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Drąsus protestas.
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šios dienos Laisvėje skai
tote atsišaukimą. Tikrai sun
kioje, pavojingoje padėtyje 
atsidūrė dienraščio medžiagi
nė būklė.

Kalbų nebeužtenka. Reikia 
dienraščiui greitos finansinės 
paramos.

Dešimt tūkstančiu dolerių 
per ateinančius tris mėnesius! 
Ar pajėgsime? Aš manau, 
kad pajėgsime. Tuo suprati
mu, tikiu, vadovausis ir tūks
tančiai skaitytojų. išgirdę 
apie savo laikraščio tikrą me
džiaginę padėti.

Puikus obakis; tūkstantis 
dienraščio patrijotų po dešimt 
dolerių ! Bet aišku, kad labai 
daugelis tokių pat gerų, karš
tų patrijotų patys yra slegia
mi sunkios gyvenimo naštos 
ir neištesės su tokia suma pri
sidėti. Tai ir mažesnė suma, 
suteikta iš meilės ir suprati
mo savo reikalo, taip pat rei
kalinga ir brangi, kaip ir di
desnė suma.

Prie šio vajaus už dienraš
čio finansini stiprinimą reikia 
visiems prisidėti pagal išgalę. 
Visus prašome, visus ragina
me.

★
Puiku būtų, jeigu būtų ga

lima prie kiekvieno laisviečio 
asmeniškai prieiti ir paprašy
ti paramos. Geriau būtų, jei
gu žodžiu visti padėtis būtų 
perstatyta. Bet tas neįmano
ma. Todėl, brolau bei sese, 
perskaitęs minėtą atsišauki
mą ir šiuos krislus, pasisku
bink Laisvei su parama. At
siųsk tiek, kiek išgali.

★
Vilnyje skaičiau gražią, en- 

tu z i ast išk ą k orespon d e n c i j ą 
apie Lietuviu Lite r a t ū r o s 
Draugijos 10-tosios Apskrities 
konferenciją. Konferencija 
įvyko gegužės 28 dieną, pas 
Michigano farmerius.

Labai gerai stovi abi De
troito kuopos. Tik mažuma 
Draugijos narių šioje apskri
tyje tebėra nemokėję už šiuos 
metus duoklių. Visų koloni
jų veikėjai užtikrino, kad visi 
atsilikusieji savo pareigą at
liks. ,

Ar
Gal tik viena pastaba bus 

reikalinga. Nežinau, ar gerai 
konferencija padarė, kad 
Draugijos suvažiavimo visus 
reikalus paliko kuopoms 
spręsti atskirai.

Silpnesnėms kuopoms bus 
sunku prisiųsti delegatus. Tai 
reikėjo numatyti. O labai, 
labai reikėtų šiame jubilieji
niame suvažiavime turėti visų 
kuopų atstovybes — ir mažų, 
ir didelių. Pavyzdžiui, nebū
sime pasitenkinę, jeigu Mi
chigano farmerių kuopos ne- 
prisiųs delegatų.

★
Kaip ten nebūtų, tikėsimės 

ir lauksime iš Michigano vals
tijos plačios delegacijos. Gal 
didžiosios Detroito kuopos pa
dės mažosioms tos apskrities 
kuopoms prisiųsti nors po vie
ną delegatą?

Sviete yra labai drąsių žmo
nių. Prie jų priskaitau akto
rių negrą James Edwards. Jis 
numojo ranka ir apleido 
llollywooda. Sako: Tegu fil
mų karalystės ryklės pasika
ria su tokiomis rolėmis, ko
kias jie skiria negrams ak
toriams.

y Ne tais žodžiais, žinoma, 
z Edwards išreiškė savcf protes

tą, bet prasmė tokia.

James Edwards puikiai pa
sirodė filmoje “Home of the 
Brave.” Gera buvo rolė, ge
rai jis ją išpildė.

Bet paskui ponai norėjo šį 
gabų aktorių kaišioti tokiose

Darbo Žmonių 
Dienrastia 
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Washington. — Federa- 
lis apskrities teisėjas R. B. 
Keech trečiadienį įsakė tuo
jau įmest kalėjiman vie
nuolika narių Bendrojo 
Priešfašistinių Pabėgėlių 
Komiteto; atmetė prašymą 
dar bent kelias dienas pa
laukti.

Jie buvo 1947 m. nuteisti 
už “paniekinimą Kongre
so.” Vadinamas “paniekini
mas” tame, kad jie atsisa
kė išduot priešfašistinės sa
vo organizacijos narių są
rašus ir kitus dokumentus, 
kurių reikalavo Neameriki- 
nės Kongresmanų Veiklos 
Komitetas.

Už tai Priešfašistinio 
Komiteto pirmininkas dr. 
Edwardas K. Barsky tapo 
nuteistas pusę metų kalėti 
ir $500 baudos sumokėti. 
Rašytojas Howard Fast 
ir 9 kiti nubausti 3 mene-

! Albanija nusmelkė 3 
kaip Amerikos šnipus

Tirana, Albanija. — Al
banijos teismas nusmerkė 
mirt albanus Et. Čako, K. 
Župą ir L. Dufti kaip Jun
gtinių Valstijų šnipus. Jie 
buvo suimti, kai iš Italijos 
atskrido kariniu lėktuvu ir 
parašiutais naktį nusileido 
į Albaniją.

Teismas parodė, jog karo 
metu Čako ir Župa bendra
darbiavo su naciais.

Visi trys taipgi buvo 
kaltinami, kad šnipinėjo ir 
Anglijai, Italijai, Graiki
jai ir Jugoslavijai prieš 
Albaniją.

Indijos premjeras žada ' 
nesikišt Į šaltąjį karą

Jakarta, Indonezija. —In
dijos premjeras Jaw. Neh
ru atsilankė* pas Indonezi
jos prezidentą Sukamo. 
Nehru viešai pareiškė:

“Mes, dar tik neseniai 
gąvę savistovybę ir laisvę, 
esame silpni ir nenorime 
dalyvauti kariniuose pa
saulio klausimuose. Mes 
turime pirmiausiai rūpin
tis savais reikalais.

London. — Netoli ’Angli
jos Jūron nukrito didžiulis 
Amerikos bombanešis B-29. 
Vienas lakūnas žuvo.; šeši 
“be žinios dingo.”

rolėse, kur jo rasės žmonės 
yra žeminami ir pajuokiami. 
Edwards už dolerį neparduos 
savo garbės ir žmonių.

Per nežinojimą tūlį pažan
gūs žmonės daro didelę klai
dą. Pokalbiuose jie pavar
toja bjaurų, įžeidžiantį ter-1 
miną. Jie sako: “niggef,” 
“nigeris.” Nėra didesnio įžei
dimo" juodaodžiui žmogui, 
kaip pavadinimas “nigger.” 
Visuomet reikia sakyti: “ne
gro,” “negras. ”
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siais kalėjimo ir po tiek 
pat piniginės baudos.

Tas Priešfašistinis Ko
mitetas šelpė pabėgėlius 
nuo Ispanijos Franko fa
šistų. Jis taipgi reikalavo, 
kad Amerika neremtu 
Franko diktatūros medžia
giniai nei politiniai. Štai už 
ką jie iš tikrųjų baudžiami.

Dauguma amerikiečiu 
bijo atominiu bombų

'New York. — Ameriki
nis Visuomenės Nuomonės 
Institutas surado, kad di
džioji dauguma amerikie
čių bijo karo, o ypač atomi
niu bombų, v .L-

To instituto pasiuntiniai 
apklausinėje tūkstančius 
žmonių įvairiose valstijose 
ir patyrė, jog daugiau kaip 
7 iš kiekvienų 10 jaučia, 
kad jų miestus naikintų 
atominės “priešo” bombos, 
jei kiltų karas tarp Jungti
nių Valstijų ’ ir Sovietų Są
jungos. 6 iš' kiekvienų 10 
galvoja, kaip jie ir jų šei
mos galėtų išvengti atomi
nių mirčių bei sužalojimų.

Amerikiniu miestu ma
jorų konferencijos reikala
vo, kad šalies valdžia duotų 
patikimus nurodymus, kaip 
apsisaugoti bei gelbėtis 
nuo atominių bombų. Jie 
pastebėjo, kad pati valdžia 
neturi tam tikrų planų. 
Nes iš Washingtono atsiun
čiami nurodymai priešta
rauja vieni kitiems.

Rendos be kontroles 
pakilo net 46 proc.
Saratoga apskrityj, N. Y., 

buvo panaikinta rendų 
kontrolė pernai gruodyje, 
pagal federalio namų di
rektoriaus įsakymą; ir nuo 
tada gyvenamųjų namų 
rendos toj apskrityj pakilo 
46 procentais ir daugiau.

James Roosevelt nominuotas 
į Californijos gubernatorius

San Francisco. — Demo
kratas James Roosevelt, ve
lionio prezidento sūnus, ga
vo daugiau balsų nomina
cijose į Californijos guber
natorius, negu vėl kandida
tuojąs republikonas Earl 
Warren, dabartinis guber
natorius.

Abudu kandidatuoja ant 
demokratų ir yepublikonų 
tikietų sykiu. Tatai leidžia 
Californijos įstatymas.

Washington. — Republi
konas senatorius Henry P. 
Cain ir tūli kiti grasino fi- 
libusteriu — nesiliaujan
čiais tauškalais —- užmušti 
sumanymą reikalaujantį 
pratęst rendų kontrolę. Da
bartinis kontrolės įstaty
mas išsibaigs birželio 30 d.

Mūsų skaitytojam, draugam ir prieteliam
Mes kreipiamės į kiekvieną laisvietį, į kiekvieną pa

žangų lietuvį darbo žmogų šiuo svarbiu reikalu: jei nori
me, kad dienraštis eitų, tai per "šiuos tris mėnesius — 
iki LABOR DAY — mes privalome sukelti $10,000.

Mūsų laikraštis yra medžiaginėje krizėje, jos priežas
tys jau buvo administracijos aiškintos, bet kurių vyriau
sias čia pakartosime:

1. Laisvės spaustuvės perkėlimas į naują vietą išsėmė 
dienraščio finansinius rezervus.' ,

2. Visokių produktų kainoms kylant, mūsų dienraščio 
kaina pasilieka, ta pati.

Yra ir kitokių priežasčių, sunkinančių dienraščio 
būklę, bet visų jų čia neminėsime.

Laikraščio reikalai ne kartą buvo svarstyti mūsų ben
drovės direktorių taryboje, buvo jie visapusiai gvilden
ti ir visų Laisvės darbininkų pasitarimuose. Iš visko pa
aiškėjo: mes būtinai skubiu laiku privalome sukelti 
$10,000.

Laisvės spaustuvės, administracijos ir redakcijos dar
bininkai nusimažino algas, nežiūrint, kad viskas brangs
ta, o jų algos niekad nebuvo didesnės už vidutinio fabri
ko darbininko algą. • *

Tačiau be ūmios ir duosnios talkos darbininkų algų 
nusimažinimas laikraščio išlaikymo klausimo neišspręs.

Todėl visi bendrai nutarėme atsišaukti į skaitytojus 
ir visą plačiąją pažangiųjų lietuvių visuomenę:

Mes privalome skubiu laiku sukelti $10,000.
Esame įsitikinę, jog tai yra galima pasiekti, stojant į 

darbą visiems Laisvės patr i jotams.
Iš tūkstančių mūsų žmonių, gali lengvai atsirasti vie

nas tūkstantis galinčių paaukoti šiam reikalui po $10. 
O tai ir sudarytų reikiamąją sumą.

Suprantame: yra labai gerų mūsų patrijotų, kurie ne
beišgalės aukoti po $10, bet yra ir tokių, kurie galės, 
jei tik norės, paaukoti po daugiau.

Dabar, siautėjant reakcijai, kai lietuviškieji kryžiokai 
mojasi mūsų spaudą pasmaugti, tai kiekvieno pažan
gaus, ištikimo savo klasei darbininko pareiga atmušti 
tuos priešo pasimojimtis nepalaužiamu solidarumu ir 
nuoširdžia finansine parama!

Prašome nevilkinant kiekvieną laisvietį stoti šion di- 
džiulėn ir skubion talkon.

Prašome teikti dienraščiui dovanų kas po kiek galite.
Pinigai reikia siusti tiesiai Laisvei, 110-12 Atlantic 

Ave., Richmond Hill 19, N. Y.
KATRINA PETRIKIENĖ,

už Laisvės direktorių tarybą.
PRANĄS BUKNYS, 

už administracija.
VINCAS RUDAITIS,

už spaustuvės darbininkus.
ROJUS MIZARA, 

už redakciją.

Kariniai Amerikos vadai sako
jau nebijosią Sovietų tankų

Washington. ' — Jungti
nių Valstijų armijos sekre
torius Frank Pace per po
rą dienų atmainė.savo nuo
monę apie sovietinius gink
lus.

Pirmadienį, kalbėdamas 
Karinėj West Point Akade
mijoj, Pace sakė, kai kurie 
Sovietų ginklai, ypač tan
kai, geresni už Amerikos.

O trečiadienį Pace jau 
pasakojo, kad sovietiniai 
tankai būsią tik kaip “žir
niniai vaiku šautuvėliai” 
prieš naujuosius Amerikos 
ginklus. Čia Pace, besikal
bėdamas su New Yorko 
World-Telegram o kores
pondentu, pranašavo, jog 
Amerika išvystys tokius 
naujus ginklus, kad nie
kais pavers tankus kaip 
karo įrankius. Sakė, ameri
kinės rakietos pačios savai
me suras taikinius priešo 
pusėje; veiks radijo bango

mis iš tolo vairuojamos ro- 
bot-bombos; amerikinės 
patrankos šaudys atomi
niais šoviniais.

Tik ką pavadinęs tankus 
“beverčiais” naujam karui, 
Pace pranešė koresponden
tui, kad Amerika užsakė 
savo armijai naujus, “ge
riausius pasaulyje lengvuo
sius ir vidutinius tankus.”

Kartu Pace prisiminė, 
jog pastarajame kare ru
sai turėjo geriausius pasau
lyje tankus; vokiečių tan
kai buvo antroj vietoj, o 
paskui sekė amerikiniai 
tankai.

Visu kariniu Amerikos 
jėgų _ sekretorius Louis 
Johnson gi spėjo, kad So
vietai pernai pasistatė 40,- 
000 naujų tankų, o Ameri
ka, kaip Johnsonas sakė, 
1949 m. pasistatė tik 800 
naujų ir paųaujino 200 se
nų tankų.

Washington. — Dean 
Acheson, Amerikos valsty
bės sekretorius, su panie
ka atmetė Jungtinių Tau
tų - sekretoriaus Trygves 
Lie pasiūlymus dėl susitai
kymo su Sovietų Sąjunga 
per ramias derybas.

Achesonas vadino Lie 
planą dėl santaikos savo-

Gen. Bradley norėtų 
vokiečių armijos

Washington. — Republi
konas kongresmanas Ja
cob K. Javits užklausė ge
nerolą Omarą - Bradley, 
kaip jis žiūri į siūlymus 
sudaryt ir apginkluot vo
kiečių armiją vakarinėje 
Vokietijoje.

Bradley, karinių Ameri
kos štabų vadas, atsakė, 
kad “vokiečių atginklavi- 
mas sustiprintų vakarinę 
Europą.” Jis gyrė vokie
čius kareivius, jūreivius ir 
lakūnus.
Acheson “priešingas” vo
kiečių armijai

Bet Amerikos valstybės 
sekretorius Dean Acheson 
ant rytojaus pasakojo, kad 
ši šalis “priešinga Vokieti
jos atginklavimųi.” Anot 
Achesono, generolas Brad
ley “tik iš karinio atžvil
gio” linkėjo atkurt vokie
čių armiją.

Wall St. bankininkas 
tarėsi su Franku

Madrid. — Winthropas 
Aldrich, stambusis Wall 
S try to bankininkas iš New 
Yorko, privačiai kalbėjosi 
su fašistiniu Ispanijos dik
tatorium Franko apie nau
ją paskolą.

New Yorko bankininkai 
jau pirmiau davė Frankui 
kelias dešimts milionų do
lerių paskolos.

Tito prašo $100,000,000 
paskolos iš nacių

Belgrad. — Jugoslavijos 
diktatorius Tito kreipėsi į 
naciškus vakarinės Vokie
tijos fabrikantus ir banki
ninkus; prašė 100 milionų 
dolerių paskolos ilgam lai
kui. Tito sutinka imti pas
kolą mašinomis ir įvairiais 
fabrikiniais dirbiniais.

RUMUNIJA SUĖMUS 
DAUG ŠNIPŲ

Paryžius. — Privačiai 
pranešama, kad Rumunijos 
liaudies valdžia neseniai 
areštavo apie 1,400 buvusių 
pro-fašistinių valdininkų, 
karininkų ir politikierių. 
Jie kaltinami už šnipinėji
mą svetimiems kraštams ir 
už sąmokslą prieš Rumuni
jos respubliką.
ORAS. — šilta, daugiau
siai giedra.
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tiška “magika,” monais, ir 
pareiškė, kad Amerika turi 
ir toliau “steigti stiprias 
sau pozicijas laisvajame 
pasaulyje.” Tai būsiąs “vie
nintelis kelias i taika” su 
Sovietų Sąjunga, sakė 
Achesonas.

Atmesdamas Lie’o pasiū
lymus, Achesonas kaltino 
Sovietus, kad jie per prie
vartą bandą įbrukti Kini
jos Liaudies Respubliką į 
Jungtines Tautas. Acheso
nas pakartojo, kad Ameri
ka vis balsuos prieš Kini
jos Respublikos priėmimą į 
Jungtines Tautas; taigi pa
laikys Čiang Kai-šeko ki
nus tautininkus kaip “Kini
jos atstovus.”

Lie pritaria naujosios 
Kinijos priėmimui j Jungt. 
Tautas. Jis įspėjo, kad pir
miausiai šis klausimas turi 
būti išspręstas, nes kitaip 
negalėtų pavykti Lie’o siū
lomos derybos tarp Ameri
kos, Sovietų Sąjungos, An
glijos ir Francijos.

Japonijos policija 
užpuolė 30 unijų

Tokio. — Japonijos poli
cija užpuolė 30 darbo unijų 
raštines ir padarė kratas 
jose. Tai todėl, kad tos 
unijos dalyvavo demonstra
cijoj, kur darbininkai pro
testavo prieš politinių tei
siu naikinimą. v. K-

Kad amerikinis koman- 
dierius Japonijai, genero
las MacArthur pašalino vi
sus 24 narius Komunistų 
Partijos komiteto, tai tapo 
sudarytas laikinis komite
tas, kurio pirmininkas yra 
Etsuro Šinno, buvęs anglia- 
kasis.

Tito protestuoja prieš 
Sovietų manevrus Dunojuj

Belgrad. — Jugoslavijos 
valdžia pasiuntė Sovietų 
Sąjungai protestą, kad ka
riniai Sovietų laivai . ma
nevruoja plaukiančioje per 
Rumuniją Dunojaus dalyje. 
Protestas sako, sovietiniai 
manevrai gaišina plaukiau-, 
čius į Juodąją Jūrą preki
nius Jugoslavijos laivus.♦

Maskvos radijas pastebė
jo, kad Jugoslavijos valdo
vas Tito “strakčioja” pagal 
amerikonų diktavimą, e

100 įžymių italų ragina 
uždraust atomų bombas

Roma. — Daugiau kaip 
šimtas.italų profesorių, ar
tistų, rašytojų ir kitų įžy- ' 
mių žmonių pasirašė pra
šymą uždrausti atominių 
bombų naudojimą kare.

Montanos ir Wyoming© 
valstijose ketvirtadienį sni- 
go ir šalo.
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Trygve Lie taikos programa
Jungtinių Tautų generalinis sekretorius Trygve Lie 

tęsia savo garbingą taikos misiją. Galima nesutikti su 
jo mintimis vienu ar kitu klausimu, bet negalima primes
ti jam stokos ryžto atlikti savo pareigas taip, kaip jis 
geriausia išmano. Jo kelionė į Washingtoną, Paryžių, 
Londoną ir Maskvą turėjo labai aukštą, prakilnų idealą. 
Jis puikiai žino, kad didžiųjų valstybių griežtas atsisky
rimas padaro negalimu nei taikos, nei Jungtinių Tautų 
išlaikymą.

Dabar Lie paskelbė viešai tą savo programą, kurią jis 
perstatė ir gynė didžiųjų valstybių sostinėse. Programa 
sudėta iš dešimties punktų. Trumpoje sutraukoje tie 
punktai skamba sekamai: 1) Jungtinių Tautų Saugumo 
Taryba turi laikyti praplėstus, perijodinius susirinki
mus, kuriuose, apart reguliarių narių, dalyvautų 
įvairių šalių užsienio reikalų ministrai, arba premjerai, 
2) Naujos ir didžiausios pastangos turi būti dedamos 
dėl įvedimo atomines energijos kontroles. 3) Turi būti 
iš naujo stengiamasi įvesti karo ginklų kontrolę, — ne 
tik atominių ginklų, bet visų masinio žudymo ginklų. 
4) Iš naujo tartis dėl suorganizavimo tarptautines gink
luotos jėgos pagal Jungtinių Tauti^čarterį. 5) Į Jungti
nes Tautas turi būti priimtos visos\alys, kurios nori įs
toti. Tokių šalių dabar randasi net keturiolika. Vokieti
ja ir Japonija taipgi turėtų būt priinnos taip greitai, kaip 
taika su jomis bus pasirašyta. G) Reikia geros, plačios 
programos suteikimui paramos atsilikusioms šalims. 7) 
Plačiau ir geriau įvairios šalys turi panaudoti Jungti
nių Tautų įstaigas bei agentūras. 8) Jungtinės Tautos 
turi daugiau ir daugiau stengtis apginti visam pasauly
je žmogaus pamatines teises ir laisves. 9) Jungtinės Tau
tos turi būti panaudotos pakėlimui kolonijų į nepriklau
somas valstybes. 10) Visais būdais reikia panaudoti Jung
tines Tautas išvystymui tarptautinių įstatymų, kurie 
būtų pritaikoTni ir panaudojami pasauliniu mastu.

Bet savo įvade prie šios programos Trygve Lie aiš
kiai pabrėžia, kad nei ši, nei jokia kita programa nieko 
neduos, kol nebus išspręstas Kinijos narystės reikalas. 
Kinija yra viena iš pastoviųjų narių Saugumo Tarybos. 
Kinijos nebeatstovauja ir nebegali atstovauti Čiango 
režimas. Juk kaip tik dėl Kinijos iškilo ši krize Jungti
nėse Tautose. Tarybų Sąjunga ir liaudiškosios demokra
tijos šalys atsisako dalyvauti Jungtiniu Tautų organų 
veikloje, kuriuose nariais sėdi ne tikrosios Kinijos vy
riausybės atstovai, bet diskredituoto, nugalėto ir iš Kini
jos išvyto Čiang Kai-šeko klikos agentai. Tai juk pasity
čiojimas ne tik iš Kinijos, bet iš Jungtinių Tautų Čarte- 
rio.

Todėl labai teisingai Lie stato Kinijos klausimą pir- 
mojon vieton. Šis klausimas turi būti išspręstas pir
ma, negu Jungtines Tautos vėl atsistos ant kojų ir tęs 
savo misiją taikai išlaikyti.

Aišku, kad ši Lie programa nepatiks tiems, kurie 
atominiai protauja ir kurių interesai reikalauja naujo 
pasaulinio karo. Ši programa nepatiks- visiem naujo ka
ro kurstytojams. Bet mums atrodo, kad ją karštai pas
veikins ir jai karštai pritars visa paprastoji žmonija, 
kuri karuose viską aukoja.

Politinė padėtis Japonijoj?
Mūsų okupacinių jėgų galva generolas MacArthur nu

tarė eiti prie uždarymo Kinijos Komunistų Partijos. Jis 
i jau patvarkė, kad tos partijos politinio biuro nariai ne
gali užimti jokios vietos valdžioje, netgi negali būti par
lamento nariais, netgi negali darbuotis savo partijoje. 
Klausimas, atrodo, telieka lail$o, kada jie bus uždaryti 

|už grotų.
Tai pirmas žingsnis. Dar prieš rinkimus MacArthur 

patarė Hirohito valdžiai eiti prie Komunistų Partijos 
uždarymo. Dabar toji valdžia, pildydama MacArthur 
instrukcijas, žada pastatyti komunistus už įstatymų ri
bų, jų partija uždrausti, uždaryti, likviduoti.

Toks mūsų politikos kelias Japonijoje. Ką šiame atsiti
kime darys Japonijos komunistai, tai jau jų reikalas. 
Aišku, kad jie protestuos ir kovos prieš tokią gen. Mac- 
ArWur ir japonų valdžios politiką. Taip pat aišku, kad 
uždarymas partijos dar nereikš likvidavimą komunistų 
veiklos. Skirtumas bus tik tarrte, kad toji veikla bus ve
dama slaptai.

Bet čia klausimas daug platesnis, negu Japonijos 
Komunistų Partijos likimas. Čia iškyla klausimas visos 
politikos. Kur link Japonija bus vedama? Jeigu šiandien 
uždaroma viena politinė organizacija, tai kur užtikrini
mas, kad rytoj nebus uždaromos kitos? Argi ne tuo ke
liu vystėsi fašizmas Vokietijoje ir Italijoje?
| Šis klausimas, kaip matome, paliečia pamatines Japo
nijos žmonių demokratines teises. Kokia bus Japonija: 
demokratinė ar fašistinė?

Tuo yra susirūpinę tiek Japonijos, tiek Amerikos žmo- 
fižs.

KAS KĄ RAŠO IR SAKO Nekalti Avinėliai

PROFESIONALAI 
DIPUKAI.
Klerikalų “Draugas” ra

šo:

. Pagal anksčiau Europoje 
atliktą tremtinių registraci
ją, lietuvių tremtinių tarpe 
yra labai didelis procentas 
intel igentinių profesijų as
menų: medicinos gydytojų 
256, dantų gy d y to j ų 111, a d - 
vokatų iv teisėjų 345, inži
nierių ir architektų 184, uni
versiteto profesorių 126, 
vaistininkų 66, gailestingųjų 
seserų ir akušerių 243, labai 
didelis skaičius mokytojų, 
bu v. valstybės tarnautojų, 
karių, policijos pareigūnų, 
taip pat ūkininkų ir darbi
ninkų.

“Draugas” nepasako, ar 
šitiek lietuvių profesionalų 
iš viso pabėgo iš Lietuvos 
ar šie skaičiai liečia tik 
tuos, kurie atvyko Ameri
kon.

Jeigu tai yra iš viso toks 
skaičius pabėgęs iš Lietu
vos, tai, turime 
jų pabėgo mažiau 
tikėjomės.

Žymėtinas tas

pasakyti, 
negu mes

posakis:

tuvos liaudžiai lėšavo ne
mažai. Ką gi jie davė liau
džiai grąžon? Sunkiausiu 
lietuvių tautai metu jie 
(jei ne visi, tai daug jų) 
įstojo didžiausio lietuvių 
tautos priešo, hitlerizmo 
tarnybon! Paskui jie pabė
go iš Lietuvos, palikdami 
liaudį, tautą “dievo apveiz- 
dai.”

Jeigu profesionalai būtų 
buvę padorūs ir apdairūs 
žmonės ir būtų pasilikę 
Lietuvoje, aišku, jie galėjo 
nemažai padėti lietuvių 
tautai greičiau atstatyti ka
ro sugriautą ūkį.

Esant stokai lietuvių 
profesionalų, tuojau po ka
ro lietuvių tauta kvietėsi 
profesionalus talkon iš kitų, 
seseriškų respublikų, 
gi ausiai iš Rusijos.
pat metu tarybinė Lietu
vos vyriausybė deda di
džiausių pastangų naujai 
inteligentijai, naujiems 
profesionalams priauklėti. 
Niekad lietuvių tautos is
torijoje nebuvo kreipiama 
į mokslinimą jaunų žmonių 
tiek dėmesio, kiek kreipia
ma šiuo metu. Be abejoji
mo, neužilgo i padarytoji

kosloyakijoje religija “per
sekiojama.” “Persekioja 
ma” ant tiek, kad kunigas 
Machalka dabar skelbia 
“dievo žodį” be automatų 
pagalbos!

Jes, jes!...
Nemažai Čechoslovakijos 

katalikų kunigų rašosi po 
taikos peticijomis, nepai
sydami to, kad Vatikanas 
darbuojasi už naują karą, 
už automatą ir atomo bom
ba! c-

dau- 
Tuo

“labai didelis skaičius mo
kytojų, buv. /valstybės tar
nautojų, karių, policijos pa- spraga bus "užtverta: 
reigunų, taip pat ūkininkų 
ir darbininkų.”

Kaip matome, pastarųjų 
skaičiaus net ir pats “Drau
gas” nežino, — vadinasi, 
jų daug. Daugiausiai, be 
abejojimo, yra visokių bu
vusių valdininkų, policijos 
pareigūnų, žvalgybininkų, 
na, ir, galimas daiktas, ne
mažas yra skaičius buvusių 
turtingesniųjų ūkininkų. 
Darbininkų, aišku, mažiau
sia.

Buvusieji valdininkai, 
žvalgybininkai, policininkai, 
generolai — patsai pras
čiausias elementas. Nes jie 
lupo skūrą Lietuvos liau
džiai; jie tarnavo Hitleriui, 
jie daugiausiai žudė žydus 
ir lietuvius anti-fašistus, 
piešdami iš nužudytųjų 
turtą.

Atvykę Amerikon, šitie 
elementai daugiausiai triuk
šmauja prieš progresyvę 
lietuvių visuomenę.

Jiems dar vis vaidenasi, 
būk jie gyveną smetoninė
je Lietuvoje!

Įdomi “Draugo” pridėto
ji pastaba:

Ta proga įdomu pastebė
ti, kad tik vieno medicinos 
gydytojo išmokslinimas vals
tybei kaštav 25,000 - 30,000 
litų. Panašių išlaidų parei
kalavo ir kiekVieno kito aka
demines profesijos asmens 
paruošimas.

Tiesa! Šitų žmonių . pro
fesionalais padarymas Lie-

Lie- 
visokiu savu 
kokių tik jai

tuva turės 
specialistų, 
reikia.

O kas gi laukia tų, kurie 
iš Lietuvos pabėgo? Jie čia 
ar kurioj kitoj šalyj dils, 
rūdys, sunyks, nes tik re
tas kuris jų teatgaus užsi
ėmimą savo specialybėje, 
savo profesijoje.
' Kiekvienas padoresnis 
dipukas profesionalas turė
tų rimtai pagalvoti, persi- 
orijentuoti, na, ir grįžti 
atgal į tėvų žemę, į Lietu
vą, kuriančią tobulesnį, 
gražesnį gyvenimą sau ir 
busimosioms mūsų tautos i 
gentkartėms.

baigiant
Gerai, 
jums sceną Pra-

Uždanga

‘socialistu” 
kamarotai,

žino-

RELIGIJA Iš AUTOMATO
L. Jonikas rašo Vilnyj:

“Čekoslovakijoje persekio
jama religija, žudomi kuni
gai,” gvoltu rėkia kryžiuo
čiai, pradedant kun. Fruns- 
kiu ir
Grigaičiu, 
atidengsiu 
gos teismabutyje. 
pasikelia:

Prokuroras: “Tamsta ži
nojai, kas buvo ryšulyje?”

Kun. Machalkh s 
jau. Automatai.”

Prokuroras: “Ar automa
tai reikalingi skelbimui Die
vo žodžio ?”

Kun. Machalka? “Ne, bet 
aš tikėjausi,, kad 1949 me
tais čia kas nors įvyks ir au
tomatai bus reikalingi...”

Taip, mano mieli daktarė
liai Prunski iri. Grigaiti, Če-

Peša va r, Pakistan. —Nu
griovus busui nuo kalno, 
užmušta 15 žmonių.

Buvęs orlaivyno sekretorius W. Stuart Symington pri
siekdinamas National Security Resources Board pirmi- 
mininku. Jį prisiekdina J. V. Aukščiausiojo Teismo 
teisėjas Fred. M. Vinson. Prezidento padėjėjas John 

R. Steelman stebi apeigas.

KULTŪRININKAI SUSI
RŪPINĘ SAVO KOLEGO
MIS

Dešimt Hollywoodo rašy
tojų ir prodūserių turės 
eiti kalėj imam Žymiausi iš 
jų yra John Howard Law- 
son ir Dalton Trumbo. Kuo) 
jie prasižengė? Ogi tik tuo, 
kad ragangaudžiams . atsi
sakė pasisakyti, ar jie yra 
komunistai, ar ne. Tai pas
kaitytą pažeminimu bei į- 
žeidimu Kongreso. Aukš
čiausias Teismas atsisakė 
jų nuteisimą persvarstyti. 
Todėl prieš juos plačiai at
sidaro kaleiiimo durys.

Šis faktas sukėlė didelį 
nerimą ne tik Amerikos, 
bet viso pasaulio kultūri
ninkų gretose. Eina protes
tai prieš holyvūdiečių nu
baudimą • iš visų pasaulio 
kraštų. Tai skaitoma pa
neigimu, sutrempimu kul
tūrinės laisvės. Protestus 
Amerikos valdžiai prisiun
tė tokios žymios kultūri
niam pasaulyje asmenybės, 
kaip francūzas fizikas Jo
bo t-Curie, ispanų tapytojas 
Pablo Picasso, dramatur
gas George Bernard Shaw 
ir šimtai kitų. Pavyzdžiui, 
Shaw pastebi, kad šis Ame
rikos valdžios žygis prieš 
kultūrininkus pagaliau išsi
vystys 
laisvės 
Albei’t 
Mann, 
son.

Iš Anglijos gauta 
liucija, kurią priėmė 
Anglijos filmų darbuotojų 
organizacijos. Toje rezoliu
cijoje sakomą kad Jungti
nių Valstybių Aukščiausio 
Teismo atsisakymas paneigti 
žemesnio teismo nuospren
dį prieš Hollywoodo veikė
jus, “tiesioginiai paliečia vi
sus rašytojus, filmų gamin
tojus ir radijo darbuotojus 
Amerikoje, o netiesioginiai 
— visam pasaulyje.” Todėl 
anglai kultūrininkai pride
da savo protesto balsą prie 
daugybės kitų protesto bal
sų.

Prie Amerikos kultūri
ninkų teisių ir laisvės gyni
mo prideda [savo balsą ir 
Tarptautinė Moterų Fede-. 
racija, kuri atstovauja 80 
milijonų organizuotų mote
rų visam pasaulyje.

į pasikėsinimą ant 
tokių žmonių, kaip 

Thomas 
John-

Einstein, 
arba Hewlett

rezo-
trys

Dėdės Šamo žemė padi- apkase, tankas užvažiavo. < 
dėjo dipukais. Jų tarpe ne- Jis sako: 
mažas skaičius ir lietuvių. 
Daugelis jų įvažiavo su- 
klastuotais dokumentais ir 
net pavardėmis. Daugelis 
jų nors ir šumija, bet sykiu 
ir dreba, kad jų praeitis ne
būtų atidengta, kad jų dar-;pusės hitlerinę arjniją mu- 
bai viešon nebūtų iškelti. 
Ir jeigu kas pasako ar 
spauda praneša,* kad tūli jų 
hitlerininkai,, tai nė tik jie 
ginasi, kad tokiais nesą, kad 
su hitlerininkais nieko ben
dro neturėję, o tik pabėgę 
nuo komunistų teroro. Juos 
užtaria ir teisina socialisti
nė, klerikalinė ir tautinė 
spauda. “Naujienų” redak
torius Grigaitis net pagrū
mojo- L. Pruseikai, kuomet 
jis tūlus dipukus razbainin- 

I kais pavadino.
Bet palengva jie patys, 

ar tai per žioplumą, ar per 
neatsargumą, pasisako kuo- kę Ameriką, 
mi buvo ir ką veikė.

Kunigų “Draugo” 
62-me tilpo straipsnis tūlo 
dipuko VI. Ramojaus, kuris 
rašo, kad Paterson, N. J., 
susitiko popieriaus fabrike 
bedirbantį, iš numirusių 
prisikėlusį, Antaną Aiduką. 
Ir ve ką jis sako apie Aidu
ką : 1

“Prisiminė 1944 m. ru
duo, kada susiorganizavu
si grupė vyrų, pasiryžusi 
kovoti prieš besiveržiantį Į 
Lietuvą kacapą-ruskį, pas
tojo maskoliams kelią Že
maitijos lygumuose... Ir 
mušė ruskį kelias valandas, 
14 tankų sudegiųo... Prisi
menu, kalbėjo kovos drau
gai, kurie patys tikrai ma
tė, kad ruskio tankas už
važiavo ant 
ko.

“Netekom 
apgailejom, 
siaubas gyvuosius Išblaškė ko dulkėse, o ne gražiuose 
i visus keturius 
šonus.”

Ir kada VI. Ramojus pa
matė Aiduką iš numirusių 
prisikėlusį ir fabrike dir
bantį, labai nusistebėjo, o 
pastarasis pradėjo pasako
ti, kaip jis iš kulkosvaidžio 
pliekė raudonuosius, kaip 
jam sekėsi ir kaip ant jo, i

“Nubudau ant draugų 
rankų jau Rytprūsiuose. 
Buvau be ’sąmonės ir pasa
koti galiu tik draugų žo
džiais.”

Vadinasi, kada iš vienos

šė šios šalies kareiviai, jų 
tarpe ir lietuviai, kurių 
daugelis ten ir gyvybes pra
rado, daugelis sugrįžo am
žinais invalidais, o iš kitos 
pusės tą patį darė Sovietų 
Sąjungos kariai, jų tarpe ir 
lietuviai, tai tuo pačiu lai
ku Aidukas, Ramojus ir 
kompanija gelbėjo Hitlerio 
armijai, bandė Sovietų Są
jungos kariams pastoti ke-. 
lią Žemaitijos lygumose. 
Kitaip sakant, jie, bendrai 
su hitlerine armija, kariavo 
ne tik prieš Sovietų Sąjun
gą, bet ir prieš jos talkinin- 

tokiems 
gali būti vieta Amerikoje? 

Nr. Ar tokius gali užtarti save 
vadinąs socialistu Grigaitis 
ir dar grūmoti Pruseikai, 
būk jis dorus ir ramius di
pukus šmeižiąs?

Kada tokie Aidukai, Pa
mojai ir kompanija stengė
si įvažiuoti į šią šalį, prieš 
kurią faktinai kariavo, tai 
negi jie tą sakė, kuomet 
juos šios šalies pareigūnai 
apklausinėjo. Jeigu jie tei
sybę būtų pasakę, tai jų ne-

Antano Aidu-

gero draugo— 
o raudonasis

klausinėjant jie pavirto 
“nekaltais avinėliais”, vos 
tik ne “aniolėliais,” komu
nistų nukankintais, nus
kriaustais, iš tėvynės išvy
tais.

Bet dabar tas pats iš nu
mirusių prisikėlęs Antanas 
Aidukas sako:

“... Tik gaila, kad tą jau
nystę'1 tenka praleisti fabri-

pasaulio Į Zarasų ir Salako apylinkių 
laukuose. Bet ateis laikas, 
sudeginsime ne vieną rus- 
kio tanką ir grįšime 

Tokių gaivalų 
reikia kelti viešom 
kaipo kariavusiems 
savanoriai, Hitlerio armijo
je, ne vieta Amerikoje.

Salakiškis.

tenai.” 
darbus 
Jiems, 
ir dar

Šių dienų Vengrijos kaimas
Budapeštas, Vengrija.— 

Per 5 metų laikotarpį nuo 
šalies išvadavimo dienos 
Vengrijos darbo valstiečių 
gyvenime įvyko pagrindi
niai pasikeitimai. Vengri
jos kaime pasirodė ir susti
prėjo socialistinis žemės ū- 
kio sektorius, nepaprastai 
pakilo darbo valstiečių gy
venimo materialinis ir kul-1 
tūrinis lygis, susidarė vi
siškai nauji savitarpio san
tykiai tarp miesto ir kai
mo. ■ -

Sėkmingai įvykdžius 'tri
mečio planą, Vengrijos kai
mas jau gavo 4,500 naujų 
traktorių, daugiau kaip 1,- 
600 kuliamųjų ir dešimtis 
tūkstančių kitų žemės ūkio

MŪSŲ DARBO UNIJOS
United Public

unijoje: Šios unijos konven
cija įvyko Chicago j e. Tai 
yra viena iš kairiųjų unijų. 
Ją irgi neseniai CIO vadai 
išmetė iš CIO. Konvencija 
pilnai užgyrė savo vadų 
pasielgimą, kai jie nenusi
lenkė prieš Philip Murray 
ir James Carey terorą. Uni
ja bus ir veiks kaipo nepri
klausoma organizacija.

Jūrininkų unijoje: Tnter-

S ’

Workers1 national Fishermen and 
Allied Workers of Ameri
ca nutarė. prisidėti prie 
International Longshore
men’s and Warehouse men’s 
unijos. Abi unijos kol kas 
dar priklauso prie CIO. Bet 
jos yra kairiosios unijos ir 
manoma, kad netolimoje 
ateityje jūrininkų unija bus 
pašalinta iš (T \

mašinų bei transporto prie
monių. Per tą patį laiko
tarpį kaimuose ir gyven
vietėse pastatyta daugiau 
kaip 100,000 naujų gyve
namųjų namų, drėkinimo 
sistema apėmė 26,000 hol- 
dų plotą.- Didelį vaidmenį 
Vengri jos darbo valstiečių 
materialiniame .ir kultūri- 

'niame augimą , suvaidino 
taip pat kaimų plektrifika- 
vimąs. Elektra įvesta 455 
kaimuose ir 25‘sodybose.
, Penkmečio planas atve

ria dar platesnes perspekty
vas bendradarbiavimui tarp 
miesto ir kaimo vystytis. 
Penkmečio laikotarpiu ga
myklų ir fabrikų darbinin
kai duos kaimui dešimtis 
tūkstančių žemės ūkio ma
šinų. Šalies laukuose dirbs 
22,800 traktorių, 1,400 
kombainų, 2,510 naujų ku
liamųjų ir. kitų mašinų. 
Drėkinamos žemės plotas 
padidės 118,000 holdų.

Valstybe nenuilstamai 
rūpinasi valstiečių kultūri
nio lygio kėlimu. Dabar 
vien žemdirbystės gamybi
niuose kooperatyvuose yra 
530 klubų, 1,100 bibliote
kų. 25 procentai gyvenvie
čių ir kaimų turi nuolati
nius kino teatrus arba kil
nojamuosius kinus.

2 pusi.—Laisvė OL-berty, Li th. Daily)—Penkt., Birž. 9, 1950



PABAIGTUVES
(ATSIMINIMAI Iš SENOS 

PRAEITIES)
Mes tuomet nežinojom, nei 

kuriais metais tas miotikis 
įvyko. Bet pagal po pir
mojo pasaulinio karo gau
tus, man prisiųstus iš Lietu
vos gimimo dokumentus, me
trikus, ir vėliau išskaičiavus, 
tai buvo 1896 metų vasarą.

Aš buvau švogerio neap
kenčiamas, nuolat baramas, 
ujamas ir niekinamas. .Tau 
net motutė to visko nepajėgė 
perkęsti. Ir štai vieną gra
žią prieš pat Kalėdas dieną j 
mūsų kiemą įvažiavo tik ką 
naujai nulekeriuota brička 
su pora labai gražių eržilų, 
juodbėrių.

O motutė tuoj man ir pra
nešė, sakydama:

—Juruk, tai tavo tetėnas 
Levanavičius atvažiavo tavęs 
vežtis.

Aš labai susigraudinau ir 
pradėjau verkti... Man bu
vo gaila palikti kitus broliu
kus, sesutes ir kaimynus 
draugus, su kuriais labai su
tikom ir kartu žaizdavom. 
Bet tetėnas pradėjo į mane 
kalbėti, kalbinti, kad eičiau 
pas jį bandos ganyti, kaip man 
ten bus gerai, gražiai parėdys 
ir valgyti teta duos visko, ko 
tik norėsi.

Aš apsiraminau, ir net nu
džiugau. Maniau: atsikraty
siu šito pikčiurnos švogerio!

Taip motutės palydimas per 
kiemą ir buvau priverstas ap
leisti savo gimtinę. Aš tuo
met turėjau 8 metus amžiaus. 
O tas mano vadinamas tetė
nas buvo stambus buožė. Ne
toli trijų valakų savininkas. 
Jis laikydavo tris bernus, dvi 
mergas ir tris piemenėlius.

Pabuvus man savaitę kitą, 
pasirodė, kad su valgiu blo
giau, negu buvo namie. Su
pratau : viską tetėnas man 
melavo.

Išvargus daugiau pusę me
tų, sulaukėm rugpjūčio mė
nesio. Kas metai, užbaigus 
kirsti rugius, būdavo visai šei
mai iškeliamos puikios pabaig
tuvės. Anot jo: reikia padė
koti Dievui už gerą derlių.

Balių rengdavo kitame ga

METINIS PIKNIKAS
Rengia Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 3-ji Apskr. 
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le gyvenamojo, seklyčioj. Tuo
met mes tos dienos, ypač va
karo, laukėme su didžiausiu 
nekantrumu. Nes žinojom, 
gausim po šmotą pyrago, ga
balėlį skilandžio, arba nors 
kokios dešrelės galeli. Ma
nėm, nors kartą teks pilvus 
sočiai prikimšti.

Deja, mums teko skaudžiai 
nusivilti. Buožės neaprėpia
mas šykštumas viską sugadi
no. Kada jis parvažiavo iš 
Kalvarijos, pri pirkęs baliui 
visokių gerybių, tetutė su 
mergomis viską išnešiojo ir 
apdėjo seklyčioj ilgą stalą. 
Paskui suėjo bernai, mergos, 
na, ir mes, piemenėliai. Visi 
susėdo aplink stalą, o mes 
stovim pasieny ir laukiam, iki 
kas pašauks ir mus prie sta
lo.

Geraširdė senesnė merga 
Ona, patėmijus. kad mes ne
drįstam eiti prie stalo, pašau
kė, sakydama: — Na, vaike
liai, eikit šian, ir jūs sėskite 
prie stalo!

Bet mes dar nespėjom nei 
pasijudinti iš vietos, kai štai 
ateina iš ano galo ir pats 
buožė. O, matomai, jis buvo 
nekaip nusiteikęs.

Ir vos jam išgirdus, kad 
merga pašaukė piemenėlius, 
jis labai rūsčiai suriaumojo:

—Na, jau tu., Ona, šauki 
čie piemenis! Peikia čia pie
menų ?!

Vaje, vaje!. . . kad jau mu
du su Juozuku užsigavom, 
supykom ant buožės. . . Tai 
tau žertas, tokią gėdą pada
ryti ! Prie visos šeimos, prie 
keleto samdinių...

Mes bematant, nieko nelau
kę, visi trys demonstratyviš- 
kai išmaršavom laukan. Vė
liau nuėjom klojiman, kur 
mudu su Juozuku gulėda- 
vom. Petrelis gulėjo kitur. 
Puolėme ant šieno, ir, bema
tant, užmigome. Nematę nei 
šmoteli pyrago, nei skilan
džio... Mano gi tetutė ruo
šė kumpius kitame gale na
mo ir negirdėjo tų tetėno žo
džių.

O kai Ona jai pasakė, kad 
piemenėlius pravijo, tai na- 
bagutė neužilgo pati atėjo 
daržinėn mūs ieškoti. O su
radus sako:

—Eikite, vaikeliai, 7 aną [
galą stubos, aš jum duosiu 
gerą vakarienę!

Bet mes už tokį nelemtą 
įžeidimą taip buvom įpykę, 
kad nesijudinmo nei iš vie
tos. . . Tetutė, matydama, 
kad mes neisim, nuėjo. Ir už. 
kokios dešimties minučių grį
žo daržinėn, jau su ta gera 
vakariene. Tas mums neap
sakomai patiko.

O kai mudu su Juozuku 
jau viską sušveitėm, subalia- 
vojom, tai pradėjom kalbėtis, 
rodavoti, kaip ir kokiu būdu 

1 mes turime pamokyti buožę 
už tokį nelemtą jo su mumis 
pasielgimą. Tarėmės, kalbė
jomės ilgai. Ir priėjome iš
vados, kad mes galime tinka
mai jį nubausti. Juozukas 
už mane buvo trimis metais 
vyresnis. Jam teko , ganyti 
didelę bandą, apie 27 galvi
jai. Juozukas sako:

—Jurgi, žinai ką? šian
dieną Kalvarijoj buvo didelis 
jomarkas. Pernai mano tė
vas, po jomarko eidamas 
anksti iš ryto miestan, rado 
ant plento pinignęsu penkio
lika rublių. Klausyk: dar ve
žimai plentu ir dabar rieda 
iš jomarko. O jau gana vėlus 
laikas. Andai Butanavičiaus 
piemenys, sakė, po jomarko 
bėgdami plentu prisirinko vis
ko. Rlado naujutėlę gražią 
kepurę, eglinių botkaitukų, 
kuriuos matėm. O mes ar 
negalim atsikėlę anksti pa
bėgti plentu, kad ir iki Kal
varijos ?

—Gerai, gerai, — aš pri
tariau, — ir tetėnas piemenų 
neteks. Tik nepamikim.

Sulaukus ryto, dar buvo vi
sai tamsu namuose, niekas 
nei kukšt. Mes su Juozuku 
užsikėlėm, užsimetėm savo 
skarmalus ant pečių, ir dui iš 
namų tiesiai į plentą, kuris 
buvo visai netoli. Susišnekė- 
jom: vienas eisime vienu šo
nu plento, o kitas—kitu. Ir 
jei rasim ką geresnio, tai per 
pusę pasidalysim .

Į Kalvariją buvo 7 verstai. 
Einam, einam, jau netoli bus 
trys verstai, o dar nič nieko 
neradome. Pagaliau', žiūriu, 
kas tai guli mano pusėj. Pri
einam arčiau, ogi išpuolęs i§ 
vežimo ašies geležinis kaikš- 
tis, visas smaluotas, aliejuo
tas! Koja paspyriau, ir eina-

John Maragon, dešinėje, išeina iš federalio teismabu- 
čio Washingtone, kur jis tapo nuteistas už melavimą 

senatiniam komitetui šiam tyrinėjant 
“penkiaproceritinius.”

me toliau . Už “kokių dviejų 
varsnų Juozukas rado už ka
peiką baronką. Tas gerai, 
perlaužę pusiau, valgom ir ei
nam toliau. Ėjom,e toli, jau 
pradėjom skaičiuoti šeštą 
verstą, jau nuo kalnelio ma
tyt Kalvarija. O mes nieko 
geresnio neradom. Bet štai, 
tik nusileidus nuo kalnuko, 
žiūriu mano pusėj prie pat til
tuko guli didokas popierinis 
pundelis. Aš visu savo grei
čiu pribėgau, griebiau, tuoj 
nutraukiau stiprų siūlą, ogi 
čiela, čielutėlė didelė už vi
są 15 kapeikų bandelė kvieti
nio' pyrago! Bet tai dar ne 
viskas. Man išvyniojant kaž
kas nusirito pašalin plento. 
O balta nosinėlė, susukta 
daug kartų į mazgelį, nupuo
lė prie pat mano kojų.

Juozukas nuėjo atnešti aną, 
o aš pats griebiausi atrišinėti 
skarelės kampučius, mazge
lius. Ir štai išvynioja ir ran
du — du keturdešimčiai si
dabriniai ir penkių kapeikų 
variokas. O Juozukas atsine
šęs išvyniojo ir rado gabalą, 
gal daugiau pusės svaro, bran
gios dešros: O, kokia laimė!... 
Nieko daugiau nebenorime. 
Grįžtame namo.

Einame dabar linksmi. Nu
eisime pas gyvulius ir turėsi
me geresnį balių, negu vakar

turėjo šeima. Bet einant per 
beržynėlį aš savo mintį per
mainiau, pakeičiau. Sakau: 
Juozuk, žinai ką? Mudu 
šiandien prie gyvulių visai 
neikime. Ir niekam nesirody- 
kime. Juk tetėnas dabar ant 
mūs baisiai įpykęs. Jis ne 
tiktaį..ja4/ mūsų gali bartis, 
bet fr-stimušti.

Atsisėdome po berželiu iš
ryškinti mano pasiūlymą. Aš 
tęsiu, sakau, eisime tiesiai 
daržinėn ir gulsime. Juk' 
valgyti turime.

Juozukas ant tos propozici
jos mielai sutiko. Povaliuko 
slenkam per beržynėlį, per 
alksnynėlį, paskui per sodą 
patvoriais, krūmokšniais, pri- 
slinkom klojimą, sulindom į 
kanapes, ir matom, kad vie
nas bernas gano galvijus, ki
tas—kiaules su avelėmis. O 
Petrukas—savo žąseles. Mu- 
do povaliuko, kaip koki va
gys, praslinkom per kanapes, 
paskui pakluonių per galą 
peludės, sulindome klojiman, 
užsikopėme aukštai šalinėn 
ant šieno, kurio buvo iki pa
čiam kreigui. Ten giliai jsi- 
kasėm, pasidarėm gerą migį. 
Sušveitėme pusę bandelės py
rago, visą kilbasą, dešrą. Ir 
dar ilgai pasikalbėję, užmigo
me.

Pabudom, kai jau buvo vi
sai tamsu, naktis. Vasaros
naktis buvo nepaprastai gra
ži — tyku, mėnulis ir žvaigž
dės per skylę kreige mums 
šviečia . Nei perdaug šilta, 
nei šalta. Dar kiek patūnojus, 
užmigome ar ne, nežinau, tik 
girdime, kad buožė jau gar
siai rėkauja ant kiemo.

Mes povaliuko kalbamės: 
eiti šį rytą prie gyvulių, ar 
dar neiti ? Sakau : Jau tetė
nas nubaustas užtektinai. Bet 
Juozukas sako:

—Neikime dar ir šiandien. 
Nesirodykime, žiūrėsime, kas 
bus.

Sakau: Gerai, neikim. 
Juk tetėnas pasakė, kad jam 
piemenų nereikia. O jei jų 
nereikia prie stalo, tai nerei
kia nei prie gyvulių.

Valgyti jau vėl norisi, bet 
mes dar turime pusę bandelės 
pyrago. Tik nelaimė, van
dens neturėjome. O dabar 
jau mus kankino troškulys. 
Vėliau klausom, gaspadorius 
barasi su bernu Juozu. Ber
nas pyksta, kad jam reikia 
ganyti gyvulius. Jis sako:

—Aš ne piemuo! Aš einu 
prie savo darbo! Lai mergos 
gano!

O buožė jau prašo gražiai-:
—Paganyk, Juozuk, paga

nyk dar nors šiandieną! Mer
gos turi labai degančiai rei
kalingo darbo ir gaspadinė 
jų neleis prie gyvulių!

Klausom, bernas jau vėl ge
na galvijus, zurzėdamas.

Ne po ilgo buožė su kitu 
bernu atlėkė klojiman, ir rė
kia, šaukia į mus:

—Juiuozai! Juurai! Kelki
tės, eikite pas gyvulius!

O mes tūno j am šiene ir juo
kiamės. Po Jo šaukia bernas 
Antanas:

—Juuozai, Juozuuk! Juu
rai, Juruuk! Eikite prie gy
vulių !

Klauso, klauso, niekas ne

atsiliepia. Nieko negirdėti.
Po to bernas sako:

—čia jų nėra! Jie kaž 
kur atsidūrė.

O tetėnas:
—Mažu kur šiene guli, ru- 

pužiokai, o kas juos žino!
šūktelėjo dar porą kartų, 

paklausė, nieko nesigirdi. 
Abu išėjo.

Mes paskui kalbamės, kas 
reikės toliau daryti. Suvalgėm 
pyragą, tas dar labiau padi
dino mūsų troškulį. Bet nu
lipti bijomės. Turime laukti 
nakties. Kai visai jau sute
mo, mudu nulipome, priėjo
me prie sioželkos, -puolėme 
ant kranto, galvas sukišome 
vandenin (šulnys buvo per
daug gilus). Prigėrėme, pri- 
gėrėme, kiek tik į mus lindo. 
Paskui vėl grįžome į savo 
gūštą.

Taip ištūnojom tą naktį, 
per dieną ir kitą naktį. Su
laukus ryto, buožė jau tik ant 
kiemo parėkalojo, patriukš
mavo ir viskas aptyko. O 
mudviejų pilvai jau revoliu
ciją kelia — burzgia, staugia, 
vaitoja, valgyti norisi neišpa
sakytai. šnekamės: Kur pir
miausia eisime? Ką bedary
sime? Nusileidom žemyn, iš- 
sėlinom iš daržinės, slapsty
damiesi pro sodelį, patvoriais, 
tėmijome, kur kas eina, k ą 
veikia. Matome, pas mano 
tetutę atėjo kaiminka, tai ge
rai. Tetutė ją palydės ir tuo 

! pačiu mus pamatys.
4—Pabaigtuvės

Sėdime kanapėse ir laukia
me, kada kaiminka išeis. Gal 
daugiau už pusės valandos 
matom, abi ateina per kiemą 
į kelelį. Mes greitai prilėkė
me netoli kelelio patvory, 
puolėme ant žolės ir nuduo- 
dam — miegam . . . Klausom, 
jau visai netoli kalbasi—žo
džiai aiškiai girdėti, pro kam
pą tvoros mus praėję jos su
stojo. Tuo momentu mano 
tetutė net į viršui pašokus su
šuko :

—Ogi anava kus mūs vai
kai !. . .

Nieko nelaukus atbėgo prie 
mūs, vieną už rankos smar
kiai papurtė, paskui kitą. O 
mes nuduodame miegą, kaip 
negyvi... O ji:

—Vaikeliai, vaikeliai, kur 
jūs dingot, kur buvot?!... 
Eikite greičiau, aš jum duo
siu pusryčius, ir eisit prie gy
vulių ! Nes jau bernai juos 
gano! O jūs dingot, nei pas 
tėvus, nei namuose jūs niekas 
nesurado!

Nei Juozuko tėvai, nei ma
no motutė apie mūs prapuoli
mą nieko nežinojo.

Pusryčiai mums labai pati

Istorinė iš Amerikos Lietuvių 
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ko... nes buvome išalky, 
kaip šuneliai.

Sulaukę vakaro, parginėme 
gyvulius, uždarėme tvartus, ir 
jau einame į stubą. Bet ne
toli sutinkame buožę iš stubos 
einant kieman. Dabar jis pri
ėjęs arti prie mūs jau juokau
damas sako:

—Na, vaikai! Ar jau že- 
noti sugrįžote?! Pas mergas 
buvote, a?

Bet Juozukas jam tuoj at
kirto :

—Jūs sakėt, kad jums pie
menų nereikia, tai už tai mes 
pabėgom!

šį pasikalbėjimą išgirdus, 
tetutė, skubiai atbėgus, sako:

—Nepravaryki vėl pieme
nukų, ba dabar jau turėsi 
pats gyvulius ganyti!

O jis taip pat juokdamasis 
atsakė:

—Kas čia juos varo.
Ir, žiūrėdamas į mus, vėl 

sako:
—žiūrėk, varliai! Ir tu 

man taip supyk!
Susninkų Jurgis.

Dedham, Mass.
Mirė Juozas Lieponis

Po ilgos ir sunkios ligos 
mirė geras draugas Juozas 
Lieponis, 21 d. gegužės. Jis 
buvo palaidotas 24 d. gegu
žės. Velionis paliko didelia
me nuliūdime savo gyvenimo 
draugę Oną, dvi dukteris, du 
sūnus, šešis anūkus, du bro
lius ir tris seseris.

Velionis iš Lietuvos paėjo 
iš Suvalkijos, nuo Zapyškio, 
šioj šalyj išgyveno apie 40 
metų. Buvo nuoširdus, susi
pratęs žmogus, nuolatinis 
dienraščio Laisvės skaityto
jas. Priklausė prie LDS 15 
kuopos ir Lietuvių Literatūros 
Draugijos 70 kuopos.

Buvo laisvas žmogus ir 
griežtai nusistatęs prieš reli
ginius prietarus. Ir čia ten
ka priminti senas“ posakis: 
“Gyvųjų valia.” Taip atsitiko 
ir su Juozu Lieponiu. Jam 
mirus, buvo pakviestas minis- 
teris, kuris skaitė maldas iš
lydint velionį į kapus ir ant 
kapų. Mat, tiems kunigams, 
bile tik užmoka, tai jie vi
siems į dangų “vartus atida
ro.”

Tegul būna velioniui lengva 
ilsėtis Amerikos žemelėje, o 
jo šeimai liūdesio valandoje 
reiškiu užuojautą.

J. Barris.

Hong Kong.—čiang Kai- 
šeko kinai tautininkai bom
bardavo prekinį anglu lai
vą ties Amoy uostu. Užmu
šė 6 jūrininkus.
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(Tąsa)

Ksaveras jį parėmė:
— Tampykis dar po tas jų landynes... 

Svilink akis ...
Klebonui toji žinia buvo taip nemalo

ni, jog* jis nebesusigaudė, kaip čia griež
čiau prigriebus abudu Graužinius.

— Ajau, pervargo! Persitempė! — 
ėmė jis pulti Kajetoną/— Dykas, kaip 
jautis! Niavet kapos vyrų negalėjo su
rinkt? Ir ko tam kaime sėdi?. .. Tik po 
mergas trankytis!...

Visame valsčiuje nebuvo nė vieno 
žmogaus, kuris galėtų išjudinti to komi
teto reikalus. Viskas virto Kanopai ant 
galvos.

— Nuvažiuotum Vilniun. Kiti gi nu
važiuoja. Ne ko čia dykas būni, bent cu
kraus tam sušelpimui atvežtam ... Tū
beliai, ana, visą valsčių savo cukrum už
vertė ...

“Velniai rautų! Ko aš turiu už visus 
kryžiavotis! Kiekvienas tegu pats save 
gano!” V '

Juk taipgi ir būdavo nuo amžių: kas 
pajėgesnis, tas ir kibdavo į gyvenimą. O 
kam neužtekdavo nei sugebėjimo, nei jė
gos, — tas smukdavo. Tūbeliai buvo čie- 
lyžemiai,” kaip ir kiti, o kai sūnus, fron
tui artėjant, išgrobė intendantūros san
dėlius Daugavpily, tai cukraus ir tė
vams, ir visai giminei užteko per trejus 
karo metus. Ne kuo kitu, kaip tik tuo 
intendantūros lobiu laikėsi ii* Vilniaus 
šelpimo komitetas, — kelius vagonus gė
rybių išsivežė iš kariškų sandėlių komi- 
tetininkai. Ir sau užteko, ir provincijai 
kada-ne-kada patrupindavo. Ką gi, — 
reikia gyventi.

Dėl šito Kanopa nedarė priekaištų nei 
Tūbeliui, nei komitetui. Žinoma, atsira
do karštakošiu, kurie kariniu sandėliu C ' C- 4-
maisto išdavimą Liepojoje, Daugav- 
pilyje ir Vilniuje pavadino išdavyste, 
juo labiau, kad pats Tūbelis pasiliko šia
pus fronto, Vilniuje, pas komitetininką 
Smetoną. Bet Kanopa Į gyvenimą žiūrė
jo kitaip:

“Gyvent, ag, reikia . ., Tai ir gyvena 
pamažėle, kaip pelė ant aruodo ... Reiks 
vėl to cukraus iš jo pakratyt, — seniai 
jau bebūta Vilniuje ... O tą komitetą 
šiaip taip, však, sulipdysiu, ne šiandien, 
tai ryt. Kad tik tie “iš kairės,” nesio- 
žiavę, prisidėtų ... Mokytojas reikia 
pritraukt! Juo tai patikės ... Dirbąs, 
plūkiąs jisai, — visas kreizas jo pilnas.. 
Jis, žaltys, nuo ispankos kitokį vaistą iš
rado: granatom, paraku gydo savo skur- 
deivas... Baisu! Ag, pasakyta: — Jau 
kirvis pridėtas prie medžio šaknies. ..”

Lyg atspėdamas klebono mintis, Ksa

veras išsitarė:
—Nebėr ramybės namuos. Spurdo 

tie skelfanagiai... Laužadžio tik tik ne- 
nudėjo. . . Namuos dabar nebenakvoja 
jisai... Po svetimas daržines: kur nak
tis, kur kita... Ne gyvenimas — ašaros!

Klebonas apsiniaukęs tylėjo. Gaspadi- 
nė jau tarškino lėkštes, iš virtuvės skli
do smagūs kvapai, o čia — “velniai ži
no kas!”

— Gendvilio Mataušas, bėglys, šovė!
— paaiškino Kajetonas.

— Gendviliukas, visi šneka, — parė
mė senasis Graužinis. — Kad dabar, po 
to karto, nesudraust, tai jau ir nebesu- 

. turėsi jų daugiau, — sužvėrės!...
—.0 kam pri leidot prie to? Kurgi gal

vos? ... —■ karščiavosi klebonas.
‘ — Apibark, apibark, kad geresnis bū
tų, o kad nepabėgtų, pritūrėk,—pagirk, 
paglostyk!... Niavet arklį inžabojęs tu
ri žiūrėt, kad neinspirtų!... Tartum 
pirmą dieną ant svieto gyventumėt!...

Visi nutilo. Buvo nejauku. Pagaliau 
kunigas paklausė, pakeisdamas toną:

— Ar pietavot?
Nuo pietų Graužiniai atsisakė,, bet kai 

padavė arbatos, sėdo abu prie stmo.
Nutaikęs palankesnę minutę, Ksave

ras Graužinis vėl priminė kunigui:
— Iššauk, prabaščiau, Gendviliuką. 

Privaryk jį prie pakaros .. . Nebėr nei 
namuos ramybės, nei ant kelio ... Aša
ros, ne gyvenimas...

— Atsiųsk man jį rytoj, — trumpai 
numetė kunigas.

— Man nėr kaip: pasakys — priskun- 
džiau, — pasipriešino Graužinis. — Per 
Grundalą išsišauktum, prabaščiau.

Kanopa nieko neatsakė. vJis galvojo 
apie pasitarimą Rokiškyje.

Kada Graužiniams pastatė po antrą 
stiklą arbatos, kunigas juokais atstūmė 
cukrinę nuo Kajetono rankų:

— Iki Vilniun nenuvažiuosi, tai gerk 
nesaldintą.

Kajetonas užraudo, o kunigas vėl: 
. — Aha, sarmata? O užpečky sėdėt ne 
sarmata?

— Nesėdžiu užpečky... — ėmė tei
sintis Kajetonas. (

—Tai kiek gi žmonių turi? Kad ne
sėdėtum, tai jau kokį šimtą vyrų būtum 
susiradęs.

Ksaveras niūriai numojo ranka:
— Šimtais šiandien tai tik Didžkus 

skaito. O jau mum ... Ką čia kalbėt: ko
miteto ir to nesulipdom. Kad taip Didž- 
kų patraukus, kažna?

— Kur? — nesuprato klebonas.
— Sakau, — komitetan?
Klebonas staiga suprunkštė:

(Bus daugiau)

CHICAGOS ŽINIOS
32 Sudegė Liepsnose

“Chicagos žmones buvo bai
siai išgąsdinti žinios apie ne
laimę, netoli 63-čios ant State 
St. Mirtimis čia užsimokėjo 
32, kurie taip sudegę, kad 
sunku juos atpažinti,” sako 
K. P. išleistam suminėtu 
klausimu cirkuliare.

Toliau aiškinama, kad laik- 
, raščių daviniais 50 sužeistų ii 

apie 200 liko be pastogės, di
džiumoje jaunamečiai. '

Paprasti žmonės, juodi ii 
balti, sako aiškinimas, reiš
kia giliausią simpatiją liūde
sio apimtoms šeimoms ir jų 
draugams. Taipgi jie nori 
žinoti, ką kaltinti už tai.

« “Pasvarstykite šiuos fak- 
tus!” rašo lapelis. “Patiltė 
63-čios gatvės reguliariai liū
čių užliejiama ir yra priežas
timi išsvičiavimo gatvekarių 
ir suvėlinimų. Tinkamas nu- 

, leidimas vandens prašalintų 
užliejimą. Kodėl gi Miesto

B Taryba nesirūpino^ tuomi?
“Padavadijimas užginti 

dviejų vežimų gazo trekam 
naudotis gatvėmis, kur žmo- 

, hių judėjimas yra didelis, ke
li metai atgal buvo įneštas 
Miesto Taryboje. Kodėl gi 
Miesto Taryba jo nepriėmė?” 
<Toliau pareiškime nurodo- 

ma, kad pastangos yra deda

mos suversti nelaimės prie
žastį ant žuvusio motormano. 
Taipgi nurodoma, kad Chica
go Tranzito Tarybos skuba 
turėtų būti pasmerkta, nes 
aulyg Mrs. Mamie Manning, 
žmonos žuvusio motormano, 
jos vyras turėjo į laiką eise
ną padaryti. Motormanai yra 
verčiami laikytis nustatyto 
greičio eisenos, o kai reikia 
apsukti kelis blokus dėl van
deniu užlietos padėties, va- 
žiuotė suskubinama, sake ji.
“Kas gi Pagaliau Kaltas?,” 

stato klausimą K. P. išleista
me pareiškime ir jo pabaigo
je pridedama, kad: ’“Chica
gos žmonės neturi daleisti 
politikieriams, 0 p e r u o j au
tiems CTA ir Standard Oil 
prisegti kaltę žuvusiam mo- 
tormanui.”

“Majoras Kenrielly, Miesto 
Taryba ir tarnai didžiojo biz
nio yra tame kalti. Jų godu
mas ir korupcija yra pama
tiniais kaltininkais šios nelai
mingos tragedijos. Tai yra 
tie, kurie pelnus statoz aukš
čiau žmonių gyvasties,” sako 
K. P. pareiškime.

Toliau pareiškime akstina- 
ma žmonės reikalauti:

“Kad CTA išmokėtų pilną 
atlyginimą už žuvusius ir su
žeistus. ■ :

“Kad miestas rūpintųsi pa
stoge ir maistu šeimų, kurios 
neteko pastogės.

“Kad Miesto Taryba, pri
imtų padavadijimą gazolino 
trokam nevažinėti gatvėmis, 
kur eina didelis žmonių judė- 
jimas-eisena.

“Kad būtų sudaryta iš Pi
liečių Tyrinėjimo Komitetas, 
įskaitant unijų atstovus, dva
siškius, inžinierius ir atstovus 
nuo negrų.

“Kartu primenama, dėl sa
vo paties apsaugos, kiekvieno 
piliečio pareiga rašyti majo
rui Kennelly ir savo Alder- 
manų reikalauti, kad jie im
tų žingsnį tuo reikalu, kad 
panaši tragedija daugiau ne
pasikartotų ateityje.” J. M.

FBI medžioja 70 prisiekusiu 
pagal Tafto įstatymą

Washington. — Slapto
sios FBI policijos agentai 
sekioja ir šniukštinėja 70 
unijų viršininkų, kurie pri
siekė, jog nėra komunistai, 
kaip reikalauja Tafto-Hart- 
ley’o įstatymas.

Valdžios teisingumo de- 
partmentas nužiūri, kad 
jie “kreivai prisiekę”. To
dėl rengiasi patraukti juos 
teisman. Bet departmento 
valdininkai sakė, jog dar 
trūksta liudytojų prieš tuos 
unijų pareigūnus.

(Tgsa)
— Kas jį žino? Štai, ne

seniai jis buvo įlindęs nak
tį į kaimyninio djačoko bi
tyną, o djačokas pats sau
gojo. Na, sugavo jį ir tam
soje apkūlė. Kai baigė, Jef- 
remas ir sako jam: “O ar 
žinai tu, ką mušei?” — 
Djačokas taip ir apstulbo, 
kai pažino jį iš balso. “Na, 
brolau, — sako Jef rėmas, 
— tau tai atsirūgs”. Djačo
kas jam į kojas: “Imk, gir
di, ką nori.” — “Ne, sako, 
aš iš tavęs savo laiku paim
siu tą, ko norėsiu.” Ir ką 
jūs manote? Juk nuo tos 
pačios dienos djačokas, lyg 
nuplikytas, kaip šešėlis, 
slankioja, “širdį, sako, man 
skauda; matyt, labai jau 
stipriu žodžiu užkeikė mane 
plėšikas”. Štai kas jam at
sitiko, tam djačokui.

— Tu r būt, kvailas tas 
djačokas, — pastebėjau aš.

—• Kvailas? O kaip jūs 
šitą išspręsite? Atėjo kar
tą įsakymas sugauti tą Jef- 
remą. Policijos viršininkas 
atsirado pas mus labai 
smarkus. Štai ir nuėjo apie 
dešimt žmonių į mišką Jef- 
remo gaudyti. Žiūri, o jis 
eina jiems priešais. Vienas 
iš jų ir suriko: “Štai jis, 
laikykite jį, riškite!” O Jef
remas nuėjo į mišką ir iš- 
sipiovė medelį kokių dviejų 
pirštų storumo, paskui kad 
šoks vėl į kelią, šlykštus 
toksai, baisus, kad suko
manduos, tartum genero
las koks aikštėje: “Klaup
kitės!” — visi taip ir sukri
to. “O kuris čia, sako, šau
kė: laikykite, riškite? Tu, 
Serioga?” Tas kad pašoks 
ir ėmė bėgti... O Jefremas 
paskui ir pagaliu jam per' 
kulnis... Kokį varstą jį taip! 
glostė. Ir paskiau vis dar 
gailėdavosi: “Pikta, girdi, 
kad nesutrukdžiau jam at
sigavėti.” Mat, visa tai at
sitiko prieš pačias Filipov- 
kas. Na, o viršininką net
rukus iškėlė, taip viskas ir 
pasibaigė.
—Kodėl gi jie visi jam pa

sidavė?
— Taigi! Kodėl?
— Jis juos visus įbaugi

no ir daro su jumis, ką no
ri.

— Įbaugino... Jis bet ką 
įbaugins. Na ir gabus jis 
visokioms išmonėms, dieve 
tu mano! Kartą užtikau 
aš jį miške, lijo gerokai, aš 
norėjau pasukti į šalį... O| 
jis pažiūrėjo į mane, pamo
jo man ranka ■ pas save. 
“Girdi, eik arčiau, Kondra- 
tai, nebijok. Pasimokyk iš 
manęs, kaip miške reikia 
gyventi, lietuje sausam bū
ti”. Aš priėjau. O jis besė
dįs po eglaite ir ugnį susi
kūręs iš šlapių šakų: dūmų 
prisirinko eglaitėje ir nepra
leidžia lietaus. Nustebino 
jis mane, o kartą štai ką jis 
išgalvojo (ir Kondratas su
sijuokė), na, ir prijuokino. 
Avižas pas mus kūlė jaujo-j 
je, bet nepabaigė, paskuti
nio klojimo nespėjo susem
ti, na, paliko nakčiai du 
sargybinius, o vyrukai bu
vo ne per drąsūs. Štai, sė
di jie ir šnekučiuųjasi, o 
Jefremas prikišo marški
nių rankoves šiaudų, galus 
užrišo ir tuos marškinius 
užsimovė ant galvos. Taip 
apsikarstęs, prislinko jis 
prie jaujos ir ėmė iš už 
kampo rodytis, savo ragus 
kaišioti. Vienas vyrukas ir 
sako antram: “Matai?” — 
“Matau”, sako antras, ir 
kad maus... tik tvoros su-

mė maišą avižų ir nusinešė 
namo. Patsai paskui viską 
papasakojo. Jau ir gėdino 
jis vyrukus, tai gėdino... 
Tikrai!

Kondratas vėl susijuokė. 
Ir Jegoras šypsojosi.

— Tai tiktai tvoros sub
raškėjo! — pasakė jisai.

—Tiek juos ir tematė,— 
pridūrė Kondratas. — Taip 
kūrė!

Mes vėl visi nutilome. 
Staiga Kondratas sukruto 
ir išsitiesė.

— Ee, dievuliau, — sušu
ko jis, — nagi ten gaisras!

— Kur, kame? — pak
lausėme mes.

— Štai, žiūrėkite, prie
šais, kur mes važiuojame. 
Tikrai gaisras. O Jefremas, 
tasai Jefremas — juk iš
pranašavo! Ar tiktai ne jo 
darbas, to prakeiktojo vel- 
noko...

Aš pažiūrėjau tenai, kur 
rodė Kondratas. Iš tikrųjų, 
apie du arba tris kilomet
rus prieš mus, už žemo eg
lyno žaliojo ruožto, iš lėto 
kilo nuo žemės drūtas, pal
šas dūmų stulpas, po tru
puti išsilenkdamas ir 
platėda’mas, lyg kokia 
kepurė: į ‘dešinę ir Į 
kairę nuo jo buvo matyti 
kiti, kiek mažesni ir baltes
ni stulpai.

Valstietis, visas raudo- 
nas, prakaituotas, vien
marškinis. išsidraikiusiais 
plaukais, išsigandusiu vei
du, atšuoliavo tiesiai prie 
mūsų ir vos-vos sustabdei 
savo paskubomis pažabotą 
kuiną.

— Brolyčiai, — paklausė 
jis uždususiu balsu, 
nematėte eigulių?

— Ne, nematėme, 
tai, ar. miškas dega?

(Daugiau bus)

ar

Kas

Reuther Pardavė 
GM Darbininkus

Penkių metų kontraktas, 
kurį pasirašė Reuth eris su 
General Motors kompanija, 
verčia darbininkus gerai pa
svarstyti, kodėl taip Reuthe- 
riui pasisekė parduoti darbi
ninkus G M kompanijai.

Jeigu darbininkai priims tą 
penkių metų kontraktą, jie 
bus parsidavę su dūšia ir kū
nu, nes per penkis metus jie 
negalės kelti balso prieš pa
šėlišką darbo skubumą bei ki
tas blogas sąlygas, kurias 
kompanijos moka Įvesti, kai 
kartą kontraktas yra pasira
šytas. Kontraktas tiesiai pa
rodo, kaip Reuth eris pasitar- 
naujh kompanijai surišant 
darbininkų rankas, kad -jie 
negalėtų pasipriešinti prieš 
kompanijų baisų išnaudojimą 
ir žėrimąsi sau didžiausių pel
nų.

Ne tik GM darbininkai tu
rėtų gerai apgalvoti šį Reu- 
therio pardavimą darbininkų 
bosams, bet ir kitų korpora
cijų, nes toks kontraktas ati
daro kelią visoms pasekti G M 
pavyzdį ir pažaboti savo dar
bininkus. Pašalietis.

Užprotestavo Prieš Leidimą 
Nešioti Šautuvą

Civilių Teisių Kongreso 
ateivių teisių gynimo komite
tas pasiuntė apskrities kler
kui pi’otesto laišką, kada su
žinojo, kad tūlam Leo J. Sy
rakis buvo išduotas leidimas 
nešiotis šautuvą.

Balandžio 2-1 d. ir gegužės 
16 d. šių metu Syrakis liudi
jo prieš Mary Gosman ir An
na G an ley. Jos buvo iš k 1 a il
si nejamos imigracijos depart
mento. Jo paties liudijimas 
davė suprasti, kad Į jį buvo 
daromas spaudimas ir jis bu
vo grasinamas per Imigraci
jos ir Natūralizacijos Tar
nystes agentus.

Laiške Civilių Teisių Kon
gresas pažymi, kad Syrakis

tratėjo. D Jefremas prisė-
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turėtų susilaukti didžiausioj 
paniekinimo iš kiekvieno doro 
amerikiečio, kuris neapken
čia tokių liudytojų prieš de
portacijai skiriamas ypatas.

“Jo prašymas leidimo ne
šioti šautuvą parodo, kad jo 
protas yra nukrypęs ir jis įsi
vaizduoja “puolimus” ant jo 
gyvasties. Jis neturi jokio pa
mato tokiam klejojimui, neigi 
turi jokių įrodymų. Jo dū
kimas pa remtas ant netyros 
sąžinės. Tarp savo kaimynų 
jis turi nepastovaus charak
terio ir didelio girtuoklio re
putaciją,” sako toliau C. T. 
K. laiškas.

Toliau nurodoma, kad Syra
kis ne vienatinis liudijęs tuo
se deportacijos išklausinėji
muose. Suteikimas jam lei
dimo logiškai veda prie sutei
kimo leidimo visiems informa
cijas teikiantiems, kurių dau
gelis turi darbo šnipų, gengs- 
terių ir kitokių niekšų re
kordus.

■Suteikimas leidimo tokiam 
charakteriui, kaip Syrakis, 
yra padrąsinimas šauti ne
apsiginklavusius detroitiečius, 
kurie gali parodyti prieš jį 
neapykantą dėlei jo niekšiš
kų darbų. Ir klerkui įspėja
ma, kad jis bus atsakomingas 
už pasekmes.

Suteikimas Syrakisui leidi
mo buvo viešai paskelbtas 
vietiniuose laikraščiuose ir tas 
gali neigiamai atsiliepti į 
dviejų minėtų ypatų išklausi
nėjimus, sako toliau C. T. K. 
Ir laišką baigia su reikalavi
mu, kad leidimas būtų . greit 
atšauktas. Toliau reikalauja
ma progos stoti į viešą iš
klausinėjimą ii’ įrodyti, kodėl 
Syrakis neturėtų nešiotis pa
slėptų ginklų. D. T.

Seoul, Korėja. — Pieti
nės Korėjos teismas nus- 
merkė mirti komunistą Čo 
Mai. Valdžia kaltino Mai, 
kad jis bahdęs nužudyt 
prezidentą Syngmaną Rhee.

<♦>

<♦)

LAISVES PIKNIKAS <f>

<♦)

<♦>

Įvyks Sekmadienį

LIEPOS 2 JULY
1950

Prasidės 1-mą valandą po pietų

Bus Klaščiaus

CLINTON PARK
Betts ir Maspeth Avės.

Maspeth, L. L, N. Y.
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Kadangi tuom tarpu įvyksta LDS seimas Brooklyne, tai 
bus daug svečių iš kitų miestų. Suvažiuos viršaus 200 de
legatų iš daugelio miestų. Būkite piknike, ir susipažinki
te su jais.

George Kazakevičiaus Orkestras
gros įvairius muzikos kavalkus šokiams

Brooklyno Aido Choras, diriguojant Geo. Kazakevičiui duos gražią 
dainų programą. Būtinai išgirskite jį.

Programa 
prasidės 

5 valandų 
po pietų

Įžanga 
75 centai 

taksai 
įskaityti

Muzika 
nuo 6-tos 
valandos 
po pietų

Nepamirškite pakviesti į šį pikniką savo draugus ir kaimynus. Atsilankę 
į pikniką, jie bus jums dėkingi už pakvietimą. Nes jie čia turės sau malo- 
lonaus pasitenkinimo. Laikas jau trumpas, tad rengkitės patys ir primin
kite kitiems, kad jau laikas viskuom apsirūpinti piknikui. Norime priminti 
ir tą, kad piknikas įvyksta didžiosios Liepos 4-tos šventes savaitėje. Po pik- 
niko nebus dirbama. Puiki proga poilsiui. PIKNIKO KO1VIISUA
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Manchester, Conn
Suvaidinta “Nevykusi Meilė”

X Gražiausiame, linksmiausia- 
me birželio mėnesyje darži
ninkas ir jo draugas ūkinin
kas purena žemę, sėja j ją 
s$klą ir sodina diegą su ne
išmatuojama viltimi, jog ne
užilgo sulauks puikaus der* 
liaus, sykiu ir maisto. Nevel
tui ši darbymetė ne vieną, bet 
keliolika žmonių sulaikė nuo 
spektaklio birželio 3 d., kur| 
davė Lietuvos Sūnų ir 
terų Draugija Lietuvių 
tainėje, kai iš Hartfordo 
vės Choro 
“Nevykusi

Tačiau, 
komisijos 
stengė ir
rėmėjus, įteikė po bilietą, tai, 
kad ir keletas, iš priežasties 
darbo, negalėjo spektaklyje 
dalyvauti, bet jie draugiją pa
rėmė. Dalyvavusiems vaidi
nimas labai patiko. Jie tu
rėjo gražaus juoko, na, ir 
dėl to nesiskūpėjo aplodis
mentų dėl vaidintojų. Ta 

ų, proga čia toko jiem susipažin
ti su veikalo autore Rozali
ja Ulevičiūte.

Vaidmeniui užsibaigus, ak
toriai ir didoka tėmytojų gru- , pikniką, 
pė perėjo į apatinę svetainę. 
Ten visi vaisinėsi ir šnekučia
vosi, o komisija puikiai trak
tavo aktorius su įvairiais ska
nėšiais. Tuo tarpu J. Roman i skaitytojų.
ant smuiko ir E. Krasinskas; komisija, kur tik randa pro- 
ant armoniko puikiai pa- gą, atsikreipia į geros valios 
linksmino, melodingai groda-j žmones, kad prisidėtų prie jų 
mi. Kadangi patys aktoriai j vaišių stalo, kuris bus pa- 
irgi geri Laisvės Choro daini- ruoštas pikniko laike. Mies- 
ninkai, tai šie gražiai padai-j tiečiai ir ūkininkai jau dabar 

tartum pail- ! turi galvoti, su kokia dovana

Duk-
Sve-

Lais- 
akt oriai vaidino

Meilė.”
beesant darbštiems 
nariams, jie pasi- 

pasiekė visus savo

St. Petersburg, FJarodosi, kovoja už geresnį at
lyginimą, vienok jų algos nė
ra aukštesnes už kitų miestų.

Buvo laikai, kada 
mieste darbininkams 

geresnes, 
žinoma,

Brockton, Massgino vos tik atliktą vaidini
mo programą.

Todėl L. S. ir D. Draugijos 
komisija nuoširdžiai dėkoja 
aktoriams už pasišventimą— 
“Nevykusi Meilė” veikalo su- 
vaidinimą ir veltui atvykimą!

Apie aktorius jau spaudoje 
buvo minėta, tai nekartosime. 
Bet apie Manchesterio dar
buotojus tenka priminti, nes 
jiems retai spaudoje tenka 
pasirodyti dėl esamo menkes
nio veikimo. J rengimo komi
siją įėjo O. Lemežienė, J. Bu- 
javičius, C. Bočius ir B. Le- 
mežis. Parengimo laike dar
bavosi ir gaspadiniavo O. Le- 
mežienė, J. Birutienė, M. Bu- 
javičienė, J. Kasiliauskiene, 
kita M. Bujavičienė ir kiti, 
kurių vardų neteko sužinoti.

Manchesterio lietuvių tarpe 
gyvuoja gražus sutikimas, to
dėl jiems nepersunku užlai
kyti lygiai kelias draugijas ir 
skoniai įrengtą svetainę. Ne
seniai įvyko dvidešimts pen
kių metų jubiliejus, kaip sve- 

I tai nė statyta. Parengimas bu- 
j vo didelis ir našus, svečių bu
lve iš plačios apylinkės ir vi
si pasitenkinę, kad čia ran
dasi kultūringa įstaiga.

Jau ir pačiame Mancheste- 
1 ryje kalbama apie Laisvės 
i naudai būsimą liepos 16 d.

kuris atsibus Lietu- 
I viii Parke Hartforde, arti 
Glastonbury. į šį pikniką, ti
kimasi, suvažiuos daug spau
dos rėmėjų, Laisvės, Vilnies 

motoru

LITHUANIAN CITIZENS’ CLUB

PIKNIKASGegužės 28 dieną LLD 45 
kuopa užbaigimui 
rėjo pikniką pas 
Tampa, Floridoj, 
padinės parengė 
tus. Vietos- ir iš 
važiavo lietuviai, 
sm aguim ą ga d i n o 
kad kuopos narys 
blackas skaudžiai 
tas paralyžiaus.

Taigi, vietoje 
visi apgailestavo 
blacko padėtį, 
ir draugės linki 
tai nugalėti ligą!

Draugai Zablackai yra 
ui pažangių organizacijų 
riai ir veikėjai. Jie prieš 
lis metus laiko atvyko 
Brooklyn, N. Y. Kurie 
išgalite, aplankykite Zab 
ką, išreikšdami jam savo už-

Jis ir Pakalniškiai 
518 McClennan St., 

St., Clearwater, šalimai St. 
Petersburgo.

K. J. Tashalis.

Šiame 
mokėjo 

geras algas, geresnes, negu 
kur kitur; tada, žinoma, pa
kilo abelnai ir . visas pragyve
nimas. Privatiški pirkliai 
tuomi nori ir dabar pasinau
doti, palaikant labai aukštas 
kainas, šio miesto darbinin
kai turi atsižvelgti į kitų 
miestų industrinę kompetici
ją. Jų pagamintos prekės tu
ri būti parduotos. Dirbtuvių 
savininkai skundžiasi, kad jie 
negali surasti pakankamai 
pirkėjų savo prekėms, nes jų 
pagaminimas perdaug bran
giai atsieinąs, ir tt.

Prekių gamintojai, būdami 
unijistais,' stengiasi palaikyti 
unijos nustatytą už darbą 
mokestį, bet fabrikantai kė
sinasi numušti. Jie sako, kad 
unija perdaug reikalauja. Tū
li dirbtuvių savininkai bando 
pabėgti nuo unijos, perkelda
mi savo dirbtuves j tas vie
tas, kur tos išdirbystės unijų 
nėra. Jeigu didelė įmonė iš
sikrausto, tas padaro nesma
gumą ne tik unijai, bet ir 
miestui. Ton, kur unijų nė
ra, žmonės dirba už mažesnį 
atlyginimą, o fabrikantai gali 
pigiau parduoti savo prekes. 
Jie lengvai suranda turgavie
tes, nes privatiška apyvarta 
unijų nepaiso.

Prie ko tas prives? Kame 
yra išeitis? Visų pirma, dar
bo žmonės turi būt suorga
nizuoti į tokias unijas, kurios 
pripažįsta klasių kovą. Tos 
unijos turi apimti tokios rū
šies išdirbystės visus centrus, 
po visą šalį. Paskui unija tu
ri nustatyti visur vienodą už 
darbą atlyginimą, kad fabri
kantai neturėtų progos pa
bėgti nuo unijos? Prie to, tu
rėtu būti nacionalis komite
tas nustatymui pragyvenimo 
kiekvienam miestui. Tada bū
tų šiokia-tokia- tvarka šioje

Dar nelabai seniai Ameri
kos Jungtinių Valstijų Naci
onalinė Tyrinėjimo Komisija 
buvo pasiųsta, kad tikrai iš
tirtų abelną pragyvenimą po 
visą šalį, ypatingai didmies
čiuose, kad sužinotų, kur ko
kios rendos yra mokamos už 
butus, valgomi! daiktų pro
duktų ir drabužių kainas. Tie 
trys dalykai: butai, valgomie
ji daiktai ir drabužiai paliečia 
kiekvieną gyventoją. Tos ko
misijos raporte pasirodė, jog, 
paėmus visus didmiesčius; 
Bostonas pralenkia kitus 
miestus pragyvenimo brangu
mu.

Brock to n as, 
didmiesčiais, 
miestas, turinti, 
šešias dešimtis 
čius gyventoj ii. 
randasi netoli Bostono, bet ja
me pragyvenimas, kaip ant 
kurių dalyki], atsieina bran
giau ir už Bostoną. Ypačiai 
valgomųjų daiktų ir drabu
žių kainos labai aukštos. Su- 
lyg pragyvenimo brangumu, 
turėtų būt ir algos už darbą 
aukštesnės, kaip kitur, 
čiau taip nėra.

Kodėl ne? Todėl, 
stambioji pirklyba yra priva- 
t iš koše rankose. Faktinai Ko
misija Apsaugojimui Pirkly- 
bos Reikalų valdo šį miestą. 
Suprantama, jie nustato ir 
kainas ant tūlų prekių. O su 
darbu ir už jį atlyginimu jie 
visai nesirūpina — palieka 
patiems darbininkams. Nors 
darbo žmonės turi unijas ir,

sezono tu- 
Bernotus, 

Mūsų 
gerus 
toliau 

Bet
nelaime,

gas- 
pi c- 
su- 

visa

buvo išiik-

linksmumo,
Jurgio Ža

visi draugai 
Jurgiui grei-

so-
na-

&

ĮVYKS
t

Sekmadienį, Birželio 1.1 June
Prasidės 1-mą vai. dieną ir tęsis iki vėlai

Lietuvių Kempėje
West Broadway, Gardner, Mass.

Tai bus prieš-sdminis piknikas, kokio neturėjome per 
keletą metų. Kviečiame visus iš Gardnerio ir iš apylin
kės atsilankyti. O pikniku visi būsite pasitenkinę. Nes 
labai graži vieta. — Jei bus šilta, galėsite pasimaudyti, 
pasiimkite bathing siutus.

palygintis su 
nėra didelis

liktai apie 
tris tūkstan- 
Šis miestelis

Paramai Dienraščio
laisves

Vose Pond Pavilion
Maynard, Mass

r1

galėtų prisidėti prie šios 
''S stalo. ' Svečias.

ka d

PIKNIKAS

Sekmad., Uepos-July S6

navo.

uojautą, 
gyvena

Washfflgtmj, D. C
Ta

DIDYSIS MAraaRDO

Visi rytai rengkitčs į savo dienraščio 
didįjį pikniką, kuris įvyks

Puiki dainų programa, daug visokių pamarginimų bei įvai
rumų, dalyvaus chorai, mažesnės grupės ir paskiri asmenys. Iš 
anksto rengkitės jame dalyvauti. Turėsite malonumo pasima
tyti su daugeliu seniai matytų ir įsigysite naujų pažinčių.

ši didžioji iškilme bus

ARARAT CAMP

May nardo pikniko bilietai yra iš anksto platinami, pasisteng- 
kite įsigyti jų arba pasirūpinkite jų platinimu savo kolonijose

May nardo piknikai yra pagarsėję gerais valgiais. Nes iš dau
gelio kolonijų gaspadines pasirūpina prigaminti ir atvežti į 
pikniką kuo geriusių valgių. Taipgi bus ir gėrimų.

Massachusetts valstijos pažangiosios lietuvių or
ganizacijos kviečia visų rytų lietuvius dalyvauti 

šioje gražioje iškilmėje ir tuomi finansinei 
paremti dienraštį Laisvę

pasiūlymu, 
viską, kas 

reikalinga, 
ir kovojan-

Bet, ant 
mažas 

vi

Pasiūlymas, nors būtų ir tei
singas, liekasi 
Kad atsiekti tą 
gera, prakilnu ir 
reikia susipratusių 
čių darbo žmonių,
nelaimės, yra tiktai 
tokių nuošimtis. Kaip ir 
sdr kitui’, taip ir šiame mies
te, didžiuma darbininkų tiki 
į stambųjį kapitalą ir laukia 
iš jo išganymo. Klauso to
kių žmonių, kurie ’ stoja už 
palaikymą dabartinės siste
mos .

Kad suprasti savo klasės 
pamatinius reikalavimus, nė
ra taip jau lengvas dalykas. 
Priseina atydžiai studijuoti 
įvairių šalių politines ir eko
nomines sistemas ir abelną 
darbininkų judėjimą. Tas at
siekti yra sunku šioje civili
zacijoje, nes darb i n i n k ų 
užbovijimui yra palaikoma 
daug visokių įstaigų. Tos 
įstaigos ruošia įvairius pa
rengimus: tautinius, religi
nius ir sportinius. Darbi
ninkai nori tą viską sek
ti, ir tuomi liekasi jų laikas 
užimtas. Vakarais prie ra
dijų klausosi kapitalui atsida
vusių komentatorių, kurie vi
sai sumaišo jų protus.

Nežiūrint tų visų trukdy
mų, šiame miestelyje yra su
sipratusių darbo žmonių ju
dėjimas. Tą judėjimą sutve
ria pati kapitalistinė sistema. 
Darbai visur silpnėja, 
bių armija kasdien vi 
naši. Baisus 
gązdina!

Brocktonas 
rus miestukas,
ti lig šiol buvo neblogai. Bet 
dabar kai kuriems- pasidarė 
nepakenčiama. S.

Bedar- 
s didi- 

rytojus visus

yra gana sva- 
ir jame gyven-

B.

Tik amerikonai atlaiką 
vakarą Europą ...

Paryžius. — Buvęs Fran
ci] os premjeras Paul Rey- 
naud, dabar sugrįžęs iš sa
vo prakalbų maršruto 
Jungtinėse Valstijose, sakė 
amerikonų klubui Paryžiu
je: Jeigu Amerika apleistų 
vakarinę Europą, tai Rusi
ja viską ten laimėtų.

m i teta s tupėjo 
rengimą, kuriame 
ja. Parengimas 
Kultūros Salėjo, 
gi a Avė. N. W.

Atsilankė apie 
sumokėdami po 
įžangos. Pirmini

pa-

kitam kėlėsi ir nešė.aukas 
pirmininkui, ir netrukus pir
mininkas paskelbė, kad dien-

i raščio reikalams sukelta $750.
Į Tai didelė ir graži parama 
j nuo tokio skaičiaus publikos.

Po to buvo diskusijos ir 
: daug statyta klausimų kalbė-, 
tojui, j kuriuos M, Gold nuo
širdžiai ir maloniai suteikė

160 žmonių,
25 centus 

tikas papra- 
ir pa-šė publiką nnsiram^iti i 

aiškino sueigos tikslą. 1 
gontu buvo Michael Gold, ku 
ris neseniai grįžo

republikoną senatorių Joe 
McCarthy už “kriminali
nius jo nusikaltimus ir blo
gus elgesius.”

SANDĖLIS KNYGŲ-ŽOLIŲ
Knygos

i Vainikėlis, paveiksluotos mišių
į maldos, Tilžės spaudos .....   75c
i Didžiausias naujas sapnininkas $1.50 
j Lietuviška Gaspadinė, su 450 
j visokiausių receptų ............
Naujas Savizrolas •— juokingas 

! Laimės Nuspėjimas, Planetos ..
VETERANU KOMITETAS Duktė Gyveno Pūstynėje .......
RE! K ALA ITJ A TEIST į n“™,™ ariu' 8raž‘ apysaka ""
McCarthy

i Washington. — Amerikos

Steponas Joniškietis $1.25 
50c 
25c 
25c 
30c

žvaigždynas — su 
pabrėžimai, kaip planetos 

keliauja ...............................
i . . _ [Raktas, kaip gali atrasti laimę 1.00
■ VetcrąniĮ Komitetas kreipe- ' Vaidcliotka, apysaka apie Skais

girio pilį, kur dieną-naktį 
degdavo lietuvių aukuras. Su 

paveikslais .............................
Dainų rinkinys, apie 120 dainų 

i Lengvas Būdas Išmokt Angliškai 35c 
I Velnias — Kapitonas, žingeidūs 

skaitymai, knyga apie 400 psl. 1.75
Biblija, tai yra tikrai pilnas 

šventraštis, 1127 pusi. apd. 2.50
Karvės -ir Gerų Sūrių Padarymas 25c 
Juokų, Mįslių, Šposų monologų

Rinkinys 35c
Rinkinys Visokių Trumpų Pasa

kaičių, juokingų ir labai nau
dingų ..................................... 25c

is užsienio, sį į Kongresą, kad pavary-
tų ir teisman patrauktų

prie I

Susirinkusi publika karštai 
pasveikino ji ovacijomis. Jis 
sakė, kad pasaulyje liaudis | 
yra labai sujudus. Jis darė i 
pasaulinę apžvalgą, aiškinda-l 
mas, kaip kapitalo šalyse ne- Į 
darbas plečiasi, žmones varg- ‘ 
sta, nemažas skaičius tiesiai į 
badauja, darbo žmones kei- į 
kia išnaudotojus, neapkenčia 
tos apsiginklavimo naštos, ku
rią imperialistai užkorė ant 

i liaudies, ruošdamiesi 
baisaus naujo karo.

Europoje visos kapitalisti
nės valstybes 
ekonomiškame k r i z y j e. 
pitalistinė tvarka ton 
ko tik amerikoniškais 
riais; jeigu ne tie Marshallo 
Planai, Trumano “pagalba,” 
tai seniai ton jau būtų dar
bo liaudis prie savo reikalų 
tvarkymo.

Susirinkusi publika labai ra
miai ir atydžiai išklausė pre
legento kalbos. M. Gold, 
baigdamas kalbą, prašo pa
remti dienraštį aukomis, ku
rio, kaip kiekvieno darbinin
kiško laikraščio, padėtis sun-

Vakacijomis 
Apsirūpinkite

Lower Shore Road,
Išsirandavoja kambarys vienam 

ar dviem asmenims su valgiu (turi 
būt be vaikų). Valgis tikrai lietu
viškas — geras. Dėl platesnių in
formacijų rašykite ar telefonuokite: 
Barnegat 8-4091.

BUNGALOW ŠEIMAI
Išsirandavoja • puikus bungalow 

šeimai iš keletos asmenų. Išnuomuo-
dideliame I jame savaitei, menesiui ar visam se-

Ka-

Susirinkusi publika parode 
savo susipratimą, vienas po

PRANEŠIMAI
BINGHAMTON, N. Y.

ALDLD 20 kuopos susirinkimas 
jvyks penktadieni, birželio (June) 9 
d., pradžia 7:30 vai. vakare, Lietu
vių salėje. Šiame susirinkime bus 
rinkimas delegatų j LDS seimą, tad 
dalyvaukite visi, taipgi pasirūpinki
te atsivesti i 
sek r.

ir naujų narių.- II.
(107-8)

50c

75c
75c

Geriausios žolės, kurios yra nuo 
sekančių kentėjimų:

strėnų ir inkstų skaudėjimo 75c 
sutukimo, eik kūdyn .... 1.00
nervų sugedimo, bemiegės 1.00 
vyriškumo nustojimo ..... 1.25
vandeninės ir širdies ligų 75c

zonų i.
PUIKIOS MAUDYNĖS
Bay maudynės už pusės mailės ir 

atviros jūros maudynė už 8 mailių 
nuo šios vietos. Netoli nuo Atlantic

I City.

Nuo
Nuo
Nuo
Nuo
Nuo
Trcjanka, stambios šaknys ariel. 75c
Nuo
Nuo

5
Nuo

1.00

1.10

75c

Barnegat, N. J.

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Howes St.

Brooklyn, N. Y.

Vi.soki vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui- reikme
nys — už griežtai žemas kainas.

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. O., 

EDWIN LANE, PI L G.
Tei. EVcrgreen 7-6868

LLD

CLEVELAND, O.
Corletiečii; Piknikas.

Rengia bendrai dvi kuopa 
57 ir LDS 138 , sekmadienį, birželio
11 d., 1950. Draugų Rūbų ūkėj ant 
kelio 422 važiuojant iš Clcvclando 
bus dvi mylios ir puse (2^) prava
žiavus Welshfield, Ohio. Įžangos ne
bus. Turėsimo gerą muziką, grieš 
lietuviškus ir angliškus šokius, tu
rėsime skanių valgių ir gėrimų iki 
valios. Kviečia visus, kaip Clevelan- 
do ir apylinkės, taip ir mūsų visus 
gerus draugų ir drauges ūkininkus. 
—Rengimo Komisija,. (107-8) ■

WORCESTER, MASS.
LLD 11 kuopos susirinkimas 

įvyks birželio 11. d., 10:30 rytą, 29 
Endicott St. Čia turėsim pasikalbė
jimą reikale LLD suvažiavimo . ir 
Laisvės pikniko, kuris jvyks .May- 
narde, liepos 2 d. Visi draugai pra
šomi dalyvauti. — Sekr. J. M. Lu
kas. (107-8)

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

NEWARK 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

cukrinės ligos (diabetis) 
aukšto kraujo spaudimo, 

uncijos ...............................
kosulio, dusulio, mainų ar 

bile kokios asthmos paleng.
Nuo visokių ramatiškų sausgėlų 75c 

Pinigus geriausiai siųsti per pašto 
Money Order, arba siunčiame ir už
dėtu mokesčiu C. O.' D.

M. ZUKAITIS
334 Dean Rd., Spencerport, N. Y.

Spencerport. N. Y.

Namų Savininkams
Mes namus taisome, penti- 

name iš lauko ir vidaus; tai
so m stogus, gatarus ir kami
nus. Nesvarbu kaip toli ir 
kaip didelis ar mažas darbas. 
Reikale parašykite atvirutę 
arba telefonuokite:

John Petrus, 131 Pond St., 
Randolph, Mass.
117V-J.

So. Bostono 
Broadway, Room 
vakarais.

Tek Ra 6-

ofisas, 409
4, nuo 5-7
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CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

valandoj kreipki- 
manęs dieną ar 

greit suteiksime

Liūdesio 
tės prie 
naktį, 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo
derniškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti.

1113 Mt. Vernon St. 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— Penkt., Birž. 9, 1950 
/



būtinai ateikite pasitarti
sukelti 

fondą, 
nori 
pat- 

kuris 
gyvybiniais 

vi- 
pir- 
bai-

St., Richmond Hill, N. Y. Pra
džia 8 vai. vakaro.

Laisvės Administracija.

AR JŪS kada turėjote 
KELIS ŠIMTUS SVEČIU?

Mirė Mateušas Kleiza
seniau gy-

Prašė Prezidento Išlaisvinti Nuteistuosius
Pradėdami darbą 

Laisvės išlaikymui 
Laisvės direktoriai 
matyti, ką pasakys 
sai Brooklynas, 
visuomet, visais
dienraščio ir bendrai 
su omen ės reikalais stoja 
masis ir daugeliu atvejų 
gia pirmiausiu.

Gal būt, kad jūs neturite 
pinigų? Gal nedirbate? Gal 
ligos prispaudė? Dėl to gafė- 
tumėt pamanyti: kas iš to, 
kad nueisiu, jeigu šiuo tarpu 
pinigų nusinešti negaliu. Ta
čiau tokia mintis būtų klai
dinga.

Susirinkime bus svarstoma 
visokios priemonės Laisvei už
tikrinti išgyvenimą sunkme
čio, kuris susidarė dėl pa
neštų didelių išlaidų persi
krausiant ir dėl visokių me
džiagų, įrankių ir jų dalių 
nesvietiško pabrangimo. Jūs 
kai kuo galėsite patarti. Gal 
ką nors padirbėti. Patsai jū
sų dalyvavimas ir pasakymas 
kitiems, ką girdėjote, tar
naus laikraščio gerovei. Tad—

Visi Laisvės orieteliai kvie- 
d raugą, 
nebūtų

Siuvėjų Dėmesiui
A. C. W. of A. unijos lietu

vių siuvėjų 54-to skyriaus de
legato rinkimai įvyksta š. m. 
birželio (June) 20 ir 21 die
nomis, unijos namuose, 11-27 
Arion Place, Brooklyn, N. Y.

Rinkimų sale bus atidaryta 
nuo 4 vai. po pietų iki 9 vai. 
vakaro. Rinkimai vyksta slap
tu balsavimu.

Balsuoti turės teisę visi sky
riaus nariai, kurie turės su 
savim bet kurią šių metų ap
mokėtą unijos kortelę ir so
cial security kortelę. Bus če- 
kiuojamas kiekvieno nario 
ledger numeris.

Kviečiami visi skyriaus na
riai kuo gausingiausiai daly
vauti, nes nuo jūsų pareina 
mūsų skyriui tinkamo delega
to

Gal ne. Turėjote kelis ar 
keliolika. O ir tai pasitaiko 
netikėtumų, ne visuomet pa
vyksta priimti taip, kaip no
rėtumėt.

LDS turės mielų svečių šim
tais liepos 1-9 savaitę. LDS 
Trečioji apskritis, kuriai teks 
garbė (ai’ negarbė, jeigu ne
pavyktų) būti tų svečių priė
mėja, kviečia jus visus tal
kon. Talką jūs galite suteik
ti visai smagiu sau būdu-, da
lyvaudami apskrities piknike, 
kurio pelnas skiriamas LDS 
Seimo svečių priėmimo reika
lams.

Piknikas įvyks jau šį sek
madieni, birželio (June) li
tą, Lithuanian Liberty Park, 
340 Mitchell Ave., Linden, 
N. J. ’

Kelrodis
kurie vyksite iš 

tai traukiniai
New
nuoYorko,

Penu stoties išeina sekamomis 
valandomis. 11:40, 1:05, 2:- 
10, 3:25, 4:08.

Atvykę į Linden, N. J., ei
kite po tiesiai kelis blokus 
Wood Ave., iki Simson Avė., 
ir vieną bloką Simson Avė. 
iki Mitchell Ave.

Apskrities Komitetas.

išrinkimas.

Siuvėjų 54-to Skyr.
Pild. Taryba.

(108-9)

birželio

čiarni ateiti ir kviesti 
kuris šio pranešimo 
skaitęs.

Pasitarimas įvyks
9-tos vakarą, ši penktadienį, 
Liberty Auditorijos patalpose, 
kamp. Atlantic Avė. ir 110th

Pirmu kartu New Yorko 
istorijoje visu spaustuvių 
amatų darbininkai buvo susi
rinkę planuoti naują 
tą ir bendrai visi, 
redaktorius, pateiks 
savo reikalavimus.

APIE KELEIVINI ROJŲ KRIAUČIAMS 
KITOR IR APIE VARGUS BROOKLYNE

(Feljetonas)

Skaitydamas 
gūžės men.) 
meitų siuvėjų 
apie kitų miestų ir Brooklyno 
kriaučius, 
karčiausį 
rijęs, vistiek saldu darėsi 
širdžiai, kuomet sužinojau, 
kad kituose miestuose kriau- 
čiams taip gerai.

Tik pagalvokit, kaip gerai 
būtų, jeigu gyvenčiau Bosto
ne. Konvencijai atėjus, pasi
ėmei sau žmonelę prie šalies 

' ir važiuok ekspresu arba or
laiviu skrisk j konvencijos po
sėdžius, atstovaudamas 
save. Arba gali sakyti, 
atstovauji visus Bos t 
kriaučius—niekas nebus 
šingas, komunistams 
saktis.

Keleivyje (ge- 
apie Amalga- 
konvenciją ir

nepaisant, kad ir 
pipirą buvau pra- 

vistiek saldu 
kuomet

pats 
kad

o n o 
prie-

duotas

daug, bet 
ten kon- 

tik gabu- 
O jeigu

Baltimorėje kriaučių lokale 
“komunistų“ yra 
jie aplamdyti ir iš 
vencijoje dalyvavo 
sis biznio agentas,
ir buvo koks delegatas, bet 
Keleivio reporteriui atrodė 
kokiu ablavuku ar “staliniš
kos” koronės esybe, na, tai 
kam dar popierj teršti su jo 
pavarde.

Rochesteryje prieš porą me
tų kriaučiai apsidirbo su “ko
munistais” ir buvo atsiuntę i 
konvenciją viso šimto “prūf” 
du lietuvius. Komunistai prie 
lokalo vairo nebuvo prilei
džiami arčiau dviejų rusiškų 
mylių per visą tą dviejų me
tų perijodą. Ir tik šiai kon-

kontrak- 
įskaitant 
firmoms

visi kriaučiai užganėdinti. O 
kurie buvo neužganėdinti, tų 
“intrigantų“ jau seniai nusi
kratyta.

Na, argi Lain, kaip Brook- 
lyne? žinoma, kad ne taip. 
Ten geriau.

Dabar paimkim Brooklyno 
kriaučių lokalą, kuris gyvuo
ja titaniškoj katastrofoj. Vi
sas didysis Brooklyno kriau
čių lokalas— tai “staliniška“ 
koronė.

Kiek laiko atgal brookly- 
niečių vaire buvo žmogus, ir 
dar ne su bile liemeniu, o iš
minties gabumą galima prily
ginti prie Hitlerio, gerai bu
vo išsimirkinęs čikagiškių 
kriaučių “ascencijoje” ir bu
vo bepradėjęs lokalą “gel
bėti.” Tas vyras jau buvo 
pasirinkęs ir žalią medį, ant 
kurio būtų kryžiavęs visus 
tuos “staliniškos” koronės 
esybes, kurie vis daugėja ir 
daugėja, kaip koks skruzdė
lynas. Tik vakar buvo išpa
žinties, žiūrėk, šiandien Jie

I jau “staliniškos“ koronek 
esybės.

Na, ir kas atsitiko su tuo 
žmogumi, kuris taip nuošir
džiai “gelbėjo” lokalą, ne 
man, Baltimorės Ablavukui, 
viską žinoti, žinau tik tiek, 
kad jis ir mizernos sudėties 
esybė jo pagelbininkas prie 
to žali© medžio gavo “strok.” 
Ir jiedu per metus laiko turės

Na, pakol jie pagys, jei pa- 
gys, Brooklyno kriaučiai turi

vencijai atėjus, tą rytą atsi- , patys rūpintis savo padėtimi, 
kėlę tie šimto “prūf“ lietu
viai apsižiūri, kad lokalą “ko
munistai” “pavogė.” “Well,” 
aksidentas, tai aksidentas, ką 
gi gali daryti, bet visgi ge
riau, kaip Brooklyne.

Chicaga. Ar gali būti kur 
nors kriaučiams geriau, kaip 
Chicagoje ? 
“intrigantų 
seniai, f 
mi niekas nedraudžia, 
tik savo 
kitam, 
kaip Brooklyne. 
rinktas žmogus 
tų ir jis visą tą 
čių naštą neša, 
kriaučius politinėmis ir eko
nominėmis gerovėmis. Na, ar 
tas negerai? žinoma, kad 
gerai. Chicagos kriaučiams 
nerūpi biznio agento, pirmi- rūpintis, 
ninko, iždininko, ar pildomo- pundų, tik laukti 
sios tarybos narių rinkimas. 
Už juos yra kam rūpintis ir

“Komunistinių” 
nusikratyta jau 

Rūpintis savo padėti- 
__ ' > bile 

rūpesčio neišsitarsi 
Chicagoje ne taip, 

Ten buvo iš- 
prieŠ 20 me- 
sunkią kriau- 
aprūpindamas

Rūpintis biznio agento, pir
mininko, iždininko ir vykdo
mosios tarybos narių išrinki
mu. Tas viskas prisieis ap
sirūpinti patiems kriaučiams, 
be jo didenybės pagalbos.

dar liko kelios bėdos, 
kuriu path's kriaučiai negalės 
atlikti, 
kriaučių 
form anų 
Lietuvai 
tais ‘ 
esybėmis, 
praryti, kaip garnys varlę.

Taigi, ar Brooklyno kriau- 
čiat gali prisilyginti prie ki
tų miestų kriaučių ? žinoma, 
kad negali. Keleiviniai sako, 
kad čia perdaug “staliniškos” 
koronės. Tad nei biznio agen
tas, nei kriaučiai neturėtų 

kad būtų šapose 
keleivinės

Ir

■Tai iš lietuviškų 
kontraktorių ir jų 

. koląktuoti pinigų 
vaduoti ir kovoti su 

staliniškos” koronės 
kurie nori lokalą

revoliucijos.
Baltimorės Ablavukas*

Mateušas Kleiza,
Maspethe, o pastaruoju 
Huntingtone, mirė bir- 
6-tą, po operacijos. Jis 
staiga susirgęs gegūžės

Funeral 
priešais

venęs 
laiku 
želio 
buvo 
27-tą.

Pašarvotas Vogei’s
Home, Grand Ave.,
Alyvų Kalnelio kapines, Mas
pethe.

Laidotuvės įvyks birželio 
10-tą, šeštadienį, 10 vai. ry
to, šv. Jono kapinėse, po ap
eigų Apreiškimo

Likto liūdesyje 
fanija ir šeima, 
k i am e užuojautą.

bažnyčioje.
žmona
Jiems

Pataisa

Ste- 
reiš-

FLORIDA IR KALIFORNIJA, ILLINOIS 
IR KITOS VALSTIJOS BUS 
ATSTOVAUTOS LAISVES PIKNIKE

Maspethe, tikimasi

garsiojo Hol-

pranešama, atsiųs 
savo jaunimo atsto- 

pažįstamus kali- 
liepos pradžioje 

suvažiavimuo- 
i visa 
lietu- 

pikni-

«
Laisves pikniko, įvyksian

čiame jau už trijų savaičių, 
liepos 2-rą, Klaščiaus Clinton 
Parke,
svečių iš visos plačios šalies.

Los Angele 
lywoodo globėjo miesto lietu
viai, kaip 
visą būrį
vauti mums 
forniečius 
įvyksiančiuose 
muose i r ^pasimatyti su 
Brooklyno ir apylinkės 
viu visuomene Laisvės ' 
ke.

Stan-
kus rašo: “Pasimatysime Lais
vės piknike liepos 2 d.“

Dar nežinome, kas daugiau 
atvyksta su juomi, vienok iš 
patyrimo jau žinome, jog jis 
nevažiuoja tuščiu auto. Gali
me drąsiai laukti daugiau 
svečių.

Iš kitos parubežinės (tarp 
pietinių ir šiaurinių) valsti-

jos, Maryland o, atvyksta bal- 
timoriečiai Antanas žemaitis 
ir P. Paserskis, abui geri te
nykštėse organizacijose vei
kėjai ir 
patrijotai.

Didžioji 
,ga, vėliau, 
mums daugiau žinių, 
ir žinomosios jau yra didelės. 
Iš ten atvyks buvę nepapras
tai populiarūs brooklyniečiai 
ir taip pat dabar garsūs chi- 
cagiečiai Leonas Prūseika ir 
Petras šolomskas, taipgi 
cagietis G. Montvila.

Kas brooklyniečių jau 
sumobilizavę savo stalus 
nikui ?

organizacijose
dienraščio Laisvės

lietuviškoji Chica- 
tikimės, praneš 

Tačiau

chi-

turi 
pik-

PAMOJIMAI
Ieškau darbo ant formas. Moku 

visų farmerskų darbų, 
ties 
ga, 
su:

Del mokes- 
susitarsime. Jei kam reikalin- 

prašome pasikviesti, tokiu 
R. Peter Malenowske, 

1001 Eastern Parkway, 
Brooklyn 13, N. Y.

adrc-

O’Dwyer Sake Nenorįs 
republikonu koalicijos

M a j oras O ’ D wyer prae j usį 
pirmadienį pareiškė, kad vis
kas, ko reikią nugalėti New 
Yorko 18-me kongresiniame 
distrikte darbininkų kongres- 
maną Marcantonijų, esą tik 
reikią gauti “gerą ir aukštė
jantį demokratą.” Toksai de
mokratas turįs būti simpatin
gas Truman o programai. Tam 
nesą reikalo vienytis su re- 
publikonais. Jis netikįs re
publikonu kalboms apie koa
liciją.

Republikonu viršininkas 
Curran tuomi užsigavo ir at
sikirto, kad jis laikysęsis prin
cipo. Gi majoras nesupran
tąs nei to žodžio prasmės.

Majoras sakė, kad jeigu 
republikonai nuoširdžiai norį 
nugalėti * Marcantonijų, jie 
galėsią remti jų, tammanie- 
čių, kandidatą.

Mrs. Ella Halsey, 80 metų, 
pareikalavo nuo savo vyro 
Charles, 75 metų, perskyrų 
ir po $75 per savaitę pragy
venimui. Buvo išgyvenę poro
je 47 metus. Ar galima kal
tinti už divorsus tuos, ku
riems dar liekasi po 50 metų 
gyventi ?

(108)

metų,leškau sau draugės, apie 40 
kad ir senesnės. Gali būti našlė ar
ba persiskyrus, tik mylinti šeimy
niškų gyvenimų. Norėčiau laisvai ma
nančios. Mano užsiėmimas laikrodi
ninkas, dirbu ant savęs. Daugiau 
informacijų skambinkit: > Cloverdale 
6-9272. Arba rašykit: O. K. Jewelry, 
7415 13th Ave., Brooklyn 28, N. Y.

(108-12)

S. S. Lockett, M. D
GYDYTOJAS

223 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Valandos:
1—2 dienom: 6—8 vakarais 

Ir Pagal Pasitarimais
Telefonas EVergreen 4-0203

Matthew A
BUYUS

(Buyauskas)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUSZ

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

* HAPPY DAYS RESTAURANT & BAR 
426 South 5th Street Brooklyn, N. Y.

VAKARIENĖ 85c. 
iš 7-iu patrovų

PIETŪS 60c.
iš 5-ių patrovų

VAKARIENĖ ŠEIMAI Iš DVIEJŲ
8-ių Patrovų Gerai Suderinto Valgio $1.60

Tai vieta, kurioje jūs jausitės kaip namie. Viskas patogu ir ma
lonu. Mandagus patarnavimas.

Kiekvieną šeštadienį įvyksta puota, pasivaiširiimas bei parė. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite!

Salę išnuomuojame dėl puotų, pokilių, krikštynų, parių, vestuvių. 
Žemos kainos už viską.

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

Birželio 7-tos Laisvėje, ži
nutėje apie Joną ir Anastazi
ją Kaulinius, buvo padaryta 
klaida jų antraše. Jis yra: 
261 E. 17th St., Huntington 
Station, L. I.

Susirinkę į masinį mitingą 
Manhattan Center, New Yor
ke, apie trys tūkstančiai new- 
yorkiečių kreipėsi į preziden
tą Trumaną su prašymu 
laisvinti Hollywoodo 10 ir 
sašališk o j o pri ešf ašisti n i o 
miteto 11 narių.

Jeigu nebus pakeisti teismų 
nuosprendžiai, tiems 21 tuo
jau gręsia kalėjimas. Holly- 
woodo du įžymūnai — John 
Howard Lawson ir Dalton 
Trumbo — turės šį penkta
dienį, Washingtone, pasiduo
ti įkalinimui. Jie yra nuteis
ti vienerius metus kalėti ir pa- 
simokėti po $1,000 pabaudos. 
Juos įkalinus, ta pati proce
dūra seks kitiems Hollywoo- 
do astuoniems.

Vienuolika Joint Anti-Fas
cist Refugee Komiteto narių, 
su dr. Barsky priešakyje, bir
želio 6-tą įteikė apeliacijas

vi- 
ko-

prieš įkalinimą. Apeliaciją 
atmetus, jie būtų uždaroji 
kalėjiman tuojau.

Ir vieni ir kiti 
mi 
Veiksmų Komiteto, 
teto - kurio 
sukčius Parnell Thomas, tuo- 
Tnot dar tebebuvęs neišaiš
kintu ir nenuteistu už suki
mą valstybės pinigų.

Šis masinis mitingas savo 
prašyme Trumanui panaikinti 
nuteistiesiems pabaudas, pa
reiškė, jog išlaisvinimu tų 
garbingų amerikiečių 
gotų mūsų “Ameriką 
dos.”

vieni ir kiti kaltina- 
paneigime Neamerikinių

To komi-
priešakyje buvo

apšau
nu o ge-

“Užgesus” Laisvės 
švyturiui (sugedo 
laidas), žmonės kalba, jog vi
sa tai simbolinga. švyturys 
buvo užtemęs prieš 10 metų, 
siautėjant fašizmo pavojui 
užrubežiuose.

Statulos 
elektros

PARDAVIMAI
NAMAI ANT PARDAVIMO 
Visi Turi Tuščius Kambarius

1 šeimai, su 6 kambariais, garo 
šiluma, Driveway $5,950.

2 šeimom, su 11 baksinių kamba
rių, garo šiluma, garadžius, parket 
grindys, kaina $11,750.
2 šeimom, mūrinis, su 11 baksinių 

kambarių, garo šiluma, kaina $8,250.
4 šeimom, mūrinis, atskirai staty

tas, po 4 boksinius kambarius aprat- 
mentai, $13,250.

6 šeimom, mūrinis, atskirai sta
tytas, po 4 kambarius, garo šiluma, 
kaina $15,290.

Taipgi turime visokių namų vi
sose miesto dalyse, prašome šaukti 
dėl platesnių informacijų, 
nas REpublic 9-1506.

Telefo
no?^)

jrengimais
2 maudy-

Parsiduoda farma su 
vakacijoms 11 kambarių, 
nės, šiltas ir šaltas vanduo ir visi 
kiti patogumai atostogautojams.

90 akrų žemės, gera žemė vai
siams, daržovėms ir javų auginimui. 
Vieta ant kranto East Branch De
livery upės, upstate, N. Y., kuri tin
ka maudynėms ir gausinga žuvavi- 
mui. Parduodame su traktorium ir 
kitais žemdirbystės įrankiais. Kai
na $10,000. Parduodame be agentto. 
Dėl platesnių informacijų kreipki
tės pas Frank Reinhardt, 60-11' 70th 
Ave., Brooklyn, N. Y. — Turi būt 
greit parduota. • (107-11)

GERIAUSIS

INSURANCE
1R

REAL ESTATE
Patarnavimas pas

ORMAN & MICHELSON
111-15 JAMAICA AVE.
Richmond Hill 18, N. Y.

Telefonai:
Virginia 9-0842 ir

Virginia 7-4111

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Ave.

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

Suteikiam garbingas laidotuves
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Laidotuvių Direktoriai:

F. W. Shafins-J. B. Shalins
Tel. Virginia 7-4499

REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

Pas Igną Sutkų visada rasi sau pažįstamų
492 Grand Street, Brooklyn, N. Y

Kampas Union Avė, ir Hooper Street.

TELEVISION Telefonas
EVergreen 4-8969

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS 
Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

Telefonas TFT F V T S T O NEVergreen 4-9407 1 V 1 □ 1 V P
SHUFFLE BOARD

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbenai

•DU*

TELEPHONE

STAG G 2-5043

•DC*

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

Petras Kapiskas
PALAIKO

Bar & Grill
DEGTINĖS, VYNAI

IR ALUS

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas: EVergreen 4-R174

RES. TEL.

HY. 7-3631

MATTHEW P. BALLAS
BIELIAUSKAS, LAISNIUOTAS GRABORIUS 

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRŪNAS, Manager 

(Lalsniuotas Balsamuotojas) 
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

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

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Penkt., Birž, 9, 1950
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