
Dr. Bunche.
Po ištiso Šimto metų.
Peilis pašonėje.
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New York Post kolumnistas ! 
Max Lerner sako, kad byla į 
prieš Komunistą Partijos va- : 
dus neturėjo būti iškelta. Jis j 
rašo: “Aš nematau, kaip žmo- į 
gus, turįs nors truputį supra-1 
tuno apie komunistinio judėji-! 
mo istoriją, gali abejoti Willi-i 
am Z. tFosterio pareiškimu ii- ; 
gam manifeste, kad prievartos • 
negalima primesti Amerikos ' 
komunistams, ir kad Ameri- ’ 
kos sąlygose prievartą vartoti 
būtu fantastiškas dalykas.”

Gaila tik, kad Max Lerner • ]ĮUS (H. R. 10) reikalauja 
ir jo liberališkieji vienminčiai ų)e užstato (belos) laikyti, 
seniai nepakėlė balso prieš kaip kalinius, nepiliečius a- 
persekiojima tos partijos va- , tejvius, areštuojamus de
du. Gal valdžia nebūtą su-! pOrtavįmui iš Jungtinių 
manius pradėti šį persekio.11- vaisfiįu 
ma, jeigu milijonai žmonių " . ,
būtu netylėję. I “Teisingumo” depart-

* * * ' mentas, pagal tą bilių, ga-
Dr. Ralph Bunche yra žy-i lėtų neįibotą laiką laikyti 

mus politikierius. Jis puikiai i kalėjime tokius areštuotus 
tarnauja Trumano administra- sveturgimius, kurių negali- 
cijai. Jis atstovavo Jungtines ma deportuoti atgal. į šalis, 
Tautas Palestinos' klausimo j iš kur jie atvykę. Jie būtų 
sprendime, žmogus garsus ir i be teismo nusmerkti amži- 
nekvailas. »nam kalėjimui koncentraci-

Bct jis yra negras. To už-įjos stovyklose-.
tenka šovinistams. Tik todėl,: Panašaus įstatymo nese- 
kad jo odos spalva juoda, o | niai reikalavo ir generalis 
ne balta, jam nevalia kalbėti Jungt. Valstijų prokuroras 
Washingtone Wardman Park ■ Tomas Clark’as. Jisai sa- 
Motelio salėje. j Re, kad deportavimui suim-

Wardman Ilotelis nėra is- tūkstančiai nepilie-
imtis. Visa mūsą šalies sosti- ateivių. Clarkas gžilę- 
nė paskendusi diskriminacijo-1 jQS^ jje palejsti už už- 
je pries : status. Tie , žmonės dau-

x .... . c įgiausia kilę iš Sovietu Sa-Yangtze, Whangpoo ir Sa-j& Y
chia yra plačios ir ilgos upės. - - . , . . . -i cnn i ratinių valstybių, kurios
kioja laivai. Ir per visą pa-1 atsisako priimti deportuo- ! Federacijos unijistai. 

'skutinį šimtą irietą Amerikos, jumus iš Ameilkos <-----
Anglijos ir kitą imperialist!-inis* ' z
niu salią kariniai laivai šiomis !
upėmis plaukiojo nieko nesi-: New York. Amerikie- 
klausę ir niekelio nekliudomi, i Čių Komitetas Sveturgi-

pa- miams Ginti išleido pareiš
kimą, kuriuom ragina siųs
ti protesto telegramas ir 
laiškus minimam kongres- 
manų komitetui prieš | linkėję.

Kinija buvo silpna ir 
vergta. Ji neišdrįso pakelti 
ranką prieš imperialistų vieš
patavimą Kinijoje.

Bet dabar viskas pasikeitė. 
Pirmu sykiu užsienio kariniai 
laivai nebeturi- teisės plaukio
ti Kinijos upėmis ir ant jų 
šeimininkauti.

Tai požymis Kinijos prisikė
limo !

Darbo Žmonių 
Dienraštis 
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HOBBSO BILIUS PERŠA L. Darbininkų Literatūros j AMERIKA IR SOVIETAI
ĮVEST KONCENTRACIJOS Draugija Ragina Atmesti 
STOVYKLAS AMERIKOJ Fašistuojantį Hobbs Bilių
Bilius Gręsia ne Tik Svetimšaliams, bet ir Piliečiams

Washington. — Kongres- 
mano Hobbs’o įneštas bi-

Hobbs’o bilių.
Sve^urgimių Gynimo Ko- j 

m i tetas įspėja:
— Hobbso bilius perša į- 

vesti koncentracijos sto
vyklas ateiviams. Tai reiš
kia fašizmo pradžią Jungt. 
Valstijose, panašiai kaip 
koncentracijos stovyklos 
reiškė nacizmą Vokietijoj.

Jeigu būtų įsteigtos kon
centracijos stovyklos nepi- 
liečiams sveturgimiams, ta
tai tarnautų kaip teisinis- 
politinis pamatas ir pilie
čiams grūsti į koncentraci
jos stovyklas.

Jei šis bilius taptų įsta
tymu, tai panaikintų už
stato (kaucijos) teisę ir pi
liečiams.

Streikuoja Bostono 
Auto-Vežikai

Boston. Sustreikavo
jungos ir naujųjų demok- 2,200. auto-busų kondukto

ir mechaniku, Darbo 
. Jie 

asme-1 reikalauja pakelt valandinę 
;algą 15 centų. Kompanija 
į gi 'ne tik atmetė algos kė
limą, bet spyrėsi ir senąją 
algą numušti dešimtuku va
landai.

Streikas supainiojo va- 
žiuotę pusei miliono žmo
nių Bostone ir plačioje apy- i • » — • N

Kongreso Komitetas Vis Dar Kvočia Davidą 
Lilienthalį, Atominės Komisijos Pirmininką

★ ★ * i Washington. — Kongres- ■ bombinės uraniumo medžia-
Visi ženklai rodo, kad čian-, manu _ senatorių komitetas' gos.

gas susikraustė į Formozą,. įr t0]jau kvočia Davidą Li-
Kini jos salą, gulinčią artiį )ienthal j, valdinės Atomų 
sausžemio. Anglai ir amen- į jgg0S Komisijos galva. Re- 
k^>a> sakoma, planuoja L or-, blikonas senatorius ■ Hi-

mi. « „ripMinim, t-ihenlhali; sako, kad
gausianti nuo čiang Kai-šeko
leidimą ton įsteigti militarinę 
baze.

Tokia bazė būtą Kinijai pei
lis pašonėje. Neišeitą ant ge
ro nei Kinijai, nei Amerikai.

Mrs. Eisler tebelaikoma ka
lėjime. Ji nori pati iš Ame
rikos išvažiuoti, bet jos neiš
leidžia. Valdžia nori ją nu
teisti ir isdeportuoti. Tai di
džiausias absurdas. Moteriš
kę kamuos ir žmonių pinigus 
švaistys 
met ji 
šalį!

Kaip 
Eisler
prieš savo norą. 
Meksikon, bet kadangi laivas 
turėjo sustoti Jungtinių Vals
tijų uoste, tai čia ji buvo 
laivo išimta ir sulaikyta.

Lilienthalis blogai ir neat
sargiai vadovavęs atomi
niams darbams.

Lilienthalis nurodė, jog 
pirmiau, kada karininkai 
valdė atominius 
tie darbai daug 
ėjo.

Hickenlooperis 
skandalą, kad iš 
laboratorijoj buvo dingę, 
girdi, “10 iki 12 uncijų 
sprogstamosios” a t o m-

dalykus, 
prasčiau

kelia 
Argonne

Bet tai buvo tik uraniu- 
mo - deguonies junginys, o 
sprogstamosios num. 235 u- 
raniumo tame junginyje — 
tiktai viena uncija. Vadina
si, niekaip nebūtų buvę ga
lima susprogdinti to jungi
nio gabaliuko. Bet Hicken- 
looperis nemato skirtumo. 
Beveik visa ta medžiaga 
paskui šiukšlėse atrasta.

Carroll Wilson, Atominės 
Jėgos Komisijos vedėjas, 
pripažino, kad jis priėmė 
darban, du žmones, kuriuos 
atominių šnipų galva vadi
no “negeistinais, prastais 
rizikais.”

teismo vedimui, .kuo- 
sutinka pati apleisti

jos vyras, taip Mrs.
užkliuvo Amerikon

Ji važiavo

iš

aš

Graikijos Monarchistai Įsakė 
Nužudyt 2,000 Politinių Kalinių

DARV NUOLAIDU IŠ 
ABIEJU PUSIU

Amerikos Lietuvių Darbininkų Literatūros Draugijos
■ centras pasiuntė laišką kongresmanui Emanueliui 
j Celler’iui, ragindamas atmest fašistuojantį Hobbs’o bi- 
I lių, kuris nukreiptas ypač-prieš nepiliečius sveturgi-
■ mius. Celleris Rha pirmininkas Kongreso Atstovų Rūmo 
teisinio komiteto, kuris dabar svarsto tą policinės valsty
bės bilių.

LAIŠKAS
June 3, 1949

Hon. Emanuel Geller, Chairman
House Judiciary Committee 
Washington, D. C.
Dear Mr. Celler:

We are of the same opinion as the National Lawyers 
Guild that the Hobbs Bill, H. R. 10 is a totalitarian 
measure, and that its adoption by the Congress would be 
the first step toward the establishment of fascism in the 
United States. It is contrary to the letter and spirit of 
the U. S. Constitution, and Bill of Rights. It is directed 
against all Americans, — non-citizens as well as citizens, 
naturalized and American-born.

In the name of thousands of members of the American 
Lithuanian Workers Literary Association all over the 
country we appeal to you, personally, and to the Judi
ciary Committee as a whole to repudiate and reject this 
obnoxious \ bill. By doing so you will win sincere ap
preciation of all patriotic Americans.

Sincerely yours,
A. BIMBA, Chairman
D. M. ŠOLOMSKAS, Secretary

KINŲ LIAUDIES ARMIJA 
t /FAIL TSINGTAO UOSTJ

Šanghai, Kinija. — Kinų 
komunistų - liaudininkų ar
mija visomis pusėmis, Apart 
jūros, apgulė Tsingtao uos-, 
ta ii; miestą, rytiniame Ki
nijos pussalyie Šantunge. 
Tautininkų /kari u omenė 
bando1 laivais pabėgti iš 
Tsingtao, paskutinės savo 
pozicijos šiauriniai-rytinėje 
Kinijoje, kaip praneša a- 
merikiniai korespondentai.

Du tautininkų armijos

Berlyne vėl Tariasi visu Keturių Didžiųjų Komandieriai

Paryžius. — Keturių Di
džiųjų užsieniniai ministrai 
penktadienį slaptame posė
dyje svarstė Amerikos val
stybės sekretoriaus Ache- 
sono pasiūlymą dėl bendros 
visų keturių kontrolės išti
sai Vokietijai ir Berlyno 
miestui.

Achesonui pritarė Angli
jos ir Franci jos užsienio 
reikalų ministrai.

Teigiama, kad Amerika 
ir Sovietai daro nuolaidų iš 
abiejų pusių.

Berlyne pirmą kartą per 
metus suėjo į derybas kari
niai Amerikos, Sovietų, 
Anglijos ir Franci jos ko
mandieriai. ’

Naujausias Achesono pa
siūlymas dar nepaskelbtas

Šnipas Wh. Chambers 
Bažijasi prieš Hissą

šiuos žodžius berašant .
Užsieninis Sovietų minis

tras Andrius Višinskis pir
miau reikalavo tokios Ke
turių Didžiųjų kontrolės 
Vokietijai ir Berlynui, kur 
kiekvienas turėtų teisę ve
tuoti - atmesti daugumo ta
rimus, taip kad nutarimai 
būtų tik v:enbalsiai daro
mi.

Achesonas tada sakė, ga
lima būtų pripažinti tokią 
veto teisę tiktai* kariniais 
ir saugumo klausimais, bet 
visus kitus klausimus turė
tų spręsti paprasta balsų 
dauguma.

Berlin. — Socialdemokra
tų vadovaujama, vokiečių 
geležinkeliečių unija atmetė 
Sovietų pasiūlymą 69 nuo
šimčių algos jiems mokėti 
vakarinėmis markėmis (an
glų - amerikonų ir franeū- 
zų), o 40 nuošimčių sovie
tinėmis. Prieš pasiūlymą 
balsavo 13,477, o už jį 398.

Tie geležinkeliečiai tęsia 
streiką, reikalaudami visas 
algas išmokėti tiktai vaka
rinėmis markėmis.

Jų streiką remia ameri-

pasidavė liaudi-

buvo Amerikos 
ir marinų sto-

pulkai jau 
cinkams.

Tsingtao 
karo laivų
vykia. Jankiai saugojo tau
tininkams geležinkelius ir 
vieškelius, kol ėjo kova 
prieš Liaudies Armiją šiau
rinėje Kinijoje.

Paskutinės žinios sako, 
jog Liaudies Armija jau 
užėmė Tsingtao.

Iš Komumistu Teismo

Motina vaikui: “Džiak, 
tau ant gimtadienio duosiu 
laikrodėlį.”

Vaikas motinai: “Man ge
riau patiktą, jeigu duotumėte 
revolverį. Laikrodėlį aš pats 
galėčiau pasiimti.”

Toks anekdotas tilpo So
vietų satyros žurnale “Kroko- 
.dilius,’’ kad pajuokus Ameri-

London. — Graikų žinių 
agentūra pranešė, jog mo
narcho - fašistų valdžia 
liepė nužudyt daugiau kaip 
2,000 politinių kalinių.

Jie nusmerkti mirt, esą, 
už “nusikaltimus” tuo lai-' 
ku, kada naciai buvo užėmę

Graikiją. Vadinami “nusi
kaltimai” tame, kad tie 
Graikijos patrijotai kovojo 
prieš nacius okupantus ir 
graikiškus jų pastumdė
lius.

400 demokratinių politi
nių kalinių jau nuo gegužės 
17 d. badu štreikuoja Algi-

Teismas Bergždžiai Mojasi 
Priverst Komunistus Išda

vinei Savo Draugus
New York. Valdžios 

prokuroras John McGohey 
reikalavo, kad John Gates, 
.vienas kaltinamųjų komu
nistų vadų, pasakytų, kokią 
vietą Komunistų Partijoje 
1946 m. užėmė Eugene De
nnis, dabartinis partijos se
kretorius.
, John' Gates, Daily Wor- 
kerio, redaktorius pareiš
kė:

— Aš'galiu jum pasaky
ti, kas aš buvau, bet aš ne- 
šnipausįu jums ir neišdavi- 
nėsiu savo draugų.

— Išbraukt jo atsakymą!
— suriko teisėjas Medina.
— Atsakyk į klaušimą!

— Aš neatsakysiu, kol 
jūs statote klausimą, tokia
me pavidale. .

Dennis, vienas kaltina
mųjų, kuris ginasi kaip 
pats savo advokatas, pašo
ko ant kojų ir užprotestavo 
prieš teismo mėginimą pri
verst teisiamuosius šnipau- 
ti prieš jų draugus.

tas dalykas žinomas pla
čiai visuomenei ir įtrauktas 
i kaltinančius teismo re
kordus.

Dennis, kaip ir komunis
tų vadų advokatai, sakė, 
jog teismas daro prieškons- 
titucinį bandymą, mėginda
mas prispirti vienus teisia
muosius šnipiškai 
prieš kitus.

Teisėjas Medina

New York. — Whittaker 
! Chambers, kadaise priklau- 
!sęs Komunistu Partijai ir 
I tapęs šnipu, dabar “svieči- 
jo” po priesaika federalia-

♦me teisme, būk Alger Hiss, konų, anglų ir francūzų ka 
buvęs valstybės departmen- rininkai:

! to pareigūnas Washingto- j vietinių markių vertę ir su- 
ne, nešęs Chambersui i stiprinti vakarinių talkinin- 
“slaptus” valdžios doku- 1 kų ranką Keturių Didžiųjų 
mentus, kuriuos Chambers ! konferencijoj Paryžiuje, 
perdavinėjęs vadinamiem: 
“Sovietų agentam”.

Hiss’o advokatas Lloyd ;
Paul Stryker pareiškė, jog 
tas “dorinis supuvėlis” 
Chambers meluoja.

Hiss kaltinamas, kad jis 
pirmesniajame grand džiū- 
rės tardyme kreivai prisie
kęs. Tada Hiss po priesai
ka pareiškė, kad jis niekuo
met po 1937 m. sausio 1 d. 
nematė Chamberso ir nie
kada nedavė jam jokių se- 
kretnų valdžios popierių.

Chambers iki pirmojo 
tardymo buvo Time žurna
lo redaktorius su $30,000 
metinės algos.

nori numušti so-

Bridges. Vėl Išrinktas 
Laivakrovių Vadu

liudyti

užreiš-

Aišku, jog tas liudyto
jas (Gates) paniekino teis
mą.

‘Medina svarsto, ar už- 
vest naują bylą prieš Gates, 
kaip “teismo paniekinto ją.”

Suimti Fašistinio Generolo 
De Gaulle’o Ginklai

Paryžius. — Policija už
klupo du auto-sunkveži- 
mius, pilnus prikrautus 
ginklų ir amunicijos; suė
mė 16 vyrų, f asistuojančio 
generolo Charles de Gaul-

San Francisco. — Harry 
Bridges jau šeštai dvimeti- 
nei tarnybai tapo išrinktas 
CIO Laivakrovių Unijos 
pirmininku, - vakariniame 
Amerikos pakraštyje.

Kovingasis laivakrovių 
vadas, Bridges gavo 30,406 
balsus, o prieš jį kandidata
vęs Tomas George tiktai 
7,070 balsų.

Unijos nariai taip pat di
dele balsų dauguma vėl iš
rinko J. R. Robertsoną vi
ce - pirmininku. Laimėjo 
rinkimus ir kiti Bridgeso 
bendradarbiai unijos vado
vybėje.

ORAS.—šilta, giedra.

le’o šalininkų. Jie kaltina
mi už sukilimo ruošimų 

 

prieš Respublikos valdžią.

šlavė

kos holivūdiškus filmus.
Pataikytą, kaip pirštu į 

akį. Argi mūsų vaikai, pri
sižiūrėję gengsterišką filmų, 
nesapnuoja apie pištolietą ir 
plėšimą ?

nos kalėjihie. Badd streiku f Teisėjas .liepė džiurei pa
sišalint, kad negirdėtų De- 
nnisO' pareiškimo ir protes
to. Dennis pranešė, kokias 
pareigas jis partijoj ėjo ir 
eina; kartu jis priminė, jog

jie. protestuoja, kad fašistų 
valdžia panaujino tokių ka
linių žudymą. Daugelis 
streikierių jau badu mirė 
kalėjime.

Barcelona, Ispanija. — 
Atsilankius čia Ispanijos 
diktatoriui Frankui, kažin 
kas išsprogdino dvi bom
bas; sakoma, kad jos nieko 
nekliudė.

$311,000,000 Kariniu 
Rakiety Bandymams

Washington. — Senato 
ginkluotų jėgų komitetas 
nutarė , paskirti $311,000,- 
000,' už kuriuos būtų pasta
tyta įrengimai* bandyti ra- 
kietinius lėktuvus, iš tolo 
vairuojamus radijo bango
mis.

Graikų Partižanai
31,825 Fašistus per \4 Mėnesius

London.— Laisvųjų grai
kų - partizanų karo minis
tras Mitsos Vlantas prane
šė per radiją, kad partiza
nai per 4 pirmuosius šių 
metų mėnesius nušlavė 31,: 
825 monarcho-fašistų ka
reivius, ir oficierius — už
mušdami, sunkiai sužeisda- 
mi bei nelaisvėn paimdami.

Partizanų komanda pa
juokia, monarchistų val
džios pagyrą, būk jie išva
lę partizanus iš Peloponne- 
so, pietinėje Graikijoje, ir

iš Houmbli srities, viduri
nėje šalies dalyje. Iš tikrų
jų partizanai panaujino 
ten ofensyvus prieš monar
cho - fašistus ir nuo kovo 
29 d. iki gegužės 29 d. už
mušė, suėmė bei sunkiai su
žeidė daugiau kaip 1,000 fa
šistų kareivių ir oficierių; 
kartu partizanai pagrobė 
didelius kiekius ginklų ir 
amunicijos.

Tuo tarpu dar 250 vyrų 
Peloponnese* įstojo į parti
zanų armiją.
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turtinga ir gali apsaugoti 
mainierių sveikatą,” — pa
reiškė Mr. J. L. Lewis. 
Faktai parodo, kad 1949 
metais į pirmus tris mėne
sius laiko anglies baronai 
daugiau pelno turėjo, kaip 
1948 metais per tuos pat 
mėnesius. Bet jeigu parei
kalaujama taisyti kasyklų 
įrengimus, kad apsaugojus 
mainierius nuo užmušimų 

sūneli, neik dirbti į! ir sužeidimų, tai anglies ka- 
Pirm, lai-sykių savininkai žviegia,

. Per daugelį metų nepri- 
~ žiūrėjimas anglies kasyklų 

atvedė prie didelių nelai- 
neatsiekta ’ mių, kuriose žūva dešimti- 

ir!mis anglies kasėjai. Anglies _ _ n • 1 •

pilnai nebuvo bandoma, 
tik dalinai ir netobulai, tai 
nestebėtina, kad i_______
patenkinamų rezultatų i . . _ . -v.
kuo toliau tolinamasi nuo Į kasyklose besikartojančios 
krikščionybės principų,
giliau brendama į bedugnę, kad apie jas net Lietuvoje 
(Am., birž. 3 d.) ;žmonės jau seniai žinojo.
Norėtųsi paklausti: Bet i Dažnai būdavo tėvai ir mo-

1 | tinos, išleidžiant savo sūnūs

I ji Armija pradėjo triuškin
ti Hitlerio armiją. Naciai 
atsidūrė desperacijoje. Jie 

jall: pradėjo graibstyti vyrus iš
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Brooklyn, N. Y. per 6 months $4.00 Foreign countries, 6 months

$8.00 Foreign countries, per year

tuo I nelaimės ant tiek skaudžios,

Entered as second class matter March n, 1924, at the Post office at Į žudyti Lietuvos žmones ir j frontus. Tas, žinoma, nega- kodėl krikščionybė pilnai ^Tj^v^vo S“Tfk
Brooklyn, n. Y., under the Act of March 3,1879. i niokoti Lietuvą. Jų krūvi- i le.l° patikti ir nepatiko I pilnumoje nebuvo išbandy- IĮ P ^7,

i niausiąs n a s i darbavimas i i’inktiniečiams. Jie puikiai ta? Kas neleido? Negalima, j, 4
Liaudies '"Lobe” Washingtone [naciams buvo tai medžioii-|žin°j°> koki pyragai juos i sakyti, kad laiko neturėjo: (anglies mainas. . Dadarv-

s u- - p - C- W U- . • > •• me ir žudyme komunistiniu i laukia Hitlerio frontuose, rodos, turėjo užtekti be-: ko; daugeli pačioje jaunys- kad netui! is ko tą padaiy
, š. m. birželio men. 8 dieną Washmgtone Įvyks masinis !j)artizanuyir ju simpatikuj Veinas dalykas Lietuvoje I veik dviejų tūkstančių me-!tšje ' - ... .......n’ —

• J • • •* 1 • • 1 • "J • 1 • 1 Kad geriau pasitarnauti 'gaudyti ir žudyti begink- ; tų.rūpintųsi žmonių, liaudies reikalais, šis sąskridis vadina-[n;Įciam S ta. J gugio į.pius žmones, o visai kitas! Negalima sakyti nė to, 
* 1^ 11. t * ... . • a lietu ,zavo Jjjįtapjnę organizaci- (frontuose savo galvas kloti.: jog niekur pasaulyje krikš-

vių Kalbon tinKa ma i išversti. ... 'ja ir ja pavadino Vietine ! Nežiūrint to, naciai kitos Į čionys nebuvo pilnai įsiga-
Lobb/ įsi tikrųjų reiškia prieangi, priemenę bei ko-! R‘inkt^e. Naciai davė lei- 'išeities nebemate. Žemelis Jėję. Juk buvo laikai, kai 

ridorių. Todė žmonės, kurie nuolat vaikšto Kongreso įdima>Rinkti organizuoti rašo: ............................................
rūmų koridortais, kurie eina nuo kongresmano pas kon- .r io- naHus inkĮavo 
gresmaną, ndo senatoriaus prie senatoriaus, vadinami; Rad 1.inktiniečiai šuniš- džia, atseit, partijos vado- i Kas jai išdrįso pasipriešin-ų į t 
lobijistais. Wdshingtone lobijistų yra .tūkstančiai. Jie P«-(kai naciams tarnavo, tai A'ybė nusprendė, kad jai įti, tai supleškėjo ant laužo. i bg komisijoms užda- 
samdyti tam ^ikrų kompanijų, tam tikrų interesų kad; 5 ir Henrikas že-'jau atėjo laikas atidengti Tai ko daugiau dar reikia?! ti y lies kaSyklas kaip 
galėtu juos ginti, kad galėtų juos atstovauti. Lobijis-! J. W1-on.10 !^ivn kortas ir dnr karta n;i- i Arid tas neirodo ion- kas l-i • ?tams kas metai sumokama milijonai dolerių už jų dar-l^į’ JL e “Oku- : ™ ~ ! tlk Pasirodo -’os Pavojingos
bą. šitie lobijistai, beje, nesigaili pinigų kongresmanams ! ' Re)jlgse>. J vienoie' viu tauta,
vaišinti, kad tik jie, kongresmanai, balsuotų taip, kaip;’. . t 1 . «R d j. ■ 
n°T? ? nr i • . . i. i- „j _ i lniai buvo galutinai sufor-
tai — darbininkų, profesionalų, biznierių atstovai. Jiems ; 
nieks neapmokės už jii darbą, bet jų darbas bus toks: ei-; 
ti pas kongresmanus ir senatorius, taipgi pas Prezidento 
Ekonominiais Reikalais Patarėjų Tarybos narius ir rei
kalauti, ką jie turi daryti, kad neprileidus mūsų krašto 
prie naujos ekonominės katastrofos.

Kaip žinia, šiuo metu šalyje yra jau apie 5,000,000 be- 
’ darbių. Biznis mažėja, darbo žmonių gyvenimas sunkė
ja. Kiekvienas pripažįsta, jog šiandien yra sunkiau dar
bininkui gyventi nei buvo praėjusiais metais šiuo laiku. 
Kiekvienas, kuris nori, mato, jog gyvenimas eina sunkyn mUnistų organizacija,

! ir lietuvių pasiuntė j ti. Gi tuo kartu_ įvykusios 
anglies kasyklos į kapus. ' 

United Mine Workers! I '
unijos prezidentas John L. 
Lewis šiomis dienomis kai-!

j . v v . bėjo Senato komisijai, rei-;
: [katalikų bažnyčios žodis Ikalaudamas, kad Kongresas’

Vokiėčių okupacinė vai- .buvo ,pirmas ir paskutinis. pravestų įstatymą, šutei-j

I mainose nelaimės bėgyje 
19-kos metų palietė 6,250,- 

~ 1000 šeimų narių — mainie
rių žmonas ir vaikus, tėvus 
ir sespris.

Mainierių unijos prezi
dentas sakė, kad labiausiai 
kasyklos yra apleistos ir 
pavojingiausios mainierių 
gyvybei ir sveikatai, 
tai sekamose v a 1 s t i- 
jose: Alabama, Arkansas, 

. i Georgia, Iowa, North Da-

, * • V 1 • J 1 11 J v • ' vili IJUOll \7vl\7 J V/O fJCl V VJ

l)neS SU pacia angliakasių sveikatai.
Mainierių unijos • pi ezi-pennSy]Vania ir Wyo- 

dentas, taipe kitko, sake, ,mįng. jjs sakė, kad šių 
kad anglies savininkų godu- vaJstijU mainų savininkai 

....valstl.^. komisl^| atsisako duoti‘atskaitas f e- 
apie 

mainų stovį. Pasirodo, kad 
tose

i krikščionybe? t
“1944 m. gegužės 15 d., ; Bet nereikia eiti toli is- 

gen. Plechavičius, V. Rink-; torijon. Paimkime šių die- 
1 už- 

i ar'teks tik dviejų šalių, kurias-mas : 
buvo i pilnai ir pilnumoje valdo j apsileidimas pilniausiai iro"! Jerale? vyriausybei 

’ -1yY- 1kad taip vadinamas’ y
liuosnoriškas” kompanijų

i bet katalikai. Mes turime ■ užlaikymas geroje tvarkoje! 
“Niekaip negalėdami per i mintyje Ispaniją ir Bolivi- 

kelis okupacijos metus su- iją. O kas ten dedasi? Koks 
vilioti įvairiais pažadais ■ ten krikščioniškas rojus? 
lietuvius fronto tarnybai,1 Kaip tik tokios šalys ir į- 
jie sugalvojo leisti patiepis! rodo krikščionybės bankru- 
organizuotiS', o po to kai ■ tavimą visoje pilnumoje, 
jau bus vyrai sumobilizuoti,' ---------------
juos suimti, nuginkluoti ir TIK TUO TARPU 
išvežti į Vokietiją’’ (ten' Ateis kaleina 

tyvomis. Vien tik Kaune 'pat), 
i buvo suimta per 200 asine-! Ta 
!nų. Rasta daug ginklų, j parsidavėliai tapo nacių 
spaustuvė, radijo siųstuvų gauti ir apmauti, 
ir kt...’’ (p. 100). r -------- ----------

Ant balto juodu pasaky- i KAS BUS SU 
; ta, kokias pareigas rinkti- i KRIKŠČIONYBE? ' 

teirauja-^ niečj;li čj0 jr |<anl jįe tar- Klerikalinė Amerika 
navo. Jie patys pasisako, §o: 
kad jie aktyviai padėjo n“'‘Neseniai tūlas Europos! 
eiams žudyti Lietuvos žmo- .diplomatas pareiškė, kad 
nes- krikščionybė bankrutuoja.

Ir rinktiniečiai budeliai; jam tas tajp aiškiai atrodė,; 
jautėsi labai gerai. Žemelis I kad nereikalavo jokių 
raso: įdymu. Jo krašto ir

“Vietinės Rinktinės . va- į kraštų -tokia padėtis, 
idovybė ir kariai jautėsi ra-, pilniausiai pateisina 

..nes jie ; riuomonę.”
(visi ir kiekvienas skyrium,! Bet taip nemano, aišku, I 
[kaip ir Vadas (Plechavi-j Amerika; Ji turi kitokią! 
ičius), taip ir eilinis karys(“filosofiją”. Ji rašo: 
pasitikėjo vieni kitais ir ži
nojo, kad visur teisingai ir 

I teisėtai vykdo savo uždavi
nius ir įsakymus. Jie buvo 

! viskam pasiruošę” (p. 101).
Bet naciai, leidę lietuviš-

v .. . , . . , - . .. uxcii utį v u giuuLiiku omui - i b''*1’ v , — * -j _ ---------------------------------- ---------- t

Birželio 8 dieną Washingtonan suyyks liaudies lobijis- l mUoti, ten jie pradėjo savo! tinęs štabo karininkai ir tie nu pasaulį. Pavyzdžiui
(tiesiogines pareigas — ko- (daliniai, kurie nežinojo
j vą su banditais.” '■ nespėjo išsibėgioti, 1nespėjo išsibėgioti, 1

O Žemelis banditais vadi-1 niekšingai Gestapo ir SS į gryniausi krikščionys, —: de
■ na^ partizanus ir jų šimpa-! dalinių suimti ir nugink-; ne koki nors protestantai,, “L
tikus, kurie taip sėkmingai! luoti.

ir jų lietuviškus agentus.
Žemelis tęsia: “Vietinei 

Rinktinei aktyviai pade
dant, buvo susekta plati ko- 

, ku- 
ir jis eis sunkyn, jei darbininkai nekovos. rios tinklas buvo išsiplėtęs

Taigi birželio 8 dieną tūkstančiai Amerikos darbo po visą Lietuvą ir kuri vei- 
žmonių vyks Washingtonan ir tą dieną jie taps lobijis- ke aiškiai Maskvos direk- 
tais, — lobijistais už savo ir visų darbo žmonių reika
lus..

Be abejojimo, lietuvių ten taipgi bus geras skaičius.

Pavyks ar Nepavyks?
Daugelis žmonių šiuo metu nerimastauja dėl Pary

žiaus konferencijos: “pavyks ji ar nepavyks? 
si jie.

Nieks šiandien negali pasakyti, kuo konferencija baig
sis. begalį to pasakyti nei vienas net pačių konferenci
jos dalyvių, kadangi konferencijos pasisekimas ar nepa
sisekimas priklauso lygiai nuo visų jos dalyvių.

Atrodo, jog ši konferencija Vokietijos nesuvienys. Ne
suvienys dėl to, kad per daug dideli skirtumai stovi tar
pe Tarybų Sąjungos iš vienos pusės ir Amerikos, Angli
jos ir Francūzijos — iš kitos.

T. Sąjunga nori Vokietiją suvienyti; ji nori, kad iš mia'i jr ryžtingai, 
Vokietijos tuojau būtų ištrauktos talkininkių‘armijos; 
ji nori, kad Vokietija sumokėtų karo kontribucijas ša
lims, kurias hitlerininkai taip naikino.

“Vakarai” sutinka su Vokietijos suvienijimu (pagal Bo- 
nn’o konstituciją), bet nesutinka, kad Vokietija mokėtų 
karo kontribucijas, nesutinka su ištraukimu iš Vokie
tijos savo armijų.

Tokiai padėčiai esant, atrodo, dabar Paryžiaus kon
ferencija imsis už ekonominių reikalų išryškinimo; at
rodo, jog bus prieita tokios išvados, kad Vokietijos tu- kiems parsidavėliams susi- 
rės būti dvi, panašiai, kaip dvi Korėjos. Bet kad tarp tų j organizuoti į militarinę or- 
Vokietijų ekonominis bendradarbiavimas būtų atsteigtas, ganizaciją ir juos apginkla-' 
jei ne visiškai pilnas, tai bent dalinas. vę, matyt, turėjo, apart jų i

Galimas daiktas, jog konferencija išspręs ir Berlyno panaudojimo kovoti parti-
VI*** • 1* * X * * 1 J 1 Y • i • • J •• 1 •valdymo klausimą; gal jis bus galima suvienyti ir valdy

ti taip, kaip buvo valdomas 1945-1946 metais.
Gal bus teigiamiau išspręstas ir Austrijos klausimas, 

kuris yra įdėtas konferencijos darbų dienotvarkių.
Jeigu šitie dalykai bus teigiamai išspręsti, tai visgi 

jau bus šis tas pasiekta.
Prezidentas. Trumanas andai pareiškė, jog taikos vil

tys šiandien sutvirtėjo.
Karo provokatorius Churchillas taipgi, praėjusį tre

čiadienį, pasakė, jog, esą, karo pavojus tapo nustumtas i 
tolyn.

Gal Churchillas ką nors suuodžia. O gal jis tai sako, j 
pasiremdamas tuo, kas darosi Kinijoje, — Kinijos liau-1 
dies laimėjifnais. -j

Kai tik tarp “Rytų” ir “Vakarų” santykiai sušvelnė- Į 
ja, tuojau visokie karo provokatoriai, trečiojo pasaulinio j 
karo troškėjai nuleidžia savo nosis.

Nesmagiai, žinoma, jaučiasi ir lietuviškieji naujo karo į 
treškėjai, kuriė vaizduojasi, būk atominė bomba grąžin- i 
sianti Ljėttfvon smetonininkų viešpatavimą.

zanus Lietuvoje, dar ir ki- ■ 
tą tikslą. 0 tą tikslą jiems ! 
padiktavo padėtis frontuo-, 
se. Naciams pradėjo nebe
sisekti frontuose. Raudono-

Kviečiame!
% * ■ *

Š. m. rugsėjo 16 dieną Laisvė išeis padidinta. rJai bus 
jubiliejinė laida, atžymint! 30 fnetų dienraščio gyvavimo 
svfkaktį.

Mes prašome, mes kviečiame visus gerus .laisviečius 
parašyti tam jubiliejiniam Laisvės numeriui straipsnių— 
atsiminimų, įvertinimų mūsų dienraščio rolės Amerikos 
lietuvių gyvenime.

Prašome prisiųsti rašinius anksčiau, pažymint, kad jie 
yra jubiliejinei laidai taikomi.

anglies kompanijos
. . , .- -. valstijose papildė 5,977 pra-

[kasyklų visai neapsaugoja;sikaltimus. Virginia ir 
mainierių nuo sužeidimų irįUtah valstijose taipgi buvo 
užmušimų. ( papildyta 1,982 prasikalti-

i Jis savo tvirtinimą parė- mai. Mainierių unijos 
mė tuo, kad bėgyje 19-kos prezidentas buvo Senato ko
metų anglies kasyklose 1,- misijoj liudyti, kad Kofigre- 
259,081 mainierys buvo už- sas priimtų M. M. Neely pa

ir Hong muštas, sunkiai sužeistas siūlytą bilių, kuris įpareigo- 
Britanijos koloni- ar^a pavojingai aplamdy-jja federalę vyriausybę pri- 

lietuviškieji jai Kinijoje. Jau dabar tentas. Jis sakė, ,kad per pus-.žiūrėti kasyklų tvarką ir 
ap- i jaučiamas nerimas. Dien- 'antrų metų Antrojo Pašau-1 priversti kasyklų savinin- 

raštis Vilnis rašo: Karo mainose daugiau :kus taip jas sutvarkyti, kad
. buvo užmušimų ir sužeidi- prašalinus pavojų gyvybei

I Kongas >T]a , mų, negu Jungtinės Valsti-iir sužeidimams, o kur ka-
I. <o om.ia pHe pa r. iniJOS!jos turėjo karo frontuose;sykiu savininkai to nepada-' 

kranto, lai turciu finansie- r , .. i \ . . , . , - 1
riu ir'spekuliantu lizdas, į i nu«stolių. . 'rys, tai jų kasyklas uzda-
kuri dabar dar yra suplaukę I Maiml mdustrija yra ryti, 
šimtai tūkstančių kinų tur
čių, bėgančių nuo liaudies 
va Id (žios. I 

Iš Britanijos dabar siun-! 
čiamos sustiprintos karinės 
jėgos, kad, reikalui kilus,' 
“ginti” tą koloniją. Kodėl j maltiečių tautą, šiame ka-’rai humaniška? 
tiek jėgų reikia?' Ogi, kad i re britų imperialistai nesi-, 
kuomet pačiame llong Kon-! varž o jokių priemonių. Jie' 
ge buvo išleistas atsikreipi-. panaudoja artileriją, avia- ■ 

gyventojus; cįj^^ ugniasvaidžius ir net 
'J išnaudoja iš laukinės daja- 

.' kų giminės “kaukuolių me- ■ 
i džiotojus” — į Malają spe-j 
, daliai importuotus žmogė
dras.

Tačiau kolonijinė kariuo- 
menė , iki šiol negali savęs : huraSkumu! 
pasveikinti su kokiais nors 
laimėjimais". Naciorfalinio- 
judėjimo Mala j oje dalyvių ' 
eilės ne tik nemažėja, bet 
auga. Kai kuriose srityse, 
ypatingai šalies Šiaurėje, 
jau daugelį mėnesių yra 
partizaniniai rajonai, ku
riuose įkurta demokratinė 
liaudies valdžią.

Įniršę dėl nepasisekimų 
; britų kolonizatoriai ir jų 
kariuomenė užpuola begin
klius vaikus, moteris bei 
senius ir padegamomis bei 

i fugasinėmis bombomis iš 
oro" sunaikina malajiečių 

i kaimus. Paskutiniu metu 
! partizaniniuose rajonuose 
sistemating’ai pravedami o- 
ro puolimai.

Balandžio- 14 d., atsaky- 
; damas į paklausimą depu- 
, tato Hjuzo, kuris suabejojo 
dėl malajiečių kaimų nai- 

; kinimo tikslingumo, anglų 
! kolonijų ministerijos parla- 
j mentinis sekretorius Wil- 
! liamson pareiškė:

— Tokie sugriovimai at
likti turint tikslą perkelti 
žmones iš džunglių, kur jie 
tampa banditų aukomis, į 
rajonus, kur nėra džung
lių... Aš galiu užtikrinti

ra-

įro-;

kad 
jo!

negalėjo
paprastos f mirtinai 

krikščiony-■

Krikščionybė 
bankrutuoti dėl 
priežasties, kad 
bės principai nebuvo puošiu-j 
džiai bandomi praktiškame 
gyvenime, bent platesniame ( 
maštabe. Jeigu Kristus, krikš
čionybės Kūrėjas, būtų pa
sakęs, jei tą ir tą pad’a-' 
rysite, tai tą ir tą atsieksite 
ir jei tas būtų buvę padaryta' 
ir neatsiekta, tai tuomet ga
lima būtų pasakyti, kad : 
krikščionybė bankrutuoja.

ge buvo i 
mas i vietinius ; 
britus stoti savanoriais j ka-į 
rines jėgas, mažai kas atsi 
liepė. Taigi, turčiai, 1

bijo komunizmd, j 
patys, visgi, nesijudina imtis j 
ginklo. Ir kam jiem tai da-j 
ryti, jei Attlee ir Bevinas at-i 
siunčia pakankamai vyrų iš 
Britanijos, pakankamai liau
dies žmonių uniformoje, ku-| 
rie juos gins? Hong Kongo! 
spekuliantai tuo tarpu gali ! 
ramiai sėdėti savo kavinėse,! 
—tu o tarpu . . .

Frankfurt, Vokietija. — 
Bet, jeigu- krikščionybė nie- i Susprogo anglų bombanešis 
kur visuotinai, nuoširdžiai ir!ore; žuvo 2 lakūnai.

Apsigynimo sekretorius Louis Johnson smagiai pasitinka prisiekdinamą naująjį lai4 
vynui sekretorių Francis P. Matthews. Jį prisiekdina distrikto teisėjas Edward A.

Tamm, Washingtone. J o žlmona stebi apoigas*

Budelių Humanizmas
Anglija beveik metus ve-jHjuzą, kad musų politika 

da kolonijinį karą prieš j Malajos atžvilgiu yra tik-

Šis atsakymas savo ciniš
ku įžulumu viršija visus 

! ankstyvesnius leiboristinių 
vergvaldžių rekordus. Lei
boristas Williamsonas pra
lenkė hitlerinį budelį Dą- 
liugę: anas sudegino Lidi- 
cę, bet nepriėjo iki tokio ty
čioj imosi, kad teisintų sa
vo žvėriškumus, remdama-

Jau trečiu kartu bėgiu biske- 
Ij daugiau dešimtmečio Jung
tinių Valstijų Teisdarybės De- 
partmentas bando išdeportuo- 
ti Australijoje gimusi Harry 
Bridges, kovingą CIO Inter
national Longshoremen’s & 
Warehousemen’s unijos vadą 
Pacifiko srityje. Jisai ir kiti 
du unijos vadai taipgi kaltina
mi ragangaudžiams “kreivai 
prisiekę” ir esant suokalbinin
kais. Tuos primetimus unijis- 
tu mylimiems vadams uhija 

vadina “politiniu 
sūfrėmavimu.”

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) — šešt., Birželio 4, 1949



LlT€RflTŪRRS 
^sir Hienas

Kaip Lietuva 
Dainų

Lietuva — dainų šalis. Lietuva — dai
nininkų šalis. Daina Lietuvoje girdima 
visur: laukuose prie darbo, pirkiose, bei 
trobose, salėse ir visokiose sueigėlėse.

Lietuvos tarybinė vyriausybė ypatin- 
grai kreipia didžiulio dėmesio lietuvių 
dainai plėsti, tobulinti. Be kitko, Lietu
voje įvyksta didžiulės dainų šventės. 
Viena tokių švenčių buvo Vilniuje 1946 
metais, o 1950 metais, liepos 17-22 dd., 
tame pačiame Vilniuje įvyks kita dainų 
šventė. Tai bus savo rūšies dainos festi
valis.^

Žiūrėkime, kaip prie tos iškilmės Lie
tuvos liaudis ruošiasi?

Štai dar š. m. sausio mėn. 29 dieną 
Vilniaus dienraštis “Tiesa,” Lietuvos vy
riausybės organas, išspausdino įvedamą
jį (editorialą), raginantį jau dabar loš
tis prie Dainos Šventes, kuri įvyks dar 
1950 metų viduryj. Pasiskaitykime:

“1950 metais liepos 17 — 22 d.d. Vil
niuje įvyks reikšmingas įvykis — respu
blikinė Dainų Šventė. Mūsų liaudies, 
dainos, skardžiosios tarybinės dainos, 
sklindančios iš senosios Tarybų Lietuvos 
sostinės, pasieks ne tik tolimiausius mū
sų krašto kampelius, bet nuskris per visą 
milžinišką Tarybų Sąjungą, skelbdamos 
apie Tarybų Lietuvos dešimtąsias meti
nes, apie lietuvių tautos pasiryžimą ir 
toliau tarybinių tautų šeimoje žengti į 
naujus laimėjimus, ugdyti savo kultūrą, 
tautinę savo forma, socialistinę savo tu
riniu.

“Pagal Lietuvos TSR Ministrų Tary
bos ir LKP (b) Centro Komiteto nutari
mą — respublikinėje Dainų Šventėje da
lyvaus visi kultūros - švietimo įstaigų 
meninės saviveiklos chorai, profsąjungų, 
mokyklų, specialių ir aukštojo mokslo 
įstaigų, amatų ir fabrikinio - gamykli
nio apmokymo mokyklų, o taip pat ir 
profesionaliniai chorai, orkestrai, respu
blikos teatrai, Respublikinis radijo komi
tetas ir Lietuvos TSR liaudies dainų ir 
šokiu ansamblis.

“Viso Dainų Šventėje dalyvaus 30,000 
dalyviu.

“Tai bus jau antroji Dainų Šventė, iš
vadavus Tarybų Lietuvą iš vokiškosios 
okupacijos. 1946 metų Dainų Šventėje 
— Tarybų Lietuvos šeštosioms metinėms 
pažvmėti — dalyvavo 12,000 dalyvių.

“Tik tarybinėje santvarkoje lietuvių 
daina atgauna sava tikrąją vertę ir pa
garbą. Prisiminę smetonine Lietuvą, ma
tome, kad joje paskutinioji Dainų Šven
tė įvyko 1930 metais ir tai buvo pasiek
ta didelėmis lietuvių muzikų bei dainų 
mėgėjų pastangomis.

“Įvyksianti Dainų Šventė dar kartą 
parodys, kad tik tarybinėje santvarkoje 
tautinės kultūros kilimas yra užtikrintas 
ir visaip remiamas, kad tik tarybinė vy
riausybė tikrai ir nuoširdžiai remia ir 
ugdo mūsų tautos kultūrą. Vien tai, kad 
šiuo metu mūsų respublikoje yra apie 30 
tūkstančių meno saviveiklininkų, rodo, 
kad Tarybų Lietuvos darbo žrąonės spar
čiai žengia į kultūrinius laimėjimus.

“Busimoji Dainų Šventė turi tapti tik
ra mūsų tautos meno švente, mūsų muzi
kinės kultūros laimėjimų demonstracija. 
Todėl jau metas Dainų Šventės Organi
zaciniam Komitetui bei prie jo sudary
toms komisijoms rimčiau ir energingiau 
ruoštis šiam žymiam mūsų kultūrinio gy
venimo įvykiui.

“Nors šiuo metu jau yra atlikti žy
mūs pasiruošimo darbai Dainų Šventei, 
imtasi visos eilės organizacinių priemo
nių, tačiau yra nemaža ir rimtų trūku
mų. Pagrindinis trūkumas — tai delsi
mas greičiau išjudinti šį darbą reikiamu 
mastu, ypač periferijoje. Redakcijai pri
siunčiamuose laiškuose, o taip pat nese
niai įvykusiose mokytojų konferencijo
se, buvo nusiskundžiama, kad periferi
jos chorai dar vis negauna repertuaro. 
Tai rimti priekaištai Dainų Šventės Or
ganizacinio Komiteto repertuaro ir ki
toms komisijoms, kurioms partijos ir

Ruošiasi Didžiulei
Šventei
vyriausybės nutarimu pavesta sudaryti 
repertuarą, paruošti jį spaudai, organi
zuoti dainų konkursą ir tikrinti chorų 
pasirengimą. Toks delsimas nesupranta
mas, nes iki Dainų Šventės palyginti lai
ko visai nedaug; norint gerai pasiruošti 
Dainų Šventei, pasiekti tikrai gerų re
zultatų, reikia ruoštis iš anksto, bent po
rą metų.

“Tiksliai nustatytais terminais vykdyti 
Dainų Šventės pasiruošimo planą — štai 
pagrindinis uždavinys, kuris turi rūpėti 
visiems Dainų Šventės Organizacin. Ko
miteto, visų jo komisijų nariams.

“Tačiau pasiruošimas' respublikinei 
Dainų Šventei yra ne vien Dainų Šven
tės Organizacinio Komiteto bei įvairių jo 
komisijų uždavinys. Tai svarbus visų 
partinių, komjaunimo bei profsąjunginių 
organizacijų reikalas. Ypač aktyviai da
lyvauti Dainų Šventės/pasirengimo dar
buose turi komjaunimo organizacijos.

“Tenka pažymėti, kad eilės miestų bei 
apskričių meno saviveiklos ratelių vado
vai pasiruošimą Dainų Šventei tinkamai 
įvertino, laiku ėmėsi konkretaus organi
zacinio darbo, tačiau jie neturi repertua
ro,- nesulaukia reikiamos paramos ir pa
skatinimo.

“Daugiau dėmesiu Dainų Šventės pa
siruošimui turėtų skirti ir respublikos 
profesionaliniai teatrai, muzikos moky
klos,. muzikos mokytojai ir kitos meno 
įstaigos, globodamos saviveiklos ratelius, 
padėdamos jiems paruošti repertuarą 
aukštame politiniame ir meniniame ly
gyje.

“Dainų Šventė turi būti plačiai popu
liarinama ir visapusiškai nušviečiamas 
pasirengimas jai. Čia didelį vaidmenį tu
ri vaidinti ir apskričių spauda. Reikia 
plačiai propaguoti saviveiklos reikšmę 
jaunimo masėse. ,

“1950 metų respublikinė Dainų Šventė 
turi tapti mūsų tautos kultūrinių laimė
jimų demonstracija. Šiam reikšmingam 
įvykiui reikia ruoštis intensyviai.

“Ruošimasis Dainų Šventei — didelis, 
rimtas reikalas. Bet apsiriboti vien tik 
šios priemonės įvykdymu jokiu būdu ne
galima. Ruošiantis Dainų Šventei, reikią 
lygia greta ir rimtai pakelti visą masinį- 
pplitinį ir kultūrinį darbą respublikoje. 
Tas ypač liečia Kultūros - Švietimo Ištai
gi) Komitetą .bei jo žinioje veikiančias 
kultūros - švietimo įstaigas.

“Nei vienos Tarybų Lietuvos vietovės, 
kur nebūtų ruošiamasi Dainų Šventei! 
— toks turi būti šūkis.”

_____ d_____ :______

Viduržiemio Saulėtekis 
Kalnyne

Palaidi ir rūstūs vėjai piktai trankos: 
Tu nuo jų siautimo beveik apkurtai...

Atgrubę, bet tvirtos baltos žiemos 
rankos

Apkabinę žemę sukaustė tvirtai.

O iš po tų rankų iškilo skulptūros, 
Kurių didenybei būt sunku prilygt, '

Pyramidų mosto įstabios figūros 
Šalčio viešpatijoj pajėgė išdygt.
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Amžiais tebesnaudžiąs didžiulis 
kalnynas

Savomis viršūnėmis pasiekęs dausas, 
Jo šalį pridengęs banguotas ledynas 

Kai žiema sukaustė šaltinio gausas.

Iš savo krūtinės jis vandeni lieja — 
Patvarus šaltinis, tylps, išdidus,

Jo srovė begalė kai sparnuota skrieja 
Ir čia pat ją šaltis keičia į ledus.

Kai marmuro masės gabiai iškarbuotos 
Iškirstos, išdrožtos ranka galinčia,

Prirengtos, paskirtos dėlei žiemos puotos, 
O dabar paliestos saule tekančia.

Dyvinoj grožybėj jautiesi.paklydęs,

“JŪROS LEGENDA”
A. KARVELIS

Svečiuose pas lietuvių, kompozitorių, 
Karosą

Vilniuje mums teko girdėti daug šiltų, 
pilnų susižavėjimo atsiliepimų apie lie
tuvių kompozitoriaus Juozo Karoso nau
ją muzikos kūrinį, jo pavadintą “Jūros 
legenda.” Tai — gana didelės apimties 
sonata smuikui ir fortepijonui. Karosas 
ką tik grįžo iš Maskvos, kur sostinės dar
bo žmonės taip pat šiltai sutiko jo nau
ją sonatą. Mes išvykome į Klaipėdos 
miestą, kuriame kompozitorius gyvena 
ir dirba.

šešiasdešimtmetį muzikantą^ nenuils
tamą savo reikalo entuziastą, pažįsta 
kiekvienas Klaipėdos gyventojas. Tai jis 
prieš ^keturis metus vienas iš pirmųjų 
grįžo į vokiečių sugriautą miestą ir, ne- 
sibaidydamas sunkumų, ėmė organizuo
ti muzikos mokyklą. Jam padėjo partinės 
ir tarybinės organizacijos.

Donelaičio gatvėj, erdviame name yra 
didelė mokslo įstaiga su vokalinėmis, for
tepijono, dirigavimo, styginių bei pučia
mųjų instrumentų klasėmis. Sekančiais 
metais bus atidaryta ir kompozicijos kla
sė.

Mes radome kompozitorių jo kabinete 
prie fortepijono. Jis mus maloniai suti
ko.

Susipažinę, mes jam pranešėme mūsų 
atsilankymo tikslą. Su būdingu jam kuk
lumu jis nenoriai lietė savo darbo klau
simus, bet už tai su ■ dideliu įkvėpimu 
rodė erdvius mokyklos kabinetus, pasa
koja apie mokyklos ir atgimstančio mies
to darbą ir gyvenimą. Mokykla tapo ta
rybinės Klaipėdos muzikos centru. Auk
lėtiniai ir dėstytojai sudarė miesto muzi
kinės komedijos teatro pagrindinį kolek
tyvą. . '

— Kadaise čia taip pat buvo mokykla, 
— sa*ko Karosas. — Lietuvių kompozito
rius Šimkus ruošė muzikantus. 1939 me
tais vokiečiai užgrobė Klaipėdą. Mums 
pavyko perkelti mokyklą į Šiaulius, bet 
po penkerių metų hitleriniai barbarai ją 
ten visai sudegino. O dabar, 'kaip mato
te, iš senosios Klaipėdos griuvėsių kyla 
naujas miestas, kyla ir mūsų naujoji mo
kykla.

Mes prašome bent kiek papasakoti 
apie naują sonatą.

— Ne man spręsti apie sa
vo darbą, — atsakė kompozito
rius. — Tik galiu pasakyti, kad ši so
nata — pats geriausias ir nats brangiau
sias man kūrinys per trisdešimt kūrybos 
metu. Juk tik dabar mums, lietuviškiems 
muzikams, sudarytos tikros, pačios ge
riausios sąlygos kūrybai.

Kompozitorius atsikėlė, pažvelgė į mus 
ir tęsė: " »

— Sakau tai nuoširdžiai, be perdėji
mų. Anksčiau kūrybinis darbas buvo ne
įmanomas. O dabar? Argi toks negirdėk 
tas pakilimas lietuviu kompozitorių kū
ryboje atsitiktinas! Per trumpą laika 
sukurti puikūs muzikos kūriniai: p’arsi 
“Kantata anie Staliną” — Tallat - Kelp
šos, Balio Dvariono simfonija ir koncer
tas smuikui, Račiūno “Oratorija,” masi
nės Švedo dainos.

— Mano naujas darbas, — pasakė at
sisveikinimui Karosas, — buvo Klaipė
dos krašto atgimimo vaizdu, jo naujo gy
venimo, socialistinės kultūros įkvėptas. 
Mažoji Lietuva, kaip pirma vadino Klai
pėdos kramtą, įgvia savo laimę. Pažiūrė
kite aplinkui ir jūs pamatysite, su kokia 
meile ir kaip darniai tarybiniai žmonės 
dirba atstatydami miestą. Argi tas nega
lėjo įkvėpti kūrybiniam darbui? “Jūros 
legenda,” užsibaigianti šviesiu, džiaugs
mingu finalu, atspindi lietuviško pajū
rio seną ir naują gyvenimą.

Sekančią dieną, vakare valstybinės fil
harmonijos salėje mes su dideliu susido
mėjimu išklausėme sonata. Ją atliko ge
riausios Lietuvos TSR Valstybinės Fil
harmonijos pajėgos. Visi buvusieji sąlė- 

*je, sulaikę kvapą, klausėsi sonatos atliki
mo. Jos melodingumas ir gilus turinys 
sužavėjo klausytojus ir sukėlė jų simpa
tijas autoriui. t t

Tokio monumentalinio veikalo sukūri
mas byloja dideli muzikinės kultūros pa
kilimą Tarybų Lietuvoje.

Nes tik gamtai lemta taip vaizdus 
tapyt,

O tu įspūdingai visa tai išvydęs — 
Pabandai gilybėj jausmų sutalpyt...

A. Dagilis.

LMS News and Views ŽINIOS IŠ LIETUVOS
By MILDRED STENSLER

A most satisfactory solution to the 
age old problem of loneliness and bore
dom is that set forth by a certain James 
P. Welch, New York University teacher 
of English. He advocates choral singing.

“My conviction,” he says, “is that 
nearly anybody can sing, at leasts in a 
chorus. Here is an emotional outlet that 
is available to so many people who fnay 
be lonely and frustrated and completely 
unaware of the fulfilment they might 
derive from this interest. They are bored 
and miserable because they have their 
music brought to them in concerts and 
so on, instead of having the satisfaction 
of participating.”

Up through the 18th century in Eng
land, it was the mark of an ordinary 
educated man to be able to sit down at 
a table and be given a piece of music, 
and sing parts right off. That was lost 
when professional musicians took over 
and made people lazy-minded in that di
rection. People have become too content 
to sit back and listen, and maybe fall 
asleep.”

This solution turned out not to be so 
unusual coming from an English teach
er, because, James Welch has a melod
ious hobby. He directs a chorus, and his 
bunch of singers, housewifes and sales
men, secretaries and mechanics, are a 
pretty well adjusted and happy group.

All of which fits in pretty neatly with 
what the Lithuanian Fine Arts League 
has been advocating for a long time. 
JOIN A CHORUS. There is usually one 
in your immediate neighborhood. If not, 
organize one. The effort will pay off in 
a hunderd ways.

EVERYONE CAN SING IN A 
CHORUS!

This is the story of how one.enterpris
ing young lady organized a singing 
group. The young lady in this story is 
Norma Chaponis formerly teacher of the 
Worcester Aido Chorus and active mem
ber of the LMS School Committee.
. Norma is a student at the Worcester’ 
School of Business Science, a school that 
has been described as a very serious and 
business like institution with a very mi
nimum of school activity. Norma finally 
convinced the faculty that there should’ 
be some music at this worthy institute. 
And for the past'several months the au
ditorium has been ringing with music 
and laughter in preparation for the 
school’s first minstrel show. Consequent
ly, Norma has not only afforded a great 
many students a pleasurable outlet from 
business ^tudies. but has created exper
ience for herself in directing and pro
ducing a show.
' ANYONE CAN SING IN A CHOR
US!

SCHOOL LODGINGS

Last year the students at the LMS
Summer School, which incidently was 
conducted at the same town Worcester, 
had a fine opportunity of singing to
gether. Before the 2 weeks were over, 
the students had a repertoire of several 
dozen songs. At the ev’ening get-togethers 
there was always singing. Their enthu
siasm drew other folks into the circle 
until the forces got sb strong that the 
song was heard clear across the lake'.

Before the week was over, a goodly 
number of neighborhood people asked if 
they could register for the coming week. 
Everyone remarked -that, they had no 
idea it could be such fun to sing and 
dance and play together.

This is the moral. Do not miss one day 
of the LMS Summer Vacation School. 
Plan your vacation for August 7 through 
the 21st. >

Olympia Park, on beautiful clear Lake 
Quinsigamond, is an ideal vacation spot 
for all the family. Two weeks at this va
cation school, with dozens of other bust
ling Lithuanian - Americans should 
prove a sure-cure for the blues,,routine 
boredom or just plain loneliness.

EVERYBODY SINGS!

Moksleiviu
Visuomenine Veikla

JONIŠKIS, vas. 5 d.—Plačią 
visuomeninę veiklą išvystė 

! Linkuvos gimnazijos mokslei
viai, susiorganizavę į politinio 
lavinimosi ir eilę dalykinių 

I būrelių, kuriuose dalyvauja 
beveik visi moksleiviai. Gim
nazijoje, kur mokinių skai
čius yra netoli 400, literatūros 
būrelio veikloje dalyvauja 
pusantro šimto moksleivių. 
Kas savaitė įvyksta šio būre
lio rengiami susirinkimai, ku
riuose nagrinėjama tarybinė 
literatūra, skaitoma sava kū
ryba.

241 moksleivis priklauso 
j meno saviveiklos būreliui. Me- 
i no saviveiklos kolektyvas, va- 
! dovaujamas mokytojo Garš
vos dažnai ruošia koncertus, 
šiais mokslo metais jau pa
statyti keturi scenos veikalai. 
Neseniai šio būrelio nariai, 
septintos klasės mokiniai, kar
tu su mokytojais suruošė viešą 
vakarą ir -suvaidino A. Vie
nuolio pjesę “Prieblandoje.” 

i Dramos būreliui energingai 
i vadovauja mokytojas Badžius.

Greta išvardinki jų, neblo
gai veikia sporto, mičiurinin- 
kų. istorikų būreliai, pasta
rojo nariai, vadovaujami mo
kytojo Skurpskelio, renka me
džiagą apie tarybinių partiza- 

i nų žygius Didžiojo Tėvynės 
karo laikotarpiu.

V. Valytė.

Aviliai Valstiečiams

! ALYTUS, vas. 9 d.—Pereitų 
metų pabaigoje pramonės 
kombinatas pradėjo avilių ga
mybą. šiuo metu jau- paga
minta apie 200 avilių.

Aviliais bus aprūpinami 'ko
lektyviniai, tarybiniai ūkiai ir 
pavieniai valstiečiai.

Molėtai Jau Turi Elektrą

UTENA, vas. 9 d.—Vokiš
kieji grobikai sunaikino Mo
lėtuose elektros jėgaine. Vie
tos partinės organizacijos va
dovaujami, molėtiškiai jėgai
nę atstatė ir sausio mėnesio 
pabaigoje miestelyje sužibo 
elektros lemputės.

J. Karvelis. .

Pramonės Gaminių Paroda
KAUNAS, vas. 9 d.—Mies

to partinės konferencijos die
nomis čia buvo atidaryta Kau*- 
no pramonės gaminių paroda. 
Jos stenduose bei vitrinose bu
vo pavaizduota atskirų įmonių 
bei pramonės šakų auganti 
gamyba.

Kauno metalo pramonės 
Įmonės — “Metalas,” “Perga
lė,” “Apkaustas” ir kitos tei
kia kraštui vamzdžius, centri
nio šildymo katilus, įvairiau
sią 'geležies furnitūrą, bido
nus, plataus vartojimo gami
nius ir tt. Metalininkų sten
duose buvo ęksponuoti jų ga
mybos pavyzdžiai. ’

Parodoje lengvajai pramo
nei paskirtame skyriuje “In
karo” kombinatas parodė sa-
vo gumos dirbinius ir vis la
biau plečiamo asortimento 
avalynę. Įvairių rūšių bei 
spalvų medvilninius, šilkinius 
bei vilnonius audinius de
monstravo vietos tekstilės fa
brikai; dešimtis dailių batų 
modelių pristatė parodon “Li
tuanikos” fabrikas bei “Aulo” 
artelė.

Imituotame prekystalyje iš
dėstyti gausūs Mėsos kombi
nato gaminiai, o šalia jų — 
medicinos preparatų cecho 
gamyba — hematogenas, ©va
rinas ir sperminas SrJJ. Nau
jai gaminamus vaistus, table
tes ir kitus preparatus ekspo
navo “Sanito” įmonė. Meniš
kai buvo įrengti “Ramunės” 
koųditerijos bei “Zefiro” ta
bako ir papirosų fabrikų sten
dai. Didelė diagrama vaiz
davo augančią plytų, čerpių, 
kalkių ir kitų statybinių me
džiagų gamybą. 
------ - -...... .............
3 pusi.—Laisvė (Liberty, J

' Lithuanian Daily )
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(Tąsa)
— Daug jūsų čia važinėja. Traukia, 

traukia, o atviruko tai niekas neatveža.
Ir kai sekantį kartą mes atvykome į 

pulkininko Rodimcevo brigadą ir atvežė
me visiems nuotraukų, kareiviai ir ka
rininkai priėmė mus jau visiškai kitaip. 
Bataliono štabe mane pripumpavo spiri
tu, kuopos vadas nusitempė kartu su vi
sa kuopa pulti Timo, pulko vadas majo
ras Sokolovas ir jo komisaras Kokuški- 
nas privalgydino iki valiai. Ir dar šian
dien šimtai negatyvų, kuriuos aš saugau, 
yra man to šlovingo dalinio žmonių bran
gus atminimas. Kareiviai brigados, vė
liau 18-tosios gvardijos šaulių divizijos, 
vadovaujam. pradžioj pulkinipko, o pas
kui pagarsėjusio Stalingrado gynėjo ge
nerolo majoro, 7arybu Sąjungos didvy
rio Rodimcevo, buvo ištikimi savo šalies 
sūnūs.

Šie žmonės — Rodimcevo vadai ir ka
reiviai — tarnavo armijoje ne dėl para
dų. Tai jie Golosiejevo miške ties Kijevu 
1941 metų rugpiūčio mėnesį parbloškė 
besiveržiančius prie Kreščiatiko vokie
čius ir smogė jiems tokį smūgį, jog rink
tinės vokiečių ordos daugiau kaip mėne
sį nė nebandė artintis prie Kijevo, tega
lėdami apšaudyti jį tik iš batalionų mi
nosvaidžių.

Tai jie — Rodimcevo kareiviai — 
triuškino vokiečius ties Konotopu, išmu
šė juos iš Timo. Drauge su Rodimcevo 
kareiviais aš dalyvavau puolant Ščigrus 
speiguotomis 1942 metų sausio dieno
mis. '

Aš veikiai susidraugavau su politi
niais darbuotojais. Divizijos komisaras, 
psichologijos profesorius Zubkovas, niū- 

■ rus žmogus, nuoširdžiai kalbėdavosi su 
- manimi. Jis kažkaip sužinojo apie mano 

civilinę profesiją. Kartą mes ėjome su 
juo laukais tie Ščigrais, skęsdami pus
nynuose. Zubkovas sustojo atsikvėpti ir 
tarė man:

— Šiandien kovotojai man sakė, kad 
kažkoks fotografas dalyvavęs kartu su 
jais puolime ir fotografavęs nesprogu
sius sunkiuosius sviedinius ant sniego. 
Kam jūs tai darote? Aš girdėjau, kad 

/ kinematografininkų paruošimas valsty
bei atsieina labai brangiai. Nejaugi ma
žai vertybių mes sudeginame kare?

— O kiek atsieina psichologijos pro-, 
* fesoriaus paruošimas, ar jūs negalėtu
mėte man pasakyti? — paklausiau aš 
Zubkovą.

Mes nusijuokėme ir pusnynais nuėjo
me toliau.

Naudodamasis korespondento eksteri- 
torialumo teise, aš mėgdavau ištisas va
landas sėdėti Rodimcevo vadovavimo 
punkte. Ten aš praleisdavau žymiai dau
giau laiko, negu jo reikėjo laikraščių 
nuotraukoms. Tik po metų as galėjau 
tinkamai įvertinti, kaip tat man buvo 
naudinga. Iš Rodimcevo, Kokuškino, So- 
kplovo, Zubkovo ir kitų aš mokiausi karo 
meno. Kai Rodimcevas gynė Stalingradą, 
ir jo gvardijos garsioji 13-j i savo krūti
nėmis atlaikydavo priešą miesto gatvėse, 
Baku forsavome Dnieprą, įsi- 

Žitomiro ir Roveno sritis, 
r daugiau kaip per tūkstan-' 
nuo fronto. Iš kovingo par- 

• aš pajusdavau rodimceviš- 
o gal būt, ir pats išmokau 
kitiems. Be to, geriausieji 

Kovpako kuopų vadai — Karpenka ir 
Cimbalas — buvo Rodimcevo brigados 
seržantai žvalgai, pasilikusieji užnuga
ry prie Vorožbos ir Konotopo, kad galėtų 
vykdyti žvalgomuosius Rodimcevo užda
vinius. Vėliau jie sutiko Kovpaką ir ta
po partizanų vadais.

Iš 13-tosios gvardijos 1942 metų sau
sio mėnesį, vykdydamas savo kaip kores
pondento uždavinį, aš patekau į 2-ją 
gvardijos diviziją, veikiančią kartu su 
4-tąja tankų brigada. Čia aš antrą sykį 
pamačiau, kaip bėga fricai. Vipolzovo 
kaime, mūsų tankai prispyrė vokiečių da
linį, ir po pusvalandį trukusių kautynių 
mes paklojome sniege iki tūkstančio vo
kiečių lavonų. Buvo trisdešimt penki 
laipsniai šalčio,. ir maždaug dviem va
landom praslinkus, fricai, apledėję, ėmė 
“skambėti.” Darže, užsirioglinę viens 
ant kito, susirangė mūsų pamušti devyni 
vokiečių ‘tankai su apdegusiais tankistų 
griaučiais viduje. Tanko vadas Alieje- 
vas, kuriam už tas kautynes buvo suteik-

tas Tarybų Sąjungos didvyrio vardas, iš
gelbėjo mane nuo vokiečių tanko, kurį aš 
būtinai norėjau nufotografuoti. Vadas 
pamuše jį tuo metu, kai atvyrame lauke 
jis atkreipė į mane savo bokštelį. Man 
vis dėlto pavyko spraktelti “leika” tuo 
akimirksniu, kai sprogdami šaudmenys 
nuplėšė tanko bokštą. Po dviejų dienų aš 
fotografavau paties Aliejevo kapą.

Kareiviai mėgo mane ir mano drau
gus, nors ir negalėjo suprasti, kokie kei
stuoliai tie fotografai: “traukia atviru
kus” po minosvaidžių ugnimi raudonar
miečių knygelėms, o fricus — kai šie 
kandžiojasi.

Aš mokiausi kariauti. Mokiausi iš ka
drinių karininkų ir kareivių.

VI
Dar 1942 metų pradžioje aš dažnai 

mąstydavau apie tai, kad šiame kare 
man reikia susirasti savo tikrąją vietą. 
Aš jau buvau išbandęs save ugnyje, ap- 
sitryniau naudodamasis foto korespon
dento “eksteritorialumu” vadovybės są
stato tarpe ir vis dažniau, pasirodė, troš
kau vadovauti pats.

Iki karo žmonėms vertinti aš turėjau 
savo matą. Visiškai nežinodamas, ar 
teks man kariauti ir ar iš viso bus ka
ras, ir koksai jis bus, aš, sutikdamas 
naują žmogų, stengdavausi įsivaizduoti 
jį karo aplinkybėse. Primerkdavau 
akis, žiūrėdavau į jį ir sakydavau sau: 
“Na, ką gi, balandėli, kaip gi tu jausies 
kare? — ir tai padėdavo man nustatyti 
savo santykius su žmonėmis. Tai buvo 
lyg lakmuso popierėlis, kuris išaiškinda
vo ir psichologinį, ir, ypatingai, idėjinį 
žmonių “reaktyvumą,” kurį aš supras
davau ne vien tik kaip mokėjimą sklan
džiai sakyti kalbas.

Ir, štai, atėjo momentas, kada reikėjo 
pasirinkti vietą kare ir sau pačiam. Aš 
turėjau tada keistą antrojo rango in
tendanto laipsnį, kurį tais laikais bend
rai pripažindavo rašytojams, režisie
riams bei korespondentams. Bet, kartą 
išbandęs savo gabumus šioje srityje, dau
giau to nebeketinau griebtis. Vien atsi
mindamas Silkių padalinimą Poltavos 
stadione, aš jutau, kaip mano nugarą iš
pildavo šaltas prakaitas. “Štai, kad taip 
pas partizanus...” — dažnai pagalvo
davau. Ankstyvą 1942 metų pavasarį, 
atsisveikinęs su 40-sios armijos polit- 
skyriumi, lydimas mano ištikimo drau
go — fotografo ir šoferio Nikolajaus 
Mareičiovo, aš nuvykau purvinais. Orio
lo keliais Briansko fronto kadrų sky
riaus žinion. Ant mano kupros buvo kup
rinė, kurioje tūnojo keli šimtai fronto 
negatyvų.

Tai, apie ką aš svajojau tomis dieno
mis, geriausiai parodys vienas mano 
laiškų, rašytų žmonai:

“... Mano darbas labai įdųjnus, kai 
vyksta mūšiai, bet kai viskas nurimsta 
ir žmonės sėdi ir siurbia degtinę, tada 
smaugia žvėriškas ilgesys, ir į viską žiū
riu vilko akimis. Tu rašai man apie sa
vo darbus ir nuotaikas. Kaip aš tave'su
prantu! Mane taip pat apima tokia nuo
taika. Taip pat atrodo,' jog kažkaip nepa
taikai gyventi, arba eini kelio užuolan
komis, užuot riedėjęs greideriu. Ė, kad 
taip būčiau partizanas kur nors priešo, 
užnugary!

Bet viskas , dar priešaky. Vieno man 
trūksta — tavęs. Tačiau tikiu, kad mes 
dar susitiksime nors vieną kartelį, nors 
keliom valandom pamatysiu ir išbučiuo
siu savo žmonelę. Tu manęs lauk!

O jeigu nepasimatysime— tu atmink: 
nieko aš taip nemylėjau, kaip tave, ir- 
prakeikimas fašizmui už milijonus to
kių laimingųjų, kaip mes, kurių laimę 
jis sugriovė ... Išauklėk sūnus ...”

Rašydamas šį laišką, aš negalvojau 
apie greitą tapimą partizanu, kadangi, 
būdamas Didžiosios žemės žmogus, vaiz
duodavai^ partizanus lygiai taip pat, 
kaip ir šiandien juos vaizduojasi Didžio
sios žemės žmonės: smarkiai idealizuo
dami ir jų buitį, ir, darbus. Po trijų sa
vaičių pas mane atvyko žmona ir per
skaitė man šį laišką dvi tris dienas prieš 
man išskrendaht į priešo užnugarį. At
likęs jau bandomąjį šokimą su parašiutu 
Jeleckio aerodrome, aš pagalvojau, kad 
mano likimas yra panašus į pasakos 
“Lydekai įsakius” herojaus likimą...

(Daugiau bus.)

Darbininkai, Darbo Apsauga ir Darbo 
Unijos Tarybų Sąjungoje

Rašo E. P.
Leninas sakė, kad socia

lizmas “darbo sąlygas pa
darys higieniškesnes, mili
jonus darbininkų išgelbės 
nuo dūmų, dulkių ir nešva
ros, pagreitins nešvarių, 
pasibiaurėtinų, dirbtuvių 
pavertimą į švarias, švie
sias, žmogaus vertas, labo
ratorijas.”

Tarybų Sąjungoje pasta
tyta socialistinė visuomenė. 
Sudarytų TSR Sąjungoje 
darbo sąlygų negalima net 
lyginti su tomis sąlygomis, 
kuriose dirba darbininkai 
kapitalistinėse įmonėse.

Ketvirtą dieną, po Di- 
idžiosios Spalio socialistinės 
revoliucijos Tarybinė Vy
riausybė nustatė aštuonių 
valandų darbo dieną. Atski
rais darbo įstatymais buvo 

i nustatytos kasmetinės ato
stogos, kurias apmoka įmo
nės.

Tarybiniai įstatymai už
draudė naudoti nakties me
tu ir prie sunkių darbų 
nėščių ir maitinančių moti
nų darbą. Įmonėse, - kur 
kenksmingos darbo sąlygos, 
nustatyta sutrumpinta 4 - 

!6 valandų darbo diena.
Darbo sąlygoms gerinti 
išlaidos

Socialistinė valstybė dar- 
; bininkų darbo sąlygom sau- 
! goti išleidžia milžiniškas 
lėšas. Pirmojo penkmečio 
metais darbo apsaugai buvo 
išleista 460 milijonų rub
lių, antrame penkmetyje — 

į 500 milijonų rublių, o per 
I trejus trečiojo penkmečio 
metus — 1 milijardas 354 
milijonai rublių. Pokarinia
me stalininiame penkmetyje 
darbo apsaugai asignuoti 5 
milijardai rublių.

Darbo apsaugai vadovavi
mas tarybinėse įmonėse, -o 
taip pat atsakomybė už jos 

; stovį uždėta įmonių vyriau
siems inžinieriams. Kiek
vienoje gamykloje, fabrike, 

j šachtoje, statyboje yra sau- 
! gurno technikos ir darbo ap- 
■ saugos skyriai.
j Darbo unijų teisės 
| ir pareigos

Svarbus vaidmuo organi
zuojant darbininkų ir tar
nautojų darbo apsaugą, 
priklauso tarybinėms prof
sąjungoms. Jos turi teisę 
kontroliuoti, kaip įmonės ir 
ūkinės organizacijos vykdo 
darbo įstatymus. Darbinin
kų in tarnautojų vardu fab
rikiniai - gamykliniai komi
tetai kasmet sudaro su ad
ministracija kolektyvines 
sutartis. Tose sutartyse di
delis dėmesys skiriamas 
darbo sąlygų pagerinimui. 
Profesinės sąjungos drauge 
su ūkiniais vadovais atsako 
už teisingą vartojimą asig
navimų, skiriamų darbo ap
saugai ir saugumo techni
kai. Profsąjungines organi
zacijos nuolat prižiūri ven
tiliacinių įrengimų veikimą, 
aptvėrimų tvarkingumą, 
specrūbų išdavimą bei sa
nitarinį įmonės stovį.

• Profesinės sąjungos turi 
platų specialių darbo ap
saugos inspektorių tinklą. 
Technikiniai inspektoriai 
turi teisę sustabdyti cecho 
arba visos įmonės darbą, 
jeigu yra tiesioginis pavo
jus darbininkų gyvybei ir 
sveikatai. Už darbo apsau
gos taisyklių nesilaikymą, 
inspektoriai gali uždėti pi
niginę baudą įmonės direk
toriui. Inspektoriai dalyvau
ja naujai pastatytų įmonių 
bei/ cechų priėmime. Be jų

leidimo nė viena įmonė ne
gali būti atiduota naudotis.
Darbininkų komisijos ir 
komitetai

Be • profsąjunginių ins
pektorių, TSR Sąjungoje 
darbo įstatymų vykdymą 
kontroliuja 900 tūkstančių 
žmonių. Tai — aktyvistai, 
darbo apsaugos komisijų 
nariai, komisijų, sudarytų 
prie gamyklinių ir vietinių 
profsąjungų komitetų. Jie 
seka, kad įmonėse būtų 
griežtai laikomasi įstatymo 
dėl darbo laiko, išeiginių 
dienų, dėl viršnorminio dar
bo panaudojimo tvarkos, dėl 
savalaikio eilinių atostogų 
suteikimo. Komisijos nariai 
seka, kad visi nauji darbi
ninkai žinotų saugumo tai
sykles.

Tarybinės profsąjungos 
periodiškai, pagal reikalą, 
įvykdo ‘ masines visuomeni
nes įmonių darbo apsaugos 
stovio apžiūras. Vienoje to
kių apžiūrų Molotovo vardo 
Gorkio automobilių gamyk
loje dalyvavo keletas tūks
tančių darbininkų ir tar. 
nautojų. Specialios aktyvis
tų grupės patikrino saugu
mo technikos stovį visuose 
cechuose kiekviename bare, 
agregatu. Apžiūros metu 
darbininkai padarė 7190 
siūlymų iš kurių 5190 buvo 
įgyvendinti.
Darbo apsaugai tyrinėti 
institutai

Tarybinės profsąjungos 
turi 5 darbo apsaugos mok
slinio tyrimo institutus ir 
12 laboratorijų. Tos įstai
gos sprendžia saugumo 
technikos ir pramoninės 
sanitarijos,. pramon i n ė s 
ventiliacijos ' ir apšvietimo 
teorijos ir praktikos pro
blemas. Institutai padeda 
įmonėms įgyvendinti prie
mones darbo sąlygoms sa
nuoti.

Nuolatinis Tarybų vals
tybės, komunistų partijos, 
profesinių sąjungų rūpini
masis ir aukštas tarybinių 
Įmonių technikos lygis už
tikrino žymų gamybinio 
traumatizmo sumažėjimą. 
Per paskutiniuosius 20 me
tų traumatizmas tarybinėse 
įmonėse sumažėjo tris kar< 
tus, o atskirose pramonės 
šakose, kaip mašinų gamy
boje, juodojoje metalurgijo
je, chemijos pramonėje — 
keturis kartus. Tokie profe
siniai susirgimai, kaip, .pa
vyzdžiui, tuberkuliozė pas 
tekstilininkus, arba apsi
nuodijimas švinu poligrafi
jos darbuotojų tarpe, išny
ko visai.

*
Socialinis apdraudimas

TSR Sąjungoje milžiniš
kos sumos išleidžiamos dar
bininkų ir tarnautojų so
cialiniam draudimui. Vien 
tik .1949 metams Tarybų 
valstybė šitam tikslui asig
navo per 17 milijardų rub
lių. Iš socialinio draudimo 
fondd išmokama darbinin
kams ir tarnautojams kom
pensacija-— laikinai nete
kus darbingumo, apmoka
mos atostogos dėl nėštumo 
ir pašalpos gimdymo atve
ju, pionierių stovyklų išlai
kymui ir nemokykliniam 
vaikų aptarnavimui, gydo
majam darbininkų ir tar
nautojų maitinimui, atilsi
mų į kurortą apmokėjimui 
ir sanatorijų bei poilsio na
mų išlaikymui.
Poilsio namai ir 
sanatorijos

1939 nletais.TSR Sąjun
goje 2.5 milijono darbinin

kų ir tarnautojų ilsėjosi ir 
gydėsi poilsio namuose bei 
sanatorijose. TSR Sąjungo
je veikia platus poilsio na
mų tinklas nėščioms mote
rims ir darbininkėms su 
žindomais kūdikiais aptar
nauti. Per paskutiniuosius 
metus1 darbininkams ir tar
nautojams betarpiškai įmo
nėse sudarytas platus profi
laktinių ų’ poilsio namų 
tinklas.

Vidutinėse įmonėse su
organizuoti felčeriniai svei
katos apsaugos punktai. 
Stambiose anglies, naftos, 
metalurgijos, kalnų rūdos, 
mašinų gamybos, x popie
riaus, tekstilės pramonės ir 
energetikos įmonėse atida
rytos special, medicininės- 
sahitarinės dalys. Antai, 
Ufos naftos perdirbimo ga
myklos medicininė - sanita
rinė dalis jungia poliklini
ką, ligoninę, eilę sveikatos 
apsaugos punktų bei nakti
nę* sanatoriją.

Tarybinihkai darbininkai 
ir tarnautojai gauna nemo
kamą medicinos pagalbą.

Rūpinimusi žmonėmis 
persunkta visų Tarybų Są-

jungos valstybinių organi
zacijų veikla. Visi tarybi
niai darbininkai ir tarnau
tojai kiekviename žingsnyje 
jaučia rūpinimąsi jų darbo . 
sąlygomis, sveikata ir su di
delio dėkingumo jausmu 
darbuojasi savo socialisti
nės Tėvynės labui.

Worcester, Mass
PADĖKA •

širdingai tariu ačiū visiems 
Worcesterio, Hartfordo, New 
Haveno, iš Illinois ir Kalifor
nijos draugams ir kaimy
nams už išreikštą užuojautą 
nuliūdimo valandoje laike 
Skeltienės laidotuvių.

Širdingai ačiū už gėlių vai
nikus, M. Sukackienei ir D. 
Jusiui už pasakytas kalbas r 
koplyčioje ir ant kapų, taipgi 
grabnešiams ir dienraščiui 
Laisvei už greitą pranešimą 
apie velionės mirtį, graboriui 
P. Carroll už mandagų pa
tarnavimą.

JONAS SKELTIS,
• velionės vyras. 

HELEN KALVEIT, 
velionės sesuo.

Dienraščio

LAISVĖS
Didieji Piknikai

Iš anksto rengkitės dalyvauti didžiuosiuose 
savo dienraščio paramai piknikuose

A> X
CLIFFSIDE PARK, N. J.

Piknikas įvyks sekmadienį

BIRŽELIO 5 JUNE
Rudan’s Park

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 APYLINKE

Piknikas įvyks sekmadienį

LIEPOS 3 JULY
s

Vose Pavilion Park
Maynard, Mass.

SHENANDOAH, PA.
Įvyks Sekmadienį

LIEPOS 24 JULY
Brandonville Grove

Brandonville, Pa. •

< > >
HARTFORD, CONN.

Įvyks sekmadienį

RUGPJŪČIO 14 AUGUST
Light House Grove

East Hartford, Conn.
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Los Angeles, Calif.
MARGUMYNAI

Mūsų jaunimo vadai Al ir! 
Cil Casperai pasipirko gražų 
ir gražioj vietoj dviejų aukš
tų namą. Visi linkim Caspe- j 
rtį šeimai laimingo gyvenimo' 
naujoje vietoje. > i

★
Visi “aukso kasėjai,” kurie i 

perstatė “Gold' Rush” mūsų; 
mieste 8 d. gegužės, rengiasi 
važiuoti palinksminti sanfran- 
ciskiečius ir apylinkės lietu
vius Labor Day. Iš kalno už-1 
tikrinam, kad jie bus pasiten- j 
kinę, nes losangelicčiam labai j 
patiko.

★
Labai mažai raštų būva 

Kalifornijos žiniose iš San ,

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR VISOKIUS 
PYRAGUS BEI KEIKSUS

Mes perkame geriausios rūšies miltus — tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgydami 

sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.

Francisco, bet dabar Alvinai 
apsigyveno ten, tai, manau, 
jie pilnai savo saiką išlaikys.

Mums gaila gerų draugų 
Alvinų, bet nors tiek džiau
giamės, kad jie Kalifornijoj 
liko.

Neseniai sugrįžo iš Orego
no M. ir O. Pūkiai, pasiren- 
davo kambarius vakarinėje 
dalyje L. A., tai ir vėl būsi
me beveik kaimynai. Geros 
kloties jums, geri žmonės— 
Ona ir Mike.

Pereitą Mixmasteriu paren
gimą, gegužės 8 d., susitikau 
Pete Petrulį iš Oregon. Neži
nau, ar jis atvažiavo pasisve
čiuoti, ar apsigyventi. Atro-

Pristatome i visas dalis—Brooklyno ir apylinkės, 
i krautuves ir j pavienius namus; taipgi siunčiame 

ir į kitus miestus.
Sav. V. LUKOŠEVIČIUS Tek EVergreen 4-8802

CHARLES J. ROMAN 
Laidotuvių

Direktorius

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

I

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Tel. Poplar 4110

August Gustas
BELTAIRE FLORIST

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

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

telefonuokite:
SHoreroad 8-9330

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

Specialistai Pritaikymui 
šermenims, Vestuvėms ir Bank’ietams

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

Paul Gustas Funeral Home, 
t INC.

354 MARCY AVENUE, BROOKLYN 6, N. Y. 1 
Skersai gatvės nuo Armory

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį

EVergreen 7-4774 , • ’ į

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

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

kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.

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

I do gerai, nei biskį nepanašus 
! į farmerį.

i t Shirvinskus ir Richardus te
ko susitikti parengime. Jie 
turi po didelį vištų ūkį netoli 
Redland, Cal. Kiek mums 
buvo žingeidumo klausant, 
kada jie pasakojo, kaip jie 
augina vištukus. Kada už
augina, tai' “priverčia” vištą 
dėt po vieną kiaušinį kasdien.

Už tam tikro laiko, kada 
višta pavargsta, nebegali su- 
budavoti kiaušinio kasdien, 
tai lauk—į bučernę.

•
Kada prasidėjo LDS vajus, 

tai mes sakėm, kad L. A. ti
krai laimės, nes mes turim va- 
jininką Al Casper, bet vajui 
įsisiūbavus mes pradedam pri- 
sibijot. Matyt, ir kituose 
miestuose yra gabių vajinin- 
kų.

★ |
Per moterų išvažiavimą vie-; 

na gera draugė man ■ sako : i 
j'“Jūs rašot į laikraščius, kad • 
I kazyriavimas yra liga; jūs | 
! mums pavydit už tai taip ra-
• šot—pavydit.” ’
I Nežinau, kaip tas jaučiasi, 
j kuris rašo į Kalifornijos ži- 
i nias apie kroniškus alkoholi-
• kus ir kazyrninkus. Pavydi,
: ar tik norėjo parodyt kaipo j 
į faktą, bet aš turiu prisipa- j 
! žinti, kad pavydžiu ir gai- ! 
, liuosi, kad susipratę žmones i 
■turi, tiek daug laiko praleisti j 
: niekams.

Ne kuriems visai nesvarbu j 
mūsų draugijinis gyvenimas; 
mūsų organizacijos gali gy- 

; vent ar mirt jie savo “protą 
i lavina” prie kazyrų. Aš pa-1 
I vydžiu, kad gyvenimas gi*ei-į 
čiau nubloškia, kad ir gana 

! susipratusį žmogų į blogąją I 
: pusę. Kodėl, rodos, nesilai-1 
I kyt tiesios linijos? Štai, vie-j 
; nas mūsų narys neseniai pra- į 
dėjo, visai nepažindamas ka- > 
žyrą, o dabar jau nepaleidžia 

į iš rąnkų. Gali matyt ant jo 
veido, kad jis jaučiasi “grie- 

. šijąs,” bet vis daugiau spėkų, 
i matyt, yra, kur žmogų trau- 
| kia i į blogąją pusę, ir sunku 
i atsilaikyti, ypatingai mums 
, senstant. Buvo paminėta kris
luose vieno mūsų veikėjo, kad 
žmogus nuo 50 metų pradeda 

j silpnėti ir lengviau kur nors 
! nusilpsta.

Pas mus Los Angelėj dau-! 
gelis buvusių laisvamanių ir, i 
rodos, pusėtinai apsipažinusių 

; su klasių kova nubėga pas ku- 
j nigą užbaigt gyvenimą. Ki- 
i ti užsidaro nuo viešo gyve n L i 
| m o, niekas nebežino apie 
! juos.

Visi tie žmonės pirm 50 
I metų amžiaus ateidavo ant 
parengimų, darbavosi jlraugi- 

į jose, dabar tas viskas dingo.
- R—ka.

g Tel. TRObridge 6330

I
DR. JOHN REPSHIS

(itEPšYS)
LIETUVIS GYDYTOJASValandos: 2-4 ir 6-8 
Nedeliomis ir šventadieniais: 

nuo 10 iki 12 ryto.

, 278 Harvard Street 
karnp. Inman St., arti Central Sq.

•CAMBRIDGE, MASS.

J. J. Kaškiaučius, M. D. 
x 580 Summer Avenuė, 

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

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

Kas Link Piknikų 
Massachusetts Vaisi.

Svarbesniųjų didžiųjų pik
nikų, kiek žinoma, datos yra 
sekamos;

ALDLD 7-tos Apskrities 
metinis piknikas bus birže
lio 19 d., Maple Parke, Me
thuen, Mass.

“Laisvės” didysis piknikas 
įvyks liepos 3 d., Vose’s Pavi
lion, Maynard, Mass.

Lietuvių Progresyvių Bal
suotojų Kliubo (worcesteris- 
kio) svarbus piknikas bus lie
pos 17 d., Olympia Parke, 
Worcester, Mass.

Tarptautinis suvienytų Drau
gijų Massachusetts valstijos 
piknikas įvyks liepos '31 d., 
Olympia ’Parke, Worcester, 
Mass.

LDS 1-mos Apskrities meti
nis piknikas atsibus rugpjūčio 
7 d., L. T. N. Parke, Mon
tello, Mass.

Suinteresuoti piknikų rengi
mu draugai turėkite po ran
ka virš paduotą sąrašą, kad 
išvengus supuolimų tą pačią 
dieną didesnių piknikų rengi
me.

Dabar rugpjūčio 7 d. jau 
supuola' du svarbūs piknikai: 
LDS 1-mos apskrities ir 
ALDLD dviejų kuopų Meno 
Mokyklą atidarant piknikas 
Olympia Parke, Worcester, 
Mass. Matote, iš plačios apy
linkės yra svarbu į abu pikni
kus dalyvauti, bet kad bus tą 
pačią dieną. Vienok rengėjai 
jau turi taip pasitenkinti.

Vienas iš Rengėjų.

Detroit, Mich.
Streikas, Pašalpa ir Policija

Nebūna nei vieno didesnio 
darbininkų streiko, kad strei- 
kieriams nebūtų reikalinga 
visuomenės pagalba aukomis.* 
Tau) yra ir su Fordo darbinin
kų streiku. Už savaitės strei
ko, jau miesto krautuvių lan
guose pasirodė kortos, kurias 
išnešiojo streikieriai, prašant 
aukoti maisto.

•Unijos 600 lokalo viršinin
kai skundėsi, kad kiekvieną 
dieną.reikia išleisti maistui 
$5,000 dėl pikietininkų, kad 
juos aprūpinus maistu.

Bet ką tie patys viršininkai 
daro, kada kas maisto atve
ža? Kada Progresyvių Par
tija atvežė du didelius tro- 
kus maisto į Dearborn unijos 
buveinę, su kuriais taipgi at
vyko apie 6 automobiliai, kai
po palydovai, tai unijos virši
ninkas Connors pareiškė, kad 
jie nepriims maisto iš Progre
syvių Partijos. To dar jiems 
n e p a k ako, kol Progresyvių 
Partijos žmonės kalbėjosi su 
Mr. Connors, tai kitas unijos 
viršininkas pašaukė Dearborn 
policiją'.

Pribuvo net keli policijos 
vežimai. Policijos viršininkas 
sakė, kad pagal Dearborno 
tvarką, tai Progresyvių Parti
ja turėjo gauti leidimą tai 
“kavalkadai.” Bet policijos 
viršininkas pareiškė, kad nie
ko nedarys, nes Progresyvių 
Partijos žmonės buvo-iš De
troito ir atvežė strei'kieriams 
maisto.

Kol ėjo derybos su Mr. Con
nors, policija, tai pradėjo 
rinktis streikieriai. Tada 
Reuteyio ponai, matydami, 
lead policija nėra jų pusėje 
■šiame atsitikime, kad" renkasi 
streikieriai, kuriems maistas 
yra ' reikalingas; tai ir buvo 
priversti priimti tą maistą. 
Tai matote, koki tie unijos 
vadai. Eiliniai nariai turi 
šluoti laukan tokius viršinin
kus iš lokalų valdybų,

Rep.
• ■ s

Amerikonų Artilerija Ap- 
leidžianti Pietų Korėją 
Seoul, Korėja. — Jankiai 

sako ištraūkią paskutini 
savo artilerijos batalioną iš 
pietiųės Korėjos, bet palie
ka ginklus dešiniesiems to 
krašto karininkams.

Lawrence, Mass.
*_____. I

Viename judžių teatre rodė, 
kaip reakcininkai nacionalis
tai Shanghąjaus mieste, Kini
joj, žudė liaudiečius apšaukę 
“šalies išdavikais.” žmonių 
surištos rangos už pečių. Bu
deliai šauna vienam po kitam 
į galvą ir tuos žmones taip 
baisiai nužudo. Kokis tai pa
sibjaurėjimas ir iš Kinijos lais
vės pasityčiojimas! Juk visi 
žino, kad tie, kurie save va
dinosi “nacionalistais,” tai bu
vo Kinijos liaudies nepriete
liai, šalies išdavikai, užsienio 
imperializmo tarnai.

Bet jų žvėriškumas nenu
gąsdino minią, Kinijos liau
dis nugalėjo juos, užvaldė I 
Shanghajaūs miestą, dabar Į 
gal būt daugelis tų budelių 
bus pašaukti prieš liaudies 
teismą. Pati komercinė spau
da pripažino, kad milionai 
Shanghajaūs gyventojų karš
tai sveikino komunistus, kada 
pastarieji užėmė Shanghaju.

. iKapų puošimo dienoje po- i 
licija pastatė sargybą ant 
kapų. Mat kiek anksčiau dvi 
moterys atvažiavo gražiu au
tomobiliu ir pavogė nuo kapų 
kvietkas. Išeina, kad jeigu 
jos gali automobiliuje važi
nėti, tai nėra biednos. Iš ti
kro, stebėtinų yra žmonių, 
kad savo godumo patenkini
mui net negyvėlius skriau
džia.

Lawrence mieste viešpatau
ja labai didelis nedarbas. 
Daugelis šeimynų varge, netu
ri šviesos namuose. Aną die
ną stovint gatvėje prieina Gas 
& Electric Co. žmogus, kuris 
atvyko kaimynui uždaryti 
šviesą, ir klausinėja manęs 
apie kaimyną.

Į
žinau, kad kaimynas nedir

ba. Jis, jo žmona ir trys ne
dideli vaikai, tai sunku pragy
venti iš" bedarbės pašalpos, 

j kuri yra maža. Klausiu to 
kompanijos žmogaus, ar daug 
yra tokių, kuriems įsakyta už
daryti šviesą. Jis parodė di
delį glėbį blankų. štai prie 
ko atvedė ta Trumano politi
ka, .tas “šaltasis karas” ir pa
taikavimas turčiams.

Susitvėrė bedarbių komite- 
1 tas. Pirmame susirinkime dą- 
i lyvavo arti šimto bedarbių, o 
! jau antrame susirinkime buvo 
į tiek daug, kad užsipildė visa 
! svetainė. Nutarta reikalauti 
Į iš miesto paramos, reikalauti, 
I kad miesto viršininkai įsaky- 
j tų Gas & Electric Co., kad ne- 
' atimtu iš bedarbių šviesos. Tai 
geras pasielgimas.

Teko sužinoti, kad pradėjus ' 
veikti bedarbiams, tai miesto 
gaspadorius ^parašė laišką 
kongresmanui prašydamas, 
kad kas nors būtų daroma, ; 
kąd Lawrence mieste pradėtų ' 
dirbti audinyčioš.

S. Penkauskas.

Washington. — Truma- 
■ nas sakė, kad mažėjąs karo 
pavojus. Panašiai kalbėjo ir 
Churchillas, buvęs Anglijos 

i premjeras. •

PRANEŠIMAI
PITTSBURGH, PA.

Turintieji pirkę Progresyvių Par
tijos tikietus, su pažymėta diena 
gegužės 21-ma, Schenlėy High 
School, tuos tikietus palaikykite 
ant toliau. Kada juos galėsite pa
naudoti, bus pranešta vėliau.—Pro- 
gresyvė Lietuvaitė. (129-130)

MOTELLOr MASS.
Metinis piknikas. Lietuvių Tau

tiško Namo Parke, prie Winter St. 
ant. Keswick Rd., įvyks sekmadienį, 
birželio 5 d. Rengia Vienybes Pa- 
šalpinė Draugyste. — Rengimo Ko
mitetas. (129-130)

clif¥side7~n. j.
Didysis LDS ir LLD kuopų ren

giamas piknikas įvyks sekmadienį, 
5 d. birželio (June), Rudans sode, 
207 Walker St., prie Palisade Ave.

Piknikas rengiamas tikslu pasvei
kinti “Laisvę”, jos gyvavimo dien
raščiu 30. metų sukakties proga. 
Prašome iš visos plačios apylinkės 

lietuvius ir lietuvaitės dalyvauti. 
Bus visokių vaišių, gera muzika ir 
linksmų žaidimų. Įžanga 50 centų 
ypatai. ~ Komitetas. (129-130)

Pittsburgh, Pa.
KETINA DAUŽYTI NOSIS

Mr. F. Rodgers, kuris už
laiko kavinę, parsitraukė bro
lį dipuką iš Vokietijos. Na, 
kad parsitraukė brolį, tai nie
ko nuostabaus, nes dabar 
daug atvyksta į mūsų šalį tų- 
“dievo paukštelių,” kurių ge
ra dalis dirbo išvien su na
ciais.

Bet štai gegužės 13 d. “The 
South'Side Journal” įtalpino 
apie tai žinią, po Antrašte: 
“Communists, Attention!” — 
(Komunistų Atydai). Rašo, 
kad tas dipukas kalba tik lie
tuviškai ir. vokiškai. Rašo, 
kad piliečiai, kurie pritaria 
komunistams, lai nueina pas 
jį, tai jis daug pasakys apie 
koimunistus! Ir baigia taip! 
“...and see what kind of a 
punch in the nose you will get 
if you suggest that he go 
hack.”

Kas dėl informacijų apie 
komunistus, tai jis, žinoma, 
nieko’ negali ' pasakyti dau
giau, kaip tik atkartoti Goeb-

Kinija Žengia 
I Laisvę

Parašė D. M. ŠOLOMSKAS
Susipažinkite su šiaja milžiniška valstybe. 

Įsigykite tik dabar išleistą brošiūrą, užvardytą:
KINIJA ŽENGIA Į LAISVĘ 

82 puslapių. Kaina 20c. —■

Draugijos ir asmenys tuojaus užsisakykite 
tos brošiūros platinimui. Platintojams, kurie 
ims nemažiau 10 kopijų, kaina 15c už kopiją.

Kurie užsisakysite po vieną kopiją, prašome 
prisiųsti 25c vertės po 10c ar po 5c. U. S. pašto 
stampomis, nes kainuoja persiuntimas.

‘ Užsakymus prašome siųsti:

427 Lorimer St

•

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 SO. 4th ST., 
Cęr. Hewes St.

BROOKLYN, N. Y.
: Visokiausi vaistai, kosmetikai kū
dikiam reikmenys, įvairūs daik< 
teliai, ligonių kambariui reikme
nys už griežtai žemas kainas.

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. EVergreen 7-6288
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JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINES,v VYNAI IR ALUS
Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

■ TELEVISION
EVergreen 4-9407 SHUFFLE BOARD

5
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TELEPHONE
STAGG 2-5048
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RES. TEL.
HY. 7-8681

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABOBIUS 

FUNERAL HOME
. ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager

(Laisnluotas Balsam uoto jas)
LiūdSsio valandoje kreipkitės pas mus

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
660 GRAND ST. BROOKLYN, N.

belso ir Hitlerio barškėjimą. 
Na, kas dėl “pančių” į nosį, 
tai gal jis ir yra specialistas,
nes daugelis dipukų tame išė
jo gerą mokyklą, kada jie 
tarnavo Smetonai ir Hitleriui, 
bet Amerikoj jie neturės pro
gos išbandyti tą savo “profe
siją.”

čia daugelis iš jų turės pa
tys sau duoną užsidirbti, o 
kada paragaus tikrų ameriko
niškų “pyragų,” kada padir
bės prakaite savo veido, kad 
duoną užsidirbti, tai daugelis 
ir apie komunistus kitaip pro
taus.

Viską Patyręs.

Trečias Įmonės Konvejeris

VILNIUS, vas. 6 d.—Vii- 
niaus “Raudonosios žvaigž
dės” odos - galanterijos kom
binato pirštinių ceche pradėti 
konvejerio įrengimo darbai. 
Tatai bus jau trečias įmonės 
konvejeris.

Šiomis dienomis kombinate 
iš odos atliekų pradėti ga
minti krepšinio ir futbolo ka
muoliai.

Brooklyn 6, N. Y.

MATTHEW A.’ 
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

□ 
Laidotuvių Direktorius 

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

MArket 2-S172

5 pusi.—Uaisve (Liberty, Li th. Daily)—^Šest., Birželio 4, 1949
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NewYorko^/^ig^^Zinloi
Susipažinti su Naująja Liaudies Žygyje Maršuos
Kinija Mitingas 
Birželio 15-tą

Į Washington^ Daugelis 
Darbo Uniiy

Kinija — naujoji ar senoji | 
—nuo mūsų labai toli. Tačiau į 
jos šimtai milionų gyventojų, | 
jos milžiniški šalies plotai tu
ri didžios svarbos mums, kaip 
kad ir visam pasauliui. Dėl 
to protingi, teisingi mūsų ša
lies santykiai su 'naująja Ki- i 
nija gali teikti mums daug ; 
gero, o blogi santykiai—bio-1 
go.

Pirmasis viso miesto skale 
masinis mitingas už draugia- j 
gumą su naująja Kinija įvyks 
birželio 15-tos vakarą, trečia- ■ 
dienį, City Center Casino, 
135 W. 55th St., New Yorke.

i

Agnes Smedley, žymi auto- ■ 
rė ir prakalbininkė, gyvenusi i 
daug metų Kinijoje bus viena 
iš vyriausių kalbėtojų. Pirmi
ninkaus Henry Pratt Fair- 1 
child, buvęs sociologijos pro- , 
fesorius New Yorko Universi-' 
tete, dabar pirmininkas Com- . 
mittėe for ą Democratic Far j 
Eastern Policy, kuris rengia šį i 
mitingą. ,

United Wholesale, Retail 
65 ; 
lokalai

Didelė darbo unijų delega
cija vyks iš New Yorko į Wa- Warehouse lokalas

Department Store 
kaipo dalis Peo-|1250;

Drug 
1199;

United 
fessional

United
Furniture Workers;
Cas, Coke & Chemical;
Hotel & Club Employes

Darbininkės-Siuvėjos
Dailės Kūrinių 
Paroda New Yorke

& !

2, |

Padėka
Negalėdamos visiems asme- , 

niškai išreikšti nuoširdų padė
kos žodį, nors trumpai per ! 
spaudą norime visiems pade- ! 
kotf už gilią užuojautą liū- ! 
dėsio valandoje.

Dėkojame visiems giminėms 
ir pažįstamiems, kurie lankė ■ 
šermenyse ir skaitlingai paly-' 
dėjo į kapines, prisiimtų- s 
siems gėles, užuojautos pa- 
reiškimus, ar mišias užpirkti-' 
siems.

Ačiū laidotuvių direktoriui ■ 
Šalinskui už gerą ir manda- ■ 
gų patarnavimą.

Nuoširdus ačiū visiems, 
rie tik prisidėjote mūsų
jautime šiame liūdesyje. ,

Našlė Tessie šertvietienė, t0Pher Cartagena, 
duktė Aldona Šertvietytė- i amžiaus berniukas, parėjo w i’'*'* V * • • V •

Savičiūnienė. ’

k ii-į 
at- ■

shingtoną birželio 8-tą, šį 
trečiadienį,
pie’s Lobby, reikalauti atšauk- j 
ti Taft - Hartley aktą, žinią 
praneša Daniel Allen, darbo 
unijų atstovas-patarėjas Liau
dies žygio mobilizavime.

Gal būt kaip tik tuo laiku, i 
kuomet delegacija pribus Wa-! 
shingtonan, senate bus bepra-! 
sidedanti kova dėl to akto, i kalas 6-tas;

Hotel Front Workers loka-j 
las 144-tas;

Jewelry Workers;
International Longshore

men's Association lokalas 968.

Employes

Office and Pro-;
Workers;
Public Workers;

10-!

Amerikos Darbo Partijos 
Ladies Garment Center pir
mininkas Abe Skolnick pra
neša, jog tame centre, 613 
8th Ave., New Yorke, visa šį 
mėnesį yra išstatyti »kūrihiai 
Saros Berman Beach.

Miss Sara Berman Beach, 
Siuvėja, sako pranešimas, ta- 

j pymui paveikslų tema pasiė- 
i mė “žmonių kasdienį gyveni- 

per- 
Jais 
juos

Pakels Miesto Taksus
Miesto Tarybai pasiūlyta ir, 

tikimasi, nubalsuos priimti 
Į Taksų Komisijos pasiūlymą 
! pakelti ant nuosavybių taksus 
1 po 1 centą ant $100 taksuo- 
! jamos vertybės . Viso tuo pa
kėlimu miestas tikisi susirink
ti $527,738,966 daugiau

I j amų.
Dabai* miesto pamatinė 

savimo suma yra $2.89 
šimto dolerių vertybės, 
$2.90.

Visa miesto ribose taksuo- 
jamoji nuosavybė (taksavimo 
tikslams) įkainuota. $18,112,-1 
231,179.

pa-

Lawrence Mulvaney, 70 me- 
tų, atvykęs iš Washingtono, 
nusižudė .nušokęs po 8th Avo. 
traukiniu 34th St. stotyje. Su
laikė traukinius arti valandai 
laiko.

Lankėsi Laisvėje
Birželio 1-mą laisviečius at

lankė philadelphiečiai Petras 
Pilėnas ir Kazys Vitenis, at
vykę New Yorkan įvairiais 
reikalais. Pilėnas, kaip visuo-Joseph E. Booth, 25 metų, i 

laivyno marininkas, rastas mi- ■ met, turėjo reikalų ir su savo 
ręs kieme prie 58th St., New ! dienraščiu, kuriam 
Yorke. Menama, kad jis nu- ! per ilgą eilę metų darbuojasi 
krito nuo gaisrinių laiptų ne-i vajininku ir rūpinasi jo ben-

jisai jau

ta k 
nuo Į tyčiomis.
bus I________

drais reikalais.

Buvimas ten pat didelės darbo j 
unijų delegacijos “reikšmin-! 
gai paveiks į to klausimo iš
sprendimą,” sako Allen.

“Greta atšaukimo Taft- 
Hartley akto, unijistams labai 
rūpi nedarbas. Bedarbių skai
čiai kas mėnuo daugėja, o nei 
kongresas, nei prezidentas ne
rodo jokio tuomi susidomėji
mo. Mūsų delegacija įteiks 
anti-depression programą,” 
pareiškė Allen.

Savaitėmis pirm žygio jau 
buvo žinoma, jog Washing- 
tonan siunčia delegacijas se
kamos unijos ar tų unijų eili
niai nariai:

International , Ladies Gar
ment Workers;

Ama 1 g a m a t e d Clothįng 
Workers;
American Federation of Mu

sicians ;
United Electrical, Radio & 

Machine Workers lokalai 475. 
1227, 430;

Marine Cooks 
ards;

Stew

Kur Žmonės Gauna Pinigų 
Delegacijos Siuntimui?

Delegatų kelionėms ($15 
specialiu traukiniu ir delega
cijos mobilizavimo lėšoms) 
unijistai, didžiumoje, surenka 
ša pose.

ILGWU ir ACWA nariai 
Į renka tam aukas darbo per- 
i traukoje pietums, masiniuose 
: mitinguose gatvėse drabužių 
į centre, New Yorke. Studen- 
j tai renka mokyklose.

R e n d a u n i n k ų o r g a n i z a c i j os, 
i veteranai, politinių partijų 
! klubai, moterys, daugelis ki
tų organizacijų renka para
šus po peticijomis ir kelionės 
lėšoms aukas gatvėse savo 
distrįktuose. Visiems gerai 

■ sekasi, visi gauna daug para- 
i šų ir aukų, visi turės masines 
1 delegacijas. ■ 1

Vaikas Apmuštas 
Mokykloje

Brooklyne Palaikys 
Gatvekarius

i m ė
, mą, jų viltis ir kovas, jų 
gales ir pralaimėjimus, 
sujaudinta, ji nepaliauja 
vaizduoti.”

L K. Klubo Nariams
Visuomet Įvykstantis pirmą 

antradienį mėnesio, šis mūsų 
susirinkimas (tik tam vienam 
kartui) nukeliamas į antrąjį 
antradienį — įvyks birželio 
14-tos vakarą, paprastu lai
ku, toje pat vietoje.

Valdyba.

Klauskite Ekspertą

Gvardiečiai Gaus ! 
Pensijos

New Yorko Nacionalės 
Gvardijos ir Laivyno Milici- i 
jos nariai, suėjusieji 60 metų j 
amžiaus pirm gruodžio 31- 
mos, 1948, šį mėnesį regis
truojasi gavimui pensijos. Ji 
bus mokama visiems bent ka
da ištarnavusiems (vienu 
kartu ar per kelis atvejus) 20 
ar daugiau metų. Moka pa
gal ištarnautą laiką ir laipsnį.

Registruotis pensijai gauti 91 Steamboat Rd. 
galės ir vėliau, bet tuomet re
gistruotiems pensiją mokės 
tik nuo tos dienos, kuomet 
užgirs jų aplirkaciją. Gi re
gistruotiems šį mėnesį mokės 
nuo tos dienos, kuomet jiems 
suėjo 60 metų.

GREAT NECK, L. I., N. Y.

KONCERTAS
IR ŠOKIAI
Rengia bendrai Liet. Darb. Organizacijos

— Įvyks — ■

Sekmadienį, Birželio - June 5

tuo vardu šaukiamas į 
masinis mitingas birželio 9-tos I 

City Center Casino,

o

A. J. Kosniočin Salėje - Parke
Great Neck, N. Y.9

Pradžia 3 vai. dieną 
Koncertine Programa 5 v. v.

^06^

Programoje dalyvauja garsusis Sietyno Choras iš 
Newark, N. J., vadovaujant kompozitoriui Walter 
Žukui. Sietyno Choras per 35 metus yra puikiai išsi
lavinęs; duos'solu, duetu ir bus geras smuikininkas 

i VITO DVARACKAS.
Geo. Kazakevičiaus orkestras gros šokiams

i ĮŽANGA $1.00.
—Užkviečia RENGIMO KOMITETAS.

PARDAVIMAI
REAL ESTATE

Namai padavimui. Williamsburgh i 
; south pusėj. Trim šeimom, mūrinis i 
atskirai statytas namas, su 15 k? n- į 
barių; maudynės. Prekė $4950.' 

4-rių šeimų mūrinis, su -20 kam- 
l barių, maudynės. $8500.

6-šių šeimų mūrinis, po 5 kamba- ' 
, rius, maudynės, šiluma. $9500. i

8-nių šeimų mūrinis, atskirai Į 
statytas, iš šonų langai, šiluma. ; 

I$11500.
33-jų familijų apartmontas, atski- : 

rai statytas, 50x100; ronda $13500. 1 
Prekė $49000.

! 90 šeimų mūrinis, 100x100; didelė 
I rendų įeiga.

Turirpe visokių namų su tuščiais 
! storais, tinkami dėl Bar & Grill.

ZINIS, REpublic 9-1506.
i EVergreen 4-8487. (129-130)

5 BROOKLYN S

|LABOR LYCEUM j 
w DARBININKŲ ĮSTAIGA | 

gSalės dėl Balių, Koncertų, Ban-g 
Skietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt.S 
g Puikus steičius su naujausiais g 
S {taisymais. 2
E KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS 2 
g Kainos Prieinamos. *
g 949-959 Willoughby Ave. | 
g Tek STagg 2-8842

vakarą,
New Yorke, kur publika galės 
klausti, o grupė ekspertų at
sakinės į klausimus.

Vyriausiai bus kalbama 
apie Keturių Didžiųjų Konfer 
renciją, iš kurios pirmarankį 
raportą parveš Ella Winter, 
keliaujanti korespondentė.

Ella Winter ir jos vyras 
-Donald Ogden Stewart sugrįš 
iš Europos dieną pirm šio mi- 

: tin go po išbuvimo Europoje 
įmetus ir pusę. Jie visur ke- 

— liavoJr daug ten įvykusių per
mainų matė.

4%Su jais ant platformos bus 
grupe kitu ekspertų, tarpę 
kurių bus paskilbusieji visuo
menininkai
Barsky,
Howard
Howard

Mitingą rengia Joint Anti- 
Fascist Refugee Komitetas. 
Įžanga, Įskaitant taksus, tik
tai $1. Casino randasi 1?5 
W. 55th St., New Yorke. .

TONY’S DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

(įel. EVergreen 7-6868 

9—12 ryte
L— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRŲ BARBERIAI

Valandos:

Brooklyne 11 gatvekarių li-! 
nijų pasiliks dar ilgam laikui, i 
gal net kelerius metus, sako, j 
valdžios ekspertai, kurie ap
žiūrinėjo tas linijas. Priežas
tis :

Patyrę, jog trekės dar pa
kankamai geros, gatvekarių 
taipgi dar užteks, tad juos 
vartos, kol jie susivartos, beųt 
iki 1956 metų.

Paliekamos gatvekarių li
nijos : Church Ave., Coney Is
land Ave., Crosstown, Flat
bush Ave., Nostrand Ave., 

i sitaikęs valgykloje kitas koks Į Putnam Ave., Richmond Hill, 
Į Prižiūrėtojas pra- į Rockaway Ave., Seventh Ave.,
dėjęs Cartagena barti už at-; Smith St., Utica 

drai šios linijos 
72 mylias. 

Miestas jau 
traktus1 išimti 
tose gatvėse, 
gatvekariai. 
ir iš nąujo išgrindiihas gatvių 
kainuos miestui $533,927.

Dar liks 9 mylios dabar esa
mų jau nebevartojamų, bet 
dar neišimtų trekių. O kada 
busai pavaduos gatvekarius 
visur, reikėsią išlupinėti apie 
100 mylių trekių, kuriems 

___ _____ ____ ______ _ i dabams, numatoma, miestas 
porteris klausinėjo, ką veikė ■ turėsiąs išleisti apie 5 milio- 
Cartagena tą rytą pirm jo ap-i nūs dolerių. Taigi, pakeiti- 
mušimo. vaikas pai;odė nuo, mas gatvekarių busais yra 
metalinės dūdos atpjautą rin- miesto kišenini pusėtinai 
kūtę, panašią žiedui; kurias tą skausminga operacija, 
rytą jam davę pjaustyti ir su ! 
pielyčia apdailinti.. Tik tiek 
mokęsis iki 9:30, kuomet pa
liepė eiti valgyklon, kur pas
kui įvyko apmušimas.

Grupė kitų vaikų liudijo 
matę tą mušimą ir tikrino, 
kad daug kitų vaikų galėtų 
paliudyti apie mušimus to ir 
kitų vaikų. Susiedija pasipik-1 
tinusi. T—a,

Motinos ir visa susiedija la
bai susirūpino, kuomet Chris-1 

metų j

Svečiai
Trečiadienį atvyko iš Pana

ma (Cristobal—Canal Zone) 
Capt. Charles Savickas. Jis 
Brooklyne svečiuojasi pas pus
seserę Liliją Kavaliauskaitę. 
Svečias, su žmona Nell, dūk- ■ dieną 
teria Mardelle ir sūneliu Ka
zicku (Chuckie) pasisvečiuos berniukas, 
keletą dienų Brooklyne, tuo
met vyks į Tacoma, Wash., 
kur gyvena jo motina ir patė
vis Andrius ir Margaret ša
palai.

Capt. Savickas eina parei
gas kaip Pilot Captain, Canal 
Zone, jis ten ir gyvena su 
šeima. Gavęs 4-rius mėnesius 
atostogų, nusprendė pasisve
čiuoti Jungtinėse Valstijose 
pas gimines — keliauja auto
mobiliu. ■ 
labai įdomi važiuojant 
valstijas.

mokykloj apmuštas ir įžeistas 
180 svarų sveriančio prižiūrė

tojo mokyklos 29-tos, esančios: 
prie Henry St., Brooklyne.

Berniukas kas dieną esąs 
, įsakomas po valandą ar dvi 
! šluostyti stalus ir dirbti kitus 
i panašius darbus mokyklos 
valgykloje, kuomet kiti vai
kai mokosi arba žaidžia. Tą 

kada jis apmuštas, pa-!

daktaras Edward 
dvasiškis William 
Melish, novelistas 

Fast.

71DD‘C DAD 411 grand street /A l l O DAU BROOKLYN, N. Y.

sivedima to berniuko. Carta-
' gena atsakęs, kad jis to ber
niuko neatsivedė. Prižiūrėto-

| ;<as Jimmy Gailini už atsikal-j 
bėjimą tvojęs vaikui veidan' 
viena ranka, o nuo to pasviru
sį stūmęs kita ranka, šauk-j 
damas: “Tu, juodas porteri- ; 
kieti, palaidūne!”

Šis, sakoma, ne pirmas nuo-! 
tykis, kad portorikiečių vaikai Į 

Kelionė turėtų būti atmušami ir diskriminuojami, ’ 
atstumiami nuo mokslo.

Sugrįžo iš Ligoninės

per
Kada angliško darbininkų 

dienraščio Daily Worker re-

Avė. Ben- 
sudaro apie

išdavęs kon-yra
11 mylių trekių 
kur jau nuimti 

Trekių išlupimas

Miesto transportininkai 
reikalauja 21 cento algos 
priedo per valandą, 40 valan
dų savaitės ir kitų pagerini
mų. • t

Mirė
Stanley Petruševičius, 51 

amžiaus, gyvenęs 38 Grand 
St., Brooklyne, mirė birželio 1 
d., Kings .County ligoninėj, 
Pašarvotas graboriaus • J. 
Garšvos koplyčioje, 231 Bėd- 
ford Avė., Brooklyne. Garš
va rūpinasi ir laidotuvių ap
eigomis. Laidotuvės įvyks 
birželio 4 d., šv. Jono kapi
nėse.

m.

ir

Petras Vaznys, Laisvės iš- 
siuntinėtojas, po operacijos 
sėkmingai sveiksta. Neišbu
vęs pilnai nei savaitės ligoni
nėje, tapo paleista/ namo.

Kadangi Petras, kaip
daugelis iš mūsų, gyvena 
“ant aukštybių,” į kurias po 
operacijos, sakoma, esą sun
koka dasiganti, tad laikinai, 
iki sustiprės, apsigyveno pas 
savo jauniausią dukterį Caro
lyn ir žentą su šeima.

MATYK IšSI VYSTANČIĄ ISTORIJĄ!
TYRINĖJAMA ATOMŲ JĖGOS KOMISIJA. 

PRISAIKDINTAS NAUJAS J. V. AMBASADORIUS MASKVAI. 
ALI BABOS URVAS ATRASTAS EGIPTE.

Ekstra patrauklus priedas: March of Time ^REPORT ON THE ATOM’
J7H/IR A CQV NEWSREEL THEATRE
JLuItJĮ■_>IL Boadway ir 46th Street.

Nusižudė po Traukiniu
Dorothy Sklar, 40, skrybėli- 

nės darbininkė, nušoko po at
einančiu traukiniu Independ
ent linijos Prospect Pąrk sto
tyje. Traukinio motoristas 
matęs, kaip ji nušoko stati, 
bet atsigulė skersai bėgius, 
padėdama kaklą ant yfenos 
relės, tačiau traukinį sustab
dyti buvo per vėlu, sustabdė 
jau dviem vagonams perėjus 
per jos kūną. \

Mirusiosios sesuo: Anrta, su 
kuria ji gyveno 1013 Avenue 
J, sako, kad ji buvusi nusi
minusi dėl blogos

Real Estate
2-jų šeimų mūrinis namas su ga- 

radžiu, tinkamas profesionalo ofi
sui, visi įrengimai, galima tuojau 
užimti. 271 Berry St., Brooklyn, 
N. Y. (129-130)

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770 '

GYDYTOJAS

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

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

Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0208

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISION

Valandos:

A

Telefonas
EVergreen 4-7729

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus

RHEINGOLD
BEER & ALES

Peter Kapiskas

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

32 Ten Eyck St
Tel. EVergreen 4-8174

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinins

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists v

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

GERI PIETŪS! 
. Kada norite gėry piety, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop 
Frank Domikaitis 

Savininkas
417 Lorimer Street

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir piehiniy valgių 
gražus pasirinkimas.Sveikatos.

B®
6 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Sėst., Birželio 4, 1949.

HmmhMmmI

Peter 
KAPISKAS

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko

I SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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