Progresyvių Partija ir visos 
pažangiosios organizacijos. Visi jie sakė, kad “Ober 
Law” sulaužo ir paneigia šalies Konstituciją.

Reakcijonieriai tik juokėsi iš pažangiečių sukilimo. 
Bet pasijuokdami ir besityčiodami jie susilaukė skau
daus smūgio. Atsirado teisėjas, kuris nusprendė, kad šis 
Ober Įstatymas yra neteisingas ir pavojingas įstatymas. 
Tuo protingu žmogumi pasirodė Baltimorės Circuit 
Court teisėjas Joseph H. Sherbow. Garbė jam!

• Teisėjas Sherbow pareiškė, kad nei federaliniai, nei' 
valstijiniai. įstatymai neturi teisės kištis į “idėjų pasaulį, 
į religines ir politines pažiūras”. O “Ober Įstatymas” 
kaip tik siekia kontroliuoti žmonių mintis ir pažiūras. 
Todėl jis nesuderinamas su mūsų šalies Konstitucija ir 
Teisių Biliumi.

Šiuo teisėjo Sherbow nuosprendžiu apsidžiaugs kiek
vienas tikras ir nuoširdus laisvės mylėtojas. Jį karštai 
pasveikins kiekvienas tikras, nuoširdus amerikietis.

Nereikia nė kalbėti, jog šis teisėjo Sherbow nuospren
dis padrąsins visus kovotojus prieš panašius anti-kons- 
titucinius įstatymus kitose valstijose. O jų yra pilna. 
Priviso visokių priesaikos reikalavimų, lojališkumo pa
tikrinimų. Visi jie laužo Konstituciją. Visi jie nesuderi
nami su Amerikos demokratįiėmis tradicijomis.

Nereikia nė aiškinti, jog Marylando reakcijonieriai 
rankas susidėję netylės. Jie nepasiduos. Valstijos proku
roras Hall Hammond jau pareiškė, kad jis apeliuos į 
Valstijos Apeliacijų Teismą. O'jeigu ten prakiš, šauksis 
į Jungtinių Valstijų Aukščiausią Teismą. Jis nesutinka 
su teisėjo Sherbow sprendimu.

Todėl tylarylando pažangiečiams prisieina budėti. Nė 
valandėlei jie neturi manyti, kad su Sherbow nuospren
džiu kova jau pilnai laimėta.

Gyvenimas tai didelis 
kalnas. Visi juo lipa aukš
tyn, pralenkdami vieni ki
tus. Kas suklumpa, kiti žen
gia per jį. *

Nekrisk žemyn tik dėlto, 
kad esi tinginys žengt auk
štyn. Nepasiduok, kad kiti 
tavę aplenktu protavime.

★
Visi protiniai tinginiai 

naudoja pasiteisinimui ir 
išsisukinėjimui dvi priežas
tį: Viena, būk jie nėra ant 
tiek gabūs, kiek kiti:’ant
ra, būk jie neturį laiko stu
dijavimui geros literatūros. 
Ką jie tuomi apgaudinėja?!

¥
Astronomai su vėliausiu 

200 colių Hale teleskopu 
nuo Mt. Palomar išmieravo 
ir nufotografavo “Spirai 
Nebulą”, kuri randasi 300 
milijonų šviesos metų 
tolumo nuo mūsų žemės. Ir 
ta Nebula 300 milijonų kar
tų šviesesnė už mūsų sau
lę.

★
Sunku ir įsivaizdinti virš 

minėtų skaitlinių didumą, 
tačiau astronomijos moks
las yra faktais įrodęs savo 
žinojimą.

¥
j Jeigu kur nors būtų dan

gus, į kurį žmonių “dūšios” 
zvimbtų, kaip greičiausios 
kulipkos, tai pasakiško A- 
domo ir Ievos “dūšelės”, 
per 5,900 metų, dar visai 
mažą dalelę kelionės tepa
darė, palyginus Spirai Ne- 
bulos tolį.

*
Religija nėra žmogaus 

prigimta, ji nėra nei ant 
mokslo pamatų suformuota, 
ji yra grynas produktas 
primityviško (lauki nio) 
žmogaus išsivaizdinimo.

★
“Neguldyk galvos” už ti

kėjimą, nes jis tau yra vi
sai svetimas. Tik tau užgi
mus jis buvo tau po prie
varta įkaltas.

Visi tikėjimai būtų se
niai jau subyrėję, kaipo 
laukinių žmonių liekanos, 
jeigu jie nebūtų persiorga
nizavę į pelningo biznio 
trustus. Romos katalikų 
trustas, šioje šalyje daro 
“biznį” su $2,000,000,000 
“investmentų” (šiuos fak
tus galite patikrinti “Free 
Mind” vol. III, No. 2, 1949.)

Tūli maži ir barzdoti vai
kai mėgsta tuščias bibliš- 

* •
Kur Link Vakarinė Vokietija Dabar?

Neapsakomu džiaugsmu kvaišta visa komercinė spau
da dėl pereito sekmadienio rinkimų rezultatų Vakarinė
je Vokietijoje, tai yra, amerikiečių, anglų ir francūzų 
okupacijos zonose. Baisų smūgį apturėję Vokietijos ko
munistai. Laimėjusi “demokratija”.

Bet'kas gi ištiesų laimėjo Vokietijoje rinkimus? Lai
mėjo kaip tik tos pačios jėgos, kurios laimėjo 1933 me
tais. O mes puikiai atsimename, kas tada Vokietijoje at
sitiko. Ir tada buvo sakyta, kad Hindenburgo laimėjimas 
yra laimėjimas “demokratijos”. Bet tuojau Hindenbur
go viešpatavimas pasibaigė Hitlerio viešpatavimu.

Kas gi yra Vokietijos klerikalai (krikščionys demok
ratai), kurie iš rinkimų išėjo stipriausia partija? Jie 
atstovauja Vokietijos kapitalistus, dvarininkus ir stam
biuosius biznierius.

Kas liečia Vokietijos socialdemokratus, kurie rinki
muose pasirodė antra stipriausia partija, tai istorija dar 
nepamiršo jų vaidmens 1933 metais. Jie praskynė kelią 
Hitleriui įsigalėti.

Tada laimėtojų obalsis buvo:' Mes išgelbėjome Vokie
tiją nuo raudonojo pavojaus. Dabar tuo pačiu kuinu jo
ja klerikalai ir socialdemokratai.

Šitie rinkimai nieko nenustebino. Komunistai išrinko 
15 atstovų ir surinko 1,360,000 balsų. Stebėtinai daug, 
atsižvelgiant į sąlygas. Per tryliką metų Hitleris žudė 
komunistus. Per ketverius metus okupacin. tų trijų zonų 
valdžios palaikė reakcijonierius ir painus vertė ant rau
donųjų. Tikrai stebėtis reikia, kad tokiose sąlygose arti 
pusantro milijono žmonių parėmė komunistus.

Šitie rinkimai reiškia dar vieną dalyką: Jie patvirti
no Vokietijos padalinimą. Galutinai įsisteigus Vakarinės 
Vokietijos valstybės aparatui, Rytinė Vokietija nebeturi 
kitos išeities, kaip tik steigti savo aparatą. Todėl turė-
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Kasyklų savininkų atstovai lankėsi senatiniam banki
niams reikalams komitetui pasiskųsti, kad jie labai 
nepatenkinti United Mine Workers prezidento John 
L. Lewiso įsakymu mainieriams dirbti tik tris dienas 
kol kompanijos nesusiderčs su unija dėl unijos reika
laujamų darjbo sąlygų ir algų. Tas mažina kompani
joms pelną. Iš kaires: George H. Lowe iš Pittsburgh 
Consolidated Coal Co., John D. Battle iš National Coal

Association, ir Harry M. Moses iš U. S. Steel.

sime dvi Vokietijas. Rytinė Vokietija bus socialistinė, o 
Vakarinė Vokietija — kapitalistinė-reakcinė. Vakarinė
je Vokietijoje plačiai atidaromos durys nacizmo sugrį
žimui. I

Prasideda naujas pavojus pasaulio taikai: Kaip ilgai 
ims, kol Vakarinėje Vokietijoje pakils naujas Hitleris?

B Mb

kas fantazijų pasakas. Bet 
jų protas sunkiai gromu
liuoja tikrus mokslinius dė
stymus bei aiškinimus.

★
Atbulo mokslo skelbėjai 

(klaidintojai) nerausta iš 
gėdos, ‘aiškindami, būk 
“Nojaus Arkoj” vilkai ir a- 
vys, katės ir peles, vorai ir 
musės, tigrai ir ožkos ir 
milijonai kitų viso svieto 
gyvūnų sutilpo ir visi tai
koj išgyveno toj pačioj “Ar
koj” net kelioliką dienų. -

Kartą mahometonų filo
sofas, Nostradin Holze, iš
kėlęs rankas ir dideliu bal
su šitaip meldėsi: “Oh, Al
mighty Allah, virš visko, 
apsaugok tu mane nuo ma
no draugų!”

Kitų mahometonų klausi
nėjamas, jis tą savo maldą 
šitaip išaiškino; “Nuo prie
šų aš ir pats galiu apsisau
goti, bet ne nuo ‘draugų’.”

Virš minėta filosofija 
verčia manę galvoti apie 
New Yorke vykstantį 11 
komunistų teismą... Tačiau 
mes nesurandame istorijoj, 
kad judošiai - išdavikai ka
da nors būtų sustabdę pro
tavimo pirmynžangą. Prog
reso ratai visuomet sutruš- 
kino visokius buvusius ju
desius ...

Svieto Pereiga

Tito—Pasalingas 
Priešas, Sako Maskva

Maskva. — Čionaitiniai 
laikraščiai smerkia Jugo
slavijos valdovą Tito, kaip 
pasalingą Sovietų priešą; 
sako, kad jis varinėja są
mokslus su anglų-ameriko- 
nų imperialistais prieš So
vietų Sąjungą ir naująsias, 
rytines demokratijas. Iz- 
viestija pabrėžia, kad Tito 
išduoda imperialistam ju
goslavų liaudį.

Pakartas Anglas Žmogžudis 
—Kraujo Gėrikas

London.— Teismo spren
dimu, tapo pakartas biznie
rius John G. Haighr 39 me
tų. Jisai prisipažino nužu
dęs 9 vyrus ir moteris ir 
gėręs jų kraują. '

Teisme buvo parodyta, 
jog Haigh žudė žmones, 
kad galėtų pasiglemžt jų 
pinigus. Teismo laiku dau
gelis moterų rodė patrau
kimą prie žmogžudžio.
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ŽINIOS IŠ LIETUVOS

Pirmas Lietuvoje Kolūkis

temas, kurios buvo numaty-
Vaistinėms žolėms Auginti darbuotojai baigė tirti 108 

temas, kurios buvo numaty- 
Nuo. senų laikų Nemuno įos pjane ir turi didelę reik-

kademijos Botanikos sodas 
perdavė kolūkiui įvairių rū
šių vaistinių augalų sėklą 
bei sėjinukus.

mW®
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.Šis vaizdas — jau antrasis toks prie American Machine & Foundry Co. šapos, Broo- 
klyne, kur prieš 15 savaičią streikuojanči us už didesnes algas darbininkus atsiųsta 
šimtai policijos pastangose kompanijai su vesti šapon atgabentus mušeikas ir valkio- 
zus tikslu sulaužyti 'streiką. Nežiūrint to visko, darbininkai, nariai CIO United 
Auto Workers Lokalo 116-to, tebesilaiko solidariai. Trylika šimtų darbininkų strei
kuoja už aukštesnes algas, sveikatos apd raudą, pensijų planą ir už kt. pagerinimus.
----------------------------------»....... .............................................................................................................. .. —.............

Tarybų Valdžios Devinto- 
> sioms Metinėms Pažymėti

Lietuvos TSR drabo žmo
nės ruošiasi iškilmingai pa
žymėti devintąsias metines 
nuo tos dienos, kai Lietu
voje buvo paskelbta Tarybų 
valdžia.

• Reikšmingos datos gar
bei per 100 respublikos į- 
monių iki birželio 13 dienos 
užbaigė savo pusmetines 
gamybines užduotis;

Viena pirmųjų respubli
koje pirma laiko įvykdė 
pusmetinę programą' Lietu
vos konditerijos pramonė. 
Nuo metų pradžios viršum 
plano duota per 700 tonų 
konditerijos dirbinių.

Socialistinis lenktyniavi
mas 9-tų jų Taryba valdžios 
Lietuvoje metinių garbei, 
apėmęs visas respublikos į- 
mones, vyksta lozungu —- 
“Įvykdykim penkmečio pla
ną per ketverius metus.”

Dizeliniai Traukiniai Lie
tuvos Magistralėje

Lietuvos Geležinkelio 
Valdyba pradeda eksploa
tuoti patobulintus dizelinius 
traukinius.

Pirmas traukinys paleis
tas Vilniaus - Kauno linijo
je. Jis susideda iš trijų iš
tisai metalinių vagonų, ku
rių kiekvienas turi po 130 
minkštų vietų. Dizelinis 
traukinys kelią tarp tų 
dviejų miestų nueina dvi
gubai greičiau negu papra
stas traukinys.

Šiomis dienomis tuo pat 
maršrutu paleidžiamas an
tras dizelinis traukinys. 
Artimiausiu laiku numaty
ta užtikrinti reguliarių 
greitųjų dizelinių trauki
nių judėjimą linijomis: Vil
nius - Druskininkai - Gar
dinas ir Minskas - Vilnius- 
Ryga.

žemupio pievos yra garsios 
pašarinių bei vaistinių žo
lių gausumu. Vietos dirvo
žemis bei klimatinės sąly
gos yra palankios tam, kad 
gerai prinoktų augalai, 
naudojami veterinarijoje ir 
medicinoje.

Viename rajonų suorga
nizuotas pirmas Lietuvoje 
kolūkis “Mičiurininis so
das”, vienijąs dešimtis ša
kių apskrities Plokščių-.vals
čiaus valstiečių ūkiu, že
mės ūkio artelėje įrengia
mas didelis šiltadaržių ū- 
kis.

Lietuvos TSR Mokslų A-

Kauno Botanikos Sode
Kauno Botanikos sodas 

yra viena gražiausių mies
to vietų. Čia surinktas dide
lis kiekis augalų. Sodo 
mokslinių darbuotojų ko
lektyvas sėkmingai dirba 
prie naujų vaismedžių, vai
stinių žolių rūšių išvedimo, 
atlieka pietinių augalų ak- 
limatizavimą.

Botanikos sodo direkto
riui, Lietuvos TSR Aukš
čiausiosios Tarybos deputa
tui profesoriui Grybauskui 
vadovaujant atliekamas di
delis darbas įveisiant Lie
tuvoje šilkmedžius bei įvai
rias vynuogių rūšis. Taip 
pat dirbamas valgomųjų 
kaštonų išauginimo dar
bas.

Botanikos sodo mokslinė 
bendradarbė Skeivienė per 
sukryžiavimą išveda naujas 
dąržinių kultūrų bei deko
ratyvinių medžių rūšis. 
Mokslinė bendradarbė Šin
kūnaitė dirba prie vaistinių 
augalų įveisimo. Botanikos 
skyriaus vadovė Prunskai- 
tė sprendžia pomidorų iš- 
auginimo laukuose proble
mą ne iš daigų, bet iš sėk
los.

Lietuvos TSR Mokslų Aka
demijos Laimėjimai

Birželio mėnesio pabaigo
je įvyko Lietuvos TSR 
Mokslų Akademijos sesija, 
skirta Akademijos 1948 m. 
darbo rezultatams bei jo
sios artimiausiems uždavi
niams. Ataskaitinį praneši
mą padarė Akademijos pre
zidentas J. Matulis.

Pereitais metais Akade
mija pasiekė savo darbe žy
mių rezultatų. Moksliniai 

šmę liaudies ūkiui. Monog
rafijų bei mokslinių leidi
nių skaičius 1948 m. siekė 
200 spaudos lankų.

Šiuo metu keletas Moks
lų Akademijos ekspedicijų 
dirba įvairiuose Lietuvos 
rajonuose. Šiaulių apskri
ties Linksmučių kaime at
likti IX-XI šimtmečių gy
venviečių kasinėjimai. Bal
tijos jūros pakrantėje Bio
logijos Instituto ekspedicija 
studijuoja žuvies vegetavi- 
mo sąlygas.

Akademijos mokslinių ti

2 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Ketv., Rugp. 18, 1949

riamųjų da^bų plane 1949 
metams didelis dėmesys yra 
skirtas moksliniams tyrinė
jimams, vietinių medžiagų 
kolūkinėms gyvenvietėms 
statyti suradimui bei iš
naudojimui, vietinių ener
getinių resursų žemės ūkiui 
elektrifikuoti išnaudojimui, 
esamų gyvulių ‘tobulinimui 
bei naujų aukštai >produk- 
tyvių veislių'išvedimui, pa
galbos suteikimui pramoni
nėms įmonėms tobulinant 
technologiją, r a c ionaliai 
naudojant žaliavą, gerinant 
produkcijos /kokybę.

šimtas Naujų Mokyklų 
y Lietuvoje

Lietuvos miestuose bei 
kaimuose plačiai išsivystė 
mokyklų statyba.

Mokslo metų pradžioje 
Vilniaus moksleiviai gaus 
dvi naujas gimnazijas. Bai
giama atstatyti didelį pas
tatą berniukų gimnazijai 
Šiauliuose. Pastatai nau
joms vidurinėms mokyk
loms statomi Kalvarijos, 
Kretingos, Biržų bei kitose 
apskrityse.

Iš viso per vasarą Lietu
voje bus pastatyta šimtas 
naujų mokyklų. Didinamos 
išlaidos liaudies švietimui; 
1949 metais jos sudarys 
daugiau kaip 285 milijonus 
rublių — 28 milijonais rub
lių daugiau, negu pernai.

Lietuvos Teatruose
Vilniuje įvyko Visasąjun

ginės tarybinių spektaklių 
šiuolaikinėmis temomis ap
žiūros antrasis ratas. $ioje 
apžiūroje dalyvavo 6 res
publikos dramos teatrai.

Ypatingą pasisekimą tu
rėjo Lietuvos TSR Valsty
binis Dramos Teatras, ku
ris parodė žiūrovams Gus
taičio ir Chlivickio pjesę 

; “Obelys žydės” K. Kymon- 
taitės pastatyme ir N. Vir
tos pjesę “Pasmerktųjų są
mokslas”, kurią pastatė TS 
R Sąjungos liaudies artis
tas, Stalininės premijos 
laureatas B. Dauguvietis.

Šiltai žiūrovai sutiko 
Vilniaus Rusų Dramos Te
atro patriotinį spektaklį 
“Anoje pusėje” (režisierius 
J. Ščerbakovas) ir Panevė
žio Dramos Teatro spektak
lį “Audra artėja”, pasako
jąs apie darbo žmonių re
voliucinę kovą buržuazinė
je Lietuvoje.

Įvykusi tarybinių spek
taklių šiuolaikinėmis te
momis apžiūra pademons
travo sostinės bei apskričių 
teatrų darbuotojų aukštą 
profesinio meistriškumo ly- •
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K. MARUKAS

Obelaite
Kolektyvinio ūkio sandė

lininkas prisvėrė man už 
darbadienius kalną maišų 
su grūdais, pasišaukė į val
dybos raštinę ir poškina:

— Pasirašyk, Vabalai, 
kad tarp mūsų kvit. Per 
dvejus metus nesuvalgysi 
ką užsidirbai. Skalsi kolek
tyvinė duona!

Pastačiau po savo pavar
de kryžiuką. Nubraukęs 
nuo galvos lapinę, taip ta
riau :

— Skalsi kolektyvinė 
duona, nes ji ašarose ir 
prakaite neišmirkyta, ir jos 
lig valiai. Tegul skradžia 
žeme prasmenga tie laikai, 
kai visą mužiko procę šuva 
ant uodegos nusinešdavo.

Čia įsikišo kolektyvinio 
ūkio pirmininkas.

— Nors ir paskutinis tu 
įstojai į kolektyvą, — sako 
jis, — bet dirbai už du.

Visas išraudau kaip vė
žys. Brigadininkas Širvys 
man kumšt į pašonę ir rik
telėjo:

— Rėžk, Vabalai, kaip tu 
su vadelėm per dirvonus 
Daujotą vijaisi.
. Visi nusikvatojo, o Šir
vys man po sėdyne pastūmė 
uslaną; vyrai atidarė tabo
kines ir skanus tabokos kva
pas pasklido po visą rašti
nę.

— Nėra ko slėpti grieko 
kišenėje, — tariau, alkūnė
mis užgulęs stalą. — Vijau
si Daujotą per dirvonus ir 
net iki jo atšlaimo. Per vi
są amžių pirštu nesu palie
tęs žmogaus, o apsijuokiau 
senatvėje, sulaukęs žilo 
plauko. Kad jums būtų aiš
kus mano pasakojimas, tai 
pasiklausykite šiandien, ko
dėl aš iš karto nestojau į 
kolektyvą.

Amžius kupron suvaro ir 
vaiku padaro. Išėjau aš iš 
susirinkimo, ir traukdamas 
vieškeliu . sprendžiau sau 
mįslę — kaipgi mes čia iš
vien dirbsime žemę. Žmogus 
aš nemokytas, neraštingas, 
net traukiniu nė sykio ne
važiavęs. Apie kolektyvus 
girdėjęs tik iš kalbų.

Netoli kryžkelės paveja 
mane iš turgaus lineika 
Daujotas; nuo karčiosios 
įraudęs, per kaklą pernėręs 
riestainių virtinę. Negėrė 
jis anksčiau, bet kai Tary
bos nurėžė pusę jo žemės, 
žmogelis sumenko, ėmė dė
vėti sermėgėlę. Net ir ne- 
pasakytumei, kad čia anks
čiau buvęs ponas Daujotas, 
pas kurį klebonas atvažiuo
davo kortom lošti.

Sulaikė jis eržilą, savo 
bobai į rankas įbrukęs va
deles, liepė jai vienai va
žiuoti. Prisėdo jis šalia ma
nęs ant griovio krašto, nu
sižiovavo, pavaišino pirkti
ne taboka. Žodis po žodžio 
įsišnekėjom. Na, aš jam ir 
viską papasakojau apie ko
lektyvinį ūkį.

— Pažįstu, Vabalai, tavo 
gyvenimą, — tarė jis liūd
nom akim į mane pažvelgęs. 
— Ką tu matei gero? Bu
vai tvisų ujamas, net nuo
savo kampo per amžių ne
turėjai. Dabar įsitverei na
gais žemės, tai, broli, laiky
kis, laikykis jos! — pagra
sė jis man storu pirštu.

Tik tiek Jis man tepasa
kė ir nuėjo savo keliu. Bet 
jo žodžiai, kaip peiliais su
rėžė krūtinę.

Parėjau namo, užsida
riau savo kamaraitėje prieš 
žibalinę: susiėmęs rankomis 
veidą, galvoju:

“Jaunystėj mokiausi pas 

3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Ketv., Rugp. 18, 1949

kalvį. Nepasisekė. Taip ir 
likau be amato skurdžiumi 
per visą amžių: kalvė sude
gė, o kalvis išsikėlė į mies
tą. Paskui per pažįstamą 
bažnyčios maršalką galė
jau gauti klebonijoje sargo 
vietą. Pražiopsojau, nepasi- 
tvėriau laimės už uodegos, 
pasirodžiau prieš kleboną 
vyžuotas — pravarė. Girdi, 
kaip tu toks rodysies prie 
dievo namų. Kol už pasko
lintus pinigus nusipirkau 
batus, buvo jau po laiko. 
Sargu buvo pasamdytas to 
paties maršalkos brolis. Ve
džiau, pasipylė vaikai. Dė] 
duonos kąsnio teko vėl ber
nauti. Dirbau daug, o ki
šenėje nė grašio. Vaikai 
duonos prašo, o pirkti nėr 
už ką.

Susilaukiau Tarybų vaj- 
džios: gavau žemės, arklį..; 
Uoliai ėmiau kurti savo 
naują gyvenimą. Nespėjau 
sušildyti naują trobą, kai 
užgriuvo karas: vokiečiai 
viską sudegino, išsivarė gy> 
vulius, o man net kapos ru
gių neleido nusikirsti. Ir 
vėl teko skursti.

Po karo matininkas iš 
naujo man atmatavo devy
nis hektarus; privežiau rąs
tų, pasistačiau savo ranko
mis trobą, o prie slenksčio 
pasodinau obelaitę, kad ji 
neštų mano vaikaičiams 
vaisių ir primintų jiems 
apie tas dienas, kada aš ant 
visados atsisveikinau su 
savo karčia dalia. Atkutau, 
kaip tas zuikelis iš po žie
mos. Per visą amžių netu
rėjau savo žemės ir dabar 
štai, kai įsigyvenau, palik 
viską čia...

Ir alkūnes tą naktį pra- 
kiurinau berymodamas.

Prašvito. Išėjau į lauką. 
Apėjau visą sodybą. Mano 
žemė buvo prie pat vieške
lio. Mečiau žvilgsnį į mig
lose paskendusį vieškelį; 
prisiminiau, kiek aš čia var
go ir triūso sudėjau, kol įsi
gyvenau, papuošiau žemelę. 
Atsisėdęs ant trobos slenks
čio priešais obelaitę, post
ringauju: įleidau aš jau čia 
šaknis, kaip toji obelaitė, 
kad man taip sunku skirtis 
su žeme.

Sukilo šeima. Mane klau
sia, ar aš nesusirgau, ar. 
kas blogo neatsitiko. Po 
pusryčių sėdėdamas už sta
lo, kertėje, dėstau šeimai, 
koks reikalas. Mano senė 
tik pakraipė pečiais: “Da
ryk, tėvai, kaip tau geriau 
išeina.” O dukros vieną te- 
tvirtina:

— Į kolektyvinį ūkį!
— Cit! — surėžiau kum

ščiu į stalą. — Dar aš ne
apsisprendžiau. Pagalvosiu.

Ir taip aš galvojau vieną 
dieną, kitą...' Vengiau susi
tikti kaimynus, ir jei pas 
mane kas ateidavo, užsida
rydavau savo kamaraitėje 
ir nuduodavau sergantį. 
Tik iš namiškių kalbų iš
girsdavau, kad jau suvežė j 
kolektyvinį ūkį visus padar
gus, kad statosi trobesius. O 
dukros neduoda ramybės. 
Pamato jos pro ' langą at
slenkant per dirvonus su 
lazda rankoj Daujotą, su 
ironija sako:

— Eik, tėte, pasitikti sa
vo globėjo!

Daujotas, peržengęs slen
kstį, pastato savo gumbuo
tą lazdą į kertę ir, atsisėdęs 
už stalo, ką nors naujo po
rina :

— Matei, kaip kolektyvi
nio ūkio valstiečiai sodus 
kapoja? — arba: — vaje,

Klausydamas Raudonojo Kryžiaus patarimo, kaip už
silaikyti, kad būtu vėsu karščiuose, washingtonietis 
Tom Stowe pasistatė priešais save ir, prakaitą brauk
damas, bando “išgerti 12-15 stiklinių per dieną.” Ki
ti RK patarimai sako: dėvėk liuosais drabužiais, val
gyk lengvą maistą, bet vartok daugiau druskos, ma

žiau nuovargio, geriau pasilsėk ir išmiegok. Tačiau, 
kaip išmiegoti, kad karščiuose sunku užmigti—nepa
tarė. Anksti rytą, kada oras vėsiausias, galėtum il
sėtis, reikia keltis eiti Į darbą. Ypatingai reikia anks
ti keltis ten, kui; Įvesta “dienos šviesos taupymo lai
kas” tiks|u taupyti fabrikantams elektros bilas. O 
su sveikata—kas jos paiso? Vienas darbininkas nu

virto, keli i jo vietą.

Tai didysis darbas visos pažangiosios Amerikos lietuvių vi
suomenės. šaukia į darbą mus visus, apšvietą branginančius 
žmones, vne tik mūsų dienraščio bendrovės pareigūnai, bet ir 
pati mūsų sąžinė. Mūsų dienraštis baigia 30-tus metus savo gy
vavimo infliacijos prismaugtas. Turime jį gelbėti!

Reikia jam naujų skaitytojų,, reikia parengimų ir reikia au
kų. Tik tais būdais stodami į pagalbą dienraščiui, galėsime džiu
giai apvaikščioti sukaktį ir užtikrinti jam ateitį.

LAISVES
JUBILIEJUS

džia padėjo artojui tik ant 
savų kojų atsistoti. Jo šian
dien laimė — kolektyviniuo
se ūkiuose.

Nepaklausiau tąsyk Ory
bės. Teisybė, bųdavo dienų, 
kad jau nuspręsdavau stoti 
į kolektyvinį ūkį, pagalvo
jęs sveiku protu: “Tarybos 
davė man žemės, nubloškė 
nuo sprando ponus. Argi 
jos tokiam Vabalui geidžia 
blogo?!” Bet'čia vėl save 
sulaikydavau. Pagalvosiu 
dar geriau. Palauksiu die
nelę kitą. Prisižiūrėsiu į 
kolektyvinį ūkį iš šono... o 
kaimynai iš manęs šaiposi:

— Palauk, Vabalai, dar 
trupučiuką. Atbėgs kiaulė 
su barankom,' tai nudyvysi 
svietą! .. :

Ir taip aš galvojau iki pa
vasario. '

Laukuose kur-ne-kur bal
tavo sniegas, pažeme pra
skrisdavo varnėnų būrys. 
Perėjau saulėtą dieną per 
savo laukus. Matau —
kas jau pradėti dirbti že
mę, ir nusprendžiau — jei
gu aš jau atsilikau nuo vi
sų, tai nepasiduosiu. Parai- 
tęs rankoves, griebiausi 
darbo.

vaje, kiek ant kelio kviečių 
jų priberta. Dvi dienas var
nų pulkai lesė.

Kartą neiškentus įsikišo 
mano senė:

—Ko, sveikas, išsigalvoji? 
Pati savo akimis mačiau, 
kaip Juška rišdamas-maišą 
netyčia pabėrė avižų žiups
nelį. Kurgi jau matei tuos 
kviečius?

Vieną dieną ateina pas 
mane komunistų partijos 
valsčiaus komiteto sekreto
rius Grybe. Padavė ranką, 
pasisveikino.

—*- Na kaip, apsisprendei 
jau stoti į kolektyvinį ūkį? 
— klausia jis mane.

— Vis dar galvoju, — at
sakiau krapštydamas paau
sį.

— Gerai, pagalvok. 
Varu tavęs nieks nevaro.

Paskui pasižiūrėjo man į 
akis, taip kiaurai visą dūšią 
mano peržvelgdamas, ir lyg 
pats sau tarė: (

— Neieškok, Vabalai, lai
mės devyniuose hektaruose. 
Turtingesnis esi tu nei įsi
vaizduoji. Tavo dabar visa 
žemė —- kiek akim užmesi. 
Nuvažiuosi tu už šimto, 
tūkstančio kilometrų — ir 
ten tavo žemė. Tarybą val-

lai-

(Daugiau bus)

Specialė Laida Atžymėjimui
30 Metų Dienraščio Sukakties
Rugsėjo 16 d. dienraštis Laisvė išeis dvigubai padidintas. 

Tai bus 30-ties metų sukakties atžymėjimui specialė laida, ši 
laida turi mirgėti organizacijų pasveikinimais dienraščio 30 me
tų sukaktim. Taipgi reikia aplankyti biznierius ir gauti jų pa- 
siskelbimus specialei laidai. Asmenys, kurie aukuos jubiliejaus 
proga, jų vardai bus išspausdinti specialėje laidoje.

Nelaukime Vajaus Gavimui 
Laisvei Naujų Skaitytojų

Pats gražiausias žygis atžymėjimui mūsų dienraščio 30 metų 
sukakties bus gavimas kuo daugiausia naujų skaitytojų. Nelau
kime vajaus, darbuokimės dabar gavimui naujų skaitytojų. Stip
riausias užtikrinimas dienraščio ateities yra skaitytojai. Kuo 
daugiau bus skaitytojų, tuo stipresnis bus mūsų dienraštis mo- 
raliai ir materialiai. Kiekvienoje sueigoje kalbinkime žmones 
užsisakyti Laisvę.

SKAITYTOJŲ BALSAI Sveikinkite Dienraštį Sukaktim
MIAMI, FLA

Širdingai dėkavojame Ro- 
chesterid draugams ir drau
gėms už suruoštą parę atsi
sveikinant, mums iš Roches- 
terio išvažiuojant. ' Jūsų tas 
didis draugiškumas pasiliks 
pas mus ant visados.

Mes gyvename dabar Mia
mi, šiltoje Floridoje, apsisto
jome pas lietuvius.

W. Lack.
♦

d.

RAŠINĖLIS DIEVO 
PAUKŠTELIAMS

“Keleivyj” iš liepos 27 
tūlas dipukaę V. Kimontas, 
kurio šmeižtai dažnai «puošia 
to ^šunlupio puslapius, rašo 
apie 1926 metų fašistų smur
tišką perversmą Lietuvoj ir 
žymi, jog, girdi, ant rytojaus 
po perversme) Lietuva “dar 
vis buvo apstulpusi ir neparo
dė reikalingo pasiryžimo, kad 
santvarka būtų atsteigta.”

Tiesa, p. Kimontai, kad 
liaudis buvo apstulpusi, bet 
netiesa, kad to meto Lietuvos 
valdininkai su Grinium prieš
akyje buvo^apstulpę. Lietu
vos liaudis, tiesa, neparodė 
pasiryžimo santvarkai atsta
tyti, bet kaip gi ji be vadų 
galėjo ką daryti? Juk social
demokratai, kuriems gal ir 
Kimontas priklausė, ėjo išviep 
su liaudininkais ir klerikalais,

Patys Savo Iniciatyva

di- 
me-

Ne visus biznierius ir asmenis, kurie nebiznieriai, norinčius 
pasveikinti dienraštį sukaktim, mes galėsime aplankyti ir pa
prašyti skelbimo ar pasveikinimo specialei sukakties atžyRieji
mo laidai. Mes prašome biznierių ir asmenų nebiznierių, gyve
nančių toliau nuo didesnių kolonijų, prisiųsti paskelbimą ar pa
sveikinimą tiesiai dienraščiui Laisvei. Padarykite tą gerą patys 
savo iniciatyva.

o liaudies vadai, darbininkų 
veikėjai buvo sutalpinti į ka
lėjimus arba koncentracijos 
stovyklas.

Kad liaudininkai buvo fa
šistų perversmu pasitenkinę, 
parodo ir tai, kad A. Sme
tona neužilgo po to paskyrė 
Griniui nemenką pensiją. Gri
nius dabar, atvykęs Ameri
kon, rašo knygas ir teisina 
savo darbus, bet jam niekad 
nepavyks jie išteisinti.

Lietuvos liaudis, pasimokiu
si iš praeities, parodė 
džiulio pasiryžimo 1939 
tais.

Lietuvių tauta šiandien lais
va ir kuria naują gyvenimą.

Kiekvienas dipukas, kurio 
protas nėra apnuodintas fa
šistinių nuodų, turėtų pagal
voti apie tai, prie ko fašis
tai ir jų talkininkai klerikalai 
ir socialdemokratai buvo pri
vedę Lietuvą. šiandien tie 
patys ponai nori naujo pasau
linio karo, o tai reiškia — 
pražūties lietuvių tautai 'ir 
žmonijai. Argi padorus dipu
kas gali tokiam lietuvių tau
tos priešų geismui pritarti ?

Ne, jo pareiga stovėti su 
progresyvia visuomene, su sa
vo tauta, su tais, kurie kovo
ja už taikos palaikymą.

Susninkų Jurgis.
(Rašinėlį žymiai sutrumpi

nome.—Red.,

Jei norite kokių platesnių informacijų dėl pasiskelbimų ar 
kokių kitų reikalų, rašykite Laisvės Administracijai ir mes jums 

i
mielai suteiksime visas informacijas.

Visais reikalais kreipdamiesi, adresuokite: v

LAISVE
427 Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y
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PHILADELPHIA, PA.
Vyras ir dukrele Helen Ma-

(Tąsa)
Gal tik gatves buvo kiek 

tiesesnės, išsišakojusios spinduliais 
nuo centrinės aikštės, ir pačioje 
aikštėje susmego žemėn keli senoviniai 
prekybinių patalpų mūro namai; ir ar
čiau centro mediniai sudubę namai stik-

akimis viską matėme. Visą, kaip buvo.
— “Pasakokit viską iš eilės. Viską, ką 

jūs ten išvydote.
Trobon įėjo Bazima. Jis eidamas vil

kosi vatinį švarką, o įėjęs išsiėmė iš pa
laidinės kišenės akinius ir užsidėjo ant 
nosies. Tylėdamas parodžiau jam į žval-

linėmis verandomis ar mezoninais su 
įmantriais aukštais, panašiais į kuosų 
lizdus, savo architektūra bylojo apie to
limą kaimo praeitį ir nevisai valstietiš
ką jo kilmę.- Atitrūkę nuo savo uodegos, 

. mes nutarėme čia leisti pailsėti žmonėms 
ir arkliams. Pradžioje buvo manę už
trukti tik parą, bet vadovybė iš Didžio
sios žemės, matyt, nudžiugusi dėl to, kad 
mes vis dėlto pasukome į pietus, pasiūlė 
mums numesti dar krovinio. Stovyklavi
mas buvo pratęstas keliolikai dienų. Šal- 

• čiai nukrito, oras buvo giedras, sniegas
netirpo, bet buvo minkštas, korytas ir, 
pats prašėsi spaudžiamas gniūžtėmis bei 
■lipdomas į bobas, o nuslidintuose per žie
mą rogių keliuose geltonavo arklių išma
tos, šiaudai bei rudenį kurui nukirstų 
beržų lapai. Kažkur rytmetiniuose šal
čiuose, ryškiose saulėtose dienose buvo 
spėjamas Prišvino- pasaulio pavasaris. 
Kas gi galėtų pagalvoti, kad tomis švie
siomis naktimis vokiečiai ir jų ištikimi 
tarnai, bejėgiai prieš liaudies rūstybę, 
tvinstančią po visą Ukrainą ir Baltaru
siją, įvykdys patį žiauriausią ir provo- 
kacingiausią darbą. Pradžioje mes nesu
pratome viso niekšiškojo priešo sumany
mo biaurumo ir pavojingumo, ir, tik pa- 

i • į'laipsniui susidurdami su juo, mes vis 
’aiškiau ėmėme suvokti naująjį pavojų, 
iškylantį mūsų kelyje. Tegu tad prasi
skleidžia tos niekšingos istorijos uždan
ga,’ kadangi man ir mano draugams te
ko būti jos pradžios liudininkais ir pa- 

' matyti versmę ūkrainietiškai vokiškų na
cionalistų provokacijos, suteikusios mū
sų liaudžiai dar daugiau kančių ir au

gus. >.
Jie vėl painiai, skubėdami ir jaudin- 

damiesi ėmė pasakoti. Aš vėl negalėjau 
nieko aiškiai suprasti.

— O kokie ten žmonės rogėse, prie 
štabo vartų? Kažkokie vaikučiai?...— 
paklausė Grigorijus Jakovlevičius.

—Taigi jie.. . Tie, kurie išliko iš 
lenkiško kaimelio. Visus kitus išpiovė. 
Is senus, ir mažus.

— Bet kas gi? Sakykite, vyručiai, jūs 
aiškiai...

—O jei mes ir patys aiškiai nežino
me? .. . — nustebo Lapinas, įpratęs pa
prastai* mane matyti ramesnį, negu šian
dien. ,
' — Na, ką gi pasakoja tie jūsų kelei
viai? Kalbėjotės jūs apie ką nors pake
liui? Vesk juos čia, — sukomandavo 
Bazima.

Kol Lapinas ėjo į gatvę, Volodia Ze- 
bolbvas mums aiškino:

— Iš jų taip pat maža ką sužinosi. 
Tik dantimis kalena ir vis: “Proše pa-r 
na, ir proše pana.” Net keista. Viena tik 
iš jų girdėjau, kad vyriausią tos sker
dikų gaujos vadina Saška. Kai pasakė 
“Saška,” tai vaikai rėkte rėkia"... Štai 
patys pamatysite . ..

— Visus įvesti ar po vieną? — šaukė 
priebuty Lapinas.

— Tyliau tu, tyliau, — sudraudė jį 
Bazima.

Namų šeimininkai taip pat susibūrė 
prie svetainės durų, j r aš pastebėjau, 
kad išgirdus žodį “Saška” jų akys taip 
pat išsiplėtė, o vaikai ėmė išsigandę 
glaustis prie motinos kelių.

kų.
Štai kaip tat atsitiko:
Antrą mūsų stovyklavimo Stepan-Go- 

rodoke dieną, dar gerokai prieš aušrą, 
fnane pažadįno žvalgai. Pro miegus aš 
■he iš karto supratau, apie ką jie prane
šinėjo. Greita Lapino kalba, perttaukia- 
'ma Volodios Zebolovo intarpų bei bari
mų, jų skubūs judesiai ir tų vyrų, ma
čiusių kruvinus vaizdus, jaudinimasis, 
pakišo man mintį, kad kažkur, apėję 
mūsų užtvaras, pas mus įsiveržė vokie
čiai. Nesulaukdamas pranešimo pabai
gos, aš sušukau-sargybiniui.

:— Surask budėtoją ir tegu pažadina 
Bazimą! Yra svarbių žinių!

— O vadą ir komisarą ar taip pat pri
kelt?

■et — Nereikia, — tarė Zebolovas. — Jūs 
geriau išklausykite mus iki galo, drauge 
papulkininki.

Ir jie, kiek aprimę, ėmė pasakoti. Ap
linkinių rajonų gyventojai yra maišyti. 
Nuo senų laikų Čia gyvena lenkai, ukrai
niečiai ir žydai. Retkarčiais pasitaiko 
grynai lenkiški kaimai, dažniau ukrai- 
nietiški, o daugiausia žmonės gyvena su
mišai. Šiandien naktį į vieną nedidelį, 

' apie trisdešimt trobų, lenkišką kaimelį, 
įsikūrusį miške, įsiveržė apie pusšimčio 
ginkluotų žmonių grupė. Nepažįstamieji 
apsupo kaimą, pastatė sargybas, o pas
kui ėmė eiti iš trobos į trobą ir naikinti 
gyventojus. Ne sušaudymas, ne bausmė, 
o žvėriškas naikinimas. Ne šūviais, o 
ąžuoliniais vėzdais per galvą, kirviais. 
Visus — vyrus, senius, moteris, vaikus. 
Paskui, matyti, apkvaitę nuo kraujo ir 
beprasmiško žudymo, ėmė kankinti savo 
aukas. Plauste, badė, smaugė. Būdamas 
pusėtinai kare prityręs ir gerai žinoda
mas vokiečių baudėjų stilių, aš'vis dėl
to negalėjau iki galo patikėti žvalgų pa
sakojimui. Tokių dalykų aš dar nebuvau 
girdęjęs.

— Bet jūs, vyrai, palaukite'! Gal 
. jums priplepėjo kas iš baimės?

— Kas čia priplepės! — skubėjo už
baigti Lapinas. — Mes patys tame kai
me .būvome. Kai artinomės rogėmis, jų 
sargybinis iššovė du kartus iš šautuvo. 
Mes rėžtelėjome iš automatų. Kaime iš 
karto pakilo triukšmas, supyškėjo keli 
šūviai, bet ne į mus, o paskui sulojo 
šuo, ir viskas nutilo. Tik girdėti, kaip 
kažkokia boba klykia ir dejuoja. Mes 
patylom, daržais, prasigavome : ir savo

Pagaliau, Lapino pastumiami, įėjo ne
žinomi miško kaimelio gyventojai. Jų 
buvo keturi: apie šešiasdešimt metų am
žiaus senis, jauna moteris ir du vaikai. 
Iš tikrųjų, jie drebėjo. Gal nuo baimės,* 
o gal nuo šalčio. Jų drabužiai buvo len
gvi, greitomis užsimesti ant pusnuogio 
kūno. Matyt, jie buvo užklupti staigiai, 
vidury miego, kaip užklumpa žmones 
gaisras,, ūmai kilęs jų namuose po vi
durnakčio.

— Tėveli, įeikite. Sėskitės, tėveli, — 
pristūmė seniui taburetę Bazima.

—Proše pana, — atsakė senis. — 
Proše pana, aš šičia, šičia pastovėsiu, — 
ir jis prisišliejo prie durų staktos.

Prie antros staktos prisišliejo mote
ris, uždėjusi rankas ant pečių berniukui 
ir mergaitei. Ji tylėjo. Vaikai buvo vie
nodo ūgio, aštuonerių devynerių metų, 
labai panašūs viens į antrą, gal būt, 
dvynukai.

— Tėveli, papasakokite, kas buvo jū
sų kaime? — paprašė Bazima.

— Proše pana, tie ponuliai viską ma
tė; ponai viską galės ponui papasakoti,
— rodė jis į žvalgus.

— O gal ponas, pats mums papasakos?
— paprašiau aš jp

—Proše ponuli, atleiskite, ponuli...
Senis ilgai kažką nesuprantamai 

murmėjo. Pusė jo žodžių' buvo “proše 
pana,” o kiti — nesuprantami. Tada 
mes kreipėmės į moterį. Bet ji tylėjo. 
Tik kai aš atidžiai pasižiūrėjau į jos ne
judančias akis, į blyškų veidą su stam
biais prakaito lašais, — aš pamačiau: 
tai buvo beprotė arba, mažiausiai, pa- 
raližuotos valios ir jausmų žmogus. Ji 
mechaniškai, mėšlungiškai įsikibusi lai
kėsi už vaikų pečių ir, įsmeigusi negy
vą žvilgsnį kažkur viršum mūsų, tylėjo. 
Mes dar kartą pabandėnie ją kažko pa
klausti.

— Proše pana, tai yra mano, duktė. 
Duktė, o tie jos vaikučiai.

Duktė tylėjo.
Berniukas, lig šiol žiūrėjęs į mus pla

čiai atvertomis akimis, staiga ėmė kal
bėti:

— Jie įėjo trobon ir iš karto ėmė suk
ti ,mūsų tėvui rankas ... “Sakyk, mo
zūriškasis snuki, kur auksas? ...”'

—' Tėvuko kauleliai braška, o mes 
verkiam... — tarė mergaitė.

(Bus daugiau)

(Pabaiga)
Vežimas^ laukęs jų stotyje, 

buvo didingas ir liuksusinis, 
kaip kokia privati karieta. 
Džordžas, išplėtęs akis, ste
bėjo visa, - kas buvo būdinga 
įstaigai, į kusią,, jię vyko, ir 
jo baimė kiekvieną akimirką 
mažėjo. Kai jie pravažiavo 
plačius vartus įr nuriedėjo 
erdviais laukais, jis įsitikino, 
kad ši vieta nepaveiks blo
gai jo brolio. Tai priminė 
vasarvietę arba, teisingiau sa
kant, kaimo klubą. Ir kai 
jie riedėjo toliau, apšviesti 
pavasario saulės/ Džordžo au
syse skambėjo paukščių gies
mės, o šnervėse jis juto gėlių 
kvapą; jis ėmė svajoti apie 
savaitės poilsį tokioje vieto
je, ir jo akyse iškilo nykus 
vasaros vaizdas mieste ir 
įstaigoje. Jo pajamų neužte
ko pasirūpinti ir broliu ir sa
vimi.

—-Eime pasivąikščioti į lau
kus, — pasiūlė jis po to, kai 
jie buvo sutikę daktarą Bo- 
dinijų ir apžiūrėję Alui pa
skirtą butą.— Karieta išvyks
ta į stotį už pusantros valan
dos, tai mes dar turime lai
ko.

—Čia gražu,—po valandė
lės pastebėjo jis. Po jo ko
jomis buvo aksominė žolė, 
medžiai skljautėsi virš galvos, 
ir jis stovėjo mirgančioje pro 
lapus saulės-šviesoje.

—Aš norėčiau pasilikti čia 
visą mėnesį.

—Aš pasikeisiu vietomis su 
tavim,—skubiai tarė Alas.

Džordžas nusijuokė iš to, 
bet širdyje pajuto kažką ne
malonaus.

—-Pažiūrėk į šitą ąžuolą!— 
sušuko jis.—Arba tas genys! 
Argi jis ne gražuolis?

—Man čia nepatinka,—gir
dėjo savo brolio murmėjimą.

Džordžo lūpos išsitempė, 
pasiruošdamos kovai, bet jis 
tarė:

—Aš noriu išsiųsti Meri ir 
vaikus į kalnus. Jai tai rei
kalinga, o taip pat ir vai
kams. Ir kai tu pasitaisysi, 
aš tučtuojau ir tave išsiųsiu 
pas juos. Tada, prieš sugrįž
damas į įstaigą, galėsi gauti 
savo vasaros atostogas.

—K& tu bekalbėtum, aš 
vistiek nepasiliksiu šitame 
prakeiktame urve, — staiga 
pareiškė Alas.

—Ne, tu paliksi ir tu patai
sysi savo sveikatą ir atagusi 
jėgas; ir kai Meri tave pa
matys, jos skruostai įgaus sa
vo senąją spalvą.

—Aš grįžtu atgal su tavim! 
—Alo balsas buvo tvirtas.— 
Aš grįžtu tuo pačiu traukiniu 
atgal. Aš manau, kad jau 
laikas į karietą.

—Aš nepapasakojau tau vi
sų savo planų, — Džordžas 
mėgino tęsti toliau, bet Alas 
jį nutraukė.

—Galėtum visa tai baigti. 
Man visai nepatinka tavo 
saldliežuvavimas. Tu elgiesi 
su manimi, kaip.su .vaiku. Aš 
ne vaikas, Aš pakeičiau savo 
nuomonę, ir tu pamatysi, kaip 
ilgai aš galiu laikytis savo 
nusistatymo. Gali manęs ne- 
įkalbinėti. Man visai nerūpi, 
ką tu pasakysi. ,

. £ . ,
Jo akys degė niūria ugni

mi, ir broliui jis labai pri
minė prie • sienos priremtą 
žiurkę, beviltiškai pasiruošu
sią kautiš. žiūrėdamas "į jį, 
Džordžas prisiminė vaikystę, 
ir dabar jam atrodė, kad pa- 
.galiau atgijo tas pats senasis 
Alo atkaklumas, kuris įgalin
davo jį, dar vaiku būnant, prie
šintis bet kokiai prievartai ir 
įkalbinėjimui.

Džordžas neteko vilties. Jis 
pralaimėjo, šitas sutvėrimas 
nebuvo žmogus. Jis neteko 
paskutinio gerojo žmonišku
mo instinkto; tai buvo tingus, 
kvailas, nepaslankus galvijas 
—vien tik gyvenimo žaliavai 
linkusi vaidytis, maištingą ir 
nesuvaldoma. Ir Džordžas, 
stebėdamas brolį, jautė savy-

je kylantį panašų brutalumą. 
Jis staiga pajuto, kad jo pirš
tai, kaip kokio žmogžudžio, 
tempiasi ir riečiasi, ir jame 
kilo troškimas žudyti. Ir pa
galiau jo mintyse gimė piktas 
sumanymas, kuris tartum 
kurstė jį, Šnabždėdamas jam, 
kad vienintelė, išeitis—nužu
dyti jį.

Jį pažadino iš susimąstymo 
tarnas, kuris tarp medžių su
šuko, pranešdamas, kad ka
rieta jau laukia. Jiss atsilie
pė, Paskui,’ žiūrėdamas tie
siog prieš save, pastebėjo bro
lį. Jis visai užmiršo, kad tai 
buvo jo brolis. Prieš vieną 
akimirką jis buvo jam tik 
daiktas. Jis ėmė kalbėti, ir 
bekalbant jam paaiškėjo, ką 
jis turi daryti. Jis atsisakė 
savo piktojo sumanymo. Ja
me slypįs žvėris pakišo jo 
protui kitą išeitį.

—Tu esi niekam tikęs, A- 
įai,—tarė jis. — Tu tai žinai. 
Meri gyvenimą /tu pavertei 
pragaru. Tu esi prakeikimas 
savo vaikams. Ir niekam iš 
mūsų tu nepavertei gyvenimo 
rojumi.

—Nėra prasmės tau kalbė
ti,—įsiterpė Alas.—A'š vistiek 
čia nepasiliksiu.

—Kaip tik apie tai aš ir no
riu kalbėti,—tęsė Džordžas.— 
Tau nereikia čia pasilikti! (A- 
;lo veidas nušvito, ir jis neju
čiomis padarė judesį, lyg 
ruoštųsi bėgti prie karietos.) 
Antra vertus, visai nereikalin
ga, kad tu grįžtumei su ma
nimi. Yra dar kita išeitis.

Džordžo rąpka atsidūrė už
pakalinėj kišenėj ir pasirodė 
su revolveriu. Jis gulėjo jo 
delne nukreiptu į Alą vamz
džiu, ir Džordžas ištiesė jį 
Alui. Tuo pačiu metu jis pa
rodė galva į netoliese esan
čius krūmus.

—Tu manęs neįbauginsi, — 
sumurmėjo Alas.

—Tai ne bauginimas, Alai, 
žiūrėk į mane. Aš rimtai kal
bu. Ir jei tu pats to nepa
darysi, tai aš turėsiu tat at
likti už tave.

... 1 \
Jie pažvelgė vienas į antrą, 

o ištrauktas revolveris vis dar 
buvo atkištas. Alas valandė
lę svyravo, paskui jo akys su
blizgo. Staigiu judesiu jis 
čiupo revolverį.-

—O dieve! aš padarysiu 
tai,—tarė jis.-—Aš parodysiu 
tau, koks esu.

• Džordžui staiga pasidarė 
blog>. Jis nusisuko. Jis ne
matė, kaip brolis įėjo į krū
mus, bet girdėjo žingsnius, 
kai jis skverbėsi pro lapus ir 
šakas.

—Sudiev, Al^ai! — sušuko 
jis. :

—Sudiev!—pasigirdo atsa
kymas iš krūmų.

Džordžas pajuto, kad pra
kaitas išpylė jo kaktą. Jis 
ėmė nosine šluostyti veidą. 
Jis girdėjo, lyg iš labai toli, 
tarno balsą, vėl šaukiantį 
jam, kad karieta jau laukia. 
Genys nusileido mirgančioje 
saulės šviesoje ir apie dvyli
ka pėdų nuo jo ėmė kapoti 
medžio stuobrį. Džordžui at
rodė, kad visa tai būvo sap
nas, bet vis dėlto jis jautėsi 
visiškai teisingai pasielgęs. Jo 
ir buvo teisingai pasielgia. 
Čia buvo tik ta viena išeitis.

Visas jo kūnas konvulsin- 
gai krūptelėjo, lyg revolveris 
būtų-iššovęs. Tai buvo Alo 
balsas, čia pat, užpakaly jo.

—štai, čia tavo pistoletas, 
n—tarė Alas,—aš pasiliksiu.

Tarnas pasirodė tarp me
džių, ^skubiai artindamasis ir 
šaukdamas susirūpinęs. Džor
džas įdėjo ginklą į kišenę ir 
nutvėrė brolio rankas'.

—Tebūnie dievas su tavim, 
senasis vyre,—suihurmėjo jis. 
—Ir.. . —• pratarė, paskutinį 
kartą spausdamas rankas 
Sėkmės!

—A.Š ateinu, — sušuko jis 
tarnui ir nusisukęs nubėgo 
tkrp medžių prie karietos.

Vertė R. Stropus.

MIRĖ
Liepos 13 d., mirė Morta 

Šmitienė, 71 metų, gyvenus 
127 Moore St. Palaidota šv. 
Kryžiaus kapinėse liepos 20 
d. Liūdėsyj lieka vyras Jo
kūbas, 5 dukterys ir 2 sūnūs.

Liepos 16 d. mirė Veronika 
Gasčiūnienė (Gaston) 68 me
tų, gyvenus 262 VW. Broad 
St., Paulsboro, N. J. Palai
dota šv. Marijos kapinėse, 
liepos ‘19 d. Liūdėsyj lieka 
vyras Antanas, ‘2 dukterys ir 
2 sūnūs.

Liepos 18 d. mirė E. Gai
žauskas, 46 metų, pavienis, 
gyvenęs 1529 So. No p a St. 
Palaidotas Odd Fellows kapi
nėse, liepos 21 d. Liūdėsyj 
lieka broliai Jonas ir Edvar
das.

Liepos 20 d. mirė marijo
ną Butkienė, 47 metų, gyve
nusi 1*34 Siegal St. Palaidota 
šv. Kryžiaus kapinėse, liepos 
23 d. Liūdėsyj lieka motina 
Ona, 1 sesuo ir 1 brolis.

Liepos 28 d. mirė Adomas 
Stefonavičius, 78 metų, gy
venęs 1422' N.-Howard St. 
Palaidotas šv. Kryžiaus kapi
nėse, rugpjūčio 1 d.„ Liūdėsyj 
lieka žmona Jadvyga, 4 duk
terys ir 2> sūnūs. Laidotuvių 
direktorius Juozas Kavaliaus
kas.

Rugpjūčio 12 d. po sunkios 
operacijos, kiek sustiprėjus, 
grįžo iš ligoninės namo Ona 
Kavaliauskienė, laidotuvių di
rektoriaus Juozo Kavaliausko 
žmona, 16Q1 S. 2nd Street. 
Giminės ir pažįstami prašomi 
ligonę aplankyti. S. V. R.

Liepos* 31 d. minėjo savo 
gimtadienį Helen Earaminas, 
laidotuvių direktoriaus Domi
ninko J. Earamino žmona.

ry, taipgi jos motina Elzbie
ta Damulevičienė linki Hele
nai sulaukti daug laimingų 
gimtadienių.

Sunkiai serga Romanas 
Dambrauskas, 5010 Tulip St., 
narys. Liet. Muz. Namo B-vės 
ir Frankfordo kliubo. Kas 
galite, aplankykite ligonį.

, Kaimynas.

Detroit, Mich.
W. Reutheris Gavo Mandatą

Šiuo momentu likosi pa
skelbtos žųiios iš Michigan 
valstijos komisijos, kuri vedė 
balsavimą tarpe ■ visų Fordo 
įmonių, ar sutinka darbinin
kai išeiti į streiką, kad ga
vus reikalaujamas sąlygas.

Pasekmės ant greitųjų se
kamos : Iš daugiau negu 75 
tūkstančių balsavusių, už iš
šaukimą streiko padavė 65 
tūkstančiai, prieš 9^ tūks-, 
tančio.

Kas manė, kad po parduo
to streiko birželio mėnesį dar
bininkai daugumoj balsuos 
prieš streiką, labai apsiriko.

Reutheris pardavė praėjusį 
streiką, nes “speed up” nė 
kiek nesumažinta, bet dar 
padidinta. Tokiu būdu .darbi
ninkai nerado jokio kito bū
do, kaip tik konė vienbalsiai 
stoti už išėjimą iš naujo į 
kovą dėl pagerinimo savo bū
klės.

Kas liekasi dabar Fordo 
darbininkam, tai būti sargy
boje, kad Reutheris nesulau
žytų to įduoto streiko man
dato. Sk—is.

New York. — Atvažiavo 
buvęs prez. Herbertas Hoo- 
veris,. kuris kelionėj iš Ca- 
lifornijos buvo apsirgęs 
tulžies liga.

So. Boston, Mass; •
/

Amerikos Liet. PiliečiŲ Kliubo

PIKNIKAS
s įvyks Sekmadienį

AUGUST 21 RUGPICCIO
»

Lietuviu Tautiškam Pušyne
Montello, Mass., (prie Keswick Rd.)

i.

Busas išvažiuos nuo 318 Broadway,
So. Bostone, kaip 12:30 min. dieną.

v S S ®
Programas susidės iš:

Broadway Kvartetas — Gros Orkestrai.
Skanūs užkandžiai prie šalto alaus.

Kviečia visus KOMITETAS.

DETROIT, MICH. z
Prašome Visų Įsitėmyti, Kad —

SPAUDOS PIKNIKAS
Įvyks Sekmadienį

RUGP. 28 AUGUST '
Pradžia 12 vai. dieną

BEECHNUT PARK
Gera muzika šokiams ir daug visokių pamargini- 

mų. Dalyvaukite visi, paremkite savo spaudą.

šį pikniką rengia ir jus kviečia jame dalyvauti 
Detroito Draugijų Sąryšis.

4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Ketv., Rugp. 18, 1949

kaip.su


CLEVELANDO ŽINIOS
KAS BUVO IR KAS 
BUS CLEVELANDE

Spaudos Piknikas
Rugpjūčio 7 d. d d Rūbų 

darže įvyko spaudos pikni
kas. Publikos suvažiavo ne- 
bjogiausia. Matoma, bus ne
blogos ir finansinės pasek
mės, kurias kiek vėliau pa
skelbs pikniko gaspadorius d. 
P. Nemura. Vilnies redakto
rius L. Prūseika pasakė išsa
mią prakalbą ir visa progra
ma- ėjo labai gražioj nuotai
koj. Bet štai vakarop nei 
iš šio nei iš to užėjo smar
kus lietus, kuris ^iware pu
bliką į svetainę b >i mašinas, 
ir daugelis piknikan jau ne
grįžo. ' O kurie pasiliko, nu
švitus, linksmai baigė šį gra
žų pažmonj — spaudos pik
niką.

★
LDS Jaunuoliu Piknikas
Mūsų jaunuolių k įropos pik

nikas tai bus paskutinis šia
me sezone. Jis įvyks rugp. 
21 d., MacKinnon darže, 
2295 Green Rd. Jaunuoliai 
kviečia visus, kaip jaunus, 

Atsisuki radiją — girdi KINIJA!
Atsiskleidi laikraštį — KINIJA!
Nueini kur į susirinkimą — KINIJA!
Washingtone senatoriai ir kongresmanai

turi ant lūpų — KINIJĄ!

Kas atsitiko, kad apie šalį, apie kurią taip mažai 
mūsų šalies spauda ir radio tekalbėdavo, dabar rė
kiama be paliovos?

Dalykas yra didelis. Kinija šiandien yra gyviau
sias diskusijų klausimas visame pasaulyje. Kas apie 
Kiniją mažai težino, tas negali turėti geros nuovo
kos apie šių dienų bėgamuosius klausimus.

Iki šiol lietuviams buvo sunku savo kalboje pla
čiau ką sužinoti apie Kiniją. Dabar tas sunkumas 
jau palengvėjo. Turime lietuvių kalboje puikią bro
šiūrą, kuri duoda labai gerų informacijų apie tą 
milžinišką tautą. Ta brošiūra yra užvardyta:

Kinija Žengia į Laisvę
Parašė D. M. ŠOLOMSKAS.

32 pusk, kaina 20c.
Gera nuolaida platintojams.

Kiekvienas mąstantis žmogus privalo tuojau įsi
gyti ir perskaityti tą svarbią brošiūrą. Jei užsisaky
site tik po vieną knygelę, malonėkite prisiųsti 25c. 
vertės U. S. pašto stampomis, nes kainuoja persiun
timas.

Užsisakydami adresuokite:

LAISVE
• I

427 Lorimer Street Brooklyn 6, N. Y.

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST

-* v *

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

(Kampas 68th St.)
/

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

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

ko jūs reikalausite.
Specialistai Pritaikymui 

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

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

Paul Gustas Funeral Home, 
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS 
Telčfonuokite dieną ar naktį 

EVergreen 7-4774

Naujai išdekdruota 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.

taip ir senus, atsilankyti ir 
linksmai dieną su jais praleis
ti.

190 Kp. Išvažiavimas
LLT) 190 kp. rengia drau

gišką išvažiavimą pas savo 
kp. ilgametį narį d. J. Kala- 
kauską. Kuopa nusitarė im
ti po $5.00 nuo poros ir už 
tai visus svečius aprūpinti 
maistu ir gėrimais visai die
nai. Įvyks rugpjūčio 28 d. 
Kviečiami visi kp. nariai, 
taipgi ir pašaliniai dalyvauti. 
Taipgi pageidaujama, kad 
visi savo Šerą iš anksto pri
duotų komisijai, nes kitaip 
nebūtų galima tinkamai sve
čius viskuo aprūpinti.

Drg. D. M. Šolomsko 
Prakalbos

Pradžioj spalio mėn, čionai 
lankysis su prakalbų maršru
tu LLD Centro sekretorius d. 
šolomskas. Clevelande jis 
kalbės spalio 3 d. Tai bus 
pirmadienio vakaras, Slovani- 
an Auditorium, žemutinė.) 
svetainėj, 6409 St. Clair Ave. 

šolomskas daug rašo spaudo
je apie pasaulinę situaciją, 
kuri šiuom laiku yra be galo 
komplikuota, todėl bus iš tie
sų žingeidu pasiklausyti jo 
kalbos minėtose temose.

Meno Sąjungos Suvažiavimas

Lapkričio mėh. pabaigoje 
Clevelande įvyks \ Meno Są
jungos suvažiavimas. šešta
dienį, lapkričio 26 d., bus su
važiavimo ’sesijos, o sekma
dienį, lapkričio 27 d., įvyks 
koncertas. Svetainės tam rei
kalui jau paimtos ir eina ki
ti pasiruošimai. Tai bus di
delis įvykis ir bus kuom pa
sigrožėti, Tėmykite vėlesnius 
apie tai pranešimus.

Bendrą Pramoga

LLD 15 Apskrities komi
tetas ir Progr. Partijos lietu
vių skyrius nusitarė rengti 
bendrą pramogą. Abieji iš
rinko tam darbui sumanias 
komisijas, kurios pasirūpins 
surasti svetainę ir visais ki
tais surengimo reikalais. Pro- 
gresyvės Partijos paskutinia
me susirinkime iš miesto de
legatų raportų pasirodė, kad 
yra užsibrėžta daug darbų, 
ypatingai rudeninių rinkimų 
klausime. -P. P. turės savo 
kandidatą į miesto majorus, 
taipgi numatoma turėti bent 
5 kandidatus į kaunsilmanus. 
Todėl nuo dabar iki praeis 
rinkimai, kiekvienas Progr. 
Partijos narys turėtų tai tė- 
myti ir tuomi susirūpinti.

LDS Kliubo Reikalai

Nof§ mūsų kliubas ir ver
čiasi neblogiausiai, o ypatin-” 
gai įvedus kas penktadienio 
vakarą “fish fry” visas biznis 
pagerėjo, tačiau vis dar ja
me reikalingi šiokie tokie, pa
taisymai. Tai numatydamos, -*• t
visos trys vietinės LDS kuo
pos sumanė bendrai surengti 
pramogą kliubo naudai. Jau 
visos turi išrinkusios tam dar
bui komisijas, kurios greitu 
laiku pateiks planus sėkmin
gam bendram parengimui.

Kliubas randasi 9305 St. 
Clair avė. Kviečiami visi ?prie 
progos jį aplankyti, o ypa
tingai penktadienio vakarais.

LLD 190 Kp. Jubiliejus

šiais metais sukanka 25 me
tai, kai susitvėrė LLD 190 
kuopa. Apie kuopos veikimą 
bei jos nuveiktus visuomeni
nius darbus teks tarti žodį ki
tą kiek vėliau. Dabar tik 
tiek galima pasakyti, jog 
kuopa nutarė minėtą jubilie
jų tinkamai atžymėti, suren
giant gražų bankiet'ą. Ka
dangi šiai kuopai priguli geras 
skaičius darbščių moterų, tad 
jos tuoj pasisiūlė tam t ban- 
kietui pagaminti pietus. Lai
ką ir vietą pranešime kiek 
vėliau.

Kaip matoma, mūsų pikni
kams užsibaigus, turėsime vi
są eilę gražių ir reikšmingų 
pramogų. J. Žebrys.

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

nudegimo.
Nusideginus reik pamirkyti ske 

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

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

Turint pūliuojančių* skaudulių, rei
kia pamirkyti tyrą skepečiukę ir 
uždėjus ant skaudulio palaikyti 1 
valandą. Pakartoti 2 ar 3 kartus 
arba kol sustos skaudėjus.

Bonka $1.59. Mažesnė, $1.35.

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

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

Kaina 95c
No. 5. — šis vaistas geras nuo 

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

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

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

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

berlando Radio pusvaląndį.

DETROITO DIENYNAS
1

Kandidatai į Miesto Tarybą

Praeitą syk kalbėjau vien 
apie rinkimus į Detroito ma
joro vietą, nurodydamas abel- 
ną nusistatymą nekuriu kan
didatų su nurodymu, už ką 
kiekvienas pilietis turėtų bal
suoti, jeigu jam iš tikro rū
pi gera valdžios galva, ir kad 
neatsitiktų taip, kaip buvo su 
Readingu. Prieš rinkimus vi
sas miestas buvo išlipytas iš-' 
kabomis, kad jis išnaikins ko
munistus, bet visi žino, kad 
po poros metų jis atsidūrė 
kalėjime pats ant nekurio lai
ko už suktybes su gemble- 
riais.

f
Iš dabartinių esamų miesto 

tarybos narių, kurie eina at
gal kaipo kandidatai į miesto 
tarybą, tai rezignavo šio ter
mino pradžioj McNamara su 
tuo pareiškimu, kad tarybos 
nariai esti tik ‘‘jerks.” Taip
gi iškilusiame skandale, dėl 
kurio “one man grand jury” 
nuteisė kelius auto pardavė
jų bosus į kalėjimą už sumeti
mą taip vadinamo politinio 
“slush” fondo, kuriuo pasi
naudojo ir vienas iš dabarti
nės tarybos narių, nors jis, o 
gal ir kiti gavo. Oakmanas 
ypatiškai nieko nedirbo, bet 
jį rėmė tie sudėti, pinigai.

Majorui Van Antwerp su
grįžus iš . Romos po didelio 
įkvėpimo užėjo į galvą užves
ti “lojališkumo priesaiką.” 
Tai visi dabartiniai tarybos 
nariai tokiam laužymui pilie
tinių teisių pilna burna prita
rė ir būtų buvęs tas klausi
mas leistas balsavimui 13 die
ną rugsėjo, jeigu ne šaltas 
vandens kibiras/ kurį užpylė 
ant jų galvų generalis valsti
jos prokuroras Roth. Nors 
geltonlapiai visą bėdą už su
laikymą verčia ..ant guberna
toriaus “Soapy” Williams, 
kurio dalyko jis nė nežinojo.

Randasi ant baloto apie 105 
kandidatai į miesto tarybą. 
Tie, kurie turi nuomonę, kad 
reikia balsuętojui paduoti sa
vo balsą už . vistas devynius, 
nepaisant jų gerumo ar blo
gumo, bile tik balsuoti už vi
sus devynius, , daro didelę 
klaidą tame, kad duoda pro
gą visokiems “jerks” įeiti į 
tarybos narius.

Peržiūrėjus visą sąstatą, aš 
tik randu keturius, už ku
riuos kiekvienas protingas pi
lietis tegal paduoti savo bal
są, jeigu nenori, kad visokie 
“jerks” įeitų.

Reverend Chas. A. Hill, ži
nomas humanistas, kuris' nie
kados nenustoja vedęs kovą 
už civiles teises, kuriam pir
moj vietoj stovi abelna visuo
menės gerovė, o ne saldlie- 
žuvavimas politikieriams.

Ex senatorius Stanley No
wak, buvusis per 10 metų Mi
chigan valstijos seimelio na
riu ir vienintelis, kuris vedė 
kovą prieš išnaudotojus, ne
paisant, kad buvo mažumoj.

Wm. Allan, korespondentas- 
reporteris ' darbininkiškoje 
srityje, ex-G.I. II pasaulinio; 
karo. Ir šiandien, jeigu gau
nama teisingų žinių apie 
streikų eigą, apie per fabri-

Miami, Fla.
Ant Kito Mato Šiaudą, ant 
Savęs Nemato Nė Vežimo

Laisvės No. 180 iš rugpjū; 
čio 9 d. tūlas 'Mikio švoge- 
ris išsijuokė, gremėzdiškai pa
šiepė draugūs, kam vienas tu
ri palocių,! nuomoja kamba
rius, ir visus vadina šiukšlė
mis. Antf-as, kam garadžiuje 
gyvena, tai jis šioks ir dar 
kitoks.

Minimi draugai yra seni 
LLD nariai,' Laisvės skaityto
jai, Laisvės namo , šėrininkai. 
Reikia stebėtis iki ko Mikio 
švogeris dasigyveno.

Bet mes pažįstame Mikio 
Švogerį. 'Jam neužteko tarp- 
savinio pletkavimo, tai vyras 
žengė į spaudą. Ar tai gra
žu ir padoru niekinti savo 
idėjos ir principų draugus?

Senas i Laisvietis. . 

kantus išnaudojimą darbinin
kų, arba kitokios -.suktybės 
prieš darbininkų klasę iške
liamos, 'tai vis darbas Wm. 
Allan.

Isador Stars, advokatas, 
narys advokatų gildijos, ypa- 
ta, kuri kandidatuoja ne dėl 
to, kad vien patekti į mies
to tarybą, bet kad patekti ten 
dėl vedimo kovos prieš viso
kį šovinizmą, prieš neigimą 
civilių teisių ir prieš diskrimi
nacijas.

Tai sąstatas iš keturių, už 
kuriuos kiekvienas pilietis ne 
tik kad turėtų balsuoti, bet 
sykiu prisidėti su savo ypatiš- 
ka pagalba, kad būtų išrinkti.

Juos remia visos pažangios 
organizacijos, taipgi ir Pro- 
gresyve Partija Michigan 
valstijos.

Balsas už kitus, tai balsas 
UŽ reakciją!

Politicus.

PRANEŠIMAI
HARTFORD, CONN.

Lietuvos Sūnų re Dukterų Drau
gija rengia puikų pikniką, įvyks 
sekmadienį, rugp. (Aug.) 21, Lietu
vių Parke, E. Hartford, Conn., pra
džia 1 vai. po pietų. Bus daug įvai
rumų, gera orkestrą šokiams, ska
nių užkandžių ir visokių gėrimų. 
Tad vietinius ir. iš apylinkės lietu
vius kviečiame dalyvauti šiame pik
nike. —Bušai į pikniką išeis 1:30 
vai. po pietų nuo 155 Hungerford 
St.—Rengimo Komisija (187-188)

WORCESTER, MASS.
LMS mokyklos vaidintojai (stu

dentai) suvaidins legendišką kūrinį 
Paparčio Žiedas, su muzika. Vaidi
nimas įvyks šeštadienį, rugpjūčio 
(Aug.) 20-tą, pradžia 7:30 vai. va
kare, Lietuvių salėjo, 29 Endicott 
St. Po vaidinimo bus šokiai.

Tai bus nepaprastai įdomus vai
dinimas, nes vaidins geri artistai 
suvažiavę (iš visos Amerikos. Būkite 
ir pamatykite. — Rengimo Komisi- 
;a. (187-188)

HAMTRAMCK, MICH.
LDS 188 kp. susirinkimas1 įvyks 

sekmadienį, Aug. 21 d., 11-tą vai. 
ryto, 3014 Yemans. Malonėkite vi
si nariai būti laiku, nes yra daug 
svarbių roįkąlų aptarti ir .sykiu tu
rėsim nominuoti Centro Valdybą 
1950 metams? — Sekr.

(186-187) I

DETROIT, MICH.
Svarbus pranešimas visiems spau

dos pikniko darbininkams! Katrie 
esate apsiėmę dirbti spaudos pikni
ke rugp. (Aug.) 28-tą, būtinai da
lyvaukite visų spaudos pikniko dar
bininkų susirinkime penktadienį, 
rugp. (Aug.) 19-tą, 7-tą valandą1 
vakare, Draugijų svetainėj, 4097 
Porter St., Čia turėsime daug svar
bių reikalų aptarimui, kad tinkamai 
prisirengti su maistu piknikui ir 
bendrai visam aptarnavimui pikni
ko.

Pas sekretorę dar yra daug neiš- 
platintų serijų. Malonėkite pasiimti 
platinimui, nors laiko jau nedaug, 
bet pasistengus dar daug būtų ga
limo išplatinti. Kurie jau išplatino
te serijas, malonėkite atsiskaityti 
su sekretore.

Kurie dėl kokių priežasčių neda
lyvavote pereitame Draugijų susi
rinkime ir nepasižadėjote dirbti 
piknike, tai prašome ateiti į šį su
sirinkimą ir užsiregistruoti pikniko 
darbui. — Sanryšio Valdyba.

(186-187)

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

SHAUNS
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Ave., 

Cat Forest Parkway Station) 
Woodhaven, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves. 
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
e'O6'3 

Ųaidotuvlų Direktoriai:
F. W. Shalins-J. B. Skalius

' TEL. Virginia 7-4499.

So. Boston, Mass.
* f

Sekmadienį Lietuvių Piliečių 
Klubo Piknikas

šį sekmadienĮ, rugpjūčio 21 
d., visi važiuojame į So. 
Bostono Lietuvių Piliečių Klu
bo metinį pikniką, kuris ren
giamas Lietuvių Tautiško Na
mo parke, Montelloj.

Klubiečiai rengia Ir gražią 
programą, iš dainų, prakalbų 
ir kitokių įvairumų.

šauni orkestrą gros lietu
viškus ir amerikoniškus šo
kius iki sutems.

So. Bostono moterys savo 
susirinkime apsvarstė šio 
pikniko reikalus ir apsiėmė 
ne tik piknike gaspadiniauti, 
bet ir pagaminti gardžių val
giu.

Katrie važiuosite busais, at
eikite prie klubo kambarių, 
318 Broadway, kaip 12 va
landą, busai išeis pusė po 
dvyliktai. Rep.

Massachusetts Lietuvių 
Gintaro Radio Programa

šį sekmadienį Gintaro ra
dio programą vėl pildys LMS.

CHARLES J. ROMAN
Laidotuvių 

Direktorius
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PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

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

BROOKLYN, N. Y.
!: Visokiausi vaistai, kosmetikai kū

dikiam reikmenys, įvairūs daik
teliai, ligonių kambariui reikme
nys už griežtai žemas kainas.

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel.' EVergreen 7-6288
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JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS ' •
Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

Telefonas
EVergreen 4-9407 

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Li th. Daily)—Ketv., Rugp. 18, 1949

vakacijų mokyklos nariai ir 
narės.

Programa taippat bus pui
ki, kultūringa.

Paklausykit jos ant savo 
priimtuvo, iš stoties WK0X, 
1190 ant juostelės.

Visokius garsinimus, svei
kinimus, siųskite programos 
tvarkytojui, A. Taraška, 37 
Brook Rd., Milton 87, Mass. 
Telefonas, Boston, BL. 8-6418.

Pajieškojimai
Pajieškau moteriškės nuo 45 iki 

50 metų amžiaus apžiūrėjimui 4 
kambarių namo ir pagaminimui val
gio man ir pačiai sau. Myliu gerai 
pavalgyti, manau'kad ir pati gaspa- 
dinė mylės - gerą valgį. Pilnas už
laikymas ir alga. Su laiku, kai pa
žinsite mano apsiėjimą, tai gal ir 
apsivesime. Turiu gerą darbą ir pi
nigų niekad man netrūksta. Prašau 
kreiptis šiuom antrašu: Charles 
Bartašius, 191 Harrison Street, 
R. F. D. 1, Clarktown, Rahway, 
N. J. Telefonas Rahway 7-300. G.W.

(186-187)

J. J. Kaškiaučius, M. D. • 
580 Summer Avenue, 

Newark 4, N. 3. 
HUmboldt 2-7964

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.

^4*8?

1113 Mt. Vernon St
PHILADELPHIA, PA.

Tel. Poplar 4110

MATTHEW A. 
BUYUS

(BUY AUS KAS)

□
Laidotuvių Direktorius

□ □ □

426 Lafayette St.
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172 '

TELEVISION
SHUFFLE BOARD



NewYorko^/ZMrZInioi
Reikalauja Meilučkius 
Beck ir Fernandez 
Bausti Mirtimi

Baigus išklausyti liudytojų 
ir kaltinamųjų gynėjų kalbas, 
Marthos Beck ir Raymondo 
Fernandez teismas vedamas 
prie užbaigos. Antradienį 
prokuroras pradėjo sakyti 
teismo sutraukos kalbą, ku
rią tikėjosi baigti trečiadienį. 
Tuomet d žiūrė užsidarys by
lą spręsti.

Prokuroras savo kalboje, 
atrodė, buvo nusistatęs reika
lauti kaltinamuosius bausti 
mirtimi.

Majoras Pasiūlė Pakelti , 
San ir Kitiems Aukštiems 
Valdininkams Algas

Gyventojai Areštuodino 
Namo Savininką, Kal-

Fernandez yra įtartas nu
žudyme gal kelių laiškais su 
juo susipažinusių moterų tiks-

čiau specifiškai, oficialiai šia
me teisme kaltinamas kaipo 
nužudęs Mrs. Janet Fay, ku
rios kūnas tapo atrastas pa
kastas ir užcementuotas skie
pe namų, kur Fernandez su 
Martha Beck praėjusią 
mą gyveno, 15 Adeline 
Valley Stream, L. I.

Majoras O’Dwyer, kuris 
dabar gauna $25;000 metinės 
algos, pasiūlė pakelti visiems 
aukštiems valdininkams al
gas, įskaitant ir majoro. Jis 
patsai statosi kukliu, sakosi 
sau pakėlimo nepaisąs. Gir
di, reikia pavesti balsuoto
jams išspręsti.

Majoro algą jis siūlo pakel
ti dešimtimi tūkstančių—iki 
$35,000; po $5,000—iki $25,- 
000 miesto iždininkui; po $5,- 
000—iki $20,000 Miesto Ta
rybos prezidentui;' po $5,000 
— iki $20,000 
dentams.

Stebintieji 
sako, kad už 
atrodančių 
niais

ri užkišti, nustelbti dar 
bosnius politinius ir didesnius 
savo svoriu piniginius klausi
mus. kad jie nekiltų, kad 
žmones neturėtų jiems laiko 
rinkimų kampanijoje. Ir tuo 
patimi majoras pasirodytų 
didžiu demokratu — net savo 
alga leistu piliečiams nubal-

svar-

apskričių prezi-

miesto politiką 
tų iš paviršiaus 

dideliais pinigi- 
klausimais majoras no-

suoti. A
Majoro ir visų\minėtų valdi

ninkų algos 
tų nei po dt 
miesto gyverr 
išmokėti .datų 
majoro ir jo 
keltas fėrą,s 
menų atėmė 
žiausia $31, o iš didesnių 
mų po šimtą ir daugiau 
lerių. O dar planuojami nau
ji kėlimai autobusų fėro.

priedas neparei- 
dėrį kiekvienam 
Čojui per metus 
pau taksais.

valdininkų
iš daugelio 
per metus

Bet 
pa- 
as- 

ma- 
šei-

žie-
Place,

Berniukas Užmuštas 
Ant Šaligatvio

Taip Keliamos Rendos 
New Yorko Mieste

Savininką namo 54-E. First 
St., New Yorke, Harry Goetz, 
jo rendauninkai areštuodino 
kaltinimu, kad jis bandęs pa
degti namą, užkūręs krūvą 
popierinių dėžių po laiptais. 
Kuomet gyventoja namo He
len Rich tai pamačiusi, jis 
bandgs ugnį gesinti, vėliau 
atėjęs nešinas kibiru van
dens, tačiau gyventojai pirm 
jo buvę subėgę ir užgesinę, 
taipgi pašaukę gaisragesius.

Gaisragesiai apžiūrėjo ir 
išėjo nieko nekaltinę. Vienok 
gyventojai tuomi nesitenkino, 
norėję patys namo savininką 
nuvesti policijos stotin. Są
jūdį pastebėjo ir policija, 
tad grupė rendauninkų ir na
mo savininkas atsidūrė polici
jos stotyje. Einant rendau
ninkų raportu, policija savo 
užrašuose atrado, kad to pa
ties savininko namas pernai 
degęs Yorkvillėje. Paliepė 
gaisragesiams daugiau tyrinė
ti ir šį gaisrą.

Bowlingas
Kultūriniame Centre>•

MIXED SUMMER BOWLING 
LEAGUE STANDINGS 

including games of Aug. 10, 1949.

Results of

Won Lost
1. Team No, 3 19 10
2. Team No. 1 17 12
3. Team No. 2 16 13
4. Team No/ 5 14 15
5. Team No. 6 12 17
6. Team No. 4 9 20

Team No. 3 
V. Gogas 
Pop Navickas 
Mary Dobinas 
Al Dobinas 

Net 
Handicap 
Gross

Won 1. Lost 2.

Games Bowled Aug. 10, 
1949 

1 
106 
110 

121 
129 
466 

11 
477

2
106
89
121

202
518

11
529

3 Totais
106
109

121
202
538

11
549

318
308

363
533

1522
33

1555

Team No. 1 
George Norkus 
Amelia Burba 
Joe 
Ch.

White
Jankaitis 

Net 
Handicap 
Gross »' 

Won 2. Lost 1.

1
184

97
91

130
502

28
530

2
151

97
103
174
525

28
553

3 Totais 
152

97
103
117
469

28 
497

487
291
297
421

1496
84 

1580

2Team No. 
S. Večkys 
Blind 
Alex Nevins 
Wm. Skodis

Net 
Handicap 
Gross

1
128

81
129

98
436

29
465

2
122

81
124

99
426

29
455

3 Totais
129

81
113
110
433

29
462

379
243
366
307

1295
87 

1382

Kaltina Vardan Dievo 
Ir Tėvynės Prabiznia- 
vojus Svetimus Pinigus

Solomon Eichenstein areš
tuotas NėW Yorke ir kaltina
mas, kad jis užve'dęs finan
sines transakcijas kaitalioti 
pinigus iš amerikiečių į Izra- 
eliaus, sakydamas, kad įdėju- 
sieji pinigus turės geto pelno, 
tuomi pagelbėsią ir Izraeliui, 

z
Prokuroro raštinė savo kal

tinime sako, kad nei jo rė
mėjai turėjo pelno, nei Izra
elis naudos, nes jis pinigus 
sau susižėręs ar šiaip pra
švilpęs. Pinigėlių buvę gra
žių — net iki 500 tūkstančių 
dolerių, žmonės jam patikė
ję senu papratimui sakyti, 
būk “šventa asaba reikia pa
sitikėti.”

Prokuroras, remdamasis jo 
sektos dvasiškių tikrinimais, 
sako, būk Eichenstein nesąs 
dvasiškiu. Jis pats sakosi 
dvasiškiu.

esąs

Streikierius
Pasišaukė Deryboms

Valdinė New Yorko tarpi- 
ninkystės taryba pasišaukė 
C1CT Automobile Workers ir 
American Machine & Foun
dry Co. atstovus, Brooklyne, 
į bendrą posėdį tos tarybos 
raštinėje, Municipal Building. 
Ragina susitaikyti.

Ar 
sunku 
sis. 
šimtų
streikieriai nuolatos šapą pi- 
kietuoja, firmai nevyksta lau
žyti streiką.

bus susitarta, kol kas 
spręsti. Gal firma tar- 
Nežiūrint sutraukimo 
policijos prie šapos,

Atostogauja Brooklyne

Mrs. Fay ten buvusi atvy
kusi pas Fernandez, kaipo 
sužadėtinį. Jis prisistatęs jai 
tokiu, o savo Marthą prista
tęs kaipo savo seserį. Pirm 
išvykdama iš Albany pas 
Fernandez gyventi, Mrs. Fay 
buvusi išsiėmusi iš bankų vi
sus savo pinigus.

Stuyvesant Town 
Gyventojai Pilnėtuos 
City Hali

Didelis būrys Stuyvesant 
Town namų projekto gyven
tojų susimobilizavo pikietuoti 
City Hali šį ketvirtadienį, 
rugpjūčio 18-tą, 4:30 po pie
tų.

Demonstracija iššaukta pro
testuoti majorui prieš jo už- 
gyrimą diskriminacijos prieš 
tautines ir rasines mažumas 
tame projekte. Projektas yra 
Metropolitan Life Insurance 
firmos, tačiau jo užlaikymui 
prisideda ir miestas, iš pro
jekto nerenka taksų, kokie 
renkami iš privatiškų namų.

Gyventojai sako, kad dis
kriminacija turi būti praša
linta. O blogiausiu atveju, 
jeigu ne visi žmonės įleidžia
mi, tuomet turi būti projek
tas taksuojamas. Neleistina 
takšnoti visus žmones privile
gijuotųjų grupės naudai.

Vengdamas susidūrimo su 
kita mašina gatvėje, automo
bilistas užvažiavo ant šali
gatvio ties Hopkinson Avė. 
ir Marion St., Brooklyne, už
mušė Fred Brunner, 10 metų 
berniuką, gyventoją 411 Ma
rion St.

Pasipiktinę, susiedijos gy
ventojai — daugiausia mote
rys - motinos su vaikais — 
susirinko į masinį protesto mi
tingą, kurį jos susišaukė bė
giu poros valandų po ber
niuko užmušimo.’ Moterys 
kaltino miesto valdžią, kad 
neįveda trafiko lempos. Jei
gu lempa būtų buvusi, nelai
mė nebūtų įvykusi, liudijo 
mačiusieji nelaimę.

Per apie pusvalandį mote
rys savimi buvo uždariusios 
nelaimės gatvėje trafiką iki 

.atsiųsta policija moteris nuo 
gatvės išvarė.

Ieškojęs Nepamesto
Vairuotojas šarvuočio sunk

vežimio Sam Jenkins pa
juto, kad kas su jo Ve
žimu negerai. Jis pašaukė 
savo firma atsiusti mecha
nikus, o tuo tarpu užėjo įsi
gerti kavos. Išėjęs, vežimo 
neberado. Raportavo polici
jai, o ta leidosi ieškoti iki 
galų gale paaiškėjo, kad 
šauktieji mechanikai nuvažia- 

i vo sunkvežimį jam nematant.

Netrūko policijos Brooklyne prie American Machine 
& Foundry Co. Šapos stumdyti ir lazdomis daužyti 
streikierius, esančius streike jau 15 savaičių. O prie
žastis tam buvusi, teisinosi užpuolikai ant darbininkų, 
kad būk kas nors riktelėjęs “skebai” ant policijos 
vedamų laužyti streiką žemos kvalifikacijos žmogy- 
čiu. Keturi CIO United Auto Workers Lokalo 116-to 
nariai tapo areštuoti. Trylika šimtų darbininkų su
streikavo už daugiau algos ir per ištisus karščiausios 
vasaros mėnesius kaista ant karštų, tvankių šaligatvių 
gindami savo teisę dirbti ir gyventi taip, kaip pritinka 

žmonėms.

New Yorko First Avenue 
Vartotojų ir Rendauninkų 
Tarybos pirmininkė Mrs. 
Frances Goldifi pareiškė, kad 
New Yorko didmiesčiui ir 
apylinkei viršininkas F. M, 
Jęhnson vienpusiškai tenki
na- namų savininkų reikalavi- 
jnus.

Ji sako, kad į rendauninkų 
organizaciją ateina daug 
pranešimų, priparod ančių jos 
pareiškimą. Paduoda tūlus iš 
jų. Pavyzdžiui:

Gyventojai 240% E. Hous
ton St., New Yorke. įsakyti 
,mokėti savininkui, Irving
Trust Co/ 42 nuošimčius ren- ♦ 
dos priedo.

Savininkas namo 226 E. 
12th St., New Yorke, 1347 
metais buvęs gavęs rendos 
priedą einant skundu, bū‘k 
jam sunku išsiversti. Po pa
kėlimo rendos, patarnavimas 
gyventojams nepagerėjo, bet 
pablogėjo. Vienok dabar sa
vininkas ir vėl gavo leidimą 
pakelti rendas.

Namo prie 143 Essex St., 
New Yorke, gyventojai parei
kalavo numušti rendas, nes 
namas visiškai neprižiūrimas 
—pilnas pelių ir kitokių gy
vių, tinkas nuo lubų krinta, 
niekas netaisoma. Bet. . . 
valdininko ( expedite rio) 
Johnsono raštinė davė to na
mo savininkui teisę pakelti 
rendas virš 15 nuošimčių.

Rendauninkų organizacija 
jau gavusi daugybę tokių 
skundų iš gyventojų. Ji įspė
ja, kad tas beribis rendų kė
limas prie gero, neveda. Jis 
tuoj aus išmes iš namų bied- 
nuomenę Ir gręs biednyste ir, 
vėliau, taip pat išmetimu 'iš 
namų vidutinių pajamų dar
bo žmonėms, kuomet jie tu
rės pusę ar daugiau; visų savo 
pajamų išmokėti vien tik už 
butą pakeltomis rendomis.

Jau laikas, labai laikas 
pradėti ką nors bendrai veik
ti, sako organizuotieji ren
dauninkai. Jie jau siuntė de
legaciją pas housing expedi
ter! ir mobilizuoja pikietus 
prie jo raštinės. Nuo virši
ninko, mat, prikląuso ren
dos leidimas arba neleidimas 
kelti ir kiekis keliamos su
mos. Rendauninkai sako, kad 
ekspediterio Johnsono nuo
sprendžiai vis nusveria savi
ninko gerovei, būna vienpu
siški.

Oras Atvėso
Gale praėjusios savaitės pa

lijus kas dieną po biskį, o 
šeštadienį ir gana smarkiai ir 
daug, New Yorke oras atvė
so, temperatūra nupuolė že
miau 80, o protarpiais sekma
dienį buvo tik 69 laipsniai. 
Pirmadienį, 15-tą, tebebuvo 
vėsu.

atvėsus, sekmadienį 
žmonių ilsėjosi na- 
piknikavo. Pajūrio 

labai nusiskundė
lankytojų. Coney Is-

Orui 
daugelis 
mie, kiti 
rezortai 
stoka
landas turėjęs tik apie 700,- 
000, kuomet normaliai šį mė
nesį tikimasi po apie pusan
tro milijono svečių.

“Gieda Gaideliai” 
Aktoriams

• GĮai-Visi dramos “Gieda 
deliai” aktoriai ešate prašomi 
susirinkti tūlais šios dramos 
reikalais pasitarti šio ketvir
tadienio (rugp. 18) vakarą, 
Liberty Auditorijos patalpose, 
8 vai.

Visus reikalus riškime visi, 
tai vėliau neteks kitus kal
tinti, kad kas nors neatlikta 
arba neįstengta atlikti, kaip 
reikia arba kaip kas nori.

Sugedus elektros laidams, 
IRT Atlantic Avė. stotyje, 
Brooklyne, visi tos linijos 
traukiniai c e n t r a 1 i n i ame 
Brooklyne buvo sulaikyti virš 
valandą laiko antradienį.

>(XXXXXX>OOO<XXXXXXXXXXXXXXX

Anthony Grigalis
General Contractor

Stato naujus namus ir pertaiso 
nūs sulig moderninės mados.

se-

Miestavasis sveikatos de- 
partmentas šiemet jau api- 
purkštęs chemikalais 2,600 
akrų tuščių lotų naikinimui 
čiaudulio žolės (ragweed).

Rugpjūčio 16-tą dar 56 as
menys susirgo vaikų paraly
žiumi. Visa šių metų skait
linė jau peršoko tūkstantį.

BUNGALOW EXPERTAI
Mes dabar statome daug bungalows. 
Duodame platų architektūros pasi
rinkimą ir pabudavojame stipriai ir 
patogiai gyvenimui. Kainos žemos.
Maliavojimu ir senų namų pertaisy
mu i moderniškus, esame pasižymėję 

kaipo ekspertai.
Klauskite mūsų aprokavimo arba 

patarimo dėl pertaisymo namų.

Prašome, kreiptis:
63-26—53rd Drive

Maspeth, L. L, N. Y.
Telephone: NEwtown 9-8216

Won 3. Lost 0.

Won 0. Lost 3.

Team No. 5. 1
M. Grigas 141
Vai. Kazakevich 97
H. Zablackas 107
Tony Navickas 161

Net 506
Handicap 28
Gross

Won 3. Lošt 0.
534

Team No. 4 1
Use Bimba 82
H.' Yeskevich 117
Grace Guido 80
G. Sadauskas 151

Net 435
Handicap 25
Gross

Won 0. Lost 3.
460

Team No. 6 1
V. Žilinskas 131
Adele Grannas 83
(jh. Sipowitz 98
George Prentis 159

Net 471
Handicap 0
Gross 471

2
128
97

107
123
455

28
483

2
131
115
110
159
515 

0 
515

116
117

80
142
455

25
480

3 Totais
134
97

107
225
563

28
591

403
291
321
509

1524
84

1608

3 Totals
110
117

80
146
4o3

25 
478

313
351
240
439

1343
75 

1418

3 Totais 
131

77
126
159
493

0
493

393
275
334
477

1479 
0 

1479

Brooklyne pikietuojamos 
tos A&P krautuvės/ kuriose 
daug kostumerių yra negrai, 
bet nesamdo negrų darbinin
kų pardavinėtojais.

Independent subway Ralph 
Ave. stotyje, Brooklyne, tu
rėjo išgriauti visą įėjimo į 
subway register}, kad paliuo- 
suoti įkliuvusį 13 metų ber
niuką, bandžiusį įlįsti apačia 
rato. 1
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GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y.
i (1—2 dienom Valandos: jg_8 vakarais

Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0208 
........ .... ........................................ . ........

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinins

Drs. Stenger & Stenger 
x 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 piėninių valgių 
gražus pasirinkimas.

Queens Bušų
Streikas Atidėtas

Unijos viršininkų raginami, 
Queens busų linijų darbinin
kai sutiko atidėti streiką vie
nai savaitei. Jeigu pirm to 
nebus susitarta dėl algų ir 
darbo sąlygų, streiką pradės 
rugpjūčio 24-tos rytą (nuo 
pusiaunakčio).

Rugpjūčio 16-tą laisviečius 
atlankė Pranas Zavis iš Beth
lehem, Pa., ilgametis dienraš
čio skaitytojas ir prietelius. 
Gavęs porą savaičių ato
stogų, nusprendęs jas pra
leisti Brooklyne - New Yorke, 
atlankyti savo senus draugus 
ir pažįstamus, kurių jis čia 
turįs apsčiai, nes seniau tūlą 
laikotarpį gyvenęs Brooklyne 
ir priemiesčiuose.

New Yorke rendauninkų ir 
vartotojų organizacijos mobi- 
lizuojasi . pikietuoti rendoms. 
direktoriaus F. M. Johnsono 
raštinę. Reikalauja jį praša
linti. Sako, kad jis yra ša
liškas namų savininkams.

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 nesiunčiame)

DEGTINĖS, VYNAI 
IR ALUS

32 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 4-8174

Petras Kapiskas
PALAIKO

BAR & GRILL

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

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

Penktadieniais uždaryta

Valandos:

*71TDT99Q R A P 411 grand street LUI I □ DAll BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN 

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISIONTelefonas 
EVergreen 4-7729

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 

« • 
PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENA DR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE 

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

6 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Ketv., Rugp. 18, 1949
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