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Kopija sc

išrinko Ger-
Liaudies Ta-
Eisleris yra

Atsakinėdamas į reporte
rių klausimus, Eisleris pa
vadino “kvailiu’' generalj 
Amerikos prokurorą Tomą 
Clarką, jo persekiotoją.

tęsė Vi
Bet Bonno kons

* Praga 
lėktuvu iš Anglijos atskri
do vokietvs komunistas 
Gerhartas Eisleris į Čecho- 
slovakiją. x

Pirmesnėje kelionėje iš 
New Yorko į Lenkija, an
glu policija išplėšė Eislerį 
iš lenkų laivo Batory, pagal 
Amerikos reikalavimą. A- 
merika reikalavo išduot ir 
sugrąžint Eislerį į Jungti
nes Valstijas. Apglų teis
mas atmetė amerikonų rei
kalavimą ir paliuosavo Eis-

Berlin. — Rytinės Vokie
tijos Liaudies Kongresas, 
vadovaujant Socialistinės

Pasmerkė “Tarnaujančią Naciams” Vakarinės Vokietijos 
Konstituciją, Užkartą Jankių, Anglų ir Prancūzų

Generolas Čen yra 
.iš pasiturinčių tėvų. Aukš
tesnįjį mokslą jis ėjo Fran
ci jo j ir buvo vienas pirmų
jų Kinijos Komunistų Par
tijos narių.

Kariniu Šanghajaus gu
bernatorium ir miesto ma
joru paskirtas generolas 
Čen yi, Komunistų Partijos 
centro komiteto narys. Tai 
jo komandoje Trečioji liau
dininkų armija persigrūtne 
per didžiausią Yangtze upę 
350 mylių frontu ir užėmė 
sostinę Nankingą ir did
miestį šanghajų.

New York
minant per Memorial-Deco
ration dienos šventes, žuvo 
399 amerikiečiai, daugiau
sia automobilių nelaimėse, 
visose Jungtinėse Valstijo-

{Rytinės Vokietijos ' 
Liaudies Kongresas 
Priėmė Konstituciją

Bucharest, Rumunija. — 
Telepress žinių agentūra 
praneša, kad Romoje susi
rinko vadai karinių Ameri
kos šnipų iš įvairių Euro
pos kraštų. Jie susirūpinę, 
kad taip kyla ūpas prieš a- 
merikonus tuose kraštuose, 
ir svarstė, kaip veikti, kad 
galėtų atgauti palankumą 
Amerikai.

Sužinota, jog tas jankių 
šnipų vadų susirinkimas 
nutarė štai ką veikti:

Rinkti vakarinėje Euro
poje žinias apie kairiųjų 
partijas, darbo unijas, pa
lankius Sovietam politikus 
ir apie Amerikos priešus ;z

Skaldyti demokratines 
europiečių partijas ir orga- Tautininkai, 

bėgdami iš 
į Woosunga, 

bandė tuos įrengimus api
pilti gazolinu ir sudeginti. 
Bet daugelis karinių auto
mobilių patys v sustojo dėl 
gazolino stokds.

ORASA- šiltoka, dalinai 
apsiniaukę.

Praga. — ČechosĮovaki- 
jos arkivyskupas Beran už
draudė kunigams prisiekt 
ištikimybę Liaudies 
publikos valdžiai.

.Kai skaitytojas šiuos žo- 
Hr džius skaitys, Gėrhart Eider 

gal būt jau bus Pragoję.
O iš ten jis vyks Vokietijon,

Dabar atvykęs Čechoslo- 
vakijon, Eisleris pareiškė:

— Džiaugiuos, kad esu 
Čechoslovakijoj, o ne.Jungt. 
Valstijose.

Per tris mėnesius — va
sarį, kovą ir balandį—Liau
dies Armija sunaikino 300,- 
000 tautininkų kariuome
nės, įskaitant suimtuosius, 
užmuštuosius ir sunkiai su
žeistuosius, kaip paskelbė 
liaudininkų radijas.
KINIŠKAS DUNKIRKAS

Woosung, Kinija. — Ne
žinia, kiek laivais pabėgo 
tautininku kariuomenės, iš- 
trukusios nuo liaudininkų 
iš Šanghajaus. Bet Woo- 
sunge kinų tautininkai nu
kentėjo panašų smūgį, kaip 
anglai Dunkirke Antraja
me pasauliniame kare, sako

tų - komunistų), užgyrė 
Demokratinės Respublikos 
konstituciją rytinei Vokie
tijai.

(Rytinė Vokietija yra So
vietų kontroliuojama.)

Kongresas išrinko 22 de
legatus, kurie vyks į Pary
žių ir siūlys Keturių Di
džiųjų užsieninių ministrų 
konferencijai, kad priimtų 
rytinę konstituciją ištisai 
Vokietijai, kaipo nedalo
mai demokratinei respubli
kai, pagal Jaltos ir Potsda
mo konferencijos • nutari
mus.

Normaliai veikia elektra, 
vandentiekis, telegrafas, 
telefonai, geleži nkeliai. 
Liaudies valdžia kontro
liuoja grūdų, mėsos, drabu
žių ir kuro pristatymą.

Reikmenų kainos gana pa
stovios. Pranyko elgėtos- 
ubagai iš galvių. (Supran
tama, kad vyriausybė parū
pino jiem pragyvenimą.)

Naujoji vyriausybė nau
doja ir buvusius tautinin
kų policininkus, bet jau 
niekas nesiskundžia,4 kad 
policija plėštų žmones ar 
imtų kyšius (kaip buvo 
prie tautininkų valdžios).

Iš naujo atidarytos Anh
wei kasyklos pristato Nan- 
kingui anglį. Bet mieste y- 
ra dar pusėtinai daug be
darbių, sako Times kores
pondentas. , , .

Miesto majoro pareigas 
eina vienakis generolas Liu 
Po-čengas, pasižymėjęs šau
niais žygiais prieš tautinin
kus. Tai buvo toki stebėti
ni žygiai, kad jau susidarė 
liaudies pasakos apip jį.

Liaudiški Partizanai Užėmė Didelį Plotą j Rytus nuo 
Kantono; Du Pulkai Tautininkų Atėjo pas Liaudininkus

LIAUDININKAI APGU
LA TSINGTAO

Šanghai. — Kinų Liau
dies Armija veržia apgulos 
lanką aplink tautininkus 
Tsingtao uoste, rytiniame 
Šantungo pusiausalyje.

Tsingtao neseniai buvo 
Amerikos karinio laivyno 
ir marinų stovyklą. Jankiai 
iš tos stovyklos saugojo 
tautininkams kelius nuo 
liaudininkų - komunistų ir 
kitaip padėjo Čiang Kai- 
šekui, iki Liaudies Armija 
nušlavė tautininkus šiauri
nėj Kinijoj.

naujus liaudies
Liaudiniai pinigai 100 tūks
tančių sykių vertingesni už 
tautininkų bumaškas. 
ir apskaičiuojama,

balsy daugumą su savo ben
drais, anglais ir francu- 
zais. Tuomet jie valdyty ir 
rytinę Vokietiją.

Tada visas tas kraštas 
galėtų būti vartojamas kaip 
planuojamo karo stovykla 
prieš Sovietų. Sąjungą.

(Tą^a S-me pnnl.)

nizacijas ir gaminti (fabri
kuoti) melagingus gandus 
prieš Sovietų Sąjungą.

Tam šnipų susirinkimui 
buvo raportuota, kad Jugo
slavijos žmonės šaltai, su 
nepasitikėjimu žiūri į ame
rikinę propagandą, nors 
Jugoslavijos Tito valdžia 
leidžia laisvai skleisti re
akcinės amerikonų propa
gandos laikraščius.

Jankių šnipų susirinki
mui Romoje taipgi buvo 
pranešta, kad jie bando 
padaryti savo agentais y- 
pač tuos rumunus, kurie 
lanko amerikinę skaityklą 
Buchareste, Rumunijos so
stinėje.

Visas Eislerio dalykas — 
d e m o k r a tinio nusiteikimo 
žmonėms — pergalė, o A- 
merikos raudonbaubiams, re
akcininkams - 
džiulis smūgis

Irwington, Georgia.—Du 
balti vyrai pagrobė iš kalė
jimo, pašovė ir užmušė neg
rą Califą Kilią, 28 metų 
amžiaus. Jis buvo areštuo
tas dėl to, kad, girdi, “pei
liu užpuolęs” kitą negrą.

Kalėjimas toj pat pasto
gėj, kur šerifas George 
Hatcher gyvena. Šerifas 
negynė Hillo nuo linčinin-

miestas - tvir- 
prie Whangpoo 
į jūrą, 10 my- 

aus.

New Yorko Times korės 
pondentas.

Woosung 
tovė stovi 
upės žiočių 
liu į šiaurę nuo Šanghaj

Tautininkai bandė 
Woosungo laivais paspruk
ti. Liaudies Armija taip 
užklupo juos, kad tautinin
kai turėjo palikti savo pa
trankas, tankus, “buldoze
rius”, karinius automobi
lius ir kitus įrengimus.
Times korespondentas pa

stebi, jog ant paliktų tan
ku ir kitų pabūklu dar te
bėra užrašas: “Jungtinių 
Valstijų Armija.”

Tautininkai mėgino su
deginti bei susprogdinti pa
liekamus karinius įrankius.

Visas 10 mylių kelias nuo 
Šanghajaus iki Woosungo 
taip užgrūstas tautininkų 
paliktais tankais, patranko
mis, šarvuotais automobi
liais, “buldozeriais” ir ki
tais amerikiniais karo į- 
rengimais, kad beveik ne
galima praeiti, sako tas ko
respondentas, 
galvatrūkčiais 
Šanghajaus

Ar jūs girdėjote tokį juoką: 
Vokietijoje VLIK’as gamina 
“visiems užsienio lietuviams” 
konstituciją ?

Kai žmonės turi perdaug 
laisvo laiko, tai jie patys neži
no, ką daro.

Visu pirmiausiai VLIK’as 
turėtų sutvarkyti savo paties 
konstituciją ir galutinai pasa
kyti, ar jis išklausys smeto- 
nininkų ir socialistų reikala
vimą, kad į VLIK’ą būtų pri
imtas “klaipėdiečių atstovas” 
protestantas ? •

Už rytinę demokratinę 
konstituciją balsavo 1999 
Liaudies Kongreso delega
tai j^rieš 1.

Delegatai buvo išrinkti 
per visuotinus balsavimus 
rytinėje Vokietijoje gegu
žės 15-16 d.

Kongresas 
hartą Eislerį 
rybos nariu, 
pabėgęs nuo politinių per 
sekiojimų iš Amerikos.

Tautininkai Urmu žudė 
Demokratinius Kinus

Šanghai, Kinija. — Pirm 
užimant liaudininkam Šan
ghajų, tautininkai, rengda
miesi bėgti, urmu žudė 
liaudiškus kinus. Jie po ke
lias dešimtis žmonių sykiu 
varė į parkus ir šaudė. Tarp 
kitko, tautininkai 
daug studentų.

Na, tai musų parengimai 
salėse baigėsi.

Praėjusis sekmadienis ne
buvo pergeras nei piknikams 
neigi šališkoms pramogoms: 
oras rytuose buvo saulėtus, 
gražus, tačiau piknikams ne 
užtenkamai šiltas, o pramo
goms salėse — neužtenkamai 
vėsus.

D. M.’šolomskas sako, jog 
piknikas Baltimorėje buvo vi
dutinis: kaip pavyko 
dpi phiečių ruoštas 
pirmadienį — dar

Brooklyniečių 
Laisvės jubiliejui 
buvo vidutinis.

New Bavene įvykusia* spėk 
taki is, — “Mūsų * 
žaizdų” pastatymas 
ko labai gerai: 
kupina Lietuvių 
brooklyniškių aktorių 
mu visi labai pasitenkino.

Dabar plačiu mastu ruoši- 
mės prie vasariškų pramogų 
—piknikų.

Šanghai, Kinija. — Kinų 
Liaudies Armija, užimda
ma Šanghajų, didžiausią 
Azijos miestą ir svarbiau
sia uostą, paėmė nelaisvėn 
40,000 tautininkų kareivių 
ir oficierių. O viso 
fronte liaudininkai 
bei sunaikino dar 
tautininkų kariuomenės, 
kaip pranešė komunistų- 
liaudininkų radijas.

— Svetimtaučiai stebėto
jai pripažįsta, jog komu
nistai nušlavė iki 100,000 
tautininkų šang h a j a u s 
fronte, — sako Associated 
Press. — Komunistai tei
singiau praneša apie savo 
laimėjimus, negu tautinin-

Nanking, Kinija. — Jau 
vienas mėnuo praėjo, kai 
komunistai r liaudininkai 
užėmė Nankingą, , miliono 
gyventojų miestą, buvusią
ją tautininkų sostinę, ir gy
venimas mieste eina gero- 
viškai ir tvarkiai, — rašo 
Henry R. Liberman, New 
York Times koresponden-

“Nežiūrint, kaip bus atei
tyje, komunistai padarė tikrai 
gerą pirmąjį įspūdį Šancha
juje ...”

Taip rašė Associated Press 
korespondentas tuojau po to, 
kai šanghajų užėmė liaudies 
armija.

Kuo gi komunistai jau taip 
pasirodė, jei net Associated 
Press priversta juos taip gar
binti ?

Kinijos liaudies išlaisvinimo 
armijos kariai labai manda
gūs, kuklūs, žmonių nuplėšia, 
iš jų nieko sau nereikalauja.

Jie geriau bus tris dienas 
nevalgę, bet neims iš žmonių 
maisto: jie geriau miegos gat
vėse, bet nesiverš į gyventojų 
butus.

Tai kas nors naujo ir negir
dėto to didmiesčio gyvento
jams. Atsiminkime: čiang 
kai-šekininkai. būdami šan- 
ghajuje, vogė iš žmonių viską, 
ant ko tik ranką uždėjo, ir 
ką tik galėjo pakelti!

Kanton, Kinija. — Kibų 
liaudininkų - komunistų ar
mija iš šiaurės artėja prie 
Kantono didmiesčio, nau
josios tautininkų “sosti
nės”.

Tautininkų (Kuomintan- 
go) komitetas skyrė nau
juoju premjeru Ču Čengą 
vieton pasitraukusio Ho 
Ying-čino. Ču Čengas yra 
artimas Čiang Kai-šeko bi
čiulis.

Liaudies Armija jau gi
liai įsiveržė į Kvangtungo 
provinciją, kurioje yra uo
stamiestis Kantonas.

Liaudininkai dviem pu
sėm daro apsupimo žygius 
prieš Čangšą, tautininkų 
armijos centrą, prie gele
žinkelio į Kantoną.

Dar du pulkai tautinin
kų kariuomenės prisidėjo 
prie Liaudies Armijos. Šie
du pulkai užėmė keturis 
apskričių miestus ir perve
dė juo£ liaudininkams.

Liaudiški partizanai už
valdė didelę $ rytinę dalį 
Kvangtungo provincijos,

rinę Vokietiją nuo rytinės. 
Jinai skaldo ir pačią vaka
rų Vokietiją į kelioliką sa
varankiškų valstijų, tik 
palaidai sukergiamų i šio
kią -tokią bendrą valdžią. 
Tas skaldymas įgalina ang
lus - amerikonus pasidalin
ti vakarinę Vokietiją, kad 
lengviau galėtų vieni ir ki
ti viešpatauti tam tikrose 
srityse.

Veto Teisė
Sovietų Sąjunga siūlė" at

gaivinti keturių didžiųjų 
talkinįnkų 'kontrolės tary
bą ištisai Vokietijai, pagal 
Potsdamo sutartį. O ta su
tartis, sako, jog kiekvienas 
keturių didžiųjų turi teisę 
vetuoti - atmesti daugumo 
nutarimą, taip kad visi 
klausimai būtų tik vien
balsiai sprendžiami.

Amerikos, Anglijos ir 
Francįjos dabartinis siūly
mas perša, kad paprastu 
daugumu balsų būtų spren
džiami Vokietijos klausi
mai.

Višinskis į tai atsakė:
— Amerikonai visuomet

Paryžius. — Sovietų už
sienio reikalų ministras 
Andrius Višinskis atmetė 
Amerikos, Anglijos ir 
Francijos užsieninių minis
trų pasiūlymą prijungti So
vietų kontroliuojamą ryti
nę Vokietiją prie vakarinio 
Vokietijos - ruožto, pagal 
Bonn’o konstituciją.

Anglai, amerikonai ir 
francūzai padiktavo tą 
konstituciją savo užimtai 
vakarinei Vokietijai, kaipo 
atskirai valstybei.

— Ta konstitucija yra 
pritaikyta nacių naudai ir 
imperialistiniam Amerikos 

- ir Anglijos kapitalui, —sa
kė Višinskis. — Bonno kon
stitucija užkarta, neatsi- 
klausiant gyventojų va
lios: ją užgyrė tiktai reak
ciniai vokiečių politikieriai.

— Ta konstitucija laužo 
Jaltos ir Potsdamo sutar
tis, kurios nusprendė, jog 
turi būti įsteigta demokra
tinė valdžia ištisai, nedalo
mai Vokietijai 
šinskis 
titucija ne tik skelia vaka

Tie pasiuntiniai įrodinės 
ministram, kodėl turi' būti 
atmesta sauvališka, nede
mokratinė Bonno konstitu
cija 
konai ir francūzai padikta
vo savo užimtam ruožtui 
kaip atskirai vakaru Vo-

New York “Times” parašė 
redakcinį apie šanghajų ir 
komunistus. Laikraštis mano: 
jeigu komunistai mokės Šan
chajuje palaikyti tvarką, ap
rūpinti gyventojus duona, pa
gerinti jų būseną, tai...

Išvados laikraštis nepadaro, 
bet jis nedaleidžia, jog komu
nistams vįsa tai pasiseks at
likti.

“Times,” žinoma, klysta, 
kaip jis klydo šimtus kartų. 
Kinijos komunistai dalykus 
sutvarkyti mokės, ir juos su
tvarkys kur kas geriau ne: 
kurios kitos valdžios tvark'A- 
dąvp begyį paslarų.iu . J<elct? 
šimtų metų.'

Matysime, neužilgo pakils 
kinų tauta, josios kultūra, 
taipgi visas ūkinis gyvenimas.

Kai puąe bilijono darbingų, 
teisingų ir dorų žmonių, vado
vaujamų marksistinio - leni- 
nistinio principo, išsilaisvins ir 
stos darban, jie stebuklus at
liks !

kurios sostinė yra Kanto 
nas.

Paryžius. — Čionaitims 
Marshallo plano direkto
rius Boris Šiskinas paskel
bė naujos rūšies eksportą— 
iągabent iš Italijos į užsienį 
daugiau kaip milioną dar
bininkų per 4 metus. Sako, 
“reikia palengvint Italijai 
bedarbitj naštą.”

V Teigiama, jog Brazilijon 
šiemet bus išsiųsta 17,000 
italų, Kanadon 10,000, Af- 
rikon 5,000 ir t.t. Jie dau- 
giausiai dirbs jankių trus- 
tams Pietinės Amerikos 
raistuose ir Vidurinių Rytų 
ir Afrikos-angįiakasykloše.

Jie Kuklūs ir Mandagūs.
Žiūrėsime,
Konstitucija “Visiems.”
Trumpai Apie Pramogas

Rašo R. MIZARA

LIAUDININKU VYRIAUSYBE 
APRŪPINA ŠANCHAJŲ

Šanghai, Kinija. — Kinų 
liaudininkų- komunistų vy
riausybė šį mėnesį prista
tys Šanghajui 70 tūkstan
čių tonu grūdų, riebalų ir 
kuro. Tie reikmenys jaugiant juos 
plaukia miestui upe, gele
žinkeliais ir vieškeliais.

Amerikinės ir angliškos 
laivų ir lėktuvų kompanijos 
veda derybas su liaudine 
vyriausybe dėl važiuotės 
biznio panaujinimo.

Liaudininkai - komunis
tai duoda svetiųišaliams ly
gią laisvę, kaip ir vietiniam 
gyventojam, sako New 
Yorko Times koresponden
tas Walter Sullivan. Bent 
iki šiol nėra jokios cenzū
ros siunčiamoms į užsienį 
žinioms.

Šanghajųje iš naujo atsi
darė 300 bankų, kurią kei
čia nusmukusius popieri
nius tautininkų pinigus į
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JONAS KAšKAITIS

Už Taiką ir Saugumą!

Gerhart Eisleris Pagaliau Laisvas!
Po ilgų ir sunkių kovų, vestų už savo ir Vokietijos 

darbo žmonių laisvę^ Vokietijos darbininkų vadas, ilga
metis komunistas Gerhart Eisler pagaliau yra laisvas. 
Jam laisvėje būti teisę pripažino konservatyvus Londo
no teismas, — o tai reiškia uždavimą Jungtinių Valstijų 
reakcininkams didžiulio smūgio!-

Čiaudi šiandien mūsų Ne-Amerikinis Komitetas, čiau
di prokuroras Tom Clark, čidudi visa toji gėdą Ameri
kai darančioji grupė valdžios pareigūnų, besisiekusi 
Eisletiui palaužti sveikatą Amerikos kalėjimuose, kad 
jis būtų daugiau niekam netikęs, kad jis, net jei ir bū
tų buvęs kada nors išleistas iš kalėjimo, nebūtų naudin
gas' savo klasei!

Eislerio dalykas, aišku, nebuvo vieno Eislerio. Tai bu
vo reikalas, liečiąs visą Amerikos visuomenę, kuri šian
dien lengviau atsiduso, kai sužinojo, kad tasai vyras yra 
laisvas ir gali keliauti savo gimtojon šalin ir ten dirbti.

Nuo to laiko, kai Hitleris įsigalėjo Vokietijoje, Eisle
ris kovojo — kovojo dėl išgelbėjimo ne tik savo gyvybės, 
bet milijonų kitų anti-fašistų gyvybės taip jau. Jis ko
vojo hitlerizmą; jis buvo priverstas slapstytis ir slapsty
damasis kariauti prieš žmonijos neprietelių fašizmą, va
dovauti anti-fašistiniam judėjimui. •

Karas jį užklupo Francūzijoje ir ten jam teko para
gauti Francūzijos pardavikų “pyrago” — žiaurios kon
centracijos stovyklos gyvenimo.

Amerikos anti-fašistai dėjo pastangų, kad juo dau
giau išgelbėjus iš Francūzijos koncentracijos stovyklų 
anti-fašistų ir pasiuntus juos į Meksiką, kuri tuomet 
anti-fašistus mielai priėmė ir suteikė jiems pastogę. 
Eisleris buvo vienas tų anti-fašistų, kuriam pavyko iš
eiti iš koncentracijos stovyklos Francūzijoje ir vykti į 
Meksiką.

Bet vykti tiesiog į Meksiką tuomet nebuvo galima; jis 
turėjo vykti per Jungtines Valstijas. Kai jis čion atvyko, 
buvo sulaikytas. Jam buvo uždrausta vykti Meksikon.1 
Per vargus ir dideles pastangas jis gavo progos apsigy-' 
venti Amerikoje — apsigyventi tik kol karas užsibaigs, 
apsigyventi tik laikinai.

Čia Eisleris dirbo, veikė, visokiais būdais padėdamas 
mūsų krašto karinėms pastangoms. Čia jis sutapo su vi
sais tais žmonėmis, kuriems rūpėjo juo greičiau nugalė
ti, sutriuškinti fašistinės ašies valstybes.

Kai tas buvo padaryta, Eisleris atsiduso. Jis tuojau 
prašė valstybės departmento, kad jam dabar leistų iš
vykti į Vokietiją, vykti namo, gyventi tarp savo žmonių 
ir padėti jiems susitvarkyti, susidemokratinti, — pradė
ti naują gyvenimą.

Valstybės departmental leidimą išvykti jam davė ir 
viskas atrodė puiku.

Bet... štai persivertelis Budenz paskelbia, jog, girdi, 
Eisleris esąs No. 1-mo komunistas Amerikoje ir jis rei
kia suimti. Tuojau leidimas jam išvykti iš Jungtinių 
Valstijų tampa atšauktas. Jis suimamas kaip “atomo 

, bombos šnipas”. Jis tuojau vedamas prie Ne-Amerikinio 
Komiteto. Jį tuojau čiumpa Tom Clark. Jis jau siekiama- 
si kišti į kalėjimą, o ne į laivą!

Na, ir šis žmogus^ tąsomas po teismus, po kalėjimus. 
Jis nusmerkiamas vieneriems metams kalėti už Ne-Ame
rikinio Komiteto “paniekinimą” — komiteto, kurio ne
kenčia daugumas Amerikos žmonių!...

Vėliau jis nusmerkiamas už “neteisingą priesaiką”— 
kitas reakcinės fantazijos išgalvotas skymas.

Eisleris prašo, maldauja: leiskit mane namo, aš Čia 
nenoriu gyventi, — mano tėvynė Vokietija.

Ne! Jis neišleidžiamas. Dar galvojama, dar klastuoja
ma nauji žabangai šiam žmogui įkalinti!

Na, ir, suradęs progą, Eisleris, kaip tūkstančiai kitų 
revoliucinių darbininkų, bėgančių nuo reakcijos,, pakliū
va į Lenkijos laivą “Batory ’ ir mano, kad tuo būdu jis 
pateks į laisvą, demokratinę Lenkiją, o iš ten—į savo nu
mylėtąją Vokietiją.

Kur tau!.
Sužino apie tai mūsų teisėtumo departmentas, sužino 

valstybės departmentas ir įsako Anglijos valdžiai Eisle
rį pagrobti laive ir sulaikyti!

Anglai ^pareigūnai, lenkdamiesi doleriui, atlieka pira
tišką žingsnį: jėga išveržia Eislerį iš “Batorio” ir laiko 
-jį kalėjime be jokios belos, ryždamiesi grąžinti suimtąjį 
Amerikon! .

Naujas tarptautinis skandalas, nukreipiąs viso pasau
lio akis į Londoną! “Ką darys anglų teismas, teisiąs tos 
rūšies bylas: pripažins Eislerį politiniu kaliniu ir neiš
duos jo Amerikos reakcininkams, ar* išduos?” klausias! 
žmonės.

Teisėjas Sir Laurence Dunne turėjo užtenkamai poli
tinės doros ir pasakė: Jliisleris yra politinis pabėgėlis ir 
mes jo negalim grąžinti Amerikos reakcininkams, kurie 
jį persekioja tik dėl to, kad jis yra komunistas...
k - Šitaip baigėsi ilga Eislerio kova už grįžimą Vokietijon.

Tai smūgis Amerikos “demokratams”, raudonbau- 
biams, reakcininkams, besimojantięms sukišti į kalėji
mus komunistus arba šiaip pažangesnius darbuotojus.

Šiuos žodžius rašant, Eisleris yra Londone., Jis ren-lmas!

(Tąsa) i kokiais šnipais... Žinoma,
Kelias tokio artisto, kursH^L jypakentė^ tokio 

ieško realizmo savo muzi
ko i, yra sunkus ir painus. 
Bet šitos sunkenybės negali* 
nu baidyt tikrojo artisto, 
nes, tik pergalėdamas jas, 
jis tegali laimėt žmonių 
pripažinimą. Tiktai šituo 
keliu gali 
patapt tikru pažangiosios 
žmonijos idėjų skelbėju, —• 
gali patapti tikru geriau
sių savo amžiaus idėjų pra
nokėju. Tiktai iš šitokių pa
stolių tėra galima dasimuš- 
ti iki klasikinio mūsų laikų 
meno...

Prhplėskime mūsų drau
giškumą, pažangiųjų meno 
ir kultūros ‘ darbuotojų 
draugiškumą. Visi draugėj 
mes esame nepergalimi. 
Mes sugebėsime išpildyt sa
vo prievoles, • kaipo pilie
čiai, ir mes išjudinsim žmo
nių sąmonę priešais karą, 
priešais barbarišką f ana- Į 
tizmą. Mes turim priverst 
karo kurstytojus ’ pasi
traukt ir nusiginkluot. 
Žmonės niekad neis paskuį4^aferencįjos skyriuj irgi

kompozitorius

pažemlnimę ir įžeidimo, ne- 
siregistravo ir grįžo tuoj 
atgal į savo gimtąją Ukrai
ną. Aišku; Tarybų Sąjunga 
nenori čia leisti artistų, 
kad juos čia įžeidinėtų vi
sokie biurokratiški valdžios 
pareigūnai ir traktuotų lyg 
kokius šnipus.

Kazimiras Baranovičius, 
Bielgrado operos direkto
rius, kalbėjo apie smarkų 
grožinio meno pakilimą Ju- 
golsavijoj, kadangi valdžia 
daro didelių pastangų vys- 
tyt ir ugdyt liaudies kultū
rą ir meną.

Artūras Mileris buvo ši
to skyriaus pirmininku. Jis 
yra rašytojas, autorius 
“Pardavėjo mirties” 
(“Death of a Salesman”). 
Iš tos jo knygos tapo su- 
dramatizuotas teatrinis kū
rinys, kurs turėjo gražaus 
pasisekimo Niujorke.

Truputis iš rašytojų ir 
spaudos leidėjų skyriaus. 
Šiame mokslo ir kultūros

JUOS.
Su ’ryžtingais žmonių o- 

balsiais ir šūkiais mes krū
von suliejam puikų ir ga
lingą mūsų meno balsą — 
už taiką ir saugumą, už de
mokratiją!

Nei minutei neužmiršda
mi karo pavojaus, mes nuo
sekliai apnuoginsime žmo
nijos nevidonų j ė g a s, 
visais būdais mes tarnausi
me laisvei ir pažangai. Te
guk mūsų kova už taiką, už 
gyvenimą ir žmonišką ver
tybę — priešais karą, prie
šais mirtį ir barbariškumą, 
— tegul ta mūsų kova krū
von suglaudžia ir sustipri
na mūsų jėgas ir pasitar
nauja tikram atgimimui ir 
pražydėjimui ųi u z i k i nio 
mūsų gadynės meno!... —

Kiek tai pajėgumo ir gy
vo įkvėpimo šito didžiojo 
muziko Šostakovičiaus kal
boj! Gaila tik, kad vieta ir 
laikas neleidžia ištisai čia 
paduot visos jo galingos 
kalbos!...

Daug dar buvo ir kitų 
labai įdomių ir svarbių 
kalbų — šiame didžiuliame 
grožinio meno skyriuje. Tai 
štai dar keli, tų kalbų tru
pinėliai.

Aronas Koplandas, žy
mus Amerikos kompozito
rius, muzikos kritikas ir 
rašytojas, kalbėjo, kaip 
svarbus būtų, kultūrinis ir 
meninis apsikeitimas tarp 
Amerikos ir Tarybų Sąjun
gos. Ir čia jis karčiai patė- 
mijo, kaip įžūliai, kaip ne
taktiškai elegiasi šiuo atve
ju Amerikos valdžia. Ame
rikos valdžia neseniai iš
metinėjo, būk Tarybų Są
junga atmetusi siūlymą už
megzti artimesnius kultū
rinius ryšius tarp šių dvie
jų šalių. Ir kaip gi ji neat
mes? Juk tik prieš keletą 
metų Tarybų Sąjunga buvo 
atsiuntusi čia du puikius 
Kijevo operos dainininkus, 
kaip tik šitokiam tikslui. Ir 
vers tik spėjo svečiai čia 
atvažiuoti, Amerikos val
džia jiems tuoj liepė užsi- 

• registruot — svetimos ša
lies agentais, atseit, lyg

buvo tokių įdomių dalykų! 
Bent tik iš lengvelio kai 
ką čia paminėsim.

Tauri, magnetiška Fade- 
jevo asmenybė įtraukė sa
vęspi visų dėmesį. Alek
sandras Fadejęvas — įžy
mus Tarybų žemės rašyto
jas, Tarybinių rašytojų są
jungos sekretorius, daugy
bės įstaigų pareigūnas.

Tarp kitko, bent keli čia 
vietiniai Amerikos delega
tai ėnjė ir paklausė Fadeje- 
vo, kaip gi ten toj Tarybų 
Sąjungoj kultūros dalykai, 
kaip ten su rašytojų kriti
ka, nubaudimu ir įkalini
mu... Fadejevas jiems gra
žiai apvaliai paaiškino, kad 
jis, kaipo rašytojų sąjun
gos sekretorius, pažįsta as
meniškai jei ne visus, tai 
gerą dalį rašytojų. Kad 
kartais kai kurie rašytojai 
bei kompozitoriai • susilau
kia kritikos, tai visai natū
ralu. Jų ten niekas kaleji- 
man nebruka, neapšmeižia 
iždavikais, kaip kad vyksta 
Amerikoj ta garsioji rau- 
donbaubių ir ragangaudžių 
medžioklė. Tarybų žemėj 
niekas nekandžioja, netė- 
rorizuoja už priklausymą 
partijai, o gražiai, draugiš
kai ir konstruktyviai pata
ria, ko liaudis daugiausia 
iš rašytojų laukia.

Fadejevas patarė taip 
daug nesirūpinti Tarybų 
rašytojų kritikavimu, kom
pozitorių bei artistų kriti
kavimu. Tokia kritika esti 
naudinga bet kam, kad ir 
pačiam Fadejevui ar Šosta- 
kovičiui ar kam kitam. 
Mat, Tarybų Sąjungoj tai 
ne taip, kaip Amerikoje. 
Tarybų Sąjungoj kritika 
paeina nuo pačių . žmonių, 
nuo liaudies,. kur vyrauja 
tie patys pagrindiniai po
žiūriai, kaip., ir pačių rašy
tojų. Netiesa, būk rašyto
jas Pasternakas “likviduo
tas” ar kalėjiman įgrūstas.’ 
Paste^nąkas — Fadejevo 
artimas kaimynas. Jis dar
buojasi užsigulęs ant Šeks
pyro kūrinių, verčia juos 
rusų kalbon. Mykolas Žoš- 
čenko irgi sau ramiai rašy-

Įtojauja, sveikas ir. gyvas ir 
'laisvas. Jo paskutinė nove
lė tik pernai tapo išleista.

Mokslininkas ir rašyto
jas, profesorius Du Boisas 
(Atlantos universiteto) pa
sakė, kaip jis supranta lai
svę ir prievartą.

—Kaip mes čia esam, mes 
esame priversti būt savo 
pilvo kaliniais, kad net gė
da mūsų mokslui ir istori
jai. .. Didelės kliūtys, ku
rios, mums neduoda žengti 
pirmyn, yra organizuota 
karo beprotystė ir tas neti
kęs paprotys nemąstyt, ne
galvot ir neklausyt tų, ku
rie galvoja... Vis dėlto mes 
vėl ir vėl reikalaujam lais
vės šioj didžiulėj žmogaus 
dvasios karalystėj, kur lai
svė turi teisę nevaržomai 
gyvu o t.

Amerikietė rašytoja ir 
korespondentė Agnė Smed- 
li, išbuvusi keletą metų Ki
nijoj, pasakė daug karčios 
teisybės apie mūsiškę klas
tingą politiką- tolimuose ry
tuose. Ten Amerikos politi
ka begėdiška, nedora ir 
bergždžia. Ten žmonių ma
sės rimtai ima “keturias 
laisves”, net jeigu kai kurie 
tų laisvių autoriai ir nenori 
jų pripažinti.

(Daugiau bus)

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Mokslinė Medicinos

MARIJAMPOLĖ, vas. 6 d.—■ 
Čia įvyko tarpapskritinė moks
line medicinos konferencija, 
kurioje dalyvavo Marijampo
lės, Alytaus, Vilkaviškio ir 
Lazdijų chirurgai. Lietuvos 
TSR Sveikatos Apsaugos Mi
nisterijos vyriausias chirurgas 
B. Zacharinas padarė prane
šimą apie traumatologijos pa
dėtį respublikoje. Apie ko
vos su traumatizmu organiza
ciją ir profilaktiką papasako
jo dr. Bielskus-- (Marijampo-

Pranešimą- apie "Skrandžio 
ir dvylikapirštės' žarnos opų 
etiopatogenezę ir chirurginį 
gydymą padare do,c. Norkū
nas, o daktaras Kudirka (Aly
tus) — apie žaizdų supūliavi- 
mo priežastis. A. Vitkus.

Ruošiasi Regatai

KLAIPĖDA, vas. 6 d.—Jū
ros jachtklubo nariai uoliai 
ruošiasi artėjančioms Pabalti
jo respublikų jachtininkų 
varžyboms, kurios įvyks šių 
metų pavasarį Estijos TSR 
sostinėje — Taline. • Dabar 
komplektuojamos komandos ir 
remontuojamos jachtos. Auga 
jachtklubo narių skaičius. Da
bar klubo yra 170 žmonių. 
Prieš 4 metus jachtklubo lai
vynas turėjo tik vieną irklinę- 
būrfrię jachtą “Pionierius,” o 
dabar jis turi 21 laivą, tame 
tarpe — 3 motorines valtis ir 
1 okeaninę burinę škūną 
“Raudonoji žvaigždė.” Nese
niai jachtklubas gavo 3 nau
jas burines jachtas: “Perga
lę,” “Laimę” ir “Rūtą.”

VAKAR IR ŠIANDIEN
Lietuvio įspūdžiai iš apsilankymo svetingoje Lietuvai 

kaimyniškoje Tarybų Baltarusijoje
Rašo V. MEŠKAUSKAS

1'944 metų liepos mėn... 
Oranžiniai dulkių debesys 
dengia fronto • kelius; jie 
kyla iki pat padangių, itf 
nemato žmogus nei dan
gaus, nei žolės pakelėje. 
Tik žmonės, mašinos ir 
žmonės... Sunkvežimiai, gin
klai, tankai — visa tai ne
pabaigiama srove pasileido 
į vakarus. Baltarusijos 
vieškeliais ir takais priešas 
vejamas lauk.

Išvaduoti Vitebskas, Or
ša, Borisovas, viršum mil
žiniškų Vyriausybės Namų 
Minske jau-plevėsuoja skai
sčiai raudoną vėliava, iš
kelta Tarybinės Armijos. 
Mūsų puolančios ■ dalys 
triuškina priešo junginius, 
sugniaužia juos geležiniuo
se “katiluose”, apsupa vo
kiečių įgulas.

Tankų bokštuose, pabūk
lų skyduose, mašinose pasi
rodė įrašai: “Pirmyn, į va
karus!”, “Išvadųo k i m e 
brangiąją Baltarusiją!”...?

Minskas..Baisi griuvė
sių tyla, piktžolėmis apaugę 
akmenys, dilgėlės, sunai
kintos gatvės ir aikštės. 
Nematyto masto, barbariš
ki, net sunkiai teįsivaiz- 
duojami, sugriovimai pa
vertė Baltarusijos sostinę 
rūkstančiais degėsiais.

Tylėdami žygiuoja auto
matininkai pro griuvėsius.

Laisvės aikštė.' Gerai at
simename šią erdvią, gra
žią aikštę. Čia buvo gra
žiausi sostinės pastatai, šia
me skvere mėgdavo 4 žaisti 
vaikai ir kas šventadienį 
plačiuose jo takeliuose iš
dygdavo pasakiškai spal
vingi pavilionai...

Medžiai iškirsti, sulaužy
ta geležies tvora. Vėjas a-" 
pipustė akmenis smėliu. Su
griautoje konservatorijos 
sienoje paprastas įrašas: 
“Mes atstatysime 
gimtasis Minske.”

Niekas nematė, kas para
šė šventos priesaikos žo
džius — tankininkas ar au
tomatininkas, baltarusis ar 
ukrainietis, lietuvis ar gru
zinas. Bet visi žino, kad šis 
įrašas atsirado kartu su 
raudonąja vėliava 1944 m. 
liepos 3 d. prieaušryje, pir
mąjį sostinės išvadavimo 
rytą.

Dar neišsiklaidė gaisrų 
dūmai, dar toli vakaruose 
girdėti mūsų ginklų dundė
jimas, o čia, kariniame ae
rodrome ,jau nutūpė pirmas 
keleivin. lėktuvas iš Mask
vos. Tiesa, lėktuvas ne visai 
keleivinis. Iš lakūno kabi
nos kyšo kulkosvaidžių 
vamzdžiai. Atsivėrė durys 
ir ant išdegintos Baltarusi
jos žemės nusileido laipte
liais žilaplaukis architektū
ros akaderpikas.

“Tai baisu, tai dar dau
giau negu baisu,— senis ta
ria šiuos žodžius giliai su
sijaudinęs, — aš ką tik ma
čiau tuos griuvėsius iš 
oro. Taip, griuvėsius, o ne 
miestą. Jo nėra. Pasiliko 
tik šitai — akmenys ir gele
žies laužas.

Akmenys ir geležis...
Praslinko kelios valandos 

ir sveikai išlikusiame na
melyje, Karolio Markso ga
tvėje, architekt. akademi
kas trumpai pranešė Bal
tarusijos TSR vyriausybės 
nariams apie generalinio 
sostinės r e k o n strukcijos 
plano metmenis. Gal būt 
bet kurioje kitoje šalyje tai 
atrodytų neįtikima, fantas
tiška. Bet Tarybų šalyje 
kaip tik taip ir turi būti.

tave,

Tomis pat 'dienomis, kai 
mūsų fronto štabuose gimė 
pirmieji busimojo puolimo 
sumanymai, architektūros 
akademijoje jau kilo naujų 
miestų, gatvių, aikščių ir 
gamyklų kontūrai.

Kautynėms ties Stalin
gradu besibaigiant, drau
gas Stalinas pasirašė pro
jektą Stalingrado traktorių 
ir metalurgijos gamykloms 
atkurti. Tai buvo tos pačios 
gamyklos, kurių griuvė
siuose dėl vieno metro že
mės dar vyko žūt-būtiniai 
mūšiai su priešu.

Viename Baltarusijos ko
lektyvinių ūkių mačiau Ka
linino pasirašytą pageltusį 
raštą. 1940 m. šis kolekty
vinis ūkis pirmasis respub
likoje už puikų darbą buvo 
apdovanotas Lenino ordinu. 
O 1941 m. rugpjūčio mėn., 
kai vokiečiu baudžiamosios v
ekspedicijos gaujos artinosi 
prie šio kolektyvinio ūkio, 
kai ties kiekvienu nameliu 
pakibo mirties pavojus, gy
ventojai, prieš palikdami 
gimtąsias vietas, pavedė se
niui — kolektyvinio ūkio 
valstiečiui saugoti oYdino 
raštą. Tai buvo sunkiausias 
karo laikas. Ir vis dėlto jie 
galvojo apie ateitį. Jie grįš, 
jie nugalės ir vėl suklestės 
gyvenimas.

Ir jie grįžo. Aš mačiau 
šią puikią, atgaivintą že
mę. Mačiau naujai pastaty
tą kolektyvinio ūkio gyven
vietę, plačias, vaismedžiais 
apsodintas gatves, fermas, 
naują dešimtmetę mokyk
lą. Mačiau ir išsaugotą 
rašta. .

Tarybiniai žmonės. Tvir
ti, nepalaužiami.

Atmenu vieną iš pirmųjų 
dienų išvaduotame- Kaune. 
Mažame redakcijos kamba
rėlyje susirinko rašytojai - 
frontininkai. Buvo čia ir 
Petras Cvirka.

— Reikia parašyti knygą 
apie tarybinį žmogų, —pa
sakė Cvirka, — tokią kny
gą, kokios dar nėra buvę. 
Baltarusis, ukrainietis, Ču- 
vašas ar tadžikas, — vis 
vien, bet tai bus puiki kny-

z

*»

— Na ir reikia rašyti,— 
pasakė vienas rašytojų.

Cvirka susimąstė.
— Ne, ne taip, visi rašy

tojai turi sukurti tokią 
knygą, štai kaip aš galvo
ju*

Tarybinis žmogus.. Tai 
jis sulaikė Dniepro tėkmę 
gigantine užtvanka, tai jis 
įsiskverbė į Uralo kalnų 
tylą ir sukūrė ten puikias 
gamyklas, ištisus miestus, 
tai jis prakasė mūsų žemė
je mėlynas kanalų magist
rales ir savo darbu apvaisi
no per amžius buvusias dy
kumas.

Tarybinis žmogus.’ Tai jis 
pakelia savo miestus iš 
griuvėsių ir sukuria tai, kas 
didinga,, ko dar nebuvo.

.. .Tykiai, - tykiai plaukia 
purios, ryškios elektros ži
bintų šviesos nušviestos 
snaigės žemėn. Tiesia, pla
čia, keturiasdešimt aštuo- 
nių metrų' gatve lekia ma
šinos, plaukia žmonių mi
nios. Tarp gražių gatvės ži
bintų stiebų — įvairaispal- 
vių lempučių girliandos.' Iš 
abiejų pusių ryškiai apšvie
sti daugiaaukščiai namai. 
Ore sklinda muzikos garsai. 
Kiekvienoje gatvių sankry
žoje yra įrengti reproduk
toriai.

(Tąsa 4-me pusi.)

2 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)-L-Trečiad., Birž. 1,

Kilniu Pavyzdžiu

VILNIUS, vasario 6 
Vilniaus 

fabriko

giasi grįžti Vokietijon pirmai progai pasitaikius.
Gi Tom Clark dar galvoja, dar planuoja kaž ką dary

ti,, betx abejojama, ar jis bepajėgs “ką nors daugiau da
ryti.” Atrodo, per trumpos bus jo rankos.

Valstybės, departmentas, kuris taipgi įkišo į šį pajų 
savo nagus, kaltina teisėtumo departmentą, ypatingai 
Tom Clark’ą, kam jis pradėjo šiuos prieš Eislerį žygius, 
nepatyręs Anglijos įstatatymų, liečiančių tokias bylas-, 
tokius klausimus.

Netenka nei sakyti, jog šis Eįslerio laimėjimas, . yra 
demokratinio proceso laimėjimas, demokratijos laimėji-

die
na. — Vilniaus "Laisvės” 
siuvimo fabriko kolekty
vas įsipareigojo fabriko lėšas 
vartoti taupiai, paspartinti jų 
apyvartą dviem dienom ir at
palaiduoti 200 tūkstančių ru
blių liaudies ūkio reikmėms.

Kolektyvas sutrumpina ga
mybini ciklą. Tatai atpalai
duos .apie 45 tūkstančius ru
blių apyvartinių lėšų, o suma
žinant žaliavos atsargas nu
matoma per metus* sumobili
zuoti dar 90 tūkstančių ru- 

I bliu. 65 tūkstančiai rublių 
bus atpalaiduoti realizuojant 
užsigulėjusius gaminius. Be 
to, šiemet atremontuos ir pa
leis į darbą kaspinų ir sagų 
prisiuivįmo mašiną, šie įrengi
mai sutrumpins/gamybos ci
klą ir'*duos galimybę atpalai
duoti dar 3,0'00 rublių.

i J. Klimas.



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?

Ar mes turime sek- 
pačiu ‘viršžmogių’

dumblyną ir pra- 
?” — klausinėja tė-

9MI

davė 
leido 
Gavo 
gerai

vi- 
už 
už

46 Ten Eyck Street, 
kuris 
jūsų

9008 
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Rosemary Williams gauna ap
čiuopiamos naudos iš saulės 
spindulių — ji garsina tūlą 
tepalą “lotion” nub apsidegi- 

nimo saulės spinduliais.

“Pirkite!” “Pirkite!”

cukraus, 
cuk-

prigimties 
prie savo 
Amerikos 

Laisvių Unija,

tokiose sąlygosi bū- 
Neuždirbu. O jei 
m n 9 \Tr* m o n m *

senatvės
I Aišku ...

Su tuo
niu greit

Pardavimui 
Išstatyta Veik Visa Mano 
Gražioji Šalis

Važiuoju darban, 
buse tokių, kaip aš —daug. 
Suslėgti, kaip silkės. Greta 
manęs stovinčios darbinin
kės rankinis maišelis kažko 
aštraus, gal virbalų, prikiš
tas, mano šoną skaudina, 
bet trauktis nėra kur. Ties 
mano ausimi, skubiai ir 
sunkiai kvėpuodamas, tūlas 
keleivis karštai ausin pučia 
ir maniškiam lėtam kvėpa
vimui taktą krikdo. Mano 
ranką sveria žemyn di
džiausias, kaip žąsis, vieti
nis laikraštis, kurį tikėjau
si peržiūrėti kelyje, tačiau 
šioje spūstyje tas neįmano
ma.

Už keliolikos stočių, pra
važiavus didžiųjų persėdi
mų zoną, autobuse praliuo- 
sėjo. Atsisėdau. Atsiden
giau laikraštį. Skaityti veik 
nėra ko, informacinio po
būdžio raštų jame gal ket
virtadalis vieno puslapio; 
pridėjus skandalų aprašy
mus susidarys ' viso apie 
pustuzinis puslapių, tačiau 
laikraštis turi net 126 pus
lapius. Kas juose?

“Pirkite!” “Pirkite!” — 
šaukia į mane kožnas pus
lapis, vienas po kito mar
kiau, stambiau, stipriau. 
Ko čia neparduodama?'Vis
ko: nuo dantims krapštuko 
iki dvaro ir dangorėžio.

— Argi aš nežinau, ko 
man reikia?—pyktin kryp
telėjo mintis bežiūrint į 
tuos skelbimus.
^Nebebuvo laiko pykti ar 

džiaugtis. Konduktorius 
šūktelėjo mūsų šapos var
dą ir visi buvusieji autobu
se senu papratimu, nors ir 
nebuvo vėlu, spraudėmės 
skubiai lauk, pralenkinėjo- 
me viens kitą šapon. Die
nelė sutirpo paskuboje dar
bo, nebuvus laiko jokiems 
jausmams ar ką pagalvoti.

O komersantai vis viena 
supranta skelbimų — ko 
nors įkalbinėjimo — galią. 
Jei nesuprastų, nebūtų 
spaudoje tt skelbimų. Ne
būtų nei tų ,kurstymų vie
nų darbo žmonių prieš ki
tus, nebūtų kurstymų tau
tos prieš tautą, nebūtų ka
rų. Skelbimų norisi žiūrėti. 
Vos įsprukus autobusan 
grįžti iš darbo namo, pri
sėdus kampelį suolo, neju-

Auto- čiomis mano akys paniro 
tuose skelbimuose gražu
mynuose, brangumynuose.

Štai gražutis, naujoviškas 
šaldytuvas. Niekad savo gy
venime to neturėjau, žie
mos metu palaikome maistą 
kamaros vėsiame kampe, o 
nesantįjį pavojuje peršalti 
maistą paliekame ir už du
rų. Ak! Būtų gera turėti 
šaldytuvą!

Vėl akį traukia patogi so
fa, ištiesiama net į dubelta- 
vą lovą. Koks parankumas! 
Nereikėtų atsisakyti savo 
lovos užkliuvus nakvynės 
giminei ar geram prieteliui. 
O cal ir atpigo? Gal? Žiū
rinėju kainų.

Mano uždarbiu ir ištek
liumi apie pustrečio šimto 
doleriu už sofą, apie tiek 
pat už šaldytuvą — brango
ka O jei dar sumanyčiau 
dadėti sau mechanišką skal
bėją, preserį, vėl po apie 
tiek pat dasidėtų. Visgi rei
kėtų. Argi viso gyvenimo 
darbu neužsipelniau pato
gumo senatvei? Mintis tik
rina — taip.

Kaip su ištekliumi? Pri
sieitų nuo ko kito nutrauk
ti ir šiaip taip išsiversčiau, 
jeigu ...

Mano jau veik pasirink
tus pirkinius paskandino 
versmė abejonių, besiver
žiančių mintin:

... Jeigu nebūtų to bū
simo rendų pakėlimo. Kas 
bus, jeigu pakels kita tiek, 
kaip girdėti, kad daugeliui, 
jau kelia? O gal dar ir auk
ščiau pakels? Gal panorės 
visai išvaryti iš buto? Juk 
seniau kelis kartus norėjo 
rendą kelti, bet kad nesuti
kome, o valdžios nebuvo leis
ta, bankierius pasiraukė, 
bet nekėlė. Dabar, Trumano 
valdžiai leidus rendas kelti, 
gal norės atsikeršyti?

Visgi gal šiaip taip išsi
verstume ... jeigu būtų už
tikrintas darbas. Vienok 
darbas mažėja, o moterys iš 
darbo — pirmiausia. Ir mū
sų šapoje liko tik jauniau
sios, vikriausios. Tik Ona ir 
aš, nors ir žilstelėjusios, ne
žinia, kokiu išrokavimu, už- 
silikome. Ar ilgam? Ona, 
tiesa, laimingesnė. Jos vy
ras jaunesnis, dar pasilai
kys darbe. Bet maniškis jau 
iš 30 su keliais doleriais 
per mėnesį gaunamais is 

fondo verčiasi.

šeimai kur nors "ant naujai 
užpiltos šiukšlėmis balos, 
ar kur toli nuo kelio, kur 
net gončas pėsčias nedabėg- 
tų, 7 iki 12-kos tūkstančių 
dolerių. Kelis amžius turė
čiau gyventi ir dirbti su $30 
savaitei mano uždarbiu, kad 
ta būdukė taptų neginčija
mai, užtikrintai mano, o ne 
banko, jeigu mane ištiktų 
nedarbas, ilgesnė - liga? ...
'— Nekvailiok apie tuos 

pirkinius! — išsitariau sau 
pusbalsiu ir apsidairiau, ar 
kas girdėjo mane balsiai 
kalbantis su savimi. Tas 
skaitoma blogu ženklu.

Užskleidžiau erzinantį 
laikraštį. Bandžiau užsi
miršti viską matytą, galvo
tą apie pirkinius, tačiau 
mintis tebeklejojo:

— Mano sesuo Ona lai
mingesnė. Juodu abu jau
nesni. Vaikai paaugę, jų at
sakomybė baigėsi. . . galėjo 
baigtis, jeigu .. .

Imu galvoti ir atsimenu, 
jog ir pas juos esama 
problemų, gal dar 
ir rimtesnių už ma
no. Kuris darbo žmogus da
bar neturi problemų mūsiš
kės ^laisvosios pramonės ir 
prekybos” gadynėje, kuri iš 
visų šonų sunegalėjo.

Onos sūnus pradinį moks
lą baigė dar ano^ depresijos 
laikais, bet darbo niekur ne
gaudavo. Kaimynai buvo 
pradėję net tinginiu vadin
ti. Atėjusi Roosevelto Nau
joji Dalyba tuomet jį nuo 
hooverinės republikonų pra
garmės išgelbėjo, davė jam 
šiokį tokį darbelį. Tenai pa
stebėjo jo gabumus, 
jam geresnį dabbą, 
daugiau pasimokyti, 
profesionales srities, 
apmokamą darbą.

Tačiau užėjo karas ir 
Onos sūnus išmaršavo su 
kitais. Armijoje jam gerai 
sekėsi, buvo dasitarnavęs 
vyresniojo karininko laips
nį ir gavęs požymių.

Sugrįžo iš karo laimin
gai, bet neberado to, už ką 
buvo kariavęs. Neberado 
Roosevelto nei jo Naujosios 
Dalybos, tik Trumaną su 
maišu tuščių pažadų. Ir ra
do Trumano demokratus 
persekiojimais stabdant rei
kalaujančius tuos pažadus 
vykinti. Dingo mano seserie- 
čio viltis grįžti darban, ves
ti mylimą merginą, kurti 
šeimą. Savo senojo' darbo 
jau neberado — jį dirbo ki
ti, — nes įstaigoje viršinin
kavo jau kiti valdininkai, o 
uniją komandavo kiti virši
ninkai, užėmusieji išėjusių 
kariauti pažangiųjų vadų 
vietas.'

Daleistina, kad jie ir ma
no seserietį, politikos visai 
nesupratusį vyruką, pa- 
skaitė kairiuoju 
— kaipgi nekairysis 
būtų galėjęs gerai kariauti 
prieš fašizmą? — sampro
tauja dolerio patrijotai.

Buvęs darbštus, taupus, 
planingas, smagus, netekęs 
darbo seserietis pasidarė 
niūrus, nepaisėlis. Pradėjo 
gyventi su ta diena, o kąi 
kada ir skolon. — Vis vie
na nėra ateities, — atsiker-

ta jis norintiems jį pertar
ti.

Karta paklausiau, dėl ko 
nebeatsiveda mylimosios. 
Atsakė:

— Teta, nors tu mane su
prask! Mano N. — rimta 
mergaitė. O aš. . . ar galiu 
ją vesti tokiose 
damas. ’
rasis šeima? Nematydamas 
progos vesti, bijau iš jos at
imti ateitį, kurią jinai gal 
susirastų su kitu. Kad ne- 
pavirsčiau į visišką atsisky
rėlį ir bailį, kada susigrie
biu dolerį, išeinu su bile ku
ria iš tų, kurios nesitiki, o 
gal ir nenorėtų su manim 
vestis. '

Visai panašiose sąlygose 
nutrūko ar tolimai ateičiai 
likosi atidėti ir mano sese- 
rietės planai gyvenimui 
kurti — stoka buto, jos su
žadėtinio nedarbas pastū
mėjo ir juos į neturėjusius 
progos pradėti gyventi.

Ar dar toli iki to, kad 
mano “laimingoji” sesuo

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

Ona iš naujo turės pradėti 
penėti visą šeimą savo už
darbiais ar su taupom is? Ar 
gal vėl'teks sūnų ir lauktą
jį į žentus išleisti į karą, 
kad »dar kartą įrodytų ne
sant tinginiais, kas gali pa
sibaigti mirtimi kare?

Iš mūsų šeimos ir gimi
nės gyvenimo, iš visos ap
linkos man aiškėja, dėl ko 
Amerikos Moterų Kongreso 
narės apleidžia daug namų 
darbo smulkmenų, bet su
randa laiko, nesiskūpi lėšų, 
nesibijo įtarimų raudonosio
mis, kad visomis pajėgomis 
veikti už gausą visko 
siems dirbantiesiems, 
saugumą sau ir šeimai, 
taiką pasauliui.

To visko atsiekimui ne
užtenka jų vienų pastangų. 
Jūs ir aš, jūsų ir mano se
serys ir draugės turime ta
me Šerą privilegijų ir prie
volių. Imkime jas nuošir
džiai, pilnai ir stipriai, kad 
nebūtų permažai ar pervė- 
lu. Galina.

Taikos Sparnai Semiasi 
Iš Mūsų Stiprybes 
Prieš Karą ir Mirtį

Tiems Tėvams ir Vaikams 
Daroma 
Ir Mūsų

Baisi Skriauda 
Šaliai Geda

' “Tėvas turi 
jam duoįą teisę 
vaikų,” pareiškė 
Civilinių 
įteikdama teismui prašy
mą išleisti pas tėvus Arme- 
nijon tris amerikiečių už
grobtus armėnų vaikus.

Trys jaunamečiai akme
nukai tapo mūsų valdinių 
organų pagrobti nuo tėvų 
1946 metais, kuomet jų tė
vas Hamportzoon Choolo- 
kian atsisakė per natūrali
zaciją buvusios įsigytos 
Amerikos pilietybės, kad ga
lėtų sugrįžti gimtojon Ar- 
menijon, kuri, kaip ir Lie
tuva, dabar yra tarybinė.

Choolokian’ui ir jo žmo
nai mūsų šalies valdžia lei
do išsivežti tris vyresniuo
sius vaikus, nes suprato, 
kad tuos jau nebepajėgs at- 
jaukinti nuo tėvų. Bet jau
niausius tris atėmė. Choo- 
lokian’as bandė bylinėtis, 
bet kągį reiškia eilinio dar
bo žmogaus ištekliai prieš 
galingą valstybę — jie iš
seko. Choolokian’ai 1947 
metais išplaukė Armenijon 
nebaigę bylos, be trijų ma
žamečių savo vaikų.

Jaunukai Choolokian’ų 
trys vaikai čionai likosi už
daryti katalikų prieglaudo
je, nors Choolokian’ai, kai
po stačiatikiai, prieš tai 
protestavo. Prieš užgrobimą 
vaikų, <r ypatingai prieš 
brukimą jiems svetimos re
ligijos, protestavo ir eilė žy
mių dvasiškių ir svietiškių 
asmenų, taipgi daugelis or
ganizacijų. Vienok vaikai 
vis tebėra užgrobti ir tebe
laikomi toje katalikų prie- 

| glaudoje.
Choolokian’ų įgalinti ad

vokatai kreipėsi į vietinius 
teismus, kąd tie įsakytų ati
duoti tėvams vaikus. Tiems 
atmetus jų prašymą, advo
katai apeliavo į New Yorko 
vyriausio teismo apeliacinę 
diviziją. Tačiau ir ten tas

mažamečių vaikų.”
Žmones, kuriems tik teko 

apie tą bylą išgirsti-iš Ame
rikinio Sveturgimiams Gin
ti Komiteto, iš pat pradžių 
atėjusio baisios nelaimės iš
tiktai šeimai pagalbon, kiek-, 
vieną sukrečia išgąstis. 
Kiekvienas klausia savęs:

- “Jeigu šiandien leidžiama 
tokia baisi skriauda papil
dyti Choolokian’ų šeimai, 
kur užtikrinimas, kad tas 
pats rytoj meatsitiks su ma
no šeima?”

Išgąstauti yra pamato — 
užtikrinimo nėra nei vie
nam, kol to užtikrinimo nė
ra tai armėnų šeimai, nes 
teisės ir laisvės yra nedalo
mos.

“Ar jūs atsimenate, kas 
grobė žmonių vaikus ir va
gonais gabeno iš tėvynės, 
kad iš jų padalyti naują 
žmogų? 
ti tuo 
žiauriu 
veninio 
garmę? 
vai.

Mums gėda, kad apjakin- 
ti pagiežos darbo žmonių 
Armėnijai mūsų valdinin
kai ir teisėjai leido teisėtu
mo organus nužeminti iki to 
laipsnio. Amerikinė Civili
nių Laisvių Unija atlieka 
garbingą darbą savo ryžtu 
atitaisyti tą skriaudą. Lin
kėtina, kad valstijinis New 
Yorko teismas išneštų tokį 
nuosprendį, kuris atšteigtų 
mūsų teisdarybės garbę.

Mes, kurie suprantame 
tos padėties rimtumą, nors 
retkarčiais atsiminkime 
Amerikinį Sveturgimiams 
Ginti Komitetą, kuris at
kreipė pasaulio domę į 
Choolokian’ų vaikučių ne
laimingą likimą ir pirmuti
nis atėjo jiems pagalbon.

Visi grožėjosi Baltuoju 
Balandėliu — taikos simbo
liu, — šaukusiu mus į Pa
saulinį Taikos Kongresą. 
Ar galėtume daleisti sau 
įsivaizduoti, kad kur nors 
pasaulyje randasi tokių 
žmonių, kurie prieš suplas- 
denusį sparneliais balandį 
atvertų pragariškus žiauru
mus — durtuvus, kanuoles, 
nuodus, dujas, ugnį, atomi
nes bombas?

Vienok šiandieninė mūsų 
gyvenimo tikrovė žiauresnė 
už bile kokią galima įsivaiz
duoti. Karo baisybės ruošia
mos ir taikomos ne vienam 
balandėliui, bet milionams 
žmonių. Ir prieš tą tikrovę 
vieno asmens ar kelių asme
nų jėga būtų taip menka, 
kaip balandžio sparnai ka
ro ugnyse. Dėl to taikos my
lėtojai organizuojasi, vieni
jasi. • ?

Taika turi būti ne tik 
graži, bet ir galinga.

Laisvėje ir Vilnyje, ypa
tingai tų dienraščių moterų 
skyriuose jūs jau skaitėte 
Amerikos “.Moterų Kongreso 
konvencijoj dalyvavusių de
legačių rastuose, jog kon
vencija vyriausiu savo veik
smu pasiskyrė ginti taiką. 
Skaitėte ir dar skaitysite 
rezoliucijas. Ir žinote, jog ši 
amerikinė moterų organiza
cija yra dalimi Tarptauti
nės Moterų Demokratinės 
Federacijos.

Toji federacija (WIDF) 
turi savo atstovę - .patarėją 
Jungtinėse Tautose. Čionai 
ji gauna pirmarankes ži
nias apie Taikos Žygio eigą 
ir per savo centrą persiun
čia visiepis skyriams, 56-se 
pasaulio valstybėse. Iš ten 
esančių skyrių gauna ži
nias apie tenykščių eigą, 
gauna tų šalių moterų pra
šymus, pareiškimus ir juos 
pateikia , Jungtinėms Tau
toms.

Tai tam darbui, varde vi
sos lietuvių atstovybės kon
vencijoje chicagietė d. Alice mėsą mali. Gali biskį 
Jonikienė pažadėjo $100 — įdėti ir oranžio žievės, taip 
palaikymui ' tos atstovybės pat Iemono žievės kartu su-* 
Jungtinėse Tautose ir tų ki

formacijų rinkimui ir per- 
siuntinėjimo lėšoms padeng
ti.

Užtikrinkime, kad mūsų, 
atstovės pažadas vertas kož- 
no cento tame šimte dole
rių! J vykdykime jį su per
viršiu! Kaip!

Kožnas moterų klubas 
privalėtų tam prisidėti su 
auka pagal išgalę. Atskiri 
asmenys taipgi galėtų tą 
svarbų darbą paremti, per 
savo moterų klubus ar pa
vieniai atsiųsdami savo au
ką per LLD Moterų Komi
tetą,
Brooklyn 6, N. Y. 
perduos federacijai 
aukas ir paskelbs atskaitą.

Tuose miestuose, kur jau 
Moterų 

mūsų
veikia Amerikos
Kongreso skyriai, 
klub'ai po mažiau tegalės 
prisidėti su parama tarp
tautiniam centrui, nes pri
sideda vietos veiksmams už 
taiką ir kitose kampanijose. 
Kol kas lietuviais apgyven
tose kolonijose skyrių ne
daug, tad visa didžiuma 
lietuvių kolonijų galėtų at
siliepti į šį moterų prašy
mą nors su maža auka.

Kas pastiprins taikos 
sparnus su parama tarptau
tinei moterų organizacijai?

T oday’s Pattern

3 pusi.—-Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Trečiad., Birž. 1, 1949
pat iemono žieves ks 
malti, tik neperdaug, nes ne

Užsakymą su 25 centais ir 
pažymėjimu formos numerio 
ir dydžio siųskite: Amelia 
Burba, 427 Lorimer Street, 
Brooklyn 6, N. Y.

“saugumo” gavi- 
mūsų sofa, skal

bėja, šaldytuvas, preseris 
atsidurtų gatvėje mums pa
kėlus rendą, o man netekus 
darbo.

Šiurpu pasidarė. Ne. Ne
pirksime. Ne mums tos iš
taigos. Kad tik ištektume 
duonelės ir šiokio tokio sto
go.

O kad taip namuką pa
bandžius įsigyti? Spren
džiant pagal namų pardavi
mui skelbimų puslapius ga
lima daleisti, jog visus 
esančius Amerikoje galėtum 
nupirkti, jei tik išgalėtum 
permokėti. Kiek gi už juo$ 
riori?

Lentelinės būdukės — 
gaisriniai sląstai —- vienai

Šeimininkėms I *
/

Šį 'Skyrių Veda E. V.
Morkos su Oranžiais

Apie šešios morkos 
vieno oranžio sunka 
trys šaukštai 

■arba gali dėti mažiau 
raus ir pusę medaus 

vienas lemonas 
biskutis druskos.
Perkant morkas žiūrėk, 

kad būtų jaunos; šviežios, 
tai turės,' geresnį skonį. 
Numazgok labai gerai su še
petuku ir šiltu vandeniu, 
supjaustyk išilgai riekelė
mis ir sumalk su mašinėle,

Dabar Amerikos Civili
nių Laisvių Unijos advoka
tai Raymond L. Wise ir 
Margaret K. Udell kreipė
si į visos New Yorko vals
tijos apeliacinį teismą su 
prašymu sugrąžinti Choolo- 
kian’ams jų vaikus. Organi
zacija savo pareiškime sako:

“Šeima yra naturalis ir 
pamatinis grupinis visuo
menės vienetas, tad turi tei
sę gauti visuomenės ir vals
tybės apsaugą. ’Atėmi
mu vaikų atimta nuo Choo
lokian’ų “naturalė, įgimta 
ir legalė teisė išlaikyti savo 
šeirtią čielybėje, pakeisti sa
vo gyvenvietę, į ką įeina ir 
pakeitimas šalies, ir jo teisė 
laisvai melstis, kame įeina 
teisė nustatyti religiją savo

visiems žievės skonis patin
ka. Sumaišyk viską kartu. 
Palaikyk šaldytuve pusva
landį pirm paduosiant val
gyti. .

Tinka prie keptos mėsos, 
šu sūriu, ar ir šiaip gali
ma valgyti.

i
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(Tąsa)
Aš vaikščiojau pirmyn ir atgal kran

tu, kol užtikau seną bakeninką (signa
lizuotojas laivų plaukiojamoje upėje, sta
tantis laivams ženklus — bakenus [me
dines kalades, plūduriuojančias virš van
dens] ). Šalia jo gulėjo apie pusantros 
dešimties trikampių plaustelių žibin
tams, nurodantiems garlaiviams farva-

i

E

t.

f

Bakeninko padedamas, aš nuleidau 
plaustelį į vandenį ir iš karto pamačiau, 
jog bakenas negalės išlaikyti žmogaus, 
bet ginklus bei drabužius, gal būt, išlai
kys.

Aš nusirengiau, pririšau prie bakeno 
drabužius, pakabinau ant žibinio savo 
pusautomatį, iš viršaus užvožiau šalmą 
ir šokau į vandenį kaip tik tą minutę, kai 
vokiečių automatininkai jau artinosi prie 
kranto. Stumdamas tą savotišką plaus
telį, aš plaukiau vis toliau ir toliau. Ma
no pavyzdžiu pasekė ir gydytojai. Grei
tai bakenų pritrūko, kažkas šoko į van
denį su lenta. Tuo tarpu nuo kranto pra
sidėjo apšaudymas, pradžioje iš automa
tų, paskui, matyt, atitempė minosvai
džius, — minos ėmė kristi į vandenį, ir 
jų sprogimai kurtinamai skambėjo au
syse.

Aišku, vokiečiai būtų iššaudę visus 
plaukikus, bet mus išgelbėjo greitai tirš
tėjančios sutemos. Keli žmonės vis dėlto 
buvo sužeisti ar net nušauti. Sužeistas 
pagyvenęs gydytojas, irkluodamas viena 
ranka, ėmė grimzti. Aš norėjau jam pa
dėti, priirdamas savo plaustelį arčiau:.. 
Tuo metu dar viena automatų serija su
raižė vandenį, ir jis, metęs priešintis, bet 
dar tebesilaikydamas ant vandens, tarė: 
“Nereikia ... gelbėkitės pats, kolega . ..” 
ir užtraukė senovinę tradicinę rusų stu
dentų dainą:

Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus
Jis lėtai paniro į vandenį, anksčiau, 

negu aš spėjau prie jo priplaukti.
Kai banga išmetė mane į krantą, buvo 

jau tamsi naktis. Jei man kas nors prieš 
karą būtų pasakęs, kad aš tapsiu kariš
kiu, aš būčiau labai nustebęs; o jei būtų 
pasakę, kad aš perplauksiu Dnieprą, aš 
būčiau nustebęs dar daugiau. Ir vis dėl
to Dnieprą aš perplaukiau. Tiesa, su 
nuostoliais: banga nuplovė nuo plaukto 
mano palaidinę, o su ja ir paskutiniuo
sius ryšius, jungiančius mane su praė
jusiu inteligento baltarankio gyvenimu: 
dešinėje kišenėje buvo raudonas liudiji
mas su nuotrauka, kur buvo pažymėta: 
“Šio liudijimo savininkas, kinostudijos 
režisierius...” ir kairėje kišenėje — du 
parkeriai.

Aš gulėjau pakrantės smėlyje apie va
landą. Širdis plakė labai smarkiai, aš ne
galėjau paeiti nė žingsnio. Palengva man 
ėmė grįžti jėgos, ir staiga aš pajutau ap
maudą— man buvo baisiai gaila dviejų 
parkerių. Aš pasikėliau ant alkūnių, pa
žvelgiau į mėnulio apšviestas savo kojas. 
Kojų pėdas švelniai laižė Dniepro ban
ga — aš tai jutau, bet kojos buvo sve* 
timos: ilgos, liesos, aštriai riogsančiomis 
į viršų kelių girnelėmis. Tik pažvelgęs 
į nuogą įdubusį pilvą, aš supratau, jog 
visa tai priklauso man, ir kojos man at
rodė svetimos tik dėl to, kad aš labai 
suliesėjau per tas dienas, nusikratęs tai
kingojo meto bereikalingais taukais. Aš 
nusijuokiau ir, lengvai pakilęs, nuėjau į 
meldus. Lėtai ‘ėmiau selinti krantu ta 
kryptimi,'iš kur buvo girdėti balsai. Ten, 
pakrantės kaime, šaukdami vienas kitą, 
rinkosi kovotojai, beieškodami savo dali
nių bei grupių.

Tai buvo mano 'dvidešimt šeštoji karo 
diena.

Dvidešimt penkias paras, beveik be at
vangos, aš buvau ugnyje. Iš mano būrio, 
kuopos ir bataliono, kuriems aš vadova
vau, maža teliko gyvų.

Skverbdamasis pro meldus, aš galvo
jau: “O vis dėlto kareivio laimė mano 
pusėje. Žiūrėk, taip galima kariauti vi
są mėnesį, o gal net ir daugiau.'” Tuo 
njetu suaidėjo trys šūviai, ir minos viena 
po kitos sprogo melduose. Vieną iš jų 
nukrito arti. Ąš pajutau smūgį kojon ir 
griuvau ant šono. Man pasirodė, kad vi
sai nutraukė koją. Kažkas mane stipriai 
nudegino; pačiupinėjau kelį, jis buvo

sveikas. Pirmas išgąstis dėl sužeidimo 
buvo dingęs, bet aš pamačiau savo krau
ją ir pagalvojau: “Štai, niekad neverta 
girtis.” Mintys, dingtelėjusios prieš, tuos 
šūvius, pasirodė man kaip šventvagystė. 
Žaizda buvo aukščiau kelio. Aplinkui, 
melduose, nė gyvos dvasios. Teko gulėti 
iki ryto. Aš pasidariau sau iš diržo žiu
žį, persirišau koją, truputį užsnūdau. Auš
tant, apžiūrėjęs žaizdą, aš pamačiau, kad 
ji nėra taip baisi, kaip pasirodė man 
naktį. Aš atsistojau, pasiremdamas šau
tuvu, ir nukiūtinau kaimo link. Kojoje 
kažkas labai aštriai rėžė. Aš sustojau, 
atrišau koją, paknibinėjau žaizdoje ir su
radau kyšančią skeveldrą.

Tik žymiai vėliau, partizanų gyveni
me, aš gavau pirmąsias kareivio medici
nos žinias: sužinojau, kad pasauly egzis-. 
tuo i a rivanolis, chloraminas ir margan- 
covka, kad egzistuoja paprastos ir anae
robinės infekcijos; sužinojau, kad sužeis
tojo gyvybė ir jo ligos eiga priklauso nuo 
pirmosios medicininės pagalbos. Bet to
je padėty aš ir šiuo atžvilgiu buvau vi
siškai bejėgis žmogus. Skeveldra man 
trukdė. Sukandęs dantis, įsikandęs iš 
skausmo lūpą, aš užkabinau skeveldrą 
durtuvu 4r ištraukiau ją iš žaizdos. Per
sirišau koją ir nukiūtinau į kaimą, o po 
to į sanitarinį punktą, kur man buvo su
teikta jau tikroji sanitarinė pagalba.

Sanitariniam punkte man teko pra
leisti keletą dienų.

IV
Taip staigiai ir apmaudingai pasibai

gė pirmasis mano karinės karjeros pe
riodas.

Žaizda pasirodė lengva, organizmas 
greitai atstatė jėgas ir po mėnesio aš bu
vau iškomandiruotas į Pietvakarių fron
to štabą, 
kuopą.

Mūsų, 
•vyrų —
jaunesniaisiais leitenantais, žmonių su 
dar neišsivėdinusiais nuo ligoninės kva
po drabužiais ir su tuščiais dėklais prie 
šonų.

Tai atsitiko netoli Prilukų. Praslinkus 
kelioms dienoms po mano paskyrimo prie 
rezervo kuopos, aš sužinojau, kad ši kuo
pa, lygiai kaip ir Pietvakarių fronto šta
bo dalis, yra apsupta. Pasirodo, vokiečiai 
numetė desantą tuo metu, kai mes buvo
me, pakeliui į Lubno miestą. Su desantu 
vyko kautynės, bet mieste prasidėjo pa
nika. Aš pasigavau bėgantį pabalnotą 
arklį, mano draugas — antrą. Mes pa
sukome iš didžiosios gatvės ir skersgat
viais pasiekėme mašinų - traktorių sto
tį, esančią už dviejų kilometrų nuo mies
to. Po to mes šuoliais atlėkėm prie perva
žos geležinkelio, smarkiai bombarduoja
mo “Junkersų”. Pavakare mes vėl grįžo
me į miestą: kelias atgal buvo taip pat 
atkirstas.

Gyventojai lindėjo rūsiuose, nebuvo ko 
pasiklausti, ar yra vokiečių mieste^ar ne. 
Mes jojome žingine šaligatviu. Arklių 
pasagos skambiai bildėjo į akmenines 
plytas. Prijoję galą gatvės, išeinančios į 
aikštę, mės sustojome ir pamatėme vokie
čių tankus. Jie įsitaisė nakvynei aikštės 

'.centre. Mes pastovėjome keletą minučių, 
stebėdami juos. Po to į dangų pakilo ra
keta, ir mūsų arkliai šuoliais nulėkė at-

■įįįįftMĮ!^

Jungtinių Taūtų Generalis Seimas 26 balsais prieš 15 
atmetė rezoliucija, kuri siūlė demokratinėms valsty
bėms apsikeisti su fašisto Franco Ispanija ambasa
doriais ir ministrais, tuomi atidarant duris Įsileisti ir 
Franco i Jungtines Tautas. Franco Ispanijos 'atstovas 
Maques de Santa Cruz (viduryje) kalbasi su jam pri
tarusių Victor Khoury iš Lebanon ir su Ato Tequegen 
Tesfaie iŠ Ethiopijos., Tarp išstojusių prieš Franco bu
vo J. Alvarez del Vayo (apatiniame paveiksle, iŠ kai
rės) ir Aivaro Albernez, atstovai ispanų valdžios trem

tyje, ir Louis Nervo, Meksikos delegatas 
Jungtinėse Tautose.

Vakar ir Šiandien

į vadovybes sąstato atsarginę

vadų, iš viso buvo keli šimtai 
pradedant majorais, baigiant

Prasidėjo mūsų apsuptų klajojimas.
Nuo Oržicos, mažyčio miestelio, atmin

tino daugeliui, kas yra kariavęs Ukrai
noje 1941 metais, pusės, traukė minios 
vadų, raudonarmiečių, kartais ištisos ko
lonos, Lubno link, jau vokiečių užimto. 
O nuo Lubno pusės Oržicos link priešin
ga kryptimi traukė • kitos minios, lėkė , 
inašinos.

Apsuptieji' — kareiviai, karininkai — 
duodavo priešui į rankas žymiai baises
nį ginklą, negu automatai ir tankai, — 
laiką. ,

Ir man rodos, kad šiuo karo laikotar
piu aš įsigijau vieną svarbų vado savu
mą — mokėjimą skeptiškai laikytis kiek
vienoje padėtyje, į kurią pateksi likimo 
valia. Gal būt, čia man padėjo mąno pro
fesiją, išugdanti arba tuščiaplepiųs —- 
anekdotininkus, arb.a sumanius žmones, 
sugebančius kritiškai vertinti ne tik sa
ve patį, bet ir savo darbą.

(Daugiau bus.)

Philadelphia, Pa. ŽINIOS IŠ LIETUVOS

• •'■y.'

.(Tąsa nuo 2-ro pusi A

Minskas. Minskas, 
giantis 1948 metams ir 1949 
metų išvakarėse.

Miestas skendi plakatuo
se ir lozunguose. Jis ruošia
si šventėms. Žmogus, nebu
vęs čia daugiau kaip me
tus, nepažins Minsko. Ura
lo marmuru ir bronzos sie
tynais papuošta nauja ge
ležinkelio stotis, nauja ma
gistralė, nauji milžiniški 
pastatai...

Nauja, nauja ,nauja. Nie
ko seno. Jo ir nebuvo išli-

bai-

Lenino vardo bibliotekos 
skaitykloje užimtos visos 
vietos už staliukų. Studen
tai ir mokslininkai, inžinie
riai ir darbininkai, mokslei
viai ir kariai.

Daugelio jų krūtines puo
šia ordinai, Tėvynės karo 
partizanų medaliai, apdo
vanojimai už darbo žygius. 
Jie kovojo dėl Tėvynės. Da
bar jie atstato ją, kuria 
nuostabius dalykus.

Vakar jie buvo kariai, 
šiandien jie yra didžios val
stybės statytojai.

Bibliotekos direktoriaus 
kabinete kabo lentelė. Joje 
pažymėti tik skaitmenys. 
Iki revoliucijos Baltarusijo
je nebuvo nei vienos masi
nės bibliotekos. Dabar ma
sinių bibliotekų knygų fon
das siekia 4,5 milijono to
mų —- tai yra daugiau kaip 
puse yisų masinių bibliote
kų knygų fondo carinėje 
Rusijoje. Iki revoliucijos 
Baltarusijoje nebuvo išlei
sta nei viena brošiūrėlė bal
tarusių kalba. Dabar čia 
leidžiami 9 respublikiniai 
laikraščiai, 11 sritinių, 174 
miestų laikraščiai * ir 7 žur
nalai.
• “Mes atstatysime tave, 
gimtasiš Minske”... Dar 
didingiau kyla atmintyje 
šis paprastas įrašas konser
vatorijos griuvėsiuose. Di
delis, šviesus pastatąs Lais
vės aikštėje. Fortepiono 
klasė. Prie rojalio jaunutė 
mergaitė. Susipažįst a m e. 
Dar neseniai ji gyveno su 
savo motina viename Poles- 
jės kaime, mėgo muziką,

dalyvaudavo mokyklos va
karėliuose. Dabar Elena 
Groševa viena iš talentingų 
konservatorijos pianisčių. 
Vyriausybė Groševų šei
mai davė Minske butą, ro
jalį. Jaunoji pianistė daly
vaus koncerte Baltarusi jūs 
TSR trisdešimtmečiui pa
žymėti.

Tarybinio žmogaus liki
mas. Jis yra neatskiriamas 
nuo gyvenimo, nuo visos 
mūsų galingosios šalies al
savimo.

Iš griuvėsių iškilo Balta
rusijos ♦ miestai ir sodžiai, 
liaudis sukilo dirbti didžius 
žygius stalininiame penk
metyje.

Hitlerininkai išbraukė 
Baltarusiją iš savo žemėla
pių ir geografijos vadovė
lių. Jie degino ir išniekino 
Baltarusijos žemę. Jie su
griovė puikius pastatus, te
atrus, bibliotekas, degino 
knygas, kirto sodus, naiki
no parkus. Bet žmonės, ti
kri tarybiniai žmonės, tebe
gyveno. Gyveno ir kovėsi, 
kovėsi ir nugalėjo.

Baltarusijos sostinė ruo
šiasi didelei šventei. Iškil
mingai žėri vėliavos viršum 
didžiųjų Vyriausybės Na
mų. Tai šešiolikos sąjungi
nių respublikų, didžios ir 
nenugalimos tarybinės val
stybės šešiolikos artimų ir 
lygių seserų, vėliavos.

Praėjus gatvę, aikštėje 
prieš Vyriausybės Namus 
stovi eglutė. Tikra, didelė 
eglutė. Rūsčiomis karo die-, 
nomis po plačiomis jos ša
komis gal būt rado prie
globstį baltarusių partiza
nai, gal būt, ji arti matė 
kruvinas kautynes...

Eglutė skendi šviesoje. 
Tūkstančiai spalvotų lem
pučių, žaislų, šviesių žvaig
ždžių, dovanų.

Aidi muzika, sklinda bal
tarusių dainos garsai. Nesi
baigiančia srove plaukia 
žmonės į aikštę.
Minskas,
1948 m. gruodžio mėn.

Istanbul, /Turkiją. — Jau 
tris dienas turkai dešimti
mis tūkstančių demonstra
vo prieš Graikijos monar- 
chistus. • •

M

Philadelphijos Lietuvių 
Moterų Klubo susirinkimas 
įvyko gegužės 19 d., 735 
Fairmount Ave. Narių atė
jo mažai, nes ir negalima ti
kėtis daug, kada susirinki
mai įvyksta šiokiais vaka
rais. Daug draugių dirba 
dienomis svetur, tai, kaip 
matyti, nenori beišeiti iš 
namų vakarą. Užrašų raš
tininkė perskaitė tarimus 
vasario mėnesio — praėju
sius du mėnesius susirinki
mai neįvyko, nes vis supuolė 
po du susirinkimus sykiu, 
tad mes saviškį vis turėjom 
palikti ant toliau.

Nusitarėm turėti drau
gišką išvažiavimą birželio 
mėnesį, pagal valdybos nuo
žiūrą. Kur tas įvyks, vėliau 
bus pranešta per dienraštį 
Laisvę.

Draugė H. Merkienė išda
vė gražų raportą iš dailės 
parodos, atsibuvusios Kul
tūriniame Centre, Brookly- 
ne — Richmond Hill, N. Y. 
Draugė Merkienė buvo ko
misijoje sykiu su kitomis 
draugėmis, kad surinktų 
piešinių, mezginių ir kito
kių rankdarbių ir pristaty
tų į vietą parodai. Matytis, 
tik viena Merkienė atlaikė 
mūsų Philadelphijos Moterų 
Klubo vardą.

Iki draugiško pasimaty
mo sekančiame išvažiavime!

“ Klubietč.

Pas Pasvaliečius

PASVALYS, vas. 8 d. Praė
jusių metų vidurvasaryje 14 
Pasvalio valsčiau, Talačkonių 
apylinkes darbo valstiečių šei
mų susibūrė j kolektyvinį ūkį. 
žiemkenčių sėja buvo pirma
sis jų kolektyviai atliktas dar
bas. Jį praėjo organizuotai. 
Dabar šio kolektyvinio ūkio 
valstiečiai stropiai ruošiasi pa
vasario laukų darbams. Vasa 
rojui sėkla jau supilta ir iš
valyta. Baigiamas remontuo
ti ūkiškasis inventorius.

K. Armonas.

įdomi Paskaita

ANYKŠČIAI, vas. 8 d.— 
Apskrities valsčių centruose 
ir apylinkėse dažnai skaito
mos paskaitos apie tarptauti
nę padėtį.' šiomis dienomis 
Anykščių kultūros namų salė
je buvo skaitoma paskaita 
“Apie padėtį Kinijoje.” šios 
paskaitos, kurią skaitė parti
jos apskrities komiteto pro
pagandos 
riaus 
dėlių 
daug

ir agitacijos sky- 
vedėjas Čikinas, su -di- 
susidomėjimu klausėsi 
anykštiečių.

J. Pumputienė.

Pastatyta Grūdų Džiovykla

PLUNGE, vas. 8 d.—Nese
niai užbaigta trijų aukštų 
grūdų džiovyklos statyba. 
Džiovykla turi moderniškus 
įrengimus. Ji kasdien išvalo 
didelius kiekius grūdų.

, R. Lankauskas.

•OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Dienraščio■ ■ ■ ’■ * v t

LAISVES
r * '

Didieji Piknikai
Iš anksto rengkitėš dalyvauti didžiuosiuose 

savo dienraščio paramai piknikuose

CLIFFSIDE PARK, N. J.,
Piknikas įvyks

BIRŽELIO 5 JUNE
/

Rudan’s Park

sekmadienį

207 Walker St., Cliffside Park, N. J.

DIDŽIOJO NEW YORKO APYLINKĖ
Piknikas įvyks sekmadienį

LIEPOS 3 JULY 
Klaščiaus Clinton Park

Betts ir Maspeth Avės., Maspeth, L. L, N. Y.

BOSTONO APYLINKĖ
Piknikas i vyks sekmadienį

LIEPOS 3 JULY
Vose Pavilion Park

Maynard, Mass.

i
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HARTFORD, CONN. 
Įvyks sekniadienį 

RUGPJŪČIO 14 AUGUST
Light House Grove 

East Ęartfoi’d, Conn.
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DETROIT, MICH
MŪSŲ DIENYNAS

šiomis dienomis generalis 
prokuroras Clark paskelbė, 
kad New Yorke grand džiurė 
turi savo žinioj apie 900 sve- 
turgimių ypatų, kurios bus iš 
šios šalies deportuotos.

Tai į ką pavirsta mūsų šaly
je “demokratija,” kad jau 
laisvo, demokratinio nusistaty
mo sveturgimiams - nepilie- 
čiams nebus vietos, o tuomi 
pat kartu dešimtimi tūkstan
čių atsigabena D. P. iš Vo
kietijos, kurių tarpe labai

A w A
Cliffside, N. J
Cliffisidiečiai kviečia mus 

j savo gražų pikniką, kuris 
įvyks sekmadienį

Birželio 5 June
Pelnas nuo šio pikniko 

yra skiriamas paramai 
dienraščio Laisvės.

Pikniko vieta:
Rudan’s Park

207 Walker St., 
cor. Palisade Ave., 

Cliffside Park, N. J.
Cliffside, N. J.

Cliffsidiečiai yra vaišin
gi žmonės. Jų parengimai 
visada linksmus., Brookly- 
niečiai ir iš New Jersey 
valstijos traukime Į pikni
ką pas cliffsidiečius.

Piknikas prasidės— . 
1-mą vai. po pietų.

Gera Muzika Šokiams. .

CHARLES

per Civilių 
apgynimui

kol kas pas 
nedaug šiai

daug -yra atvirų hitlerininkų. 
Atrodo, kad piliečiai turės 
sjmarkiau veikti 
Teisių Kongresą 
demokratijos.

Tik gaila, kad 
mus lietuviai
svarbiai organizacijai padeda. 
Pavienio duoklė tik $1 į me
tus. Kiekvienas progresyvis 
gali ją sumokėti. C.R.C. at
lieka milžiniškus darbus.

Pašalpos reikalais jau keli 
mėnesiai, kaip eina rietenos 
tarpe miesto viršininkų, žino
ma, kad randasi tokių, kurie 
turėdami ryšių su miesto po
litikieriais gauna pašalpos ne
teisingai. Iškelta, kad Rozel 
Wybrant pašalpą gavo per 
17-ką metų, nes jis buvo nuo
latinis progresyvių piliečių 
priešas.

^Ir. G. Edwards, kuris šį ru
deni .kandidatuoja Į miesto 
majoro vietą, mano, kad tokių 
yra gal tik apie 4%. Kiti 
žmonės gauna pašalpą, ku
riems ji reikalinga, žinoma, 
tie reikalai būtų geriau su
tvarkyta, jeigu miesto val
džioje būtų ištikimi ir demo
kratiniai piliečiai. Todėl, bū
simuose rinkimuose balsuokite 
už tuos kandidatus, kuriuos 
patars Piliečių Komitetas.

Michigan Consolidated 'Gas, 
Detroit Edison Electric ir Mi
chigan Bell Telephone pake
lia kainas už elektrą, telefo
ną ir gasą. 
dininkai iki 
tokią kovą 
kainų. Bet
dėlė didžiuma miesto tarybos 
narių pakeitė savo nusištaty-

Mūsų miesto val- 
šiol vedė šiokią- 
prieš pakėlimą 

vėlesniu laiku di-

J. ROMAN

Tiri
Direktorius

kreip- 
dieną

Liūdesio valandoj 
kitės prie manęs 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gra
žiai moderniškai įruošta 
mūsų šermeninė. , Mūsų 
patarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti. •

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA

• Tel. Poplar 4110

T

Augusi Gustas 
BELTAIRE FLORIST 

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

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

' telefonuokite:
SHoreroad 8-9330 

Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką, 
ko jūs reikalausite.

Specialistai Pritaikymui 
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams 

Užsakymus- taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS
FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

Paul Gustas Funeral Home,
• INC. ' '

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS 
Telefonuokite dieną ar naktį 

EVergreen 7-4774

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

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

kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.

Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg 
pareikalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega.

kuris turėjo 
W. Vernor.
namas da- 
nuosavybę, 
kad sulyg

mą. Priešinosi kainų pakėli
mui tik G. Edwards ir E. D. 
Conner.

Reiškia, priseis brangiai ap
mokėti už tai, kad pereitais 
rinkimais išrinkome tokius 
žmones, kuriems rūpi turčių 
pelnai. Todėl ateinančiais 
rinkimais balsuokite už Pro
gresyvių Partijos kandidatus, 
kuri kovojo prieš kainų pakė
limą. Progresyvių Partijos 
yra ir lietuvių kliubas; įsira
šykite į jį, padėkite jam.

Gerai gyvuoja Detroito Lie
tuvių Kliubas, 
savo namą 4114 
Norėta padidinti 
perkant šalimai 
bet paaiškėjo, 
miesto patvarkymų nebus tas 
galima padaryti.

Todėl kliubas išrinko komi
siją iš P. Molio, J. Nausėdos 
ir J. Dantos patyrinėti daly
kus. Komisija ištyrus daly: 
kus pasiūlė 
duoti senoj 
bas taip ir 
ve namą ir

direktoriams par- 
vietoj namą. Kliu- 
padarė — parda- 
dar uždirbo.

Politicus.

Philadelphia, Pa
MIRĖ

Gegužės 16 d. mirė Vincas 
Danielius. 78 metų, narys Lie
tuviu Muzikaiio Namo B-vės 
ir Lietuvių Republikonų Pa- 
gelbinio Klubo. Gyveno 322f> 
Tilton St. Palaidotas gegu
žės 21 d., Išganytojo kapinė
se. Velionis Vincas iš Lie
tuvos paėjo Skirsnemunio pa
rapijos, Raseinių apskrities, 
šioj šalyj išgyveno virš 50 
metų. Liūdėsyj . liko sūnai 
Vincas ir Jonas, seserys Elena 
Bilikevičienė ir Monika Januš
kevičienė. Laidotuvių direk
torius Juozas W. Balinskis.

Gegužės 22 d. mirė Liudvi-I 
ka Laudanskienė, senyva mo
teriškė, gyveno 4752 Stiles St. 
Palaidota 27 d., Oakland ka
pinėse. Iš Lietuvbs paėjo Jur- 
jonų kaimo, Kulių parapijos, 
Telšių apskrities. Amerikoj 
išgyveno 38 metus. Sirgo apie 
6 metus. Jos duktė Marijo
na ir žentas Antanas Dam
brauskas 
prižiūrėjo, 
smagumų 
Laidotuvių 
J. Roman

gražiai sergančią 
nors ir daug ne
teko pergyventi.' 

direktorius Charles 
(Ramanauskas).

Reporteris. .

Phoenix, Arizona. — At
rasta penkios naujos ura- 
niumo kasyklos. Uraniumas 
yra atominių bombų me
džiaga.

PRANEŠIMAS
LAWRENCE, MASS.

Išanksto pranešame, kad Litera
tūros Draugijos 7-tos Apskrities 
piknikas įvyks birželio-June 19 d., 
Maple Park, Lawrence, Mass.

Visos apskrities kuopos pasirū
pinkite, kad jūsų nariai dalyvautų 
šiame, piknike. —• Komisija. (126-7)

harrison-kearny, n. j.
LLD 136 kuopos susirinkimas 

įvyks birželio 3 d., 7'30 v. v., toj 
pačioj vietoj, kai visada.

Draugai, malonėkite visi 
rinkti laiku, nes turėsimo 
svarbių reikalų apsvarstymui.

* Taip pat žinokite, kad pagal kon
stituciją laikas baigiasi, o dar A/ic- 
nas-kitas draugas nėra užsimokėjęs 
metines duokles. Tad ateikite ir už
simokėkite. — V. Z. (127-8)

susi- 
daug

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

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

F. W. Shalins 
(SHAL1NSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

, WOODHAVEN, N. Y. 
Suteikiam garbingas laidotuves 

$150- .
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto. 
Tel. Virginia 7-4499

m1

Prezidentas Trumanas nusiplauna rankas del savo rin
kiminių pažadų veteranams. Atėjusiems pas jį Ame
rikos Veteranų Komiteto nariams jis aiškinasi, būk jis 
negalėjęs veteranams parūpinti namų tik dėl to, kad 
senate esą “perdaug Ryrds’ų.” Jisai tuomi krimstelėjo 
savo politikos artimam prieteliui Virginijos demokra
tui senatoriui Harry Byrd, kuris kritikavo Trumaną už 

išleidimą “perdaug pinigų administraciniams 
reikalams.”

Montreal, Canada

J. Spalčytės ir St. 
nes tą dieną įvyko 

vestuvių pokylis, 
Klubo svetainėje.

VESTUVIŲ POKYLIS •r

Gegužės 11 diena buvo lai
minga dėl 
Rimeikos, 
j u od vie jų 
Vytauto
Vestuvės buvo didelės ir gra
žios. Svečiai labai gražiai 
priimti ir pavaišinti, o atsily
ginimui už/ tai, jie Jaunuosius 
apdovanojo labai gražiomis 
dovanomis.

J. Spaičytė yra progresyvių 
tėvų dukrelė, jauna amžiumi, 
o jos išrinktasis yra vienas 
neseniai atvykusių iš, Vokieti
jos.

Linkiu ja u n a v e d ž i a m s 
ir laimingo gyvenimo!

SUSIŽIEDAVO

ilgo

susi* 
(Na-

Seattle, Wash

Kelios savaitės atgal, 
žiedavo Ona Kleiziūtė 
deau) su Juozu Sliku. Jų ves
tuvės įvyks apie rudenį. Su- 
žiedotiniai abu yra pažangūs. 
Drg. J. Slikas yra nenuils
tantis, geras rėmėjas progre
syviu judėjimo.

VISKO PO BISKJ
Nors jau daugiau kaip me

nuo kaip čia įvyko stiprus že
mės drebėjimas, bet mažai 
kas atitaisyta, ypač ten, kur 
žemė smarkiau sukrėsta ir se
nesnių pastatų sienos išgriuvo, 
kaip tai: mūsų valstijis sosta- 
miestyj Olympia. Paties mies
to viduryje veik visas blokas 
pastatų sugriauta.

Nuvykus i patį sostamiestį 
matosi trijų aukštų Insurance 
Building, labai sužalotas. 
Kliuvo ir pačiam kapiteliui ir 
prie sugriautos pusės žmonių 
artyn neprileidžia. Karūnos 
spalva pasikeitusi ir karūna Į 
šoną kryptelėjusi.

Kiti pastatai kiek mažiau 
pažeisti, išskyrus apskrities 
teismabutį. /

žemės drebėjimas neplatų 
ruožtą apėmė. Rytinės pu
sės valstijos visai nekliudė ir 
žmonės nejautė, kas vakarinė
je dalyje atsiliko. Mat, ar- 

suvirpačiau prie jūros žemė 
gan drūčiai.

žadėjimus padarė — susižie
davo Albertas Norkeliūnas su 
Ona Tamulyte, viena iš nese
niai atvykusių lietuvaičių iš 
Vokietijos. Kada jų vestuvės 
įvyks, neteko sužinoti.

Linkiu sužiedotiniam 
laimės

daugiau 
pabėgė- 

’ lenkti 
per tam

daug
gyvenime!

LIGONIAI
žie’mą ir pavasarį ne
žinomų Įvairi šalčio li-

MŪSŲ
Šią 

mažai 
ga prikamavo. Tai gripas, tai
plaučių uždegimas ir kitokios 
.panašios ligos, ne vieną pa
guldė kelioms savaitėms į lo
vą. Pastaruoju laiku jau ne 
pirmu kartu šiais metais dide
lis gripas buvo pagavęs d. 
Mike Martusevičių. Tikiu, 
kad šiuos žodžius skaitant li
gonio sveikata bus žymiai pa
sitaisiusi.

Gegužės 14 d. pasidavė li
goninėn d. J. Juškevičius, ku
ris turės pergyventi “goiterio” 
operaciją. Jis jau iš anksčiau 
nesijautė gerai, ir ši liga jį 
seniai kankina, tik gaila, kad 
šią ligą daktarai tik' dabar 
atrado. Jis guli Royal Victo
ria ligoninėje, privatiniam 
kambaryje, todėl norintieji at
lankyti visuomet gali rasti ga
limybių, nes lankymo laikas 
neaprubežiuotas.

Jau labai ilgai sunkiai ser
ga drg. Vaina. Jis, rodos, 
serga plaučių uždegimu. Kur 
ligonis randasi, neteko sužino
ti.

Kelios savaitės atgal susižei
dė pirštą drg. Kazėnienė, ne
seniai mirusio J. Kazėno naš-

di-
tai
jie

užsinuo- 
maistu

Petraus- 
neseniai

Pora savaičių atgal i 
dino su konservuotu 
P. Petrauskas, Juozo 
ko brolis, kuris dar 
atvykęs iš Vokietijos.

Visiems ligoniams 
greitai pasveikti.

Korespondentas

linkiu

lietuvių yra jaučiamas dide
lis apgailestavimas d. M. Bal
trušaičio,' nelaimingos ligos 
prispausto. Mes taip buvome 
giliai Įsitikinę į M. Baltrušai
čio veikimą, kad dabar be jo 
mes ir nežinome nei kaip, 
nei ką turime' daryti, 
būdamas sveikas visus 
kalus 
mums 
pėdavo
nei piknikai, 
taip gabiai
kad tekdavo tik nusistebėti iš 
jo darbo.

Aš reiškiu giliausią užuojau
tą draugams Baltrušaičiams ir 
Motiejui linkiu atgauti svei
katą.

Jis 
rei-

irvedė nuoširdžiai 
tada niekas nerū- 
— nei parengimai, 

nes Motiejus 
galėdavo vesti.

Į mūsų valstiją vis 
atsiboldžia Lietuvos 
lių-dipukų.. Vienas 
tautybės ūkininkas
tikni Įstaigą pareikalavo dar
bininkų ir manė, kad gaus 
savo tautybės žmones, bet, jo 
nelaimei, jis gavo lietuvius, su 
kuriais negali z susikalbėti. 
Lenkas pažinojo vieną lietuvį, 
tai atvažiavo ir prašė pagal
bos susikalbėjime. Kadangi 
tie lietuviai save statosi 
dėsniais ponais už lenkus, 
kada kas jiems nepatinka, 
ir' neina dirbti.

Kada mūsų lietuvis susitiko 
su dipukais ir paklausė, kodėl 
jie neina dirbti, tai gavo at
sakymą :—Mes būdami Lietu
voje niekados nedirbome, nes 
kiti mums dirbo.

Mat, fašistėliai manė, kad 
jie to ūkio ponai-valdonai, nes 
kada,čia važiavo, tai jiems sa
kė, kad Amerikoj gaus žemės 
ir dar geriau gyvens negu 
Lietuvoj. Apsiriko dipukai. 
Jie gaus kada žemelės, bet ne 
daugiau kaip 6 ar 7 pėdas.

Toliau skundėsi, kad sun
kiai turi dirbti, bet užmokes
tis menka. Perkalb.ėtojas pa
klausė, kodėl negrįžo Lietu
von? Jie atsakė—Mes Lie
tuvos neturim. Rusai atėmė 
fe mūsų Lietuvą.

Dipukas klausė mūsų lietu
vio — Kaip ponas jaustumeis, 
jeigu , tavo locną žemę atiduo
tų bernams ? Tai taip' atsitiko 
su mano žeme, kurios turčjąū 
<300 akrų. Ne tik žemę išda
lino, bet ir inventorių ir gy
vulius ir ant galo čebatus ati
davė bernams, o mes vaikščio
jom basi. Tai dabar tu bAsas 
vaikščiok.

Toliau dipukas išsireiškė, 
kad Vokietijoj buvęs viršinin
ku vienoj lietuvių koncentra
cijos kempėj. Aiškiai galima 
suprasti, kas per paukščiai 
minimi asmenys.

mus čia, Seattle, tarpeas

VIŠINSKIS ATMETe 
(Tąsa nuo 1-mo puslp.) 
Anglų - amerikonų pa

siūlymas sako, kad Sovie
tai privalo iš anksto už
tikrinti įvairias pilietines 
laisves rytinėje Vokietijoje, 
panašiai, girdi, kaip Bonno 
konstitucija užtikrina.

Bet Bonno konstitucija 
dviveidiška: 5-tas jos sky
rius neva užtikrina tokias 
laisves, o 18-tas skyrius 
reikalauja bausti už tų lai
svių naudojimą.

Tikrenybėje dabar vaka
rinėje Vokietijoje yra lais
vė tik tiems, kurie rėme 
hitlerininkų režimą, — už- 
reiškė Višinskis.

Sovietai siūlo ištraukti o- 
kupacines talkininkų armi
jas iš Vokietijos, padaryti 
taiką su ja ir taip užtikrin
ti žmonėms tautinę laisvę. 
Bet anglai - amerikonai ir 
francūzai atmeta šį lais- 
vingą planą.

F. Kavaliauskienė.

Norwood, Mass

ar
10s

Užsakymus prašome siųsti:

Laidotuvių Direktorius

2

51

Visokiausi vaistai, kosmetikai kū
dikiam reikmenys, įvairūs daik
teliai, ligonių kambariui reikme
nys už griežtai žemas kainas.

Telefonas
EVergreen 4-9407

vieną 
paštą, 
vertes 
5c
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gimsta, 
vėliau

miršta, 
nei vieno

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIUS 

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager

(Laisnluotas B ai samu o to jas)
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
660 GRAND ST. BROOKLYN, N.
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PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

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

BROOKLYN, N. Y.
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TELEPHONE 
STAGG 2-5043
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Onot. Kručienės-Kurulytės 
Prisiminimui

Dar taip neseniai 
Tu maloni buvai, 
Bet per greit užgesai 
Ir visus palikai.

Buvai tokia linksma
Ir sveikatoj tvirta, 
Palikai tik kapą 
Iš smėlių supiltą.

Tai skaudu ir graudu, 
Tankiai verksmas ima, 
Bet nėr ką daryti 
Prieš tokį likimą.

Kurie tiktai 
Anksčiau ar

Gamta, mat, 
Tokio neužmiršta.

Visi ten nueisim, 
Kur ilsis Onutė, 
Nešvies ir mujms 
Amžinai saulutė.

Motina žemelė
Mus visus priglaus, 
Ten rūpesčių, skausmų 
Širdis nebejaus.

“Ilsėkis, Onute,
Ramiai amžinai,”

Taip atsidūsta
Tavo gentys ir draugai.

, Gailutis.

Praeitos 
dikčiai- 

pasmuko žemyn prarhtonių 
Šerai Wall Stryte.

New York. — 
savaitės pabaigoje

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

MAX t>EIST. Ph. G., 
EDWIN LANE, Ph. G.

Tel. EVergreen 7-6238

KINIJA
Žengia į Laisvę

Nauja brošiūra
ParsŠc

D. M. ŠOLOMSKAS
Labai svarbi brošiūra, duo

da daug informacijų apie Ki
nijos pramones, gamtinius tur
tus, jos žmones ir apie dabar 
ten einantį civilinį karą. >

Puslapių 32, kaina 20 c.
Platintojams gera nuolaida. 

Kurie ims nemažiau 10 kopijų, 
kaina 15c už kopiją.

Kurie užsisakysite po 
kopiją prisiuntimui per 
malonėkite prisiųsti 25c 
U. S. pašto stampomis,

vertes.

427 Lorimer Street 
Brooklyn 6, N. Y.

MATTHEW i, 
BUYUS 

(BUYAUSKAS)

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS

Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

TELEVISION
SHUFFLE BOARD

RES. TEL.
HY. 7-3631
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Nepamirškime Civilinių 
Teisių Gynimo

Civilinių Teisių Kongresas 
turi milžiniškas išlaidas. Jis 
gina Trenton šešis negrus 
nuteistus mirtin. Jis gina New 
Yorko federaliniam teisme 
vienuolika darbininkų parti
jos vadų. Tik šioje byloje iš
laidos pasiekia apie šešis 
tūkstančius dolerių į savaitę.

Tą svarbų reikalą suprato 
W. Klimas, svečias iš New 
Jersey valstijos, buvęs dien
raščio jubiliejiniam koncerte. 
Jis paaukojo $10. Tai gražus 
pavyzdys kitiems susipratu
sioms darbininkams bei far- 
meri ams. ' A. B.

Kultūriniame Centre
PRAŠAU ĮSITĖMYTI

’ šj penktadienj (birželio 3 
d.) vakare bus pirmas persi- 
ėmimas prie bolingo tarpe 
laisviečių ir kultūriečių. Visi 
to sporto mylėtojai prašomi 
susirinkti. Abi grupės dar 
tik organizuojasi. Galutinai 
dar nėra nustatyta, kurie ku
rioje priklausys . Taipgi dar 
nežinoma, po kelias komandas 
(tymus) bus kiekvienoje gru
pėje. Priklausys nuo to, kiek 
bus entuziastų per vasarą 
vieną vakarą į savaitę praleis
ti vėsioje bolingo salėje.

Pastebėjau, kad eina smar
kios varžytinės už porą gerų 
bolininkų. Kiekviena grupė 
nori juos laimėti prie savęs. 
Gerai. Juo daugiau varžyti
nių, lenktynių, “patriotizipo” 
už savo komandą arba grupę, 
tuo s n ortas įvairesnis.

Numatoma lošti per tris mė
nesius— birželį, liepą ir rug
pjūtį." Pabaigoje sezono pa
žiūrėsime, kuri armija bus lai
mėtoja . Kaip jau buvo kalbė
ta, bandyta bus sukelti pini
gų ir laimėjusiai grupei su
teikti geras dovanas.

Taigi, visi būkite Kultūri
niame Centre šį penktadienį’

Sportas.

MIRĖ
Charles Bock, 83 m. am

žiaus, gyvenęs 312 Stagg St., 
Brooklyne, mirė geg. 29 d., 
Kings County ligoninėj, kū
nas pašarvotas grab. M. P. 
Bieliausko - Ballas koplyčioj, 
660 Grand St., Brooklyne. 
Laidotuvės įvyks birželio 1 d., 
2 vai. dieną, Lutheran kapi
nėse. Velionis paliko nuliū
dime žmoną Elizabeth, 4 sū
rus, tris dukteris ir daugiau 
giminių. Laidotuvių apeigo
mis rūpinasi direktorius B:e- 
liauskas ir jo įstaigos vedėjas 
Al Baltrūnas-Balton.

Yonkers’ietis, nusišovė sum*- I 
tas neramumo Atminimų Do
na kad jis, džiovininkas, m- i 
gali naudotis švente, kaip vis. '

CIO Newspaper Gildijos nariai, New Yorke, pikietuoja Bell Syndicate raštinę Times 
Buildinge, New Yorke. Streikas kilo firmai atsisakius tartis su naujai susiorgani
zavusiu vienetu. Unija prase firmos kolumnistus ištraukti savo raštus, kuriuos fir

ma siuntinėja apie pusei visų salyje išeinančių komercinių laikraščių.

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

Laisvės Koncertu Pasigrožė
jom ir Pasveikinom Dienraštį

Dienraščio Laisvės pavasari
nis koncertas, rengtas brookly- 
niečių organizacijų specialūs 
komisijos dienraščio 30 metų 
sukakties jubiliejaus pradžiai 
atžymėti, įvyko gegužės 29-tą, 
Liberty Auditorijoje, Rich
mond Hill.

Programą pradėjo- vietinis 
Aido Choras, vadovaujamas 
Jurgio Kazakevičiaus, su Syl
via Pužauskaite prie piano. 
Choras sugiedojo himnus ir 
dainavo šiaip dainų, tarpe tų 
vieną iš nesenai suvaidintos 
operetės “čigonai.”

Choras gerai dainuoja, ta
čiau sumažėjimas skaičiumi 
atsiliepia ir i dainos stiprybę. 
Choras yra biskelį didesnis, ne
gu matėme — keli choristai 
buvo išvykę vaidinti “Mūsų 
Gyvenimo žaizdos” New Have- 
ne. Tačiau šis nedidelio būrio 
išstojimas lai būna mums vi
siems priminimu chorą augin
ti, nes juk bile kada gali pa
sitaikyti grupei choristų ati
trūkti kitais reikalais, o choras 
vis viena turi išstoti pažadė
toms pareigoms.

Newarko Sietynas, dainavęs 
vėliau, galop programos, pasi
rodė stiprus, kaip .visuomet. Jis 
sėkmingai dainavo keletą dainų 
įr įspūdingai atliko dalį iš ope
retės “Čigonai.” Su choru solis
tais taipgi išstojo su dainomis 
Bob Žukauskas ir su muzika 
smuikininkas Vito Dvarackas. 
Vieni chorui, kiti solistams, pa
sivaduodami, akompanavo Mil
dred Stensler, Pranas Balevi- 
čius, Bronė Sukackienė-Šalinai- 
tė. Chorui vadovauja Walter 
Žukas.

Suzanna Kazokytė jautriai, 
dramatiškai solo dainomis at
stovavo mūsų brooklyniečių 
dainos jėgas, pianu lydima sa
vo mokytojos Bronės Sukackie-

Arbitratorius Įsake Vienokį 
Tranzito Kontraktų Laiką

Didžiojo New Yorko pri- 
vatiškų tranzito linijų su dar
bininkais ginčas, buvęs paduo
tas arbitratoriui E d w a r d 
Weinfeld spręsti, pasibaigė 
gegužės 30-tą. Weinfe4d įsakė 
firmoms damokėti darbinin
kams bendroje sunkoje $500,- 
000 sui virš dolerių už praė
jusį laiką skaitant nuo pasi
baigimo senojo kontrakto ir 
buvusio unijos pareikalavimo 
dadėti mokesties.

Transport Workers Unijos 
(CIO) kontraktas buvo pasi
baigęs su Fifth Ave. Coach 
Co. ir Third Ave. sistema rug
sėjo 30-tą, 1947, o ■ su New 
York City Omnibus Corp, pa
sibaigęs sausio 31-mą, 1948.

Paliečia apie 7,000 darbi

i nes.
Pranas Balevičius, kaip vi

suomet, melodingai skambino 
pianu.

Svečius solo dainose girdė
jome du:

Stasys Kuzmickas iš Shenan
doah, Pa., vienas iš žymiųjų 
liaudies dainininkų - mėgėjų 
buvo atitinkamai įvertintas.

Biruta Senkus daugeliui šio 
koncerto publikos buvo pirmu 
kartu girdėta ir labai šiltai pa
sveikinta, kredituota už jos ma
lonų jau aukštai išlavintą bal
są. Girdėjusieji ją prieš keletą 
motų, kuomet ji buvo ką tik 
pradėjusi lavinti balsą, pripa
žįsta, jog šiais kolonais metais 
ji paaugusi į aukšto laipsnio 

j dainininkę.
Bronė Sukackienė - šalinaitė 

akompanavo svečiams daini
ninkams - solistams.

Kadangi apie dalyvius ir jų 
veiksmus bus rašoma atskirai 
plačiau, tad tenkinuosi tik pra
bėgomis priminimu jų veiks
mo ir nuotaikų.

Pertraukoje Antanas Bimba 
pasakė trumpą kalbą apie liau
dies laikraščio svarbą visuomet 
ir ypatingai sunkiais darbo 
žmonėms laikais. Priminė ir 
apie dienraščio Laisvės proble
mas ir paprašė svečių pasvei
kinti dienraštį su dovanomis, 
kokiomis kas išgali. Sudėta 
$511. Laisvė dėkinga visiems 
už paramą. Prisidėjusių jų var
dai tilps ryt dienos Laisvėje.

Koncerto programos motu 
pirmininkavo St. Večkys.

Po programos, vieni Audito
rijoje likosi šokti prie Jurgio 
Kazakevičiaus Orkestro, o kiti 
nuėjo auditorijos restaurantan 
vakarieniauti, dar kiti šiaip 
pabuvoti bei pažaisti bolingu.

R.

ninkų.'
Arbitratorius taipgi įsakė, 

kad kontraktų baigimosi lai
kas tini būti suvienodintas. 
Senuosius kontraktų terminus, 
sakė arbitratorius, užmirškite 
--dabar visų privatiškų lini
jų kontraktų su darbininkais 
laikas turės Pūti 30-ta birže
lio.

Aky regyje šio patvarkymo, 
darbininkai tuojau išstatys sa
vo reikalavimus ’rašymui į 
naująjį kontraktą, turintį įei
ti galion liepos 1-mą Unija 
reikalauja po 21 centą per 
valandą mokesties priedo ir 
pagerintų darbo sąlygų.

London.— Amerika duo
da Turkijai daugiau kari
nių laivų.

Albina Rušinskaite 
Ligoninėje

Albina Rušinskaite, mūsų 
veikėjų Rušinskų dukrele, iš 
Jackson Ileightsų, aną dieną, 
važiuodama dviračiu, nuo jo 
nupuolė ir susižeidė koją. Iš 
karto buvo manyta, jog tai 
mažas dalykėlis, bet vėliau 
koja pradėjo tinti ir Albina 
buvo nugabenta ligoninėn, 
kur jai teks išbūti gal net ke
letas savaičių.

Rušinskaite yra patalpinta 
Wickersham ligoninėje, East 
58th St., netoli Lexington 
Ave., New Yorke. Lankyti ją 
galima tarp 2 ir 4 vai. po 
pietų ir tarp 7 ir 9 vai. vak.

Gerbiami Svečiai
Dekoracijų Dienos šventėje 

aplankė Brooklyną ilgamečiai 
dienraščio Laisvės rėmėjai 
Jonas ir Petronėlė Mineikiai 
iš Montello, Mass. Jiedu abu 
vieno amžiaus, po 77 mete
lius. Jie skaito, domisi po
litiniais pasauliniais įvykiais, 
lanko prakalbas ir įvairias 
d ar b i n i n k i šk ų o r gan i z a c i j ų
pramogas. Prisikarpę iš laik
raščių įvairių įdomumų iš lie
tuvių gyvenimo ir iš ameriki
nio politinio gyvenimo, nau
dojasi tąja medžiaga kur dis
kusijose.

Šiedu “jaunuoliai” atvažia
vo į New Yorką busu, vieni 
patys subvemis iš New Yorko 
didmiesčio atvažiavo į Central 
Brooklyną ir iš ten atsilankė 
į Laisvės įstaigą. Savo dien
raštį apdovanojo penkine.

Draugai Mineikiai dalyvavo 
ir koncerte, surengtame dien
raščio Laisvės paramai. Kul
tūrinis centras jiems patiko. 
Paklausus ar nepavargo laip
tais aukštyn ir žemyn bevaikš
čiodami New Yorke, Minei
kienė sako: ' “Ar tu žinai, 
kad man kojos pasitaisė be- 
laipiojant tais laiptais.”

Ties Bayville, L. L, bangos 
išmetė ant kranto nežinomo 
vyriškio kūną, menama, išbu
vusį vandenyje apie mėnesį 
laiko. Apsirengęs sporto dra
bužiais, su golfo bole kišc- 
niuje.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LDS 1 kuopos susirinkimas jvyks 
ketvirtai!., birželio (June) 2, Lais
vės salėje, 419 Lorimer St. Pradžia 
8-tą vai. vakare. Prašome visų na
rių pasistengti ' dalyvauti susirinki
me. Pasižiūrėkite į knygeles, kad 
būtų užsimokėtos j laiką duoklės, 
vengkite susispendavimo. — M. Sta- 
kovas, prot. rašt. (127-8)

MASPETH, N/Y.
ALDLD 138 kp. ir LDS 14 kp. 

bendras susirinkimas jvyks ketvirta
dieni, birželio (May) 2 d., Rusų 
Klube, 56-58 61st St., Pradžia 8-tą 
vai. vakare.

Noriu priminti knygų ' peržiūrėji
mo komisijai, kad dalyvautumėte 
susirinkime ir išduotumėte raportą. 
Turime ir daugiau svarbių reikalų 
aptarimui, tad visi nariai dalyvauki
te susirinkime. — V. Karlonas, org.

(127-8)
RICHMONDHhILL, N. Y.

LDS 13 kp. ir LLD'185 kp. ben
dras susirinkimas jvyks .ketvirtadie
ni, birželio (June) 2 d., pradžia 8 
vai. vakare, Liberty Auditorium, 
110-06 Atlantic Avė., Šis susirinki
mas bus svarbus, visi nariai daly
vaukite. — M.-Klimas. (127-8)

Joseph Garszva
; Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

Gaisras Atėmė Namus 
Šešioms Šeimoms

Anksti pirmadienio rytą iš
kilus gaisrui 3 aukštų name
lyje' 150507 Męj-maid Avė., 
Coney Islando srityje, 4 0 as
menų turėjo išbėgti iš to ir iš 
gretimų namų naktiniuose 
drabužiuose. Sužalotas ir gre
timas- namas, 2886 W. 15th 
St. Pora kitų artimiausių na
mukų biskį apgadinti.

šešių šeimų butai visai su
žaloti, žmonės pakriko pas 
kaimynus ir gimines ieškoti 
prieglaudos.

Susižeidė du gaisragesiai.
Kitas didelis, finansiniai t 

nuostolingas gaisras, įvyko 
pirmadienio popietį, Harvey 
Lumber Co. sandėlyje prie 
Liberty Avė., tarpe Berriman 
ir Atkins Ave., East New 
Yorke. Spėliojama, kad san
dėlį gal padegė apylinkės gat
vėse vaikų kūrenamų laužų 
kibirkštys . Prie gaisro susi
rinko keli tūkstančiai žiūrovų.

Organizacijoms
Ar jau turite delegatus ke

liavimui į Washingt.ona birže
lio 8-tą Liaudies žygyje pas 
prezidentą ir kongresmanus 
šaliai gerovės ir taikos reika
lais? Jei turite, tuojau pra
nokite juos J. Siurbai, kuris 
yra darbiočių įgalintas vesti 
lietuvių sąrašą. Jei dar ne
turite, pasistengkite tuojau 
išrinkti, gahiti. Komisija.

Radęs savo taksike paliktą 
piniginę su $1,039, vairuoto
jas Max Goodman atnešė ją 
policijos stotin pykdamas, kad 
dėl jos turi gaišuoti. Mato
mai, jis buvo vidun nei ne
žiūrėjęs, nes piniginę polici
jai atidarius, pačiame viršuje, 
pasimatė kortelė su savininko 
vardu ir adresu.

Emil Huggins, 22 metų, pra
rado savo laisvę ir marškinius, 
kurie, sakė jį buvęs pas save 
apnakvinęs jo kaltintojas, bu
vę be leidimo “pasiskolinti” 
iš stalčiaus jo bute. Teisė
jas įsakė nuo kaltinamojo 
marškinius nuvilkti ir palaiky
ti iki teismo, valdžios žinioje.

REIKALAVIMAI
Reikalingas geras darbininkas 

dirbti Restauracijoj. Pageidaujama, 
kad mokėtų pilną darbą. Dėl dau
giau informacijų galite kreiptis as
meniškai arba telefonuokite. Main
5-9108. Aleksejus, 44 Hudson Ave., 
Brooklyn, N. Y. (125-127)

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y. ; 
, (1—2 dienomValandos: j6_8 vakarais

Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0203
1 <i«11 m »i»• • • m i • •»• i .........................................................................
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Egzaminuojant Akis, 

Rašome Receptus
Darome ir Pritaikome Akinius ::

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842 -W- RF •X*•

GERIPIETCS!
Kada norite gerų piety, 

kreipkitės j

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas
417 Lorimer Street * 

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos-ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar- j 

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

Will ■ UI1* "i M... E11!1 ^lyiiMUnuBi n Iii 1 .i ■

Šventes Nepatenkino Biznio 
Nei Paradų Ruošėjų Viltis

Mūsų miesto ir ypatingai 
pajūrių biznieriai, daug atsi- 
dėjusieji ant švenčių pageri
nimui savo silpnesnių šiais 
metais pajamų, daug nusivy
lė, o kai kuriems, apsirūpinu
siems gausiais kiekiais maisto, 
gal bus ir nuostolių, nes nei 
mieste, nei rezortuose nebuvo 
tiek svečiu, kiek laukta.

Vieni kaltina už tai vėsų 
orą — sekmadienį aukščiausia 
šiluma buvo 47-62 laipsniai, o 
pirmadienį—46-69. Kiti įvai
riai aiškina. Tačiau daugelis 
giliau ir plačiau įžiūrinčių ste
bėtojų linkę sutikti, kad il
gos “atostogos” iš šapų pra
deda/atsiliepti į žmonių ište
klius.

Coney Islande, kur tikėtasi 
apie miliono vizitorių, sulauk
ta tik apie pusė to skaičiaus. 
Rockaways skundėsi panašiu 
neatspėjimu. • Jones Beach— 
taip pat. Kiek geriau laimėję 
parkai.

Paradai, rengtieji įvairių 
veteranų grupių, buvo mažes
ni, ir stebėtojų eilės retesnės. 
Turtingiausias maršuotojnis ir 
stebėtojais paradas buvo 
Bronxe, įvykęs tirštai apgy
ventu Grand Concourse. Se
kamas turtingiausias — Mar- 
hattano paradas, kurio eisena 
buvo puošniuoju Riverside 
Drive, visuomet pilnu žmonių. 
Brooklyniškis buvo mažiau
sias.

Seniesiems veteranų organi
zacijų viršininkams panaudo
jant tas šventes agitacijai už 
kitą pasaulinį karą, jaunesnie
ji veteranai, pakankamai pri

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

r7T R A D 4ii grand streetZUl 1 O BAIl BROOKLYN, N. Y.
s

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN

DEGTINĖS - VYNĄI - ALUS

TELEVISIONTelefonas
EVergreen 4-7729 

Peter Kapislcas

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYN^

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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

sikariavusieji, o po sugrįžimo 
taipgi turintieji ne kažin ko
kį “deal,” vis mažesniu skai
čiumi dalyvauja. Dėl to tie 
paradai mažėja ir jie nebepa- 
traukia tų minių žiūrovų, ko
kias patraukdavo seniau.

T—as.

Du Žuvautojai Prigėrė 
Viesulai Apvertus Valtį

Staigus viesulas apvertė žu
vautoji! valtį Peconic Bay sri
tyje. Visi trys joje sėdėję as
menys suvirto vandeni i. Vie
ną iš jų. John Rosati, 52 me
tų, iš Corona, išgelbėjo kiti 
žuvautojai. O kiti du prigė
rė. Jais yia Walter A. Bank- 
witz, 60 metų, iš Forest Hills, 
ir John Ruggiero, 61 metų, iš 
Richmond Hill.

Buvo tebesirūpinama, kad 
tas viesulas galėjęs pražudyti 
kitus du. asmenis, buvusius iš
vykusius pasiirstyti toje pat 
apylinkėje ir iki pirmadienio 
vakaro negrįžusius namo.

PARDAVIMAI
Parsiduoda Dry Cleaning biznis. 

2 prosaVojamos mašinos, 1 Dry 
Cleaning mašina ir 1 mazgojimui 
mašina. Tas biznis šioje vietoje yrą 
išdirbta per *25 metus. Galima pa
daryti gražų pragyvenimą. Prašomo 
kreiptis: Ridgewood Tailor,

58-03 Metropolitan Ave., Brooklyn, 
N. Y. (Ridgewood sekcija), Telefo
nas HE. 3-5960.

Agentams leistina teirautis pir- 
kikų. Kaina prieinama. (125-7)

SKELBKITĖS LAISVeJE

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street

‘ BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

• Valandos: 1 12B
į 1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

/

I ’eter 
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtinės, Vynai ir Alus*

RHEINGOLD
BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
Tel. EVergreen 4-8174
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