
Lenda Amerikos kišenėn.
Du “nusidėjėliai.”
BALF’as apgavo.
Popiežius “palaimino.”
Dar daug neaiškumų.

Rašo A. BIMBA

Įdomi istorija su Jugosla
vija. Kol Tito ėjo su ko
munistais ir. Jugoslavija ben
dradarbiavo su socialistiniais 
kraštais, kraštui nereikėjo 
lysti į skolas. Bet dabar Ti
to ambasadorius Washingto
ne jau prašo Ameriką pasko
linti du šimtu milijonų dole
rių.

Jugoslavija lenda Amerikos 
kapitalistų kišenėn. žmonės 
sako: “Skola ne rona, ne- 
užgys.” Ją turės atmokėti 
Jugoslavijos žmonės.

Klaidinga politika brangiai 
kaštuoja.

Naujienų redaktorius sura
do ir visam svietui paskelbė 
du didžiausiu nusidėjėlių. 
Jais ym žymusis airišis dra
maturgas Bernard Shaw ir 
garsusis vokietis rašytojas 
Thomas Mann. Jie esą ne tik 
paklydę, bet ir visai sugedę.

Shaw užsitraukė Grigaičio 
rūstybę *už tai, kad jis pa
gyrė Staliną, pavadindamas 
jį geriausiu taikos saugotoju.

Mann prasižengė tuomi, 
kad nuvykęs Vokietijon ap
lankė Rytinę Vokietiją ir 
dabar atsisako ją prakeikti.

★ ★ ★
šių vyrų “nusidėjimai,” 

kaip matome, labai sunkūs. 
Menševiko akimis žiūrint, at
leidimo jie nebegali gauti.

Kodėl jie taip baisiai pasi
elgė, neatsiklausę Chicagos 
menševikų popiežiaus, sunku 
pasakyti. Dabar susilaukė 
ekskomunikacijos.

Jų laimė tik tame, kad jie 
niekuomet menševikiškam 
rauge nėra rūgę, kaip per vi
sus keturiasdešimt metų 
rūgsta Naujienų redaktorius. 
Todėl jiems dėl tos ekskomu
nikacijos nei šilta, nei šalta.

★ ★ ★
Atsimename istoriją po 

Pirmojo Karo. Visokios “Lie
tuvos atstatymo” bendrovės 
nuskriaudė tūkstančius ■ Ame
rikos lietuvių.

Atrodė, jog niekas jų dau
giau nebeapgaus., Bet atėjo 
BALF (Bendrasis Amerikos 
Lietuviu Fondas) ir vėl tūlus 
jų gražiai apdorojo.

Visa istorija dar neparašy
ta. Bet daug kas jau iškyla 
aikštėn.

★ ★ ★
Skaitau So. Bostono Darbi

ninke iš Chicagos:
“Tag dienoje, viena iš trem

tinių buvo paskatinta ir įga
liota rinkti aukas. Pradėjo.- 
Kita neseniai atvykusi trefnti- i
nė ir ten pat dirbanti labai 
iš to pasiniktino. Ji. girdi, 
būdama Vokietijoje iš Balfo 
nieko negavusi, todėl, jos 
nuomone, Balfas nereikalin
gas, ji nieko neduosianti ir 
kitiems patarsianti neduoti. 
Situacija pasidarė nekokia. 
Tik ką atvykusi ir taip kal
ba. . . Bet kai jai buvo pa
sakyta, kad jos tos kalbos 
bus praneštos ištaigos vedė
jui, ji staigiai nuomonę pa
keitė. Pati davė ir kitus ra
gino duoti.”

Įdomu, ar ne? Kalbėsi, 
neduosi Baltui, praneš bosui 
ir neteksi darbo! Kur pasi
dėsi? Vargšė turėjo pakeis
ti “nuomonę.” Teroras ją 
privertė.

Jeigu jau ir Čia atvykusius 
dipukus šitaip gali terorizuo
ti fašistai, tai tik galima įsi
vaizdinti, ką reiškė tų fašistų 
siautėjimas stovyklose Vokie
tijoje.

Toliau skaitau:
“Keletas rinkėju senosios 

kartos Amerikos lietuvių mo
terų susvyramo ar net gi atsi
sakinėjo būti rinkėjomis. Ir 
tai kaip tik tos, kurios pir-

(Tąsa 5-tam pusi.)
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Jankių Generolas Drąsina 
Graikijos Fašistus 
Karan prieš Albaniją
Generolo Van Fleet’o Pakurstyti, Monarcho-Fašįstai 
Šaukia Maršuoti j Albaniją ir Užimti Jos Sostinę

Vėliausios Žinios T. Woods Naikina Rendų 
Kontrolę Trečdaly j Vietų 
Visose Jungtinėse Valstijose
Valdinis Gyvenamųjų Namų Direktorius Leis Sauvališkai 
Kelti Rendas Vidutiniuose ir Mažuose Miestuose

Athenai, Graikija. — Ge
nerolas James A. Van 
Fleet, karinės amerikonų 
pasiuntinybės vadas Grai
kijoje, įkvėpė monarcho- 
fašistams šauksmus: “Mar- 
šuokime į Tiraną” (Alba
nijos sostinę)!

Gen. Van Fleet, atvykęs 
į Vitsi kalnų apylinkę, pa
siuntė telegramą vyriau
siam fašistų komandieriui 
gen. Al. Papagosui, kursty
damas Graikijos fašistus 
prieš Albaniją.

Van Fleet savo telegra
moje pasakoja, būk mo
narcho - fašistai “į trupi
nius sudaužę” 7,000 parti
zanų Vitsi kalnuose, bet, 
girdi, trečdalis partizanų 
perbėgę per sieną i Alba
niją.

(Vitsi kalnai yra Graiki
jos kampe tarp Albanijos ir 
Jugoslavijos.)

United Press, amerikinė 
žinių agentūra, rašo; jog 
Van Fleeto telegrama su
kėlė “visuotiną graikų (fa
šistų) kerštą prieš Albani
ją.”

Monarcho - fašistų ko
mandierius gen. Papagos

Churchill Prašo Nacius 
Į “Europos Tarybą”

Strasbourg, Francija. — 
Buvęs 'premjeras Winsto- 
nas Churchillas ragino pri
imti vakarinę Vokietiją į 
vadinamą “Europos Tary
bą.” Ši taryba tveriama 
kaip karinis vakarų Euro
pos kraštų blokas prieš So
vietų Sąjungą.

Rinkimus vakarinėje Vo
kietijoje laimėjo naciški de
šinieji.

Churchillas, kalbėdamas 
tų kraštų atstovų susirinki
me, taipgi šaukė tarybon 
priimti fašistinius pabėgė
lius iš Lenkijos, Čechoslo- 
vakijos ir kitų liaudiškų 
demokratijų, kaip neva šių 
šalių valdžias.

Norwood, Mass,
Mire Viktoras Krollys

Rugpjūčio 17 d. urnai nu- 
.mirė d. Viktoras Krollys, 
59 metų, gyvenęs 6 Saun
ders Rd., Norwoode. Liko 
moteris ir 3 sūnūs, taipgi 
teta ir kitų giminių. Pašar
votas, Waterborough Fu
neral Hall įstaigoj. Laido
tuvės įvyks šeštadienį, rug
pjūčio 20 d., 2 vai. po pus
dienio. Giminės ir draugai 
prašomi dalyvauti laidotu
vėse.

Mirusysis buvo ilgameti- 
nis Laisvės skaitytojas, 
priklausė į LDS ir į LLD. 
Jau keletas metų turėjo 
širdies ligą, bet dabar jau
tėsi geriau ir vėl dirbo 
dirbtuvėje (Readvillėje). 
Trečiadienį, baigęs darbą ir 
atžymėjęs darbinį laikrodį, 
ten pat sukrito ir greit nu
mirė. Pranešta Telefonu
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viešai dėkojo amerikiniam 
generolui Van Fleetui; sa
kė:

— Visa mūsų tauta giliai 
džiaugiasi tuo įžymaus A- 
merikos karininko praneši
mu.

Fašistų laikraštis Akro
polis rašo:

— Dabar mūsų armija 
laukia tiktai signalo žy
giuoti į Albaniją ir užimti 
jos sostinę Tiraną.

Kitas Graikijos fašistų 
laikraštis, Ethos sako:

— Jau laikas išpjauti tą 
albanišką vėžį, kad taikos 
nenuodytų Balkanuose.

Kiny Liaudies Armija 
Užėmė Sučovo Uostą

Hong Kong.—Čiang Kai- 
šeko tautininkai pripažino, 
jog kinų liaudininkų - ko
munistų armija užėmė Fu- 
čovą, pusės miliono gyven
tojų miestą ir uostą, pieti
niai - rytinėje Kinijos pa
krantėje. Liaudininkai atė
mė iš tautininkų dar kelis 
miestus Fučovo apylinkėje. 
Dabar Liaudies Armija žy
giuoja linkui kito uostamie
sčio, Amoy, 140 mylių to
liau į pietus nuo Fučovo.

Tautininkai iš Formozos 
salos siuntė per Fučovą ir 
Amoy kariuomenę, ginklus 
ir amuniciją savo armijai 
pastiprinti prieš komunis
tus pietinėje ir vidurinėje 
Kinijoje.

Kantono fronte liaudi
ninkai apėjo tūlus tautinin
kų miestus ir artėja prie 
Tinghano, 14d mylių nuo 
Kantono, dabartinės tau
tininkų sostinės.

Vidurinėje Kinijoje Liau
dies Armija daro apsupimo 
veiksmus prieš tautininkų 
kariuomenę* Hengjango sri
tyje.

Jugoslavų Valdžia Šaukia 
Graikų Partizanus Pasiduot

* ....... - ■

Belgrad. — 20 politinių 
ir karinių Jugoslavijos va
dų, kalbėdami susirinkime 
Bitolje mieste, sakė, kad 
graikų partizanams “jau 
neliko jokios priežasties to
liau kariauti” prieš’Graiki
jos monarcho - fašistus.

Kinijos Liaudininkai Uždaro 
Amerikinę Oro Liniją

Šanghai, .Kinija. — Kinų 
liaudies valdžia uždarė a- 
merikono generolo Cl. Che- 
nnault’o valdomą lėktuvų 
liniją. Nes “civiliniai” 
Chennaulto lėktuvai šešis 
kartus naktį bombardavo 
liaudininkų - komunistų ka
riuomenę ir dažnai gabeno 
ginklus ir amuniciją Čiang 
Kai-šeko tautininkam prieš 
Liaudies Armiją.

. Burma. — Sukilėliai už
ėmė Taunggyi miestą.

Washington. — Prez. Trumanas^ besikalbėdamas su 
reporteriais, prašė laikraštininkus ir visuomenę, kad 
nesiskubintų pasmerkt generolą Vaughaną, karinį pre
zidento padėjėją.

Liudijimai tyrinėjančiai Senato komisijai įtarė gen. 
Vaughaną kaip savanaudišką tūlų kompanijų tarnauto
ją.

Damaskas, Syrija. — Ketvirtadienį tapo nužudytas 
pulkininkas Sami Hennawi, kurio vadovaujami kari
ninkai praeitą sekmadienį nuvertė diktatoriaus genero
lo Husnio Zayimio valdžią. Diktatorius ir jo premjeras 
tada buvo sušaudyti.

Pulk. Hennawi sudarė ministrų kabinetą iš civilinių 
žmonių. Naujoji valdžia nutarė neleisti Amerikai praves
ti žibalo pumpavimo vamzdžius iš Arabijos per Syriją, 
jeigu Syrijos seimas to neužgirtų. Jau buvo ruošiami 
naujo seimo rinkimai. Velionis diktatorius Zayimi pats 
buvo davęs amerikonam tokį leidimą.

Praga, čechoslovakija. — Pabėgėliai bei ateiviai iš 
Jugoslavijos išleido Čechoslovakijoj atsišaukimą, ragi
nant Jugoslavijos žmones nuversti diktatorišką Tito 
valdžia.

Atsišaukimas sak, jog Tito tapo Amerikos imperialis
tų pastumdėliu, Sovietų Sąjungos neprietelium ir jugo
slavų darbo liaudies priešu.

Santiago, Čilė. — Kuomet žmonės demonstravo prieš 
kainos pakėlimą už važiavimą auto-bushis, policija pra
dėjo šaudyti demonstrantus. Susikirtimuose užmušta 
bent 7 asmenys.
• Kįlo platūs sujudimai prieš valdžią. Tad valdovai su
šaukė nepaprastą kongreso (seimo) sesiją ir pervarė 
karinio stovio įstatymą. Šis įstatymas įgalino valdžią ur
mu areštuot nužiūrimus žmones, ištremt nepatinkamus 
asmenis iš sostinės Santiago, uždraust masinius susirin
kimus ir griežtai suvaržyt radijo ir spaudos žinias.

Už riaušes valdžia kaltina komunistus, kaip ir papras
tai.

.(Čilė yra Pietinėje Amerikoje.)

Buenos Aires. — Argentinos diktatoriaus-prezidento 
Perono fašistų susirinkimas nutarė sudeginti gatvėje 
25,000 egzempliorių laisvesnio laikraščio “Prensa.”

Washington. — Sirgimai kūdikių paralyžium įvairiose 
valstijose per savaitę pakilo 24 nuošimčiais. Viso šiemet 
jau 13,795 amerikiečiai susirgo ta liga.

Munich, Vokietija. — čionaitinė valdžia išteisino vo
kiečius policininkus, kurie rugp'. 10 d. šaudė žydus, de
monstruojančius dėl to, kad vienas laikraštis išspausdi
no kurstantį prieš žydus nacišką laišką.

TRUMANO GEN. VAUGHAN
IŠSIVŪLĘS MOLI ASUOSE

Washington.— Generolas 
Harry Vaughan, karinis 
Trumano patarėjas, versti
nai reikalavo 1946 metais, 
kad žemdirbvstės depart- 
mento valdininkas Heę-
bertas C. Hathorn užgirtų
didelius kiekius cukraus ir^ Mundt pasipiktino, kad ge- 
moliasu šmugeliškai Allied' nerolas Vaughan veikė kaip
Molasses kompanijai Perth 
Amboy, New Jersey.

Hathorn, žemdirbystės 
department© pareigūnas 
cukraus skyriuje, aiškino 
generolui Vaughanui, kad 
ta kompanija laužė OPA - 
racionavimo įstatymą; tad 
valdžia sustabdė jai cukrų 
ir moliasus.

— Todėl aš negaliu lau
žyti valdinio įsakymo ir lei
sti tai kompanijai gauti 
moliasų ar cukrau^, — pa
reiškė Hathorn.

— Aš galiu taip paveikti 
prezidentą ir kitus valdžios 
narius, kad tamsta būtum 
pašalintas iš tarnybos ir 
tamstos vieta kam kitam 
atiduota, — atsakė genero
las Vaughanas Hathornui.

„ Taip dabar liudijo Hath- 
ornas tyrinėjančiai 5-pro-' 
centinius kyšininkus sena- 
tinei komisijai.

Liudijimai parodė, jog

gen. Vaughano bičiulis Jo- 
hnas Maragon gavo $1,318 
kyšių iŠ minimos kompani
jos. Bus tyrinėjama, kaip 
kompanija atsimokėjo Vau- 
ghanui už patarnavimus.

Republikonas senatorius

klapčiukas meklerio Johno 
Maragono, buvusio čevery- 
kų žibintojo (šiušainerio). 
Jis vadino gen. Vaughaną 
’’šulerišku ir kniubinėjan- 
čiu bomu.”

Mundt reikalavo, kad 
prez. Trumanas pavarytų 
tą savo generolą. Senato
rius McCarthy sakė, gene
rolas Vaughan turi būti iš
mestas iš veteranų reikalų 
tvarkytojo vietos.
MacARTHUR~ SVEIKINA 
PIETŲ KORĖJĄ

Seoul, Korėja. — Ameri
konų komandierius Japoni
jai, generolas MacArthur 
atsiuntė šiltą pasveikinimą 
pietinės Korėjos valdžiai 1- 
metinėje sukaktyje nuo jos 
įsteigimo.

(Dešinioji pietų Korėjos 
valdžia buvo sudaryta pa
gal amerikonų komandą, 
kaip teigė Maskvos spauda 
ir radijas.)’ \

Cleveland, Ohio. — Tighe 
Woods, prez. Trumano di
rektorius gyvenamiems na
mams “parūpinti” ir ren- 
doms tvarkyti, pareiškė, 
kad jis nusprendė panai
kinti rendų kontroliavimą 
visame trečdalyje vietų 
Jungt. Valstijose. Woods 
sakė, jog dabar panaikins 
valdinį rendų tvarkymą 
miestuose, turinčiuose ma
žiau kaip 100 tūkstančių 
gyventojų.

Kas Yra Tas Woods
Pats Woods yra namų ir 

“lotų” biznierius. Praeitą 
savaitę jis prisipažino tyri-

Trumano Ginklų Kilius 
Būsiąs Užgirtas

X ■ ■

Washington. — Kongreso 
Atstovą Rūmas 275 balsais 
prieš >47 nutarė svarstyti 
prez. Trumano bilių euro
piniams Atlanto kraštams 
ir kitiems Sovietų priešams 
ginkluoti. Tam Trumanas 
reikalauja 1 biliono, 450 
milionų dolerių per metus.
Ginklu Bilius Veda Karan, 

Sako Marcantonio.
Darbietis kongresmanas 

Vito Marcantonio, smerk
damas tą bilių, užreiškė:

— Šis sumanymas yra 
dalis plano, traukiančio į 
naują pasaulinį karą. Dabar 
mūsų valdžia perša siųsti 
vakarų Europai ginklus, o 
jeigu nesustabdvsime tos 
beprotiškos politikos, tai 
valdžia paskui pareikalaus 
siųsti Amerikos armiją į 
Europos karo frontą, ir tai 
ne tik prieš Sovietu Sąjun
gą, bet prieš kiekvieno 
krašto darbo žmones, kurie 
mėgintų paimt valdžią į 
savo rankas.

Demokratų vadai tikisi, 
kad Kongresas užgirs Tru
mano ginklų, planą.

Kiek Amerikiečiai Gali 
Vidutiniai Gyventi

■ .1 ■ —-   I

Washington. — Baltieji 
amerikiečiai vyrai gali vi
dutiniai gyventi 65 metus, 
2 mėnesius ir porą savai* 
čių, o baltosios moterys 70 
metų, ■ 3 mėnesius ir 2 sa
vaites, kaip skaičiuoja A- 
merikos Viešosios Sveikatos 
Įstaiga.

Vidutinis negrų moterų 
amžius bus 61-metai, 10 mė
nesių ir apie 4 savaites, o 
negrų vyrų — 57 metai, 
dešimt mėnesių iN trys 
savaitės, pagal tos pačios 
valdinės įstaigos skaičiavi
mą. %

Praga, Čechoslovakija. — 
Per liūtis - potvynius žuvo 
16 žmonių.'

Montreal. — Pasitraukė 
Lenkijos konsulas Rakow- 
ski, nesutikdamas su lenkų 
liaudies valdžia.
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nėjančiai Senato komisijai, > 
kad namų direktoriaus tar
nybą jis gavo per Jameso 
V. Hunto pasidarbavimą. O 
James Hunt, buvęs pulki
ninkas, yra 5-procentinis 
kyšininkas.

Huntas išgaudavo kari
nius valdžios užsakymus 
tam tikrom kompanijom.. 
Už tai jos mokėjo Huntui 
bent 5 nuošimčius tos pini
gų sumos, kurią kompani
jos gavo iš valdžios.

Namų direktorius Woods 
taipgi prisipažino senatinei 
komisijai, kad jis andai už- 
gyrė $75,000 vertės me
džių ir geležies arklių lenk
tynėms statyti Californi- 
joj. Tuomet buvo uždraus
ta nereikalingiem dalykam * 
eikvoti tokias medžiagas, 
kurių stigo gyvenamiems 
namams statyti. Woods sa
kė, jog prez. Trumano ka
rinis padėjėjas, generolas 
Vaughan prispyrė jį užgirs
ti statybos medžiagas ark- * 
lių lenktynėms.

Senato komisija nagrinė
ja generolo Vaughano mek- 
lerystes.

Tito Gaus Plieno 
Fabriką iš Amerikos

Washington. — Trumano 
vyriausybė užgyrė jugosla
vų valdovo Tito prašymą, 
kad leistų amerikinei kom
panijai pastatyti plieno fa
briką Jugoslavijai Jš ame
rikinių medžiagų. Tuomi 
Jungtinės Valstijos padrą
sina ir pastiprina Tito, 
kaip Sovietų Sąjungos prie
šą. Z"“

Amerikos valdžia uždrau
džia mašinų ir fabrikinių 
įrankių pardavinėjimą So* 
vietams ir demokratiniams 
jų kaimynams. /

Tito valdžia sulygo už
mokėti 3 milionus dolerių 
pittsburghinei Continental 
Liejyklų ir Mašine rijos 
kompanijai už fabriko pa
statymą Jugoslavijoj.

Komunistas Sumušė 
Žioplą Šnipo Pasaką

New York* — Komunistų 
liudytojas federaliame aps
krities tei«me, Wilberis S. 
Broms parodė, kaip žioplai 
melavo FBI šnipukas Bau- 
mes Hidalgo, būk Komuni
stų Partijos vadai slaptai 
planavę' užgrobti šio mies
to elektros stotis ir N. Y. 
Central geležinkeli ir nu
versti Amerikos valdžią.

Broms, Bi'ooklyno Bed
ford - Stuyvesant srities ko
munistų klubo apšvietos di
rektorius, su pasipiktinimu 
atmetė valdžios prokuroro 
reikalavimą išduoti komu
nistinės mokyklos mokyto
jų vardus. , 'į

ORAS.— Nekaršta giedra.
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Ober Law, Smith Act, Mundt Bill
Teisėjo Sherbow pareiškimas, kad Marylando valsti

jos seimelio priimtas įstatymas, vadinamas “Ober Law”, 
priešingas Jungtinių Valstijų Konstitucijai, smarkiai 
paliečia visą Ameriką. Juk panašių įstatymų turi dar ke
lios valstijos. Kitose rengiamasi tokius įstatymus išleis
ti. Reakcijonieriai turi jų daug prisikepę ir dar ruošia
si daugiau kepti.

Teisėjo Sherbow nuosprendis atidaro plačiai duris pa
žangiečių kovai visų tų reakcinių įstatymų pasiuntimui 
į gurbą. Ji visose valstijose prasidės trumpiausiu laiku.

Bet ne vien tik atskirų valstijų tokie įstatymai palie
čiami. Mes turime karo metu išleistą federalinį įstatymą, 
vadinamą “Smith Act”, kuris priklauso tai pačiai kate
gorijai. Kaip tik šiuo įstatymu pasiremiant buvo įkaitinti 
ir šiandien yra teisiami Komunistų Partijos vadai. Šis 
aktas dar nebuvo per teismų šerengą perleistas. Jeigu 
Ober Law nusikalsta šalies Konstitucijai,, tai lygiai tai 
pačiai Konstitucijai prieštarauja Smith Act.

Pagaliau turime naują Kongresan įneštą bilių, kurio 
nuostatai dar aštriau prieštarauja Konstitucijai, negu 
Ober Law ir Smith Act. Jei šis bilius, vadinamas Mundt- 
Ferguson-Nixon Bill, taptų įstatymu, tai mūsų šalis būtų 
aiškiai pastatyta ant kelio į fašizmą. Piliečiai būtų pri
versti atsisveikinti su savo demokratinėmis teisėmis ir 
civilinėmis laisvėmis.

Ar reakcijonieriai kreips dėmesio į teisėjo Sherbow 
nuosprendį ir palaidos Mundt-Ferguson-Nixon Bilių? 
Būtų didžiausia klaida to tikėtis. Ir Sherbow nuospren
dis neiškrito iš giedro dangaus. Teisėją paveikė masinis 
bruzdėjimas prieš Ober Law. Tuojau buvo surinkta pen
kiolika" tūkstančių piliečių parašų, reikalaujančių, kad 
Ober Law būtų leistas žmonėms referendumu nubalsuo
ti. Protestai pasipylė iš organizacijų ir pavienių pažan
gių žmonių, protestavo mokytojai, profesoriai, artistai, 
gydytojai ir net tūli dvasininkai. Visi pamatė savo tei
sėms ir laisvėms tame įstatyme pavojų. Pamatė jį ir tei
sėjas Sherbow. 4

Tik panašus masinis 'lA"tfzdėjimas iššluos iš įstatymų 
knygos Smith Act ir pasiųs gurban . Mundt-Ferguson- 
Nixon bilių.

Taigi, šis protingas teisėjo Sherbow nuosprendis turi 
tapti aštriausiu akstinu plačiausioms masėms stoti į ko
vą prieš naujuosius reakcijonierių pasimojimus Kong
rese. Nuosprendis turėtų būti stipriausiu skatintojų vi
siems remti Civilinių Teisių Kongresą, kuris teisme gina 
Smith Act persekiojamus žmonių vadus.

Tik Po Keturių Metų
Jeigu pabaigoje karo kas būtų sakę, kad užteks ke

turių metų Vokietijoje’ sugrįžimui prie valdžios vairo 
kaip tik tų politinių spėkų, kurios 1933 metais pagimdė 
Hitlerį ir hitlerizmą, niekas nebūtų tikėjęs. Bet taip at
sitiko. Reakcijos procesas pasirodė daug smarkesnis, ne
gu buvo po Pirmojo Pasaulinio Karo. '

Kitaip ir negalėjo būti. Vakarinėje Vokietijoje okupa
cinės valdžios pačios priėmė ir vertė vokiečius priimti 
kaip tik tuos pačius obalsius, kuriais Hitleris apnuodijo 
vokiečių tautą, dalį vokiečių pavertė naciais ir žvėrimis. 
Argi Hitleris nesakė, kad komunistai ir komunizmas 
yra didžiausias jam ir visai žmonijai pavojus? Argi Hit
leris neorganizavo Anti-Kominterno Sąjungos? Argi 
tuojau pd šio karo tokiais pat obalsiais nepasveikino vo
kiečius mūsų okupacinės militarinės valdžios? Argi tos 
valdžios nepasiėmė globon visų vokiečių reakcijonierių, 
kurie dar tik vakar buvo vyriausiais Hitlerio talkinin
kais? Argi ne faktas, kad į valstybės aparatą Vakarinė
je; Vokietijoje buvo sugrąžinti naciai? Jau net ir mūsų 
komercinės, spaudos . korespondentai pradėjo paskuti
niais laikais pripažinti, kad daugiau kaip aštuoniasde
šimt procentų valdininkų yra buvę naciai.

Tokiose sąlygose kalbėti apie laisvus rinkimus ir apie 
laisvą vokiečių valią yra'baisus savęs apgaudinėjimas.

Vakarinės Vokietijos rinkimų rezultatai visur1 sustip
rins reakcijos-fašizmo 'frontą. ' /

Gamybos Sumažėjimas
Žinia iš Washingtono: Komercijos Departmentas pra

neša, kad per antruosius šių metų tris mėnesius visa 
Amerikos gamyba sumažėjo $’6,500,000,000 palyginus su 
gamyba pirmaisiais trimis mėnesiais. Rezultatas: bedar
bių armija jau pasiekė 4,500,000. Ir šios skaitlinės yra 
tos pačios valdžios patiektos. Tikrovėje bedarbių turime 
daug daugiau.

t » x Protingi Dvasininkai
Atsirado trys žymūs dvasininkai, kurie susirūpino tai

kos likimu. Jais yra vyskupas William J. Walls, galva 
African Methodist Episcopal Zion Church; Rev. Prof, 
'Halford E. Luccock, * vedėjas Yale Divinity School, ir 
Rev. John B. Thompson, Chicagos Universiteto Rockefe
ller Chapel vedėjas. Jie Washingtonan šaukia konferen-

Kas Ką Rašo ir Sako
DAR VIENAS KOMUNIS
TŲ “GRIEKAS”

Kunigų Draugas labai su
pykęs ant Kinijos komunis
tų, kam jie turčius apkrau- 
ja aukštais taksais. Tai su
prantama: Draugui gaila 
turčių. Bet Draugas suran
da ir štai kokį komunistų 
nusidėjimą. Jis rašo:

“Nebūtų išlaikyta ‘bolše
vikiška teisybė,’ jeigu nebū
tų leista sąskaitas apeliuo
ti dėl mokesčių sumažini
mo. Bet nebūtų bolševikiš
ka, jeigu toji galimybė ne
būtų gudriai niekais paver
sta. O ji tikrai nieko ne
reiškia, nes apeliuoti gali
ma tik tada, kada dabarti
nės sąskaitos bus sumokė
tos...” (D., rugp. 12 d.).

Bet tai lygiai taip, kaip 
čia Amerikoje. Nejaugi 
Draugo redaktorius nežino 
nė to, kad ir čia pirma turi 
valdžiai sumokėti sąskai
tas (taksus), o tik paskui, 
jeigu nesutinki, gali ape
liuoti, kad sąskaitas suma
žintų? Jeigu jau tokio kiek
vienam suaugusiam žmogui 
žinomo fakto dienraščio re
daktorius nežino, tai ar ga
lima su juo rimtai disku- 
suoti rimtus klausimus?

“BRITŲ SOCIALIZMAS”
Kanados Liaudies Balsas 

kritikuoja Anglijos darbie- 
čių “socializmą”. Pasirodo, 
kad iš to “socializmo” dar
bo žmonėms nėra jokios 
naudos. . z

L. B. rašo:
Britų “socializmas” nei 

kiek m^baugiua kapitalistų, 
kai]) pactoje ^Britanijoje, 
taip ir šiame kontinente. Li- 
berališkesnė spauda, kuri 
kartais reiškia baimę del ka
pitalizmo “trumparegystes,” 
nekartą išsitarė, kad pasau
lio “išganymas”' glūdi “de
mokratiniame socializnfe.” 
žinoma, ji turi mintyje ne 
darbo žmones, kuomet kal
ba apie pasaulio “išgany
mą,” o apie kapitalizmo iš
gelbėjimą. Ir ištikro, ji 
nei kiek neklysta.

Produkcija Britanijoj, prie 
“demokratinio socializmo,” 
pakilo. Pavyzdžiui, kovo 
mėnesį ji buvo didesnė 20 
nuošimčių, negu 1947 me
tais. Bet darbininkų algos 
nupuolė vienu: nuošimčiu.

Kripso biudžetas numušė tas 
algas dar 2 nuošimčiais.

/Imant 1947-48 metus, bri
tų produkciją pakilo pustry- 
likos nuošimčių' ' bet britai 
suvartojo tiek pat, kiek ir 
anksčiau. Tuo tarpu britų 
kapitalistų pelnas pakilo 
$764,000,000.

Britai nepasinaudojo ir to
mis paskolomis, kurias jie 
gavo iš Kanados ir Jungti
nių Valstijų. Tas viskas bu
vo išleista militariniamš rei
kalams Malajuose, Burmoj, 
Graikijoj, Palestinoj ir Afri
koj.

Ar galėjo būti kas nors 
skirtingiau, jeigu, sakysime, 
Britaniją būtų valdę kon- 
servatai su čiorčilu prieša- 
kye ? Vargiai. Tad ko gi 
baugintis tokio socializmo.

Laisvoji Sakykla
DIPUKŲ KLAUSIMU
Progresyviai ž m b n ė s 

link dipukų laikomės, taip 
sakant, bepartyviškai. Kai
po žmones, sprendėme to
kiais, kokius'juos pažinom.

Yra dipukų rimtų ir su
kalbamų žmonių, bet tokių 
retai tenka susitikti. ' Di
džiuma užartavoti klerika
lų fašistiniu uksusu ir ap
krėsti naciškom bacilom. 
Jie buvo Europoj progreso 
ir pažangos priešai, tokiais 
ir Čia atvykę esti. Prieš to
kius ir jų fašistinę \propa- 
gandą pažangūs žmonės ko
vojo ir kovos.

Social fašistinė trejanka 
didžiausią svarbą deda ant 
tų Dievo paukštelių ir tiki 
Alpų didžiuosius kalnus iš
vartyti su dipukų iniciaty
va. Tai dausose skraidanti 
svajonė ir niekas jiem ne
pavydi taip svajoti.

Drg. A. Bimba Laisvės 
krisluose paragino mus 
remti tuos Dievo paukšte
lius besąlyginiai. Be plates
nio paaiškinimo ir taip,

JIEMS GERAI 
APSIMOKĖJO

Chicagos Vilnis rašo:
Apie savaitė atgal genera- 

lis kontrolierius Lindy War
ren paskelbė pravedęs tyri
nėjimus 9,195 karinių užsa
kymų. Nors darbas atliktas 
labai pavėlintai, bet Mr. 
Warren - teikėsi paskelbti 
taktus:

Ant tų 9,195 užsakymų 
valdžia permdkčjo fabrikan- 
ta'ms $11,500,000,000! Iš 
tos sumos virš šeši bilionai 
dolerių galinga priskaityti 
prie aktuales vagystes!

Mr. Warrpn pažymi, kad 
jo departmentas per ketve
rius metus po karo spėjo pa
tikrinti tik vien trečdalį ka
rinių užsakymų - kontraktų. 
Patikrinti visą 16,000 gal 
imsią dar kokia dešimts me
tų. Į tą laiką jau nebebus 
galimybes kaltininkus pa
traukti atsakomybėn dėl 
“užsisenėjimo.”

Suktybėse ir aktualėse va
gystėse įvelti “neįtariamos 
reputacijos” < piliečiai. Tie 
patys, kurie dabar garsiau
siai šaukia už prisirengimą 
naujam karui.

Jie bilionaįs pelnėsi iš 
šimtų tūkstančių Amerikos 
piliečių gyvasčių ir kraujo. 
Karo prieš fašistinį baisūną 
tikslas buvo kilnus. Jokis 
pasiaukavimas nebuvo per 
didelis, kad tik greičiau su
triuškinus fašistinį smaką. 
O tuom tarpu nežymus nuo
šimtis parazitų tuko iš 
kraujo ir ašarų geriausių 
mūsų vyrų ir jų motinų.

kaip krisluose d. Bimba pa
ragino, man atrodo, buvo 
ne vietoj. Mes, progresyviai 
žmonės, pradedam perdaug 
nuolaidauti — būti visiems 
geri. Reikia pirmiausia at
skirti grūdus nuo pelų, o ne 
besąlyginiai remti.
' Aš pažįstu keletą prog

resyvių šeimų, pas kurias 
dipukai apsigyvenę. Tos 
šėimos jau pasyvės, o jų 
argumentas — mums visi 
geri. Toliau gal suras kito
kį argumentą pasiteisinti. 
Tai klausimas, kuris irgi 
turi rūpėti. Neapgalvotai 
vieno žodžio pasakymas 
daug žalos įneša ų mūsų 
veikimo sutartingumą.

Kazys Darbininkas

Kriminaline šaika Valdo 
Jugoslaviją, Sako Vengrai

Budapest, Vengrija. — 
Vengrų «laikraštis Szabad 
Nep aštriai smerkė Jugo
slavijos valdovą Tito; sa- 
ko: v

— Ta aršesnė už hitleri
ninkus šaika dabar valdo 
Jugoslaviją.

ei ją kovai su militaristais ir prieš Trųiųano militarinę 
programą. . ' -

Konferencija įvyks rugpiučio 24 dieną.
Pastebėsite, kad visi trys dvasininkai yra protestan

tiškų bažnyčių. , Katalikų bažnyčios dvasininkai sušilę 
darbuojasi už naują karą.

Kalba
Dulkėtas kelias, pabėgė

jęs plačiais nusivilnijusiais 
kolpkio “Raudonoji žvaigž
dė” laukais, staiga įsmunka 
į unksmingą abipus kelio 
išsimėčiusį savo nedidukėm 
trobelėm ir sodeliais M’ažei- 
konių kaimą.

Ęalba Vilnius. Klausyki
tės mūsų programos...

Šitame tolimame Šiau
lių apskrities Pakruojo val
sčiaus kaime šiandien šne
ka radijas.

Skambi muzika srūva iš 
pravirų trobelių langų, pla
čiai sklinda po laukus, link
smu aidesiu užtvenkia gat
vę ir kiemą.

Apie tai, kaip jie ęia at
sirado, kaip prabilo Mažei- 
konių trobose radijas, 
mums papasakojo kolūkio 
pirmininkas drg. Baška.

...— Tas susirinkimas į- 
vyko vasario mėnesio pra
džioje. Karštos buvo kal
bos. Kai partijos valsčiaus 
komiteto sekretorius pra
dėjo kalbą apie radiją, daug 
buvo tokių, kurie plačia 
burna šaukė:

— Išmistai! Ar tai jau 
tiek daug to pinigo per vie
nerius metus prisirinko, 
kad ant vėjo mėtyti? Įsi
manė, matyk, radijušo!... 
Apsieisim! Be jo gyvenom 
ir gyvensim.— Aršiausiai 
puolė Aūsmanas ir Tur- 
čįnskienė. Kratydamas žilą 
galvą, visas paraudonijęs 
Ausmanas kalbėjo:

— Kas stulpus statys? 
Kas vielą duos? A? Kiek 
tatai pinigėlio kainuos! O 
kam? Niekam — vaikų zo- 
bovai...

Bet buvo ir kitaip galvo
jančių. Jaunimas, ypač 
komjaunuoliai, grandinin- 
kas Kyvėnas tiesiog pasa
kė:

Vilnius
pradėjom kurti naują gyve
nimą, tai tokį sukursim, ko
kio tu ir nesapanavai.

Po kurio laiko kai* kurių 
kolūkiečių trobose ir klube- 
skaitykioje prabilo pirmieji 
kolūkio “Raudonoji žvaigž
dė” radijo garsintuvai.

Rinkosi jų pasiklausyti 
kolūkiečiai Dūriais, ištisais 
kiemais, kai tik nutverdavo 
kokią laisvą valandėlę.

Senasis Ausmanas, surau
kęs žilus antakius, delnais 
parėmęs smakrą, įtemptai 
klausėsi agronomo patari
mų. Ir netrukus galėjai gir
dėti, kaip jis prašydavo 
klubo - skaityklos vedėją 
Turčinskaitę:

— Tujen neužmiršk man 
pasakyti, kada vėl radijas 
kalbės apie žiemkenčių prie
žiūrą. .. Ateisiu klausytis.

Greit įvedė garsintuvus 
visiems, ir visi radijo klau
sydavosi su dideliu dėmesiu.

Supratu žmonės, kad tai 
ne, niekai, o didelis, svarbus 
dalykas. Iš jo — iš radijo, 
jie gaudavo patarimų, kaip 
šeimininkauti, iš jo jie mo
kėsi naujų dainų, jis juos 
švietė, vedė į naują, kultū
ringą gyvenimą.

— Akims su juo šviesiau 
bus, pats gyvenimas ' kito
kiu virs...

Dabar daugelis atsimena 
.su pagarba ir. dėkingumu 
šituos kadaise pasakytus 
Kyvėno žodžius...

Nauji, dar smala kvepią, 
stulpai jau toli paliko kolū
kį “Raudonoji žvaigždė”. 
Užsukęs į Pakruojo valsr 
čiaus vykd. komitetą, gali 
išgirsti įdomų pasakojimą 
apie šių stulpų žingsniavi
mą vis kitais ir kitais vals

čiaus kaimais. Seniai jau 
viršyta radiofikacijos ’ mė- 
nesininko programa, o dar
bas dar tik pačiame įkarš
tyje.

Nėra jis per daug leng
vas ir neapsieinama be į- 
vairių kliūčių, kurias rei
kalinga nuolat nugalėti. Bet' 
kliūtys nugąlimos ir mūsų 
radijas vis ląbiau plinta lie-. 
tuviškame kolektyviniame 
kaime.. Ą. B.

(Iš “L. įr M.”)

Worcester, Mass
Legenda “Paparčio Žiedas” 

Scenoje
LMS vasarinės, mokykkxs 

fakultetas ir studentai baigi
mui savo kursų paruošė gra
žų muzikališką .kūrinėlį, vaiz
duojantį lietuvių ’liaudies se
novės pasakas ir legendas. 
Veikalas pavadintas “Papar
čio žiedu.”

Veikalas turi gražų turinį. 
Jame yra lietuvių liaudies šo
kiai, dainos ir graži pasaka 
apie lietuvių senovę, taipgi 
anglišką ištrauką iš opere
tės “Vagabond King.”

“Paparčio žiedas” mokyklos 
sukurtas kolektyviai. Prie jo 
sukūrimo ir perstatymo vei
kia muzikos mokytoja Biru- 
ta Ramoškaitė, šokių moky
tojas Al Merkis, pianistas F. 
Balevičius, dramos mokytojas 
Carl Heins Roth, taip pat kal
bos mokytojai St. Jasilionis, 
J. Byronas ir kiti.

“Paparčio žiedas” bus sta
tomas scenoje LMS Mokyklos 
užbaigimui, rugpjūčio 20, 
Lietuvių Svetainėje, 29 Endi
cott St., Worcester, Mass.

, M. S.

Burinos sukilėliai atakuo
ja valdžios armiją ties sos
tine Rangoonu. (

— Nesuprantat dar, ko
kią dovaną jums siūlo, už
tat ir rėkiat prieš. Radijas! 
Ar jūs žinot, kas tai yra? 
Juk jis jums kasdien — ir 
patarimą, ir naują žinią, ir 
muziką, ir dainą! Akims su 
juo šviesiau bus, pats gy
venimas kitokiu virs. Ne, 
draugai, jau jei partija siū
lo, vadinasi, tik gerą dalyką 
siūlo.. *

Kazys Kavaliauskas, Tur- 
činskaitė, ir kiti komjau
nuoliai prie reikalo iš kitos 
pusės priėjo:

— Mes patys — jauni
mas stulpus statysim. Vie
tas ir aparatūrą žada Pa-, 
kruojo radijo mazgas. Ra
šyk, pirmininke, kad pasi- 
žadam *per mėnesį visą dar
bą atlikti...

Nuščiuvo seniai. Kad ir 
krenkštė dar nepatenkinti, 
bet atvirai nebesipriešino— 
kur tau besipriešinsi, kai 
jaunimas taip atkakliai sa
vo taikosi.

...Ir pradėjo, dygti stul
pai. Medžiagos per akis už
teko, tik spėk duobes kasti.

Tik apylinkės buožės dar 
vis šaipėsi. Tas pats Grėb- 
liauskas, ant kurio žemės 
dabar kolūkio valdybos na
mai stoyi, vis pravažiuoda
mas sustabdydavo > arklį, 
persilenkęs per vežimo šo
ną, mažutėmis, užžengusio
mis akytėmis nučiupinėda- 
vo įšilusius kolektyvininkus 
ir burbleno:

— Žiū,z inteligentais pa
nūdo bernai!... Pinigus vė
jais leidžiat!

Aleksas Kyvėnas,, Kuliau- 
škaitė, Kazys Kavaliauskas 
ar kuris kitas akimirka iš
tiesdavo įsmilkusią nuo 
darbo^ nugarą, pažvelgdavo 
į buožę ir paniekinamai at
kirsdavo :

— Žinom tą dainelę —se
niai girdėta., Tokiems, kaip 
tau, kiekvienas mūsų žings
nis skersai gerklę stringa.' 
Bet ne, užsičiaupk — kartą

Jubiliejaus Atžymėjimas
Massachusetts valstijosi veikėjai susidomėję dienraš

čio Laisvės jubiliejaus atžymėjimu.
Stanley Penkauskas surinko ir prisiuntė biznių pasi- 

skelbimų, organizacijų pasveikinimų ir aukų nuo asme
nų dienraščiui.

D. G. Jusius kiek anksčiau pareiškė, kad Worcesteris 
duos visą puslapį pasiskelbimų į specialę laidą.

Geo. Shimaitis nusiskundė, kad iki šiol vis dar nega
vęs progos padirbėti jubiliejaus atžymėjimui. Mat, jis 
buvo sunkiai apsirgęs ir tik dabar pradeda pilniau at
gauti sveikatą. Tačiau Shimaitis pareiškė, jog jis stosiąs 
į darbą ir Brocktonas nepasiliksiąs nuo kitų Mass, vals
tijos miestų. i

Šiuom kartu finansinės paramos suteikė:
Antanas Vasaris, kailinių (fųtrų) verslininkas,

735 North Main St., Brockton, Mass. ..... $30.00 
S. P. Malkaitis, Clinton,'N. J............................. 30.00
L.D.S. I-ji Apskritis, Massachusetts .. ........... 10.00
Antanas Raila, Brockton, Mass...........•........... 10.00
Anna Millis, W. Forest Hill, N. Y.................... 5.00
Anna Kutra, Maple Shade, N. J........................... 5.00
Antanas Žiurinskas, Brooklyn, N. Y....................3.00
Marcella Subach, Thomas/ W. Va.................... 2.00
J. Benderius, Worcester, Mass.......... /............  2.00
D. Pručinskas, Schenectady, N. Y........................1.00
M'afy Stašienė, Cambridge, Mass..........................1.00
J. Jenįskevičius, Ashley, Pa........ ;..................... 1.00
A. Butrimas, Merrill, Wis............ ............ 1.00

Į

Gražus pasirodymas baltimoriečių. V. Stankevičius 
prisiuntė nuo “Onų” parengimo pelno.$25.00. O A. Že
maitis jau antrų kartu prisiuntė ant blankos surinkęs 
$8.00. Ba'ltimoriečiai, kurie aukojo per A. Žemaitį:

L.D.S. 48 kuopa $5.00
J. Ačiukaitis 2.00
M. Kučinskas 2.00
J. Deltuva 1.25
A. Vilkus 1.25
V. Yaltevičius 1.25
P. Kupris 1.25
Michaęl Shenk 1.25

B, Petraitis 1.25
V. Šulinskas 1.25
J. Kasper 1.25
A. Žemaitis J.00
Arthur, R. Jacobs .50
Albert Karaskevič . .50
A. Vitkus .50
H. Balsys .50

Kiek anksčiau George Jameson, newarkietis, surinko 
ir prisiuntė biznių pasiskelbimų nuo šių biznierių: 
Mike Panelis, Bar & Grill, 347 Avenue E. .. ......... $5.00
Stephen F. Sladowski, advokatas, 6Į5 Broadway $5.00 
Feleksas Milvidas, Bar & Grill, 55 E. 2J.st.St. $12,50.

Dar pavasarį Brooklyne lankėsi drg. Adomas Totorė- 
lis jš Hartford, Conn. Jis tada apdovanojo Laisvę trimis 
doleriais ($3.00), per neapsižiūrėjimą ši dovana dar ne
buvo paskelbta. Taipgi Laisvės piknike, Brooklyne, 
brooklyMetės Josephine Augutienė ir Ona Depsienė do
vanojo po $2, paskelbta buvo tik po $1. .

Prašome subrusti su pasveikinimais ir skelbimais ju
biliejinei laidai, nes laikas jau baigiasi. '

Laisves Administracija..
. ............... ii.y’-'-. . U

2 pu8I.—Laisvė (Liberty, Li th. Daily)—Penkt., Rugp, |9, 1949



K. MARUKAS

Obelaitė
(Pabaiga)

Ir pradėjau su kolektyvi
niu ūkiu lenktyniauti.

Dar žemelė gerai neatši
lo, o aš plušu laukuose nuo 
aušros ’ iki tamsos. Metu 
žvilgsnį į kolektyvinio ūkio 
dar nepradėtą dirbti žemę 
ir šypsausi per ūsą. Verčiu 
vagą po vagos, nubraukiu 
alkūne nuo kaktos prakaitą 
ir dar labiau stengiuosi. 
Nedaug beliko, man aparti 
žemės, kai vieną parytį pa
sižiūriu į kolektyvinio ūkio 
laukus ir pats savo* akim 
netikiu: žvilga,lyg nuskusti 
kolektyvinio ūkio suarti ari
mai. Pridėjau prie kaktos 
delną. Staiga iš pakalnės 
žvangtelėjo plieniniais vikš
riais ir, pro šoną versdamas 
vagas, suriaumojo trakto
rius. Susitraukė mano bė
ris, sulinko, rodos, pusiau į 
žemę. Įsikibau iš visų jėgų 
į plūgo rankenas, plaku aš 
bėrį net sušilęs, o man at
rodo, kad mes abu tik tūp- 
čiojam vietoj.

Atsisėdau pailsęs po obe
laitės ištraukdamas pypkę 
raminu save: “Nesusily
ginti su kolektyvinio ūkio 
mašinomis. Neištesėsiu aš 
vienas prieš visus. Bet pa
žiūrėsime, kas rudenį turės 
daugiau naudos.”

Plušau per visą mielą va
sarą nugaros neištiesda
mas, ir šeimyna padėjo. O 
kai išsimušė mano javai, 
gėda buvo pasižiūrėti į ko
lektyvinio ūkio pusę: jų ja
vai kaip mūras stovėjo 
prieš mano nutriušusius, 
dirsėmis apaugusius ruge
lius.

Jau rudeniop, grįždamas 
iš miesčiuko, brendu per 
purvyną keliūkščiu ir gal
voju — viena galva ir ran
kos nepadirbs tiek ir neiš
manys, ką bendrai gali šim
tai rankų ir dešimtys gal
vų. Todėl jie save ir vadi
na kolektyvo nariais. Po 
kojomis šliuksi ištižęs pur
vas. Laukai ištuštėję, o ap
linkui nyku, kaip mano 
krūtinėje. Pasiveja mane 
Pociūnų Jurgis. Žmogus jis 
šnekus, mėgstąs sąmojį.

— Tai ką, kaimyne, vis 
dar galvoji? — klausia jis

žvelgdamas į mane.
Nunėriau akis į žemę ir 

tik iš piktumo ūsą kram
tau.

— O mes tik dabar už- 
gyvenom, — poškina jis, — 
po devynis kilogramus grū
dų už darbadienį gausim. 
Apskaičiavome jau.

Pertraukęs jo kalbą, sa
kau jam:

. — Aš neklausiu tavęs 
kiek uždirbai. Geriau pasa
kyk, kokiem galam prie 
upės vežat plytas?

— Elektrinę statome, — 
atšovė Pociūnas, — lempe
les jau parsivežėm iš mies
to.

Man dar knietėjo jį pa
klausinėti, bet mūsų keliai 
skyrėsi, ir jis toks išdidus, 
nuklampojo.
... Parėjęs namo, užlindau į 
kertę ir, niekam žodžio ne
taręs, rankomis parėmiau 
galvą. “Jie ir elektrinę sta
to, o aš vienas kaip vinis 
sienoje. Dievui teliuką su
valgiau, kad turiu kitaip 
gyventi? Ir širdį taip mau
džia, taip maudžia...

— Gal tu nesveiku o j i, 
tėvai? — klausia manęs se
nė.

— Koks aš tau esmi ligo
nis! —• pašokau iš vietos.

Ir mane apmaudas^ apė
mė, kad netekęs kantrybės 
rėžiau kumščiu į stalą.

— Ko, velnio boba, ne
stojai anksčiau į kolektyvi
nį ūkį, — riktelėjau senei.

Ji tik išplėtė akis ir va- 
palioja:

— O tu, tėvai?...
— O jeigu aš būčiau mi

ręs, ir tada nestotumei?! a! 
— ir vėl rėžiau kumščiu į 
stalą, kad net langų stiklai 
sudrebėjo.

Aš trenkiau šaukštą ir, 
nevalgęs pietų, išdūlinau 
laukan.

Ore kiek aprimau. Pas
kui atsisėdau ant trobos 
slenksčio, užsirūkiau pyp
kę. Kažkoks gailestis apėmė 
mane, nors širdį .vis tiek 
maudžia.

“Be reikalo, — galvojau 
sau, — užsipuoliau senę. 
Mažai ji prisikentėjo gyve
nime. Argi ji kalta! Nuei
siu rytoj pas kolektyvinio

Mrs. Hedwig Homan, laikydama ant rankų naujagi
me Patricia Ann, priima sveikatos apdraudos čekį 
iš American Federation of Hosiery Workers sveikatos 
ir nelaimėje apdraudos fondų. Ji buvo 20,000 asinuo 
gavęs paramą iš tos unijos. Čekį įteikia 1-jo skyriaus 
viceprezidentas Joseph Kline. Užpakalyje stovi orga
nizacijos prezidentas Alexander McKeown. Mrs. Ho
man dirba Apex Hosiery Co. šapoje, Philadelphijoje.

ūkio pirmininką...”
Taip man su savim be- 

postringaujant, matau, at
krypuoja Daujotas. Prisėdo 
šalia manęs, padūsavo, su
suko tabokos lapą.

— Turiu, Vabalai, į ta
ve mažytį prašymą, — pra
dėję jis, lazda baksnodamas 
žemę. — Seniai pastebėjau, 
kad tavo širdis linksta į ko
lektyvinį ūkį. Jau kai tu 
ten pas juos įsitaisysi, už
mesk mano>ųlabui porą žo
delių. Mat, parašiau ir aš 
prašymą į kolektyvinį ūkį. 
Sunku man vienam dirbti 
žemę. O tenai aš jei ne ran
kom, tai galva užsidirbsiu 
sau duoną. Aš jau tave per 
amžius neužmiršiu. Kai pa
skersiu teliuką, tau pusę 
mėsos duosiu.

Klausausi aš jo, o 
taip maudžia.

Pakilo Daujotas

širdį

nuo

slenksčio. Nusišnirpštė, pa
braukė rankove nosį ir kuo 
ramiausiai triokšt mano 
obelaitę per pusę.,

— Lazdos man naujos 
prireikė, — sako jis laižy
damasis, it katinas - sati
nas. Paskui, pastebėjęs ma
no nuleipusias rankas, susi
griebė :

— Nejau, Vabalai, tau 
gaila tos obelaitės. Juk ji 
vis tiek atiteks kolektyvi
niam ūkiui.

Toliau aš neprisimenu, 
kaip, pagriebęs po ranka 
vadeles, vijausi jį vieškeliu, 
per' dirvonus ir kolektyvo 
gatvele, pro pat^valdybą.

Užbaigęs savo pasakoji
mą, užsidegiau užgęsusią 
pypkę ir sakau tiesiai'į akis 
kolektyvinio ūkio pirminin
kui:

— O obelaitės ir šiandien 
gaila. Juk ji prigytų kolek
tyvinio ūkio sode.

SKAITYTOJŲ BALSAI
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LAISVES
JUBILIEJUS

Tai didysis darbas visos pažangiosios Amerikos lietuvių vi
suomenes. šaukia į darbą mus visus, apšvietą branginančius 
žmones, ne tik mūsų dienraščio bendroves pareigūnai, bet ir 
pati mūsų sąžine. 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.

Speciale Laida Atžymejimui
30 Metų Dienraščio Sukakties
Rugsėjo 16 d. dienraštis Laisve išeis dvigubai padidintas. 

Tai bus 30-ties metų sukakties atžymejimui 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 

r- \

proga, jų vardai bus išspausdinti 'specialėje laidoje.
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Karui ruošti ratai eina, kaip pašmeruoti, to vežimo 
inžinieriai linksmi. Čia matomieji gynybos sekretorius 
Louis Johnson (kairėje) ir senatinio užrubežių san
tykiams komiteto pirmininkas'Tom Connally labai pa
tenkintai vienas kitam ausin pašnabžda sutikimą su 
prezidento Trumano administracijos pasiūlymais Eu
ropos fašistuojančias valdžias ginkluoti karui. Visą 
tai, žinoma, apmokės ne jie—juk už ketveriy metą po 
karo pabaigos iš Jūsų ir mano algos tebeišskaito tak

sus karo reikalams, bus iŠ ko apmokėti.

3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Penkt., Rugp. 19, 1949

LOS ANGELES, CAL.

Gcrb Redaktoriai!
Gavau laišką su pranešimu, 

kad mano prenumerata atsi
likus. Aš dažnai mislin/iu, 
kad diena po dienai pasiųsiu 
prenumeratą. Bet kada jau 
senatve, tai vis tie sveikatos 
reikalai. Sveikata eina ma
žyn. Na, bet dabar sveikata 
šiek-tiek pagerėjo, tai skubu 
ir už dienraštį Laisvę užsimo
kėti.

Siunčiu prenumeratą už 
1949, 1950 ir 1951 metus. Gal 
ir vėl sveikata susilpnės, bet 
nors dienraštį Laisvę turėsiu 
skaityti.' Laisvė yra labai 
žingeidi, kaip žiniomis, taip 
ir kitais raštais. Mums, dar
bininkams, labai reikalingas 
dienraštis Laisvė, kuris išaiš
kina įvairius klausimus mū
sų kalboj.

Pas mus daug lietuviškų 
laikraščių ateina, įvairių ir 
skirtingų minčių. Bet darbi
ninkų protavimas parodo, ka
tras yra už mus ir katras 
prieš mus, katras yra mums 
naudingas. Mano mylimas 
laikraštis — Laisvė. Kelei
vis, tai tik visą svietą kriti
kuoja ir nieko gero darbo 
žmonėms nedaro. Ponai, tai 
už ponus rašo, ponus ir gi
ria. Nors 'ir jie nuduoda, 
kad būk rašo dėl žmonijos ir 
tautos gero, bet taip nėra. 
Aišku, kad darbininkams nau
dos nėra iš’ tokio laikraščio, 
kuris visur dalykus aiškina iš 
tos pusės, kaip gerai turtin
giems, kuris niekina darbinin
kų pasisekimus ir kovą dėl 
geresnio gyvenimo.

Naudingi ir pamokinanti 
Laisvėje ir sveikatos reikalais 
patarimai Dr. Kaškiaučiaus. 
Todėl ir užsimoku už Laisvės 
prenumeratą net už kelis me
tus iš anksto.

Uršulė Davis..

MIAMI, FLORIDA

Laisvės No. 180 korespon
dentas Mikio švogeris rašo 
apie bedarbę, o vėliau perei
na prie privatiško žmonių 
gyvenimo, rašo, kad būk tūli 
lietuviai pasistato didelius na
mus pardavimttf, kad greitai 
užsidirbti daug'' pinigų, t.kad 

''greitai pralobtų kaip patarlė 
sako: “Dievui nežinant.” Sa- 
1N), tokiu lietuvių yra bizniš- 
kAs nusistatymas — nusiperka, 
palocius ir ,dar kelius pasista
to.

Na, štai palociai tušti, o 
kitus negali parduoti. tada 
užsitraukia naują paskola ant 
tu palociu. Yra tokių, kurie 
nasistatė stubą ir manė už
dirbti ja parduodami, bet 
kaip negali parduoti, tai pa*-' 
tvs susikrausto į garadžių ir 
pamėgdžioja kapitalistus.

Kas kur matė, k^d kapi
talistai garadžiuose gyventų? 
Tokios korespondencijos visai 
nevietoj, tai ynatiškas užsika- 
binėjimas, užsipuolimas ant 
ypatų ir nedaro jokios nau
dos.' Korespondencijas reikia 
rašyti teisingai, be užsikabi- 
nėiimų, juk yra užtektinai 
rašyti apie visuomeninius 
reikalus ir turčių daromas 
skriaudas darbo žmonėms, o 
ne savo visokias išsvajotas 
primetimu mintis reikšti ir 
pasidaryti sau priešų.

M. š. rašo, kad negeras ta
rimas padarytas ir LLD kuo
pos susirinkime, kad nelaikyti 
susirinkimu iki rugsėjo mėne
sio . Kodėl jis tik dabar pa
matė tą “negerumą,” o ko
dėl tam neprieštaravo, kada 
kuopoj ėjo apsvarstymas? 
Tokius klausimus- reikia kuo
pos susirinkime kelti, svars
tyti, bet ne per spaudą “tai
syti.” S. Meison.
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Nelaukime Vajaus Gavimui 
Laisvei Naujų Skaitytojų

Pats gražiausias žygis atžymejimui mūsų dienraščio 30 metų 
sukakties bus gaviidas 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.

Sveikinkite Dienraštį Sukaktim
Palys Savo Iniciatyva

Ne visus biznierius ir asmenis, kurie nebiznieriai, norinčius 
pasveikinti dienraštį sukaktim, mes galėsime aplankyti ir pa
prašyti skelbimo ar pasveikinimo specialei sukakties atžymėji- 
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. 7 \

Jei norite kokių platesnių informacijų del pasiskelbimų ar 
kokių kitų reikalų, rašykite Laisves Administracijai ir mes jums 
mielai suteiksime visas informacijas.

Visais reikalais kreipdamiesi, adresuokite:

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

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

>

<♦>

<♦>

*>

<♦)

<♦>

<♦>

<!>

<!>

<♦>

<♦>

<♦>

<♦)

<!>

>

< >

>

<

<



GRYNOS SĄŽINĖS ŽMONES
Parašė P. VfcRSIGORA Vertė N. ZIBĘRTAITĖ

5-26-49 ♦ ' _66_
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - • • .

Apie H, Leberehto Apysaką 
“Šviesa Koordyje”

Rašo ANDRIEJUS FĖSENKA

• (Tąsa)
— Paskui vienas paėmė kirvį ir suka

pojo jam galvą.
f —Aha, o paskui ėmė visus mušti ir 
kankinti, ir kapoti.

— O paskutinę smaugė močiutę ant 
krosnies...

' • Vaikai viens per kitą ėmė pasakoti 
mums to baisaus vaizdo smulkmenas. 
Kalbėjo vaikiškai, paprastai, gal būt, iki 
galo net nesuprasdami baisios savo pa
sakojimo prasmės. Jie su vaikišku be
šališkumu, koks nebūna net pats teisin
giausias teisėjas, minėjo vien tiktai fak-

V tus.
— O kaip gi jūs patys gyvi .išlikote?

— nejučiomis paklausė Bazima.
— Ogi lauke prasidėjo šaudymas, ir 

jie greit išbėgo į gatvę. Paskutinis bė- 
go Saška, jis mūsų Bronę iš pistoleto 
nušovė ...

— O mes su mama likome gyvi. Mes 
po lova pasislėpėm ...

— O paskui jūsiškiai, va jie, įėjo tro
bon ir mus surado ...

— Taip, taip, prose pana, taip buvo. 
Vaikučiai tiesą sakė... — sušvapsėjo 
senis.

Moteris vis tylėjo. Atrodė, ji girdėjo 
tik savo vaikų balsą, tačiau jų baisaus 
pasakojimo prasmė nesužadino joje jo-

■ kių jausmų.
Aš išsiunčiau papildomas žvalgų gru

pes, o Bazima pasiėmė lenkus į štabą ir # 
tęsė jų reikalų tvarkymą.

Kai rytą aš pranešiau apie naktinį 
“įvykį Kovpakui ir Rudniovui, jie parei
kalavo, kad aš ištirčiau tą keistą ir dėl 

•• savo nesąmoningo žiaurumo ne visai su
prantamą įvykį.

Drauge su žvalgais aš nuvykau kai
man į naktinio įvykio vietą. Naktinio 
antpuolio vaizdas buvo dar baisesnis 
ryškioje saulės šviesoje.

Pirmoje troboje, į kurią mes įėjome, 
gulėjo septyni lavonai. Įeinamosios du
rys buvo praviros. Priebuty, persilenku
si lanksčiu liemeniu per aukštą slenkstį, 
gulėjo aukštielnyka gal penkiolikos me
tų mergina vienais naktiniais marški-

* niais. Stuomuo buvo pirkioje, o galva 
buvo nukarusi ant priebučio grindų. 
Saulės spindulys paauksavo išsidrieku
sius šviesiai rausvus plaukus, o mėlynos 
akys buvo atviros ir žiūrėjo į gatvę, į

' pasaulį, virš kurio džiūgavo skaisti sau
lė. Iš pravirų lūpų skruostu varvėjo 
jau sustingusi nuo ryto šalnos kraujo 
srovelė. Troboje pablaku gulėjo suaugę 
ir vaikai. Kai kurių buvo sutriuškinti 
kiautai, ir veidų negalima buvo įžiūrėti, 
kitų perplauti kaklai. Ant krosnės — 
visiškai juoda ir be kraujo žymių šimta
metė senė su virvės žymėmis ant kaklo. 
Virvė, apvyniota aplink lopšį, timpsojo 
čia pat. Beeidamas skubiai iš namų, 
vaizduojančių šeimos kapą, ant išorinių 
durų velkės aš pamačiau kuokštą ilgų 
plaukų. Jie įsipainiojo į rankeną ir vir
pėjo prieš saulę, šiurenami priešpavasa- 
rinio vėjo.

Kituose namuose pasikartojo tas pats 
vaizdas.

Visa tai buvo perdaug baisu, kad aš 
galėčiau ką nors suprasti. Viena buvo 
aišku: stumiami laukinės aistros nai
kinti ir žudyti, žmonės nustojo žmogiš- 

' -kųjų bruožų, ir be tikslo, lyg įsiveržęs . 
avidėn vilkas, vien tik pašėlimo, krau- 

į ■ jo troškulio, kraujo ir mirties varomi, 
suruošė tas skerdynes.

Tik surinkus visas žinias, kurias ga-* 
Įima buvo išgauti iš pusgyvių nuo išgąs
čio po naktinio įvykio aplinkinių lenkiš
kų bei ukrainietiškų kaimų gyventojų, 
ir specialiai išsiuntus žvalgus1 prie Sar- 
nų, pavyko šiek tiek išnarplioti tą baisų 
ir niekšišką darbą.

Prieš tai, kol mes atėjome prie Sarnų 
iš už Dniepro, ir vėliau, kai suruošėnie 
“Sarnų kryžių,” gestape dirbo Vladimi
ro popo sūnus, vardu Saška. Jis buvo 
jaunas, gražus ir žiaurus. Pradžioje dir-

• bo kaip vertėjas, o paskui, pasižymėjęs 
savo žiaurumu gyventojams bei prieka
bingumu, žydų šaudymu, — virto kaž
kuo panašiu į tardytoją ir budelį.

K Račiau... netrukus po “Sarnų kry
žiaus/’ Sašką iš gestapo atleido. Neiš
varė, nesuėmė, bet atleido. Matyt, tasai

faktas buvo nemažos svarbos, kadangi 
Sarnų gestapo pasiskubino ' pranešti ' 
apie tai miestelio bei aplinkinių kaimų 
gyventojams. Buvo išleistas, atspausdin
tas ir išklijuotas ant tvorų specialus 
įsakymas apie bendradarbio Saškos at
leidimą, tuo tarpu kai paprastai neįtiku
sius jiems tipus gestapininkai buvo pra
tę išmėtinėti tiesiog keliu j užpakalį. 
Toliau, dar keisčiau buvo tai, kad, at
leisdami Sašką, gestapininkai “užmiršo” 
atimti iš jo ginklus: stulgį, parabelumą, 
automatą.

O kai po mėnesio laiko Saška pasirodė 
priešaky penkiasdešimt šešiasdešimt 
žmonių gaujos, — kurių pusė taip pat 
buvo “atleista” iš policijos, o kita pusė 
parinkta iš kriminalistų, — gaujos, pa
skelbusios kovą už “Ukrainos nepriklau
somybę,” neva prieš vokiečius, tačiau iš 
tikrųjų pradėjusios lenkų tautybės gy
ventojų skerdynes, reikalas ėmė aiškėti. 
Kaip mes vėliau sužinojome, toji provo
kacija nebuvo vienintelė. Tomis pat die
nomis iš Roveno, Lucko, Vladimiro-Vo- 
lynsko, Dubno ir kitų Vakarų Ukrainos 
centrų, sulig savo vadovybės signalu, iš
ėjo daugelis nacionalistų, lig šiol ištiki
mai tarnavusių vokiečiams gestape, po
licijoj, žandarmerijoj. Išėjo į miškus, 
visam pasauliui paskelbę savo troškimą 
mušti vokiečius. Vokiečius jie mušė žo
džiais, deklaracijomis, lakšteliais,—vie
name jų, pasirodė, buvo netgi vokiečių' 
Lucko spaustuvės viza. O faktiškai sker
dė taikingus lenkus.

Suprantama, kad taikingi gyventojai 
kreipėsi į vokiečių valdžios organus, 
maldaudami apginti juos nuo to sauva
liavimo. Ir įvairių miestų bei sričių vo
kiečių valdžios organai atsakydavo žo
dis žodin tą pat: “Mūsų kariuomenė vi
sa užimta fronte. Vienintelis būdas, ku
riuo mes galime jums padėti, — tai duo
ti 'jums ginklų. Ginkitės patys. Tačiau 
duosime ginklus su sąlyga, jei lenkai 
stos milicijos tarnybon ir užsivilks 
šucmanų uniformą.” Iki šiol privilegi
ja būti vokiečių šucmanu priklausė vien 
benderovcams. Lenkai nesiimdavo tos 
niekšiškos rolės Vakarų Ukrainos vokie
čių okupacijos pradžioje. Bet dabar ne
buvo kitos išeities. Ir keturiasdešimt 
trečiųjų metų vasario ir kovo mėnesių 
pabaiga žymi lenkų policijos batalionų 
organizavimu.

Ne jų garbei tenka pasakyti, kad į 
ukrainiečių nacionalistų akciją jie atsa
kė tuo pačiu. Žodžiu, pavasarį ir vasarą 
vyko tokios skerdynės, kad baisu darėsi 
gyventi tame palaimintame krašte ir 
lenkui, ir ukrainiečiui’ Matyt, dideliu 
pasitenkinimu trynė rankas Himleris, - 
pagal kurio sankciją buvo išprovokuotos 
tos skerdynės.

Liaudies sukilimo negalima užgniauž
ti kariuomene, be to, ir tos kariuomenės 
hitlerininkams nebuvo per tiršta. Rei
kia užnuodyti liaudies sąmonę, reikia iš
leisti į areną senus, išbandytus, užkietė
jusius provokatorius. Ir jų atsirado.

Vokiečiai nesugebėjo sutriuškinti mus,, 
keršydami už “Šarnų kryžių,” tačiau I 
jie sugalvojo ką kitą. Kaip ir priderėjo 
gestapininkams, jie, ėmė kovoti prieš 

“rūsčiai augantį partizanų sąjūdį provo
kacijos metodu, nacionalinių konfliktų 
kurstymu. Ir pradžioje jiems tai pavy
ko. •

Miškinio lenkų kaimelio tragedija su
krėtė mus visus — ir vadus, ir eilinius 
partizanus.

Bet paskui, keturiasdešimt trečiųjų 
metų pavasarį ir vasarą, taikiųjų gy
ventojų skerdynės ir lenkiški bei vokiš
kai ukrainietiški nacionalistai mums 
virto, kaip sakoma, kasdienine duona. 
Eina naktį kolona, žvalgai priešaky, ir 
staiga automatų šūviai tvyksters keliom 
sekundėm, o paskui gyventojai atbėga 
pas mus ir sutinka 'mus, kaip savo iš
vaduotojus. O kartais mes ateiname per 
vėlai...

Vieną kartą mes gelbstime lenkų kai
melį nuo ukrainietiškų nacionalistų, an
trą— ukrainiečius nuo lenkų policinin
kų.. .

Viena tik charakteringa vieniems ir 
antriems: nė karto nei, vieni, nei antri 
mums ginklu nepasipriešino.

(Bus daugiau)

Šios apysakos autorius —r 
jaunas estų rašytojas Han
sas Leberehtas. Iki pasku
tiniojo laiko jis buvo žino
mas kaip žurnalistas. Būda
mas respublikinio laikraš
čio korespondentu, H. Lebe
rehtas nemaža važinėjo po 
Tarybų Estiją,. pabuvojo 
daugelyje kąimų.ir kolūkių, 
stebėjo dešimčių žmonių li
kimą. Šituo daug kuo ir 
paaiškinama toji gyvenimiš
koji teisybė, kuria jis para
šė savo pirmąją apysaką.

Apysakos “Šviesa Koor
dyje” veiksmas vyksta po
kariniais metais nedidelia
me Estijos kaime. Sunkus 
ir liūdnas buvo vietinių 
valstiečių gyvenimas seno
sios buržuazinės Estijos 
laikais. Vietiniai turtuoliai 
Martas Kurvesta ir Mihke
lis Kooras laikė visą kaimą 
buožinėje vergovėje. Bergž
džiai stengėsi kaimo dir
bantieji pagerinti savo būk
lę menkuose pelkėtuose 
sldypuose, skurdas ir bai
mė dėl ateities nuolat juos 
persekiojo. “Aš kaip toji 
pušis pelkėje, prieik bet kas 
ir išrauk su šaknimis — 
žemė nelaiko,” — šitaip vie
nas iš Koordi kaimo vargin
gųjų valstiečių kalba apie 
seną valstiečių gyvastą.

Naujasis gyvenimas Es
tijos, Latvijos ir Lietuvos 
kaimuose prasidėjo nuo pa
skelbimo čia Tarybų vald
žios. Valstiečiai gavo žemės, 
teisę į laisvą darbą, teisę 
rinktis valdžią. Išvijus vo
kiškuosius fašistinius pa
vergėjus, šiose respublikose 
išsiplėtojo karo nutraukta 
taikioji statyba. Nūnai Ta
rybų Pabaltijyje darbo val
stiečiai telkiasi į kolūkius.

Šituos milžiniškos istori
nės reikšmės įvykius ir tei
singai atvaizduoja H. Lebe
rehtas savo apysakoje. Pa
rodydamas Estijos kaimo 
perėjimą į kolektyvizacijos 
kelią, rašytojas sukuria gy
vus, įstringančius atminty
je jo dirbančiųjų įvaizdžius.

Paulius 
Maasalu, 

Murumet- 
valstieti^ 

kiti — tai 
savyje, ge- 

valstieti-

Buvę kumečiai 
Rungė, Kaarelas 
varguolis Prijdu 
sas, vidutinysis 
Johanesas Vao ir 
žmonės, įkūniją 
riausius Estijos
jos bruožus, žmonės, pažinę 
laisvo darbo džiaugsmą.

Svarbiausias apysakos 
herojus trisdešimtmetis 
Paulius Rungė karo metais 
kovėsi Tarybinės Armijos 
gretose. Demobilizavęsis, jis 
grįžo gimtinėn tomis reikš- 
yningomis dienomis, kuomet 
Koordyje ėmė žlugti senojo 
valstiečių gyvenimo pagrin
dai ir įsitvirtino nauja kol
ūkinė santvarka. Per paly
ginti trumpą laiką čia daug 
kas pasikeitė. Žiauraus tur
tuolio Marto Kurvestos 
vienkiemis, kuris pirma 
valstiečiams atrodė nepriei
nama tvirtove, dabar pali
ko tuščias. Pats šeiminin
kas, kaip vagis, naktį pabė
go' kartu su sutriuškintais 
hitlerininkais, o jo sūnus 
nuėjo į mišką pas banditus. 
Tiesa, Koordyje dar pasili
ko tokie priešai, kaip užsi
maskavęs buožė Mihkelis 
Kooras ir traktoriaus, savi
ninkas Kiandas. Dar nema
ža, žmonių Koordyje yra su
rišti su senu > savininkišku 
pasauliu, dar stengiasi pra
lobti ir gyventi skyrium vi
dutinysis valstietis Johane
sas Vao.

Bet jau daug, labai daug 
šviesių, džiaugsmingų- per-

mainų. ' Tyliuose • Koordi 
vienkiemiuose dabar apsigy
veno naujakuriai — buvę 
kumečiai ir vargingieji val
stiečiai. Viršum valsčiaus 
vykdomojo kofniteto pasta
to plevėsuoja raudonoji vė
liava. Ten dabar valstiečiai 
patys svarsto ir sprendžia 
savo reikalus — skiria že
mę reikalingiems, klausosi 
valsčiaus vykdomojo komi
teto pirmininko ataskaitos 
apie pasiruošimą pavasa
riui. Koordyje susiorganiza
vo mašinų draugija. Visa 
tai nauja į Koordi atėjo 
kartu su Tarybų valdžia.

Grįžęs po karo į gimtą
jį kaimą, Paulius Rungė 
pradeda savo gyvenimą iš 
naujo. Jis neturi nei namo, 
nei žemės; visas jo turtas 
kareiviškame daiktamaišy- 
je. Bet jis tvirtai žino — 
visame jam padės Tarybų 
valdžia, Tėvynė, kurią jis 
gynė kautynėse. Ir iš tiesų, 
netrukus buvęs frontinin
kas gauna iš valsčiaus vyk
domojo komiteto žemės skly
pą, butą, gyvulių. Drauge su 
jauna žmona Alina jis karš- 

! tai griebiasi darbo. Nuo au
šros ligi tamsos jis triūsia 
savo sklype: išvalo šulinį, 
užsėja laukus, statosi na
melį. Jie tikri, kad šitaip, 
dirbdami vieni, ligi dešim
to prakaito, galima pasiek
ti gerovę ir laimę.

Tačiau Rungiams taip ir 
nepavyko vieniems vienkie
myje sukurti savojo, atski
ro pasauliuko. Kiekviena 
diena atnešdavo jiems nau
jų rūpesčių: ar pakaks šie
no, kur paimti plūgą, kaip 
pastatyti namą.

Imtynėse su skurdu, žiau
rioje klasinėje kovoje Pau
lius Rungė laipsniškai pri
eina išvadą, 
valstiečiai 
daujamos 
kad jiems 
bendrai,” 
j U jėga.
stūmė Paulių Rungę į akty
vios visuomeninės veiklos

kad Koordi 
pavieniui pageL 

laimės nesuras, 
reikia “laikytis 

susivienijime — 
Pats gyvenimas

vienu

Springville, N. Y.,—nedidelis miestelis, tik 3,000 gy
ventojų, tačiau jie įstengė pasisamdyti helicopterj, 
kuris čia matomas purksčiant visą koloniją tikslu iš
naikinti muses ir uodus. Tuo būdu tikisi jie nb tiktai 
ramiau, smagiau pagyventi, bet ir Užkirsti kelią susir
gimams vaikų paralyžiumi, kurio perų išnėsiojimui, 
spėjama, gali prisidėti musės ir uodai, kaip kad jie 

prisideda skleidime kitų ligų.

dimas kolektyvinėje kūrybi
nėje veikloje. Rašytojas pa
sakoja apie tai, kokią dide
lę reikšmę jiems turi “se
nųjų” tarybinių kolūkių pa
tyrimas. Ne veltui siunčia 
Semidorą į Gruziją bei Uk
rainą, kur jis daug ko iš
moksta iš broliškųjų, respu
blikų žemdirbių.

“Naujasis gyvenimas” — 
taip Koordi valstiečiai pa
vadino savo kolūkį. Nuo to 
momento jie iš tikrųjų pra
dėjo naujaip gyventi ir 
dirbti. Bendrai, kolektyviš
kai jie sudaro Koordi per
tvarkymo planą ir pradeda 
ji įgyvendinti. “Mes dabar 
stipriai įleidom šaknis į že
mę,” — sako jaunojo kolū
kio dirbantieji.

Apysaka pasibaigia sim
boliniu prakeiktų Gyvačių 
pelkių, kurios iš valsčiaus 
atima pusantro šimto hek
tarų ’ žemės, nusausinimo 
vaizdu. Ne kartą mėgino 
pirma žmonės užkariauti iš 
jų sklypus pasėliams — jos 
be pėdsakų prarydavo jų 
pastangas. Dabar prieš pel
kes išžygiavo darnus kolū
kiečių kolektyvas. Jiems į 
pagalbą atvyko šefai iš 
meisto. Ir pelkės buvo nuga
lėtos. Naktį prieš darbo per
galę kolūkiečiai užkūrė ant 
jų didelius laužus. Kaimy
ninių sodžių gyventojams 
jie atrodė kaip naujo kol
ūkinio gyvenimo pašvaistė.

H. Leberehto apysakoje 
aprašyti įvykiai yra tipin
gi Estijos valstiečių gyveni- 
►mui.

kumetis ir frontininkas, 
abejingai žiūrėti į tai, kaip 
mašinų draugijoje šeiminin
kauja pralindęs tenai trak
toriaus savininkas — buo
žė Riondas, kaip negailes
tingai buožė Kooras engia 
kumetę Roozi? Ne, negali
ma buvo pasilikti nuošalyje 

■— tik arti žemę ir nuimi
nėti derlių. Paulius Rungė 
iš pradžių tampa kaimo 
įgaliotiniu, o vėliau 
kolūkio organizatorių.

Iš savo pačių patyrimo 
Koordi kaimo valstiečiai įsi
tikina, kad teisingi .yra žo-1 
džiai, kuriuos savo laiku 
rašė Leninas apie tai, jog 
smulkiems ūkiams nepavyks 
išbristi iš skurdo. Nestik 
Paulius Rungė, bet vi#i Ko
ordi gyventojai suprato, 
kad gyventi po senovei ne
begalima. Reikia nužengti 
žingsnį pirmyn — į kolekty
vinį ūkį. “Partija sako, kad 
tai ir yra naujas žingsnis... 
Gyvenimas 'Koordyje prie 
to ir eina,” — šituose Ka- 
arelo Maasalu žodžiuose iš
reikšti visų to kaimo žmo
nių siekimai. Su tokiomis 
mintimis valstiečiai eina 
pas patį gerbiamąjį kaime 
žmogų — pas valsčiaus 
partorgą Maūlišą. Šis ko
munistų partijos atstovas 
Koordyje padeda jiems su
sitelkti į artelę.

H. Lebefehto apysakoje 
plačiai yra parodytas Esti-

nuoširdžiai ir su- 
dėsto* kalbos rei-

mokytojas yra spc-

Worcester, Mass.
MENO MOKYKLA

Meno mokykloj viskas eina 
gerai. Dainų mokytoja yra 
lietuvaitė operos dainininkė 
Birūta Ramoškaitė. Ji mo
ka perduoti savo žinojimą ki
tiems. Ji greitai išmokina 
gražių lietuvių dainelių.

Lietuvių kalbos jaunuoliai 
mokinasi, bet į taip trumpą 
laiką nebus galima daug iš
mokti. Kalbos mokina Sta- 
sys Jasilionis ir Juozas Byro- 
nas. Jie 
prantamai 
kalus.

Dramos
cialistas Carl Heins Roth. Bet 
jo mokinimas man nėra su- 

‘prantamas — pergilus. 
jauniems žmonėms ir 
naudos.

Labai geras maistas 
skanus ir sveikas. Didelė gar
bė vietinėms lietuvių mote
rims, kurios jį pagamina. 
Sunkus jų darbas aprūpinti 
tokią grupę žmonių.

Gaila, kad ne visi didmies
čiai įvertino mokyklėlę ir 
daugelis neprisiuntė savox stu
dentų.

Ypatingai patinka šokių da
lis, mokina Albertas Merkis 
iš Philadelphijos. Jis gražiai 
ir žingeidžiai mokina lietu
viškų šokių. /

Vakarais ir daugiau /pu
blikos susirenka grą/ų O- 
lympia Parką. Publika ypa
tingai gėrisi šokiais, kurie bū
na ir vakarais.
čia jaunuoliai išmokę tuos 
gražius šokius turėtų ' pra
plėsti, kada jie grįš į savo 
miestus — mokyti ten jauni
mą šokių ir šokti.

Eva Simons.

Gal 
bus

Manau, kad

- DETROIT, MICH.
V *

Prašome Visų Įsitemyti, Kad —

SPAUDOS PIKNIKAS
. : Įvyks Sekmadieni

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.

piaciai yia paiouyias ils u- —————————————
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CAPE MAY, N, J
Sveikatos Atostogų Kurortai 
Ir Žuvų Gaudymo Sportas

j. šioje vietoje du metai at
gal teko praleisti dvi savaites 
poilsio. Aprašiau “Laisvėje” 
šią istorinę vietą. Liepos 29 
d. atvykom'pasilsėt. Oras pa
sitaikė saulėtas ir labai gai
vinantis, veikiausiai todėl, 
kad šis miestukas įlindęs į 
jūrą 20 mylių.

Per 0u metus nepastatyta 
veik jokio žymesnio pastato. 
Prie pajūrinio pagrindo esti 
tik vienas krutamu paveiks
lų teatras, kitas miesto audi- 
toriumas; pajūrinių sargų 
gelbėjimo- ir sveikatos apsau
gojimo pastatas į keletas res
tauracijų, tai ir viskas. Mies
to administracija neleidžia 
spekuliantams įsigalėti ir pa
gadinti atmosferą, kaip kad 
Atlantic City ir Wildwood, 
N. J. Nežinau kodėl, ir lie
tuviai veržiasi į šiuos komer
cinius pajūrio miestus — At
lantic City, Wildwood, juk 
tai panašūs į Coney Island,

%
siasi apie 3 mylias ir ant jo 
tirštai pridėta sėdynių, suo
lų, kurių netrūksta atsisėst, 
pasilsėt ir pasiskaityt. Nėra 
susigrūdimo. Smėlis švarus. 
Nėra musių, žiūri žmogus i 
tą žavingą sveikatos reginį ir 
svarstai: kodėl nėra milžiniš
kų pastatų — viešbučių, ko
telių, sanatorijų, kuriose ga
lėtų ilsėtis ir pataisyti svei
katą šimtai tūkstančių šeimų 
darbo žmonių, vaikų, senelių? 
To gražaus pajūrio užtektų. 
Kiek mūsų ponai sugrūdo pi
nigų Kinijos ponams ir po
nams kitų šalių, gelbėdami 
dvesiantį kapitalizmą, tai už 
tuos pinigus galėjo pristatyti 
žmonėms poilsio namų nuo 
Kanados iki Floridai. Mes 
žinom, kad ponai nedarys tų 
gerybių žmonėms, kuriuos iš
naudojimu sukaustė.

į čia atvykę šeimos susi
randa kambarį ar du, susigrū
da be parankamų. Čia res
tauracijų padėtis prieinama; 
krautuvėse nekuriu produktų 
kainos žemesnės, negu Phila-

Čia pajūrinis pagrindas tę-i delphijoj. Tai patogiausia

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

turi anjjūpų — 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 Laisvį
Parašė D. M. ŠOLOMSKAS.

32 pusi., 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 25>c. 
vertės U. S. pašto stampomis, nes kainuoja persiun
timas.

Užsisakydami adresuokite:

LAISVĖ
427 Lorimer Street Brooklyn 6, N. Y.

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST

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

(Kampas 68th St.)
Atsitikime varduvių, sukakčių,' sirgimų, šermenų ir tt., 

telefonuokite:
* SHoreroad 8-9330

Ir Gustas jums tuojau pristatys 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 Aye., Brooklyn, N. Y.

* Jk

Paul Gustas Funeral IJome,
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 ekstfa išlaidų.
Du kambariai šermenim, didelis puikiai įruoštas 

kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.
Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg 
pareikalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega.

vieta praleisti atostogas.
Eidami pajūriniu pagrindu, 

susitinkame seną nuolatinį 
Laisvės pikniko ' darbininką 
drg. 'Zigmantąvičių. “Drau
ge,” sakau, “ar pasirengęs 
šiemetiniam piknikui?”♦

“Aš tik tam ir atvykau, 
kad susitvirtinti darbui. Jau 
persiritau per 66-tus metus, 
bet jaučiuosi drūtas. Hoove- 
rįo depresijos laikais aš dir
bau ve šitame Congress Ho- 
telyj. Tai turtuolių viešbu
tis; gyvena turtingos šeimos. 
To hotelio savininkai žiemos 
laiku uždaro tą vietą ir vyks
ta į Floridą, ten turi pana
šius ar geresnius -- hotelius. 
Pinigas yra turčių padaras.”

Klausiu, kur apsistojai? 
Pas lietuvius, atsako; pas 
Markevičius, 107 Jackson St., 
Cape May. Užeik pas juos, 
gal užrašysi Laisvę.

Gaila, kad nežinojom, bū
tume apsistoję pas juos. Už
ėjome pas juos ir nustebome: 
nusipirkę auditoriją ir persi
dirbę į užeigą ir viešbutį.'Tu
ri labai daug kambarių. Susi
pažinome ir po progai pakal
binau užsirašyti Laisvę. • Už
sirašė ir prašė paskelbti jų 
vietą Laisvėje. Turi dvi du
kras — Liliją ir Frances, ku
rios gražiai kalba lietuviškai.

Jų vieta randasi tik vienas 
blokas nuo jūros.

Vykstame Gaudyti Žuvų

Rugpjūčio 8> susitarėm su 
“Big Jim” Dulinsku važiuoti 
žuvauti į atvirą jūrą. Dži- 
mis atkiša ranka ir sako: 
“Štai penkinė . pasveikinimui 
Laisvės jubiliejaus.”

žiūriu į jų tą didoką laivą, 
kurį po pereito karo tarnau
jantis laivyne sūnus Albertas 
nupirko — submarinų vaiky- 
toją (chaser) ir persidirbo į 
žuvų gaudymo laivą. Tai 
didžiausias laivas Cape May. 
šeštadieniais ir sekmadieniais 
vyksta po 150 žmonių žuvau
ti. Diesel motorai darnai vei
kia ir stumia laivą net 22 
mylias į valandą. Visi žuvi
ninkai prisirengę su meške
rėmis. Už 35 mylių nuo jū
ros krantų apsistoja laivas, 
kurį vairuoja “Big Jim” sū
nus Albertas. Visi suleidžiame 
meškeres dugnan apie 80 pė
dų gylio. Nekurie traukia 
“Sea Bąss.” Šapranauskas iš
traukė vieną, aš kitą! Šalia 
manęs žuvininkas 'ištraukė 
keistą jūrų gyvūną: didelės 
akys, žiotys dideles, bet 
trumpas. Peiliu subadė išva
duodamas kabliuką ir įmetė 
į jūrą. Piktai dvokė. Pa
stebėjau, “Big Jim” lupa 
flounderius. Pasirodo, ne-, 
daug žuvies.

Albertas, veža į tolimesnę 
vietą,, žiūriu, W. Tabūnas 
suka meškerę ir gelsvą gra
žią žuvį paguldo ant denio. 
Kvietkininkas Lubinas su 
šypsą suka meškerę; Šapra
nauskas ištraukia didelį 
flounderį. Aš pats užkabinau 
kokį “aitvarą,” kurį sunku 
buvo traukti, ir į pagalbą pri
dėjo rankas Šapranauskas, 
bet ištrūko. Praradau ūpą.

šalia manęs vienas į trum
pą laiką ištraukė 7 didelius 
flounderius. /

Po 8 valandų grįžtame į na
mus. Susėdome^ priešakyj ant 
laivo# Big Jim, Tabūnas, Lu
binas, Šapranauskas ir aš, už- 
vesdami diskusijas įvairiais 
klausimais, žuvininkai spor
tai turi didelį pasitenkinimą 
gaudymu žuvų.

Sugrįžome į “Big Jim” vie
tovę — Wilson Drive, Cape 
May. Išlįpęs, W. Tabūnas 
užkabino ant maniškės ran
kos du flounderiu, pastebėda
mas: “Taviškiui nepasisekė 
pagauti žuvies. ...”

Jų laivas veik nesupa.
Kas nori susisiekti su, Big 

Jim, telefonas — Cape May 
4-8994.

Iš Philadelphijįos važiuoja 
daug lietuvių žuvauti. DaUg 
teko nugirsti Cape May kri
tikuojant prezidentą Truma- 
ną. Smerkia’ jį, kad jis pa
neigė prez. Roosevelto gerus 
darbus.

Atostogininkas. .

Detroit, Mich.
TRUPINIAI

Miesto tarybos nariai iš
eikvojo arti miliono dolerių 
dėl taip vadinamo klausimo: 
“Rapid Transit,” būk suradi
mui būdų, kaip pagreitinti 
Detroite transportaciją.

Ir nieko neatsiekė. Dar ir 
daugiau pinigų leistų tam, 
bet pradeda' prisibijoti, nes 
greitai bus miesto tarybos na
rių rinkimai, tai ir sulaikė 
darbą tiems išradimams.

.Čia laike rinkimų de
dami tam tikri paaiški
nimai prie kandidatų. Ir 
k a d a ’ buvęs sena torius 
Stanley N o w a k pareika
lavo, kad pridėtų tą prierašą 
prie jo vardo, tai rinkimų 
tvarkymo komitetas atsisakė 
jam tą pridėti, nors prie ki
tų kaunsilmanų tokius prie
rašus pridėjo.

Todėl Stanley Nowak buvo 
priverstas kreiptis į teismą. 
Teismas patvarkė, kad turi 
būti ties jo vardu pridėta 
“Ex-Senator.”

Bet kas atsitiko su libera
lais? Jie paklausė miesto 
patarėjo pono advokato 1 R. 
Walsh, Romos tikybos advo
kato ir visi liberalai apsiver
tė ragožiumi pataikaudami 
reakcijai belaukiant rinkimų 
13 d. rugsėjo. Taigi iš tokių 
žmonių jokios naudos nebus, 
jeigu jie bus išrinkti į miesto 
valdininkus.

Tokis yra G. Edwards, toki 
Smith, Connors ir Edgecombe.

Progresyvių Partijos Lietu
vių Kliubas nuo savo šusitvė- 
rimo padarė daug naudos 
lietuviams supažindinant juos 
su politinių partijų kandida
tais, jų nusistatymais ir par
tijų programomis.

Tolimesnei apšvietai kliu
bas turės parengimą sekma
dienį, 11 d. rugsėjo, Draugi
jų Svetainėje, 6 vai. vakare, 
kuriame dalyvaus progresy
viai kandidatai į miesto įstai
gas, už kuriuos piliečiai pri
valėtų atiduoti savo balsus. 
Visi balsuotojai ir progresy
vių pozicijos rėmėjai kviečia
mi dalyvauti, čionai sužino
site daug teisybės apie įvai
rių partijų kandidatus ir ži
nosite, kurie reikia remti ir 
kodėl.

★
Kovai prieš sveturgimių de

portaciją vis daugiau aukoja 
laisvę mylinti piliečiai. Vė
lesniu laiku aukavo: Chas. 
Keras $5, Terzai—$2. Po 
$1: P. A. Waidziulis, L. Vil
nis, K. Rinkūnas ir C. Zusi- 
nas 50c. Visiems ačiū! Pra
šome ir kitus piliečius pa
remti šį svarbų darbą. Su
žinojau, kad per pasidarba
vimą Moterų Pažangos Kliu- 
bo, Civilių Teisių Kongresui! 
surinkta $19.85 aukų. tTai 
gerai. Aukų daūgiau reikia 
apgynimui mūsų pačių lais
vių. ’ Rep.

PRANEŠIMAI
HARTFORD, CONN.

Lietuvos Sūnų re Dukterų Drau
gija rengia puikų pikniką, įvyks 
sekmadieni, 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 išeįs 1:30 
vai. po pietų nuo 155 Hungerford 
St.—Rengimo Komisija (187^-188)

WORCESTER, MASS.
LMS mokyklos vaidintojai (stu

dentai) suvaidips legeųdišką kūrinį 
Paparčio Žiedas^ su muzika. Vaidi
nimas įvyks šeštadienį, . rugpjūčio 
(Adg.) 20-tą, pradžia 7:30 vai. va
kare, Lietuvių salėje, 29 Endicott 
St,. Po vaidinimo bus šokiai.

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

J. J. Kaškiaučius, M. D.
< 680 Summer Avenue,

Newark 4, N. J.
‘ HUmboldt 2-7964

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

miau buvo labai entuziastin
gos ir daugiausia rinkdavo. 
Kas atsitiko? — Jau seniau 
gaudavau laiškų iš Europos, 
kad Balfas negeras ir nerei
kalingas, — aiškino tos entu
ziastės.— Bet netikėdavome. 
Dabar suvažiavo mūsų visi gi
minės ir viską papasakojo, 
kaip ten buvo ir yra.” (Darb., 
rugp. 16 d.)

★ ★ ★
Rašo tūlas Kazys Verži kas, 

matyt, užkietėjęs fašistas. Jis 
grūmojančiai bara tuos dipu
kus, kurie čia pribuvę tiesą 
pasakoja apie Balfą. Pyksta 
ant tų moterį, kurios atsisako 
aukas rinktis, nes iš savo at
vykusių giminių sužinojo, ko 
vertas yra tas Balfas.

Ir pats Veržikas prisipa
žįsta, kad ir jis nieko Vokie
tijoje iš Balfo negavęs, bet 
jis tylįs ir reikalauja, kad vi
si kiti tylėtų, paslėptų teisy
bę.

★ ★ ★
O štai dar viena didelė 

naujiena; Ją skaitau kunigų 
Drauge. Pasirodo, kad pas 
popiežių buvo nuvažiavęs re
porteris.- Pieža ir pabučiavo 
jam ranką.

“Galop,” sako šimutis, 
“Pieža pranešė Šv. Tėvui, kad 
dienraščio Draugo leidėjai 
prašė jo paprašyti Jo šven
tenybės palaiminimo to kata
likų dienraščio 40 'metu ju
biliejaus proga. šv. . Tėvas 
atsakė su džiaugsmu teikiąs 
palaiminimą leidėjams, re
daktoriams ir skaitytojams.” 
(D., rugp: 15 d.)

★ ★ ★
Aš maniau, kad taip atsi

tiks. Maniau, kad kada nors 
Šimutis, Prunskis ir visas 
Draugo štabas turės kreiptis 
pas patį popiežių ir prašyti 
griekų atleidimo. Per tiek 
metų taip ščyrai meluodami 
ir taip nachališkai mulkinda
mi savo skaitytojus, jie taip 
nusidėjo, jog prelato Balkū- 
no palaiminimo nebegali už
tekti.

Kas kita, kai palaiminimą 
gavo nuo paties popiežiaus. 
Dabar galės visiškai ramia 
sąžine tęsti savo senąjį ama
tą.

★ ★ ★
Ką gaus Pieža, kuris tą 

palaiminimą parvežė? Neži
nau.

Dar keletas klausimų : Ko
dėl palaiminimo ieškoti neva
žiavo kunigas Prunskis? Ko 
bijojo?

Kodėl pats šv. Tėvas nesu
siprato palaiminimą atsiųsti, 
bet reikėjo prašyti ? Nejaugi 
jis nežilojo, kad šioje ašarų 
pakalnėje 'randasi Draugas su 
Šimučiu ir Prunskiu?

Visi šitie klausimai prašy
te prašosi ■ paaiškinimo, išryš
kinimo. Prašau Šimutį ar 
Prunskį atsiliepti.

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., 

(ąt Forest Parkway Statioh) 
Wopdhaven, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves. 
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto. i

Laidotuvių Direktoriai:
F. W. Šhalins-J. B. Skalius

TEL. Virginia 7-4499.

Harrison-Kearny, N. J.
Busas į Laisvės pikniką, kurį rengia Philadelphia, ir kuris 

įvyks rugsėjo (September) 4 d.
Jonas Degutis ir šiemet apsiėmė surengti busą į Laisvės pik

niką Philadelphijoj. Bet Degutis pareiškė: kadangi Kearnėj 
ir Harrisone mažai randasi ukvatninkų busu važiuoti, tai iš 
čia busas neišeis. Busas išeis iš Newark, N. J. nuo Adam St., ku
ris bus apsistojęs tarpe Ferry ir Lafayette gatvių. ” Taigi virš- 
minėtame bloke busas lauks važiuotojų į pikniką; iš čia busas 
išeis kaip 10 vai. ryte — nevėliau, todėl visi būkite dar prieš 
laiką. Tikiętų kaina 2 doleriai į abi pusi.

Busu važiuoti tikietų galite gauti šiose įstaigose: Dvaracko, 
Morkaus ir Juodelio. Viršminėtos'įstaigos visos ant Adam St. 
arti viena kitos. Taip pat, tikietų ir šiaip informacijų klauskite 
paties Degučio ir M. Vitkauskienės, kuri jam padeda, kaipo Sie
tyno Choro narė. ’ <

Malonėkite tikietus įsigyti išanksto, nes labai reikalinga žinoti 
kokio didumo busas turi būt paimtas.

Lowell, Mass.
O KAIP BUS SU MŪSŲ 

PIKNIKU?
Mes tikimės turėti įvairių 

žmonių savo piknike šį sek
madienį, rugpjūčio (Aug.) 
21 d. Našviečiai jau pasiža
dėjo dalyvauti. Veikiausia ir 
kiti kaimynai rengiasi atva
žiuoti į P. Bagočiauš pušyną, 
Collinsville, Mass., Lowellio

priemiestį. Iš Lowellio imki
te Lakeview* Ave. ir važiuoki
te iki pat Collinsville dirbtu
vėj; čia sukite po dešinei, tė- 
mydarni iškabas ir tuomi ke
leliu greit davažiuosite, kur 
kelias skiriasi į dvi šakas. 
Čia Bagočiauš namai ir čia 
pikniko vieta po kairei pusei. 
Čia irgi lenkai, rusai, lietu
viai ir kiti susitiksime. Tad 
iki susitikimui.

J. M. Karsonas.

CHARLES J. ROMAN

I

1113 Mt. Vernon St 
PHILADELPHIA, PA. 

Tel. Poplar 4110

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

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

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

dikiam reikmenys, Įvairūs daik-' 
teliai, ligonių kambariui reikme
nys yž griežtai žemas kainas.

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. EVergreen 7-6238
•fTTTV A '4 I A I " • A VV7TTTT

Direktorius

Liūdesio valandoj kreip- 
, kites 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.

MATTHEW L BUYUS 
(BUYAUSKA8)

□ .
Laidotuvių Direktorius

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

MArket 2-5172

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

1 DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS

Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

T.Km„ TELEVISION
EVergreen 4-9407 SHUFFLE BOARD

TELEPHONE
STAGG 2-5048

RES. TEL.
HY. 7-MS1

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GBABOBTUS 

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager

(Laisniuotas Balsamuotojan)
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainq. 
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamo*

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y
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Susivedė
Susivedė ilgamečiai Brook

lyn© gyventojai J. Balkonas 
su Anna Baltauskiene. Gyve
na 382 So. 3rd St., Brookly
ne. Baltauskiene našlavo 
5 metus. t

Abiem naujavedžiams 
kiu geriausios laimės.

Draugė S.

apie

lin-

P.

Pikietavo Valdininko 
Raštinę ir Informavo 
Visuomenę '

tuo,Nesitenkindami vien 
pasakys šaukimu obal- 
parodymu jų didžiau- 

plakatuose, rendau- 
tų New Yorko East

bą jie 
šių ir 
siuose 
ninkai
Side namų, kuriuose jau pa
keltos rendos (kai kur po 42 
nuošimčius), išdalino praei
viams 1,000 lapelių. Tie pla
čiau nušvietė padėtį ir įspėjo 
rendauninkus budėti, nes, sa
kė jau apluptieji, bile dieną 
ir jūs pasijusite įsakytais mo
kėti gal kita tiek rendos ar
ba išeiti iš buto.

Su rendauninkais — tarpe 
moterų su kūdikiais ant ran
kų — pirmosiose eilėse mar
ša vo Paul Ross, New Yorko 
Council on Rents and Hous
ing pirmininkas; paskubusio
ji koncertų pianistė Ray. 
Lev; Amerikos Darbo Parti
jos kandidatas į City Coun
cil iš 18-to senatorinio dis- 
trikto Sol Tishtar; taipgi pa
keltų rendų 
dauninkų 
Goldin.

Pi kieto 
kusi prie
mams ir rendoms kontroliuo
ti įstaigos raštinės, 535 Fifth 
Ave., reikalavo prašalinti vir
šininką (expediter) Johnso- 
ną už vieppusiškumą. Jie sa
ko, kad Johnsonas temato tik 
vieną pusę — namų savinin
kus.

susiedijos ren- 
veikėja Frances

demonstracija, įvy-
visašališkosios na-

Nekvapnus Darbas
Ni-Joseph Reskor, 115 St.

cholas Ave., brooklyn ietis, 
netyčia gavo karštą, ne labai 
malonų ir gal nepelningą dar
bą. Jis apsižiūrėjo, kad kas

ir ištvojęs popierinį mai-

nors namie valęs lauk (valy
tojo manymu) visokias “šiukš
les,” 
šiuką su jo $400 taupmenų.

Kuomet Reskor apsižiūrė
jęs, atmatos, kartu 
brangus popierinis 
jau buvo miestavose 
kapinėse ant Staten 
Ten nuskubėjo _ ir 
Šiuos žodžius rašant
buvo žinios, ar jis savo tur 
tą atrado.

ir jo 
maišelis, 
šiukšlių 
Island. 

Reskor. 
dar ne-

‘Daužo Kūjais ir Plaktukais’- 
Darbo Verpetas Jau Sukasi 
Liberty Auditorijoje

Laisvėje jau buvo minėta, 
jog Lietuvių Namo Bendro
vės direktoriai buvo sušaukę 
brooklyniečių ir iš apylinkės 
šėrininkų ir Lietuvių Kultūri
nio Centro rėmėjų pasitari
mą centro ateities veiklos rei
kalais. Tenai pateikė savo 
planus.

Susirinkusieji į savo centrą, 
rugpjūčio 12-tą, užgyrė di
rektorių pateiktus planus ir 
patys stojo talkon tuos planus 
vykinti.

Greta kitko, buvo pasiūlyta 
ištaisyti dalį namo, žinomą 
kaipo gymnasium, taip, kad 
žymi lietuvių įstaiga — dien
raštis Laisvė galėtų ten 
rasti patalpas 
vei, admin istracijos 
ir redakcijai. Taipgi, kad bū
tų įrengta dar viena salė — 
vidujinė: mažesnė už audito- 

i riją, didesnė už salioną, tin- 
į karna vidutinėms organizacijų 
pramogoms, vestuvėms, masi
niams mitingams, y

Viskam tam reikėjo labai 
širdingos talkos — pinigiš- 
kos ir, dartyu. Brooklyniečiai 
prisidėjo abiejaip. Tame pat 
mitinge sužadėta apmokes- 
čiams už statybinius darbus 
Virš 12 tūkstančių dolerių pa
skolomis, kurias, kaip teko 
girdėti iš bendrovės viršinin
kų, žadėjusieji skubiai pri
stato.

Darbo talkos reikėjo tuos 
perdirbsimus kambarius - sa
les ištuštinti, buvusius 
kambariuose įrengimus 
kiuoti surasti 
vietas, išnešti, 
prikrauta rečiau 
stalų, kėdžių, 
reikmenų.

Talkos reikėjo jau; sekamai 
dienai, o čia karščiai siaučia. 
Prie to žmonės atėjo susirin- 
kiman tokios “pirties” nesiti
kėdami, turėdami kitur sutar
čių, nepasitarę su šeimomis— 
susirinkime užtikrintai pasiža
da tiktai keli. Darbo vedėjai 
susirūpinę. Girdi: “pirma
dienį kontraktoriai turi jau 
pradėti darbus, o mes su to
kia 
vaite 
mui, 
Tačiau—

Nespėjo durys atsidaryti 
šeštadienio ryto 8 valandą, 
vyrai pradėjo rinktis ne keli, 
bet keliolika. Dirbdami per 
ištisą dieną jie nudirbo daug 
brangaus darbo — viską, kas 
reikėjo atlikti.

Šioje karštoje talkoje, di- 
; džiuma per ištisą dieną, dir-

bo: P. Babarskas, A. JBal- 
čiūnas, J. Gasiūnas, V. GIo- 
bičius, M. Grigas. Jokubaus- 
kas, M. Liepa, T. Lisajus, 
D. Maži]is, P. Rainys, F. 
Reinhardt, Repšys, W. Skuo
dis, M. Stakovas, S. Titanis, 
F. Varaška, J. A. Venckųnas, 
P. Višniauskas, V. Žilinskas. 
Ir. gal, tūli kiti, nes, kaip jau 
visiems žinoma, auditorijos 
patalpose yra tiek daug kam
bariu ir 
nors ir 
vaikščioti
gu vienas kito ieškantieji pa
taikytų vienas paskui kitą ei
ti.

Darbai Jau Pradėti

koridorių, jog gali 
vis$ mielą dienelę 
ir nesusitikti, jei-

Sveikina iš Virginijos

Jauna Liberty Auditorijos 
gaspadinė, pastaruoju laiku 
atostogąvo Norfolk, Va. 
ten atsiųstame visiems savo
draugams, su kuriais susitiko- 
susipažino dirbdama auditori
joje, bendrame atvirlaiškyje, 
rašo:

Sveiki visi! Visų jūsų la
bai pasiilgau, bot vis dar tu
riu viltį sugrįžti kurią dieną 
ne už 
jardą 
pūstų.

galėtų 
savo spaustu- 

raštinei

sporto 
suri- 
kitur 
buvo

jiems
Kitur

vartojamų
visokiausių

talka turėsime per su
dirbti visko iškrausty- 
darbas susitrukdys.”

Puerto Rico gubernatorius Luis Munoz Marin (deši
nėje) nori pademonstruoti mokąs būti bartenderiu, 
gamina su portorikiečių romu daromą Daiquiri gėrimą 
(cocktail) AFL Hotel & Restaurant Employes & Bar
tenders International Unijos Lokalo 15-to prezidentui 
Jack Townsend . Laike Marino vizito New Yorke 
unijos viršininkai Mariną apdovanojo auksine nario 

korta. z

Talkoms, žinoma,,, ne 
las. Gausiai pinigiškai 
sidėję brooklyniečiai prašo ir 
tikisi, jog galutino namui 
įrengti darbo lėšų nemažą da
lį paskolins ir prieteliai iš ki
tų miestų, kurie negali pri
sidėti tiesioginiui darbu tiek, 
kiek prisidedame kultūrinio 
centro lietuviams išlaikyme 
mes, gyvenantieji Brooklyne.

Darbas jau einasi. Girdisi 
trankant didžiaisiais kūjais, 
kalinėjant plaktukais, zir
zia pjūklai ir dilinančiosios 
mašinos. Visa tai kol kas 
reiškia tiems, kurie rūpinasi 
namo tebevartojamųjų dalių 
priežiūra, daugiau darbo, 
dulkių valymo — ir sugėri
mo. Tačiau visi linksmi, kad 
darbas eina pirmyn. Laukia
me, kad visi ateis talkon, ne
leis darbui susitrukdyti dėl 
stokos lėšų, žodžiu—

Brooklyniečiai esame viltin
gi, kad -dvejų metų sukakties 
suvažiavime jau galėsime šė
rių inkus ir
pabaigtame pertaisyti 
naujo “spic and span 
lytame name. O 'ta iškilmė 
turės įvykti Padėkų 
savaitę, gale lapkričio 
šio.

ga- 
pri-

svečius susitikti 
ir iš 

išva-

Dienos
mene-

Daviso Dilius Ragina 
“Užšaldyti” Rendas

New Yorko Miesto Tarybo'š 
narys,Benjamin J. Davis rug
pjūčio 17-tą įteikė tarybai bi- 
lių, kuris, jeigu būtų priim
tas,- sustabdytų (.užšaldytų) 
mieste gyvenamų namų ren
das tokiomis, kokiomis jos 
buvo birželio mėnesį, 1947 
metų, pirm paskiausių jų pa
kėlimų.

Rendauninkų Taryba užgy- 
rė Daviso bilių ir pataria 
rendauninkams paraginti sa
vo kaunsilmanus už tą bilių 
balsuoti taryboje (City Coun-

išmesti iš 
mokėti 

už minė- 
buvusiaš.

Biliuje speciališkai pažymė
ta, jog neleistina 
buto atsisakančius 
aukštesnes rendas 
tuoju laikotarpiu
Taipgi leistų numažinti ren
das ten, kur savininkai atsi
sakė teikti būtiniausius, seno
mis rendomis turėtus ir išga
lėtus teikti patarnavimus.

Daviso bilius yra visiškai 
priešiškas tarybos vice-pirmi- 
ninko Joseph Sharkio ir ma
joro O’Dwyerio administraci
jos biliui. Majoro-Sharkio bi
lius leidžia laisvai kelti ren
das po 15 nuošimčių ir kel
ti tiek aukščiau, kiek teisėjai 

atrodo, ne 
nusimano, 
sviestuota, 
firmas jie 
nuskriaus- 

daugybė

leis. O pastarieji, 
blogiau už bile, ką 
kuri riekės pusė 
Bankus, apdraudų 
vis atranda baisiai 
tais — tą parodo
jau išmetimų iš buto ir dabar 
vėl duodami leidimai kelti 
vendas, kas veda prie dar- 
daugiau gyventojų ,išmetimo į 
gatves.

Jau Labai Laikas įsigyti 
Vietą Kelionei į Laisvės 
I ’ikniką I ’hiladelphi j o į e

Rugsėjo 4-ji jau visai arti. 
O tą dieną įvyks didysis dien
raščio . Laisvės piknikas Phila- 

Iš delphijoje, į kurį suvažiuoja 
lietuviškasis svietas iš' visos 
rytinės dalies Pennsylvanijos, 
iš Maryland©, Washington©, 
New Jersey. Atvyksta svečių 
ir iš daug toliau, nes tai pa
togus svečiuotis laikas-— oras 
vėsesnis.

ilgo. Jr suvalgysiu apie 
dešrų ir galioną ko-

Su draugiška meile 
visiems,

Biruta Villis.

New Yorke užėjo rudeniš
kas oras, ūkanotas, tempera
tūra nesiekia aukščiau 80 
laipsnių. Veik kas dieną už
eina būriai lietaus — kai kur. 
Praėjusį antradienį Harleme 
taip palijo, jog tūlose vietose 
automobiliai “brido” per van
denį iki ratų viršaus.

Svarbiausia, kad pripuola 
trys dienos švenčių, nes pir
madienį, po pikniko, pripuola 
amerikinė darbo šventė—La
bor Day.

Iš Brooklyn©, kaip kas me
tai, eis busai. Jie jau užsa
kyti. Bušo tikietai gaunami 
Laisvės raštinėje ir skleidžia
mi ’ pardavinėtojų.

Tikietų pirkimą neatidėki- 
paskutinei dienai. Iš anks- 
pirkus, bus geriau .jums

Ląisvei. Paskutinę dieną 
norintiems ke

daugiau keliaujančių ekskur
sijose ir skyriumi, busai bū
na jau užimti.

Laisvė savo piknikan ke
liauta busus paprastai užsisa
ko keliais mėnesiais iš anks
to. Dabar, dviemis savaitė
mis pirm pikniko, galėtų bu- 
sų skaičių padauginti, vėliau 
gali būti jau*per vėlu.

Bušo tikietas (round trip) 
$3.25. Išvažiuos nuo Lais
vės salės, Williamsburge, 9 :- 
30 ryto, rugsėjo (Sept.) 4.

Tačiau—

te
to
ir
padaugėjus
liauti dažnai nebegalima gau
ti ekstra buso ar didesnius 
busus, nes šventėmis būna

Šimtai Darbininkų Pikietavo 
Singer Firmos Raštinę

Šimtas'streikierių, atstovau-Į darbininkų ištisos šeimos.
j ančių 7,000 streikuojančių 
Singer mašinų šapų darbiniu- kieriais, 
kų iš Elizabeth, N. J., ir virš Workers 
šimtas newyorkieciu mašinša- 
pių ir elektristų darbininkų 
pikietavo Singer firmos cen- 
tralinę raštinę New Yorke 
rugpjūčio 17-tą.

Pikiete dalyvavo daug mo
terų ir vaikų, streikuojančių

Solidarumo pikiete su strei- 
Electrical 
401 na- 

newyorkie-

Dvi Mergšės ir Trys 
Vyrukai Parkuose 
Užpuldinėję Vyrus

mer-Byooklynietė 17 metų 
gina ir kita 14 metų mergšė 
areštuotos ir kaltinamos, kad 
jos meiliai viliojusios vyrus į 
parkus, o ten tuojau pasisuk
davo grupė jaunų vyrukų 
mergšes “ginti” nuo “blogda- 
rių,” juos sumušdavę ir api- 
plėšdavę.'

Areštuoti ir trys su 
buvę jauni vyrukai, 
metų.

jomis
17-23

Trečiadienį dar 65 asmenys 
susirgo vaikų paralyžiumi; 4 
mirė.

REIKALAVIMAI
Reikalingas superintendentas (dža- 

nitorius). Vedęs ar pavienis.Nuo
latinis darbas, gera alga, gyvenimui 
kambariai. Pašaukite telefonu:

Evergreen 7-3529 ar
. Virginia 9-4678. (188-190)xxx^>o<xxxxxxxxxxx><xxxx>od<>6< >

Anthony Grigalis
General Contracted*

Stato naujus namus ir pertaiso se
nus sulig modemines mados.

BUNGALOW EXPERTAI

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

Maliavojimu ir senų namų pertaisy
mu į moderniškus, esame pasižymėję 

kaipo ekspertai.

Klauskite mūsų aprokavimo arba 
patarimo dėl pertaisymo namų.

Prašome kreiptis:
63-26—53rd t Drive 

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

Michael Maione ir sykiu su 
juomi 2 moterys ir 6 kiti vy
rai įkaitinti suokalbyje skleis
ti ir bėgiu*’ metų paskleidime 
New Yorke ir apylinkėse fal- 
šyvų $10 ir $20 banknotų, vi
so apie $1,000,000.

Nežinoma moteris nušoko 
nuo George Washington 
Bridge 260 pėdų žemyn, 
upėn. Ją ištraukė, bet ji 
mirė vežant ligoninėn.

Brooklyne areštuotas Peter 
Makowski, 39 metų, huo se
niau turėjęs plėšiko rekordą. 
Sakoma, jis turėjęs policisto 
žymę (vogtą). Spėja, kad 
tai jis apiplėšinėdavęs Bay 
Ridge srityje sustojusias pasi- 
meiluoti poras.

JOHN YŪSKA
Gu/ndlaJL

SOAAU TH t

107-13 Jamaica Avenue, 
Richmond Hill 18, L. I., N. Y.

Mes laikome didžiausios batų išdirbystės SUNDIAL SHOE 
COMPANY, tikrai skūrinius batus dėl kiekvieno nario šei
mynoj, ir parduodame su mažu uždarbiu. Taigi pas mus 
pirkdami, niekad neapsigausit.

Krautuvė tik 8 blokai nuo BMT lllth Street stoties ir tiek pat 
nuo Liberty Auditorium. Tad prašome užeiti.

t

Pavasarinis MedusUnited 
Lokalo

riais, kooperavo 
čiai - brooklyniečiai tos uni
jos lokalai 430,. 475, ir Sper
ry fabrikų lokalas 450.

U n i j istai, str eik u o j anti e j i 
jau 16 savaičių prieš nežmo
nišką paskubą, pikietuodami 
šaukė savo ©balsius, tarpe ki
tų :
’ “Singer Has the Cadillac, 

We’ve 'Got the Broken Back.” 
“Singer’s Song Is Speedup, 

A Pocketful of Dough.” 
Ir panašius kitus, pasakan
čius padėtį ir raginančius fir
mą su unija derėtis užbaigi
mui streiko. -

Pikietuotojai siuntė dele
gaciją pasimatyti' su Singer 
firmos prezidentu Milton C. 
Lightner raštinėje, 149 Broad
way, New Yorke, bet viršinin
kai vengė susitikti su strei- 
kierių atstovybe.

GYDYTOJAS

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

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

Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0203

Valandos:

Ėgzaminaojam Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

GERI PIETOS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės j

Lorimer Coffee Shop
’Frank Domikaitis

Savininkas
417 Lorimer Street

x Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

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)

Petras Kapiskas
PALAIKO

BAR & GRILL

DEGTINĖS, VYNAI
IR ALUS

32 Ten Eyck St, Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 4-8174

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

Valandos: 5^8 ^kare 
( JL— D VaKcire

Penktadieniais uždaryta

*71 TOIVC D A P 411 GRAND STREET 
jLUI I O B»AlV BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIENDEGTINĖS - VYNAI - ALUS
TELEVISIONTelefonas 

EVergreen 4-7729

LITUANICA SQUARE,

RESTAURANT
. '•'X

Catherine Augustine & Frank Sanko
- SAVININKAI

• ‘ PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių.

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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