
a

1

Guodžiasi pasauliu.
Politika ir unijos.
Nepataikė j cielių.
Smetonininkai ir tautos 

valia.
Lapienė ir Poetai.
Visko buvo, tik nebuvo 

žmonių.
t>ar nesenas melagius.

Rašo A. BIMBA

I No. 132

Šanchajaus išlaisvinimas ! 
smarkiai paveikė mūsų kleri
kalus. Darbininkas šaukia: 
“Kaip matome, 
žingsnio, didieji 
bebaigiami užlieti raudonojo 
tvano. Pasaulis, .užhipnoti
zuotas, tyli ir nė žodelio neta
ria.”

Mums irgi “gaila” to kleri- i 
kalų pasaulio. Bet ką gi be- ' 
padarysi? Amerikos reakci
ja bandė tam “tvanui” pašto-: 
ti kelią, o kas išėjo? L — 
Darbininkas verkia: “Ame
rika dargi pasitarnavo ne na? 
cionalistų karinėms jėgoms, 
bet komunistams, nes, laikui 
bėgant, veik visi į Kiniją pa
siųstieji ginklai, amunicija bei 
susisiekimo priemonės — per
ėjo į raudonųjų rankas.” (D.,

Darbo Žmonių 
z Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams
Užsieniuose $9.00
Brooklyne $8.00

KOPIJA 5c
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LENKIJOS LAIVAS PO 
I “APGULOS* IŠPLAUKĖ 
iš NEW YORKO
Laivas “Batory” Buvo Ginkluota Policija Apstatytas;
Padaryta Griežčiausia Krata Laivui ir Jūrininkams

New York. — Pranešta, I-Valstijų.) 
! kad Amerikos vyriausybė j

Pats i leido pirmadienį > išplaukti; Cwiklinski sakė 
iš čia Lenkijos laivui “Ba- sekmadienį, ] 
tory’ui”. • : išplauks pirmadienį

Nieko nebepagclbės klerika
lų ašaros. Jų pasauliui Azi
joje jaii atėjo kaput!

Teismas Patvirtino

LAISVE—LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

In the Eastern State*.
427 Lorimer Street, 
Brooklyn 6, N. T.

^Telephone: Stagg 2-3878

Dienraščio XXXI.

WALLACE IR TŪKSTANČIAI KITŲ 
$1,420,000 Bau smę AMERIKIEČIŲ SMERKIA TEISĖJĄ .

i UŽ 3 KOMUNISTU VADŲ ĮKALINIMĄMainieriu Unijai
Washington. — Jungti 

i nių Valstijų apeliacijų teis- 
mas užgyre $1,420,000 bau- į Newyorkieciai Šiandien Demonstruos prieš Teisėją, 

i mas skyrė Maklerių Uni- ^ur’s ftal'nn 3 Komunistus UŽ Atsisakymą Šllipauti 
i jos pirmininkui Johnui L.' 
' Lewisui ir visai unijai.

“Batory’o” kapitonas Jan j Unija ir j
praeitą džiami už tai, kad pernai!

New York. — Tūkstan-i vertimą išdavinėti

GO-

savo 
jos ~*vadas~bau- ! čiais plaukia iš visų Ameri- j draugus. Jie iš kalėjimo bus 

! kos kampų protestai fede-' teisman atvedami.
kad jo laivas neatšaukė mainieriu strei- filiam apskrities teisėjui

. ,v - savo- j ko, kaip buvo liepęs federa-
Jis atplaukė praeitą šeš- ‘laiku iš New Yorko uosto., Hs teisėjas.

tadienį, ir federalės vai- į r .Ateivybės inspektoriai į- teismas sako, 
džios agentai su tuzinais s leido 572 laivo keleivius 
vietinių ginkluotų polici- kaip Amerikos piliečius;
ninku laikė tą laivą fakti- bet kvotimam sulaikė 111 teismą.
nai apgulos stovyje per dvi į kitų, esą, popieriams patik- j 

1 dienas.
Ateivybės valdininkai

kartotinai kvotė “Batory’o”

lis teisėjas. Apeliacinis
, kad mainie- 

riai, neklausydami to tei- j 
sėjo /įsakymo,

rinti. .
“Batory” yra puikus lai

vas, pastatytas 1936 metais
Įgulos narius - lenkus ir ir lėšąvęs $6,000,000. Karo

t

Tegu niekas nepadaro 
klaidos, manydamas, būk 
negręsia pavojus pilieti
nėms jo paties teisėm, kuo
met neteisybė daroma pries 
komunistus.

i Aš raginu visus savo ben-
Walace Pareiškimas | *-us piliečius reikalaut, kad 

i būtų panaikinta Gates bau- 
■ Henry Walace pareiškė, į smė. Ne tiek dėl paprastos 

r - - . - , ---- ---- ----- - ku-
Johną damas tuos komunistus, pa- j rįam pasitaikė būti komu- 

“paniekinę ' Gatesą ir Gusą Hallą. i darė “dar 'Vieną pavojingą : nistut bet juo svarbiau dėl

Haroldui Medinai dėl fo, 
kad jis sauvališkai įkalino 
tris komunistų vadus — jog teisėjas,Mediną, įkalin-1 teisybės amerikiečiui, 

i Henry Winstoną,

| Vienas pačių pirmųjų už- žingsnį kelyje, link fašiz-1 to, kad mes turime ginti 
i protestavo Henry Wallace, mo... ir naudoja savo galią brangiąsias pilietines savo

Sovietai Iškilmingai 
Pagerbia 150-metinį

v _ . O vl * P* I 1* * '
danus jūrininkus — ir per metu jis pasižymėjo kau- fUsklIlO Gimtadieni

‘.‘’"‘.z "t1::1:’- tynėmis prieš vokiečius. £
Išžiūrėjo kiekvieną Tose kautynėse garbingai | T ’ w

laivo kamputį nuo viršaus dalyvavo ir laivo kapitonas ■ riausybė, visuomenė ir laik-

Amerikos Darbo Federaci
jos sekretorius - iždininkas 
George Meany sako, kad dar-tvius. Išzi 
bo unijos vis daugiau ir dau- I 
giau įsitrauks į politinę vei-; iki dugno, 
klą. % Tuo tarpu laivo prieplau-!

Tas gerai, tas puiku! Klau-jka buvo apstatyta trimis i New Yorko dabar tarpinm- 
simas tiktai, kokia ta veikla tuzinais 'ginkluotų polici-' kavo generalis Lenkijos 
bus? Jeigu darbo unijos šoks linkti, kurie niekam nelei-' konsulas ii ambasadoiius. 
tik pagal Trumano muziką, j prisiartinti. Nė vienam i Buvo bijoma^ kad Amerika 
tai is tos veiklos daug geio j£įi*ininkui neleista išlipti laivo neuzgiobtų del to, 
nebus. Jau parodė 81-rnasis i<rantan kad juomi ’ Eisleris pabėgo.
Kongresas. Visi Trumano pri- | 
žadai tapo jo paties ir jo par-; Tai dėl Eislerio Pabėgimo ! 
tijos sužlugdyti. ‘Valdžios agentai ieškojo

Darbo unijoms reikia .įsi- (kaltininkų, kurie, esą, pa
traukti į nepriklausomą nuo vokiečiui komunistui

* "z'1 ' i Qerhartui Eisleriui laivan
: įeiti gegužės 6 d. ir iš Ame
rikos išplaukti.

Kuomet “Batory” tada,
Tysliavai irgi baisiai nepa- J grįždamas iš New Yorko, 

tinka Eislerio ‘‘ištrūkimas.” Ir'staptelėjo Southamptone, 
būtų jis, girdi, neištrūkęs, į Anglijoj, tai an£lų policija, 
“jeigu jo bylą būtų svarstęs į Pagal^ Amenkos reikalavi- 
aukštėsnis anglų teismas, ,© ne ; išplėšė Eislerį iš laivo 
magistratas, kuris apie tai 1 ir įkalino iki teismo. Ras- 
nieko neišmano.” . i kųi Londono teismas pa-

Tas tik reiškia, kad mūsų į liuosavo Eislerį, atmesda- 
valdžios žmonės, taip pat ir mas Amerikos reikalavimą 
Anglijos valdžios šulai, pa- i išduot jį grąžinimui į Jung. 
miršo savo galvas, kai Eisle- Į Valstijas.
rid reikalą pakišo “nieko ne-' (Eisleris Amerikoje buvo 
išmanančiam” magistratui., nuteistas 3 metus kalėti, 
Kodėl jie nepasiklausė mūsų “Kongreso panie-
eks-poeto, kur ir į kokį teis- tinimą” ir už “neteisingus” 

e,tl • į atsakymus aplikacijos blan-
> koje dėl grįžimo Vokieti
jon. Bet jis, nelaukdamas 
apeliacijos teismų, ištrūko 
minimu laivu iš Jungtinių

senųjų partijų politinę veiklą 
Bet apie tokią veiklą nei Mea 
ny. nei Green nė sapnuoti ne 
sapnuoja.

Skaitau smetonininku “sei
mo” rezoliucijas. Kalba jie 
apie tautos valią. Bet jie 
garbino smurtininką Smetona, 
kuris buvo tautos valią panei
gęs. Nepripažjsta jie 1 
vių tautos demokratišku būdu 
išreikštos valios 
kai ji pasirinko socialistinį ke
lią.

Kas 
n in k ai 
kalbėti

koštuva varė visus atkelei- tynėmis prieš vokiečius.

Cwiklinskis.
. “Batory’o” paleidimui iš

Jankių Japonai Mėtys 
Kairiuosius iš Darbu

Maskva. — Sovietinė vy-

raščiai iškilmingai minėjo 
150 metų sukaktį nuo di
džiojo rusų poeto Aleksan
dro Puškino gimimo. Laik
raščiai beveik pilnai užpil
dyti Puškino gyvenimo ir 
kūrybinio jo darbo aprašy
mais. Be kitko, išspausdinti 
Puškino užrašai jo planuo- 

i tam veikalui apie carienę- 
|Katrę Antrąją. (Puškinas 
ją vadindavo “grafo Zubo
vo beždžione.”)

Sovietų spauda priminė,

(Progresyvių Partijos vadas,|neteisybei daryti, 
į buvęs Jungtinių Valstijų j 
■ vice-prezidentas.

Medina pasiuntė kalėji
man Daily Workerio re
daktorių Johną Gatesą to
dėl, kad Gates atsisakė iš
duoti kitu komunistu var-

V V i

dus ir adresus. O Henry 
Winston ir. Gus Hali tapo 
įkalinti visam laikui, kol 
tęsis teismas prieš vienuo- 
liką komunistų vadų. Tei
sėjas baudžia'Winstona ir 
Hallą už tai, kad jie pro
testavo prieš Gates’o įkali
nimą ir prieš kaltinamųjų

sa-

Tokio. Japonija.— Japo
nų valdžia, pagal ameriko- kad tik sovietinė vyriausy- 
nų patvarkymus^ nuspren- bė tikrai platina Puškino 
dė pašalint iš valdinių tar- eilėraščius, dramas ir apy- 
nvbu ir įvairių darbų 172.- i sakas.
000 komunistų ir kitų vadi- į Jau apie 45,000,000 Puš- 
namų “neištikimųjų”.

Bet “išvalyt raudonuo
sius” bus sunkus valdžiai 
pasimojimas. Komunistai 
vadovauja skaitlingoms ja
ponų darbo unijoms. Su
prantama, jog tos unijos 
streikais priešinsis kairiųjų 
mėtymui iš darbų.

TRIJŲ BLOKAS PRIEŠ 
SOVIETUS

Paryžius. — Amerikos, 
Anglijos ir Francijos už
sieniniai ministrai vėl slap
tai tarėsi, kokius naujus 
pasiūlymus duoti Sovietam 
dėl Berlyno valdybos.

ANGLAS PASMERK ANGLIJOS POLITIKĄ 
IR TAPO, LENKUOS PiUECm

laisves. ;
KITI PROTESTAI

O. John Rogge, buvęs 
Jungtin. Valstijų genera- 
lio prokuroro padėjėjas, 
taipgi vienas pirmųjų už
protestavo, kad teisėjas 
Medina įmetė kalėjiman 
tris iš vienuolikos kaltina
mųjų komunistų vadų — 
Johna Gatesą, G. Hallą ir 
H. Winstoną.

Visi tie vadai teisiami ne
va už sąmokslą skelbti, būk 
reikia nuversti Amerikos 
valdžią jėga ir prievarta.

Rogge, pirmininkas A- 
merikos Dailininkų, Moks
lininkų ir Profesionalų Ta
rybos, šaukė teisėją Medi
ną pamosuoti tris minimus 

I komunistus, kad jie galėtų 
“tinkamai gintis, pagal 
mūsų Konstitucijos nuosta
tus.”
New Yorkiečių Demons

tracija
Šį antradienį, 4:30 vai. po 

piet, Union Square, New 
Yorke, įvyks didžiulė pro
testo demonstracija prieš 
trijų komunistų vadų įka
linimą. • Plačiau apie tai 
skaitykite New Yorko ir A- 
pielinkės Žiniose.

Teisėjui Medinai suplau
kė daugybė protestų nuo 
darbo unijų ir įvairių kitų 

• organizacijų iš New Yor
ko, Pėnnsylvanijos, Massa
chusetts, Michigano, Illino- 
jaus, Connecticuto, Califor- 
nijos ir įvairių kitų valsti
jų-

Wallace, tarp kitko, 
kė:

— Teisėjas Medina, 
siųsdamas juos kalėjiman, 
gali labai giliai kliudyti po
litines ir pilietines visų a- 
merikiečiu laisves.

Po priedanga kryžiaus 
karo prieš komunistus, A- 
merika baisiu greitumu le
kia linkui savo tautinio fa
šizmo.

Nereikia būti komunistu 
ar sutikti su komunisti
niais tikslais ir jų veikla-, 
kad žmogus giliai pasipik
tintum Daily Workerio re- 

idaktoriaus įkalinimu 30 die
nų (neva) už panieką teis- 

| mui. Vadinama panieka ta
me, kad redaktorius atsisa
kė išduoti kitus Komunistų 
Partijos narius.

šis teisėjo sprendimas y- 
ra juo labiau sudrebinan
tis, kai atsimename, kad 
generalis prokuroras tvirti
na, kad pats priklausymas 
Komunistų Partijai esąs 
kriminalinis nusižengimas, 
už kurį galima bausti ilgais 
metais kalėjimo.

Taigi šis teisėjo sprendi
mas stato p. GatesTii (Dai
ly Workerio redaktoriui) 
ir kiekvienam besiginan
čiam komunistui pasirinkti 
vieną iš dviejų — išduoti 
savo draugus kriminali
niam teismui arba eiti pa
čiam į kalėjimą.

Tatai Sutrempia bet kokį 
amerikiųį supratimą apie 
teisybę.

pa-

Medina Davė tik 45 
Minutes Apeliacijai

New York. — Pirmadie
nį demonstravo apie 1,000 
žmonių prieš teisėjo Medi
nos teismą, Foley Square; 
reikalavo paliuosuot 3 ko
munistų vadus, kuriuos Me
dina sauvališkai įkalino.

Komunistu advokatai iš
reikalavo teisės kreiptis į 
apskrities apeliacijų teismą, 
kad paleistų tuos komunis
tus iš kalėjimo.

Medina davė 
tik 45 minutes, 
pertraukdamas
11-komunistų vadų

I * ' ' I • v
kino raštų egzempliorių iš
leista rusų kalba ir verti
muose daugiau kaip šimtu 
įvairių tarybinių tautų kal
bu, v

Demokratai Perima 
4 Punktus iš Tafto- 
Hartley’ę Įstatymo .

Washington. — Senatas 
pradeda svarstyti valdinį 
Thomaso bilių, kuris siūlo
mas vieton priešunijinio 
Tafto-Hartley’o įstatymo. 
Bet Trumano demokratai 
patys perima bent keturis 
sekamus Tafto-Hartley’o į- 
statymo punktus į savo ne
va unijinį bilių:

Reikalaut, kad unijų vir
šininkai prisiektų, jog jie 
ne > komunistai; suteikt 
samdytojams ‘‘žodžio lais
vę” agituot prieš uniją; 
priverst unijas duoti val
džiai pinigines savo apy
skaitas; reikalaut, kad uni
jos su “gera intencija” tar- 
tųsi su samdytojais.

Valdinis bilius, be to„ 
siūlo valdžiai ’ teisę užimti 
svarbiąsias pramones, ku
riom gręs streikas.

apeliacijai 
tuo tarpu 
bylą prieš

Susprogo Čiaudo Lėktuvas 
Su Gabenamu Sidabru

Kan’toh, Kinija. — Su
sprogo ore amerikinis Či- 
ang Kai-šeko tautininkų 
lėktuvas, prikrautas sidab
ro. Žuvo visi lėktuvo įgulos 
nariai.

Tautininkai gabeno si
dabrą iš savo “sostinės” 
Kantono į Čungkingą, nes 
kinų Liaudies Armija mar- 
šuoja artyn Kantono. Dau
gelis čiango valdininkų ir 
turčių jau pabėgo iš to did
miesčio.

NEAMERIKINIS KONGRESMANU KOMITETAS 
VĖL IEŠKO NEVA SOVIETINIU ŠNIPU

Varšava. — George Ch. | — Aš vis dar norėčiau 
darbuotis bendradarbiavi
mo idėjai, kaip norėtų' if 
kiekvienas, kuris atmeta 
“amerikinį gyvenimo kelią, 
— o tas kelias yra laukinis 
raistų įstatymas.”

Antra vertus, liaudiškos 
demokratijos iš tikrųjų 
vykdo taikos idėją.

(Tokios demokratijos' y- 
ra Lenkija, Čechoslovakija 
ir kiti gerieji Sovietų Są
jungos kaimynai.)

jau kas, bet smetoni-
teisės Bidwell, direktorius valdi-neturi jokios 

apie tautos valią. nės Anglų Tarybos Lenki
joje, pasitraukė tiš vietos,

Vienybėje skaitau prajovą • išsižadėjo Anglijos piliety- 
apie ponią Lapiene ir poetus, bes ir pareiškė, kad taps 

, Rašo irgi poetas VI. Vijeikis. Lenkijos piliečiu. Ta žygį 
Jis buvęs pas Lapienę ir m a- jis padarė, protestuodamas, 
tęs. Pas ja esą net du poe- kad Anglijos valdžia 
tai Bernardas Brazdžionis ir kia, kaip karinio Amerikos 
Faustas Kirša. • ’ * ”

Lapienė juos maitina 
užlaiko, 
dien jai 
Vijeikis 
prisišlieti, __ __
neturėjęs įkvėpimo poeziją-: 
rašyti ir pabėgęs, “abudu po
etus palikdamas P. Lapie
nės ir jų mūzų įkvėpėjų glo
bai.”

Dabar visas pasaulis su ne
kantrumu lauks tokioje keis
toje globoje Brazdžionio ir 

' Kiršos sukurtos “poezijos.” 
(T%*a pust)

vei-

•: imperializmo* pastumdėlis* 
ir arba .“mažesnysis partne- 

bet jie turį kas- rįs’’.
rašyti _ poeziją! j Bidwell per pusketvirtų 

irgi norėjęs ten Į metų vadovavo Anglų Ta- 
bet tuo . tarpu į baj “kultūriniams ry

šiams palaikyti su Lenkija.” 
Taryba yra Anglijos val
džios finansuojama.

Dabar, jis pareiškė lenkų 
spaudai, ' kad Anglija par
davė už amerikinius dole
rius vadinamą kultūrinį 
bendradarbiavimą su 
kais. Bidwell sdkė:

len-

MOTERIS SKIRIAMA 
ŠALIES IŽDININKU

Washington. n— Prezid. 
Trumanas skiria bankinin
kę G. N. Clark’ienę. Jungt. 
Valstijų iždininke vieton 
Wm. A. Juliano, kuris užsi
mušė automobilio nelaimė
je. Jinai yra demokratų na- 
cionalio komiteto narė.

Eisleris Varšavoj
Varšava. — Iš Vokietijos 

atvyko čia Gerhartas Eisle
ris ir kalbėjo Lenkijos dar
bo unijų suvažiavimui. Pa
reiškė dėkingumą Lenkijos 
valdžiai.

Netrukus Eisleris grįš 
namo ir užims profesoriaus 
vietą Leipcigo Universitete, 
Sovietų kontroliuojamo j ry
tinėj Vokietijoj.

■1 ,

Buvęs Panamos Prezidentas. 
Arias Įkalintas

Panama. — Šio krašto 
valdžia suėmė ir kalėjiman 
įmetė buvusį Panamos pre
zidentą Arnulfą 
sako, kad jis su 
planavęs nuversti 
valdžią.

Areštuotas ir
Brown, buvęs Jungtinių 
Valstijų armijos oficierius. 
Brown prisipažinęs, kad 
šmugeliavęs sukilimui gin
klus iš Kosta Rikos, greti
mos Panamai respublikos, 
Centrinėje Amerikoje.

Washington. — Kongres- 
manu Neamerikinės Veik
los Komitetas pradeda ty
rinėti, kaip vienas Sovietų 
pasiuntinys karo metu, gir
di, mėginęs išgauti naujau
sių karinių lėktuvų sekretus 
iš Bell fabriko Buffaloj, N.

Arias’ą; 
bendrais 
esamąją

W. W.

(New'York. — Komunis
tinis dienraštis Daily Wor
ker pabrėžė, kad reakciniai 
amerikonų politikieriai jau 
per 30 metų kelia lermus 
prieš pasakiškus sovieti
nius šnipus Jungtinėse Val
stijose, bet dar neįrodė nė 
vieno tokio šnipų.)

Neamerikinis Komitetas 
Washingtone dabar pašau
kė liudyti Josephą Franey 
su pačia ir Lorena Haasą. 
Šie “liudytojai” sakosi iš 
anksto pranešę valdžiai, kad 
tas rusas, karinės Sovietų

komisijos narys, klausinė- 
jęs apie naujųjų (turbūt, 
“jet’inių”) lėktuvų statyba 
Bell Aircraft fabrike. So
vietinė komisija tada su 
Amerikos valdžios leidimu 
pirkojėįtuvus šioje šalyje.

Franey su savo. pačia ir 
Haas dirbo Bell lėktuvų 
fabrike karo metu.

Jie pasakoja, kad tas ru
sas, girdi, jiem apmokėda
vęs už šnipinėjimą, bet jie 
monydavę jį/ duodami tik
tai klaidingas žinias.

Šie “svietkai” giriasi, 
būk pristatę valdžios agen
tams pilnus įrodymus prieš 
vadinamą “sovietinį šnipą”. 
Bet jis, ^pagaliau,' atsisvei
kinęs juos ir 1947 metais 
nežinia kur pasišalinęs.

Prasti buvo jų “parody
mai”, kad Amerikos val
džia nekliudė to ruso?

.T
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josios demokratinės staty- JONAS KAŠKAIT1S 
bos laikotarpis, kurioje tu
rės dalyvauti visi žmonės, 
ne* tik darbininkai, bet ir 
kapitalistai. Tos statybos 
tikslas, išvystyt Kinijos eko
nomiją ir kraštą suindus-l Tarybinis rašytojas ir te- 
trializuoti.” " ‘ ‘ ~ "

Aišku, kad tuo pačiu lai
ku, kadangi šalies vairas 
bus darbo žmonių rankose, 
eis kėlimas socialistinio 
pramonės sektoriaus. Bu^ 
tokių pramonių, kurios bus 
visuomenės rankose, kurios 
bus operuojamos socialisti-i jos planas buvęs pa^odin 
niu pagrindu.

Tačiau iš Li Lisan < 
tymų reikia aiškiai supras
ti, kad Kinijos komunistai 
nežada tuojau visą pramo
nę ir visą biznį konfiskuoti 
iš privatiškų rankų ir pa
versti visuomenės nuosavy
be. Jie nežada, kitais žo
džiais, tuojau įvesti socia- 

jnijos baisaus ekonominio at-f liziną. Prie to bus einama 
|silikimo komunistinės san- laipsniškai. Darbo žmonių 
tvarkos sukūrimas bus ilgas valstybė, komunistų vairuo- 

i procesas. Po pilnos perga-;jama, nustatys Kinijos eko- 
lės, po pilno išsilaisvinimo, nominiam vystymuisi gai- 
“bus palyginamai ilgas nau- res.

KUR LINK LAISVOJI KINIJA?
Kinijos svarbiausia proble
ma tuojau pakelti gamybą, 
ypatingai pramoninę gamy
bą. Kapitalistai turi būti 
skatinami _• plėsti gamybą, 
vis daugiau ir daugiau ka

bus išlaisvinta ir pateks kojpitalo įdedant į naujų įmo- 
munistų vadovybėn? O kadinių statymą.
ta diena nebetoli, tai visiem i • Kinijos darbininkams 
aišku. i reikia suprasti, kad pakėli-

Kinijos komunistai ne-|mas gamybos ne .tik kapi- 
slepia savo siekimų. Jie no-' talistams naudingas, ne tik 
ri, kad kitų kraštų žmonės | jiems neš pelnus, bet būti- 
žinotų apie jų programą, i nai,reikalingas ir darbinin- 
Jie kalba aiškiai ir atvirai. Ikams. Be pramonės pakėli- 

Labai daugelį klausimų i mo negalimas sumoderniza- 
atsako Li Lisan, Kinijos, vimas nė žemės ūkio. Be 
Komunistų Partijos Centra-1 mašinerijos žemės apdirbi- 
linio Komiteto narys ir vice7imas pasiliks primityviškas, 
pirmininkas Kinijos Darbo į Li Lisan nurodo, kad bu- 
Federacijos. Jis Kinijos ko-j kad Kin. Komunistų Par- 
munistų programą išdėsto !tija siekia komunizmo. Bet 
laisvosios Kinijos spaudoje.;ji puikiai žino, kad dėl Ki-

Visam pasauliui- rūpi Ki
nijos ateitis. Kiekvienas po
litiniai sąmoningas žmogus 
stato 'klausimus ir ieško 
jiems atsakymo. Kas’ atsi
tiks su Kinija, kai ji visa

Už Taiką ir Saugumą!
(Tąsa)

atrininkas Petras Pavlenko 
pašaipiai prasitarė apie 
menamąjį Tarybų Sąjungos 
antpuolio bei agresijos pla
ną. Taip, Tarybų Sąjunga 
daro antpuolį — ant užkre
čiamųjų ligų, ant skurdo, 
nežinystės. Jo pačio agresi-

Kas Darosi!
, Juo ilgiau 12-kos komunistų vadų teismas tęsiasi, juo ■ 

jis atrodo nepanašesnis į amerikinį teismą, juo labiau jis 
atrodo panašesnis į teismą buvusioje nacinėje Vokietijo
je ar fašistinėje Italijoje.

Teisėjas Medina, kuris, einant mūsų įstatymais, turė
tų būti bešališkas, vergiškai klauso kiekvieno prokuroro 
sumanymo, — kai kada net atrodo, jog tame teisme ve
dėjas reikalų yra ne teisėjas Medina, bet prokuroras. 
Nuolat ir tiksliai palaikydamas prokuroro pusę, teisė
jas nuolat ir nuolat neigia teisiamuosius ir jų gynėjus, i

Štai, prokuroras reikalauja, kad Daily. Worker, redak- ( yvuoti privatiškam kapita-i 
torius, John Gates, išduotų kai kuriuos savo bendradar- iį'uj? Taip bus palikta at-' 
bius, komunistus. ... ;sako Li Lisan. Ekonominiai

Kaltinamasis Gates atsako, jog jis negaljs to padary- į Kinija tebgra ,abai atsiliku. 
ti, nes, jei jis tai išduotų, tuometų jis-pats atsidurtų is-;
daviko rolėje, tokioje, kaip buvo tie, kuriuos išstatė liti-; ti|r 10 nnn5-visnc ramvtm!
dytojais FBI.

Daugiau. Teisiamasis Gates sako: jeigu aš išduočiau 
savo bendradarbių - veikėjų vardus ir pavardes, tai jie, i 
dirbdami kai kuriose pietinių valstijų privatinėse pra-;

\ monėse, tuojau darbo netektų; kiekvienam šiandien yra 
aišku, kaip kapitalistai ir valdžia persekioja, mėto iš ' 
darbų, kiša kalėjiman (net be teismo) komunistus dar
buotojus. I l<ant

Gates’o advokatai primena teisėjui, kad čia 1______
žmonės nėra jokie kriminalistai, nepaisant, kad tai tei-;M darbo valstiečių ran- nwi.iniQ
gia prokuroras ir teisėjas; čia teisiami politinės partijos ;koše. Užsienio imperialistai 1 % a. ’ . • T;
vadai ir kaip tokie, einant šalies konstitucijos 1-muoju, I bus išvaryti laukan iš Kini- 
penktuoju ir dešimtuoju pataisymais, turi pilną teisę Jos. Kinijos darbininkai tu-;
neišduoti savo bendradarbių, kuriems grūmoja persekio- ; rėš pilną laisvę organizuo- 
jimas, darbų netekimas. I " \

Ir, va, teisėjas Medina, be niekur nieko pasmerkia j savo reikalų.
John Gates’ą kalėjiman — kalėjiman 30 dienų!

Jei Gates savo nuomonę atkeis, jei jis klausys proku
roro reikalavimo, tuomet teisėjas Medina ant jo susi
mylės ir savo nuosprendį atkeis.

Šis nelauktas teisėjo smūgis sukrėtė visus, teismo sa
gėje esančiuosius.

Juo labiau jis sukrėtė teisiamuosius ir jų gynėjus.
Pora teisiamųjų, Winston ir Hali, neiškentė nepadarę 

teisėjui dėl to pastabų.
Teisėjas Medina tuojau, be jokios atodairos, talpina i 

šiuodu vyru kalėjiman iki teismas užsibaigs! Kaip tai jie ; 
drįso prasižioti!

Tai yra baisus dalykas, nes, jei šiuo teisėjo padarytu ' 
precedentu remsis kiti teismai ateityje, tai joks žmogus 
negalės būti teisiamas taip, kaip reikalauja šalies konsti-

'si šalis, jos pramonė sudaro 
i tik 10 nuoš. visos gamybos. 
Joje t,u°jau įvesti socializ-i 

imą ekonominiai neįmano-' 
ima. Todėl privatiniam kapi-| 
Italui bus leista gyvuoti iri

JI I veikti. Bet jis negalės sau-; 
valiauti. Jis bus, taip sa-

“pažabotas.” Nes Ki-|okuPacin.eszonos organas —

dės- taiP ir kiekvienas jos
1 nilipt.is hnvn nusiėmęs na-

Rytinės Vokietijos Ekonominis Pakilimas

pilietis buvo apsiėmęs pa
daryt.

Pavlenko bakstelėjo saty
ros pirštu vienam Ameri
kos dramaturgui pašonėn. 
Girdi, dramaturgas Euge
nijus Oneilis pareiškė, kad 
žmonių rasė nieko gero ne
pasiekė ir ji turėtų užleisti 
vietą skruzdelėms... Koks 
tai klaikus pesimizmas! Tai 
mūsų kaltė ir apsileidimas, 
kad civilizacija nesugebėjo 
palaikyt Eugenijaus Onei- 
lio ant žmoniškų kojų.

Harvardo universiteto 
[profesorius

Panašiai kalbėjo ir Alek
sandras Vucho, Jugoslavi
jos poetas ir filmų gamybos 
perdėtinis. Anot jo, jo tė
viškėj susisiekimų tarpinin
kai veikia gražiai ir sėk
mingai, nes jie yra dalis 
Jugoslavijos plano padaryti 
naują žmonėms gyvenimą.

Lenkijos rašytojas Povi
las Hofmanas pareiškė, jog 
geros valios žmonių solida
rumas prašalins tą katas
trofą, kuri sunaikintų visą 
kultūrą ir gyvybę .. . Len
kijoj' ’.yra apie 24 milijonai 
žmonių. Per karą naciai iš- 
galabijo 6 milijonus pilie
čių ir griuvėsiais pavertė 
miestus ir kaimus, sunaiki
no pramonę ir žemės ūkį. 
O kiek sunaikinta ir žvėriš
kai nukauta artistų, moks
lininkų, rašytojų, to ir nu
rodyti tiksliai negalima . . . 
Paliai visą šalį verda dabar 
visokie atstatymo ir staty
mo darbai, ir čia visų pirma 
reikia taikos ir ramybės.

M a - Lenkijos vyriausybė ir de- 
’tis^enas kvietė atgaivinti da didžiausių pastangų tai- 
i didžiąsias Amerikos tradi- palaikyti. Kariuomenės 

Neseniai vokiškoji ekono-i skaičius padidės 14 proc., l cijas, kurias paliko tokie reikalams " 
į minė komisija — vadovau-į palyginti su 1947 metais,! galvočiai, kaip -Emersonas, pUSg 
Ijantis Vokietijos tarybinės i kiaulių — 45 proc. Padidė-1 Toro, M’elvilis ir Vitmanąs. | biudžeto 

J okupacinės zonos organas— ja mašinų nuomojimo stočių į Tos tradicijos yra platus j muįa 
teisiami ! nijos valdžia“bus darbiniu-1 apsvarstė, ir patvirtino zo- skaičius. U

- ■ ......... ; Pernai zonos ūkinis pla-i kūmas —
!nas buvo ne tik įvykdytas, I mas> individualinis vertin-j 

Sutinkamai su Potsdamo bet pagal svarbiausius ro- '8’ulpas i1' herojiški papras-1 
diklius viršytas. Yra pilnas n™ogaus galimumai. į 
pagrindas tikėtis, kad iri 

sunaikinta ir visas 1949 metų planas bus pil-l 1 • • » • 1 • 1 • •• l'li • X T -1 •

Teisingai Civil Rights Congress ragina piliečius siųs
ti teisėjui M'edinai ir prezidentui Trumanui telegramas, 
protestus, reikalaujant, kad šis teisėjo Medinos “žygis” 
būtų sulaikytas, kad teismo eiga būtų atsteigta į norma
les vėžes, kad nusmerktieji kalėjiman, būtų paleisti.

Teisingai Henry A. Wallace teisėjo Medinos žiaurų 
“žygį” pasmerkė.

O tuo pačiu kartu tūkstančiai žmonių siunčia teisėjui 
Medinai ir prezidentui Trumanui protesto telegramas, 
reikalaujančias, kkd sukištieji kalėjiman komunistų va
dovai būtų išleisti.

Tuo pačiu reikalu, šiandien, birželio 7 d., Union 
Square, New Yorke, įvyks masinis mitingas, kuriame 
bus pareikštas bendras protestas prieš tai, kats dedasi 
Foley skvere.

Skaudi Brazilijos Liaudies Buitis .
Uruguajaus'lietuvių laikraštis “Darbas” rašo:
“S. Paulo Medicinos fakulteto asistentas Dr. Luiz Car

los da Fonseca patiekė spaudai šiuos duomenis apie Bra
zilijos liaudį:

“...Du trečdaliu liaudies vaikšto basi; randasi ištisos 
apylinkės su mokyklinio amžiaus vaikų nuo 80 iki 100% 
beraščiais; mokyklos su 32% fiziškai silpnų mokinių; 
miestai su 70% gyventojų nedasimaitinančių; nuo 70 iki 
90% gyventojų sergančių “verminosis” liga; ištisos ben
druomenės su 53% sifiliu apsikrėtusių.

“Vidutiniškas žmogaus amžius Rio de Janeiro mieste 
r ’ 'vos 23 metai; 42,5 proc. vaikų miršta sulaukę 10 metų 

amžiaus ir 47,5% miršta sulaukę 20 metų amž.; 1944 me
tais vien tik Rio mieste tuberkuliozė nužudė po 18 žmo
nių per dieną, o visoje šalyje — 100 tūkstančių, per mi
nėtus metus, nuo 15 iki 55 metų amžiaus.

“1944 metais iš 3.309..595 mokinių tik 8% išlaikė kvo
timus ir baigė kursą; 6 milijonai vaikų visiškai neturi 
galimumų lankyti mokyklą.

“1942 metais S. Paulo valstybės provincijoje rasta ne
tinkamais karinėms prievolėms 60% vyrų nuo 17 iki 35 
metų amžiaus. Išrinktųjų aukštis siekė 1.60 iki 1,66 mtr.; 

/ svoris — 46,8% normalaus vyro svorio.
“Ryžiai, pupelės ir mandiokų miltai, kaipo pamatinis 

kasdieninis maistai.naudojami viso 100% gyventojų; 
mėsą naudoja vos tik 18,45% gyventojų po 50 gramų per 

, dieną, vidutiniškai; daržoves naudoja tik 12,4%; vaisius 
22%^; 88,57% gyventojų nepažįsta kiaušinio skonio;

43 nuoš. vartoja pieno po 100 gramų per dieną, vidutiniš
kai...”.

MU Ii

pusė
eikvojama beveik 
tos sumos, kuri 
skiriama .švieti-

inos ekonomikos išvystymo;
i žmoniškumas, tarptautiš-

■ internacionaliz- buvo ' įdomybių

konferencijos nutarimais, 
. karinė pramonė tarybinėje

i l-'-------- - -u -— r ''“O'"-------------z-------- i •

jtis į darbo unijas gynimui i z2noJe
i dėmesys skiriamas taikingų i nutinai įvykdytas, ir Vokie- 

r , . iiii išaku išvystymui.L Lisan nurodo, kad bu-į
vo atsiradę tokių kraštuti-i Per J949 metus pramo
nių elementų, kurie reikalą-i nės produkcija padidės 16 
vo visą pramonę tuojau pa-;proc., palyginti su praėju- 
dalintf tarpe darbininkų.! šiai metais. Mašinų gamy- 
Komunistai tokios progra-jbos, chemijos, optikos ir 
mos negali priimti. Komu- lelektrotechnikinės pramo- 
nistai žino, kad šiandien, j nės gamybos apimtis peri 
išsilaisvinus iš prispaudėjų, i metus padidės

' procentų, i
Šiais metais 

j ventoj ai gaus

I tijos tarybinės okupacines 
zonos ekonomika padarys 
tolimesnį žingsnį taikingo 
demokratinio vystymosi ke
liu.

Didelių 
gamtos mokslo skyriuje. Vi- 

i so pasaulio mokslininkai gy- 
ivai susidomėję politikos po- 

__ . . . . . . . sūkiais ir taikos dalykais.
Masinių susisiekimų s y-. Amerjfcos valdžia neįsileido' 

.nūs. Tai .naujovmiai zi-: lu mokslinink fizikos 
moms greit ir plačiaii sklei- ^fesoriaus Bernalio Už. 
sti keliai: radijas, iilmai, į , , , .. ,
teatrai, spauda. ; tat %vo perskaitytas jo ra-

šitie susisiekimu keliai P°rta?’ ^ernalis } Šipulius 
neapsakomai svarbūs vieša-: sumuša tą kvailą prasimą
ja! žmonių nuomonei for-! Pa^e'la
inuoti (“public opinion”). O imoks% Mokslines pažangos 
visuomenės nuotaika ir 'C'&a laike I n II pasaulinio 
n u o m o n ė - ir ryžtas ikaro buvo dauS silpnesne, 
galingiau dalykus' ne8u J‘ buvo Pirma ir Pas’ 

' pasuka ton ar kiton pusėn, ku* karil> nors buvo vi- 
negu atkaklus kardų bars- isaip garsinama ir barškina- 
kinimas ir atombombiškas raa aP*e karinį mokslo paki- 

; straksėjimas. l™ą ir buvo eikvojamos
Išsireiškimų laisvė ir at- milžiniškos pinigų, sumos, 

sakomybė — tai du to pa- Amerikos bakterijologas 
ties pinigo šonai. Teodoras Rozburis, kurs

Šitokia buvo vedamoji te-. darbavosi biologinių karo

Washington. —. žymūs 
mokslininkai pareiškė, jog

~ 20V— *40 i yra kaltinimai
j prieš Lilienthal’į, Atominės!
• Komisijos pirmininką.

• zonos gy- 
145 proc.

; daugiau audinių, 52 proc. 
daugiau avalynės ir 140 
proc. daugiau trikotažo, ne-

jgu pernai. Statybinių me- 
: džiagų pramonė dirbo pa- 
; spartintais tempais. Plytų 
: gamyba padidės 90 proc. 
i Zonos miestuose bus atsta
tyta 18,850 namų ir pasta
tyta 5 tūkst. naujų.

I ‘
Planas numato ištisą ei

lę rimtų priemonių žemėš 
i ūkiui išvystyti. 1^948 metų 
i grūdinių kultūrų derlius 
; sudarė 4.1 milijono tonų, 
j palyginti su 3.5 milijono to- 
;nų 1946 metais ir bulvių 
; derlius — 11.8 milijono to-

Navai*llospitaT**16-to ! nų, palyginti su 9.2 milijo- 
Bethesda, Md., kur i no. 1949 metais žemės ūkio 
gydomi jo pakrikę '; produkcija dar labiau pa-1

nervai. Į didės. "'Stambių raguočių;

■f

Buvęs apsigynimo sekretorius i
James V. Forrestal, kuris iš- Į 
šoko iš 
aukšto 

buvo

“Nereikia komentarų, patys skaitmenys, kalba už sa
ve. Tauta laipsniškai miršta. Ir... kas išdrįsta viešai 
paneigti esamą dalykų stovį — ieškoti išeities, tai vargas 
tam: apšaukiamas didžiausiu “krikščioniškosios civili
zacijos” ir “vakarų demokratijos” neprietelium, agita
torium, “Maskvos agentu.”

Mala į Dulkes
Tame pačiame pastate (Nevy Yorke), kur tęsiasi 12 

komunistų vadų teisrpas, trečiajame aukšte ^vyksta teis
mas buvusiojo valstybės depaYtmento pareigūno Alger 
Hiss’o. Jis kaltinamas “melavime”, “neteisingame prie
saikos padaryme”, o vyriausias prieš jį liudininkas yra 
tūlas Whittaker Chambers, vėtytas ir mėtytas politinis 
ir moralinis prasiradėlis.

’ Nežinia, kuo šis teismas baigsis, bet užtenka jau to, 
kad ligi šiol pats Chambers prisipažino, kad jis yra iš
tvirkėlis, melagis, šalaputris, visiškai nupuolęs moraly
bės bedugnėn gaivalas.

Na, it šį prasiradėlį ligi šiol labai aukštai kėlė komer
cinė spauda, o jį kėlė ąukšąąi dėl to, kad Chambersas 
plepėjo melus prieš komunistus ir kitus pažangesnius 
žmones. '

Atrodo, kad šis tipas pats gali atsidurti į kaltinamojo 
kėdę.

Būtų ne pro šalį!
Kaip ten bus — neužilgo matysime. j

Washington. — Pernai | 
automobiliai užmušė 32,000 
amerikiečių iv sužeidė virš 
1,000,000. Prez. Trumanas
gedauja stipresnių vaziuo-'^ h, j. raudonu siūfu tę-! būdų srityje laike paskuti- 
eS a ______ sėsi perdėm per visas šioįni° karo, pareiškė, kad bak-

(Vchodnvakiios katalikiU skyriaus dalyvių delegatų! teriniai karo pabūklai ne- arMvtkSVisi kalbėtojai praktiški ir perdaug pavo-. 
traukė derybas,dėl santai- sutlko> kad radijas, filmai,ijmgi visais žvilgsniais — 
kos su liaudies valdžia. teatrai ir spauda yra pa- ir todėl jie nebūtų vartoja- 

______ . j tys galingiausi ginklai už; nu kitame kare.
Washington., — Prekybos ! taiką, — bet Amerikoj jie,. Užsipelnęs Tarybų Są- 

departmentas Apskaičiavo, nenaudojami už taiką, jie jungos mokslininkas Alek- 
kad Jungtinės Valstijos tu-1naudojami prieš taiką. Į~~

Vienas “Niūjork Post”; 
- ' K I dienraščio bendradarbis 

į Stonas pareiškė, kad A/ne- 
* rikos valdžia nemėgsta kal- 

Į bet apie taiką, nes taika su- 
' trikdytų ir taip jau pašli
jusią biznio struktūrą. Ir 
šituo atveju karštai ir su 
kaupu pritaria visa Ameri
kos didžiūnų spauda. • 

, Didlapių antraštės sprin- 
dinėmis raidėmis rėkte rė-, 
kia, būbnija kas dieną vis 
apie karą, neapykantą, pa
vojų, baimę. Orlaivystės 
kromlninkai garsina savo 
prekes, klyšodami, kiek Ta
rybų Sąjungos miestų gali 
subombarduoti naujojo mo
delio bomberiai orlaiviai. 
Kariniai baidymai ir ra’udo-

ri jau 148,527,000 gyvento-1 
jų.

saridras Oparinas, mokslų 
; akademijos biologinio sky
riaus narys, pranešė, kad 
tarybiniai mokslininkai, be 

i jokios išimties, plačiai po- 
puliarizuoja. mokslą žmo
nėms, visose TSRS šalyse. 
Ir šiame didžiame darbe 
jiems 'daug padeda geriau 
prasisiekusieji mokslo mė
gėjai ūkininkai ir įmonių 
darbininkai.

Oparinas trumpai apibū
dino Lysenko teoriją apie 
įgytas gyvenimo aplinkos 
įtakas augalams bei gyvū
nams ir kaip tos įgytos įta
kos ir įvykę nuo jų pasikei
timai palaipsniui pereina 
paveldėjimo keliu į sekamas 
gentkartes.

Atvirai ir draugiškai šiuo 
atveju atsiliepė įžymusis

CIO United ni baidymai pasidarė stam- Ąmerių<os augalų ir gyvuliųRalph 'Helstein, <
Packinghouse Workers prezi
dentas, pirmininkauja unijos sios politikos pabūklai . . .
šeštajai konvencijai Estes 
Park, Colorado,

blausieji susibanklutavu-,aUgįnį.ojas jjenris A. Vale
nsas. Jis labai susidomėjęs

* 4- 1*4-“.prieš keletą metų jo gauta
neša, kajl konvencija atsisakė J Darej§La j0o- jo šalvie ^?ei?*^?S SaV?
priimti delegatus dešiniųjų °’ Pareiš“e> ,J<? galyje moksilskai vedamoj fermoj 

v nauja sveika psichologija jau ištobulino kelias kuku- 
owirt LOKaio 40-10, Kaitinimu, . . v ~ , TŪZU TŪŠ1S IT javinių aUga-
kad jis sustojo mokėti centrui te nauJO tipo tarybinis zmo- rūšis, kurios duoda di- 
narines duokles. Kaltintojai £>US, kuliam . C------  --- ;_____£ ____ _ ____ __
sako, kad sustabdymas centrui joks samdyminispasižemL įprastiniam klimate,

Spauda pra- jas Gerasimovas, tarp kit-

kontroliuojamo
Swift Lokalo 28-to, kaltinimu, 
kad jis sustojo mokėti centrui 
narines duokles. Kaltintojai

duoklių tuo metu, kuomet 
Taft-Hartley smauglys taikosi

Į pražudyti uniją, yra “peilio 
J smūgiu unijos nugaron.”

Lysenkos knyga. Jis savo

chieagiečio i v p jau ištobulino kebas kuku-
nuskaidnna žmogų. Issivys-. raZų rQšis ir javinių auga- 

gus, kuriam darbas nėra desnį derlių ir tarpsta ne- 
. . ________ ______ , kur'

nimas, bet kūrybinis jo ga-ipjrma visai neaugdavo, 
bumų naudojimas. t ■ (Daugiau bus)

i

(Daugiau bus)
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Japoniškos Orgijos
Rašo ŠVENČIONIŠKIS

Japonija nugalėta. Ame-; 
rikos atstovas ten vykdo! 
demokratinę tvarką. Ko
mercinė spauda būbnija, | 
kad dabar ten jau geriau
sia, demokratiškiausia tvar- j 
ka pasaulyje. Ten jokios 
diktatūros nėra.

Ir tie, kurie nieko ne-; 
galvoja, nieko daugiau ne- ; 
skaito, kaip tik komercinę i 
spaudą, tai ištikrųjų mano, į 
kad jau Amerika įvykdė 
ten tikrą rojų, kad žmonės ' 
maudosi upėse, kuriomis 
teka pienas ir medus.

Marija Goriačkovska, žy
mi žurnalistė, parašė nedi
delę brošiūrą, užvardytą i 
“Japoniškos orgijos.” Ta! 
brošiūra, 39 puslapių, tapo i 
atspausdinta Berlyne 1909 Į 
metais. Autorė aprašo tas ; 
orgijas labai vaizdžiai. Į

Galima būtų pasakyti, ' 
kad ji rašo apie tai, kas 
buvo 190i9 metais, o juk da
bar 1949 metai, ir jau Ja
ponijoj tvarka amerikoniš
ka, “demokratinė”. Ameri
ka kovoja prieš diktatūras, 
prieš “vergijas”. Ji skun
džia Sovietų Sąjungą, kad 
ten darbininkus verčia 
dirbti, nes tai esą vergija.

Bet tuo pačiu laiku ir toj 
pačioj komercinėj spaudoj 
randame žinutę, kad Japo
nijos mieste Nogoja teksti
lės pramonininkai supirko 
iš biednų tėvų 5,000 mer
gaičių, dvejiems metams, 
užmokėdami po 50 dolerių 
už kiekvieną, šis faktas 
leidžia manyti, kad Japoni
joj kas buvo 1909 metais, 
tas pats yra ir 1949 metais, 
tas pats bus ir toliau, kol 
Amerikos atstovai tvarkys 
Japoniją. Todėl nors trum
poj sutraukoj čia paduosiu 
autorės įspūdžius iš tų or-; už savo kimoną 250 rublių, 
gijų. tai darbininkė - siuvėja,

Kada autorė nuvažiavo tokio kimono pasiuvimą 
Japonijon, tai didžiausio dar su pamušu, gauna 
Japonijos laikraščio “Ochi* centų. 
Shimbun” redaktorius Va- G , _ - - .
tanabe San,’ jos priėmimui viena pusė medalio tų orgi- 
ir pagerbimui, surengė pie- i jų. Dabar bandysime atver
tus, kuriuose dalyvavo ir ; sti antrą pusę medalio ir, 
taip vadinamos geišės. Jos i veikiausiai, prisieis apsisto- 
yra aristokratijos, turčių | sti antrą pusę medalio ir, 
pažiba, jų sielų linksminto- ; bus vaizdingesnė, šiurpulin- 
jos. Geišės yra puikios dai- gesnė. Apie antrą pusę me
nininkės, muzikės, šokikės, dalio Goriačkovska rašo: 
artistės. Jos susipažinę su 
literatūra, daugiau prasila
vinę, negu vidutinės japo- 
nietės moterys. Jos rengia
si puikiai, drabužiai bran
gūs. Tik viena juosta kaš
tuoja apie 250 dolerių; ki- 
mona irgi apie tiek pat. Pa
tapti geiše, reikia ilgai 
mokintis, todėl biednuome- 
nės mergaitės negali dasi- 
gauti geišėmis.

Pietūs buvo surengti Ti- 
kio Kahetzo restorane. 
Kaip tik svečiai įėjo į res
torano koridorį, juos tuo- 
jaus pasitiko dvi geišės, že
mai nusilenkė, svečiai turė
jo tuomi patim atsakyti, ir 
paprašė nusiimti apsiavi- 
mą. Paskui basus nuvedė į 
kambarį, kuriame nebuvo 
jokios kėdės, jokio stalo. 
Grindys išklotos brangiais 
divonais, ant divonų padė
tos paduškaitės. Čia vėl 
juos pasitiko kelios geišės, 
žemai, iki žemės, nusilenkė, 
svečiai tuo patim atsakė. 
Redaktorius perstatė gei- 
šėms žurnalistę. Visi susė
do ant paduškaičių, valgius 
kiekvienam atnešė, ant la
bai žemučių stalelių. Sykiu 
su svečiais susėdo ir geišės. 
Jos elgėsi labai laisvai, ne
sivaržančiai, glaudėsi prie 
vyrų, kurių čia pat buvo ir 
žmonos, su jais kuždėjosi, 
gėrė, valgė ir vėl gėrė ir 
valgė. Vis daugiau jos link-

smėjo, darėsi malonesnės. 
Protarpiais įdainavo, šoko 
ir skambino. Bekalbėdamos 
daugiausia pašiepdavo ang
les, kartodamos “Oh, yyes !” 
Valgių ir gėrimų buvo la
bai daug. Jos pusėtinai gė
rė, bet atsisakyti sykiu su 
jomis gerti, būtų didžiau
sias įžeidimas, todėl jei 
ir nenori, bet turi gerti.

Kada Goriačkovska pra
dėjo pasakoti apie operetę 
“Geišę”, kad ten yra ir šo
kis “Čon-kina-kina-kina”, 
tai jos nusikvatojo ir pasa
kė:

— Jeigu norite, tai mes 
jums parodysime, kaip šo
ka tą šokį, tik neįsižeiskite, 
nes šokant reikės nusireng
ti.

Pradėjo šokti minimą šo
kį. Pirmiausiai, bešokant, 
nusirišo juostą, numetė ją 
į šalį, paskui kimoną ir taip 
šokdamos nusirenginėjo, 
pakol nepasiliko tik vienose 
kelnaitėse. Tuomet vėl, be- 
šokdamos, pradėjo apsi
rengti ir tą darė laipsniš
kai. Bešokant visi kūno ju
desiai, kraipymai buvo la
bai atviri, jausmingi...

Užbaigę šokį, vėl atėjo 
pas svečius, vėl pradėjo val
gyti ir gerti, juokauti ir tt. 
Autorė pastebi, kad jos 
nors ir daug gėrė, vis darė
si linksmesnės, bet neišrodė 
nusigėrusiomis.

Rengėjai tokių “pietų” 
bei banketų už viską užmo
ka labai brangiai. Reikia 
atsiminti, jeigu geišės tik 
viena juosta - diržas kaš
tuoja apie 250 dolerių, ki- 
monai irgi apie tiek pat, tai 
jos turi gauti ir atlyginimą 
nemažą.

Bet kuomet geišė moka

uz 
ir 
50

Čia, trumpoj sutraukoj,

Užsienyje būdama aš la
bai daug girdėjau apie Jo- 
šivarą, vienintelį pasaulyje 
atvirą prostitucijos rinką, 
todėl buvau prisirengus 
prie nepaprasčiausio vaiz
do. Bet kuomet aš pati vis
ką pamačiau, tai tuomet su
pratau, kad nupiešimui to 
vaizdo, taip šiurpaus, taip 
sudrebinančio žmogiško 
nupuolimo, negalima bus 
surasti spalvų, negalima 
bus aprašyti.

Aš nuvykau Jošivaron su 
viena žingeidaujančia pa
nele angle; mus lydėjo ita
las daktaras, puikiai var
tojantis japonų kalbą. Pri
siėjo ilgai važiuoti, reikėjo 
pasiekti patį Tokio centrą. 
Iš tamsių, pusiau apmiru
sių gatvių, mes įvažiavome 
į skaičiai apšviestą, pilną 
judesio gatvę. Restoranai 
ir arbatiniai nameliai buvo 
užsikimšę žmonėmis. Kitoj 
pusėj gatvės buvo eilė na
melių, iš kuriiį veržėsi juo
kas ir “koto” garsai. “Čia 
pasimatymų - susitikimų 
namai, — paaiškino man 
palydovas daktaras, —į čia 
ateina slaptai, apsigaubę 
tamsiais šalikais, neištiki
mos japoniečių žmonos su
sitikti su savo mylimaisiais.

Čia pat, artimai, didelis 
europiškas pastatas, —“eu- 
ropiškas susitikimų namas, 
pertekliaus ir patogumų

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

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

Visais reikalais kreipdamiesi, adresuokite:

unijos prezidento Walter Reuther’io bro- 
Fordo ligoninėn, Detroite. Jis buvo pa- 
namuose per langą iš to šautuvo, kuris 
gulint ant žemes po jo buto langu.

Vienas iš United Auto Workers viršininkų Victor G. 
Reuther, tos 
lis, vežamas 
šautas savo 

matosi

LAISVES
JUBILIEJUS

Tai didysis darbas visos pažangiosios Amerikos lietuvių vi
suomenes. šaukia į darbą mus visus, apšvietą branginančius 
žmones, ne tik mūsų dienraščio bendroves pareigūnai, bet iy 
pati mūsų sąžine. Mūsų dienraštis baigia 30-tus metus savo gy
vavimo infliacijos prismaugtas. Turime jį gelbėti!

stebuklas”, — paaiškino 
mums daktaras. Į čia dau
giausia ateina amerikonės, 
kurios labai greitai “pri
limpa”... “Poverette,” —ap
gailestaudamas jis pridūrė. 
Čia tik Jošivaro prieangis. 
Mes įėjome į siaurą, tamsų 
skersgatvį ir atsidūrėme po 
arka (skliautišku lanku). 
Staiga skaisčios šviesos 
sriovė atsimušė į mūsų a- 
kis. Aš sustojau išvydus 
baisų vaizdą, kurį niekad 
neužmiršiu. Ilga plati gatvė,., 
užstatyta trijų aukštų na
mais. Apatinės patalpos at
viros ir skaisčia elektros 
šviesa apšviestos. Už san
darių grotų, atskiriančių 
tuos namus nuo gatvės, 
tarpe puikių vazų su gėlė
mis, išsirikiavusios į eiles, 
sėdi merginos, puikiai susi
šukavusios plaukus/ išsite
pusios veidus, skaisčiais ki- 
monais, įvairių stilių ir 
amžių, apsivilkusios. Vie
na, pati gražiausia, vaikšti
nėja po klėtką ir šaukia 
praeivius vyrus — “Čotto 
oide, čotto oide!” Ji savo 
skardų balsą palydi ciniš
kais žestais.

— Ką tas reiškia “Čotto 
loide?” —paklausiau dak
tarą.

“Venga un momento”, — 
paaiškino jis (užeikite ąrjt 
valandėlės). ■

Ilga, plati, skaisčiai ap
šviesta gatvė. Abiemis ’ pu
sėmis tos gatvės klėtkos, 
kuriose paniekai išstatyta 
gyvasis tavoras.... Prie 
klėtkų, kaip kad prie mūsų 
teatrų prie įėjimo, sėdi ka
sininkės zir priiminėja pini
gus nuo norinčių įeiti... Bū
riai vyrų, įvairaus am
žiaus ir kilmės, slankioja 
palei klėtkas, sustoja, ap
žiūrinėja prekę, viešai ir, 
garsiai daro pastabas apie 
tinkamumą ar netinkamu
mą išstatytų jų paniekai 
nelaimingųjų merginų, pa- 
galiaUs, išsirenka prekę pa
gal savo skonį, moka kasi
ninkei pinigus nuo 2 iki 5 
ienų ir eina į vidų, o pas
kui, sykiu su išsirinkta au
ka, į viršų.... Buvo pusė vie
nuoliktos vakaro; rinka 
buvo pačiame įkaitime ir aš 
galėjau laisvąi stebėti tą 
visą šiurpulingą prekybą 
nelaimingomis moteriškė
mis.

Prie tūlų namų klėtkos 
buvo^ tuščios; jose kabojo 
paveikslai merginų, nuimtų 
pusnuogėmis. ’

' — Čia aukštesnės klasės 
prostitucijos namai, — aiš
kina daktaras. — Išstatyta 
tik moterų portretai; no
rintieji renkasi iš fotogra-

Mes įėjom į klėtką pažiū
rėti fotografijų; po kiek
viena buvo parašytas var
das...

Anglė daugiau nieko ir 
negalėjo sakyti, kaip tik 
kartojo: — Is it not ter
rible ?

Ir ištikrųjų šita vergių 
paroda daro nepaprasta į- 
spūdį; jų šypsena, viliojan
ti akių žvilgsniai, kvietimai 
užeiti, jų niekinimas, kurio 
gal jos ir pačios nesupran
ta, stebėtoją priverčia 
sunkiai atsidūsti ir pamąs
tyti... šešiolikos - septynio
likos metų amžiaus mergai
tę tėvai pardavė į prosti
tucijos namus už 500-800 
ienų. Ji, pagal sutartį, pri
valų prostitucijos namuose 
išbūti šešerius metus; pini
gus gauna tėvai. Pati pros
titutė nemato nei grašio. 
Pirklys, užmokėjęs tėvams 
ant syk 500 ienų, per šeše
rius metus išnaudoja ją vi
sokiais būdais. Ji privalo 
visa tai pildyti, ką tik sam
dytojas įsakys, ji neprivalo 
išeiti iš to namo, nes Japo
nijos įstatymai draudžia 
prostitutėm gatvėmis vaik
ščioti.

Kiekviena prostitutė per 
metus padaro samdytojui 
apie 2,000 ienų pelno. Da
bartiniu laiku tokių prosti
tučių Jošivaroj yra apie 3,- 
000 ir apie 300 randasi ve
nerinių ligų ligoninėje, ku
rios jau gydomos, nes už
krėstos venerinėmis ligo- 
miš;.. Savininkai su jomis 
elgiasi žiauriai, kiekvieną 
vakarą išvaro į tas klėtkas, 
kad publika iš jų tyčiotųsi. 
Visi prostitucijos namai 
Jošivaroj priklauso vienai 
kompanijai, kuri, prekiau
dama gyva žmogiena, pelno 
milionus ienų..*

Čotto oide! Čotto oi- 
staiga sušuko viena 

prisiartinus prie 
grotų, modama

Reikia jam naujų skaitytojų, reikia parengimų ir reikia au
kų. Tik tais būdais stodami j pagąlbą dienraščiui, galėsime džiu
giai apvaikščioti sukaktį ir užtikrinti jam ateitį.

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

Tai bus 30-ties metų sukakties atžymejimui speciale laida, ši 
laida turi mirgėti organizacijų pasveikinimais dienraščio 30 me
tų sukaktim. Taipgi reikia aplankyti biznierius ir gauti jų pa- 
siskelbimus specialei laidai. Asmenys, kurie aukuos jubiliejaus »
proga, jų vardai bus išspausdinti specialeje laidoje.

Nelaukime Vajaus Gavimui 
Laisvei Naujų Skaitytojų

Pats gražiausias žygis atžymejimui mūsų dienraščio 30 metų 
sukakties bus gavimas kuo daugiausia naujų skaitytojų. Nelau
kime vajaus, darbuokimės dabar gavimui naujų skaitytojų. Stip
riausias užtikrinimas dienraščio ateities yra skaitytojai. Kuo 
daugiau bus skaitytojų, tuo stipresnis bus mūsų dienraštis mo
raliai ir materialiai. Kiekvienoje sueigoje kalbinkime žmones 
užsisakyti Laisvę.

Sveikinkite Dienraštį Sukaktim
Patys Savo Iniciatyva

u 
de !n — 
vergių, 
klėtkos 
ranka. Paskui jį pradėjo
darkyta anglų kalba kviesti 
mus, kad užeitume, nes čia 
dažnai lankoki europinės' 
ponios ir vergės prie jų pri
pratę.

— Eikime, pasikalbėsime 
su ja, — aš pasakiau.

Anglė tuojau su tiku. Bet 
vergė angliškai mokėjo tik 
keletą žodžių. Aš paprašiau, 
kad mūsų palydovas irgi ei
tų ir mums perkalbėtų.

Bet pasirodė, kad jis gė
dinasi eiti ’ir kalbėti su 
šiomis “damomis”.

—Kaip jums ne gėda! Su
šukau aš. O dar rengiatės 
rašyti korespondencijas ' į 
“Journale d’Italia”! Žur
nalistas neprivalo bijoti 
bjaurėtis!

Ne visus biznierius ir asmenis, kurie nebiznieriai, norinčius 
pasveikinti dienraštį sukaktim, mes galėsime aplankyti ir pa
prašyti skelbimo ar pasveikinimo specialei sukakties atžymeji- 
mo laidai. Mes prašome biznierių ir asmenų nebiznierių, gyve
nančių toliau nuo didesnių kolonijų, prisiųsti paskelbimą ar pa
sveikinimą tiesiai dienraščiui Laisvei. Padarykite tą gerą patys 
savo iniciatyva.
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(Tąsa)
— Ko tu kvailiu apsimeti? Atsakinėk 

aiškiai į klausimus. Ką, kur saugojai? 
Ir nuo ko saugojai?

— Taigi mes čionykščiai, iš viensė
džio. Aišku, kam duonos pakanka, tam 
nėra reikalo eiti tarnauti. O kadangi 
mums nebepakanka, tai ir mobilizavau- 
si, vadinasi, savo noru, dėl duonos, va
dinasi, į apsaugą. Į kelio apsaugą. Ge
ležinkely.

— Ar šautuvą davė?
— Ko? ... Atleiskite ... Žinoma, da

vė.
— O šovinių?
—Dešimt štubų.
— Policininko raištį taip pat davė?
— Policininko raištį?... Ne... Štai 

tą davė.
Jis ištraukia iš kišenės apseilėtą ant- 

rankovinį ženklą. Erzacripsas, kuriame 
pro purvą bei dulkes dyrojo tokie pat 
purvinivžodžiai: “Schutzmannschaft. Vi- 
goniči.”

— Ko gi tu čia akis muilini? Vadi
nasi, policijos tarnybon stojai ir, be to, 
savo noru.

“Schutzmannschaft” maigo rankose ap
seilėtą skudurą ir paskui, nieko nesuvok
damas, pakelia akis, nekaltas kvailio 
akis.

— Stojau ... Mobilizavausi, vadinasi, 
savo noru, kadangi juk namie žmona, 
trejetas vaikučių, o duonos nėra . .. — 
skėtrioja rankas.

— Kiek gi tau duonos pažadėjo? .. .
— Sakė po karo duosią po dvidešimt 

penkis ha.
— O dabar?
— Žadėjo iki trisdešimt kilų per mė

nesį.
— 'O kiek duodavo?
— Po šešiolika, o nuo praėjusios sa

vaitės po du šimtu gramų ėmė davinėti.
— Neriebiai maitina.
— Kur ten!... Visai apgavo german- 

cas. Visą Rasieją apgavo... Ir mane 
taipgi... ,

— Tu dėl Rusijos nesisielok. Štai ką 
pasakyk: prieš į$ą tu ėjai?

— Aš? Kaip gyvas, prieš nieką nesu 
ėjęs. Aš tik už duonos kąsnį kelią saugo
jau.

— Kelią. Na, o keliu kas važinėja? 
Vokiečiai?

— Žinia . ..
— Prieš Raudonąją Armiją tankus 

veža, kariuomenę, sviedinius? .. .
— Ogi veža, žinia ...
— O tu tą kelią nuo ko saugai? Nuo 

mūsų... Kas tuos traukinius šlaitu nu
leidžia?

— Tai kad už duonos gi kąsnį... 
Žmona, vaikučių trejetas ...

— Tu man čia neverkšlenk. Visi turi 
žmoną ir vaikučius, bet tai ne priežastis.

— Žinia, ne priežastis.
— Tai kodėl tu^ prieš tarybų valdžią 

ėjai?
— A-aš? Prieš? Nieku gyvu. Iš tarybų 

valdžios aš be naudos nieko negavau. Ir 
kad aš prieš tarybų valdžią!... Nieku 
gyvu!... t

— Kaip gi ne... Na, štai, kad taip 
mane pagautum ant kelio, juk pašau
tum ...

— Ne, aš į dangų šaudžiau .. .
— Bet šaudei į..
— Jei jau tarnybon stojau ... mobili

zavausi, vadinasi...
— Tai ir šaudyti reikia.. .
— Žinia.
— O sakai, ne prieš tarybų valdžią...
— Nieku gyvu! Štai nudėk mane, die

ve, toj pačioj vietoj, jei aš nors mintimi, 
ar žodžiu, ar dar kaip.

Mes ilgai sėdėjome tylėdami,' nežino
dami, ką daryti su tuo “čechovišku” 
personažu, atgaivintu naujosios techni
kos, tankų, “Junkersų” bei žandarų 
melsvomis milinėmis.

Išsigelbėti iš tos keblios padėties mums 
padėjo dvi bobos, jsiveržusios pirkion, 
nepaisydamos visų sargybinio protestų.

'— Pagavo Erodą, galvažudį prakeik
tą! — rėkė viena, raudonskruostė ries- 
tanosė orlovietė. — Na, kb zirzi, ko stovi, 
ar rankos tau atkrito? Aš jos vietoj akis 
jam nagais iškabinčiau... — smarkavo 
ji, kreipdamasi į mus.

Antroji — išblyškusi, užguita — žiū
rėjo didelėmis mėlynomis akimis, ne

mirkčiodama. Iš jų be paliovos riedėjo 
ašaros. Jos lūpos kuždėjo vis tą pat:

— Vaniuška, balandėli mano... Oi, 
Vaniuška. . . Kraujeli mano, — kuždė
jo ji. Paskui ji lėtai prisiartino prie Mit-- 
rofano, žiūrėdama jam į akis. Šis staiga 
pakėlė rankas, lyg gindamasis.

Mėlynakė priėjo dar arčiau ir, suriku
si rėžiančiu balsu: “Žvėrie, vilke pra
keiktas!” sudribo be sąmonės ant žemės.

Raudonskruostė moteris papasakojo 
mums, kad, vokiečiams atėjus, Mitrofa- 
nas Pliskunovas nedavė žmonėms ra
miai gyventi kaime. Jis savo ranka su
šaudė daugiau kaip trisdešimt Raudono
sios Armijos kovotojų bei vadų, prasi- 
gaunančių į frontą tada, kai dar nebu
vo partizanų.

O mėlynakės sūnui — Vaniatkai, dve
jų metų mažuolėliui, sutriuškino galvą 
į namų kampą, paėmęs jį už kojyčių.

Sprendimas buvo aiškus.
Kol riestanosė gaivino savo draugę, 

komisaras pašaukė sargybą, ir policinin
ką išvedė.

Tasai žmogiškasis egzempliorius buvo 
• tiek nepaprastas, jog aš, smalsumo trau
kiamas, nusekiau į mišką, kur jį turėjo 
sušaudyti.

Mitrofanas ėjo, žarstydamas apavais 
dulkes ir apžvelgdamas pušų viršūnes 
nuobodžiaujančiomis akimis, lyg tikėda
masis išskristi iš mūsų. Pamiškėje jį pa
statė prie duobės. Jis pasisuko ir gailiai 
pažvelgė į mus.

— Ar užmušite? — netikėtai skambiai 
paklausė jis.

— O ką gi, gal melstis už tave! — at
sakė vienas partizanų, nusiimdamas nuo 
pečių šautuvą.

Mitrofanas sugriežė dantimis ir pik
tai pažiūrėjo į mane. Jis, tur būt, ’tikė
josi pamatyti tokį pat žvėrišką pyktį ir 
mūsų akyse ir, kaip man pasirodė, nuste
bo, pamatęs vien panieką. Aš pastebė
jau, kad po žema to gorilo kaukole staiga 
karštligišku greitumu ėmė reikštis žmo
giškosios minties pastangos, ieškančios 
išeities.

Bet buvo jau per vėlu. Abejingai paki
lo šautuvų vamzdžiai. Aš pagalvojau, 
kad stabdyti ne visada malonų, bet būti
ną žemės apvalymo procesą nevertėjo . .. 
Jis tai matė ir skubėjo, varė skurdžią 
mintį, kaip užguitą arklį... Ir štai ji 
praėjo barjerą:

— Pasakykite vyrukams, kad Mitro- 
cha mirė šuniška mirtimi... — kimiai 
tarė žmogus su gorilos kaukole.
' Trenkė šūviai. Jis krito ant pusiau su

puvusių spyglių, parietęs kojas ir paslė
pęs galvą tarp kelių.

Pildydamas jo paskutinį prašymą, aš 
perduodu žmonėms paskutinius jo žo
džius:

Mitrofanas mirė šuniška mirtimi.
VII

Mano pareiga buvo “aprūpinti” gele
žinkelio mazgą. Reikėjo prasigauti į II 

' Briansko stotį ir kasdieną informuoti 
vadovybę — ką, kiek ir kur nukreipia 
mazgas. Darbas paprastas, bet trūsus, 
ir kai aš taip padirbėjau dvi tris savai
tes, tai pamačiau, jog jis man aiškiai ne
tinkamas. Tupėti šalia stoties ir prane
šinėti apie tai, kad per ją perėjo penki 
ešelonai šaudmenų, žinant, kad, tieji 
šaudmenys, gal būt, po kokių dviejų die
nų sproginės mūsų apkasuose, naikinda
mi mano draugus, tėvynainius bei tau
tiečius, — man buvo nepakenčiama. Su
kandęs dantis, aš kartojau anglų žvalgo 
Čarlzo Rosselio mintį, kuri buvo mane 
apstulbinusi: “Žvalgas — aktorius. Jis 
vaidina didžiausioje pasaulinėje dramo
je — kare. Ir nuo to, kaip jūs vaidinate 
savo rolę, priklauso ne tik jūsų reikalo 
pasisekimas, bet taip,pat ir daugelio jū
sų draugų gyvybė.”

Partizanų srities žvalgų - partizanų 
tarpe aš iki to laiko buvau įsigijęs drau
gų. Jie taip pat smarkiai nekantraudavo, 
tačiau tuo tarpu jiems nebuvo kaip nu
leisti visus tuos ešelonus šlaitu, tuo la
biau, kad keliai tada buvo jau gerai sau
gojami. Pirmoji operacija, kurią mes pa
darėme ir kuri buvo kategoriškai drau
džiama mums, žvalgams, buvo organiza
vimas “kamščio” sąveikoje su II Brians
ko stoties aviacija. Mes tą “operaciją” 
taip pavadinome pasididžiuodami.

(Daugiau bus.) ■

Plečiamas Fabrikas
VILNIUS, vas. 5 d. — Ap

skrities pramonės kombinato 
šaltūnų odos apdirbimo fabri- ' 
ko kolektyvas LKP(b) VI su
važiavimą sutinka su gamybi
niais laimėjimais. Pirma lai
ko baigta plėsti įmonė ir per
duotas eksploatacijon naujas 
cechas odos žaliavai apdirbti. 
Pastatyti nauji cementiniai 
katilai, įrengti motorai ir būg
nai. Po rekonstrukcijos fa
briko pajėgumas padidėjo 6 
kartus.

Atstatyta Lentpjūvė
PAGĖGIAI, vas. 5 d.—Ap

skrities pramųnės kombinato 
kolektyvo rūpesčiu, Katyčių 
valsčiaus Natkiškių apylinkė
je vokiškųjų okupantų ap
griautoje lentpiūvėje atlikti 
atstatymo darbai. Lentpjūvės 
kolektyvas savo įmonę atsta
tyti buvo ' įsipareigojęs iki 
vasario mėn. 15 d. Tačiau už
duotis įvykdyta žymiai anks
čiau. šiomis dienomis naujai 
atkurta lentpjūvė pradėjo dar
bą. V. Taukelis.

Terpentino Gamyba
KUPIŠKIS, vas. 9 d.-—Vietos 

pramonės kombinate pradėta 
terpentino gamyba. Jau pa
gaminta keletą tonų terpen
tino.

' Gaminama vis daugiau va
lyto terpentino, kuris perduo
damas vaistinėms.

★ ★ ★ 
Tarybinio Ūkio 
Mechaninė Dirbtuvė

MAŽEIKIAI, vas. 10 d. — 
Ruzgų tarybiniame ūkyje 
baigta naujos mechaninės 
dirbtuves statyba. Joje yra 
kalve, metalo apdirbimo stak
lės ir kiti įrengimai žemės 
ūkio mašinų remontui.

A. Beržanskis.

NAUJA TURBINA
VILNIUS, vas. 14 d.—Vil

niaus energetikai parengė sa
vo gamybinę dovaną LKP(b) 
VI-jo. suvažiavimo garbei.

Montavimo brigada atliko 
didelį darbą įrengdama galin
gą turbiną Nr. 2. Buvo vieto
je pagaminta eilė sudėtingų 
dalių, prietaisų ir kt. Montavi
mo darbai užbaigti sėkmingai. 
Pirmieji bandymai parodė, 
kad montuotojai padirbėjo at
sidavusiai. Dabar vyksta ga
lutiniai turbinos sureguliavimo 
darbai.

Savo pasižadėjime montuo
tojai buvo įsipareigoję iki su
važiavimo įrengti turbiną. Šis 
įsipareigojimas garb i n gai 
įvykdytas. Šiomis dienomis 
naujoji turbina duos elektros 
energiją miesto įmonėms. Ta
da Vilniaus elektrinė viršys 
savo prieškarinį pajėgumo ly
gį, V. Čepukajtis. -

★ ★ ★
Dvigubas Išdirbis

KAUNAS, vas. 12 d.—Per 
socialistines lenktynes fabri
ko kolektyvas dirbo taip na
šiai, kaip dar niekuomet. 
Mat, “Ramunės” fabrikas 
pertvarkytas iš pagrįndų. Pa
šalintas žaliavos ir baigtos

Piliečių Komitetas Civilėms Teisėms Port landė, Oregon, susidedąs iš darbininkų, 
bažnytinių ir negrų organizacijų atstovų, susirinko svarstyti peticiją, kuri reikalauja 
įvesti miestą va civilinėms teisėms užtikrinti patvarkymą (ordinance). Rasinę ne
santaiką užaštrino pokarinis nedarbas, stoka namų ir samdytojų diskriminacinė 

takt ika.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
/

produkcijos priešpriešinis ju
dėjimas. Gamyba vyksta sro
viniu metodu. Paleisti į dar-

10 MILIJONŲ RUBLIŲ— 
LIAUDIES ŪKIUI

auno Stachanovininkų 
Atsakymas Maskviečiams

KAUNAS, vasario l()-ta 
diena.—Čia įvyko miesto sta
chanovininkų sąskrydis. Pra
nešimą padarė partijos miesto 
komiteto sekretorius. Prane
šėjas pabrėžė, kad per socia
listines lenktynes suvažiavimo 
garbei pasiekti rimti gamybi
niai laimėjimai. Miesto pra
monė visumoje įvykdė ir vir- 

Į šijo sausio mėnesio bendro-, 
sios gamybos planą. Dabar 
iškyla uždavinys dar labiau 

Į išvystyti socialistinį lenkty- 
j niavimą, ypač naująsias jo 
formas, k. a., asmeniškas sta
chanovininkų sąskaitas sta- 

* f

chanovinius sankaupų pianus, 
puikios kokybės brigadas ir 
tt. Reikia tinkamai panau
doti visus vidinius išteklius ir 
rezervus apyvartinių lėšų apy
vartai paspartinti ii- atpalai
duoti milijonus rublių liaudies 
ūkio reikmėms.

Per diskusijas' kalbėjo “Do- 
j bilo” siuvimo fabriko brigadi- 
i ninkas Raubiška. “Limos” 
i vilnonių audinių fabriko sta- 
chanovininkas Grėbliauskas.

Sąskrydyje kalbas pasakė 
i i’ŠCT pirmininkas B. Bara- 
■ nauskas ir partijos miesto ko- 
j priteto sekretorius K. Gab- 
| d an kas.

Sąskrydžio dalyviai apsvars
tė ir prisiėmė plačius konkre
čius įsipareigojimus kiekvie
nai pramonės šakai. Miesto 

į pramonės pirmūnai įsipareigo
jo, kad iki lapkričio septin
tosios visos įmones pasieks 
1950 metų gamybos lygį, vir
šys metinius gamybos pianus 
ir valstybei atpalaiduos ne 
mažiau kaip 10 milijonų ru
bliui apyvartinių lėšų pasparti- ; 
nimo sąskaita.

★ A ★
Spaudos Platinimo Diena

| ŠAKIAI, vas. 10 d.—Vie
tos ryšių kontoros kolektyvas 
pasidarbavo per surengtą čia 
spaudos platinimo dieną. Paš
to agentas M. Daugėla surin
ko per vieną dieną 90 prenu
meratų, spaudos skyriaus kon
trolierius Z. Sruoginis — 60 
prenumeratų, mašininkė 
Skaisgirytė — 40 prenumera
tų.

Iš viso kolektyvas tą' dieną 
surinko kelis šimtus naujų 
1 a i kr a š č i ų s k a i ty t o. j ų.

Z. Sruoginis.
★ ★ ★

Studentai Skaito
Paskaitas Valstiečiams

PAGĖGIAI, vas. 6 d. — Ap
skritie?-valstiečiai labai domi
si atostogoms į įtėviškę atvy
kusių studentų paskaitomis. 
Kauno valstybinio universite
to studentė Stankąjtytė skai
tė . paskaitą “Mičiurininis 
.mokslas Lietuvos ‘ laukuose.” 
Seserys studentės Jakštaitės 
aplankė “Aušros” ir “Perga
lės” kolektyvinius ūkius. Pa
skaitą apie kolektyvinių ūkių 
pranašumus prieš individuali
nius skaitė Vilniaus universi
teto studentas' šustavičius.

bą gauti nauji įrengimai. Vie
no darbininko vidutiniškas iš
dirbis padidėjo beveik dvigu
bai.

Visas “Ramunės” kolekty

vas raportuoja apie pasiektus 
per socialistines lenktynes su
važiavimo garbei gamybinius 
laimėjimus: 1948 m. gruodžio 
mėnesio bendrosios gamybos 
planas viršytas 56 procentais, 
asortimentinis — 32 procen-.y. 
tais; sausio mėnesio bendro
sios gamybos planas — 16 
procentų, asortimentinis— 18. 
Per pirmąją vasario mėnesio 
dekadą įvykdyta 47 procen
tai mėnesinio uždavinio.

Viktoras Malėjinas.
★ ★ * 

Šiandien Ceikiniuose
ŠVENČIONYS, vas. 14 d.— 

Apleistu, tolimu, užkampiu bu
vo buržuaziniais laikais Cei
kiniai. Dabar jų nebegalima 
pažinti. Praėjusių metų pra
džioje čia įsteigtas valsčius. 
Ceikinių gyventojai turi am
bulatoriją. Laisvalaikiu jie- 
gali pasiskaityti knygų, laik
raščių : yra klubas-skaitykla. 
Ceikiniuose taip pat įsteigta 
progimnazija; seniau apie vi
durinį mokslą ceikiniškių vai
kai tegalėjo svajoti. 1948 m. 
pabaigoje miestelyje pastatyti 
valsčiaus tarybos namai. Cei
kiniuose yra paštas ir telefo
nas. Miestelį dažnai aplan
ko kilnojamasis kinas.

Br. Vilkaitis.

Dienraščio

LAISVĖS
Didieji Piknikai

Iš anksto rengiatės dalyvauti didžiuosiuose 
savo dienraščio paramai piknikuose

&&

DIDŽIOJO NEW YORKO APYLINKĖ 
Piknikas įvyks sekmadienį

LIEPOS 3 JULY 
Klaščįaus Clinton Park 

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

BOSTONO APYLINKĖ
Piknikas įvyks sekmadienį

LIEPOS 3 JULY 
Vose Pavilion Park 

Maynard, Mass.

< > < 
SHENANDOAH, PA. 

Įvyks Sekmadienį

LIEPOS 24 JULY 
Brandonville Grove 

Brandonville, Pa.
NEW JERSEY VALSTIJA 

LDS ir LLD kuopos rengia dienraščio 
Laisvės paramai pikniką

Lietuviui Liberty Park
LIEPOS 24 JULY

♦

340 Mitchell Ave., Linden, N. J.
e » >
« »

HARTFORD, CONN. 
Įvyks sekmadienį

RUGPJŪČIO 14 AUGUST 
Light House Grove

East Hartford, Conn.

4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Antr., Birželio 7, 1949



Anglai Stiprina Hong Kongą 
Prieš Kiny Komunistus

London. — Anglija siun-' 
čia vis daugiau karo laivų I 
ir naujus pulkus armijos į > 
anglų koloniją Hong Kon-Į 
gą, pietiniai rytiniame Ki-i 
nijos kampe. Bijo, kad kinų 
komunistai - liaudininkai 

Cleveland, Ohio

— Rengia —
L. I). S. B-čiOJI APSKRITIS

SEKMADIENĮ

Birželio < 2 June, 1949
PRADŽIA I VAI.. DIENA

LITHUANIAN LIBERTY PARK
340 Mitchell Ave., Linden, N. J. Į

< y • 
rr .

Gerbiamieji piknikų lankytojai! Šis Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimo Trečios Apskrities piknikas bus links
mas ir gražus.

GROS A. PAVIDŽIO ORKESTRAS
Turėsime svečių iš arti ir toli. Visiems užtikriname sma
gų laiko praleidimą.

? ĮŽANGA 50 CENTŲ SU TAKSAIS. i

_ . Kviečiame visus ir visas — RENGĖJAI.
• * K** ***

KELRODIS: Automobiliais pervažiavę Pulaski Skyway Jersey 
City, privažiavę Newark, imkite kelią 25-tą tiesiai j Linden, 
N. J. (Wood Ave.). Privažiavę Wood Avenue, sukitės po eleginei 
iki Simson Avė. ir po kairei vieną bloką iki Mitchell Avenue.

Iš ELIZABETH imkite busą 11 Wood Ave. Linden ir išlipki
te Simson Avė. Iš New Yorko traukiniai*nuo Pennsylvania sto
ties išeina sekamomis valandomis: 11:40; 1:05; 2:10; 3:35;! 
1:08; 4:50. •

August Gustas
BELT AIRE FLORIST

Lietuvis Kvietkų Pardavėjas 
6762 FOURTH AVE., BROOKLYN 20, N. Y.
, (Kampas 68th St.)

Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų ir tt., 
telefonuokite: >

SHoreroad 8-9330
Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką/ 

ko jūs reikalausite.
Specialistai Pritaikymui 

šermenims, Vestuvėms ir Bankietams 
Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS

FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

Paul Gustas. Funeral Home,
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS 
Telefonuokite dieną ar naktį

EVergreen 7-4774

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

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

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

galį- mėgint išlaisvint tą 
koloniją nuo Anglijos.

Išlėkė į Hong Kongą ir 
visų ginkluotų Anglijos jė
gų ministras A. V. Alexan
der.

Youngstown, Ohio. —Su
streikavo auto-busų veži
kai.

United Mine Workers prezidentas John L. Lewis pa
sitaria su delegacijos sekretoriumi George Titler apie** 
minkštosios anglies kontraktą pietinėse valstijose. 
Lewis’as nutraukė vienai Savaitei Bluefield, W. 
Va., buvusias derybas su Southern Coal Producers 
Association, kuomet ta grupė atsisakė pateikti įrody

mą, jog ji ištikro atstovauja žymią tos 
industrijos dalį.

Corlettiečių piknikas, kurį 
rengia dvi kuopos bendrai— 
LLD 57 ir LDS 138 —‘įvyks 
sekmadienį, birželio (June) 
12 d., dd. Rūbų ūky,j. Įžan
gos nebus. • Kviečiame visus, 
kaip clcvelandiečius, akronie- 
čius, youngstowniecius ir vi
sus ūkininkus, kaip LLD, taip 
ir LDS narius ir prietelius. 
Turėsime gerą muziką, my
lintiems šokti, skanių valgių 
ir gėrimų bus iki valios. Pro
grama prasidės 10 vai. ryto ir 
tesis iki vėlyvo laiko. Prašo
me nesivėluoti ir nepamiršti.

Kelrodis: Važiuojantiems iš 
Clevelando, imkite Route 422, 
pravažiavę Welshfield, O., 
bus 21/2 mylios po kairei Rū
bų didelė aukšta stuba su ge
ležine tvora ant stogo.

A kronieciams geriausiai 
imti Route 5 iki 44 ir suktis 
po dešinei į 422 i,r tėmykite 
viršminėtą rodyklę. Youngs- 
townieciams Route 422, pra
važiavus Parkman bus. apie 2 
mylios iki Rūbų —* po deši
nei. Kviečia Komisija.

San Francisco, Cal
ŠIS BEI TAS

Tarpe lietuvių organizacijų I 
mažai kas veikiama, tik įvyks 
pora draugiškų išvažiavimų 
ant atviro oro, todėl vasaros 
progas sau linksmai pralei
džia draugiškais pasikalbėji
mais ir žaislais.

★
Nauja Pramonė

San Francisco lietuviams 
yra gerai žinomas Jonas Kaz
lauskas. Jis yra. geras rėmė
jas mūsų spaudos ir organi
zacijų narys. Dabar atsida
rė savo pramonę, 841 Webs
ter St. Jo profesija amatas— 
pertaiso ir pergažina-senus ir 
naujoj rakandus, namų ir raš
tinių. Jis to amato yra eks
pertas ir visados darbą užti
krina, kurį jis sutinka pada
ryti. Todėl, reikale kreip
kitės pas savo draugą.

Tarptautiška Knygų 
Krautuvė

Laiks nuo laiko tenka man 
užeiti ir pasipirkti įvairaus 
turinio literatūros iš Interna-
tional Book Store, .1400 Mar
ket St. Tai labai turtinga 
knygų krautuvė; yra įvairaus 
turinio knygų ir literatūros. 
Kituose knygynuose negalima 
gauti to, ką. gali pirkti minė
tam knygyne. Ten visados 
galima gauti politinės litera-

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

b mirti r<iiin«i t r<i

Springfield, 111.
/

'Gegužės 16 d. mirė Gene
vieve Egnot, 60 metų amžiaus. 
Paliko liūdėti vyrą Antaną, 2 
sūnus Edwardą ir Benny ir 

I dukrą Violą, vieną seserį ir 
į penkis anūkus. Velionė buvo 
1 laisvi] pažiūrų ir laisvai tapo 
i palaidota. Jos vyras skaito 
į Keleivį, tai keleiviškai ir.pro- 
I tauja.
i Gegužes 23 d. nusišovė Wil- 
į liam Charles Urban, Q8 me-
■ tų amžiaus, žmogus sirgo per 
| tris metus. Paliko nuliūdime 
i žmoną, tris sūnus ir 4 dukras, 
I taipgi brolį Petrą. Velionis
buvo angliakasis, kol jėgų tu
rėjo, tai dirbo.

Gegužės 24 d. mirė Anta
nas Yakštis, 53 metų. Stai
giai susirgo ir Imirė. Kaip 

: daugelis sako—nesirgo. Ve-
| lionis buvo pavienis iV šiek 
I tiek turėjo sutaupų. Užlai-
■ k ė valgomųjų reikmenų krau-

■ tuve. Reiškia, žmogus dar 
j buvo nesenas, bot mirtis par- 
į bloškė ir tiek.Į

Pas mus 
eina mažyn, 
dirba tik dvi
dienas į savaitę. Kitos užda
rytos, manoma, iki rudens. Sa
ko, kad anglies kompanijos 
neturi užsakymų ant anglies. 
Paleidžia darbininkus iš dar
bo.

Moterų darbuose, šiuom kar
tu/ dar dirba po ,5 dienas į sa
vaitę. Kaip pilnai tas fabri- 

j kas dirba, tai ten -būna apie 
i 3,000 abiejų lyčių darbinįpkų.

Mūsų mieste yra apie 40 
įvairių išdirbyscių. Karo lai
ku jos dirbo ne vien dienomis, 
bet kaip kurios ir naktimis. 
Tai gal būt fabrikantai todėl 

1 ir nori trečiojo karo, nes ka- 
i ras jiems neša didelius pel- 
| nūs. žmonių kraujas liejasi, 
' o jiems tas virsta į auksą.*

Oras gegužės mėnesį buvo 
vėsus ii' sausas. Pradžioj mė
nesio buvo jau vasariškų karš
čių per kelias dienas, bet vė
liau smarkiai atvėso .

' A. Čekanauskas.

★
darbai smarkiai 
Anglies kasyklos 
ir tai po 3 ar 4

Paryžius. — Francūzų 
teismas išteisino du nacių 
generolus, kaltinamus už 
imtinių - įkaitų žudymą.

tūros, kuri kiekvienam darbi
ninkui ir profesijonalui yra 
reikalinga.

Sveikatos Patarnavimas
San Francisco miesto svei

katos įstaiga duoda veltui pa
tarnavimą dėl žmonių apsau
gai nuo džiovos ir kitokių 
plaučių ligų. X-Ray pagalba- 
patikrina1 plaučių sveikatą. 
Įstaiga randasi 101 Grove St., 
priešais City Hali.

Ąlvinas.

' ŽINIOS IŠ LIETUVOS 
I ________ I
i Kolektyvinio Ūkio Meno
Saviveiklos Būrelio Išvykos

KLAIPĖDA, vas. 14 d. — 
Priekulės valsčiaus “Gegužės 
Pirmosios” kolektyviniame 

/ūkyje valstiečio šveistrio ini
ciatyva susiorganizavo meno 
saviveiklos būrelis. Pangesų 
pradinės mokyklos vedėjos 
Danį brau skaitės vadovaujami, 
būrelio nariai suvaidino Pan
gesų pradinėje mokykloje B. 
Dauguviečio pjesę “Laimė.” 
Saviveiklos būrelyje aktyviai 
dalyvauja ne tik jaunimas, bet 
ir senesnio amžiaus kolektyvi
nio ūkio valstiečiai, kaip Po
vilas Juodys ir kiti.

Kolektyvinio ūkio meno sa
viveiklos būrelis buvo išvykęs 
į Priekulę, numato aplankyti 
Lankupių apylinkės Stalino 
vardo kolektyvinio - ūkio vals
tiečius. Tokias išvykas numa
toma surengti ir į kitus ap
skrities kolektyvinius ūkius.

J. Lapenas. . 
; ★ ★ ★

Nauji Gaminiai
KAUNAS, vas. 14 d. — 

“Pergalės” fabrike/ paleistas 
j naujas vielos tempimo agrk^ 
. gatas ir penkerids vinių stak- 
I lės. Taip pat pradėta pasag- 
i vinių gamyba. Paleidžiant 
i naujus įrengimus bei įsisavi
nant naujus gaminius, pasižy
mėjo vyr. meistras Bronikai- 
tis stachanovininkas Paškevi
čius ir kiti.

Z. Kazakauskas.
★ . ★ * 

I Liaudies Tarėjų 
Susirinkimai

VILNIUS, vas. 14 d.—Res- 
; publikoje vyksta naujai iš- 
i rinktų liaudies tarėjų susirin- 
į’kimai. Jų metu liaudies ta- 
■ rėjams aiškinami tarybiniai 
i įstatymai, jie supažindinami 
I su savo pareigomis.

Neseniai Kuršėnų apskrities 
. liaudies teisme įvyko liaudies 
I tarėjų susirinkimas. Jame da- 
! lyvavo 50 žmonių. Liaudies 
teisėjas P. Vaicekauskas pa
pasakojo apie tarybinio teis-j 
m o demokratiškumą, jo a u- j 
klojamąją visuomeninę reikš-Į 
mę. Toliau jis apibūdino ta
rėjų pareigas.

Telšių apskrities I apylinkės 
liaudies teisme įvykusiame su
sirinkime dalyvavo 38 tarė
jai! Liaudies teisėjas M. Si
niakovas papasakojo apie tei
sėjo ir tarėjų pareigas. Po to 
liaudies Atarėjai pateikė eilę 
klausimų, liečiančių tarybinę 
jstatymdavystę.

Panašūs susirinkimai įvyko 
Radviliškio, Šiaulių, Kelmės 
ir kitose apskrityse.

Vakarine Jaunimo 
Progimnazija ' ,

■ ZARASAI, vas. 14 d.—še
šiasdešimt trys Dusetų mies
telio ir valsčiaus jaunuoliai 
mokosi tarybinės valdžios ati
dalytoje Dusetų vakarinėje 
darbininkų ir valstiečių jauni
mo progimnazijoje. • •

šioje tik šiais mokslo me
tais atidarytoje progimnazijo
je veikia meno saviveikla, lei
džiamas sieninis laikraštis. 
Visuomeniniame moksleivių 
darbe pasižymi mokytojos 
ūsonytė ir Kuzmaitė.

A. Stimburys.

Nuolatinis Paviljonas 
Dailės Parodoms

Esantis Vilniuje, Komjauni
mo gatvėje Nr. 20, erdvus pa
statas Ministrų Tarybos nuta
rimu perduodamas dailininkų 
sąjungai. Atlikus remontą, 
čia bus sukurtas nuolatinis 
dailės parodų paviljonas.

Vaikų Sekmadieniai 
Klube-Skaitykloje

PANEVĖŽYS, vas. 14 d.— 
Kiekvieną sekmadienį Berčiū
nų klube - .skaitykloje pilna 
mokyklinio amžiaus vaikų: 
klubo - skaityklos vedėja Bo- 
risaitė kiekvieną sekmadienį 
organizuoja kolektyvinį vaikų 
valandėlių radijo klausymą, 
vaikų literatūros kolektyvi
nius skaitymus. Neseniai buvo 
skaityti ir nagrinėti N. Krups- 
kajos “Laiškai pionieriams,”

M. Gudanavičius.

KRISLAI Hartford, Conn.
(Tąsa nuo 1-mu pusi.)

Prelato Krupavičiaus ir Si
dzikausko išleistuvėse buvo 
visko. Betrukę tik dviejų da
lykų : gervės pieno ir publi
kos. Nors visas Brooklyno 
lietuviškas svietas buvo kvie
čiamas, bet “gaila,” verkia 
Vienybė, “kad per mažai pu
blikos atsilankė.” Ir tie, ku
rie ant svečių susimylėjo ir su 
jais atsisveikinti atėjo, pasiel
gė, atsiprašant, piemeniškai. 
Ar žinote, kiek ponai ir po
nios suaukojo tos vargšės Lie
tuvos “išlaisvinimui” ? Viso 
labo tik $137.25.

★ ★ ★
Vitalis Bukšnaitis, matyt, 

puikiai mokėsi iŠ Hitlerio: jau 
jeigu meluoji, tai meluok iš 
peties. Pavyzdžiui, jis savo 
angliškoje kolumnoje teigia, 
kad smetonininkų “du šimtai 
delegatų atstovavo milijoną 
Amerikos lietuvių”!

Iš gilumos širdies patarčiau 
Vitaliui šitokį negarbingą už
siėmimą. pavesti savo senes
niems, daugiau įgudusiems,

Kinija Žengia 
Į Laisvę 

Parašė D. M. ŠOLOMSKAS
Susipažinkite su šia j a milžiniška valstybe. 

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

32 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: 

LAISVĖ
427 Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y.

; pSst LANE 
DRUGS, Ine.

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

BROOKLYN, N. Y.
Visokiausi vaistai, kosmetikai kū
dikiam reikmenys, Įvairūs daikC 
teliai, ligonių kambariui reikme
nys už griežtai žemas kainas.

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. EVergreen 7-6238
it* tCs A* Ja ■▼nr ▼ W V ’4 A 'i" • v v v v v v v v V 1

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS S

^Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

TELEVISION
SHUFFLE BOĄRD

Telefonas 
EVergreen 4-9407 .

0

nMmiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiniiKiiiffliiiiinii

TELEPHONE 
STAGG 2-5043

BES. TEL.
HY. 7-8681

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIUS 

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager 

(Laisniuotas Balsamuotojas) 
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

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

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lath. Daily)—Antr., Birželio 7, 1949

PADĖKA
širdingai tariu ačiū visiems 

draugams ir draugėms, kurie 
mano reikalams surengė parę, 
kas suteikė daug pagalbos 
man ligoje. Dėkui tiems, ku
rie surengė parengimą, auka
vo jam, dirbo ir atsilankė, 
ypatingai ačiū J. Thomas, A. 
Brazauskas, C. Miller M. Mu- 
leranka, F. Repšys, A. Bar- 
rison,- ir W. Brazauskas.

Taipgi dėkavoju Mrs. & 
Mr. J. \J. Mockaitis iš Bridge
port ir Mrs. & Mr. V .J. Val
ley iš New Britain už atvirur 
tes ir linkėjimus. Didelis vi
siems ačiū'

Josephine Vilchinskas.

Atydžiai tėmykite, kada 
ir kur įvyksta dienraščio 
Laisvės paramai piknikai ir 
juose dalyvaukite.

gudresniems kamarotams, 
kaip Karpius ir Tysliava, ku
riems blofas ir melas jau se
niai yra virtę pirmąja prigim
timi.

MATTHEW L 
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

□ 

Laidotuvių Direktorius 

□ □ □ 

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J. 

MArket 2-5172



SoHYorko^/WaZInloi
Darbiečiai Nominavo 
Benjamin Davis ir 
Eugene Connolly

Pripildykite Union Square Į Ar Jau Pasiruošę, 
! Ar Būsite Liaudies 
Žygyje į Washington??Birželio 7-tą, Šaukia 

Kongresinarias Marcantonio

Uniją Vadai Pasmerkė 
Įkalinimą Tą TH ją

Manhattan Plaza
Mitingas Neįvyks

Amerikos Darbo Partija 
New Yoi.-ke paskelbė, jog 
darbiečiai paskyrė kandida
tais iš naujo išrinkimui/į 
New Yorko Miesto Tarybą 
kaunsilmanus Benjamin J. 
Davis ir savo narį darbietį 
Eugene P. Gonnolly.

Abu 
darbų 
ve i.

Newyorkietis kongresmanas , 
Vito Marcantonio, nenuoalsus 
gynėjas darbo liaudies reika- i 
lų, Amerikos Darbo Partijos j 

i New Yorko valstijoje pirmi- ■

kandidatai turi puikų 
rekordą liaudies gero-

Naujas Pagerinimas 
--■Darbininkams 
Nelaimė

Hudson & Manhattan Rail
road, mums geriau žinomas 
kaipo Tubes, birželio 3-čią 
paleido išbandymui 6 vagonų 
traukinį su daugeliu durų., ku
rias kontroliuos tiktai motor- 
manas ir konduktorius.

Pagerinimas, sakoma, su
taupąs apie 10 nuošimčių lai
ko kožnoje kelionėje — grei
čiau įleidžia ir išleidžia kelei- į 
vius. Ir sutaupysiąs firmai— 
kada visus vagonus pakeis to- į 
kiais — apie $750,000 per: 
metus. Tačiau tai sutaupys j 
darbininkų lėšomis —. ma- - 
žiausia du darbininkai eis iš ■ 
darbo. Dabar dirba po ketu
ris darbininkus ant kožno iI 
traukinio, tuomet dirbs tiktai. 
po du. Be to, pagreitinus 
traukinių kursavimą, galės i 
daugiau keleivių pervežti tuo 
patimi laiku su mažiau trau
kinių, dar daugiau 
kų neteks darbo.

Jeigu visuomenė 
ko savininkė, toks
mas leistų visiems 
trumpesnes valandas 
mingiau gyventi, 
mūsų santvarkoje dėl pageri
nimo vieni daugiau pelnys, ki
ti neteks darbo ir duonos.

Kongresmanas 
Vito Marcantonio

ninkas, pareiškė, jog kiekvie
no mylėtojo laisvės, kiekvieno 
priešingo fašizmui asmens vie
ta būti masių demonstracijoje 
prieš teisėjo Medina nedemo
kratinį pasielgimą.

Apie teisėjo Medina elgėsj 
kongresmanas, be kitko, pa- į

“Fašistinės jėgos pragariš
kai veržiasi gallon. Jos nusi
ima pirštines ir nusiima at
sargos kaukes, kuomet išsto
ja prieš komunistus. Tai tu°“ 
met visi gali pamatyti jų ti
ronišką kumštį ir priespaudos 
veidą. O tai tą mes ir ma
tėme teisėjo Medina’s teismą- i 
būtyje.” '

Tuo kumščiu atimama viso
kios laisvo žmogaus ir piliečio 

i teisės nuo 12-kos darbininku i 
! vadų komunistų, teisiamų New 
I Yorke, Foley Square. Ten 
i John Gates, Gus Hall ir Hen* 
; ry Winston pasiųsti kalėti už 
naudojimąsi konstitucijos ga
rantuotomis teisėmis neišdavi- 

; nėti savo draugų ir protestu o- 
j ti prieš neteisėtumą.

Marcantonio šaukia visus 
j protestuoti prieš diktatorišką 
t įkaltinimą tų trijų.

Masinė demonstracija, šau
kiama Civilių Teisių Kongre
so, įvyks tuojau po darbo, bir
želio 7-tos prievakarį, antra
dienį (šiandien), 4:30 po piet, 
Union Square, 14th St., New 
Yorke. Prieinama nuo visų 
linijų 14th St. stoties.

Desėtkai unijų pilietinių 
ir susiedijos oi^ahizaci-jų taip
gi dalyvaus demonstracijoje.

ar organizacija bus 
milžiniškos masės pi- 

einančios paraginti 
ir

O jis įvyks jau šį trečiadie
nį, birželio 8-tą.

Dalyvausiantis tame žygyje 
asm u o 
dalimi 
lieti jos,
pareigūnus- — prezidentą 
kongresmanus — vykdyti tai, 
ką pažadėjo pirm rinkimų.

žygyje į W a s h in gt o n ą 
(People’s Lobby) ’.maršuos 
darbo unijos, veteranai, stu
dentai, rendauninkai, mote
rys, tautinės grupės!. Vyriau
siu visų reikalavimu yra tai
ka. Tačiau, kartą nuvykę, jie 
pasakys ir savo specifiškus 
reikalavimus.

Įkalinus Jonh Gates už at
sisakymą būti išdaviku, taipgi 
Gus Hali ir Henry Winston, 
daug žymių unijistų pasirašė 
bendrą protestą. Jame, greta 
kitko, rašo.:

“Įsakymas darbininkams 
vienas kitą išdavinėti yra 
priešiška demokratijai ir A- 
merikos darbininkų judėjimo 
tradicijoms. . .

“Atsisakymu tapti Judomis, 
John Gates ir sykiu su juo tei
siamieji, kaip kad nesu^kai-

padorūs darbininkai] 
palaikė visą tai, kas’ 
Amerikos darbo ju-

ąukos šio šnipiškojo

darbinin-

Pikietuotoją Balsai Girdėjosi 
Kalėjime ir Svietui

šešių šimtų asmenų demons-; kė, Amerikos Moterų Kongre- 
tracija susibūrė praėjusį šeš- so vadovė Muriel Draper.
tadienį per pietus pfie kalė- Maršuodami šioje ant grei- 
jimo, kuriame įkalinti trys iš 'tųjų susidariusioje demonstra- 
12-kos teisiamųjų darbininkų; cijoje, žmonės tarėsi mobilį- 
vadų—John Gates, Gus Hali, j zuoti savo sandarbininkus ša- 
Henry Winston. į pose ir kaimynus susiedijose

šie kovingi darbininkų va-1 dalyvauti didžiojoje viso mies- 
dai, paskiausiojo karo vetera-1 to skale (tuo jau 
nai, laimingai sugrįžę iš karo 
frontų, dabar yra teisiami už 
teisingą vadovybę darbininkų ' 
judėjimui, 
j e tas 
mu.) 
teisėjo 
už tai, 
mūsų 
Gates

► vadus, o Hali ir Winston ban
dė užtarti k r y ž i a v o j amą 
Gates’ą.

Mūsų konstitucija nereika- 
' Jauja išdavinėti savo draugus 
‘ ir leidžia protestuoti 
neteisėtumą, bet tie trys 

po du vyrus su. kožnu sunk- j rgs atbūti po 30 dienų bei 
vežimiu, numažinti paskubą. 

Alaus, tiesa, svietds dar 
gauna, nors ir • iš toli. Sek
madienį įvykusioms Liberty 
Auditorijoje vestuvėms buvo 
parsitraukę alaus net iš Wa- 
shingtono.

būtų vis- 
pagerini- 

dirbti 
ir lai-

Dabartinėje I

Alaus Dar Nebus
Devynias savaites užsitęsęs 

alaus išvežioto jų streikas ga
le praėjusios savaitės buvo 
paskelbtas baigiamu. Tačiau 1 
įvykęs bravarnių savininkų ir: 
unijos atstovų pasitarimas tai
kos nedavė, nes finnos vis te- 
beatsisakinėja išpildyti unijis- 
tų vyriausius reikalavimus.

Unijistai vyriausia nenori 
trauktis, o Ibosai lygiai neno
ri vykinti reikalavimo leisti

po darbo) 
demonstracijoje antradienio 
prievakarį, birželio 7-tą, Uni
on Square.

Taipgi buvo susitarta visą 
dieną (teismo valandomis) 
birželio 6-tą pikietuoti teisma- 
butį, Foley Square. •

Visas demonstracijas ant 
šalies konstituciją —į greitųjų iššaukė Civilių Tei- 
atsisakė išduoti kitus i siu Kongresas, kuris vadovau-

(Kaltintojų kalbo-j 
vadinama subversyvu-■ 
Ir kol dar nenuteisti, j 
Medina tapo įkalinti I 
kad atsisakė paneigti ■

i a teisiamųjų gynimui.

Washington.— Gen. Mar
shall ragino Senatą tuoj 
užgirti Atlanto paktą.

prieš
tu- Today s Pattern

Suvienodino Kolegijų 
Aplikacijas.

u z 
ap-

kur jos bandė atlankyti 
vyrus. Su vyrąis, tačiau, 

<11 colių 
Ibėti per 

Tas, langutis atida-

Busmany Streikas 
Baigėsi

Penktadienį buvo sustreika
vę 168 draivęriai ir mechani
kai Jamaica Buses, Inc., fir
mos, aptarnaujančios tūlas 
Jamaica linijas. Protestuoja 
prieš praretinimą busų, kuo
mi pablogina patarnavimą 
žmonėms ir mažina uždarbį. 
Po 2 dienų streiką ginčą per
davė tarpininkui Kheel. 1

Kad palengvinti visuome
nei, streikieriai savomis maši
nomis vežiojo tarp stočių se
nyvus žmones, taipgi moteris 
su vaikais.

Ne Žaibai ir Ne Bombos
Birželio 6-tos vakarą, 9 va

landą, virš North ir East Ri
ver, New Yorke, nepaprastos 
šviesos — ne žaibai ir ne bom
bos. Tai armijos lėktuvais iš
bandymas naujoviškų šviesų, 
kurias paleidus iš apie 3,500 
pėdų aukščio apie 50 milionų 
žvakių 
dviejų 
tą.

šviesa nušviečia apie 
ketvirtainių mylių plo-

New York Times pakėlė 
sekmadieninės laidos,' kainą 
iki 15 centų mieste, 20 centų- 
už 50 mylių nuo m i esto.

PRANEŠIMAS
RIDGEWOOD (BROOKLYN)

LDS 103 kp. susirinkimas jvyks 
birželio (June) 7 d., 8 vai. vakare, 
Shapolo-Vaiginio salėje, 147 Thames

St., Brooklyn, N. Y. Šis susirinki- 
map bus svarbus, dalyvaukite visi ir 
užsimokėkite duokles, kad nesusi- 
spenduotumėte. — P. Babarskas, 
prot. rašt. (131-2)

F. W. Shalins
(SHALINSKAS)

*

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite* Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

Ieškantieji progos mokytis 
kolegijose šį rudenį rinksis jas 
vienoje aplikacijoje numeriais 
pažymint savo pasirinkimą. 
Iki šiol kožna turėjo savo at
skiras aplikacijas. Nežinan
tis, ar jis bus priimtas vienon, 
kartais pildydavo atskiras vi
sas 4 aplikacijas.

Suteikiam garbingas laidotuves

.$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

su savo 
mažytis 
amžiaus 
Vaikutis

Brooklyno gyventojas A- 
brabam Alexander užvedė by
lą prieš miestavą švietimo Ta
rybą. Reikalauja išmesti iš 
mokyklų Dickens’o “Oliverį 
Tivistą” ir Shakespearo “Ve
necijos Pirklį” kaipo “anti
semitiškas” ir “anti-religiš- 
kas.”

teismas baigsis kalėjime 
naudojimąsi konstitucijos 
sauga.
Žmonos, Vaikai Pikiete

Pi kietu i vadovavo Mrs.
lian Gates ir Mrs. Edna Wins
ton, ką tik išėjusios iš kalėji
mo, 
savo
galėjo matytis pe 
uždarą langutį ir 
telefoną.* 
romas net blogdarių pasikal
bėjimams su saviškiais, bet ne 
darbininkų vadams.

Pikieto priešakyje, 
motina, ėjo įdomus 
pikietuotojas, 6 metų 
Eugene ^ennis, Jr.
nešė iškabėlę su užrašu:

“Mūsų tėvai kovojo prieš 
fašizmą, leiskite juos laisvėn 
dabar.”

Ten pat ėjo su motina kitas 
berniukas Robert Williamson, 
11-kos metų, sūnus kito tei
siamojo komunistų vado. Pi- 
kietavo teisiamųjų Potash ir 
Staąhel žmonos,

Į vaujanti komunistė 
Į Jones.

Pikiete dalyvavo 
i liaudies organizacijų ------ ,
j tarpe tų žymi visuomeninin-

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

I

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

žymi vado-
Claudia

ORAS 
nai apsiniaukę.

Vešiau, dali
daugelio 

vadai,

tom i 
pirm jų, 
geriausio 
dėjime.

“Trys
įsako yra komunistais. Bet 
pavojingasis klausimas, iškel
tas teisėjo Medina’s veiksmo, 
paliečia kiekvieną amerikietį, 
bus jis komunistas ar ne — 
net asmenis, kurie priešinasi 
komunizmui. Tai yra ypatin
gai pavojinga gręsmė kiek
vienam darbininkui ir kožnai 
darbo unijai.

“Mes šaukiame
unijistą sušukti dabar 
teisėjo Medina’s įsakymą iš
davinėti.”

kiekvieną
prieš

Žuvavimas Baigėsi
Mirtimi

Pasirašo vadai - viršininkai 
desėtkų AFL, CIO ir nepri
klausomų . unijų : Alox Sirota, 
Harry Reich, William Michel
son , Sam Burt, Norma Aron
son, f Frank Dutto, Joseph 
Kehoe,1 John Steuben, Alvott 
L. Tyler, Louis 
man Richman, 
James ? Lustig', 
gold, Bernard 
Straus,’ Joseph 
Winifred 
Brown, 
Scher, 
Kurz

šimtai kitų vadovaujančių 
unijistų pasiuntė paskiras pro
testo | rezoliucijas-telegramas, 
laiškus. t

Tūlos ištisos šapos susirašo 
po protestais arba išsiunčia 
asmeniškas protesto telegra
mas.

New Yorke, 
mitingas, šau-

Altman, Hy- 
Jack Curylo, 
Helen Man- 
Minter, Leon 

Cappadona,
Norman, Murray 

Frank Wagner, Ben 
Sam Kantor, Herbert 

; Henry Beckman.

Jo draugo dar ne- -

Buvęs išplaukęs į Little Pe
conic Bay žuvauti pirm Atmi
nimų Dienos švenčių, Robert 
M. Hali, 42 metų, dirbęs 
Waldorf - Astoria viešbutyje, 
birželio 5-tą tapo atrastas pri
gėrusiu, 
rado.

Hall’o ir jo draugo dr. Ni-j 
cholas Kulik, 34 metų, rne- 
chanikos inžinieriaus, buvo 
pasigesta dar šventėmis, kuo
met negrįžo namo, o staigus 
viesulas buvo apvertęs kitus 
toje apylinkėje žuvavusius.

Užmušė ant Šaligatvio
Mrs. Anna Spiegelman, 33 

metų, tapo užmušta automobi- 
liaus, užėjusio ant šaligatvio 
prie Morris Avė. ir Fordham 
Road, Bronx. Draiveris pa
skaitęs šaligatvį kitu kraštu 
kelio dėl to, kad prie šali
gatvio stovėjo, pastatyta ma
šina frontu, kairėn.

i

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

Valandos:

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

Vakar dienos Laisvėje buvo %
žymėta, kad š. m. birželio 10 
d', (penktadienį) Manhattan. 
Plaza salėje, 
įvyks masinis
kiamas rusų, latvių, lietuvių, 
ukrainiečių ii’ estų.

Pirmadieni rengėjai mums - 
pranešė, kad dėl kai kurių su
sidėjusių aplinkybių šis mi
tingas NEĮVYKS - jis nu
keltas ant toliau. Kada jis 
įvyks, —- b:.\s pranešta vėliau.

Dentistas Alfred Zaldin, 26 
metų, Flushing; užsidusinęs 
anestetiku, kurį vartoja ap- 
migdymui pacientų. Jį rado 
kedėje, prisirišusį prie burnos 
ir nosies lei.ką su dūdele iš 
viso tanko, žmona sako, kad 
jo nervai neatlaikė persidir- 
bimo.
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VEDYBINES KORTELES |
Dienraščio Laisvės Spaustuvė

Spausdina Vedybines Korteles 
WEDDING INVITATION

Dėlei vedybų ar kokių nors kitų įvykių ir parių, reikale, i 
atsispausdinti užkvietimų-ipvitation kortų, prašome kreip- ! 
tis į Laisvės spaustuvę. į

Laisvės spaustuvė padarys /jums korteles moderniškiau- Į 
siomis raidėmis. Jūs patys pasirinksite raides ir kortelių Į 
formą.

427 Lor

I
Tuom reikalu kreipkitės:

•LAISVE
imer St., Brooklyn 6, N. Y

TONY’S
UP-TO-DATE -J

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

Valandos:

rjT TDD^C D A D 411 GRAND STREETLUI i 0 IS A Ii BROOKLYN, N. Y.
/

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS . ‘

TELEVISIONTelefonas
EVergreen 4-7729

Peter Kapiskas

Peter 
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus

RHEINGOLE^

BEER & ALES

32 Ten Eyck St
Tel. EVergreen 4-8174

cxxxxxxxxxxxxx>oo<xxx>o<xxxxxxxx>ooo<x>oo<x>oo<xxx>ooc>ooooo

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

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 pieninių valgių x 
gražus pasirinkimas.

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

231 Bedford Avenue 282 UNION AVENUE BROOKLYN, N. Y.
TeL EVergreen 4-9612

25 centais irUžsakymą, 
pažymėjimu formos numerio 
ir dydžio, siųskite: Pattern 

Dept., 427 Lorimer Street, 
Brooklyn 6, N. Y. ’ «»

su

Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770
6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Antr.,,Birželio 7, 1949




