
Iš Kelionės.
Bravo, vilniečiai. 
Visiems labai dėkui. 
Prie mirusiųjų kapo. 
Iki kito pasimatymo.

Rašo A. BIMBA

Pirmadienis, po pietų. Ra
šau tik sugrįžęs iš Chicagos, 
iš Vilnies pikniko. Esu kupi
nas gražiausių įspūdžių. Ne
žinau nė kur pradėti. Su tiek 
daug'draugų * ir draugių susi
tikta ir pasimatyta! Tiek daug 
rankų paspausta, tiek daug 
šilto draugiškumo patirta!

A

šį sykį pasiekimui Chicagos 
ir sugrįžimui panaudojau vė
liausią ir goriausią priemonę 
—lėktuvą, oro milžiną. šeš
tadienio vakarą, lygiai 5 va
landą mūsų laiku, sėdau į 
“flagship” ir aštuntą valan
dą, tą patį vakarą, Chicagos 
laiku, jau buvau Vilnies sa
lėje draugų susirinkime! Pa
našu į netikėtus stebuklus. 
Bet šventa tiesa. Pats skri
dimas ėmė viso labo tik 2 
valandas ir 57 minutes.

Šį rytą tos pačios American 
Airlines kompanijos lėktuvas 
atgai į New Yorką lėkė dar 
smarkiau, dar greičiau, ir 
ėmė tik 2 vai. ir 45 minutes.

Oras pasitaikė nepaprastai 
gražus visas tris dienas. Sėdi 
žmogus lėktuve, kaip raštinė
je. Daug ramiau, negu trau
kinyje.

Kas svarbiausia kad lėktų- 
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vu skristi nebrangiau, kaip 
traukiniu važiuoti. Jeigu va
žiuodamas dieną ir naktį dar 
norėsi pamiegoti žmoniškai, 
tai traukinys kaštuos nė kiek 
ne mažiau. O kur sugaištas 
laikas, mažiausia dvi dienos!

I

♦

Vilnies piknikas buvo labai 
geras. Svieto buvo daug ir 
nuotaika buvo labai graži. 
Retai kur pasitaiko, kad pik
niko publika taip skaitlingai 
ir užinteresuotai klausytųsi 
programos ir prakalbų, kaip 
buvo šiame Vilnies piknike.

Tikiu, jog dienraščiui Vil
niai bus visokeriopos naudos.

direktoriai ir visa 
yra nusitarę sukelti 
tūkstančių dolerių

Tu-

!

Vilnies 
vadovybė 
dešimtį 
dienraščio sustiprinimui, 
ri didelę bilą už popierį, kuri 
turi būti greitai apmokėta. 
Pinigų jiems reikia.

Vajaus pradžia gera. Vil
niečiai aukoja stambiomis su
momis. *

Nebūtų blogai, kad ir rytų 
gerieji mūsų draugai patrio
tai doleriu kitu prisidėtų prie 
šio finansinio Vilnies stiprini
mo.
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Ar žinote, kad vilniečiai la
bai gražiai remia Laisvę ? Kai 
skridau Chicagon, nė negal
vojau apie kiek platesnį rin
kimą sveikinimų dienraščiui 
Laisvei jubiliejaus -proga. 
Maniau, lai kiekviena auka 
eis Vilniai.

Bet tuojau patys draugai 
pradėjo nešti ir siūlyti pasvei
kinimus. Parinkimui sveiki
nimų talkon atėjo draugai 
Vėšys, Mažeika, šarkiūnienė, 
Blaškienė, Abekienė ir kiti. 
Rezultatas: parvežiau daug 
sveikinimų su gražia finansi
ne parama Laisvei.

Širdingai
draugams ir draugėms.

dėkui visiems

Su. pora draugių nuėjome 
į lietuviškas kapines aplanky
ti gerųjų draugų, kuriuos tąip 
gerai pažinau, bet kuriuos 
žiaurioji mirtis išrovė iš gy
vųjų tarpo. Ten prie gražaus 
paminklo palaidotas mūsų 
draugas Fred Abekas, šalia 
jo amžinai ilsisi jaunas ko
votojas Juozas Sakalas. _ Ne
toliese dar nelabai seniai su
diltas kapas draugo. Juodai
čio. Ir ten pat, tartum tik 
pražydusi lelijėlė, taip žiau
riai rūsčios rankos nuskinta, 
palaidota jaunutė Jokubkai- 
tė. Kiek tolėliau paminklas

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metams
Užsieniuose $9.00
Brooklyne $8.00
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Apie “Užpuolimo Pavojų” 
Iš Sovietų Puses
Prezidentas Tvirtino, kad Atlanto Kraštą, Turkijos ir 
Graikijos Ginklavimas Tarnausiąs “Taikai Išlaikyti”

Prez. Trumanas vėl Pasakojo VėHaoSHOS Žinios

Miami, Florida. — Prez. 
Trumanas rugp. 22 d. pri
mygtinai reikalavo, kad 
Kongresas paskirtu 1 bilio- 
ną, 450 milionų dolerių eu
ropiniams Atlanto pakto 
kraštams ginkluoti ir kari
niai stiprinti Turkiją, Grai
kiją ir Iraną per metus.

Kalbėdamas Užsieniniu 
Karų Veteranų suvažiavi
me, prezidentas gąsdino a- 
merikiečius, kad “organi
zuotas komunizmas” galėtų 
nušluoti tas šalis, jeigu jos 
nebūtų ginkluojamos prieš 
Sovietu Sąjungą pagal Tru
mano programą.

Trumanas tvirtino, kad 
tų kraštų ginklavimas esąs 
reikalingas taikai ’išlaikyti, 
o taika “nėra pigi.” Bet jis 
užtylėjo, kad Atlanto pak
to kraštų ginklavimas galės 
Amerikai lėšuoti iki 20 bi
lionų dolerių ar daugiau, 
nęs tas paktas dvidešimčiai 
metų padarytas.

(New Yorko Daily Wor
ker pastebi, kad Trumanas 
užtylėjo ir tokius taikos

Teisėjas Sustabdė Du 
Komunistą Liudytojus

New York. — Kada kal
tinamųjų komunistų vadų 
liudytojas dr. Herbertas 
Aptheker praliejo aiškinti 
ko jis mokė komunistinėje 
Jeffersono Mokykloje, tei-. 
sėjas Medina nedavė jam 
kalbėti. Aptheker turėjo 
parodymus, jog FBI polici
jos šnipukas Louis Budenz 
melavo, būk toje mokykloje 
buvę dėstoma, kaip nuver
sti Amerikos valdžią jėga ir 
prievarta.

Medina taipgi uždarė 
burną negrui liudytojui Ab- 
neriui Berry, kuomet Ber
ry, Workerio Harlemo lai
dos redaktorius, prisiminė, 
kaip kapitalistinė Amerikos 
demokratija leidžia linčiuo
ti, niekinti ir skriausti neg
rus.
-Teisėjas pakartojo, kad 

neleis liudytojams kalbėti 
apie tokius “pašalinius da
lykus, kaip moterų skun
dai, linčiavimai ir Jimcrow 
skriaudos prieš negrus.”

ant draugo Juškos kapo... 
Skersai kapines perėję priė
jom prie labai įspūdingo pa
minklo ant kapo draugo Juo
zo Jukelio.,

Kiekvienas jų dar galėjo 
gyventi ir kovoti, bet jau 
besiranda mūsų gretose, 
turime prisipažinti, kad 
vietas užpildyti naujais 
volojais nepajėgėme...

Vilnies piknikas gražiai 
pavyko. Tik gaila, kad tięk 
mažai laiko tebuvo praleisti 
su gerais Chicagos draugais.

Tikėkime, jog dar teks su
sitikti, ’— gal ne taip greitai, 
bet, jei gyvi būsime, pasima
tysime. Tad, iki kito pasima
tymo!

An-

tatai uždraudė todėl, kad 
kompanija laužė OPA ra- 
cionavimp įstatymus?

Bus kvočiamas ir gene
rolas Herman Feldman. Jis
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Washington. — Valdinis gyvenamųjų namų direkto
rius Tighe Woods sakė, kad gal dar iki naujų metų ne
vykdys savo plano — panaikinti rendų kontrolę visiems 
miestams, turintiems mažiau kaip 100,000 gyventojų.

Praga. — Čechoslovakijos komunistų spauda rašo, jog 
Tito veda fašistinę politiką; o Sovietų Sąjunga kovoja, 
kad fašizmas būtų nušluotas ištisame pasaulyje, taigi ir 
Jugoslavijoje.

Bucharest. — Rumunijos vice-premjeras kaltino Ju
goslavijos valdovą Tito, kad jis suokalbiauja su tūlais 
svetimais kraštais užkurti Balkanuose karą prieš Sovie
tų Sąjungą ir draugiškus jai kaimynus.

Helsinki. — Suomijos socialdemokratų valdžia areš
tavo jau 22 komunistų vadus, kaltindama juos už dabar
tinių streikų iššaukimą.
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Nauji miškų gaisrai. — Užsikūrė miškų gaisrai San 
Diego srityje, Californijoj, ir Maine ir Massachusetts 
valstijose.
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žingsnius iš Sovietų p\ >es:
(Sovietai siūlėsi Jungti

nėm Valstijom padaryti il
galaikę taikos sutartį; ra
gino ištraukti visų talkinin
kų (taigi ir Sovietų) oku
pacinę kariuomenę iš Vo
kietijos; atšaukė sovietinę 
armiją iš šiaurinės Korė
jos ir siūlė, kad pasaulinė 
Jungt. Tautų komisija pri
žiūrėtų visas atominės jė
gos daryklas pasaulyje po 
to, kai būtų uždrausta ato
mų bombas naudoti.)

Liaudininkai Naikina 
Čiango Banditus

Šanghai, Kinija. — Ang
lu - amerikonų spauda skel
bia, kad eina, girdi, valstie
čių sukilimai prieš kinų ko
munistų - liaudininkų vy
riausybę rytinėje Kinijoje. 
Bet vadinami sukilėliai 
daugiausiai yra užsilikę či
ang Kai-šeko tautininku 
kariai - banditai, kaip pra
neša liaudies vyriausvbė.

Liaudininkai šiemet nu
kovė, sužeidė bei areštavo 
97.000 tu plėšiku - žmogžu
džiu ir atėmė iš iu 11.000 
šautuvu ir daug patranku.

Oficialė Naujosios Kini
jos Žinių agentūra praneša, 
kad Amerika kursto ir re
mia penktąja banditu kolo
na užnugaryje kinų Liau
dies Armijos.

Amerikos Iždo Skolos Jau 
Virš 255 Bilionų Doleriu

Washington.— Amerikos 
valstvbės skolos pasiekė 
jau 255 bilionus, 500 milio- 
nu dolerių. Vien nuo liepos; 
1 iki rugpjūčio 18 d. šie-1 
met valdžia dar $1,674,796,- 
000 giliau įsiskolino.

Senatoriai llžgyre Lęšy 
Numušimą Rendom Tvarkyti

Washington. — Kongre
sas prieš desėtka dienų pa
skyrė tik $17,500,000 gyve
nam. namų rendom tvarky
ti per 12 mėnesiu. Valdžia 
reikalavo $26,750,000.

» Kad lėšos sumažintos, tai 
valdikis namų .direktorius 
Tighe Woods paskelbė, kad 
jis planuoia panaikinti -ren- 
dų kontrolę trečdalyje visų 
vietų ištisoje šalyje. Bet 
dabar Woods sako, kad jei 
Kongresas duotų daugiau 
lėšų,, tai gal dar būtų palai
koma kontrolė tose vietose.

Senatas rugn. 22 d. vėl 
užgvrė tik $17,500,000 ren 
dų kontrolei. Bet jeigu dau
giau ^reikės, tai Woods 
naujų metų prašysiąs 
dėti.

Bordeaux, Franc. — 
tu Franci j oje sudegė 
211,000 akrų miško.

ORAS
karšta ir lietus.

Washington. — Republikonas senatorius Wherry pa
reiškė, kad jis priešinsis bet kokiam pinigų skyrimui va
karinei Europai ginkluoti dabar. Kai kurie kiti senato
riai taipgi eina prieš prez. Trumano reikalavimą tuojau 
skirti $1,450,000,000 vakarinės Europos kraštams, Tur
kijai, Graikijai ir Iranui ginkluoti prieš Sovietų’ Sąjun
gą. . . • : >;

Sen. Wherry siūlo tą klausimą atidėti iki po naujų 
metų; apsižiūrėti, kad ta didžiulė pinigų krūva nebūtų 
supilta į “žiurkių urvą.”

Ankara, Turkija. — Žemės drebėjime rytinėje Turki
joje žuvo 463 žmonės ir sužeista 342.

Berlin. — Sovietinės armijos laikraštis, leidžiamas vo
kiečių kalba, rašo:

— Jugoslavijos valdovo Tito dienos jau suskaitytos. 
Jam atsitiks taip, kaip Mussoliniui ir Hitleriui atsitiko.

London. — Sustreikavo angliakasvklu keltuvų darbi
ninkai, reikalaudami pakelt algą nuo dabartinių $5 iki 
$7 dienai. Ju streikas uždarė daugiau kaip 70 angliaka- 
syklų šiauriniai-rytinėje Anglijoje. ,

Maltos salos valdžia, Viduržeminėje Jūroje, grasino 
išmesti anglus iš prienlaukų ir pervesti jas Amerikai, 
jeigu Anglija neduos Maltai dalies pinigų, gaunamų iš 
amerikinio Marshallo fondo.

KARINIU LĖKTUVU BUVO 
ĮSMUGELIUOT1 KVEPALAI

Honolulu. — Amerikos valdžios pasiuntinys tarpinin
kauja deryboms dėl CIO streiko baigimo prieš Hawaju 
laivų kompanijas. Streikas tęsėsi jau 115 dienų.

Vietinė Hawaju valdžia pervarė įstatymą dėl prieplau
kų perėmimo į savo rankas; bet tuom nepajėgia streiko 
sulaužyti.

Washington. —' Johnas 
Maragon, valdišku užsaky
mu mekleris kompanijom, 
ne tiktai kariniu Amerikos 
lėktuvu 1945 metais, nuskri
do į Paryžių. Jis taipgi ka
riniu lėktuvu šmugeli ška i į- 
gabeno Amerikon kelis bu
telius brangių kvėpaliniu a- 
liejų. Tatai rodo naujas liu-_ 
dijimas tvrinėjančiai sena
to komisijai.

Kvėpaliniai ąliejai verti 
$8,000, buvo supilti į šam
pano bonkas, ir Maragonas 
pasakojo muitų inspekto
riams, būk tai esą šampano 
dovana Trumanienei ir tū
liems kitiems jo draugams 
prezidentiniame Baltajame 
Rūme. Ta kontrabanda bu
vo susekta, bet Maragonas 
nenubaustas. Tada Marago
nas tarnavo čikagiškei Ver- 
ley kvepalų kompanijai.

Klausimai Generolui 
VaughanuI

Senato komisija šį tre
čiadienį šaukia Maragono 
draugą generolą Vaughaną 
pasiteisinti, už ką jam ta 
kvepalų kompanija nupirko

7 brangius šaldytuvu‘§.
Gen. Vaughan, karinis 

prez. Trumano patarėjas, 
pasilaikė vieną- šaldytuvą 
sau, o kitus padovanojo 
Trumanienei, Aukščiausio 
Teismo teisėjui Fredui Vin- 
sonui ir kitiems valdiniams 
savo draugams.

Gen. Vaughanas bus tik 
mandagiai klausinėjamas, 
kaip sake republikonas se
natorius Joseph McCarthy, 
tyrinėjančias senato komi
sijos narys.

Pranešama, jog, be kitko, 
bus statomi gen. Vaugha- 
nui toki klausirtiai:

Kodėl jią privertė valdi
nį gyvenamųjų namų “pa- 
rūpintoja” T. Woodsą už- 
girti medžiagas arklių lenk
tynių įrengimam statyti, 
kuomet labai stokavo me
džiagų namams statyti ir 
taisyti ?

Kodėl gen. Vaughan spy
rė žemdirbystės depart
ment valdininką užgirti jau suspenduotas iš tarny- 
moliasus ir cukrų šmuge- bos, įtariamas meHlerystėje 
liškai Allied Molasses kom- dėl uniformų užsakymų ar- 
papijai po to, kai valdžia mijai.

Metai XXXIX

Albanų Komunistų Vadas 
Pranašauja, kad Tito 
Žus Kaip Išdavikas
Maskvos Spauda Rašo, kad Jugoslavijos Valdovas Tito 
Veda Slaptas Derybas su Graikų Fašistais ir Popiežium

Mąskva.—Valdančioji Tito 
šaika Jugoslavijoje susi
lauks tokio pat likimo, ku
ris neseniai ištiko Tito a- 
gentus Albanijoj, kaip rašo 
Pravdoje Bedri Spačiu, Al
banijos Komunistų Partijos 
sekretorius. Jis nurodo, ką 
Albanijoj veikė Tito įran
kiai, gener. K. Xoxe ir kiti, 
ir kaip juos albanų valdžia 
nuteisė ir sušaudė.

Bedri Spačiu sako:
— Nežiūrint, kaip karš- 

čiuotųsi ir šėltų Belgrade

Albanija Sako, Tito 
Mojosi Ją Pavergti

Albanijos premjeras En
ver, Hoxha sako, kad Jugo
slavijos valdovas Tito pla
navo pasiglemžti Albaniją, 
ir tiktai gausinga svietinė 
parama tiek sustiprino' Al
baniją, kad ji galėjo išlai
kyti nepriklausomybę.

Hoxa rašo naujausiame 
numeryje Komunistiniu In
formacijų Biuro laikrašty
je:'

— Sovietu Sąjunga siuntė 
ir siunčia Albanijai įvairias 
mašinas, žibala. fabriku į- 
rengimus, padeda statvti 
audvklas, žibalo apdirbimo 
fabrikus ir t.t.

Be to, Lenkija. Čechoslo- 
vakiia ir^ Vengrija siunčia 
Albanijai įvairius darbo į- 
rankius ir kasdieninio gy
venimo reikmenis.

AnMu Deriiietis Prieš 
Dolerinę Vergiją

London. — Darbietis 
"liins seimo narys Tom 
O’Brien narėiškė, kad Ane-' 

!liia gal pasirinks sugyventi 
su rvtiniu’komunizmu ge
riau, negu nasiduoti. kad 
“negramotni. chamiški pil
vūzai, amerikonai piniguo
čiai didikai suardytų ir 
stumdytų Angliją.”

Kalbėdamas seime O’
Brien, Darbo Unijų kong
reso vyriausios tarybos na
rys, sake, ;gal būtų Angli
jai geriau “civilizuoti ko-, 
munizmą,” pegu pasivergti. 
doleriui.

Jis kaltino * didžiuosius, 
vųlgariškus Amerikos ka
pitalistus už sąmokslą nu
versti Anglijos darbiečių 
valdžią. \

Santiago, Čilė. — Prane
šama, kad Čilės valdžia a- 
reštavo bent 35 komunistų 
vadus; kaltina juos už dar
bininkų maištus prieš val- 

buržuaziniai tautinė Tito, 
Rankovičiaus ir Džilaso sai
ką; nepaisant kokius vel
niškus žingsnius jie darytų, 
vis tiek jie, kaip ir Koči 
Xoxe,anksčiau at vėliau at
sidurs liaudies teisme ir tu
rės savo galvomis užmokėti 
už nedorybes, kurias jie pa
darė prieš socializmo sto
vyklą ir prieš proletarinį 
tarptautiškumą.

Gen. Al. Rankovičius y- 
ra Jugoslavijos vidaus rei
kalų ministras ir premjero 
Tito pavaduotojas, o M. 
Džilas ministras be portfe
lio.
Pirmadienį septynios skil

tys Pravdos buvo užpildy
tos pranešimais ir straips
niais apie Tito. Tie raštai 
šitaip pavardinti:

“Tito šaika veda išdavi
kiškas derybas su Graikijos 
monarcho - fašistais;” “Ti
to klika slaptai tariasi su 
Vatikanu” (popiežinių); 
“Tito šaika didiria terorą 
Jugoslavijoj”, ir t.t.

Pravda, tarp . kitko, pa
duoda pranešimą vieno 
Svediion pabėgusio Jugo
slavijos armijos pulkininko, 
kuris sako:

— Tito ruošėsi panaudoti 
savo armiia karui išprovo- 
knnti^nrieš Rusija, bet iu-» 
goslavų liaudis ir kariuo
menė neleis jam parduoti 
Jugoslavija amerikiniams 
’’mnprialistams.

Liaudininkai Gresia 
Apsupt Čiango Armiją

Eono' Kong.—Kinų Liau
dies Armiia atakuoja Čian- 
<rn tn ii tin inkus Leiva nge, 
"oležinkelio stotyje. 225 my
lios. i šiaurę nuo Kantono 
ir 37 mvlios į pietus nuo 
tautininku tvirtovės Hen- 
gyango. Kiti liaudininkų 
kariuomenės junginiai gru
miasi į vakarus nuo Hen- 
gyango, siekdami - užkirst 
pabėgima 200,000 tautinin
kų armijos iš to kampo.

Šiaurvakarinėje Kinijoje 
liaudininkai - komunistai 
puola tautininkus Lančove, 
Kansu provincijos sostinė
je.

Pietiniai rytiniame fron
te Liaudies Armija užėmė 
dar eilę miestų ir artėja 
prie Amoj uosto. Per jį 
Čiang Kai-šekas siųsdavo 
pastiprinimus tautininkam 
iš Formozos salos į pietinę 
Kiniją.

Liaudininkai užima vis 
platesnius Fukieno provin
cijos pajūrius, nuo kurių y- 
ra tik 100 mylių per vande
nį į tautinink. tvirtovę For- 
moza. Tautininkai bijo, kad 
liaudininkai gali persikelti 
per tą jūros protaką ir už
pulti Formozą.

[j
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Paryžius. — Anglai-fran- 
cūzai pešasi, nepasidalinda
mi žadamais Marshallo pla-* 
no pinigais.
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“Švento Petro Kaulai”
Dabartinis Vatikano popiežius Pijus XH-sis, kurio 

tikras vardas ir pavardė yra Eugenio Pacelli, labai myli 
garsintis. Jis dar kardinolu būdamas, kada gyveno Var
sa voje, sėbravo su lenkų imperialistų vadu Juzefų Pil
sudskiu, pagarsėjo laimindamas lenkų žygius užgrobimui 
Vilniau^, puolimui ant tarybinių respublikų Baltarusijos 
ir Ukrainos.

Popiežiaudamas jis nuolatos garsinasi, sakydamas kal
bas už turčių — kapitalistų ir dvarponių reikalus bei, 
leisdamas velniais gąsdinimus katalikams. Neseniai išlei
do “baisų” įsakymą ekskomunikuoti visus komunistus ir 
jiems pritariančius/ darbininkus. Bet apsižiūrėjęs, kad 
dabar ne inkvizicijos laikai, kad neturi jis galios žmo
nes deginti ant laužo, išleido “pataisymus”, kurie jau pa
vėlina katalikui vaikinui vesti komunistę, arba katalikei 
merginai vesti komunistą vaikiną.

Vėliausias jo išgarsėjimas, tai “didelis sekretas” ka
talikiškame pasaulyje, nes popiežiaus žinioje buvo veda
mi kasinėjimai Vatikane. Tie kasinėjimai būk baigėsi 
tuo, kad po “Švento Petro Bazilika,” dvidešimties pėdų 
gilumoje surasti “Švento Petro” kaulai.

Aišku, kad tas “radinys” yra niekas kitas, kaip ban- 
' dymas sutvirtinti katalikišką tikėjimą, nes Pijus mato, 

kad mokslas ir darbo žmonių susipratimas griauna tikė
jimą, paremtą pasakomis ir sapnais.

Bet ir šie ramsčiai nedaug pagelbės. Senoje Rusijoje 
kunigija buvo dar toliau nužengus, nes ten didžiuliuose 
klioŠtoriuose buvo laikoma jau ne kaulai “šventųjų” Ser
gejų, Vladimirų, Olgų ir kitų, bet net čieli kūnai. Vy
rams net toki “stebuklai” buvo, kad “barzdos augo” ir 
barzdaskučiai turėdavę tiems negyvėliams barzdas ap
kirpti, nes kitaip nebūtų buvę matyti jų “šventojo” veido.

Kada revoliucija įvyko, tai mokslininkai privertė vys
kupus ir minykus atidaryti tų “nepūvančių” grabus. Su
rado ne žmonių kūnus, bet iš vatos ir gipso-balvonus ti
kinčiųjų apgaudinėjimui. Nedaug pagelbės ir popiežiaus 
“atrasti Švento Petro kaulai.” /

. .i

Jų “Geležinė Siena”
Komercinė spauda šūkauja apie “geležinę sieną,” tai 

yra, kartoja Churchillo prasimanymą, būk į liaudies de
mokratines respublikas ir Tarybų Sąjungą nepraleidžia
mos žinios iš kapitalistinio pasaulio.

Visi rimtesni korespondentai pripažino, kad tarybinė 
spauda''yra gausi pasaulinėmis žiniomis. Tik dalykas ta
me, kad ten prisilaiko tiesos, kad nėra vietos melams ir 
visokioms spekuliacijoms, kurių pilna kapitalistinė “lais
voji spauda.” Kitas dalykas, kad ten spaudoje nekursto
ma vienos tautos ar šalies žmonės prieš kitos tautos ir ša
lies žmones į karą, nuo ko nėra laisva mūsų šalyje ko
mercinė spauda.

Kas dėl neįleidimo nepageidaujamos literatūros iš už
sienio, tai ne vien liaudies demokratinės respublikos ir 

, Tarybų Sąjunga apsitveria. Neseniai iš Tarybų Sąjun
gos į Kanadą vienas knygynas parsitraukė 1,000 eg- 

■ zempliorių “Visasąjunginės Komunistų Partijos Istori
jos.” Suprantama, toje istorijoje nėra nei žodžio prieš 
Kanados valdžią ir tvarką, tai istorija Tarybų Sąjungoj 
Komunistų Partijos. Bet Kanados vyriausybė griežtai 
atsisakė įleisti tą knygą, kaipo “sudarančią pavojų Ka
nadoje tvarkai.” Bet ponai šį savo apsitvėrimą nevadina 
“geležine uždanga.”

■ 4)
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Anglijos - Amerikos Konferencija
Anglijos ir Jungtinių Valstijų valdonai, tartum gyve

na “medaus mėnesį.” Jeigu Washingtonas pasiųs protes
tą Bulgarijos ar kitai kokiai liaudies demokratinei vy
riausybei, tai tuojau tą pat padarys ir Londonas. Jeigu 
bus duotas signalas iš Londono, tai tokis pat atsiliepimas 
bus iY Washingtone. Atrodo, kad mūsų šalies ir Anglijos 
kapitalistai taip susigyveno, jog pamiršo ir Amerikos 
Revoliuciją.

Anglijoj laikraštyje, kuris leidžiamas kolonijų reika
lais, ^)uvo klausimas:'Kuri yra naudingiausia Anglijai 
kolonija? Didžiuma skaitytojų nesivaržydami atsakė, 

O. kad Jungtinės Valstijos, nes Anglija mūsų šaliai nieko 
neduoda, tik ima iš jos, kas jai reikalinga.

Bet nėra tokios vienybės tarpe, Anglijos ir Amerikos 
; ♦ imperialistų, kaip atrodo. Visa eilė “revoliucijų” Centra- 

linėje ir Pietinėje Amerikoje, tai buvo arba britų orga
nizuotos prieš Amerikos kapitalistų tarnus, arba prie
šingai. “Revoliucijos” Sirijoj, Irake, valdžių pakeitimai 
Irane yra ta pati kova tarpe Anglijos ir Amerikos impe
rializmo. .

Ir tai nieko nėra nuostabaus. Net mūsų šalyje smar
kiai ėdasi už pelnus “broliai” kapitalistai. Tikras “ka
ras” eina Washingtone tarpe karinių lėktuvų ir karinių 
laivų gamintojų. Žinoma,' visi kalba apie “šalies apgyni
mą,” bet tikrumoje klausimas yra: į keno kišenių dau
giau pateks apsiginklavimui skiriamų, bilionų dolerių.
* Po karo Anglija buvo silpna, tai Amerikos kapitalistai 
britus išstūmė iš eilės kolonijų. Anglai buvo priversti

. *

KAS KĄ RAŠO IR SAKO

(Darb

KAS GIMDO 
BEDIEVIUS?

So. Bostono Darbininkas 
įdėjo ilgą straipsnį “Bedie
vybė Kaip Likimas”. Rašo 
St.' Neverdauskas. Kalba 
eina apie bedievybę ir be
dievius. Pats autorius daro 
tokį pripažinimą:

***
Visi mūsų filosofiniai Die

vo įrodymai nieko negali 
padėti, kad mums Dievo 
egzistencija būtų absoliutiš
kai aiški ir neabejotina. 
Mes Dievo buvimu tikime. 
Tikėjimas gali būti tik ten, 
kur nėra tikro žinojimo. 
Mūsų tikėjimas gali būti 
tvirtas, mūsų įsitikinimai ne
pajudinami, mes ga'lime už 
juos eiti ir mirti, tačiau mes 
ne anksčiau pažinsime Die
vą, kol nepamatysime Jo 
“veidas į veidą.
rugp. 19 d.)
Tai yra pripažinimas, kad 

tikėjimas yra priešingas ži
nojimui, kad ten, kur yra 
tikras žinojimas, negali bū
ti tikėjimo. Jis pats pripa
žįsta, kad jokių įrodymų 
dievo buvimo nesiranda. 
Reikia tikėti aklai. Juo ma
žiau žmogus žino, tuo di
desnis tikėtojas. Už tai, 
matyt, mūsų kunigija taip 
įžūliai kovoja prieš liaudies 
apšvietą ir progresą. Kai 
žmonės apsišvies, sužinos 
tiesą, jie nebetikės. O kai 
jie nebetikės, ką veiks ku
nigai ?

Pagaliau pats Neverdau
skas pripažįsta, kad tikėji
mas nereikalingas. Reika
lingas yra tik padorus, gra
žus gyvenimas. Jis rašo: 
“Nereikia manyti, kad be
dievių Dievas neapkenčia... 
Daugybė bedievių pildo 
Dievo valią savo tvarkingu 
gyvenimu ir nuoširdžiu tie
sos ieškojimu.”

Tai kam reikia kunigų? 
Nereikia. Taip sako bedie
viai.

kad

kyti vietoje esamas . negero
ves, skurdą, nedateklius. De
gamos medžiagos visuose A- 
zijos kraštuose yra ik valiai 
ir kokiomis priemonėmis ga
lima tą medžiagą pašalinti, 
jei Rusijai užleidžiamą pa
grindinė Azijos šalis—Kini
ja? (K., rugp. 17 d.)
Apie prašalinimą tų ne

gerovių, to skurdo ir to ne- 
datekliaus • k ei e i viniams 
menševikams nėra reikalo 
nė prisiminti. Tai jiems ne
svarbu. Jie moka tik šmeiž
ti ir niekinti tuos, kurie ko
voja prieš nedateklius. Kur 
tik žmonės pakelia balsą ir 
ranką prieš negeroves, Ke
leivis juos pakrikštiją “Ma
skvos agentais”.

gramzdinasi vis gilyn ir gi-

dar didesnis fmelas

Jų technika yra tokia: 
Jei .nepadėjo visi ligšioli
niai melai, tai reikia sugal
voti
toks melas, kad jų klapčiu
kams ^pažaliuotų akyse ir 
prasidėtų delirium tremens.

Na, ir sugalvojo.
Visi tie biaurūs išmislai 

sugalvoti kur nors Vokieti
joj, ar Šveicarijoj, ar Ame
rikoj. Sugalvoti ir sufabri
kuoti lietuvių tautos 
gūštose. Su Lietuva, 
dalykas, tie politiniai 
ratai ir avantiūristai 
jokio kontakto.

priešų 
aiškus 
despe- 
neturi

JŲ SUGALVOTAS 
MELAS DIDESNIS Už 
HITLERINĮ MELĄ

Lietuvos priešų spaudos 
riksmas apie žmonių veži
mus iš Lietuvos, sako dien
raštis Vilnis, yra jų sugal
votas melas didesnis už hit
lerinį melą. Vilnis rašo:

Kuomet prelatas Krupavi
čius ir “ministras” Sidzikaus
kas lankėsi šioj šalyj, lietu
vių tautos priešai tikėjosi 
užhipnotizuot Amerikos lie
tuvių visuomenę savo bai
siom reveliacijom apie pa
dėtį Tarybų Lietuvoj. Jie ti
kėjosi suplakt isteriją, ko
kios dar nebuvo. Bet tų po
litinių fakirų misija sužlugo 
mizername nepasisekime. 
Pats Krupavičius graudžiai 
dejavo Chicagoj, Jurginės 
parapijos salėj, kad žmonės 
duoda jiems tik našlės ska
tikus. šimutiškai - grigaiti- 
nė taryba vėliau vėl sude
javo, kad tarybos iždan jie 
nepajėgė surinkt nei pusės 
pasižymėtos sumos. Skan- 
dališkas nesisękimas!

Desperatai politikieriai 
pajuto, kad jiems artinasi 
sutemos. Bet desperatai yra 
tos rūšies žmonės, kuriems 
prisipažinimas prie skanda- 
liško nepasisekimo yra bai
siausias dalykas . Iki pažas
tų įbridę į avantiūras, jie

KAS KALTAS?
Net ir Naujienų redakto

rius yra priverstas pripa
žinti, kad Vakarinėje Vo
kietijoje rinkimus laimėjo 
dešinieji. Skaitome:

“Aiški rpergalė šiuose rin
kimuose buvo dešiniųjų. 
Pramonės centruose paėmė 
viršų socialdemokratai, o 

sodžiaus distriktuose krik
ščionys demokratai arba 
dar dešinesnės partijos. To 
buvo galima tikėtis, nes 
taip būdavo ir Weimaro re
spublikos laikais” (N., rug
pjūčio 16 d.).

Labai svarbus pripažini
mas. “Taip buvo Weimaro 
respublikos laikais”. O kuo
mi tie laikai pasibaigė? Ogi 
pilnu hitlerizmo įsigalėji
mu. Kaip tik tuo pačiu ke
liu traukia Vakarinė Vo
kietija ir dabar.

, Tik vieno dalyko Naujie
nų redaktorius savo skaity
tojams nepasako. Jis nepa
sako, kad prie šitos trage
dijos sudarymo labai daug 
prisidėjo jo vienminčiai, 
Vokietijos socialdemokra
tai. Kartu su aršiausiais 
fašistais jie nu kiekvieno 
stogo šaukė, kad reikia Vo
kietiją gelbėti nuo komuniz
mo. Jie rinkimuose kartu 
su fašistais nuodijo Vokie
tijos žmones Hitlerio obal- 
siais.

KELEIVINIAI
IŠSIGANDĘ

Keleivis išsigandęs, 
komunistams n e u žteksią
Kinijos, kad labai galimas 
daiktas, jog jų vadovybėje 
visa Azija galinti nusikra
tyti savųjų ir svetimųjų iš
naudotojų. Keleivis rašo:

Tuo tarpu po Kinijos ne
išvengiamai seks Indokinija1, 
kuri yra kiniška savo kul
tūra ir turi net j Kiniją links
tantį stiprų nacionalistinį ju
dėjimą . Indokinijoj karas 
tarp prancūzų ir anamitų ir 
dabar eina ir ten tik reikia 
komunistams pasiųsti padrą
sinimo ...

Malajuose gyvena du mili- 
onai kinų, kurie ten atsirado 
kaipo pigūs darbininkai gu
mos plantacijose. Singapo
re miestas yra veik visas ki
nais apgyventas ir neabejo
jamai links į Kiniją, ka.< iš 
ten prasidės gyvesnė propa
ganda. Burmoje eina karas 
ir tik bereikia padrąsinimo 
ir kanuolių iš Kinijos. In dip 
joj yra pilna degamos mc- 

• džiagos ir Maskva būtų 
kvaila, jei ten nesugebėtų 
sukurstyti didžiulio gaisro.

Maskvos imperializmas tuo 
yra pavojingas, kad jis visur 
siekia į savo interesus įkin-

MASSACHUSETTS VALSTIJOS LIETUVIAMS
Suvienytas Darbininkų 

Spaudos Komitetas, suside
dantis iš 14-kos tautų, rengia 
milžinišką pikniką, kuris at
sibus Labor Day,, rugsėjo 
(Sept.) 5, Ararat piknikų 
parke, Vose Pond, Maynard, 
]\ęass. (Tame parke atsibū- 
na Laisvės piknikai.) 

. šis ^piknikas yra rengiamas, 
kad paremti Daily Workerj 
ir kitą kalbinę progresyvę 
spaudą, kad galėtų ir ant to-, 
liau tęsti zkovą už apgynimą 
12-kos teisiamųjų darbininkų 
vadų.

Piknike dalyvaus 14-kos 
tautų žmonių. ; Kiekviena tau
ta turės savo tautinio maisto 
stalą. Taipgi kiekviena tau
ta duos po vieną numerį į 
programą, kas muzikos, kas 
dainų, kas šokių. Lietuvių 
tautą atstovaus Norwoodo 
Vyrų Ansamblis, vadovybėj 
St. Pauros su akompanistu 
Richard Barris.

Bus dvi orkeStros: viena or
kestrą grieš svetainėje įvai
rius šokius,. kita' orkestrą 
grieš ant pievos, kur bus, de-

sveikinti ir 'Marsha 
prekybą su eile kiti

” ir aprėžti savo 
jau pradeda atsi

gauti ir stengiasi atgauti savo pozicijas tarptautinėje 
rinkoje. Tik ką atsibuvusi Airijoje “revoliucija” buvo bri
tų paruoštu, kad pakenkti Amerikos kapitalistams pra
vesti žibalo* rynas iš Arabijos ir Irako per Siriją i\Vidur- 
žemio Jūrą. <

Anglai pareikalavo iš Washingtono net atominių bom
bų slaptybių. Kaip Londone, taip Washingtone ’’ daug 
svarsto ir planuoja apie būsimus Anglijos ir4 Jungtinių 
Valstijų santykius. Washingtonas nenori nusileisti, nes 
jau ir taip nėdarbas mūsų šalį skaudžiai palietė. Todėl; 
rugsėjo mėnesį Londone įvyks Anglijos ir jos kolonijų 
(dominionų), ir Jungtinių Valstijų atstovų konferenci
ja. Bus bandoma prašalinti nesutikimus.

Jubiliejaus Atžymejimas
*» ■ 1111 v" 1 ■■ 111 " I

Nuo aukšto kalno, anapus Hudson upės, iš mažo mie
stelio didžiausia iki šiol gauta parama dienraščiui-Lais
vei jubiliejaus proga. Kazys Steponavičius iš Cliffside, 
N. J., prisiuntė $200. Tai gražiai pasidarbuota! Bet tai 
dar ne viskas. Štai ką sako pats Steponavičius:

“Prisiunčiu surašą -aukojusiųjų ir pinigus už pasiskel- 
bimus ir aukas $200. Pagal pasibrėžimą sukelti $300, dar 
trūksta $100. Bandysiu pažadą išpildyti...”

Neabejojame, kad Steponavičius savo pažadą išpildys. 
Būtų įdomu žinot, ar atsiras kuri iš didžiųjų kolonijų, 
kad galėtų pralenkti cliffsidiečius.

Steponavičius duoda didelio kredito savo talkininkei 
Adelei Bakūnienei. Ji gražiai pasidarbavusi. aukų rinki
mu ir abu Bakūnai sunkiai dirbo piknike, nuo kurio pel
nas buvo skiriamas dienraščio jubiliejaus, atžymėjimui.

Štai pilna Cliff sides, atskaita: '
LDS 115- ir LLD 77 kuopos, Cliffside, N. J. $80.00

Kazys Bevardis, Cliffside Park, N. J. .. 25.00 
Jonas Kaškaitis, Newark, N. J. -................ 15.00
Juozas Jurgaitis, Union City, N. J............... 2.00
Ad. Luima, Hackensack, N. J.........................  2.00
J. ir A. Bakūnai, Cliffside, N. J....................... 2.00
Chas. Devečka, Weehawken, N. J.................. 2.00
K. Venckuvienė, Weehawken, N. J................  2.00
K. Derenčius, Cliffside, N. J.......................... 2.00
W. Shavil, Cliffside, N. J.................................. 1.00
A. Grinius, Cliffside, N. J.............• •................ 1.00
K. Mažeikienė, Cliffside, N. J......................... 1.00
J. Pečiulis, Cliffside, N. J. ............................. 1.00
J. Ragauskas, Cliffside, N. .J. 1.00
A. Miglenas, Cliffside, N. j..................t.......... 1.00
Mr. ir Mrs. Shubert, Cliffside, N. J................ 1.00
Elz. Bakūnienė, Cliffside, N. J......................... 1.00
Petras Grigalis, Cliffside, N. J. .................... 4.00
Amilija Pocienė, pagarsinimas ...'..................... 28.00
Alex. A. Lakštutis, pagarsinimas ..................  28.00
* \

Iš Laisvės naudai įvykusio pikniko rugp. 14-tą, Hart
forde, Antanas Bimba parvežė dovanų dienraščiui nuo 
šių prietelių:

B. Vikęrienė, New Britam, Conn.....................$10.00 *\
J. ir H. Kalvaičiai^ Higganum, Conn................ 5.00
V. J. Valley, New Britain, Conn..........................5X)0
J. Žilinskas, New Britain, Conn.......................  5.00
A. Bakevich, New Britain, Conn.................... 3.00
B, Marcinionis, Waterbury, Conn.................  3.00
Z. S. Mikelis, Broad Brook, Conn.................... 3.00
Waterburietis.............. 1............. 2.00
T. Staneika, Bridgeport, Conn............................  2.00
K. Remeitienė, New Britain, Conn. ................. 1.00

Daugiau asmenų asmeniškai pridavė ir laiškais pri
siuntė dovanų jubiliejaus proga iš šių vietų:

Mary Kreivėnas, Brooklyn, N. Y......................$10.00
LLD 188 kuopa, Detroit, Mich......................... 10.00
A. Zmitra, Johnson City, N. Y......................... 5.00
Eva Studentė, Worcester, Mass................... .*... 5.00
J. Šukaitis, Brooklyn, N. Y...................................2.00
J. A. Samulėnas, Fitchburg, Mass........................ 1.00
Širdingiausiai dėkojame visiems pasidarbavusiems ir 

visiems aukavusiems dėl jubiliejauš atžymėjimo. Laikas
jau trumpas iki jubiliejinės laidos, prašome subrusti į 
darbą visur.. Lai nepasilieka nė vieno kampelio, kur tik 
yra lietuviais‘apgyventa, neprisidėjusio su parama dien
raščiui proga šios gražios sukakties atžymėjimo.

> • Laisves Administracija.

monstru ojama įvairūs tauti
niai šokiai. i

Neturinti savo mašinų gali 
nuvažiuoti su specialiais bu- 
sais, kurie išeis iš šių vietų: 
išvažiuos 10-tą valandą iš’ ry
to: Dorchester, nuo Mortbn 
Theatro, South end — 558 
Mass. Ave., West End-?-93 
Staniford St. < Roxbury — 
Corner Bower & Humboldt, 
Chelsea 229 Chestnut St., 
Midtown — 446 Tremont St., 
Norwood nuo Lietuvių Sve
tainės busas išeis U-tą valan
dą iš ryto.

Kaip su mašina pasiekti pik
niką ?

Nuo Boston ’— Route 20 
iki Waltham, tada 117 iki 
Maynard/ (tik 28 mylios); 
Fitchburg iki Leominster, ta
da Route 117; Haverhill, 
Lawrence ir Lowell, route 
110, iki 27 . tada iki May
nard ; Peabody, Salem ir 
Lynn, route 128 iki Lexing
ton, tada 2A iki Oondord, 
tada 62 iki Maynard; Wor-

Marlboro route 20 
117 iki Maynard;

Ginkluotas kariškis prižiūri žemės drebėjimo sugriau
tą turgavietę Ambato, Ecuador, saugodamas išlikusį 
turtą. Miestelis buvo veik sulygintas su žeme. Apieų 
50 miestelių ir kaimų sukrėtęs drebėjimas užmušė apie 

4,000 žmonių. ‘

cester ir 
iki route 
Brockton, Norwood, Stough
ton route 27 iki pikniko'.

Nei vienas progresyvis lie
tuvis ar' lietuvaitė negali ap- 
seiti neatsilankęs į taip didelį 
ir įdomų pikniką. Todėl,jau
nimas ir senimas rugsėjo 
(Sept.) 5-tą, Labor Day, 
traukim į May nardą!

Taipgi mes prašome Lietu
vių ProgVesyvių Moterų kaip 
ką atvežti ‘ Lietuvių Tauti
niam Stalui maisto; o mais
tas tinkam ąs toks, kokį jūs 
patys naudojate. Nuo lietu
vių komiteto darbuojasi H.

Tamašauskienė ir J. Grybas 
atstovaudami lietuvių organi
zacijas . 14-koj tautų.

■Kviečiam lietuvių .visuome
nę skaitlingai suvažiuoti.

Jonas Grybas
H. Tamašauskienė.

London. — Anglų spau
da karčiai kritikuoja ame
rikinį jųdį “Command De
cision,” kuris rodo, kad pa
tys amerikonai laimėję ka
rą prieš Hitlerį.

2 pusi.—Laisvė (Liberty> Lith. Daily) —Tree., Rugp. 24, .1949
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f oday’s Pattern

Darbo žmogus yra laimingas tada, ka
da galingas, o galingas tada, kada orga
nizuotas ir apsišvietęs. Ar jau priklauso
te darbo žmonių reikalus ginančioje drau
gijoje? Ar gavote jai naujų narių?

lingu publika, bet pasek
mingu finansiniai. Kaip ir 
kitais metais, manome, kad 
draugės atsiveš visokių 

i daiktų ir išleis juos pikni-

Laiminga Moteris

S:

JO

«M

France Le Maire laiko iškėlu
si 15-kos svarų agurką, kurį 
išaugino Las Vegas, Nevada, 

gyventoja Mrs. Frank 
NatUsch.

būrio j
mosi ramia šypsena, pasa
kojo:

o. 
jo

o

■ j

Išbandydami, ką darys “baltųjų viršžmo gių” hitlerinės teorijos skleidėjai, gyvento
jai vien baltiesiems rezervuoto projekto S tuyvesant Town, New Yorko mieste, pa
sikvietė vasaros mėnesiams viešnią Mrs. Raphael Hendrix, negrę (antroji moteris 
iš kairės). Prisiminus žiurkių išląndytą savo butą Harleme, Mrs. 'Hendrix sakosi 
pas savo draugę Jessę Kessler tame projekte pirmu kartu savo gyvenime gyvenan

ti “kaip rojuje.”

- • , *

i.--...,,.!.... .

Nedidelė, smulkutė, ji Liūdnas buvo ir tėvo vei- 
stovėjo salėje apsupta viso das. Tik parėjęs iš darbo 
būrio moterų ir šypsoda- dar virpančia iš nuovargio 
mnai romiu evncnm J --------- 1-.,.- ,

Šeimininkėms
Šį Skyrių, Veda E. V.

ant stiklinių);
2. Turėk puodą su ver-

ašarotą veidą, kuomet išly-
i B roję nejaukiai ūkavo pelėda. Ini- 

Ir pirmasis Emilijos

ranka jis paglostė spurdan
čią dukters rankytę ir ty- 
liai ištarė:

— Vargų vargti gimei...
Šitais žodžiais buvo pa

sveikinta ir Ona, ir Jadvy
ga, ir Bronius, ir Elzbieta, 
ir Valė ...

Jie visi ateidavo į pasau
lį sakytum neprašyti, ne
laukti. Ir kuo daugiau jų 
buvo, tuo liūdnesnis būda
vo tėvo veidas, tuo kartesni 
buvo jo žodžiai:

— Vargų vargti gimėt...
Motina tylėjo. Ką ji ga

lėjo sakyti? Dažnai, oi, 
dažnai, supdama savo kūdi
kį, jį giliai susimąstydavo 
dėl jo likimo ir niekad, oi,' 
niekad negalėjo jam rasti1 
šviesesnio, drąsesnio žodžio 

j ar paguodos.
Vargų vargti, gimėt... 

Tokiam likimui .buvo skirta 
ji, toks likimas laukė ir jos 
vaikų.

Plušo jie savo penkiuose 
hektarėliuose, pečių neati- 
tiesdami, skurdo, vargo ir 
vis laukė: gal bus geriau. 
Tik sulaukti šito niekaip 
negalėjo. Neatsiminė Me- 
delinskai nė vienų metų, 
kad jiems duonos bent iki 
pavasario būtų užtekę, ne
buvo metų, kad nauja bėda 
jų neprispaustų: čia skola, 
čia nelaimė su gyvuliu, čia 
vaiko liga, čia dar kas nors.

Medelinskai tik matė, 
kaip buožė Tamulėnas tur
tėjo, o jie patys... Et, argi 
kas užmiršo, kaip gyveno 
mažažemis? .. .

— Vargų vargti gimei.. .
Šitie žodžiai -patys lįste 

lindo galvon, verte "vėrė šir
dį, kuomet Antanina žiūrė
davo į Emilijos — dvaro 
darbininkės supleišėjusias 
nuo nepakeliamo darbo ran-

;rww?

—i----

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

SO. BOSTON, MASS
ną, Maynarde, buvo plačiai 
apsvarstytas. Šis piknikas 
bus vienu iš didžiausių^ ko
kie yra buvę mūsų apylin
kėje. Jame dalyvaus daug 
tautų. Kiekviena tauta 
turės savo stalą, savotiškai 
parubštą su savo tautos 
skaniausiu maistu.

Tai ir mes, lietuvės, nu
tarėm suruošti lietuvių sta
lą su įvairiais lietuviškais 
skanumynais: sūriais, ku
geliais, pyragais, pyragai
čiais, grūzdais ir kitokiais 
skanumynais. Bet negi mes 
vienos tai padarysime. Čia 
jau reikalinga visų parama. 
Tad nutarėm prašyti visų 
mūs apylinkės kolonijų 
draugių ir draugų ateiti 
mums į talką, pagal išgalę 
paremti šį taip svarbų tiks
lą. Ir tik su jūsų pagalba, 
draugai, mes tai pilnai at
liksime.

Moterų Sąryšio Didysis 
Piknikas

Rugpjūčio (Aug.) 28 die
ną įvyksta Naujosios. Ang
lijos Moterų Sąryšio meti
nis piknikas. Jis bus vienu 
iš puikiausių, kokį moterys 
yra turėjusios. Jame bus 
graži programa. Dainuos 
Broadway Kvartetas, ir 
Norwoodo Vyrų Choras, 
vadovybėje St. Pauros. Bus 
ir kitokių pamarginimų.

Iš mūsų kuopos nutarėm 
padovanoti labai gražių 
rankdarbių, prie kurių mū
sų draugės įdėjo nemažai 
valandų rūpestingo darbo. 
Tai rankdarbiai, gaminti 
mūsų gražiadarbių drau
gių U. Kavoliūnienės, M. 
Kapčiūnienės, V. Vaškie
nės.

. Bus laimingi tie, kurie 
gaus šias puikias dovąnas.

Tas šaunus piknikas 
įvyks jau šį sekmadienį, 28- 
tą, Maple Parke, Methuen, 
Mass.

Moterys kviečia visus da
lyvauti šiame ' nepaprastai 
gražiame piknike ir užtik
rina, kad visi turėsite pui
kiausią laiką.

Bostonietė.

Keli žodžiai iš LLD 2-ros 
Kuopos Moterų Susirinki
mo, Atsibuvusio Rugpjūčio 

12 Dieną
Į šį susirinkimą atsilan

kė daug narių. Taipgi daly
vavo keletas draugų, nes 
buvo svarbių bendrų reika
lų aptarimui.

Pirmiausia buvo pakeltas 
klausimas, kaip paremti 
meno mokyklą, vykstančią 
Worcesteryje. Po aptarimo, 
tapo paskirta dovana, ku
rią apsiėmė nuvežti H. Že- 
konienė ir P. Žukauskienė. 
Drg. Tąraška ragino visus 
dalyvauti piknike, nes jis 
labai įdomus ir svarbus.

Lietuvių Amerikos Pilie
čių Klubo piknike, rugpjū
čio 21-mą, Montelloje, pa- 
gaspadinauti apsiėmė. V. 
Taraškienė « ir P. Žukaus- l 
kienė.

Tarptautinis Piknikus
Suvienytos progresyvės 

spaudos piknikas, kuris 
įvyks rugsėjo (Sept.) 5 die-

— Vienuolika išaugi
nau . .. Auginau verkdama, 
dejuodama, vargo « dalią 
jiems pranašaudama, o da
bar, va, krūtinė džiaugsmo 
sklidina — visi į žmones iš
ėjo. O juk kam už tai dė
kui sakysi? Valdžiai mū
sų... Tarybų valdžiai!

Pavargusios nuo kadaise 
gausiai lietų ašarų jos akys 
protarpiais su didele išmin
timi apžvelgdavo susirinku
sias drauges, jos krūtinė 
virptelėdavo atodūsiu, o jos 
balsas, staiga naujai sutvir-' 
tėjęs, sakytum pajaunėjęs, 
suskambėdavo nauju giliu 
tikėjimu:

— Už viską jai dėkoti 
reikia. Ir už mūsų vaikų 
laimę ir už visą tą gyveni
mą, jkūrį dabar turime ... 
Už viską .. .

Atvykusi iš tolimos Biržų 
apskrities, iš Pabiržės kai
mo, Antanina Medelinskie- 
nė čia — visos respublikos 
kolūkių moterų valstiečių 
suvažiavime pasakojo tai, 
ką jau seniai nešiojosi šir
dyje, ir jos pasakojimas 
buvo taip pat nuoširdus, 
taip pat šviesus, kaip ir jos 
visas dabartinis gyveni
mas ...

Glamžydama rankomis 
raštuotos skarelės kampus, 
žybčiodama prisisegtu ant 
krūtinės Motinos - didvyrės 
ordinu, ji stovėjo apsupta 
didelio būrio šiauliečių, 
kauniečių, panevėžiečių, 
kuršėniškių, telšiškių, kel
miškių draugių ir pasakojo, 
pasakojo...

Kai gimė vyriausioji duk
tė Emilija, jie dar gyveno 
Komaro dvare. Pro Skylė
tas, sudubusias kumetyno 
lubas žliaugė lietus, vėjas kuomęį matė tarnavu- 
tianke mažyčius, suski u- -og pas buoges Jadvygos 
sius langiukscių stiklus, -a§aro^ veidą, kuom^f išlv. 
kažkur seno parko gūdumo- dgdavo piemenauti 

nių ...
v_, , .... . v Taip buvo, ir šitų metų
suktelėjimas buvo_ panašus nej§braUksi iš atminties. Jie

— šitie vargų metai raukš- 
pat gailus, ]gmįs išakėjo skruostus, si- 
_________ |dabru išmargino juodus 

plaukus, sulenkė tiesius pe
čius.

į šitą nejaukų pelėdos ūka
vimą — toks 
toks pat liūdnas.

$$
J
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Valymas Apmuštų 
Rakandų

* *
* I

Laikas bėga greit. Ir 
kuomet žvilgteri atgal, ne
jučiom nusistebi:

— Daug vis dėlto išgy
venta ...

Taip, išgyventa daug —' 
ponų jungas, sunkus karas, 
okupacija. Ir ne tik vienai 
Medelinskienei kiečiau su
sispaudžia lūpos, pagilėja 
raukšlės, visa tai prisimi
nus. Pagaliau ir prisimin
ti šito nesinori...

Yra juk mums dabartis 
ir ateitis.1

Tai buvo dar visai 
neseniai — vos prieš pus
metį. Ankštoje, nuo dūmų 
pajuodusioje Anilionio sek
lytėlėje iki išnaktų sėdėjo 
penki Pabiržės apylinkės 
valstiečiai.

— Vadinasi, staigiam? 
Vadinasi,, buriamės į ko
lektyvinį ūkį? — pagaliau, 
apvesdamas žvilgsniu susė
dusius prie Stalo kaimynus, 
paklausė Anilionis.

(Tąsa 6-me pusi.)

Turintiems audeklu ap
muštus rakandus šiais lai
kais veik nebegalima apsi
eiti be siurblio (vacuum 
cleaner), nes ne visur, yra 
patogumų išnešti . laukan 
rakandus išdulkinti. Prie 
to, ne bile kada ir laiko yra 
juos išnešti, o dulkės ne
laukia, ypač miestuose.

Juo dažniau bus nuvalo
mos dulkės, o ' labiausia 
suodinosios, tuo ilgiau ap
mušalas išsilaikys vaiskus, 
neprisigėręs vidun tų dul
kių. Vienok ateina laikas 
ir gerai prižiūrėtam rakan
dui, kada jis jau pusėtinai 
nuo rankų, nuo drabužių ar 
plaukų įsiriebalavęs, mur
zinas atrodo.

Tokiems yra du valymo* 
būdai: sausasis (su pud
ra), ir šlapiasis (su muilo 
puta, ne pačiu muilu ir ne 
vandeniu).

Valymas Su Pudra
Tam valymui geriausia 

pasinąudoti sausa, giedria 
ir ne perdaug vėjuota die
na, išsinešus rakandą kie
man ar prieangin (kad stu-i 
ba nepridulkėtų). Apibars
tyti, šepečiu įtrinti valo
mąją pudrą (tinka vartoja
moji karpetus valyti — rug 
cleaner) ir palikti apdul
kintą bent pusdienį, kad 
sugertų riebalus. Tada su 
šepečiu ar siurbliu nudul
kinti.

Valymas Su Muilo Puta
Pirm pradėjimo darbo 

šlapiai valyti rakandų ap
mušalus, išbandykite ant 
nematomojo jo užkampio; 
palaukit, kol išdžius; pa- 
matykit, kaip valosi; ar ne
sugadina spalvos.

Vartok daug putojantį, 
gerą apmušalams valyti 
muilą (upholstery cleaner). 
Turėk du indus — vieną 
putai daryti, kitą tyram 
vandeniui. Ir turėk ne per 
kietą* kempinę ar šepetuką 
(geriau dvi kempines — 
vieną putai, kitą nušluosty
mui).

Putą pasidaryk gniaužy
dama kempinę po muiluotą 
vandenį ar su kiaušinių 
plaktuvu. Imk tik putą, ne 
vandenį, ir tą putą įtrindi- 
nėk į apmušalą su kempine,

6 Tomačių Sezonas
Kaip uogos ir visokie vai

siai, taip ir tomatės (po- dančiu vandeniu stiklinėms 
midorai) šiemet atėjo tur- 
gun savaite ar dviemis ank
sčiau pasėkoje ankstybos ir 
karštos vasaros. Artėja, o 
daug kur jau. ir įpusėjo na
mie augintų tomačių sezo
nas.

Namie augintomis vadi
nu tas, kurios auga mūsų 
miestų apylinkės farmose, 
dėl to pasiekia turgų grei
čiau, naturališkiau prisir
pusius, skanesnės valgyti ir 
pigesnės pirkti, nes nerei
kia mokėti tolimos kelionės 
lėšas.

Laikas Pasikenuoti
Naminėms pasiekus tur

gų, laikas susidėti į stikli
nes (susikenuoti) žiemai. 
Kenuojamos visaip: čielos, 
supjaustytos, sunkomis, 
taipgi sosu ir sviestais vie
nos ir mišiniuose su kitais 
vaisiai ar daržovėmis.

Bile ką ruošiantis kenuo- 
ti, pirm pradėjimo darbo su 
vaisiais, susinešk, susidėk 
po ranka viską, be ko tame 
darbe neapsieisi.

Būtiniausios Priemones:
1. Išplauk stiklines, pri

taikyk visoms dangtelius ar 
gumines rinkutes (dabar 
dangtelių yra ir tokių, ku
rių rinkutė yra pačiame 
dangtelyje; ir yra tokios, 
kurias, reikia užmaustyti

užimant iš karto po nedide
lį plotą, trinant lyg ir ra
tu, ne tiesiais brūžiais. Ir 
visiškai pabaigk tą vietą 
nuvalyti su tyrame vande
nyje išplauta ir sausai nu
spausta kempine nuošluos- 
tant jau suteptą putą.

J eigų nušluosčius putą 
valytoji vieta neatrodo pa
kankamai išvalyta, pakar
tok įtrynimą, bet jau su 
nauja, švaria puta, su šva
ria kempine.

Pabaigus valymą, apmu
šalą džiovink taip greit, 
kaip gali. ' Biskelį drėgmės 
nugers uždėtas ant apmu
šalo ir paspaudytas, paglos
tytas švarus, minkštas au
dinys. Vėduoklė ar elektriš
kas šildytuvas gali pagrei
tinti džiovinimą,

ir dangteliams sterilizuoti. 
Jame palaikyk stiklinę ar 
dangtelį pirm vartojimo 
bent porą minutų. Tam už
teks mažo puodo (jei viena 
dirbi), bile tik išsiteks vie
na stiklinė, nes kol vieną 
pridėsi, kita sterilizuosis.

3. Puodą su verdančiu 
vandeniu jau 
vaisių stiklinėms virti. Jei
gu stiklinėms įleisti puodan 
neturi specialės pintinėlės, 
puodo dugnas turi būti iš
tiestas švariu audiniu ar. 
grindinėliu. Jis saugo stik-l^ 
lines nuo tiesioginio kon
takto su per karštu puodo 
dugnu ir nuo trūkimo. •

4. Puodą ar ’gilią blėtą 
su verdančiu vandeniu vai
siams nuplikyti.

5. Puodą su verdančiu 
sūdytu vandeniu (ar nesū
dytu, jei sūdytų nemėgsti 
ar negali valgyti) toma- 
tėms apipilti (o kenuojant 
vaisius su cukrumi, turėk 
tame puode gatavą syrupą).

Galima Virti 1 Puode
Tomatės gerai laikosi ir 

vie ę puode virtos, gata
vai išvi s supylus į stik
lines. Sekretas išsilaikymo 

 

bile vaisių ar daržovių yra:

1. Pilnai išvirime pagal to 
vaisiaus rūšį, kad neliktų 
veiklios rūgimo ar gedimo 
bakterijos;'

2. Greit supylime, kad 
supilsiant tų bakterijų ne
prieitų stiklinėn su oru;

3. * Užtikrintai saugiai, 
aklinai uždaryme, , kad tos 
bakterijos neįeitų vėliau.

Šias tris taisykles įvyk
džius, maistas išsilaikys, 
nežiūrint, bus jis sūdytas 
ar saldintas, ar nebus.

Svarbu ir Nepervirti
Vengiant sudėti nedavir- 

tą, reikia stengtis išmokti 
pažinti ir kada maistas iš
virtas, nes tūli vitaminai, 
ypačiai vitaminas C, naiki- 
nasi verdant. Prie to, dau
gelis pervirtų vaisių nusto
ja savo naturalės. spalvos ir 
darosi aptižg. Šias abi ypa
tybes lengviau yra prižiūrė
ti darant ne po daug, viską 
apgalvojus iš anksto.

Naujosios Anglijos 
Motery Sąryšio 
Metinis Piknikas

Rugpjūčio 28 d., Lawren- 
co lietuvių darže, Maple 
Park, yra rengiamas Nau
josios Anglijos Moterų Są
ryšio metinis piknikas.

Visų kolonijų moterys 
yra kviečiamos kuomi nors 
prisidėti prie šio pikniko,

Piknike muzikalę progra
mą pildys, direktyvoj Sta
sio Pauros, Norwoodo vyrų 
ansamblis ir So. Bostono 
Broadway kvartetas.

V. Taraškienė.

Pirštinių Priežiūra
Pirštinės geriausia išsi

laikys, jeigu v po kožną var
tojimo suplosi ir padėsi 
gulsčias. Susitepusias, di
džiumą galima plauti, o tū
las rūšis reikia duoti sau
sai valyti.

zDidžiumą plaunamų odi
nių ir standžias audeklines 
reikia plauti ap
simovus ant ran
kos. Kada viena j)usė gerai 
nusiplovė, reikia išversti ir 
taip pat gerai nuplauti ant
rąją. Tuomet gerai nuplau
ti iš vidaus ir iš lauko pu
sėse muilą, nuspaudyti į sau
są švarų audinį tiek van
dens, kiek galima. Išversti 
gerąją pusę viršun ir tą 
taip pat nusausinti. Išpūsti 
pirštus ir visą pirštinę.

Džiovinti odines (ar kad 
ir audeklines spalvotas, taip 
pat gerai riugėrus vandenį 
į audinį ar popierinį rank
šluostį) geriausia pamovus 
ant lazdelės galų ar iškimš
tas kuo’ minkštu. Odines 
džiovinti ' pamažu, vėsiai. 
Audeklines greit, šiltai.

“Prosyti” odines piršti
nes (ir' didžiumą audekli
nių) reikia tarp pirštų, 
šyelniai išglostyti, išlygin
ti. :
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SIZES 
12-20 
30-42

Užsakymą, su 25 centais ir 
pažymėjimu formos numerio 
ir dydžio, siųskite: Pattern 

Dept., 427 Lorimer Street, 
Brooklyn 6, N. Y.

3 pusi.—Laisvė (Liberty, Li th. Daily)— Tree., Rugp. 24, *1949
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(Tąsa)
— Stok! Astuoni? — aidėjo iš tam

sumos klausiamas balsas.
— Kokie astuoni? Kokie astuoni? — 

iš karto pasakė Miša. — Nematai, da
lies vado padėjėjas joja. Astuoni, astuo
ni.

— Taigi, girdžiu, girdžiu, bet taip 
sau, dėl tvarkos ... Astuoni, — tęsė jis 
jau taikingiau.

—Mes slaptažodžio nežinome, — at
sakiau aš jam.

.— Taip ir sakytumėte. Štai sargybos 
viršininkas, jis jums pasakys.

Slaptažodis buvo trylika.
Tai reiškė, kad į klausimą “astuo

ni?” reikėjo atsakyti skaičių, kuris, su
dėtas su klausiamuoju, duotų 13, — va
dinasi, reikėjo atsakyti “penki.”

Kai sargybos viršininkas pranešė 
slaptažodį, aš išdidžiai pagalvojau: “Po 
velnių, juk slaptažodis trylika, o tasai 
skaičius man aiškiai laimingas. Kokių 
keistybių pasitaiko!”

Ir aš ėmiau meilingai glostyti vokiš
ką lagaminėlį su lako antspaudais.

Atleidęs arklio pavadžius ir davęs 
laisvę fantazijai, aš ėmiau kurti įvairius 
viliojančius planus. Žinoma, aš nebuvau 
žvalgu, tik vakar pradėjusiu šitą darbą, 
ir jau gerai žinojau, kad visos profesi
jos pasauly — tai darbas, kruopštus 
darbas, duodantis rezultatus po lašą, po 
smiltelę, daugelio žmonių darbas, bet... 
buvo tamsi naktis, o slaptažodis trylika. 
Greta manęs nebuvo nuolat plūstančio 
priekabaus -Kovpako, “neauklėjo” ma
nęs Rudniovas, ir juk galėjau aš bent 
šiuo netarnybiniu laiku svajoti apie tai, 
kas man patiko. “Tuo labiau, — galvo
jau aš, — kad visa tai juk realu: laga
minas su generalinio vokiečių štabo do
kumentais.

Strategija!!!
— ..: arba bent garsiojo Kleisto; 

operatyvinis menas!!
— .,. lakūnų, obersto ir kitų žymių 

asmenybių dienoraščiai, na, kad bent 
kas nors iš vokiečių taktikos!!!

— mano rankose.”
Ne, jaunuoliai ir merginos, skubantieji 

j pirmąjį pasimatymą, nieko jūs nesu
prantate! Jūs nežinote, kas tai yra dre
bėti iš susijaudinimo tamsią ankstybo 
pavasario naktį.

Tris dienas ir tris naktis mes sėdėjo
me su vertėju Miša prie lagamino turi
nio. Įtempę visas jėgas, angliarūkšties 
landumu, mes bandėme prasiskverbti į 
dokumentų prasmę. Ten buvo ir visų ke
turiasdešimt antrųjų metų Kleisto šta
bo šifrų knyga, ir daug, daug žemėla
pių: ataskaitinių, operatyvinių, žemėla
pių su įsakymais... Ir tarp jų vienas di
delis kilometrinis, vos telpantis kamba-- 
ryje ant grindų, su užrašu Viršuje: 
“Von russischer Karte abgelegt.”

Ir žemėlapy — visa Iziurrt-Barven- 
kovskio operacija. Jos pradžia ir vysty
masis. Pašliaužiojęs po likusius žemėla
pius, aš pamačiau jos galą.

Tomis dienomis aš pirmąkart apyčiu- 
pomis klaidžiojau didžiaisiais štabų ke
liais, klaikiais karo takais, kryžkelėmis . 
ir aklosiomis., gatvelėmis. “Taip,— galvo
jau aš. — Neveltui tą giedrią pavasario 
dieną slaptažodis buvo trylika!” Pavą- 
sarišką ir vėjuotą vasario 2-ją dieną, 
fepaUdusią vokiečių lėktuvus prie žemės, 
prie tuopų bei uosių viršūnių, šimtme
čiais augusių lenkų ^magnatų 'parkuose 
Ukrainos žemėje.

♦ XVIII
Didžiajame Stidnyje mes išbuvome 

apie keturias dienas. Be darbo su Kleis- 
tto grupuotės dokumentais, aš turėjau 
daug kitų rūpesnių. Netrūko ir nemalo
numų. Lenkino sulaikytasis burmistras 
trečią naktį pabėgo. Sargybinis paleido 
į jį kelis šūvius ir girdėjo, kaip jis suri
ko, tačiau surasti jo negalėjo. Painioje 
nąkties tamsumoje storapilvis burmis
tras pradingo,' lyg adata pūkų pagalvė
lėje.

Po ano atmintinio atsitikimo ties Vla- 
dimircu mes ėmėme vis labiau domėtis 
nacionalistais. Žvalgams aš suorganiza
vau kelis instruktyvinio pobūdžio pa
šnekesius, pareikalavęs iš jų žinių apie 
tą nąują, mūsų dar neištirtą ir mažai 
suprantamą priešą. Mūsų atvykimo į Di

džiojo Stidnio rajoną metu mes jau ži
nojome daug faktų, tačiau aiškiai juose 
dar nesusigaudėme. Faktai dažnai tarp 
savęs nesiderindavo, o kartais ir prieš
taraudavo vienas kitam. Vieni duome
nys rodė tikrą ir aiškų nacionalistų, ry
šį su vokiečiais, su gestapu, su žandar
merija, kiti gi bylojo apie tai, kad dalis 
ginkluotų nacionalistų dalinių su ginklu 
rankose kovojo prieš vokiškuosius oku
pantus.

Tačiau jau ir tuomet, 1943 metų pra
džioje, aš pradėjau užčiuopti tam tikrą 
dėsningumą:'ten, kur sąjūdis ėjo iš apa
čių, jis dažnai būdavo anti vokiškas. Bet 
ten, kur vadovavo galicijiečiai, iš karto 
pasirodydavo ryšys su vokiečiais, kar
tais labai slaptas, rūpestingai užmas
kuotas, o kartais ir atviras.

f)ar musų stovyklavimo Gluškevi- 
čiuose metu, 1942 metų gruodžio mėnesį, 
mus pasiekdavo neaiškūs gandai apie 
kaž-kokį Tarasą Bulbą. Didžiajame 
Stidnyje mes vis dažniau išgirsdavome 
naują “Muchos” vardą. Mes jau žinojo
me, kad, daugumas nacionalistų vadeivų 
savo tikruosius vardus kruopščiai slepia 
ir vadinasi tik pravardėmis, arba, kaip 
jie savo išgalvotus vardus vadindavo, 
“pseudo.” Tad Mucha buvo aiškus 
“pseudo”. Antrojo Kulbakos bataliono, 
kurį kaip savo draugą nuo Rovno buvo 
pastatę apie aštuonis kilometrus į pie
tus nuo Didžiojo Stidnio, apsauga ir 
žvalgyba susidūrė su ginkluota naciona
listų grupe. Į kautynes su Kulbaka jie 
nestojo, tačiau vis dėlto persikeliant per 
Gorinės upę užėmė gynybos pozicijas, 
frontu į- mus ir sulaikė kelis mūsų žval
gus. Vieną iš jų, palaikę kiek laiko, pa
leido pas mūsų vadovybę su pasiūlymu 
pradėti derybas. Kulbaka sutiko ir pasi
kvietė pas save parlamentarus, pareika
lavęs, kad tai būtų būtinai ątsakingi 
asmenys. Šiems atvykus, jis juos sulai
kė, kadangi prasiskverbusi antroji jo 
bataliono žvalgų grupė buvo apšaudyta 
priešo grandžių. Teko į tą reikalą įsi
kišti Kovpakui. O kadangi parlamenta
rai vis vien buvo jau sulaikyti, tai mes 
ir nusprendėme pasišaukti juos pas sa
ve ir patiems išaiškinti, kokie tai žmo
nės.

Parlamentarai buvo atvesti į štabą. 
Mūsų nuostabai, atbudu pasirodė esą 
jauni vaikinai, gal dvidešimt, dvidešimt 
penkerių metų amžiaus. Vienas iš sulai
kytųjų buvo nacionalistinės formuotės, 
pavadintos “Kurenis,” vadas. Aukštas, 
spuoguotas blondinas civiliu apsiaustu, 
šilkine kaklajuoste ant kaklo ir su aki
niais ant spuoguotos nosies, greitas, ju
drus, drąsių akių. Jo rankos buvo pra
kaituotos, ilgais, pirštais, nervingai čiu- 
pinėjančios madingo apsiausto atlapus. 
Antrasis — aukštas, juodaplaukis. 
Kremzlinė su kuprelę nosis, atkaklus 
durpsvų akių žvilgsnis ir plati kaimie
čio, rankų plaštaka. Apsivilkęs kaimiš
kais kailiniais su apsiuvinėta apikakle, 
iš po kurios kyšojo aksominis vokiško 
mundieriaųs atvartas. Tai ir buvo Mu
cha. Jaunas, kokių dvidešimt penkerių 
■metų amžiaus,' bet kai buvo pradėta šne
kėtis laisvai ir atvirai, paaiškėjo, kad 
ir tiek nėra. Pradėjome nuo grynai ka
rinių klausimų: mes reikalavome, kad 
nacionalistų grandinė pasitrauktų iš ke
lio ir netrukdytų muiųs eiti toliau; par
lamentarai spyrėsi, kad mes pakeistu
me maršrutą.

Mucha, matyt, buvo apie mus daug 
girdėjęs ir, kaip man pasirodė, nebuvo 
priešiškai nusiteikęs. Aš j į stebėjau iš 
šalies ir mačiau, kad smalsumas jį vis 
labiau ir labiau įveikia.

Pradžioje gana negudrių užuojankų 
pagalba jis bandė išgauti mūsų atvyki
mo tikslą ir tolimesnę maršruto kryptį. 
Rudniovas laisvai vengė tiesiai atsaky
ti į jo klausimus, kurie buvo naivūs, ta
čiau ir į juos ne visus mes galėjome at- 
sakihėti, o Kovpakas tik šypsojosi, ;pe
šiodamas barzdelę. Vaikinas buvo, ma
tyt; ne iš kantriųjų diplomatų, kadangi, 
praslinkus dešimčiai minučių, jis jau pa
reiškė:

— Sakykit, kur ir ko einate, ir aš įsa
kysiu jus praleisti...

• Kovpakas neiškentė ir atsakė jam sa
vo mėgiama patarle:

(Bus daugiau)

James .Montgomery,' 56 mėty, 
kurio gyvenimo 26 geriausie
ji metai tapo nuo jo išplėšti 
jį, neprasikaltus;, kankinant 
kalėjime per tiek metų. Jis 
buvo nuteistas sufrėmuotu 
kaltinimu, būk jis išprievar
tavęs baltą moterį Waukega- 
ne. Dabartinis tyrimas teis
mo rekordų parodė, kad tuo
met tą moterį išegząminavęs 
daktaras įrašė, kad jinai jo
kių lytinių santykių neturėju
si. Tačiau jį, kaipo negrą, 
įbruko kalėjiman, neprilei
džiant net pastatyti savo liu
dytojus. Tik dabar teisėjas 
Michael Igoe, Chicagoje, per- 
nagrinėjęs jo bylą, pasmer
kė jo nuteisėjus ir įsakė 

Montgomery paliuosuoti.

Worcester, Mass.
LMS Mokyklos dalyviai yra 

puikūs entuziastai. Kiekvie
ną kursą, kiekvieną darbą 
jie ima visu nuoširdumu.

MONTREAL, CANADA
STAIGIAI MIRĖ

Kaip žaibu aplėkė mont- 
realiečius žinia, kad liepos 30 
d. staigiai' mirė Stasys Matu
levičius, sulaukęb 45 metų 
amžiaus. Mirties priežastis, 
šiuos žodžius rašant, dar ne
žinoma.

Tragišką momentą teko 
pergyventi jo žmonai, sūne
liui ir visiems, kurie jj paži
no.

Didelė užuojauta žmonai, 
sūneliui ir artimiesiems šioje 
skaudžioje valandoje, o ve
lioniui amžinos ramybės!

Vietoj Atostogų, 
Atsigulė Lovon

Drg. J. ir V. Mikalauskų 
sūnus neseniai išvyko dviem 
savaitėm atostogų, kur tikė
josi laiką praleisti labai 
linksmai, bet po trijų dienų 
smarkiai susirgo plaučių už
degimu ir gydytojo buvo par
vežtas i namus vos gyvas. Te
ko pergyventi* didelis ligos 
krizis ir smarkiai sukrėtė na
miškius pasiekusi žinia apie 
jo staigų ir didelį susirgimą, 
šiuo laiku ligonio sveikata po 
truputį gerėja.

Išvyko į Ontariją
Drg. Diedonienė su sūnum 

Leo išvyko nuolatiniam apsi
gyvenimui į Ontarijos provin
ciją, Rodney. Ten jie nusi
pirko valgyklą ir mano vers
tis šiuo bizniu. Drg. Diecto- 
niene buvo labai draugiška ir 
maloni moteris, o jos sūnus 
Leo buvo labai aktyvus tarpe

jaunuolių ir aktyviai pradėjo 
dirbti Pašai pine j e Sūnų ir 
Dukterų Draugijoje. Bus di
delė spraga jo vietoje.

Linkiu laimingai įsikurti 
naujoj vietoj!

Susižeidė Koją
Neseniai atvykusį iš Vo

kietijos Jurgutį ištiko nelai
mė : beveždamas šieną nvv- 
puolė nuo vežimo ir smarkiai 
užsigavo koją. Ligoniui teks 
kurį laiką pasirgti. Linkiu 
greitai pasveikti.

“Shower” Partija
Liepos 27 d. G. Mikalaus

kaitės pastangomis, padedant 
J. Kielienei (Vikio žmonai) 
buvo suruošta ketvirta iš eilės 
“shower” partija dėl Nelės 
Kielaitės, pas Mikalauskus. 
Buvo labai graži partija. 
Jaunąją, ant jos pradžios gy
venimo, apdovanojo gražio
mis ir reikalingomis dovano
mis, o partijos dalyvės buvo 
labai puikiai pavaišintos, ska
niai ir meniškai priruoštais 
valgiais ir gėrimais.

Svečiavosi Amerikoje
Neseniai Vičų šeima svečia

vosi Amerikoje, pas drg. Vi- 
čo gimines, kurių jis turi 
daug. Jiems teko pavažinėti 
gana plačiai.

Svečiuojasi pas Mus
i Neseniai b.uvo atvykusi drg. 
Skripkienės sesutė iš JAV. 
Po išvykimo iš Lietuvos, dar 
juodvi nebuvo pasimačiusios.

Tiesa, Skripkienė savo sesu
tės ir neatsimena, nes kaip 
jos sesutė vyko Amerikon, 
tai Skripkienė buvo maža 
mergaite. Buvo malonus pa
simatymas.

Pas^drg. J. ir V. Verbylus 
svečiuojasi Tafilė Pangonis su 
dukteria Mary, tai drg. V. 
Verbylienės sesutė ir seserė
čia. Jos mano pasisvečiuoti 
porą savaičių. Atvykusios iš 
Scranton, Pa.

Korespondentas.

Philadelphia, Pa.
MIRĖ

Rugp. 8 d. mirė Vladas 
Cymbar, 42 metų, , narys 
Lietuvių Namo Bendrovės, 
gyvenęs 3152 Almond Street. 
Palaidotas rugpjūčio 12 d., 
šv. Grabo kapinėse. Liūdėsyj 
lieka žmona Marijona ir duk
tė Helen.

★
. Rugp. 11 d. mirė Jonas Jo- 

neika, 32 metų, praeito ka
ro veteranas. Priklausė Horn 
Ross - Weiss V. F. W. Post 
861. Gyveno 2868 Orthodox 
St. Palaidotas šv. Grabo 
kapinėse, rugpjūčio 16 d. 
Liūdėsyj lieka žmona Violet, 
duktė Carol ir velionio tėve
liai. Laidotuvių direktorius 
Domininkas J. Earaminas 
rūpestingai ir mandagiai at
liko savo pareigas.

Kaimynas.

Washington. —" Ameri
kos valdžia ketina tarpinin- 
kaut Hawaju laivakrovių 
Streiko baigimui.

Dainavimo ir šokių pamoko
se jie jau suspėjo bent ke
lis kartus pasirodyti publikai. 
Publika klausosi, žiūri ir- 
džiaugiasi, kad jaunimo pa
stangos ne veltui dedamos, ir 
kad paremti mokyklą •»— yra 
vienas vertingų darbų.

Rugpjūčio 12 d. vakare bu
vo taip vadinama “lawn 
party” — pasilinksminimas 
pievoje. Į šį pasilinksmini
mą suvažiavo gražus skait
lius publikos, čia buvo pro
ga pasivaišinti užkandžiai'? ir 
gėrimais, pasiklausyti skam
bių dainų ir pasigrožėti nau
jai išmoktais šokiais, o ir pa
tiems svečiams imti šokiuose 
dalyvumą.

Trumpas kalbas mokyklos 
reikalais pasakė" R. Janulis 
(jaunuolis) ir J. Byronas. Pa
starasis atsikreipė į publiką 
su prašymu paremti moky
klos palaikymą ir publika tam 
reikalui sudėjo $46.11.

Mokyklos Draugas davė 
$3; W. ir M. Žukai $3; Ba- 
guskienė, J. Vaškus, C. Kasu- 
lis, J. Skliutas, J. Davidonis, 
E. Shipman, P. Petrauskienė, 
M. Yucius, J. .Žukas su žmo
na — po $2; D. Lukienė, J. 
M. Lukas, M. Machonis, Cy 
Manu, J. Machonis, P. Sa
dauskas, P. Kuklevich, E. 
Pechesas, S. Jasilionis, Ausie- 
jienė, F. Mazurka, Novikienė, 
J. Jeskevičius ir Draugas — 
po $1; kiti davė smulkesniais.

Tepriima rėmėjai nuošir
džią mokyklos komiteto pa
dėką !

Rugp. zl4 d. įvyko puikus 
piknikas, į kurį suvažiavo 
skaitlįnga publika iš plačios 
apylinkės. čia pirmininkavo 
M. Sukackienę ir V. Bovinas; 
kalbas pasakė E. Mizarienė ir 
D. šolomškas. Dainavo Mo
kyklos choras ir Norwoodo 
vyrų choras. Dovanas gavo 
1-rią — radio, A. Kaptainis, 
Toronto, Canada, 2-rą—porą 
“Boudoir Lamps,” Olga Strip*' 
poną, Milford, Mass.; 3^/cią— 
“Pearl Necklace,’^L -Lukas, 
Worcester, Mass.; 4-tą—ran
kų darbo divonėlį, Peter Kar- 
pich, Lynn, Mass.; 5-tą—tris 
Lietuvoj austas juostas, , J. 
Korsak, Worcester, Mass., ir 
6-tą — rankų dakbo pirštines, 
A. Dagis, New York, N. Y.

' . S. J.

Kurje aplajkėte blankas 
rinkimui dienraščiui aukų 
jubiliejausx atžymejimui, 
prašome darbuotis’ tuojau.

zjijč
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MMU

C o s OLI d a stem

GAUNAMA 19 pusvalandinių 
progranių iš vidutinio 
televizijos aparato tik už 

elektros 
srovės. -

TAI FAKTAS, JOG 5c 
apmokės už elektrą jūsų vacuum 
valytuvui per tiek laiko, 
kad išvalyt 9x12 karpetą 
KETURIOLIKA SYKIŲ

DAUGIAU KAIP 1300 LIGONINIŲ, 
bažnyčių, sinagogų, mokyklų ir kitų įstaigų 
yra savininkai Con Edison šerų-akcijų 
... atsideda ant žmoniškų dividendų gavimo 
bent kaip dalies savo pajamų. Jei mes 
nemokėsime tų žmoniškų dividendų, tai 
negalėsime pritraukt pinigų įdėjikų — 
įstaigų ar asmenų, kurių pinigų mum reikia 
platinti ir gerinti mūsų aptarnavimus jums, 
štai kodėl tinkama elektros ir geso kaina 
yra geras biznis visiems.
... VARTOTOJUI, DARBININKUI > 

ir DALININKUI..

4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Tree., Rugp. 24,1949



Binghamton, N. Y.
Pas Ūkininkus

Rugpjūčio 7 dieną gėlinin
kas Jonas Vaičekauskas pa
kvietė mane, A. Navalinską ir 
V. Kapiciauskienę važiuoti 
kartu* aplankyti ūkininkus J. 
Sadauskus ir Stasiūnus, kurie 
turi Cortlande įsitaisę moder
niškus ūkius.

Jie abu yra dienraščio 
Laisvės skaitytojai. Pirmiau
siai sustojome pas Sadauskus. 
Abu šeimininkai linksmai mus 
pasitiko žaliuojančiame ir 
gražiame kieme. Aplinkui 
gražumas, žaliuoja laukai ir 
pievos, o kukurūzai įaugę net 
15 pėdų aukščio. Koks tai 
skirtumas! Pas mus, Bing- 
hamtone viskas nuo saulės 
k^itres<nurudo, o štai už 50 

' mylių atštos visai kitaip. Sa
dauskas pavažinėjo savo 
ūkyje, išrodė, kaip viskas gra
žiai auga, gi tuo kartu Sa
dauskienė paruošė gardžius ir 
sveikus pietus.

Bevalgant ir besikalbant 
atvyko' Mrs. ir Mr. Dum- 
brauskai, taipgi ūkininkai. 
Platokai pasikalbėjome, o 
Antanas Navalinskas .išplati
no nemažai dienraščio Vilnies 
tikietų. Vėliau pasikalbėjo
me su dipuku, kuris patsai 
save vadino “Dievo paukšte
lis,” neseniai atvykęs iš Vo
kietijos ir dirbąs pas Sadaus
kus ant ūkio. Jis išsireiškė, 
kad nusivylė Amerika. Sakė, 
kad Amerikoj reikia sunkiai 
dirbti. Aš manau, kad mo
terys ūkyje tikrai sunkiai 
dibba, nes jos eina kartu su. 
vyrais į laukų darbus, o ir 
namų ruošą joms reikia at
likti.

Sadauskų ūkis gerai įreng
tas . Jie turi reikalingas ma
šinas laukuose dirbti ir kar
ves melžti. Jų sūnus—Ralph 
ir dukra — Jannie, nors jau
ni dar, bet jau dirba, daug 
tėvams gelbsti. Tėvai paten
kinti, kad vaikai taip suga- 
būs ir darbštūs.

Paskui išvykome pas Sta
siūnus, buvusius brooklynie- 
čius. Jų ūkis yra Sadauskų 
kaimynystėje. Stasiūnų ne
buvome matę per porą metų. 
Atvykus pas juos, M. Stasiū
nienė pasitiko labai linksma. 
Ji tūrėjo ir daugiau svečių, 
tai giminę M. Urbą ir Mrs. 
ir Mr. Varkalių šeimą. Buvo 
labai malonu pasikalbėti su 
Stasiūnais, jų svečiais' ir sū
numi, kuris neseniai grįžo iš 
militarės tarnybos. Stasiūnų 
taipgi gražūs laukai ir ūkis 
moderniškai įrengtas. Turi 
naują šaldytuvą, kur vienu 
kartu sušaldo iki 300 svarų 
šviežios mėsos. Apžiūrėjome 
jų gražius laukus ir įrengi
mus, išsigėrėme ir smagiai 
pasikalbėjome, gi A. Nava
linskas ir čia darė “biznį” su 
Vilnies tikietais. Aš gi pri
siminiau kad dienraščio Lais- 

f

vės 30-mt metų sukaktis ne
toli. Parodžiau ir aukų rin
kimo blanką. Na, Stasiūnienė 
tuojau paaukavo $10. Tą 
pat padarė ir Sadauskai au
kaudami $10.

Didelis dėkui, jums, mieli 
draugai, už nuoširdumą ir 
taip gausų parėmimą dien
raščio Laisvės! Taipgi ir J. 
Vaičekauskui už nuvežimą! 
Na, kelionė buvo smagi, ma
lonu buvo pasimatyti su se
nais pažįstamais ir paramos 
gauta iš draugų Laisvei ir 
Vilnia J. K. Navalinskienė.

t

“...ir kaipo priedui už daugiau atlikto darbo per 
valandą juos asmeniniai pasveikini, pone J. B.”

PHILADELPHIA, PA.

New Haven, Conn. Cleveland, Ohio civilių teisių gynimui.
Įžanga į pikniką tik 25 cen

tai ypatai.

DETROIT, MICH.
Prašome Visų Įsitemyti, Kad —

SPAUDOS PIKNIKAS
Įvyks Sekmadienį

RUGP. 28 AUGUST
t

Pradžia 12 vai. dieną

BEECHNUT PARK
I

Gera muzika šokiams ir daug visokių pamargini- 
mų. Dalyvaukite visi, paremkite savo spaudą.

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

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST

Lietuvis Kvietkų Pardavėjas
6762 FOURTH A VE., 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. 

t 

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
. Telefonuokite dieną ar naktį

EVergreen 7-4774

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

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

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

- ' - ............. ............................................................................. .p.Įi, , ......... ■ ............-

SVEČIAI UŽPRAŠYTI, 
STALAI SUSTATYTI

Jau prabėgo skaičius karš
tųjų dienelių. Laukiam sau
so gražaus rudenėlio. Sako
ma, svarbu yra žinoti, kas 
kur buVo, kas atsitiko, o bet
gi dar svarbiau žinoti, kas t
bus ateityje! Jau daugelis ži
no, kad dienraštis Laisvė tu
ri nemažai rėmėjų ir pase
kėjų. Jų yra visose lietuvių 
kolonijose. Daug kas žino, 
kad kaip visuomet, taip ir 
šiemet įvyks dienraščio pikni
kas 4-tą dieną rugsėjo, Cres
cent Picnic Grounds, 56 Cor
nell Ave., Gloucester Heights, 
N. J.

f.

Suvažiuos daug lietuviško 
svietelio, pasilinksminti, pa
sikalbėti su seniai matytais 
prieteliais. Bet kaip čia dau
gelį nustebino tai naiviausias 
“šventųjų sukilimas.” šventa
sai Jurgis ir šv. Andriejus 
puolasi “užatakuoti,” “užba
rikaduoti” Laisvės didįjį pik
niką! Netolimoje praeityje 
lietuviški kunigai sakydavo 
rūstingas kalbas prieš bile ko
kias vakaruškas, gegužines, 
ypač jei kur buteliukas pasi
maišydavo. Kas patekdavo į 
panašias sueigas, tam būdavo 
priskaitomi visi septyni grie- 
kai didieji. Dabar dviejų 
šventųjų parapijos suriko, su- 
buro ir jos rengia piknikus— 
viena nedėldienį pirmiau, ki
ta—tą pat dieną, kaip ir 
dienraščio Laisvės piknikas. 
Na, ir ką jie ten darys, kaipo 
“šventųjų” pasekėjai? Klai
dinga manyti, kad jie melsis, 
poteriaus ar mišeles atlaikys! 
Ne, jie prašys: gerkit, ger
kit, sveteliai, griekai jums iš- 
anksto atleisti. . .

Tokis prietikis mūsų kolo
nijoje yra didžiausias pasige
rėjimas bile kur gyvenantiems 
blaivai protaujantiems lietu
viams. Tai didžiausias įrody
mas, kad laisvų žmonių vei
kimas likosi didžiai pavojin
gas tamsybės skelbėjams, kad 
jie vietoje gelbėjimo savųjų 
griešnas dūšeles nuo šėtono 
dabar jas siunčia pas jį. . . 
O tas visa bus dar didesniu 
paskatinimu mylintiems liuo- 
sybę ir apšvietą. Jau visai 
,nebeliko vietos posakiui: “aš 
nieko negaliu nudirbti, aš ne
betvirtas, tegul kiti dirba.” 
Kuomet net šventieji Jurgiai 
ir Andriukai tiesia “blokadą” 
laisviems, tai 'ženklas, kad 
verta dirbti.

> Taigi reikalas; kad sutvir
tinti Laisvės pikniko pozici
jas; jį reikia geisti garsinti ir 
visiems, kas tik kur išgali. 
Taipgi reikalas visiems susi
rinkti 31 dieną rugpjūčio į 
paskiausį. mitingą pirma pik
niko, kad rengėjai įgalėtų ži
noti, kas ir kokiu darbu ga

lės prisidėti prie Laisvės su
stiprinimo. Taipgi kas galės 
patarnauti nuvežimu darbi
ninkų į pikniką ir ntgal. Su
sirinkimas įvyks 735 Fair-,- 
mount Ave., kaip 8 vai. va
kare, 31 dieną rugpjūčio.

Svečiams iš toliau ir arčiau 
atvyksiantiems jau galime pa
teikti šias žinutes. Stalų ir 
krėslų šiemet bus kur kas 
daugiau. Kadangi komisijoje 
yra du trečdaliai moterų ir 
daugiausia patyrimo turinčių 
maistą sutaisyti, tai jau žino
ma, kad šiltos ir skanios sriu
bos bus iki valios, taipgi ir 
visokių skanumynų, įskaitant 
ir lietuviškas kilbasas su ko
pūstais, agurkais, ir tt.I

Gėrimų bus visokių ir be 
jokio gi'ieko, nes tas paren
gimas pilnai aprūpintas leidi
mais. O svarbiausia įsitėmy- 
ti keirodį ir kitiems pasaky
ti.

Važiuodami mašinomis per 
Delaware tiltą, iš Philadel- 
phijos, pasiekę cirkelį ties 
Camdenu arti p ortų sukit po 
tiesiai į Crescent Blvd. (Route 
130). Važiuokite iki Nichol
son Rd., kur ant vieno kam
po yra Betty’s Musical Bar, o 
ant kito Atlantic (ras stotis, 
čia pasukite po dešinei ir už 
vieno bloko piknikas.

Busais iš’ Philadelphijos 
pervažiavę Market St. ferry 
paimkite po dešinei busą No. 
2 su u ž r a š u Gloucester 
Heights ir jis -davės iki pik
niko. Už Laisvę.

Rugpjūčio 16 d. Lietuvių 
Literatūros Draugijos 32 kuo
pa turėjo susirinkimą. Kuo
poj viskas tvarkoj, išskiriant, 
•kad dar keli nariai yra ne- 
pasimokėję duokles už šiuos 
metus. Būtų labai gerai, kad 
jie tuojau atliktų savo orga
nizacinę pareigą.

Buvo įnešta surengti demo
kratinės spaudos paramai 
parengimą . Po apdiskusavi- 
mo tas klausimas paliktas 
spręsti sekamame susirinki
me.

LDS nariai Bill ir Louise 
Zakevičiai susilaukė dukters, 
kuriai davė Linda vardą. Lin
kiu jaunai pilietei gražiai 
augti.

V
Juozas Kuncevičius buvo li

goninėje. Padaryta jam ne
didelė operacija. Dabai- ran
dasi jau namuose, linkiu grei
tai pasveikti.

★
Juozas Didžiūnas skubina 

sau namelį, statyti. Girdėjau, 
kad jau greitai bus baigtas.

‘ Jeigu kas iš draugų ir drau
gių mokinasi kokį teatrai į 
veikalą Conn, valstijoj, tai 
ar nebūtų gerai, kad visoms 
LLD ir LDS kuopoms apie tai 
būtų pranešta. Tada būtų 
galima jį suvaidinti į kelias 
kolonijas. Susimokinimas vei
kalo reikalauja daug laiko ir 
energijos, tai reikia, kad pas
kui jis būtų suvaidintas bent 
į kelias kolonijas.

• ★ '
LDS 16 kuopos susirinkimas 

atsibus 6 d/ rugsėjo, papras
toj vietoj. Ir. čia bus aptar
tas parengimas spaudos nau
dai. Ateikite' visi nariai.

J. S. K.

PRANEŠIMAI
MONTELLO, MASS.

Trečiosios - -Progresyvių Partijos, 
Mass valstijos, metinis piknikas 
įvyks sekmadienį, rup., Aug. 28, bus 
Tautiško Namo Parke, pradžia 1 v.
dieną, įžangos nėra. Prašome 
dalyvauti, pasilinksminti ir 
pat kartu paremti progresyvį 
jimą. (19-191)

visus 
tuom 
judė-

. MONTELLO, MASS.
LLD 6-tos kuopos mėnesinis 

rinkimas yra nukeltas iš rugsėjo 
(Sept.) 5-tos į rugsėjo (Sept.) 12. 
Visų narių prašome įsitemyti pakei
timą susirinkimo dienos ir kviečia
me skaitlingai dalyvauti susirinki
me. — Fin. rąšt. Gco. Shimaitis.

(190-191) ’

susi-

Pajieškojimai
Pajieškau keturių puseserių Stur- 

mikių, iš Duknų kaimo. Pirma gy
veno Chicago, UI. Prašau jų pačių 
atsišaukti, arba kas apie jas žino
damas man praneš,, būsiu dėkinga.

Taipgi norėčiau, kąd ir mano pa
žįstami atsišauktų iš Pasžuvių kai
mo, Batakių miestelio.

Aš esu Ona Bertulikė, po vyru 
Aima Kutra, 376 Elm Ave., Maple 
Shade, N. J. (189-193)

V-s ' •

Meno mokykla jatu baigėsi. 
Visi studentai "ruošiasi grįžti 

-į namus, vėl stoti (prie dar
bo, kad daryti pragyvenimą.

Mokykla prasidėjo karšta
me ore, o. į pabaigą gerai at
šalo —' kempėje jau gan 
vėsu. Visi studentai yra la
bai dėkingi Worcester!© mo
terims, kurios sunkiai dirbda
mos visus studentus aprūpi
no skaniu' maistu.

Į pabaigą mokyklos ir sve
čių’pribuvo daugiau. Du il
gus stalus studentai ir sve
čiai užpildo prie skanaus 
maisto. "

Na, į pabaigą mokyklos at
sirado ir kritikų, kuriems ne
patinka tai šis, tai tas. Gai
la, kad tie žmonės nebuvo iš 
pradžios, gal būtų ir įvykdę 
tą, kas jiems patinka. Dabar 
įų pastabos buvo pėrvėlai,

Eva Simans..

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager ' '

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tek EVergreen 8-9770 .

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

SHAUNS
• (Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
84-62 Jamaica Ave., 

(at Forest Parkway Station)
Woodhaven, N. Y.

•imt®
Suteikiam garbingas laidotuves.
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto. *

Laidotuvių Direktoriai:
F. W. Shalins-J. B. Shalins

TEL. Virginia 7-4499.
iM,ii ii^n,n»iinY^nĮ»<
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pARBININKŲ PIKNIKAS
šis darbo liaudies tarptau

tinis piknikas įvyks Darbo 
Dienoje (Labor Day), pir
madienį, rugsėjo (Sept.) 5- 
ta, West Cleveland Veterans 
Grove, 2137 Ridgewood Dr.

Tai bus 21-ma visų tautų 
ir rasių darbo žmonių metinė 
iškilmė, į kurią kiekvieni me
tai suvažiuoja ir kone kiek
viena tauta atsiveža savo taiv- 
tiško skonio valgių, kad pa
vaišinti pikniko svečius. Taip
gi bus tautiškų žaislų ir šo
kių, kurie patenkins visus.

Šiemet darbininkų metinis 
piknikas privalėtų būti vienas 
iš didžiausių, kad parodyti 
d a r b i n i n kišką solidarumą 
prieš reakcijonierių pasikėsi
nimą suvaržyti žmonių civiles 
laisves, kad pastoti kelią ka
rui. Lietuviai šiame piknike 
irgi privalome dalyvauti kuo- 
skaitlingiausiai.

Piknike kalbės pagarsėjusi 
veikėja ir rašytoja Elizabeth 
Gurley Flynn iš New Yorko, 
civilių teisių gynimo klausi
mu. Pelnas nuo pikniko eis

Pikniką rengia Cleveland© 
Darbininkų Pikniko Komite
tas, kuris' kviečia visus skait
lingai atsilankyti.

Kelrodis: Gatvekariais va
žiuojantiems reikia imti W.. 
25th St. State Rd. gatvekarį ir 
važiuoti iki Brook Park; čia 
persimainyti ant State Rd. 
buso ir išlipus ant Ridge- 
w o o d Drive paeiti juo- 
mi į rytus vieną mylią iki 
pikniko. Automobiliais reikia 
važiuoti irgi W. 25-ta gatve 
iki Broadview Dr. (176-to ke
lio) ir juomi važiuoti iki 
Ridgewood, ant kurio pasu
kus į vakarus, už pusės my
lios bus pikniko vieta.

J. N. S..

DIDŽIULIAI MIŠKŲ 
GAISRAI

McCall, Idaho. — Gaisrai 
sunaikino jau 18,000 akrų 
miškų Idaho, Montana, Ore
gon, Utah, Washington val
stijose.

Naujais gaisrais pleška 
dar tūkstančiai akrų miškų.

. L —T. .L .Y- aY. J* -.7. — ma .’ 9j9 •J’ ”

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. 

f __________* __________ _

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. EVergreen 7-6238

MATTHES! A
BUYUS

I

(BUY AUS KAS)

Laidotuvių Direktorius

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J 

MArket 2-5172

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILLi

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS

Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

TELEVISION
SHUFFLE BOARD

_________________________•

Telefonas
EVergreen 4-9407

2
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TELEPHONE 
STAGG 2-6043

RES. TEL.
HY. 7-3831

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABOBIUS

&

ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager 
(Laisnluotas Balsamuotojas) 

Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 
Patarnavimas bus užtikrintas 4r už prieinamą kainą. 

Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

*-Ii
<*!5 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Tree., Rugp. 24, 1949



NPH'Yorko^/žziy#r7iriu>v
Laiminga Motina Atvyko Zeidatų Sūnėnas

yra 
kol-

vie-

momentų ir

į laukus, į 
kolektyvi- 

apsidairai,

tar-

(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

— Steigiami — pirmoji 
atsiliepė Antanina Mede- 
linskienė. Jai pritarė visi 
susirinkusieji, nes visi tvir
tai tikėjo, kad gražų, lai
mingą gyvenimą jie gali su
sikurti tik kolektyviniame 
ūkyje. Tą tikėjimą netru
kus patvirtino gyvenimas. 
Šiandien Medelinskienė jau 
su džiaugsmu gali pasakyti:

— Aš laiminga ... Ir vi
si mano vaikai Į žmones iš
ėjo, visi laimingi...

Emilija, buvusi tarnaitė, 
pastumdėlė dabar yra vals
čiaus moterų organizatorė, 
VKP(b) narys.

Valė, buvusi piemenė, 
šiandien yra plačiai žinoma, 
visų gerbiama fabriko “Siū
las” stachanovininkė.

Bronius, buvęs bernas, 
samdinys, dabar tapo šau
niu traktorininku.

Elzbieta, ta, kuri dar ne
seniai verkdavo dėl savo 
sunkios dalios, dabar 
Juliaus Janonio vardo 
ūkio grandininkė.

Ir taip visi — visi
nuolika susirado sau tinka
mą vietą gyvenime. Net pa
ti jauniausia, net Eugenija, 
kuri šiandien dar tik pradė
jo eiti į mokyklą, tiki.ir ga
li tikėti, kad ji taps inži
nierium.

O ji pati? Ji — Antanina 
Medelinskienė?

Ant jos krūtinės žiba or
dinas, ji apsupta pagarbos, 
rūpinimosi. Ji žengia nau
ju, šviesiu gyvenimo keliu.

Būna gyvenime momen
tų, kada žmogus nori svajo
ti. Būna tokių 
Medelinskienei.

Išeini, žiū, 
plačius-plačius, 
nius — 
džiaugsmas.

Šnara, štai, rugiai. Lyg 
jūra banguoja. Atrodo, 
si varpos nuo savo sunku
mo net nebegali išsilaikyti 
ant stiebų.

Arba vėl — gyvuliai.
• Saulės spindulių aplietoje 

ganykloje karvių būtys re
gis nebesuskaitomas.

O nauji namai? O klu- 
•bas? O mašinos?

Matai visa tai ir tikrai v • •žinai:
— Viskas čia priklausė 

tau ...
Ir tuomet negali suturėti 

savyje sriautulingo džiaug
smo, negali nepasvajoti apie 
ateitį. Ir apie savo ir apie 
savo vaikų.

— Kas bus dar po kelių 
metų/ kas bus tuomet? ... 
'— savaime slysta nuo lūpų 
žodžiai.

Į šį klausimą atsakė su
važiavime Antaninai atvy
kęs iš Pamaskvio svečias — 
Socialistinio Darbo Didvy
ris Natalija Koroleva.

* .Ši dar jauna moteris, at
viru, nuolat besišypsančiu 
veidu, ilgai kalbėjosi su An
tanina. Taip pat nedidelė, 
judri, su neklusnių plaukų 
garbanomis virš aukštos, 
protingos kaktos, ji papasa
kojo Antaninai visą savo 
gyvenimą. Papasakojo apie

,* tai, koks atsilikęs buvo 
anksčiau jų kaimas ir kaip 
gražus gyvenimas jame da
bar: su puikiai 'įrengtais, 
lyg mieste, butais, su teat
ru, su puikiais sodais, dau
gybe mašinų, su elektra ir 
vandentiekiu, su radiju ir 
ligonine. Ji papasakojo jai, 
kokius jie derlius išaugina, 
kaip dirba, kaip gyvena. Ji 
pasakė jai:

Baisu ir Pamislyti, Kaip 
Greit Artėja Rinkimai!

lietuviai, tebesame 
nepasikalbėję tuo 

kuris nu- 
mūsų gyveni-
ir šiuos: 
dirbsime, kiek

Jie įvyks lapkričio 8-tą.
O mes, 

dar nei 
svarbiu klausimu, 
s vers daug ką 
me, tarpe kitų

Kiek ir kaip 
uždirbsime ?

Namus ir rendas.
Ar policija bus vartojama 

saugoti nuo plėšikų, - ar dau
žyti galvas pikiete?

Ar galėsime laisvai susieiti, 
tartis, kaip laisvi piliečiai, ar 
teks batlaižiauti ir turėti 
“laisvių” tik tiek, kiek už 
batlaižiavimą teiksis numesti 
ponai ?

New Yorkas, 8 milijonų 
gyventojų miestas, yra nema
ža “valstybėlė.” Jo balsas, 
jo valdžios ir įstatymų* lei-

Liberty Auditorijos Bowlingas 
Atnaujintas; Apie Talkas

Pastarosiomis dviemis sa
vaitėmis buvo* vykdomas Li
berty Auditorijos bowlingo 
alleys pertaisymo darbas. Al
leys veikė tik po viehą, po 
dvi. Dabar jis užbaigtas, žai
dėjai galės risti boles lygio
mis ir blizgančiomis, kaip sti
klas, alėjomis.

Bowlingas •» trečiadieniais 
šiuo tarpu yra atviras visiems 
—turintiems ar neturintiems 
savo grupę, seniems ir jau
niems, pradiniams ir patyru- 
siems bowlintojams, vyrams 
ir moterims .

Per vidurvasarį žaidusi spe- 
cialė lyga savo žaismių sezo
ną užbaigė praėjusį trečiadie
nį, 17-tą. Užbaigtuvių po
būvėlį turės 24-tos vakarą, 
trečiadienį.

Buvo šiltoka vidurvasariu 
busirinkti, nežiūrint, kad au
ditorija būdavo vėsiausia vie
ta Brooklyne. Nepaprasti 
karščiai pasiekdavo net šį 
kampelį. Tačiau lygiečiai, 
nors prakaitą braukdami, lai
kėsi savo sutarties, ištikimai 
lankėsi, nepraleisdami žais
mių be labai didelio, nepa- 
p’aprasto reikalo. Tai pagir
tina. Ir tai buvo drauginga 
auditorijai, kuriai vidurvasa
riu sunkiausia verstis.

Bowlingo išlaikymas veikliu 
per vidurvasarį buvo nemaža 
problemukė ir tam, kas turėjo 
jam parūpinti “pin boys,” nes. 
ir jiems, kaip visiems, nesi
norėjo per prakaitą dirbti. 
Kartais jų reikėdavo lauk
ti ir laukiant - nesulaukiant 
rūpintis, daug kartų telefo- 
nuoti, ne kartą į; namus eiti. 
Tačiau “pin boys” veik vi
suomet buvo. Garbė tiems, 
kurie laikėsi žodžio, ir pade- 

j ka už pastangas.
Vienu daugiausia prisidėju

sių iš pačių bowlintoju yra 
jaunas vyras Gene Sadauskas, 
sūnus menininkės - mėgėjos 
Sadauskienės. Jis vedė žais
mių rekordų sutraukas ir jas 
kas savaitė atraportuodavo 
dienraštyje Laisvėje. ’ Pabart- 
dykite suvesti tas skaitlines ir 
jas perrašyti be klaidų, pa
ruošti spaudai, įsitikinsite, 
jog tame.esama gražaus dar
bo !

Kitos Talkos
Ateisiantieji į pramogas ru

deniop pasidės' drabužius nau- 

— Tai dar ne viskas. Mes 
žengsime nuolat pirmvn ...

— Kur? — nejučiom iš
siveržė Antaninai klausi
mas.

— Į komunizmą...
Taip, į komunizmą! Į 

lutinę pergalę, į tikrą 
mę!

ga- 
lai-

A. Beriozovas

dejų kryptis veiks teigiamai 
ar neigiamai progresui mūsų 
visos šalies ir viso pasaulio.

Šio šeštadienio vakarą, rug
pjūčio 27-tą, Liberty Audito
rijos patalpose šaukiamasis 
pasitarimas ir pobūvis yra 
šaukiamas ne tam, kad svars
tyti rinkimų reikalus, tačiau 
nebus drausta išsitarti ir apie 
rinkimus greta kitų skubiau
siųjų reikalų. Įėjimas nemo
kamas. •

Į pobūvį kviečiami visi at- 1 
vykti tiesiai iš ten, kur rasi- 
tės prievakarį, nes turėsime 
gerų panašiuose, jums jau 
gerai pažįstamuose pobūviuo
se priprastų vaišių, neliksite 
alkani.

Kviečia, ,
L. K. Klubo Komitetas.

jai išmaliavotame, švariame 
kambaryje. Jį išmaliavojo 
praėjusį šeštadienį savanoriai 
susitarę ir savo pasilsio die
ną tam darbui paskyrę St. Ti
tams, P. Višniauskas, M. Sta- 
kovas, D. Mažilis, V. Žilins
kas.

Artėja rugsėjo mėnuo ir 
ruduo, kupinas lietuvių ir ki
tataučių vestuvių. ♦ Buis tokių 
savaičių, kuomet bus vestuvės 
ar kitos pramogos abiejose 
salėse penktadienį ii’ šešta
dienį, o sekmadienį po dve
jas — po pietų ir vakare. 
Reikės daug talkos, kartais 
net naktimis ar anksti rytais, 
kad po vienos pramogos sales 
išvalyti ir sekamai pramogai 
paruošti, pagražinti.

Be talkos tų darbų nespės 
atlikti net geriausis namo 
priežiūros darbininkų regulia- 
ris tymas, kurio kol kas dar 
nei neturime.
'O prasidėjus darbymetei sa

lėse, visokių tikėtų ir netikėtų 
darbų našta užgula ir virtuvę 
bei restaurantą. Visi gerie
ji auditorijos prieteliai prašo
mi visą tai atsiminti ir tam 
ruoštis, planuoti savo reika
lus tokiu maštabu/, kad pa
prašyti bile darbui talkos, 
jeigu tik sveiki būsite, galė
tumėt atsakyti talkos prašy
tojui :

“Ateisiu!” Ar.

Automobiliai 
Pavirto į Ožius.

ran-Nepaišėlių vairuotojų 
koše' daugelis automobilių 
New Yorko gatvėse buvo pa
virtę į ožius ir žiogus praė
jusį sekmadienį:

Vienas auto tvojo “ragais” 
sienon ant New Yorko 8th 
Avė.. Vienas jame važiavu
sių sužeistas.

Edison firmos sunkvežimis 
ir auto susidūrė ir abu ap
virto prie 36th ir 2nd Ave
nue. Vienas auto keleivis su
žeistas.

Penki asmenys, keli iš jų 
pavojingai, tapo sužeisti dviem 
auto susirėmus tids Long 
Beach Rd. ir De Mott Street, 
Oceansidėje, L. I. Iš mašinų 
liko tik suraizgyto laužo krū
va.

Dar kiįj auto pradėjo žio
gais šokinėti: vienas ‘ nušoko 
50 pėdų skardžiui ir sustojo 
prie W. 193rd St. Vairuoto
jas ir sankeleivė išlipo iš au
to sveiki. Tačiau kita jauna 
porelė, kuri pasiskolintu auto 
nukrypavo nuo East River 
Drive į sieną prie 54th St.; 
neužbaigė taip laimingai, abu 
nuvažiavo į ligoninę.

Tai tik mieste ir artimose 
apylinkėse viena* diena užre- 
korduotos nelaimės.

Pra'eitą pirma'dienį iš Vo
kietijos atvyko Juozas Zei
dat gerai žinomų Brooklyne 
biznierių Juozo ii’ Onos Zei
datų giminaitis — sūnėnas, 
kuris buvo laukiamas čionai 
virš metų laiko. Iš pasikal
bėjimo patyriau, kad naujas 
pribuvėlis yra gerai prasi- 
mokslinęs, moka net keletą 
kalbų, Vokietijoje keletą me
tų lankė universitetą. Vyru- 
kas labai malonaus būdo ir 
Zeidatų visa šeima džiaugia
si susilaukę savo giminaičio. 
Linkėtina jam kuo geriausios 
kloties.

Dabar čionai randasi trys 
Juozai Zeidatai — tėvas, sū
nus ir sūnėnas. Rep.

Susilaukė Dukrelės
Praėjusį sekmadienį, 

pjūčio 21-mą, Helen ir Jimmy 
Kauliniai susilaukė antros du
krelės, o geri laisviečiai Anas
tazija- ir Jonas Kauliniai — 

Mažoji—6 svarų, 10 
Vardą jai davė Ste- 
Motina ir
gerai, o Jim 
sulaukęs kitos

anūkės, 
uncijų, 
fan i j a. 
jaučiasi 
linksmas 
■krei ės.

mažytė 
labai 

du-

Kauliniai buvo 
Drg. Kaulinienė

rug-

abu
perapsirgę.

kelias savaites negalėjo pasi- 
lankstyti, labai skaudėjo nu
gara, o Kauliniui — kairioji 
koja iš šlaunies. Ir dabar 
dar šlubuodamas vaikšto.

Prieš kurį laiką draugai 
Kauliniai pirko sklypelį že
mės. Turėjo labai sunkiai 
dirbti, ko) nuvalė tą sklypelį 
ir paruošė statybai namelio. 
Ir bendrai darbas buvo labai 
sunkus ii’ labai daug paken
kė jų sveikatai,, bet- dabar jau 
.galės savo senatvę praleisti 
ramioje vietelėje.

Kriaučių Atydai!
Rugpjūčio (Aug.) 24 d. 

Įvyksta kriaučių 54-to sky
riaus svarbus susirinkimas 
Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubo patalpoje, 280 Union 
Avė., Brooklyne. Pradžia 
7:30 vakaro. Kriaučiai ir 
kriaučkos, būtinai dalyvauki
te! Bus rinkimas kąsieriaus 
Į mirusio velionies Lėlio vie
tą, taipgi yra ir kitų svarbių 
dalykų. Visi, ir visos pribū
kite Į ši svarbų susirinkimą 
minėtu laiku.' J. S.

PRANEŠIMAS
BROOKLN, N. Y.

Bendrojo Lietuvių Draugijų Veik
los Komiteto susirinkimas įvyks 
penktadienį, rugpjūčio 26 d., 8 vai. 
vakare, Liberty Auditorium, Rich
mond Hill, N. Y. Visi draugijų at
stovai dalyvaukite. — V. Čepulis.

(191-192)
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Anthony Grigalis
General Contractor

Stato naujus namus ir pertaiso se
nus sulig modeminės mados.

BUNGALOW EXPERTAI.

Mes dabar statome daug bungalows. 
Duodame platų architektūros pasi
rinkimą ir pabudavojame stipriai ir 
patogiai gyvenimui. Kainos žemos.
Maliavoj imu ir senų namų pertaisy
mu į moderniškus, esame pasižymėję 

kaipo ekspertai.

Klauskite mūsų aprokavlmo arb^ 
patarimo dėl pertaisymo namų.

Prašome kreiptis: ,
\ 63-26—53rd Drive

Maspeth, L. 11, N. Y.
, Telephone: NEwtoWn 9-3215

atsišaukimą, 
jau įteikę

$1,578.32,

Ben 
pasti- 
pašal- 
kitko;

Liaudis Gina 12-ką 
Teisiamųjų

Didžiosios darbininkų pa- 
šalpinės—International Work
ers Order (sutrumpintai — 
1WO) nariai, atsiliepdami į 
savo viršininkų 
per savo centrą 
12-kos darbininkų vadų ko
munistų gynimui
kaip skelbia tos organizacijos 
centro viršininkai.

Laiške unijų vadui 
Gold’ui, raginusiam 
printi 12-k‘os gynimą, 
pilies viršininkai, greta 
rašo: 
•** “Rugpjūčio '3-čią mes atsi
šaukėme į mūsiį IWO paža
dėti' kas savaitė aukoti visu 
prie Foley Square bylos laiko
tarpiu, užtikrinimui, kad gy
nimas nesusitrūkdys dėl (Sto
kos fondų. Mes atsišaukėme 
dėl to, jog mes jaučiame, kad 
patsai Teisių Bilius, ameri
kiečių laisvė mąstyti ir ana
lizuoti įvykius tokiais, kokiais 
jie juos mato, yra pavojuje 
teisiant tuos 12-ką komunis
tų partijos vadų...”

Pasirašiusieji pareiškimą 
viršininkai (artistas Rockwell 
Kent, Rubin Saltzman, John 
Middleton, Walter Riback) 
rašo, jog į atsišaukimą atsilie
pė skirtingų pažiūrų žmonės, 
kurie, tačiau, supranta, jog 
atėmimas teisių ir laisvių vie
nai mažumai piliečių, reikš 
netekimą teisių ir laisvių vii 
siems.

Beck ir Fernandez 
Nuteisti Elektros 
Kėdėn ,

Pirmadienį teisėjas Pecora 
paskyrė d žiūrės pripažintie
siems kaltais žmogžudystės 
pirmame laipsnyje Marthai 
Beck ir Raymondui Fernan
dez bausmes —•numarinti 
elektros kedėje. Tik tokią 
bausmę teisėjas gali skirti to 
laipsnio prasikaltėliams. Nu
teisti už nužudymą Mrs. Fay 
tikslu pasigrobti jos sutaupąs.

Po paskyrimo bausmės, tei
sėjas sakėsi reporteriams, jog 
jis esąs nusistatęs prieš bau
dimą mirtimi ir linkėtų sau, 
kad jam daugiau netektų pir
mininkauti. tokiai bylai, ku
rioje reikėtų teisti mirtin.

Juos numarinti* paskirta 
spalių 10-tos savaitė. Tačiau 
tikimasi, kad numarinimas 
bus atidėtas, nes nuteistųjų 
gynėjai vis viena apeliuosią į 
aukštesnius teismus.

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:

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptas

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 proadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

GERI PIETOS!
Kada norite gerų pietų, 

\ kreipkitės j 

Lorimer Coffee Shop
Frank'Domikaitis

Savininkas
417 Lorimer Street 

Laisvės Name 
Brooklyn, N.' Y.

Kvepiančiai keptos ir vjrtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar- ;

' žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

Piknikus Užbaigom--Ačiū Visiem <
----- ,---- i

LDS trečioji apskritis šių 
metų piknikų sezoną užbaigė 
su 14-ta diena rugpjūčio. 14- 
tą d. rugpjūčio buvo bendras 
piknikas LDS ir ALDLD ap
skričių Laisvės paramai. Ne
daug pelno teliko, bet parem
ta dienraštis vidutiniškai.

Varde rengėjų reikia tarti 
nuoširdus ačiū draugam J. 
Staneliui ir Ch. Anuškiui iš 
Newark, N. J., kurie apsilan
kė pas Laisvės patrijotus biz
nierius ir jie aukojo po bonką 
degtinės, kad padarius dien
raščiui daugiau pelno. Gerų
jų Laisvės patrijotų biznierių 
vardai ir antrašai sekami:

W. Markus, 113 Adams St.
Joe šleinis, 214 Mulberry 

St.
Louis Luczkauskas, numeris 

nepažymėtas, Ferry St.
Petras Tamašauskas, 202 

Jefferson St. Visi iš Newark, 
N. J.

Ačiū biznieriams aukoto
jams ir aukų rinkėjams. Vie
tos dienraščio patrijotai pra
šomi visada paremti tuos biz
nierius, kurie remia dienraš
tį Laisvę.

Mes turėjome parengimus /ir 
tuose parengimuose visuomet 
dirbo beveik tie patys drau
gės ir draugai, kuriems no
rime tarti viešą per spaudą 
ačiū. Dirbo sekami: P. Ta
ras, P. Vaznis, J. Vertelis, P. 
Poška, E. i Vitart, A. Pociū
nas, B. Makutėnienė, G.

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 nesiunciame)

Petras Kapiskas
PALAIKO

BAR & GRILL

DEGTINĖS, VYNAI 
IR ALUS

3? Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 4-8174

TONY’S A
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

7TTDWG U AI? grand street f O DAR BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN

DEGTINES - VYNAI - ALUS

TELEVISION

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT t
Catherine Augustine & Frank $anko

SAVININKAI• M •

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA B RO O KLYNE ,

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVENUE BROOKLYN, N. Y 
TeL Evergreen 4-9612

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Li th. Daily)—Tree., Rugp. 24, 1949

Kardauskienė, T. Bakūnaitė, 
G. Stasiukaitis, G. Warisonas, 
A. Gilmanas, G. Kardauskas, 
O. Vertelienė, A. Skairius, A. 
Matulis, B. Bakūnaitė.1

Bet artinantis žieminiam 
sezonui visos LDS apskrities 
kuopos ir visi mūsų pritarėjai 
turime dėti pastangas; kad 
rengiamoji pramoga 15-ta d. 
spalių, Elizabeth, N. J., pa
gerbimui mūsų senų veteranų 
LDS kuopų darbuotojų būtų 
sėkminga. Jie nuoširdžiai dir
ba dėl mūsų visų auklėdami 
organizaciją, tad ta proga 
mes juos Turime pagerbti, 
priduoti drąsos tolimesniam 
darbui.

Nesmagu, bet reikia primin
ti, kad LDS penktoji apskri
tis mūsų apskritį gavime nau
jų narių pralenkė. Drg. Moc- 
kaitis neveltui pasimojo mus 
nugalėti, bet ir mūsų skiria
mą laimikiui dovaną gauti. 
Drg. Mockaiti, dirbkite, nes 
kartais gali ir mūsų apskritis 
iškirsti jums šposą pralen
kiant jus.

, A. MATULIS,
■ Apskrities Pirm.

REIKALAVIMAI
Reikalingas vyras ar moteriškė 

dirbti už baro vakarais. Tinkamos 
valandos, gera mokestis.

Taipgi pasirandavoj fomišiuotas 
kambarys vienam ar dviem vyram. 
Kreipkitės: Happy Days Bar & 
Grill, 426 So. 5th St., Brooklyn, 
N. Y. (191’-192)

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. Evergreen 7-6868

Valandos: i?“1 □ ryt.e
1 1— B vakare

Penktadieniais uždaryti




