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riniame pasaulyje iškilmingai 
atžymėta 150 metų sukaktis 
nuo gimimo Aleksandro Puš
kino.

Puškinas — “rusų Šekspy
ras.’’ sako tūli.

Puškinas rašė rusų kalboje, 
bet šiandien jis yra univer
salus.

Puškinas padėjo pagrindą 
realistinei, moderninei litera-

LEWIS SMERKIA D. FEDERACIJOS 
l IR CIO VADUS, KURIE UŽGIRI A 
įTAFTO ĮSTATYMO POSMUS
Mainierių Unijos Pirmininkas Šaukia Demokratus Vykdyt 
Rinkimy Prižadus—Panaikint Tafto-Hartley’o Įstatymą

Devynių Laikraščių' Redaktoriai 
Reikalauja Paliuosuot Tris 
įkalintus Komunistų Vadus 

, /

New York. — Grupė čionaitinių neangliškų laikraš
čių^ redaktorių išleido sekamąjį pareiškimą/ reikalau

dami paliuosuot tris teisėjo Medinos įkalintus komu
nistų vadus.

TEISMAS NEPALEIDŽIA KOMUNISTŲ 
VADO GATES UŽ UŽSTATĄ; SKYRĖ 
JAM TARDYMU PIRMADIENĮ
Reikalaujama Paleist už Užstatus ir 2 Kitus Komunistų 
Vadus; Teismas vis Bando Priverst Gates’ą Šnipauti

turai — poezijai ir prozai.
Nuolatos carištiniu organų 

persekiotas, tremtas, Alek
sandras Puškinas vistik sura
do priemones caristinei prie
spaudai pasmerkti ir paideali- 
zooti tiems, kurie caristinę sis
temą kovojo.

Visa tai ir sudaro ši žmo
gų dideįi ii- niekad nemirš
tantį.

★ ★ ★ ;
Didžiulėse iškilmėse, įvyku

siose Maskvoje, kur buvo pa
gerbtas didysis poetas, daly
vavo ir Amerikos meno ir

Washington. — Mainie-i 
rių Unijos p'irminink. John 

' L. Lewis kaltina CIO pir- 
; mininką Philipą Murray ir 
Darbo Federacijos galvą 
Williamą Greėną, kad jie
du užgyrė bent keturis! 

' priešunijinio Tafto - Hart-j 
ley’o įstatymo posmus, i ■

Lewis sako, jog Murray į 
ir Green’as slaptai susitarė 

i su Trumano demokratais 
perimti tuos žalingus Taf
to-Hartley’o įstatymo pun-
ktus ir įrašyti juos į vai-i 
džios peršamą Thomaso-Le-! 
sinskio bilių. Šis bilius siū-l 
lo “panaikinti” Tafto-Hart
ley’o įstatymą, iš kurio, ta- 

Įčiaus, perima šiuos para
ki grafus, kaip pataisymus:

Unijos turi duoti valdžiai 
metines savo pinigines at-1 
skaitąs;

| J !

Unijų vadai turi prisiek-! 
ti, kad jie ne komunistai ir! 

.nieko bendra neturi su ko-; 
! munistiniais judėjimais; !

Užtikrinti samdytojams! 
“žodžio laisvę,” kad jie ga
lėtų kurstyti darbininkus 
prieš unijas;

Priversti unijas “su ge
ra intencija” derėtis su 
samdytojais, kad išvengtų 

1 streiko.
Valdinis Thomaso - Le- 

i sinskio bilius neva atmeta 
i teismų drausmių - indžion- 
kšinų vartojimą prieš strei
kus, bet jis reikalauja duo
ti prezidentui galią užimti 
svarbiąsias pramones, ku
rias streikas paliečia, ir 
taip laužyti streiką.
LEWIS0 ATSIŠAUKI
MAS Į DEMOKRATUS
John L. Lewis atsiuntė 

demokratam senatoriam te
legramą, kuri sako:

— Demokratai senatoriai 
yra pasižadėję rinkiminėje

Lėktuvo Nelaimėje 
Žuvę 53 Žmonės

San Juan, Puerto Rico.- 
Jūron nukrito didelis kelei
vinis lėktuvas, skridęs į 
Jungtines Valstijas; žuvo 
bei dingo 53 žmonės, dau
giausia partorikiečiai, po 
atostogų grįždami atgal 
Amerikon. Išgelbėta 28.

f
ORAS. — Giedra, vėsiau. 

negalėja\i, — čia taip gražu ir 
rųiela... •

—Va, kaip! Gerai, vieš
patie : neparašei man eilėraš
tuko, negausi karšto šuniuko. 
Graužk šaltąjį...

Tautininkai dažnai skelbia, 
būk, girdi, T. Sąjungoje po
etai rašą “pagal įsakymą.”

Na, tai kaip gi išaiškinti šį 
“prajovą.”

O < gal ir Stony Brook 
Lodge jau paverstas į sovcho- 
zą ar kolchozą?!

Ar nėra ten kokio “Stalino 
agento” ?

liaudies atstovas — daininin
kas Pau] Robeson.

Robeson laisvai kalba rusiš
kai, o dainuoja visokiomis 
kalbomis.

šiuo metu Robeson aplankė 
visą eilę Europos kraštų, kur 
jis ne tik dainavo, bet ir sa
kė kalbas, — “šiandien sunku 
pasakyti, kur prasideda ‘me
nas ir kur baigiasi politika,” 
kadaise žymėjo šis vyras.

Kadangi Aleksandro Puški
no prosenolis buvo negras, 
tai ir Paul Robesono dalyva
vimas’ Puškino gimtadieniui 
atžymėti iškilmėse turi didžiu
lės simbolingos prasmės.

★ ★ ★
Buržuazijos viešpatavimo 

metu Lietuvoje mažai žmonių 
tegalėjo naudotis Puškino raš
tais, nes labai mažai jų buvo 
išversta lietuvių kalbon.

Šiuo metu, tarybiniais lai
kais, didesnė dalis Puškino 
raštų jau yra išversta lietuvių 
kalbon ir išleista.

Šių žodžių rašytojui jau te
ko skaitytį patys stambiau
sieji ir gražiausieji Puškino 
veikalai lietuviškai: “Eugeni
jus Onieginas,” “Borisas Go
dunovas,” lyriniai eilėraščiai, 
taipgi rinktfrriausios Puškino 
apysakos. ' A

Mačiau spaudoje, jog ne
užilgo, dar šiemet, bus išleis
ta lietuvių kalboje visi Puš
kino raštai! 

★ ★ *
Andai Faustas Kirša ragi

no žmones išmesti iš lietuvių 
kalbos titulą “ponas” ir nau
doti “viešpats.”

Taigi: viešpats Kirša ir Ber
nardas Brazdžionis, — abu 
poetai, — dabar jau gyvena 
netoli Brooklyn© “poetų re 
.zervate” pas Pranę Lapienę 
“ant bu rd o.”

Tūlas Vijeikis Vienybėje 
skelbia, jog Pr< Lapienė* įve
dė “griežtą tvarką”:

“Kasdien turi būti rašomi 
eilėraščiai, o vakare turi būti 
perskaityti”. .

Aa!
Neparašys kurią dieną po

etas eilėraščio, — negaus val
gyti. Eilęraštis, matyt, turi 
būti ne bet koks: kam nors iš 
Babilionijos “viešpačių” dedi
kuotas, ką nors garbinąs.

★ ★ ★
įsivaizduoju tokią “rezer

vate” sceną (saulei leidžian
tis) :

—Viešpatięne Lapiene, aš 
noriu valgyti mano pilve tikra 
revoliucija. Ar negalėtum 
man... karšto šuniuko. > . su 
muštarda ? . .. •

—O ką viešpats Kirša šian
dien parašei? Ką sukūrei?

— Nieko, viešpatieniuke,

savo programoje, kad pa
naikins Tafto - Hartley’o 
verstino darbo įstatymą ir 
nušluos tą gėdą nuo ameri
kiečių gyvenimo. Jie turėtų 
vykdyti šį pasižadėjimą.

Republikonai senatoriai, 
kurie netarnauja ypatin
giems bizniams prieš dar
bininkus, turėtų panaudoti 
savo protą ir sąžinę taip, 
kad nepaniekintų milionų 
Amerikos darbininkų, kurie 
trokšta teisių , lygybės su 
visais kitais piliečiais pa
gal įstatymus.

Chambers dar 3 Sykius 
Kreivai Prisiekė

’ New York. — Whittaker 
Chambers fed oraliniame 
apskrities teisme pirmadie
nį buvo priverstas prisipa
žint, kad jis dar tris kartus 
kreivai prisiekė, liudyda
mas, būk Alger Hiss, buvęs 
valstybės departmento pa
reigūnas, nešdavęs jam 
slaptus valdžios dokumen
tus, kad perduotų juos 
vadinamam “Sovietų agen
tui” Washingtone.

Hisso advokatas Stryk- 
er’is jau praeitą savaitę 
klausimais privertė Cham- 
bersą prisipažint, kad jis 
po priesaiką 6 kartus me
lavo. Tai viso jau 9 priesai
kos sulaužymai.

Suimta Deportavimui 11, 
Detroito Progresyvių

Detroit. — Pagal genera- 
lio Jungt. Valstijų prokuro
ro Tomo Clarko įsakymą, 
valdžios agentai areštavo 
“Michigan Workerio” re
daktoriaus žmoną Anna 
Ganley ir 10 kitų progresy
vių, vyrų ir moterų; laiko 
juos po $5,000 užstatais; 
grasina deportuot iš Ame
rikos kaip nepiliečius ta
riamus komunistus.

Amerikonai ir Vokiečiai 
Užmušė Civilinį Rusą

Berlin. — Laike karniva- 
lo s o v i e t'i n ė j e Ber
lyno dalyje kilo muš
tynės tarp amerikonų-vo- 
kiečių, iš vienos puses, ir 
rusų, iš antros. United 
Press praneša, kad vokie
čiai užmušė vieną civilinį 
rusų 'pareigūną. Pasakoja, 
kad jis “peiliu užpuolęs” 
amerikoną kareivį Lee, ku
ris sužeistas. Sovietai areš
tavo Lee kaip žmogžudį.
nužudytasIndone-

ZŲ KOMUNISTŲ VADAS
New Delhi, Indija. — 

Pranešama, jog Indonezijos 
tautininkų valdžia nužudė 
komunistu vadą Taną Ma- 
laką, girdi, todėl, kad jis 
neva bandęs pagrobti indo- 
nezų premjerą Sutaną S j a-, 
hrirą 1946 m.

Rio de Janeiro, Brazilija. 
Susprogo lėktuvas; žuvo 26 
žmonės.

PAREIŠKIMAS
Mes, neangliškų amerikinių laikraščių redaktoriai, * 

esame giliai pasipiktinę teisėjo Medinos veiksmu, ku
ris įkalno tris iš dvylikos kaltinamųjų teisme prieš ko
munistų vadus. Mes tame matome naują laipsnį ban
dymuose terorizųotį ne tik šiuos teisiamuosius, bet ir 
darbininkų judėjimą ir Amerikos žmones bendrai to

kiu laiku, kuomet jie veda kovą už taiką ir demokrati
ją .Kaipo mačiusieji fašizmą daugelyje mūsų gimtųjų 
šalių, mes jaučiame savo pareigą įspėti Amerikos žmo
nes, kad* jeigu dabar nebus sustabdyti toki žygiai, kaip 
teisėjo Medinos, tai ir šioje šalyje' susilauksime nela
bųjų specialių teismų, kurie veikė Italijoj prie Musso- 
linio ir Vokietijoj prie Hitlerio ir kurie pavertė teisda- 
ryste tiktai piktu pasityčiojimu.

Mes reikalaujame tuojau paliuosuoti Henry Wins- 
toną, Johną Gates’ą ir Gusą Hall’ą, taip pat panaikin
ti ir kaltinimus prieš Komunistų Partijos vadus, kai
po neteisingai teisiamus, ir tuo būdu padaryti žingsnį 
dėl kelio pastojimo fašizmui šioje šalyje.

(Pasirašo)
Michele Salerno, L’Unita. del Popolo redaktorius.
Margit Adler, German-American redaktorius.
Zoltan Deak, Hungarian Daily Journal' redaktorius.
Dr. K. Krinken, Russky Golos redaktorius.
Christos Nicolopoulos, Greek American Tribune reel. 
Roy Mizara, Lietuvių Dienraščio Laisvės redaktorius. 
Michail Tkač, Ukrainian Daily News redaktorius. , 
Rafael Lopes-Rosas,, ispanų-portorikiečių Liberation 

redaktorius.
Martie Martens, armėnų Lraper redaktorius.

Senatorių Komitetas Vienbalsiai 
Užgyrė' Karinj Atlanto Paktų

Washington. — Senato 
užsieninių reikalų komite-, 
tas — demokratai ir repub
likonai — birž. 6 d. vien
balsiai užgyrė Atlanto kra
štų paktą, atsieit, karinę 
sutartį, nukreiptą prieš So
vietų Sąjungą.

Komitetas ragina visą 
Senatą negaišuojant užgirti 
šį paktą, kurį jau pasirašė 
Anglija, Francija, Italija 
ir devynios kitos vadina
mos demokratinės šalys.

Senatorių komiteto pir
mininkas-, demokratas To
mas Connally pareiškė, būk 
tą karinė sutartis tarnau
sianti taikos palaikymui..

Atlanto paktas įpareigo
ja visus pasirašiusius jį 
kraštus tuoj ir sykiu kovoti, 
jeigu bent vienas tų kraštų 
būtų “užpultas.”

Tūli Kongreso nariai nu
rodė, jog paktas įgalina

Kiny Darbininkai Pastoja 
Kelią Čiango Plėšikams

Nanking, Kinija. — Liau
diški kinų partizanai ir 
darbininkai apsaugo daug 
įrengimų- ir įvairių reikme
nų, kad jų nesunaikintų 
Čiang Kai-šeko tautininkai, 
bėgdami nuo Liaudies Ar
mijos.

Hankowe’ darbininkai 
tyčia supurvino garvežius 
(lokomotyvus) ir nuvarė 
juos ant šalutinių geležin
kelių bėgių, kad atrodytų, 
būk tie garvežiai niekam 
netikę. Todėl tautininkai 

prezidentą pradėti karą, 
apeinant Jungtinių Valsti
jų Konstituciją, kuri sako, 
jog tiktai Kongresas tegali 
karą paskelbti.

Trumano valdžia iš ank
sto reikalauja, kad Kon
gresas paskirtų apie pus
antro biliono dolerių Atlan
to pakto šalims ginkluoti 
per vienus metus. Kadangi 
paktas daromas 20-čiai me
tų, tai tų šalių ginklavimas 
galėtų Amerikai lėšuoti vi
so iki 30 bilionų dolerių. '

Amerikos valstybės de- 
partmentas taipgi reikalau
ja greitai užgirti Atlanto 
paktą, kad sustiprint ame
rikonų poziciją prieš Sovie
tus dabartinėje Keturių 
Didžiųjų užsieninių minis
trų konferencijoje Paryžiu
je. Tie ministrai svarsto 
Berlyno ir visos Vokietijos 
sutvarkymo klausimus.

bėgdami ir nesprogdino tų 
garvežių, nors tai buvo vi
sai geri garvežiai.

Tautininkai, pirm bėgant 
iš Hankovo, planavo sunai
kint laivus ir valtis tame 
Yangtze upės uoste. Bet 
darbininkai išplukdė laivus 
ir valtis tolyn iš Hanko- 

wo, o kai Liaudies Armija 
atėjo, tai parplukdo juos 
atgal. ■

Vučin mieste tautininkai, 
artėjant liaudininkams, 
bandė sunaikinti maisto

New Yor k. — Federalis 
srities apeliacijų teismas 
pirmadienį atmetė Johno 
Gates advokatų prašymą 
paleisti jį iš kalėjimo už 
užstatą. ■ •

Teisėjas Medina -pasiuntė 
Gatesą, Daily Workerio 
redaktorių, 30 dienų kalėti 
už tai, kad Gates atsisakė 
teismui išduoti vardus ko
munistinio veteranų komi
teto narių.
" Gates, vienas iš dabar 
teisiamųjų 11 komunistų 
vadų, buvo pirmiau paliuo- 
suotas už $5,000 parankos.

Smerkia Nehru Valdžią 
Už Unijistų Žudymą

Peiping, Kinija. — Visos 
Kinijos Darbo Unijų Są
junga užprotestavo, kad 
Indijos premjero J. Nehru 
valdžia žudo ir/urmu areš
tuoja veiklius unijistus ir 
politinius pažangūnus, o 
dar vadinasi “demokrati
nė” valdžia.

Kinijos Unijų Sąjunga 
turi 3 milionus narių.

Indijoj į kalėjimus su
mesta 25,000 unijistų ir 
progresistų.

SU GRAIKIJOS LĖKTU
VU ŽUVO 22

Athenai, Graikija. —Hai
nan sudužo lėktuvas; žuvo 
vienas Graikijos monarcho- 
fašistų generolas ir 21 ki
tas asmuo.

Graikų Partizanai Nušlavė 
Monarchists Patomatoj

London. — ^Demokratinių 
graikų - partizanų koman
da pranešė, kad jie šturma
vo ir. užėmė Patomatą, 
svarbią monarcho - fašistų 
armijos poziciją Grammos 
kalnuose. Partizanai su
naikino, sužeidė bei suėmė 
Patomatoj visus fašistų 
kareivius ir , oficierius ir 
pagrobė jų ginklus ir amu
niciją.

Anąla-Jankiai Tebešneka 
Apie “Berlyno Blokadą”

Paryžius. — Anglai - 
amerikonai Keturių Di
džiųjų užsieninių ministrų 
konferencijoj pasakojo, būk 
Sovietai “iš esmės dar blo
kuoją” jų ^raukiniams va
žiavimą iš vakarinės Vo
kietijos į Berlyną, nes So
vietai vis dar neužbaigia 
v o k i e č ių geležinkeliečių 
streiko...

Tą socialdemokratų va
dovaujamą streiką remia 
patys amerikonai, anglai ir 
francūzai, kad priverstų 
Sovietus tiktai vakarinių 
talkininkų markėmis mokė
ti vokiečiams geležinkelie
čiams algas.*

sandėlius, bet žmonės daug 
tq maisto paslėpė ir sutau
pė Liaudies Armijai.

Bet teisėjas Medina, tos 
bylos vadas, atšaukė pa
ranką, kuomet Gates atsi
sakė šnipinėti prieš savo' 
draugus. ♦

Trijų teisėjų apeliacinis 
teismas atidėjo iki ateinan
čio pirmadienio Gates’o ad
vokatų prašymą panaikint 
jam 30 dienų bausmę neva 
už teismo -paniekinimą. 
Mat, teisėjas* Medina atra
do, jog Gates’o nesutiki
mas išdavinėti kitus komu
nistus tai esąs “teismo pa
niekinimas”.

Tuo tarpu Gates ir' du 
kiti komunistų vadai, Hen
ry Winston ir Gus Hali, 
laikomi kalėjime ir tik tei
sman atgabenami.

Medina nuteisė Winstona 
ir Hali, taip pat už “teis
mo paniekinimą”, kalėti iki 
šios bylos užbaigos todėl, 
kad jie protestavo prieš 
bausmę Gates’ui ir prieš 
kaltinamųjų vertimą išda
vinėti kitus komunistus.

Kitos Apeliacijos
Winstono ir Halio advo

katai antradienį taip pat 
kreipėsi į federalį srities 
apeliacijų teismą, reikalau
dami paliuosuot juos už už
statą. Medina, įkalindamas 
juos, irgi atšaukė senuo
sius užstatus.

Valdžios prokuroras Mc- 
Gohey antradienį bandė ’ 
priverst Gatesą išduot 
Queens County ir New 
Yorko valstijos Komunistų 
Partijos švietimo direkto
rius. Gates atsake, “neži
nau.”

. Gates’o advokatas Sa
cher’is savo apeliacijoj nu
rodė, jog teisėjas Medina 
laužo Jungtinių Valstijų 
Konstitucijos Teisių Bilių, 
kuomet jis spiria kaltina
muosius šnipinėti pbieš ki
tus komunistus ir kalėjimu 
baudžia už atsisakymą nuo 
išdavystės.

Teisiamųjų advokatai 
nurodė, kad jeigu būtų iš
duoti kitų komunistų var
dai, tai samdytojai išmes
tų juos iš darbo. Negana 
to. Valdžia galėtų panau
doti tuos vardus “krimina
linėms” byloms prieš juos.

Komunistų vadai teisia
mi neva už suokalbį, skelb
ti, būk reikią jėga ir prie
varta nuversti Jungtinių 
Valstijų valdžią.

{kalintas Georgijos 
Komunistą Vadas Chase

Atlanta, Georgia. — Šios 
valstijos Komunistų Parti
jos pirmininkas B. Chase 
tapo areštuotas ir už $5,- 
000 užstato teismui laiko
mas tiktai todėl, kad rene
gatas Mevans Wilder pas
kundė, būk Chase grūmo
jęs jį primušti. Bet ir pats 
valdžios prokuroras Dan 
Duke sako, “mažai tėra pa
rodymų, kad Chase būtų 
Wilderiui grūmojęs.”
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Kas Dėl to Kaltas?

MŪSŲ DARBO UNIJOS
Reikalaus algų 
pakėlimo

Šiomis dienomis Estes 
Park, Colorado, įvyko CIO 
United Packing House 
Workers unijos konvencija. 
Ji atstovauja du šimtu tūk
stančių mėsos pramonės 
darbininku.

Konvencija nutarė staty
ti samdytojams reikalavi
mą algų pakėlimo. Unija 
reikalaus, kad būtų darbi
ninkams mokama už 34

Praė/usį sekmadienį St. Patricko (New Yorke)’kated-:valandų darbo savaitę tiek, 
roję sakė pamokslą kunigas Timothy J. Flynn. Jis didžiai kiek, dabar išpuola t.„ 
apgailestavo, kad daugelis katalikų paneigia “dvasią valandų darbo savaitę. Da- 
šventa,” kad ja pamiršta, kad per daug žmonių krypsta j lyka.s tame, kad skerdyklų 
į pagonizmą. ' mesos pramonės Į-

Mums sunku suprasti, ką kun. Flynn turi galvoje, sa-|mon^ ^ar^ininkų uždarbis 
kydamas “krypsta į pagonizmą.” Mums neaišku, ką jis i yra šernas. Tiesa, vidutinė 
supranta “pagonizmu.” Pagonimis jis, matyt, vadina; „LUT*
tuos, kurie atsisako sekti katalikų dvasiškijos rodomuoju 
keliu, tuos, kurie tampa materialistais sąvokoje, savo 
galvojime.

Bet, jeigu šiandien daug katalikų neklauso kunigų, 
tai kas dėl to kaltas: argi ne patys kunigai? Ar ne patys 
vyskupai ir Vatikanas?

Katalikai, darbo žmonės, gerai žino, jog karo metu 
Vatikanas rėmė fašizmą: jis rėmė ir teberemia fašizmą 
Ispanijoje, jis rėmė ir teberemia fašizmą visur; jis rė
mė fašistinę ašį, jis padėjo kiekvienai liaudies 
klikai, kur tik ji pasirodė.

Imkime kasdieniškesnius katalikų dvasiškijos 
mus. Štai, aną dieną skaitėme korespondenciją iš 
slovakijos. To krašto katalikų dvasiškija pradėjo 
ti darbininkuose propagandą, jog,-girdi, dirbti fabrikuo-! ^ne^^^i^ikui' 
se daugiau 8-nių valandų, yra ne tik negera, bet tiesiog Į ^ovau « qįq ŲnįįecĮ pre_ 
nuodėmė, griekas! ] wery Workers unija. Uni-

Nuo kada Cechoslovakijos katalikui dvasiskija taip| -os acĮVokatas Paul ’0Dwy- 
“sudarbininkėjo”? To krašto spauda nurodo: ji “sudar- 
bininkėjo” nuo tada, kai to krašto pramonė tapo suvi
suomeninta, kai fabrikai, kasyklos, geležinkeliai pata-i~ak(^ kacĮ derybos eina ge- 
po visos tautos nuosavybe. . . i raja vaga ir galimas daik-.

Bet prieš karą, kuomet Čechoslovakijos fabrikai njtas> kad neužilg0 bus susi. 
kasyklos priklausė kapitalistams, tai katalikų dvasiš-] taįkyta 
kija’neskelbė, būk darbininkams dirbti viršlaikius sek-] c '_____
madieniais esąs griekas, nuodėmė! “Nuodėmė” dirbti] Terorizuoja pažangiusius 
patapo tik tuomet, kai šalis žengia į socializmą, kai ten ] unijistus 
vyriausybė ragina kiekvieną darbininką dirbti juo dau-; petrOit Mich _  Sako-
giau ir geriau, nurodydama, kad jie dirba sau, o ne ka-;ma> kad ’po]icija turi sua- 
pitalistams. i reštavus ir laiko uždarius

Argi Čechoslovakijos darbininkai nemato, ko siekiasi ] apje šimtą žmonių. Tai re- 
katalikų dvasiškija? • - .......... .

O kai jie tai pamato, tai atsisako jos klausyti ir “r 
liškuose reikaluose,v nes supranta, kad dvasiškija veid-i 
mainė, ne jų interesus ji gina.

Arba paimkime Lietuvą: katalikiškoji dvasiškija in-i 
stiguoja, slapta ragina, “įkvepia” 
dyti Lietuvos gyventojus už tai, kam jie pritaria tary- unjjistų. Kai pernai buvo i 

“binei santvarkai. Banditai degina žmonių namus, žudo; pjautas Walter “ 
pačius žmones, tikėdamiesi tuo būdu neprileisią kraštui ] pirmiausia policija pašilei- i kietis 
socialistinės santvarkos įvykdyti. ;do persekioti komunistus ir

Argi žmones to nemato? Žinoma! O pamatę, nelabai-:kitus pažangiečius. Bet vė
siais dvasiškijos darbeliais labai pasišlykšti ir jau “r*; ' *’--------
vorsuojasi” nuo bažnyčios, patapdami bedieviais.

i Jei paimsime Amerikos katalikų dvasiškijos darbelius nosi
— tą patį matysime: Milžiniškoje daugumoje dvasiškija rių, kuriam net ir Reuther 
dirba viską, kas tik neša nenaudą darbo žmonėms. Ar atrodė komunistu! 
.seniai čia pats kardinolas Spellmanas didžiavosi tuo, kadi 
jis sulaužė kapinių duobkasių streiką?!

• . — ■» • -r-,. . • 1

už 40

džiui, jeigu pažangiųjų 
kandidatas į biznio agentus 
James A. Kennedy gavo 
3,730 balsų, tai reakcijo- 
nierių kandidatas John W. 
Nelson surinko tik 1,153 
balsus.

Svarbu pabrėžti ir tai, 
kad CIO lyderiai irgi labai 
daug dėmesio kreipė į rin
kimus šiame lokale. Jie no
rėjo pravesti savo pasekė
jus ir; išplėšti lokalą iš kai
riųjų ; vadovybės. Eiliniai 
nariai jų pasikėsinimą at
mušė.

Nepaprastas laimėjimas
San Francisco, Cal.—Kad 

CIO International Long
shoremen’s and Warehouse

Workers unijos prezidentas 
Harry Bridges laimės rin
kimus, tai niekas neabejo
jo. Bet kad jis laimės to
kia milžiniška balsų dau
guma, tai daugelis netikė
jo. Mat, prieš jį buvo su
mobilizuotos visos jėgos: 
tos pačios unijos reakcijo*- 
nieriai, CIO vadovybė ir 
pagaliau valdžios Depart
ment of Justice. Kreditas 
unijos hariams, kad jie ne
pabūgo jokių reakcijos gąs
dinimų. Kiekvienam aišku, 
kad valdžios įsimaišymas 
ir iškėlimas bylos prieš 
Bridges buvo taikytas tam, 
kad pakenkti jo kandidatū
rai.

Už palikimą Bridges uni
jos prezidentu balsavo 30,- 
406 jūrininkai. Jo oponen
tų, reakcijonierių kandida
tas Tommy George, 
tik 7,070 balsų.

JUBILIEJAUS ATŽYMEJIMAS
Brooklynas parode, kaip arti prie širdies kiekvienam 

pažangiam lietuviui yra dienraštis Laisvė. Tik viename 
parengime sukelta $506 jubiliejinių dovanų dienraš
čiui. Aukojusiųjų vardai jau buvo paskelbti.

Tos aukos buvo surinktos geg. 29 d. koncerte, kurį 
brooklyniėčiai surengė dienraščiui Laisvei, sukėlimui pi
nigų išleidimui dienraščio jubiliejinės laidos. Publikos 
skaitlingumu šis parengimas nelabai tepavyko, bet finan
siniai pavyko gerai. Kurie iš bruklyniečių nedalyvavote 
parengime, savo dalį galite dabar pridėti. Jonas Grubis 
per šventes buvo išvykęs į Bridgeport^. Išvažiuodamas 
jis apgailestavo, kad negalėsiąs būti parengime, tad tam 
tikslui davė porą dolerių. Tą patį galėtų padaryti visi 
bruklyniečiai, kurie turėjo kitus užsiėmimus ir negalėjo 
dalyvauti pramogoje.

Iš įvairių vietų gauta dienraščiui paramos sekamai:
Geras JBruklynietis. ................................... $20.00
Per I). M. Šolomską iš Baltimorės pikniko aukų 33.50 
Kazys Vikonys, Philadelphia, Pa. ..
Chas. Tamošiūnas, New York City. 
J, & P. Mineikiai iš Montello, Mass. 
D/ Sukackas, Lkwrence, Mass.........
S. Sasna, Brooklyn ........................
Frank Navikas, Brooklyn ...............
Jonas ir Anast. Kauliniai, Maspeth, L.T., N. Y. 3.00
J. Žilinckas, New Britain, Conn................
Jonas Dragun, Roxbury, Mass. .................
Jonas Grubis, Brooklyn ...........................
P. J. Bernotą, Piney Fork, Ohio ...............
Andrius Jenkeliūnas, New Milford, N. J.
S. Raudonas, Barnegate, N. J.....................

. Anton Čekanauskas, Springfield, N. J. ...
Stanley Worth, Brooklyn, N. Y................
P. Pilienas, Philadelphia, Pa......................
Gražus pasirodymas su parama dienraščiui. Dėkojame 

visiems už paramą ir turime vilties, kad kiekvienas Lais- 
j vę mylinti asmuo pasirodys taip, kaip tie, kurių vardai 

universiteto aukščiau paduoti.
pręfesorius! Sekančiame pranešime pirmose eilutėse bus Worces- 

> pareiškė, | Muss. Nepraleiskite nepasiskaitę.
Beje, jau visai arti mūsų didieji parengimai — Brook-

gavo

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00per valandą, bet tik retas 

kuris darbininkas išdirba 
pilną savaitę. Tuo būdu me
tinė alga pasidaro visai že
ma. Su šeima darbininkas 
negali žmoniškai pragyven-1 
ti.

Konvencija taipgi nutarė 
derybose su samdytojais 
reikalauti užtikrintos meti
nės algos.

JONAS KAšKAITIS

Už Taiką ir Saugumą!
(Tąsa)

Valesas padarė pasiūly
mą, kad prezidento Truma- 
no planas padėt atsilikusiem 
kraštam turėtų eiti per 
Jungtinių Tautų organiza
ciją, taipgi kad praktiški 
Amerikos, Tarybų Sąjungos 
ir kitų šalių specialistai pa
dėtų Kinijos žmonėms grei
čiau atsigauti ir pakelti gy
venimo standarta.

Atbundančios Indijos pa- 
žangūnas mokslininkas, ma
tematikos profesorius Ko- 
sambi, vienintelis atstovas 
iš Azijos, priminė šiam 
konferencijos skyriui, jog 
tarpe (ki tokių naikinimo 
priemonių, badas tebėra 
vienas baisiausių masinio 
niokojimo įnagių. Amerika 
plačiai ir planingai vartoja 
šitą žiaurų įnagį prieš Azi
ją ir prieš daugelį kitų pa- 

| šaulio krąštų. Ji peni juos 
. ; zultatas ieškojimo krimina-1 kulkomis ir karine amuni- 

s.yj!isto, kuris aną dieną pašo- : eįja> kur reikia duonos, 
el,‘-lvė Victor Reuther. maisto ir kitų gyvenimo

i Šis pasikėsinimas ant u- reikmenu ...
... , .i nijos vado panaudojamas i Truputis iš visuomenimų

visokius banditus zu- terorizavimui pažangiųjų! ir ekmwminių mokslų sky- 1 * VA >■ Lx 1 t V T Z-X | <j riaus. ___
Keutnei, j ęĮ^įui pirmininkavo

priešų

veiks 
Čecho 
skleis

Dviejų mėnesių streikas
New Yorko miesto bra- 

Ivorų streikas tęsiasi jau du 
! mėnesiai laiko. Streikui va-

er ir federalinės valdžios 
taikytojas John L. Fenton

riaus. Šio skyriaus posė-j 
• ameri-]

Kolstonas Varnas, 
ekonomijos profesorius Am- 

j- i,. * ., , lhersto universitete. Jis radi- ] hau pasirodė, kad ant Wai-| jo Amerika šal-
! ter Reuther gyvybes kesi-:įajam karui laik ti iš.

1 Vlenas 1S ‘-eakdonie- per $23,000,000,000 
jį metus. Tai atsieina vidų-

Istorija kartojasi. Polici-! “ ,A™r*kos Šeim.^aiJ)0 
__ _ __ .__________ . i ja suėmė ir klausinėjo:

Ar jūs, kunige Flynn, manote, jog viso to tikintieji1 Frank Manfred, seną ir žy-Į 
žmonės nežino, o jei žino, nemoka padaryti iš to atitin-j dų automobilistų unijos1 
karnų išvadų? - i veikėją.

Klystate, jei taip manote! ; ;------ -
! Progresyviai laimėjo 
, rinkimus

Erie, Pa. — CIO United I f

Electrical Workers unijos 
lokalas 506 yra vienas iš 
didžiausių visoje unijoje. 
Jis turi apie 14,000 narių. 
Šiomis dienomis praėjo šia
me lokale viršininkų rinki
mai. Rinkimus milžiniška 
dauguma laimėjo progresy
vių sąrašas. James Carey 
pasekėjai gavo tokį smūgį, 
kokio jie nesitikėjo. Pavyz-

Didėja Protestų-Balsai \ ,
Teisėjo Medinos “žygis,” atliktas birželio 3 d. Foley 

Aikštėje New Yorke, nuskambėjo per visą kraštą ypa
tingu tonu: hitleriniu tonu.

Įkalinimas‘trijų komunistų vadovų, kuriems byla buvo 
sudaryta be jokio pagrindo, supurtė netik komunistams 
prijaučiančius žmones, bet net ir konservatyvius, kurie 
komunizmui nepritaria, bet kurie mato, jog tokiame tei
sėjo Medinos veiksme mūsų krašto teismai verčiami į 
fašistinius.

Jeigu teisme yra laužoma šalies konstituciją, jeigu tei
sėjas tai verčia liudininką daryti teismo salėje, tai ką 
gi daugiau besakyti!

Tūkstančiai Amerikos žmonių — daugiausiai darbi
ninkų, — pareiškė prieš tokį teisėjo žygį savo protestus. 
Kelių dešimčių tūkstančių unijistų darbininkų vardu bu
vo pasiųsti protestai; šimtai intelektualų ir visuomeni
ninkų pareiškė savo protestus.

“Prisidengusi anti-komunistine kova, pavojingu grei
čiu Amerika, žengia link naminės rūšies fašizmo,” sakė 
Henry A. Wallace. “Teisėjo Medinos veiksmas pastūmėjo 
mus vienu žingsniu tolyn ta pavojingąja kryptimi...”

Kongresmanas Marcantonio, Amerikos Dąrbo Parti
jos vadas, nesuranda žodžių šiam teisėjo Medinos dar
bui pasmerkti. t

“Daily Worker” rašo, jog ateina daugybė telegramų 
iš Europos kraštų, iš Lotynų Amerikos kraštų ir kitur, 
taip jau smerkiančių šį teisėjo Medinos žygį.

Ties pastatu, kuriame vyksta teismas, tūkstančiai 
žmonių pikietininkų gretose pareiškė savo protestą.

Šiuos žodžius rašant, New Yorko darbininkai ruošiasi

3.00 
3.00 
2.00 
2.00 
2.00 
1.00
1.00 
1.00 
1.00

- . j $13 išlaidų kas savaitė. Ko- 
ikia tai sunki, ir visai nerei- 

uniios ■ ^a^n8’ai antmesta našta 
" i mūsų šalies žmonėms!. . .

Visuomeninė veikėja prie 
jPitsburgo universiteto Gra- 
jsė Markus aiškino, kaip 
vargina ir baladoja žmonių 
nervus ir protą tie visokie 
nuolatiniai baidymai, baugi
nimai ir karinės propagan
dos ir ragangaudžių isteri
ja. Šitos beprotiškos baimės 
tinklas pagauna ir įpainioja 
milijonus Amerikoj gyven
tojų. Vienas iš septynioli
kos žmonių gauna proto pa
mišimą. Bepročių ir pami
šėlių ligoninės kimštinai

dalyvauti didžiulėje Union Square (New Yorke) de.- 
monstracijoje, suruoštoje tuo pačiu reikalu.

Vadinasi, žmonės, kuriems rūpi išlaikymas pagrindi
nių laisvių, garantuojamų mūsų krašto . konstitucijoje, 
subruzdo ne juokais.

Turime atsiminti, kad čia vyriausias klausimas eina 
ne dėl tų trijų įkalintų komunistų vadovų išlaisvinimo. 
Čia dalykas yra kūr kas didesnis: jeigu teisėjas Medina 
šiandien laimi, įkalindamas šiuos tris, jeigu jo padarytas 
žygis tampa juridiniu precędentu, tai tuomet kiekvienas, 
kas nepatinka vienam ar kitam teisėjui, negali tikėtis be
šališkumo mūsų teismuose.

Todėl, kova už šitų trijų asmenų laisvę, kova už visų 
teisiamųjų 12-kos komunistų vadovų laisvę, yra kova 
,už mūsų krašto konstituciją, už Teisių Bilių.

Kas to nesupranta, tas yra, arba aklas, arba neapy
kanta komunizmui jį taip visiškai suglumino, kad jis nie
ko nebegali daugiau besuprasti. „

prikimštos tokių . baidymo] 
isterijos aukų. Tiems pami-J 
šėliams užlaikyti ligoninėse' 
atseina $500,000,000 kas-] 
met. Ir kasmet į pamišėlių] 
ligonines subrukama . po] 
300,000 iš proto išvarytų ] 
žmogysčių . . . 

Harvardo i 
e k o n o m ikos 
Paulius Svyzis 
kad Maršalo planas nepa-! 
siekia savo užsibrėžto tiks- i |vn<) Jil,’ {\javl>arc|0 piknikai. Dar nieko nesigirdi, kas iš 
lo. Kai to nelaimingojo pla- įuf v ks j 'tuos piknikus.
no terminas užsibaigs, tai baį laika£. a sirūpinti busais. Prašome greit mums
Vakarų Europos krize bus ešti kul. organizuojate vykti busais. / Reikia pa-
dar gilesnė, negu pirma to; dienraštyje, kad žmones žinotų, kur kreiptis, 
buvo... j Laisvės Administracija.

O kaip brangiai jis atsi-i ______ ____ —------ - ■ ■ -- -------------------
eina Amerikos žmonėms!j ja džimkroizmas, kukluksai dęs auseles,'kaip įbauginta; 
Netik pinigiškai, bet ir mo-j-p kitokie amerikietis- zuikelis- saugosies. r”olz‘ 
raliai, doroviškai ir sveika- kos demokratijos blizgu- 
tiškai. Amerikos žmones net 
iki išprotėjimo daveda tik-] 
sliai ir sistematingai veda-] 
moji šaltojo, karo propa-i . , .
ganda, — Tarybinio užpuo- Amerikoj eina_ blogyn, et maištingo elemento. Nepa- 
limo (agresijos) košmaras, 

I komunistų sąmokslai xir vi- 
isokie raudonbaubių barška- 
] lai. .. O tuo tarpu visų pa- 
i šaulio kraštų ir tautybių 
] žmonės atspariai ir atkak
liai stengiasi patys savo rei
kalų žiūrėti, nepaisant viso
kių skersp.ainių ir prievar
tų. Ir tų skerspainių ir 
prievartų vari neto j ai, ku
rie deda savo viltis į didžio
jo biznio galybę ir laisvos 
pramonės neliečiamybę, pa
sijus beviltiškai įsiklampinę 
į ekonominio nepastovumo 
ir politinės reakcijos liūgy- 
ną.

Dovydas* Lubskas, maisto 
ir žemdirbystės skyriaus 
vedėjas Jungtinių Tautų 
organizacijoj, karčiai pasa
kė, kad pasaulio susiprati
mas prasideda nuo pilvo. 
Alkis ir badas nepripažįsta 
tautinių ribų. Jeigu mes 
negalime susitaikyti apie 
maistą tarptautine plotme, 
tai mes nieko negalėsime 
pasiekti .-. .

Kolumbijos universiteto 
antropologijos profesorė Ge
nė Veltfišaitė pagrindiniai 
ištyrinėjo Afrikos, Indijos, 
Centrinės Amerikos kanalo 
juostos ir Jungtinių Valsti
jų gyvenimo sąlygas ir pri
ėjo išvados,, jog pašaknį nė 
problema yra rasių ir kolo
nijų klausimas. Rasinė ne
apykanta, rasizmas, džim- 
kroizmas yra daugiau, ne
gu tik - žodiška doktrina. 
Jis vykdo nedarbą ir žudo, 
užmuša žmones .. . Ameri
ka giliai įsivėlusi į šitą be
gėdišką rasistinį vejušį — 
ir ji šaltakraujiškai pa
smerkia šimtus įhilijonų; 
žmonių masiškam badui. Ir 
menkos tėra galimybės, kad 
tai galėtų pasikeisti, page-

no terminas užsibaigs, tai

.S 
saugosies, nieko 

neprasitardamas prieš “ka- 
. zioną” išblėsusią demokrati-

ciai ’ ’ ’ 1 . i ją, vis viena tu nesi užtik-
Šis tas iš švietimo sky-■ pintas, kad tavęs kada ne- 

i riaus. švietimo dalykai|grįebs už pakarpos, kaipo

kokia laisvesne mintis vai*- ■ kautos klimatas eina tirš- 
mokytojai prašalina-^yn: nors tu ir tylėsi, tave 

, jei jie neina ; gali įtarti.
Apie akademinės laisvės 

karpymą 
kalbėjo trys 
Vašingtono 
profesoriai.

Varšuvos 
profesorius ! 
ovskis metė šviesesnį vilties 
spindulį į tirštai užgulusias 
Amerikos švietimą miglas. 
Naujojoj Lenkijoj švieti
mas* eina planingai ir pla
čiai. Netik universitetuose 
ir mokyklose, bet ir darbi
ninkų ir kaimiečių klubuo
se, skaityklose, teatruose. 
Ir ten nėra varžymų ir gra
sinimų, kurie paralyžiuoja 
žmogaus gabumus. Nevien

(Daugiau bus)

zoma, ] 
mi iš darbo, 
siaurai nustatytu amerika-j 
nizmo keliu. Tave nuolat; 
persekioja netikrumo ir pa
vojaus mintis, baimė atsi
durti be darbo.

Mokytojų tautinės sąjun
gos pirmininkė Rožė Puše
lytė užsiminė, jog mokslas 
suvarytas už auksinės užuo- 
dangos — dusinamas, troš
kinamas. O be laisvos, ne
varžomos minties negali ge
rai tarpti nei mokytojai nei 
mokiniai.

Ilinojaus universiteto pro
fesorius De Boras priminė' 
delegatams visą tą varžo
mųjų įstatymų eilę, ką sku
botai grūdama per seimelių 
malūnus. Nors tu ir suglaū-

universitetuose 
išguitieji iš 
universiteto

universiteto
Stanislovas Os-

Aukščiausiojo šalies teismo teisėjas Robert H. Jackson 
prisiekdina Gordon Dean iš Vista, Cal., naujuoju na
riu Atominės Energijos Komisijon speciaiėse apeigose 

Washingtone. Dešinėje stovi to pat teismo teisėjas 
**■ . Stanley Reed.
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Darbo žmogus yra laimingas tada, ka
da galingas, o galingas tada, kada orga« 
nizuotas ir apsišvietęs. Ar jau priklauso
te darbo žmonių reikalus ginančioje drau
gijoje? Ar gavote jai naujų narių? ■

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

Ponas Dejuoja, Kad Lietuvos 
Moterys Valdo Traktorių

Tūlas ponulis, pasirašęs' velijusi arti ar akėti negu 
V. Indrajis, Draugo laidoje! eidama paskui ariantį vy- 
už birželio 3-čią, nori pliek- ■ riškį, susileųkusi, rankiniu 
ti tarybinę Lietuvą, bet, ne- kuolu suplytėjusį molį dau- 
rasdamas faktų, susigraibs- žyti, sodinti bulves. Daug 
tė štai koki šiaudą. Jis ra- noriau būtų arusi ar akėjti
so: si vieton keliaklupščia ar

■ pasilenkusi kasti bulves, 
rauti linus, rišti rugius, ra
vėti daržus, milžti karves, 

' prinešti vandens.

“ ‘Merginos, Ant 
Traktoriaus!’ ”

“Tokius ir panašius šū
kius mėto komunistinė ‘Tie- j * -
sa’, ragindama Lietuvos' Mes, meigaites, su jau- 
moteris ir merginas grieb- i n(;sniu bro iu varzydavomės 

tik uz teisę arti, bet kad jis ne-tis šio sunkaus, grynai 
vyrams skirto amato, šia 
proga nurodoma, kad ‘Sme
toniniais’ 1
nė viena mergina nė nega-i 
Įėjusi svajoti būti traktori
ninke. Tik Tarybų valdžia 
suteikusi šią ‘dovaną’ Lie
tuvos moterims. .. Štai, gir-

norėdavo tų vadinamų “mo
teriškų darbų” dirbti, tai

laikais Lietuvoje imes T’ TP° “vyrui-” 
: noma, turėdavome nusileis- 
> ti.

Kokia būtų buvusi laimė, 
jeigu žagrę ar plūgelį, lie
sos kumelaitės traukiamą,

UAB •
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aplipusios moliu, kaip ant rėžio ganiusios piemenukes smetoniš- 
Ne.

Lietuviškos vyžos, 
kos Lietuvos laikais? Ne. Čia amerikietiškas padaras. Apsiavusios maišais, CIO 
United Office and Professional Workers of America narės pikietuoja puošnią I. 
Miller čeveryky krautuvę ant garsiosios New Yorko Fifth Avenues, parodyti svie
tui, kad tos firmos batsiuvykloje Long Island City, Queens, nebegaminami čeve^- 
kai, nes šapos darbininkai, su virš tūkstantis jų, atsisako peržengti ofiso darbini 
ptkieto liniją. Streiko priežastis: turėdamas savo reikalu sargu Taft-Hartley a 
bosas atsisako derėtis su UOPWA Lokalu 16-tu, nors nariai pasirinko ji Naciorfalės 

Da^bo Santykių Tarybos neseniai pravestuose balsavimuose.

Šviesa Buvusios Vargdienės 
Valst. Dragūnienės Troboje

di, visoje SSSR ‘ apie 200,- būtu™. tuo1met. ,^alė>ios 
000 moterų traktorininkių! Paversti 1 drąsiai —J-

“Tiesa, kad Nepriklauso- ^ar?^ ti aktorių, verčiantį 
moję Lietuvoje nebuvo trak-1 ^.l ias Vva8as lr dai galėju- 
torininkių. Bet ‘draugai’’S1OS Pacios * 
turėtų žinoti ir tai, kad ta
da Lietuvoje nebuvo ir to-

000 moterų traktorininkių! paversti į drąsiai pūškuo-

ant jo sėdėda
mos važiuoti vieton vilkti 
paskui žagrę sekant ant me- 

į prilipusius 
kelis svarus žemių! Ir prie 
to visko dar būtume galėju
sios tai padaryti ne vogčio
mis, bet kaipo teisėtos vai- 

zruotojos, savo darbo spe- 
gamino valgį ir pan. Kars-!pilstės, su lygia mokesti- 
tytis ant kokio nors trakto- įa^_1įvTral ^auna 
riaus jai nė į galvą neatė-, 
jc^Pagaliau, joks padorus,’ 
vyras prie tokio darbo sa-! 
vo žmonos ar dukters nė ne
būtų leidęs. Tiesa tad, kad 
tik Tarybų valdžia uždėjo 
Lietuvos moterims tokį var
gą.”

Tokia 
juokinga, 
pikta.

VILNIUS. — Vieškelis I lanko suaugusiųjų progim- 
i skiriasi į tris šakas, šie- naziją, stengiasi pasivyti 
j kiančias Daukšus, Ąžuolyną'prarastąjį laiką. Juzę, be 
ir kitus Liudvinavo vals-jto, galima išvysti ir Liudvi- 

į čiaus kaimus. Kiekvieną ry- navo bibliotekoje: ji čia vė
tą galima išvysti šiais ke- deja, tvarko naują kultū- 
liais skubančius jaunuolius; ros židinį, turintį jau tris 

; su knygų ryšulėliais užan-i tūkstančius knygų bei ke- 
tyje. Takais, takeliais, ve-i lias po kaimus siuntinėja- 

i dančiais iš išmėtytų sodybų,; mas kilnojamąsias bibliote- 
tai čia tai ten skuba vals- kėlės.

i tiečių vaikai, vieškelyje jų Janutei, trečiajai sese- 
i jau daugiau, o tuoj uz til-|rjaį, penkiolika metų. Mo
lto, jungiančio Liudvinavo kosi ir _lanko jau tre.
.miesteli . su'to pat. vaizdo. *į-ą kiaSę# kas žino, kas 
i kaimu, jau . nesibaigiančia; ]aukja §jos mažos pilietės, 
.srove plaukia moksleiviai.,kokios pareig0S) koks dar. 
i Vaisingai atvertos jiems — kelias juk visur atvi- 
. pradinių mokyklų durys, ras
j darbas vyksta taip pat tary-l
bu valdžios sukurtoje pro- Tamsia liaudimi vadino 
gimnazijoje. Čia pamokos < buržuazija darbo žmones, 
eina ir po pietų, — suau- stengdamasi juos laikyti te

igusių progimnazijoje, taip!bau nuo rašto ir knygos, 
pat pradėjusioje savo eg-i Prie vadinamosios “tam- 

į zistavimą pokariniais me-! sios liaudies,” matyti, bu
tais Bet ne vien tik šiuo’vo priskirti ir Dragūnai. 

, vieškeliu skuba kasdieną. Ką gi, laikai pasikeitė ir

kio didelio moterų išnaudo- klumpių
jimo, koks dabar yra Lietu
voje. Tais laikais moteris 
rūpinosi savo šeimos židi-j 
niu, vaikučių auklėjimu, jų- 
mokymu, žiūrėjo namų ūkio, i 
gamino valgį ir pan. Kars-'

už tokį pat darbą.
Oi, Kaip Jos “Karstosi!”
Baisus dalykas, rašo In

drajis, moterys turinčios 
“karstytis ant kokio nors 
traktoriaus.” Tik pamisly- 
kite! i

Pažįstu gal tūkstantį lie-'
I j • 1 1 1 1dejonė „atrodytų tuviu mote tet dar negu. 

jeigu j, nebūtų Į sįtikau kuri bijotųj

Ar Jūs Bijote 
Traktoriaus?
ko gi būti traktori- 
jąu taip sunku? Dėl 
“grynai tik vyrams 

Juk tai

Dėl 
ninke 
ko tai 
skirtas amatas?” 
maždaug tas pats, kas vai
ruoti auto ar Jėktuvą, kur 
kas lengvesnis, negu žagre 
ar plūgu, arti. O juk žagre ant

uzsi-

tais. Abejuju ar p. Indrajis, 
yra tiek “padorus,” kad bū
tų užnešęs bent vieną, nelei
dęs “karstytis.”

Daleiskime, kad.
karstyti” ant traktoriaus 
laipteliai turbūt mažiau pa
togūs už minėtuosius auto 
ar namų laiptelius (niekad 

traktoriaus nelipau,

Ko Brooklynietes Maršuos Į Washingtoną?
moksleiviai: atidarytos taip dabar tai — apsišvietusių

ar plūgu samdinė arė, ma
žažemė arė, vidutinė-ūki
ninkaitė arė, kuomet trūk
davo darbo rankų.

Ar jos skaitydavo tai ko
kia bausme, ar nepakeliama 
sukmena? Ne. Kiekviena 
mergina ar žmona būtų be-

nes traktoriaus neturiu, o 
mano kaiminka, kuri turi 
traktorių ir pati dažnai vai
ruoja, man, nemokančiai 
mechanizmo, nepatikėtų 
brangios mašinos). Bet, 
kaip tuomet su tomis, ku- 

irios Lietuvoje iki pat pas-

Daugelyje vietų Brookly- 
ne — prie teatrų ir krautu
vių, šapose ir susirinkimuo
se, ant gatvių kampų, o 
kartais ir pasibeldus į jūsų 
duris, pamatote Amerikos 
Moterų Kongreso narę, ku
ri pasisako:

— Brooklyno moterys 
maršuoja į Washingtona. 
Ar jūs eisite sykiu? Gal 
mums i
ti? Gal įgaliosite mus nu
nešti Washingtonan jūsų i 
prašymą?

— Kokį prašymą — 
šia moterų užkalbintieji

— Prašymą taikos, 
atsako moterys.

Tarybų Sąjungą tančių žmonių, kurie šian- 
nate pasauli. Vieton kalbė- dieną, už ketverių metų po 

karo, vis dai* tebegyvenaitis apie taiką su Stalinu,

Paktą.
—Prižadėjote tikra ren

dų kontrolę . . . Bet jūs iš
davėte kiekvieną rendos 
mokėtoją, leisdami savinin
kams •’ spausti aukštesnes 

j rendas ir iš taip jau pri- 
padėsi'te°'ten“ nuvyk-jsPaust£ ^ndauninkų _ 

Į — Prižadėjote nediskn- 
i minuoti ... Bet jūs išdavė
me negrus ir baltuosius, leis- 

klau i dami numušti žemyn teisių
I bilius, kuomet jūs, pone pre- 
! zidente, išvykote žuvauti.

— Jūs prižadėjote dau- 
igiau pinigų mūsų mokyk- 

Tas jų prašymas (petici-lloms ... Bet jūs išdavėte 
ja) prezidentui, po kuriuo,mūsų vaikus nužeminimu 
renka, parašus, kuriam nu-! mokslo standard©; sudėjote 
vežti į Washingtona papra- pinigus militarinėn pro- 
šo ir pinigėlių prisidėti pa-; gramon vieton dėti į staty

bą mokyklų, geresnėms al
goms mokytojams ir geres
nėms priemonėms.

■— Jūs prižadėjote pigio-1 
mis rendomis namų .. . Bet < 
jūs išdavėte šimtus tūks-|

pat naujos pradinės mokyk
los Turupėlyje, Ąžuolyne, 
Tarasiškėse. O dar apie 150 
šio valsčiaus darbo žmonių 
vaiku mokosi kitur: vieni c •

valstiečių šeima, pas kurią 
namuose galima rasti ir 
Petro Cvirkos tomelį, ir 
“Jaunąją Gvardiją,” ir po
litinę knygą, nekalbant apie 
tai, kad dienraštis šiuosejūs siūlote Šiauriu Atlanto dvigubuose skaičiuose, per-!apskrities centre — Mari-i _

i pildytuose butuose, kadan- i jampolėje, kiti — Vilniaus į namuose tapo būtinybe.
gi jūs sudėjote pinigus į|ir Kauno unkštosiose^^įo-Į 
bombas ir karo laivus vie-! kyklose. 
ton namu.

— Tai

_ . . Trys seserys — Marytė, 
, _ . sudėti L Juzė ir Janutė — komjau-
! krūvą visus šiuos, besimo- nuoies. Jos gyvai dalyvauja 

pažadėjote jūs, kančios, gautųsi visai gra- ! visuomeninėje 
prezidente ir nariai kong-'žus būrys: daugiau kaip gyvenimas 
reso. Juos turite išpildyti! i 1,200 moksleivių, ir. studen-' 
Nes ant išpildymo tu paža-i^U viename tiktai Liudvina- 
dų kabo klausimas taikos|v? valsčiuje! Beveik kiek- 
ar karo gerovės ar denre-Adena šeima siunčia savo 
sijos, tikros demokratijos ari vaikus i mokslą! Štai kokie 
priespaudos. i pasikeitimai įvyko švietimo

v . i srityje ten, kur seniau kiek-
.Ir saukia jos dalyvauti vjenoje troboje buvo dau- 

Liaudies^Zygyje j Washing- gjau beraščių, negu knygą 
toną birželio 8-tą, pasakyti į laikraštį paskaitančiu... 
prezidentui ir kongresui,! 
kad jie privalo savo paža-l 
dus išpildyti.

Virginia Mayo modeliuoja 
maudymą kostiumą.

į klausiųjų Smetonos gady
nės laikų “karstydavosi” ve
žimo minti, žardo krauti, 
karštoje, tvankioje jaujoje 
palubėje rugius ar linus 
džiauti, daržinės ar jaujos 
aukštinyje sukrautus javus 
numesti kūlimo metu, galvi
jams pašaro pripešti užlipus 
krypuojančiomis kopėčiomis 
į tvarto aukštinį’?

Ar jų vyrai buvo “nepa
dorūs”? Lietuvoje ir dabar 
dar daugelis moterų tebe
dirba tokius darbus, kaip 
kad tebedirba ir vyrai, nes 
dar nespėjo prisigaminti 
pakankamai mašinų, kurios 
užvaduotų moteris ir vyrus 
nuo visų sūnkių darbų. Ar 
tie vyrai “nepadorūs?” 1 
-0;- j e — smetonininkų 

laikais, sako jis, moterys 
galėjusios rūpintis vaikais, 
jų mokymu, virtuve . ..

Atrodytų, kad greičiau 
lauką suarusios, didesnį 
derlių ar atlyginimą už dar- 

(Tąsa 5-tam pusi.)

gal išgalę) yra toks:
“Jūs, pone prezidente, 

prižadėjote
“Veikti per Jungtines 

Tautas;
“Daugiau pigiomis ren- 

domis namų;
“Federalę paramą švieti

mui ;
“Nediskriminuoti;
“Nekelti rendų.”
Ir toliau atsišaukia į 

žmones:'
-— Pagelbėkite pasiųsti 

moteris į Washingtoną bir
želio 8-tą, reikalauti, kad 
prezidentas ir kongre
sas išlaikytų pažadus, ku
riuos pažadėjo liaudžiai.

Plačiau išaiškintiĄ mote
rys paduoda lapelį. Darbe, 
renkant parašus ir pinigus 
delegačių kelionei, nėra ka
da ilgai kalbėti. Tačiau tik
slus informavimas žmonių 
yra ne mažiau svarbus už

lis. Jis taikomas preziden
tui ir kongresui. Jame ra
šo:

— Jūs, pone prezidente... 
ir kongreso nariai, prižadė
jote stiprias Jungtines Tau
tas už taiką.. . Bet jūs iš
davėte taiką mylinčius pa
saulio žmones vesdami šal
tąjį karą ir statydami gink
lavimąsi aukščiau . žmonių 
gerovės. > J ūs gelbsti te, ša
lims tiktai, jeigu jos atmeta

Šeimininkėms
Šį Skyrių Veda E. V.
Pečiuje Kepti Kiaules 

šonkauliai (Spare-ribs)
Nupirk apie y du svarus 

šonkaulių (jei darai dau
giui žmonių, tai 'imk dau
giau, nes paduoto kiekio yra 
vidutiniai trims žmonėms, 
kadangi šonkauliuose daug 
kaulo, o mėsos ne per dau
giausia). Jei bus viename 
kavalke, lai mėsininkas per
kerta į dvi dalis, vienodo 
dydžio.

Parsinešus, gerai nu
plauk, apsūdyk, užbarstyk 
pipirų. Turėk porą nemažų 
obuolių, supjaustyk nedide
liais šmotais, , suklok ant 
vieno šmoto mėsos, užberk 
biskį cinamonų, užvošk su 
kitu šmotu mėsos ir susiūk 
aplinkui abu į daiktą. Dėk 
į kepamą blėtą, dėk į pečių 
ir kepk apie valandą ir pu
sę nedengiant.

Jei nori, gali įdėti kelias 
bulves kartu iškepti, bus ge
rai prie mėsos.

veikloje, jų 
įvairiapusiškas 

Jr turiningas, akiratis da
rosi vis platesnis.

— O, kad visą tą matytų 
mano vyras, kad jis dabar 
būtų gyvas, — atsidūsta 
Dragūnienė. . — Neatsi
džiaugtų Mykolas.

Dragūnienei tenka pačiai 
tvarkytis. O darbo dabar 
daug: ji viena pirmųjų sto
jo į neseniai Liudvinavo 

; “Naujo- 
ig.ūhaitės anksčiau,, buržua- sios vagos” kolektyvinį ūkį 

Tūlas pastebi, kad mote-iziniais laikais? Apie ką ga- ir buvo paskirta karvių mel- 
rys drąsiai ir griežtai pasi- ’ 
sako, kad tam reikią ryž
tingumo.

Tikrai reikia.
Turėtų ryžtingumo kiek

vienas, jeigu suprastų, kad 
veikime ir griežtume, arba i 
neveikime ir palaidume ve
riasi visas klausimas, kas 
bus: karas ar taika. Moti
nai, žmonai, sužadėtinei tai 
reiškia daugiau. Ji pas sa
ve klausia — turėsiu saviš
kį gyvą ar mirusį? — taip

piobūtų buvusios Dra- kaime susikūrusį

mix UlOį . . ----------- ------------------------------------ --------------O------.J—,

artimas yra tas klausimas. I taip vilko gyvenimo naštą 
šimtai tūkstančių varguo
lių. Tad rimtai svajoti Dra
gūnaitės pradėję tik tuo
met, kai ėmė plevėsuoti rau
donos vėliavos.

Buvusio varguolio Vai
kams • prasidėjo naujos die
nos. Vyresnioji duktė Mary
tė baigė naujai atidarytą 
Liudvinavo progimnaziją ir 
po to išvyko į Marijampolę. 
Dabar ji — viena iŠ pavyz
dingiausių mokytojų semi
narijos pirmojo kurso stu
denčių. Už gerą mokymąsi 
jai paskirta stipendija. De
vyniolikos metų mergina 
tvirtai siekia savo tikslo — 
tapti liaudies švietėja, mo
kyti valstiečių vaikus.

Dviem metais jaunesnė 
yra antroji Dragūnų duktė 
Juzė. Ji taip pat mokosi,

Jeigu motina matytų ant 
jos sūnaus užeinant kokią 
pabaisą, kuri jį sutriuš
kins, jo kūną ir kraują iš
taškys, argi ji lauktų pa
baigti mezginį, stubą išva
lyti, pyragą iškepti, sulošti 
pinaklį? Ji šoktų kaip žvė
ris ant to, kas mojasi jį su
naikinti. Tik neregė ramiai 
sau tūnotų.
, Kongresistės darbuojasi 
tam, kad didžiuma praregė
tų, pamatytų artėjančią ka
ro pabaisą ir jai nedaleistų 
saviškius praryti. B-te.

Pernai vienais metais gi
mę 38,000 protiškai palie
gusių vaikų Jungtinėse Val
stijose. Nesant valdinės 
priežiūros sveikatai, galima 
numanyti, kokius sunkumus 
turės pergyventi jų tėvai ir 
tie patys ligoniai.

Įėjo svajoti, kokį kelią rink-ižėja. Dauge su tuo ji šventė 
tis trys vargingo valstiečio įkurtuves: su savo jaunes- 
dukterys? Vargu ar jos bū- nėmis dukromis Dragūnie- 
tų pasiekusios daugiau, ne-inė apsigyveno kolektyvinio 
gu jų tėvas, turėjęs tik dvi Sūkio valdybos paskirtoje jai 
stiprias pūslėtas darbiniu- j dailioje f pirkioje prie pat 
ko rankas. Ir svarbiausia, Termos.
kad. visą laiką ėjd blogyn.; Karvių melžėja... Įsj- 
Tokia jau kapitalistinė san-' vaizduokime tokią sename 
tvarka, galinti egzistuoti tik dvare, užguitą, stumdomą, 
vis labiau išnaudodama dar-S beteisę. Ir po to palyginki- 
bo žmones, vis labiau spaus-i me ją su kolektyvinio ūkio 
dama jų prakaitą. •; karvių melžėja, kuri drauge

Taip gyveno Dragūnai,va^ybos naiys, ii vi.suo-
’ menininke, ir aktyvus įvai

rių artelės reikalų dalyvis;
su tokia karvių melžėja, ku
rios viena duktė studentė, o 
kitos dvi lanko viduriniąją 
mokyklą; su tokia karvių 
melžėja, kurios troboje atsi
rado knygos, spauda. Taip, 
visa revoliucija įvyko Dra
gūnų šeimos gyvenime, re
voliucija, atvedusi šią mote
rį ir jos dukteris į visiškai 
kitokias dienas, džiugias ir 
prasmingas, suteikiančias 
^sąmonei aiškų daiktų su-.’ 
pratimą: kodėl niuru buvo 
tada, kodėl taip džiugu da
bar.

Šviesu dabar Dragūnie
nės troboje.

St. Vaitkūnas.

Kas penktas iš mūsų vai
kų pradinėse mokyklose 
kenčia nuo silpno regėjimo.

3 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily) — Tree., Birželio 8, 1949
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Japoniškos Orgijos
Rašo ŠVENČIONIŠKIS

Partizanai diversantai susprogdino ke
lius keliolika kil. iš vienos ir kitos mazgo 
pusės ir tokiu būdu sustabdė judėjimą 
kaip tik tuo metu, kai mazge įvyko trau
kinių su “karine medžiaga bei su gyvąja 
jėga susigrūdimas. Atlikę tą plano dalį, 
vyrukai atbėgo pas mane:

— Na, mes savo padarėme, duokš avia
ciją.

Mes beldžiame kartą: “Duokite aviaci
ją!” Jos nėra. Mes — vėl. Aviacijos nė
ra. Štai, vokiečiai jau išsiuntė remonto 
brigadas likviduoti kamščio geležinkely. 
Aviacijos vis nėra. Štai, plento taisymas 
eina jau prie galo. Aviacijos nėra. Par
tizanai numojo ranka į mane ir j avia
ciją. Aš sugriežiau dantimis ir paklau
siau radijistę: “Ar viską gali šifruoti?”
— “Taip.” — “Viską, ką parašysiu?”
— “Viską, ką parašysite,” — pro aša
ras atsakė šešiolikametė mergina.

Ir tada aš pasiunčiau radiogramą va
dovybei. Drįstu patikinti, kad jai susta
tyti buvo pavartoti anaiptol ne diploma
tiški posakiai.

Maždaug po trijų valandų daugiau 
kaip trisdešimt bombonešių numetė savo 
krovinį į sto*tį. Viskas aplinkui buvo nu
šluota nuo žemės paviršiaus. Mudu su 
radijistę buvome už trijų kilometrų nuo 
stoties, bet nuo sprogimų bangos siųstu
vas nustojo veikęs. Mano žvalgybos kai
mynai sekančią dieną pranešė rezulta
tus: judėjimas geležinkeliu sustąbdytas 
keliolikai dienų. Per valymo dieną iš sto
ties buvo išgabenta daugiau kaip pus
antro tūkstančio vokiečių kareivių lavo
nų. Keturi sąstatai su šaudmenimis iš
lėkė į orą.

Trečią dieną aš gavau papeikimą už 
stačiokiškumą iš savo tiesioginės vado
vybės, o penktą — radiogramą su pasvei
kinimu, pasirašytą Rokosovskio. Už sėk
mingą operaciją fronto vadas apdovano
jo mane Raudonosios Vėliavos ordinu. 
Taip ir buvo pasakyta: “Už atkaklumą 
bei uvėrumą siekiant užbrėžto tikslo . . .”

Nuo šio laiko aš pamažėle ėmiau lįsti 
į diversijas ir imtis rizikingų dalykų, 
nors tai ir buvo draudžiama žvalgams. 
Kariauti partizanuose reikia šauniai, 
svarbiausia — linksmai ir nerūpestingai. 
Aš negaliu įsivaizduoti partizano buku, 
nusiminusiu žvilgsniu ir graudžiu balsu. 
Be drąsos akyse tokių reikalų gali grieb
tis tik priverstas. Į partizanus stodavo 
savanoriai, romantikai; buvo ir atsitikti- ' 
nių žmonių, tačiau anie vyravo ir įskie
pydavo šiems savo stilių.

Tuo pačiu laiku pro užtveriamuosius 
okupacinius dalinius, susidedančius iš 
kelių vengrų pulkų, į Briansko miškus 
veržėsi iš Ukrainos stepių žmogus, apie 
kurio šlovę jau sklido gandas po‘parti
zanų sritis. Vieni sakydavo, jog tai esąs 
čigonas, besibastąs po vokiečių užnuga
rius, kiti — kad tai pulkininkas, kurio 
visi eiliniai, ne žemesni kaip vyresniojo 
leitenanto laipsnio, kad jis turįs tankų, 
lėktuvų. Bet kas jis bebūtų buvęs, vokie
čiai bijojosi jo^, kaip ugnies, o liaudis pa
sakojo apie jį legendas, žodžiu, gandas 
'nešė žinią apie žmogų, kuris atitiko ma
no partizano idealą.

Kai tik jis pasirodė netoli Briansko 
miškų, aš, tuo metu jau prityręs žvalgas, 
pasisodinau savo radijistę ant vienaark- 
lio orlovietiško vežimo krašto ir nudū- 
miau pas jį. Kelias buvo tolimas — apie 
devyniasdešimt kilometrų, lankas vis nu
smukdavo, susinarpliodavo pavaiko vir
vės, ir mes niekaip negalėjome jų sutvar
kyti. Aš labai nudžiugau, išvydęs dviark- 
lius ukrainietiškus vežimus su lenktais 
ramsčiais. Tai buvo pušyne šalia Senosios 

Hutos, netoli Michailovskio vienkiemio, 
kur buvo įsitaisiusi Kovpako stovyklai

Stovykla, iš tikrųjų, kažkaip buvo pa
naši į čigonų taborą. Iš viso ko buvo jau
čiama, kad žmonės nesiruošia įsigyventi 
tuose miškuose. Grupelėmis stovėjo veži
mai su lenktais ramsčiais, keistai atro- 
dantieji Orįolo miškuose. Ant lenktų 
ramsčių buvo aptrauktus vengriškos, vo
kiškos, rumuniškos palapinės. Visose 
kryžkelėse stovėjo pastolihiai kulkosvai
džiai ir visų laikų - bei tautų minosvai
džiai ; sargybiniai prie užtvarų rūkė aro
matinį tabaką arba cigarus, paniekina
mai spjaudydami pro lūpą ir atlaidžiai 
žvilgčiodami į vietinius partizanus, žo
džiu, dar nepasiekęs Kovpako, aš tame 
taip tolimame nuo Dniepro lygumų kraš

te pajutau gimtąjį Ukrainos ir jos pra
muštgalviško karingumo kvapą, kvapą 
Zaporožės Siečės, lyg iš amžių gilumos 

• atgimstančios.
Privažiavęs arčiau, aš pamačiau, kad 

štabas, tai buvo didelė eglė, aptverta su
kaltomis į žemę kartimis. Vidury užtva
ros stovėjo vengrų sanitarinė mašina. 
Šalimais paskubom buvo įrengta kažkas 
panašu į stalą ant keturių kuolelių; “ma
šininkė” su ūsais ir gauruota kepure 
smagiai pyškino maža portatyvine maši
nėle. Greta sėdėjo žmogus su barzdele, 
plikas, su akiniais ant kaktos ir darbavo
si. Matyt, pas šiuos partizanus dažnai 
atsilankydavo ekskursantai, kadangi į 
mane niekas neatkreipė ypatingo dėme
sio.

Aš parodžiau žmogui su barzdele do- 
’’kumentus. Pasirodė, kad tai buvo Kov
pako dalinių štabo viršininkas. Vadinosi 
jis Grigorijus Jakovlevičius Bazima. 
Kaip aš vėliau sužinojau, jis anksčiau 
yra buvęs mokyklos direktorium, visą gy
venimą mokęs vaikus — riestanosius bei 
juodbruvius ukrainiečius, mėgdavo triū
sinėti prie bičių, sode, darže. Daugelis 
jo mokinių buvo dalinio kovotojai, o mo
kytojai — vadai. Bazima pasukaliojo 
rankose mano dokumentus ir tarė: “Va
das ir komisaras yra išvykę, greitai 
grįš,” — ir štabas tęsė savo, darbą to
liau.

“O kur gi yra tankai ir lėktuvai, apie 
kuriuos nuolat kalbėdavo parti^atfų sri
ty?” — galvojau aš. Jų kol kas) nebuvo 
matyti. Bet, štai, laviruodami tarp me
džių, pasirodė keli raiteliai. Priešaky ant' 
aukšto žirgo jojo liesas senis, dėvįs kaž
kokiu neaiškiu civilišku kostiumu. Greta 
jo ant puikaus arabiško žirgo — gražus 
vyriškas kariškis juodais, lyg degutas, 
ūsais ir guviu žvilgsniu. Senis panėšėjo 
į ūkvedį, apyažinėjantį savo ūkį. Jie abu 
nulipo nuo arklių, ir senis — tai buvo 
Kovpakas — ėmė kažką plūsti. Po to, iš
vydęs mane, jis ištiesė man ranką, pasa
kė savo pavardę ir tarė tarmiškai:

— Popiergalį pasiimk, čia jis nereika
lingas,

Komisaras stovėjo prie medžio ir ti
riančiu žvilgsniu sekė mus. Aš iš karto 
pamačiau, kad čia reikia laikyti ausis at
viras, kad čia smarkūs žmonės, ir supra
tau, kad tikrai popieriai čia nereikalin
gi. Aš buvau bepradedąs pokalbį apie sa
vo atvykimo tikslą. Kovpakas perkirto, 
paklausdamas:

— O ar pavalgydino tave?
Aš pasakiau, kad nesu alkanas, ir iš

girdau atsakymą:
— Tai jau ne mūsų reikalas. Mūsų 

reikalas pavaišinti.
Štai toji šeimininkiška akis, tvirtas, 

ramus žyginio gyvenimo ritmas ir balsų 
gaudesys miško tankumoj, neskubus, bet 
ir nedelsus gyvenimas įsitikinusių žmo
nių, kurie dirbo jausdami savo vertę, — 
tai buvo mano pirmutinis įspūdis, sukel
tas manyje Kovpako’dalinio. Kai aš iš 
arčiau įsižiūrėjau į tuos žmones, tai iš 
karto supratau, kad kariausiu tik su jais 
kartu. Jei man kada nors užteks jėgų 
parašyti apie juos knygą, aš ją pavadin
siu: “Grynos sąžinės įmonės.”

Daugumos pirmųjų kovpakininkų, ku
riuos aš pamačiau tada 1942 metų vasa- ’ 
rą, nebėra gyvųjų tarpe. Jų kapai išmė
tyti nuo Briansko miškų ligi Pinsko pel
kių, nuo Žitomiro ligi Karpatų, nuo Vo
lynės ligi PeLemišlio, nuo Varšuvos ligi 
Bresto ir Bialostoko.

Išeinant iš Briansko miškų, prie ke
lio/yra vienišas šlovingo žvalgo Nikola
jaus Bordakovo kapas; Karpatuose, 1613 
metrų aukštumoj, didžiulių akmenų olo
je, ant kalno, kur skraido vien kalnų ere
liai, guli Čiusovitinas; ties vengrų pasie
niu amžinu miegu užmigo keturiolikąme- 
tis partizanas Michailas Kuzmičius Sie- 
menistas; giliame bei siaurame Zelenicos 
upės tarpekly, dengdamas savo j^ūnu 
draugų pasitraukimą ir paaukodamas 
patį brangiausią. dalyką — gyvybę, žu
vo puikus Vologdos rusų vaikinas Mitia 
Čeriomuškinas; Kijevščinos miškuose 
miega viename kape įbroliai Kolka Iš
mintingasis ir Volodia šišovas; Lenki
joje, paguldė savo galvas Nikolajus Ga- 
ponenkas, Ivanas Dažytasis ir šimtai ki- 
tų... . " , v

Taip, tai buvo grynos sąžinės žmo
nės!...- (Daugiau bus.)

(Pabaiga)
Aš priverčiau daktarą iš

versti mano klausimus.
— Ar senai čia esate?
— Mes visos čia esame 

po penkerius metus. Mus 
visas vienu sykiu surenka 
šešeriems metams.

— Ar čia jums gerai gy
venti ?

—- Ne. Mes niekur neiš
einame ir mums jau įkyrė- 
jo.'Po metų laiko mes būsi
me laisvos, — liūdnai atsa
kė mergina.

— Kaip jūs čia pakliuvo- 
te?

— Mus pardavė tėvai, 
kurie labai biedni. Už ma- 
ne užmokėjo 500’ ienų.

— Ką jūs darysite, kuo
met iš čia pasiliuosuosite?
— užklausiau aš.

— Mes dirbsime namie 
arba, samdysimės tarnaitė
mis.

— Ar jūs nemanote apsi
vesti?

Ji garsiai nusikvatojo; 
jos tą juoką pakartojo ki
tos vergės.

— Mes visam amžiui pa
niekintos ir visi žino, kad 
čia mes buvome, todėl nie
kas mus žmonomis neims, 

:— atsakė mergina.
Daugelis jų nesijuokė, 

bet liūdnai žiūrėjo į vaikš
tinėjančią publiką ir į vai
kus, kurie bėgiojo palei jų 
klėtkas.

Priėjo du japonai stu
dentų uniformoj ir vienas 
kaip tik pasirinko tą, su ku
ria mes kalbėjome.

— Aš norėčiau su jumis 
daugiau pasikalbėti, bet ne
turiu laiko, turiu eiti, nes 
kasierius šaukia, — lyg su
sigėdusi pasakė nalaimin- 
goji...

Aš gailestingu žvilgsniu 
lydėjau ją ir per kelias se
kundas siauro išėjimo iš 
klėtkos žiotys prarijo jos 
apgailėtiną figūrą... Aš ne
jučiomis sudrebėjau, tar
tum matydama gyvulį veda
mą pjovimui...

— Iš' kūr jūs? — klau
siu kitą per savo perkalbė
to ją.

— Iš kaimo, kaip ir di
džiuma,, kurios čia randasi,
— atsakė mergina. — Tė
vams reikėjo nusipirkti že
mės sklypą. Valdiški mo
kesčiai mus labai sunkino. 
Turėjau sužieduotinį, kurį 
labai mylėjau. Bet reikėjo 
gelbėti tėvus, seseris ir aš 
čia parsidaviau. Štai jau 
penkeri metai, kaip aš ne
mačiau savo tėvų ir sese
rų. Jiems gėda ateiti į šį 
namą pas mane....

Atsisveikindama aš že
mai jai nusilenkiau ir bu
vau labai sujaudinta jos to
kiu pasišventimu tėvų dė
lei. Aš žinojau, kad čia ne 
išmislas, bet tikrovė, nes 
Japonijoj vaikų meilė tėvų 
linkui yra švenčiausia pa
reiga ir nėra tokio pasiau
kojimo, nuo kurio Japoni
jos sūnūs ir .dukros atsisa
kytų dėlei tėvų ir motinų 
meilės. Įprotis parsiduoti į 
prostitucijos namus, kad 
pagelbėjus biedniem tėvam, 
visiems žinomas. .

— Eikime, aš jums paro
dysiu buvusių studenčių 
prostitučių gatvę, — tarė 
daktaras. — Ten dar bai
siau.

Mes, tylėdami, leidomės 
gretimon kiton gatvėn be- 
žiūrinėdami apli n k u m ą. 
Klėtka pakeičia klėtką ir 
kiekvienoj sėdi puikiai ap
rengta/' nudažytu veidu, 
auka, skaisčia elektros švie
sa7 apšviesta. Ir visos jau
nutės, ne senesnės dvide- 

,šimts trejų metų. Yra skir
tinga klėtka su mergino

mis, pirma laiko pasenusio
mis nuo ištvirkingo gyveni
mo ir, gal būt, nuo dvasi
nės, vidinės sielvartos ir 
kančių. Juk,tai ne šmotas 
bejausmės mėsos; čia visos 
moterys,, visos raštingos, 
lavintos, lankę mokyklas... 
Kaina už jas pigesnė...

Bet štai kitas, neapsako
mai sunkus, vaizdas. Eilėje 
klėtkų sėdi merginos, apsi
rengusios studenčių unifor
mose. Viršun kimonų užsi
vilkusios sijonus, specialio 
kirpimo, su prajerkais a- 
biejose pusėse.

— Eime, aš pakalbėsiu su ’ 
jomis, — pats daktaras pa
sakė. Jis jau užmiršo savo 
“Vergogna” ir pats nekan
traudamas prašo mane už
duoti joms klausimus.

Studentės išsyk mus pa
sitinka šaltai ir piktai. Bet 
greitai šias merginas apim J 
noras pakalbėti su žmonė
mis, o ne su pirkėjais jų kū
no, nes japonai skaito, jog su 
jomis kalbėtis yra labai že
ma ir gėdinga. 'Jos visos 
prisispaudė prie klėtkų 
grotų ir baugiai tiesia 
mums rankas, prašydamos 
pakalbėti ilgiau. Aš patiriu, 
kad kai kurios jų baigė 
gimnaziją, kitos jau buvo 
pirmame kurse moteriška
me universitete, bet reikėjo 
tėvams gelbėti, tai parsida
vė prostitucijos namų už- 
laikytojui. Už kiekvieną už
mokėta apie 400 dolerių.

— Argi jūs negalėjote ki
tokiais būdais pagelbėti sa
vo tėvams? Na, daleiskime, 
gauti kokią nors tarnystę, 
užimti mokytojų vietas, ar
ba patapti geišėmis?

— Tarnaitės pas mus 
gauna 2-3 ienas į mėnesį ir 
valgį. Darbininkė apie 5-8 
centus į dieną. Mokytoja 
nuo 10 iki 20 ienų į mėnesį. 
Raštininkės ant gelžkelių 
gauna nuo 12 iki 15 ienų. 
jBeišė liuosa, ji gauna po du 
doleriu 50 centų už vakarą. 
Bet ųe visuomet būna dar
bo. Apart to, kad patapti 
geiše, reikia užbaigti spe- 
cialę mokyklą; tik vieną 
“vėduoklės” šokį geišė turi 
mokintis penkerius metus. 
Reikia puikiai mokėti mu
ziką, dainavimą ir žinoti 
poeziją. O mūsų tėvams bu
vo reikalingi pinigai tuč
tuoj aus. Mes nusprendėme 
juos išgelbėti nuo baisaus 
neturto. Gavę ant syk 400 
dolerių, mūsų biedni tėvai, 
broliai ir seserys tapo ap
rūpinti. Juk jie labai daug 
rūpinosi mūsų auklėjimu!

Ir jos jau treji metai ne
matė savo giminių, kurie 
gėdinasi aplankyti jas už 
tai, kad dėl jų pasiaukojo, 
parsiduodamos prostituci
jos užlaikytojams...

— Argi pas jus, Europoj, 
ne taip yra? — jos klausia 
mus po to, kaip papasakojo 
savo istoriją, kaipo papras
tus kasdieninius apsireiški
mus.

Užpakalyje * pasigirdo 
kūkčiojimas. Anglė negalė
jo ilgiau išsilaikyti, apsipy
lė ašaromis, jos pečiai pra
dėjo trūkčioti.

— Eikime... Aš negaliu 
ilgiau, aš negaliu! Jos... 
Jos visos šventos, o jas lai
ko klėtkose, tartum žvėris 
ir iš jų tyčiojasi... Aplink 
mus susirinko minia. Girdi
si šauksmai, juokas, pasity
čiojimas... ištartas baisus 
žodis “džero”... Mes, visi 
žemai nusilenkiame bied- 
nom vergėm, pasižadame 
vėl jas atlankyti, atnešti 
laikraščių ir knygų.

Ir. reikėjo matyti, kaip 
jos susijaudino! Kaip že
mai nupuolę ir bejausmiai 

tie, kurie rašo, kad japoniš
ka prostitutė, tai gabalas 
mėsos ir kad Japonijoj pro
stitucija neskaitoma panie
ka! Kas sykį aplankė Joši- 
varą, tas ant visados pasi- 
biaurės prostitucija, šia 
begėdinga moterų kūnu 
prekyba...

Mes sėdame į vežimėlius 
(kuruma) ir važiuojam na
mo. Miestas apsiaustas še
šėliu tamsios nepermato
mos nakties. Viršuje spindi 
žvaigždės,' horizontas už
dengtas nelaimę lemian
čiais juodais debesiais.

Aš neverkiu; kaip anglė, 
bet mano širdis perpildyta 
neapsakomu liūdesiu ir 
skausmu dėlei moterų pa
niekinimo, kurį aš mačiau 
Jošivaroje. Biednas vežikas 
(kurumaijaX mažytis, lie

sutis, greitai bėga, sunkiai 
alsuodamas, uždusdamas t ir 
šluostydamas prakaitą nuo 
veido. Aš noriu jam pasa
kyti, kad jis nebėgtų taip 
greitai, bet jis angliškai 
nesupranta ir dar greičiau 
pradeda bėgti, manydamas, 
kad aš jį raginu greičiau 
bėgti. Ir jis taipgi visuo
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menės “parija” (žemiausio 
luomo .žmogus), Japonijoje 
laikomas didžiausioj panie-

Taip Marija Goriačkovs- 
ka piešia antrą pusę meda
lio apie japoniškas orgijas. 
Aš neabejoju, kad kas buvo 
l^eturiasdešimts metų at
gal, tas yra ir dabar; prie 
amerikoniškos demokrati
jos, prostitucija yra kapita
listinės sistemos produktas. 
Jeigu kai kuriose šalyse nė
ra viešos prostitucijos, tai 
dar labiau slaptai išsiplėto
jus. Kovoti prieš prostituci
ją, pirmiausia reikia kovoti 
prieš supuvusią sistemą, 
kuri gimdo prostituciją.

Dailės Mokyklos
Abiturientų Darbai

KAUNAS, vas. 12 d.—Aš
tuoniolika abiturientų ruošiasi 
šiemet baigti pokariniais me
tais atidarytąją dailės moky
klą . Tai bus trečioji šios 
mokslo įstaigos laida.

Mokslą baigiantieji ruošia 
eilę darbų: L. Lagauskas — 
“Streikas kapitalis t i n i a m e 
krašte,” A. Vitulskis—“Kau-^ 
no pilies gynimas nuo* kry
žiuočiu” ir tt. O. Žuklytė.



COLUMBUS, OHIO

— kaip 
Clevelando 

apkaltino

ANTRAS IŠSTOJIMAS 
PRIEŠ SB 345 BILIŲ

Progresyvių Partija turėjo 
sumobilizavusi antrą išstojimą 
prieš Bartuneko bilių, gegu
žės 26, kuris vyko nakčia. 
Patvarkydama tik nakčia liu
dyti prieš tą bilių, reakcija 
mėgina sulaikyti žmones nuo 
tolimesnių išstojimų. Reakci
onieriai žino, kad darbo žmo- J laikymu civilių teisių 
nėms 
sunku 
bo, o 
vėlai 
prisieina skubiai važiuoti link 
namų, kad spėjus ryte į darbą i 
laiku. Bet darbo žmonės, su-1 
prasdami, kad Bartuneko bi- | 
liūs, patapęs įstatymu, pada-, 
rys fašizmą legaliu Ohio vals
tijoje — daro viską, kad tam 
biliui pastojus kelia.

O. John Rogge Prakalbos
Mudu su oaklandiečiu V. ' 

Burda, kuris tuo laiku lankėsi 
Clevelande ir pagelbėjo man 
nuvairuoti automobiliu į Co
lumbus ir atgal, pasiekę Ohio 
kapitoliaus lobę radome jau 
daugokai suvažiavusių. Vieni 
sustoję šnekučiavosi, diskusa- 
vo, kiti sėdėjo. Mudu su Bur
da, priėję prie jaunos mo
ters, kuri sėdėjo prie stalelio 
ir ’ užrašinėjo, .paklausėme, | 
kaip greitai senato komitetas > organizavime tarpe pašto dar-

.............  bininkų komunistų grupės, 
pardavinėjime Daily Worke- 
rio ir panašais apkaltinimais. 
Už tai, kad jie buvo žydų

! ir negrų paėjimo žmonės ir 
! nesidavė save diskriminuoti.

O kada pradeda tirti vai- : 
džios darbininko lojalumą, tai . 
klausinėja visokių nesąmonių. Į 

hotelį jo pasiklau-i Klausia: iš kur paeina tavo

iš tolimų miestų 
išlikti pusdienis iš dar 
kada juos sulaiko iki

nakties, a darbininkams

pradės išklausyti" mūsų liūdi- | 
jimą. Jauna moteris mums 1 
sakė, kad senato komitetas I 
būsiąs užimtas kokiu kitu 
reikalu, o mūsų išklausyti at
eisiąs gana vėlokai. Todėl 
moteriškė patarė, jeigu mes 
interesuojamės O. John Rog
ge prakalba, galime nueiti j 
Virginia

syti.
Kada nuėjome į minėtą ho- 

telį ir susiradome prakalbų 
kambarį, dar buvo prieš 8- 
tą valandą. Prakalbos buvo 
surengtos Franklin apskrities 
Progresyvių Partijos ir jaunų 
Progresyvių Partijos.

O. John Rogge pastaruoju 
laiku daugiausiai rūpinasi -iš- 

ir dėl 
yra j to jis daugumoje ir užsiima 

i gynimu tų, kurie patampa ne- 
amerikinio komiteto auko
mis. Jo prakalbos yra įdo
mios. Rogge davė daugybę 
pavyzdžių. Kada jis nusive
dęs jų įkaitintą žmogų ir už
klausė pas neamerikinį komi
tetą, kuomi pasiremdami tą 
žmogų įkaitino, tai komitetas 
jam atsakė, kad jiems buvęs 
priduotas ant to- žmogaus 
skundas ir jie esą patikrinę 
to skundo teisingumą. Bet 
kada Rogge pasiėmęs to žmo
gaus įkaitintoj us kamantinėti, 
tai pasirodę, kad jie nematė, 
nei nežino, kas buvo tuomi 
skundėju, kad jokio skundo 
prieš tą žmogų jie neturėjo. 
Užtenka, kad valdiško dar
bo darbininkas pasipriešina 
prie š jo diskriminavimą, 
— Rogge sakė, 
kad, pavyzdžiui, 
pašto darbininkus

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.

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.)
J

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 A ve., Brooklyn, N. Y.

Paul Gustas Luneral Home, 
INC.

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

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 šeinąom sulyg 
pareikalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega. ,

tėvas, iš kur paeina tavo žmo
na, kaip greitai gimė tavo 
pirmas kūdikis po apsivedimo, 
kiek yra šventų sakramentų, 
ką tu darytai sužinojęs, kad 
tavo žmona yra komunistė ? J 
pastarąjį klausimą vienas iš 
apklausinėjamų atsakė: Jei
gu aš sužinočiau, kad mano 
žmona myli kitą vyrą, aš ne
žinočiau, ką-su ja daryti.

Apibūdinęs raganų gaudy
mo procedūrą, Rogge sakė: 
Ši procedūra seka nuo Dies, 
Rankin, Thomas, Wood, Bar
tunek ir panašių, yra laužy
mas streikų ir sekimą^ hitle
rinės procedūros įsteigimui fa
šizmo Amerikoje.

Baigdamas Rogge ragino vi
sus sunerti rankas ir stoti į 
Progresyvių Partiją. Reakci
ja yra mažumoje, jie negali 
pasisavinti Nepriklausomybės 
Deklaracijos, nei J. V. Konsti- 
tucijoš.

Pasibaigus prakalboms, 
Rogge ir visi kiti, kuriems rū
pėjo dalyvauti išstojime prieš 
Bartuneko profašistinį bilių, 
išsiskubinome į valstijos kapi- 
toliaus namą. Pasiekę assem- 
blėjos kambarį, radome jį 
kimštinai užkimštą — visos 
sėdynės buvo užimtos ir pa
sieniuose žmonės stovėjo. Ko
ridoriuose irgi dar buvo apie 
šimtas žmonių . O lyg ir ty
čia visi kambario dangai buvo 
uždari ir jautėsi didelis duš- 
numas. Bet visi, kurie čia su 
kovingu ūpu buvo suvažiavę, 
laikėsi savo vietose iki po pus
nakčio.

bu

Bet Rogge senatoriams 
trumpai ir šaltai, 

nekuriu senatorių klau- 
publika nepajėgė susilai- 
nuo juoko, O kada vie- 
senatorius pastatė klau-

tt ugirsti, 
ta klau- 
p’asileido 
P. vadai

| Senatoriai Atėjo Prieš 
11-ta Valanda Nakties

žymiausiais liudytojais 
vo: įstatyminis Komunistų
Partijos sekretorius Arnoldas 
Johnsonas ir buvęs šalies pro
kuroro specialiu asistentu O. 
John Rogge. R'ogge perspėjo 
senatorius, kad jie^su tokiais 

j biliais iššauks piliečių dides
nę neapykantą prieš valdan
čią dvilypę partiją. Rogge 
skaitė iš J. V. Konstitucijos 
paragrafą po paragrafui, ku
rie yra priešingi tokiam Bar- 
tuneko biliui. Rogge baigda
mas savo liudijimą pavėlino 
senatoriams statyti jam klau
simus . Senatoriai statė Rog
ge’u i ir jo atstovaujamiems 
žmonėms įžeidžiančius klausi
mus, 
atsakinėjo 
Nuo 
simų 
Ryti 
n as 
simą, kiek Progresyvių Parti
ja gauna aukso, kurį Maskva 
čia atsiunčia, neteko 
kaip atsakė Rogge į 
simą, bet publika 
juoktis taip; kad P.
pašoko ant kojų ir pradėjo 
tildyti.

Antras iš eilės Arnoldas 
Johnsonas irgi kalbėjo ilgokai 
prieš Bartuneko bilių, įrodinė
damas, kad reakcija nieko ne
atsieks su tokiais biliais, kaip 
Bartuneko. O kada Johnsonas 
pareiškė, kad jeigu Bartuneko 
bilius ir pataps įstatymu, tai 
Komunistų Partijos nariai ne- 
siregistruos, bet veiks slaptai 
su didesne energija prieš tą 
paneigimą Amerikos žmonių 
pamatinių teisių,' tai senato
rius Bartunek pašokęs ant ko- 

pertraukęs Johnsono 
isteriškai pradėjo kar- 
“Jūs, Komunistai, ren- 
keršyti prieš įstaty- 

Johnsonas atsakinėjo į 

jų ir 
kalba 
toti: 
giatės 
mus,”
seriatorių klausimus.

Kada viskas užsibaigė, jau 
buvo po 12-tos valandos nak
čia, o sulyg Clevelando švie
sos taupymo laiku jau buvo 
po pirmos valandos ryto. Tai 
mudu su draugu Burda susi
radę dar atdarą vaistinę išgė
rėme po puoduką kavos ir lei
domės važiuoti link namų. 
Didesnę pusę kelionės prisiė
jo važiuoti per lietų ir iki pa
siekėme .namus jau buvo ly
giai 6-ta valanda ryto. Tik 
m,udu su draugu Burda buvo
me laimingi, kad parvažiavę 
tuojaus galėjome eiti į lovą 
poilsiui. Bet šimtai darbinin
kų, kurie x tą rytą turėjo stoti 
prie darbo — ne vien, kad ne
miegojo, bet nekuriems nei

Ponas Dejuoja, Kad Moterys Valdo Traktorių Cleveland, Ohio 
f '

(Tąsa nuo 8-člo uusl.I 

bą gavusios, mokančios val
dyti mechanišką įrankį mo
terys turėtų išmanyti ir iš
galėti daugiau laiko ir iš
tekliaus su vaikais pabūti, 
juos pamokyti. Ir mes iš 
Lietuvos gautoje spaudoje 
išskaitome, kad taip yra.
Amerikietes irgi “Karstosi”

Ne vien tik Lietuvoje, 
bet ir Amerikoje džiaugia
si laisvesniu, pilnesniu gy
venimu tos, kurioms ir pas 
mus jau tas prieinama. Virš 
minėtoji mano kaiminka, 
kuri nenorėtų man duoti tos 
anot p. Indrajis “nepadory- 
bės,” traktoriaus, nes aš jį 
galėčiau sugadinti, pati 
liuosai vartoja.traktorių. Ji 
išeina arti, išeina jį vairuo
ti reikiant traktoriaus pa
jėgą pavartoti partraukti iš 
lauko sunkų vežimą, užkelti 
su keltuvu šieną, šiaudus ar 
kukurūzus į žardą ir dau
geliui kitų farmerinių ope
racijų.

Kaip su jos vaikais? Ar 
“užsikarstymas ” ant trak
toriaus nuo jos vaikus ati
ma?

šeši jos maži vaikai, kiek 
vyresnės jaunametės kai- 
minkos prižiūrimi, kai žvir
bliukai šokinėja, sekdami jos 
išartas' vagas, rinkdami ak
menėlius, ginčydami vardą 
to ar kito su arimu išvers
to vabaliuko ar išrautos žo
lės. Jie subėgę po darbo pa
sakoja, kaip užkilo ant žar
do jos operuojamo trakto
riaus motoro užtrauktas šie
no vežimas. Jie jau žino, dėl 
ko taip, o ne kitaip tai įvy
ko, o jei nežino — ginčijasi 
ir laukia motinos, kad ji iš
rištų, keno pusėje teisybė.

Jie atsineša į motinos 
traktorininkės darbą taip, 
kaip kad jie atsineša į mo
tinos kepamą pyragą, kurį 
jie vienu sėdimu prie stalo 
sūdo roja, arba kaip jie at
sineša į kenuojamą ar pa
ruošiamą pasidėti į šaldytu
vą namie augintą jautį, iš 
kurio mėsos šeimai išteks 
visu darbymečiu, iki seka
mo rudens. Vaikai išmoksta 
daugiau iš dirbančios moti
nos, negu išmoktų iš tupin
čios prie kozyrių ar kokio 
“five-kliuko” ponios.

O kaip* tas “nepadorybė” 
jos vyras?

Dirbančios moters dir
bantį vyrą vaikai taip pat 
pasitinka su daugybe pagy
rų, kritikų ir klausimų. Re
težiu nuo tėvo kaklo ant mo
tinos kaklo pinasi. Jisai ati
daro stiklines, o jinai stato 
ant moderniško pečiaus 
kvapsnių jautieną. Vyriau
sieji 11, 9 metų amž. vai
kai pririnko, valo, nuplau
na uogas. Tėvas paduoda 
lėkštes, stiklines, pieną, o 8 
metų amžiaus trečioji jo 
“gaspadinė” dėsto ant stalo.

papusryčiauti nebuvo laiko.
Bartuneko Vilius Atmestas

Bet vietoje Bartuneko bi- 
liaus, sen. Shepard pateikė ki
tą, gal kiek švariau parašytą, 
negu Bartuneko, bet daug 
griežtesnį už pirmutinį.' She
pard biliui patapus įstatymu, 
senoji dvilypė demokratų - re- 
publikonų partija pasiliktų 
Wallstrytui tarnauti ant visa
dos. Jokia kita partija ar 
organizacija, kuri nesutinka 
su Wallstryto dominuojamų 
partijų vajdžios politika, vi
siškai negalėtų uždėti savo 
kandidatų ant' baloto Ohio 
valstijoje.

Todėl Ohio piliečiai, va
dovybe Progr. Partijos, birž. 
3, dar su didesne energija ir 
kovingesniu ūpu išvažiavo į 
valstijos kapitelių išstojimui 
prieš' Shepardo bilių.

J. N. S.

Kita, šešiametė “governan- 
ka” plauna dviem mažie
siems'rankas ir jie pirmieji 
susirangę “vyskupo” kėdė
je iš abiejų pusių prie tėvo 
laukia kąsnio. Kadangi mo
tina turi dar padavinėti 
porcijas, tėvas visuomet 
prižiūri mažųjų valgydini- 
mą;

Kokia “nepadorybė” vy
rui užsiimti ne vyrišku dar
bu !

Sykiu sėda prie stalo kai
mynų dukraitė, vaikų pri
žiūrėtoja motinai dirbant. 
Ji turi savo lėkštę, pasiima 
ko nori, kas padėta ant sta
lo? Niekas šioje šeimoje ne
mano, kad jai, negraitei, 
reikėtų pietums paduoti tik
tai tą, kas liks nuo ponų, 
nuo jų vaikų ir nuo šunų, 
kaip kad paduodavo tūli 
smetonininkai savo tautie
tėms tarnaitėms. Keista šei
ma! O Lietuvoje, sakoma, 
dabar tokių daug. L-tė.

CIVILIAI “PRIEŠO LĖ- 
TUVŲ” TĖMYTOJAI

Washingtn.----Kariniai
Amerikos vadai sutelks 3,- 
000 civilinių žmonių’, kad 
tėmytų ir pranešinėtų apie 
vadinamus “priešų lėktu
vus” kariniuose pratimuo
se, kurie rugsėjo mėnesį 
bus daromi dešimtyje vals
tijų-

PRANEŠIMAI
ROCHESTER, N. Y.

Rochesterio Moterų Klubas ren
gia pikniką birželio 25 dieną, šešta
dienį, pradžia kaip 2-rą vai. po pie
tų, tęsis iki vėlumos. Vieta pas 
Bekešius sode, 913 Avė.' D. Visi 
Rochesterio lietuviai prašomi atsi
lankyti, bus skanių valgių ir gėri
mų. Brangūs draugai Rochesterie- 
čiai ir apylinkės miestų draugai, 
širdingai kviečiame paremti mūsų 
svarbų darbą. Pelnas skiriamas 
darbininkų reikalams. — Kviečia 
Komisija. (133-5)

BALTIMORE, MD.
Lietuvių Progresyvių Klubo su

sirinkimas įvyks penktadienį, bir
želio (June) 10, ' pradžia 8-tą vai. 
vakaro, 2108 Penrose Avė.

Gerbiamieji, būtinai dalyvaukite 
šiame susirinkime, nes yra svarbių 
reikalų aptarimui. Progreso priešai 
nesnaudžia, tai ir progresyviai ne
turėtume apsileisti. — S. Raymond, 
sekr. (133-4)

CLEVELAND, O.
Corletiečių piknikas, kurį rengia 

dvi kuopos bendrai, būtent LLD 57 
ir LDS 138 kp., įvyks sekmadieni), 
birželio (June) 12 d., drg. Rūbo 
ūkėj. įžangos nebus! Turėsime gerą 
muziką, skanių valgių ir gėrimų bus 
iki soties, prasidės 10 vai. ryto ir 
tęsis iki vėlyvo laiko. Prašome nc- 
vėluoti ir nepamiršti, kviečia visus 
Rengimo Komisija.

Kelrodis: Važiuojantiems iš Clė- 
velando, Imkite kelią-Route 422, 
pravažiavus Welshfield, O., bus dvi 
ir pusė mylios po kairės, Rūbo di
delė stuba su geležies grotomis ant 
stogo.

Akroniečiai imkite Route 5 iki 44 
ir sukite po dešinei į 422. Youngs- 
tovvnicčiai imkite Route 422, prava
žiavus Parkman, O., bus apie 2 my
lios iki Rūbų ir piknikas. (133-4)

SHENANDOAH, PA.
• LDS 34-ta kuopa rengia pikniką 
sekmadienį, June 12 dieną, Brandon
ville giraitėj, pradžia 10 vai. ryte. 
Prašom vietinių ir apylinkės lietu
vių dalyvauti šiame piknike, bus šal
to alaus, o gaspadinės pavaišins su 
skaniais užkandžiais. — Kviečia vi
sus Komisija. (133-5)

DETROIT,~MICH.
Pranešame Detroito ir apylinkės 

lietuviams, kad birželio (June) 12 
d. Liet. Literatūros Draugijoj 188 
kuopa rengia išvažiavimą pas drau
gus Smitrcvičius ant ūkės, graži 
vieta. Gaspadinės gamina įvairius 
pavaišinimus. Bus geriausių valgių 
ir bus alaus įsigėrimu!.

Jau daugeliui yra žinoma, kad 
LLD 188 kuopa savo parengimuose 
patenkina visUs. Tad ir šiame pa
rengime visi pasitenkinsite. Pelnas 
nuo šio parengimo yra skiriamas 
dienraščiui Laisvei. . Visi žinome 
kaip labai yra reikalinga dienraš
čiui pagelba. Būkite išvažiavime ir 
paremkite savo dienraštį.

Kelrodis: Važiuokite Telegraph 
Rd. iki Pennsylvania Rd., čią pasu
kite po dešinei iki Jim-Daly Rd., 
sukite po kairiai iki privažiuosite 
No. 18536. (133-5)

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

Moterims Svarbi žinia
Visoms reikėtų .ateiti į šį 

Amerikos Lietuvių- Moterų 
susirinkimą 16 birželio, 7 
valandą vakare, toje pačio
je vokiečių svetinėje.

Jūs visos žinote jo svar
bą. Siuntėt delegatę į New 
Yorką 6 gegužės, į moterų 
konvenciją. Jums yra paga
mintas raportas, kuris, ti
kiu, kiekvienai bus žingei
dus. Taigi, būtų gerai, kad 
mes mitingą pradėtume 7 
valandą.

Mes, moterys, karo laiku 
pergyvenome sunkumų. Ta
čiau yra ir tokių žmonių, 
kurie karo laiku praturtė
jo, mažai ko paiso. Dar yra 
ir tokių, kurie nori karo, sa
ko — geri uždarbiai karo 
laiku. Ar tokie žmonės turi 
jausmus? Ar jie supranta, 
kad jų rankomis padaryti 
ginklai griovė namus, žudė 
gyvastis, kad tas jų doleris 
— kruvinas?

Kinija Žengia 
Į Laisvę

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

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

. 32 puslapių. ^Kairia 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.,
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PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

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

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

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. EVergreen 7-6288
V • A M A "A 'A 'A' A ’A ’A ’A V ’A A ’A V V

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINES, VYNAI IR ALUS *

Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

TELEVISION
SHUFFLE BOARD

Telefonas
EVergreen 4-9407

ir

muiiiiniiiiiimiiiiiiimiiiiiiiiiiniiiiiifliiiii

TELEPHONE
STAGG 2-5043

innnmiiiiiiiiiiiiiiiiiniHnnnnmimnmmTna

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIUS 

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager 

(Laisnluotas 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, Lith. Daily)—Tree., Birželio 8, 1949

Ižfl

Nemanykit, kad jie tu
rėtų gerus laikus, jeigu ka
ras dabar įvyktų. Praėjusį 
karą, kada žmonių gyvastys 
žuvo, miestai, namai degė,. 
Hitleris žudė būrius žmonių, 
tas viskas buvo nuo mūsų 
toli, mūsų šalyje to nejautė
me, mūsų žmonėms buvo tik 
sapnu.

Nuo praėjusio karo pa
saulis žymiai sumažėjo, su
sisiekimas pagreitėjo, daug 
taiką mylinčių žmonių at
stūmėme nuo savęs su savo 
“šaltuoju karu.” Tokiose 
sąlygose karas galėtų pa
siekti ir mūsų kožną kam-, 
pelį, neliktų kur prisiglaus
ti. Tai, kol dar nėra ugnies, 
karas nepradėtas, reikalau- . 
kime ramybės. Šaukime vi
sus vienytis prieš karą. Kol 
turime laiko, organizuoki- 
mės, kad mes galėtume ra
miai baigti savo gyvenimo 
dienas, p ne kur griuvėsiuo
se liktumės sutriuškinti ar 
gyvi degtume.

Eva Simans.

Brooklyn 6, N. Y.

MATTHEW A.
BUTUS .

(BUYAUSKAS)

• Laidotuvių Direktorius .

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172
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NewYorto^ii0zfe7lnioi
Delegacijos Išvyksta 
Washingtonan

Birželio 12 Pasilinksminki t Iš LDS 1-mos Kuopos 
' SusirinkimoLDS Piknike, Lin den e!

Tūkstančiai Didžiojo Brook- 
lyno-New Yorko delegatų, 
šimtų tūkstančių unijistų ir 
bendrai liaudies atstovai, 
anksti šio trečiadienio rytą, 
birželio 8-ta, išvyksta i Wash
ington, D. C., kaipo dalyviai 
Liaudies žygio.

Masinės x delegacijos (Peo
ple’s Lobby) keliauja Wash-! 
ingtonan reikalauti, kad pre
zidentas ir kongresas vykdytų 
savo pažadus, duotus pirm1 
rinkimų, kurių dabar nei vie
no nevykdo. Jie žadėjo tai
ką,* o vykdo šaltąjį karą, ža
dėjo pigiomis rendomis, pa
kankamai žmoniškų namų, o 
pakėlė rendas. žadėjo moky
klas ir paramą jaunimui eiti 
mokslą, o ruošia karą, 
gus
žadėjo 
kiti jau 
žmonių

Tuos
simų priminti siunčiama ši ma
sinė delegacija. Ir ji pasi
ruošusi priminti stipriai, kad 
jeigu šis kongresas savo pa
žadų nevykins, ateinančiuose 
rinkimuose turės įvykti žymių 
pakaitų. Darbo žmonės, 
dis nebegalės pasitikėti 
sierių ir fabrikantų 
žmonėmis atstovauti 4
kongrese ir Baltajame

N.

pini- 
išleidžia ginklavimuisi.

gerovę, o veteranai ir 
netekę darbų milionai 
skursta.
ir daug panašių klau-

liau- 
finan- 
klasės 
liaudį 

Name. 
D.

Duonkepiai Steigsią 
Kooperatyvą

Kalbama, kad streikuojan
tieji duonkepiai • ir išvežioto- 
jai unijistai planuoja įsisteigti 

‘unijos vadovaujamą koopera
tyvą, atidaryti milžiniškas, 
modemiškas duonos ir pyragų 
kepyklas.

Unijos advokatas Herman 
E. Cooper sako, kad:

“Mes vokuojame, kad še
šios kompanijos, kurios atė
mė darbus (locked out) 1,100 
draiverių ir 2,900 kepyklose 
dirbusiųjų (praėjusio vasario 
28-tą) jau apleido New Yor- 
ko turgų. Tos kompanijos iš
kepdavo ir parduodavo 
000,000 bandukių duonos 
dieną. čionai duonos 
trūksta, kas reiškia, kad 
mos perka brangesnę duoną.“

Unijos duonkepyklos - koo
peratyvai pąrduotų duoną to
mis kainomis, kokias imdavo 
tos dabar užsidariusios duonk- 
k e pyk los.

Į Jau šį sekmadienį bus ta 1 karštas. O pikniko, rengto 
i smagioji diena, kuomet viso į visos plačios apylinkės skale, 
Didžiojo New Yorko-Brookly- 
ho ir New Jersey su apylinkė
mis LDS nariai ir jų priete- 
liai susirinks į Liberty Park, 
Linden, N. J., pasilinksminti 
pilno saiko piknike.

Primintina kad LDS savo 
f 

prieteliais - draugais, skaito 
visus tuos, kurie mėgsta geras 
pramogas. Gi LDS 3-sios Ap
skrities komiteto rūpestingai 
ruošiamos pramogos visuomet 
būna iš pačių geriausiųjų.

Pilno saiko pikniku šis bus 
dėl to, kad sezonas piknikams 
dabar — puikiausias: gamta 
graži, oras atšilęs, bet ne per

dar nebuvo.
Pikniko rengėjai turės gerų 

vaišių : visokių valgių ir gėli
mų, tad galite važiuoti liuosi 
nuo rūpesčių apie maistą. 
Mėgstantieji maudytis pasiim
kite maudynės kostiumą, nes 
ten pat greta Liberty Park, ( 
kuriame įvyks piknikas, ran-; 
dasi miestavasis parkas su ge-! 
ru prūdu maudynėms. Pavi-; 
džio orkestras gros šokiams. 1

I 

Pradžia 1 vai.
Kelrodis tilpo vakar dieną 

tūpusiame skelbime ir užva
kar dienos rašte šiame pus
lapyje. Išsikirpkite.

sukelti rei- 
iždą. Kal- 

A. Gilma- 
G. Wareso- 

, J. Siurba.

Velička, 
Bunkus > 
Stakovas 
surengti išvažiavimą.

Tūkstančiai Newyorkieciy 
Pikietavo Teismabutį

Keturi tūkstančiai pikietuo- * 
tojų praėjusį pirmadienį, mar- 
šavo per 6 valandas prie teis- 
mabučio, Foley Square, kur 
teisiami komunistai darbinin
kų vadai.

šie maršuojantieji pikietuo- 
tojai, didžiumoje, buvo orga
nizacijų atsiųsti/ atstovaujan- 

organizuotų

didžiumoje, 
atsiųsti, 

į tieji virš 400,()()() 
newyorkiėčių.

Delegacija po 
! bandė pasimatyti
Medina ir pareikšti savo or
ganizacijos protestą prieš 

i diktatorišką elgesį šu teisia
maisiais. Jie norėjo reikšti 

i protestą prieš įkalinimą John 
■ Gates’o trim dešimtims dienų 

(įkalino jį už tai, kad jis at- 
I sisakė išdavinėti savo organi- 
i zacijos narius). Jie norėjo 
protestuoti prieš įkalinimą Gus 

į H ail’b ir Henry Winston’o 
visam teismo laikui (.juos įka-

I lino už tai, kad jie drįso pro
testuoti ’ prieš kryžiavimą 
Gates’o).

Ko negalėjo delegacijos pa- 
.sakyti teisėjui, 

! tiškasis
tytis su liaudies atstovais, tą: 

i delegacijos sakė visuomenei: 
i šūkiais plakatuose ir masiniu 
I pikietu. Palikusios teisėjo 
! raštinėje rašytus pareiškimus, 
• delegacijos išėjo pikietuoti.

Unijistai, veteranai, studen
tai, moterys, susiedijų organi-]

dėlegacijos
su teisėju

zacijos reiškė protestą prieš 
diktatorišką pasielgimą su tei
siamaisiais, veteranais, garbin
gai atitarnavusiais kare, už
jūriuose. Jie įkalinti 5 metų 
sukaktyje įsįbriškosios D-Die- 
nos, kurioje tūkstančiai jų 
draugų padėjo gyvybę nuka
riauti fašizmą, kuris su dar
bininkų vadais elgėsi panašiai, 
kaip su darbininkų-vadais da
bai- elgiasi teisėjas 
m ū s ų mieste N e w
p r o g i • e s y v i š k i a u s i a m e

Birželio 2 d. įvyko LDS 1- 
mos kuopos susirinkimas, 
Laisvės svetainėje. Kuopos 
prezidentui A. Veličkai jį ati
darius, buvo 'perskaitytas ir 
priimtas protokolas ir išklau
sytas finansų sekretoriaus A’. 
Gilmano pranešimas, kad mū
sų ižde finansų mažai. Iždi
ninkas P. Kapickas pasiūlė, 
kad reikia turėti kokį paren
gimą, dapildyti kuopos iždą. 
Tuo klausimu buvo diskusijų, 
kaip būtų geriau 
kalingą atpildyti 
bėjo A. 
nas, V. 
n as, M. 
Jis siūlė
Visų sumanymai buvo geri.

Delegatų Raportai
Iš dienraščio Laisvės '30 

metu sukakčiai minėti konfe
rencijos, įvykusios gegužės 
29-tą, raportavo G. Wareso- 
nas. Sakė, kad delegatų bu
vo skaitlingai ir padaryta ge
rų tarimų. Iš Dai-iaus-Girėno 
paminklui statyti konferenci
jos raportavo delegatai M. 
Stakovas ir A. Gilmanas. Vi
sų delegatų raportai priimti.

Ligonių lankytojai pranešė, 
kad d. M. Kraujalis jau pa
sveiko ir afhimaldavo, bet 
tuo pat sykiu jau randasi kiti 
3 ligoniai.

Medina
Yorke, 
visoje

kituose vie- Į 
išreikalauti 

kaucija.

Užvesta bylos 
tos _ teismuose 
tuos tris, išleisti po 
Dabar jie teisėjo Medina yra
uždaryti, atvedami teismabu- 
tin iš kalėjimo ir nuvedami 
atgal kalėjimam Jiems neleis 
džia nieko skaityti. Jie neturi 
progos savęs apsigynimui 
ruoštis nei žmoniškai pasilsė
ti.

Teise būti išleistais po kau
cija, kol nenuteisti, naudojasi 
net aršūs kriminalistai - rake- 

; tieriai, bet tą teisę atėmė iš
nes “demokra-; darbininkų vadų, 

teisėjas atsisakė ma-! sujudo į protestą 
žmonės.

Protestui prieš
mųjų persekiojimus ir įkalini
mus sušaukta masinė demons
tracija į Union Square birže
lio 7-tos prievakarį, 4 :30 va
landą. tuojau po darbo.

T—as.

Noriu padaryti pastabėlę 
kuopos nariams. Kodėl, drau
gai ir draugės, taip pada
rote save senais, kad nesilan
kote į kuopos susirinkimus? 
Argi jums n c apeina jūsų or
ganizacijos reikalai? O kaip 
su mumis, kurie esame orga
nizacijos valdyboje, kodėl mes 
turime dalyvauti kas mėnuo? 
Sarmata taip sąvc pasendinti! 
Ištik rujų tamstos nesate tokie 
seni, visus gerai pažįstu.

I Tad— .
Būkite kitame susirinkime, 

kuris įvyks liepos (July) 7 d. 
Nepamirškite savo organizaci
jos.

Tai dėl to 
visi padorūs

Lauksiu.
Jūsų,
Kuopos Korespondentė.

Sirginėja Vera Bunkiene, 
dėl kokios nematomai slypin
čios priežasties jai gelia ko
jas. Pasišauktas gydytojas 
davė vaistų tik gėlai apmal
šinti, bet pamatinės priežas
ties sakėsi dar nežinąs - ne
ištyręs, gydyti negalįs. Ilsisi 
namie, 11 Ten Eyck Street, 
Brooklyne.

Vera, aidietė ir vaidintoja 
teatrališkose lietuvių grupėse, 
dėl tos priežastięs gal turės 
šiuo tarpu atsilikti ir nuo me
no veiklos, jeigu neatras pa
galbos greitu laiku atitaisyti | 
sveikatą.

Petras Višniauskas susirgo, 
kaip jis sako, tartum iš nieko. 
Prieš tūlą laiką jis pastebėjo 
ant savo kūno lyg ir spuogą ar 
gūželį, bet jam nekreipė daug 
domės. Pastaruoju laiku tas 
gūželis pasidarė labai piktas, 
ne tik pats, bet ir didelį plotą 
kūno aplink save užraudona
vo. Petrą paguldė. Kuomet 
apie tai girdėjau, jo liga te
bebuvo tyrinėjama, dar ne
nustatyta.

Petro dabar labai pasi- 
g e n d a m a Lietuvių Kul
tūriniame Centre. Savo liuos- 
laikiais jis ten yra nudirbęs 
daug mechaniško darbo. Įstai
gai prisirišęs, darbingas, ji
sai dirbdavo ir bile kurį dar
bą, koks tik įstaigai tuo laiku 
reikalingas, Reikia, jis net 
“pin boy” užvaduoja.

Linkime draugams greit pa
sveikti. D—e.

Padėka

Sugrįžo Mūšy 
Bowlimnkai---Tačiaii 
Ne Visi Linksmi

g°-

Sugrįžo iš Cleveland o mū
sų LDS bowlininkai, kurie ten 
dalyvavo turnamente 
gūžės 27-28-29 dd.

Turnamentas buvo didelis, 
gražus, deja, neišėjo taip, 
kaip mes, brooklyniečiai tikė
jomės, kad išeis: mūsiškis “ty
mas“ ten nelaimėjo pirmos 
vietos.

Iš penkių mūsų bowlininku, 
! telaimėjo tik George Pranai- 
' tis. Jis laimėjo kaip individu- 
alas, padaręs daugiausiai taš
kų.

Na, o geriausia grupė (ty
mas) pasirodo, buvo detroitiš- 
kių LDS bowlininku : jie nusi
nešę garbės vainiką ir, žino
ma, trofėjų (trophy).

Brooklyn iškiai bowlininkai, 
dalyvavę Clevelando turna
mente buvo: Al Dobinis, Al

Velionies Frank Šharry 
(Šertviečio) šeima dėkingai 
įvertina Lietuvių Liaudies Te-, 
atro draugingą pareiškimą 
simpatijos.

“Dingusysis be žinios“ iš 
karo fronto Anthony V. Mar
tino, aiškinąsis praradęs at
mintį, ir dėl to užmiršęs, kaip 
jis sugrįžo iš armijos, kaip 
užmiršo pačią su vaikais, vėl 
priimtas arm i j on. Sakoma, 
armijoje laikysią iki ištirs.

N

R

Sveiksta
Petro Vaznio sveikata gerė

ja po operacijos, kurią jis 
pergyveno g?ale gegužės mė
nesio. Kas dieną eina stipryn, 
tačiau dar vis tebeišbando 
žingsnius su pagelbininkais, 
negreit sugrįš darban ir ne
greit matysimės su juo pra
mogose. Petras dirba Laisvės 
išsiuntė.) u.

Sugrįžęs iš ligoninės, Petras 
ilsisi pas dukterį Carolyn ir 
žentą Haratella, 102-08 — 
127th St., Richmond Hill.

Baigia padaryti, pradės iš- 
renduoti prekybiniams sunk
vežimiams pastatyti 4 blokų 
dydžio stoti tarp Spring, 
Washington, Greenwich ir W. 
Houston Sts., New Yorke.

Nevins, George Pranaitis, 
Gene Sadauskas ir Tony Na
vikas.

Visi geri bow liniukai—ge
riausi, kokius mes čia turime.

N. .

VEDYBINES KORTELES
Dienraščio Laisves Spaustuvė

Spausdina Vedybines Korteles 
WEDDING INVITATION

Dėlei vedybų ar kokių nors kitų Įvykių ir parių, reikale, 
atsispausdinti užkvietimų-invitation kortų/ prašome kreip
tis i Laisvės spaustuvę.

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

Tuom reikalu kreipkitės:

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

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĖ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

l)r. A. Petriką
221 South 4th Street

' BROOKLYN, N. Y.

, Tel. EVergreen 7-6868
9—12 ryte 
1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

Valandos:
1

PARDAVIMAI
I

East New York, Brooklyn, Pine 
St. arti subvęs parsiduoda didelis 6 
kambarių medinis namas, atskirai 
budavotas, tinka 2 šeimom $8,275. 
Turiu greit parduoti, lengvom sąly
gom. Šaukite Applegate 7-2953.

(133-5)

r/T TDD?G , O A P 411 GRAND STREET IL (J I i O O Alt BROOKLYN, N. Y.
I

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN 

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISION

Washington. — Demok
ratas senatorius Tom Con
nally perša greitai užgirt 
karinį Atlanto paktą.1 
---------------- .......... ...........

tuos teis i a-

Valandos:

Today’s Pattern

Licensed Undertaker

i5 M 
n Telefonas

EVergreen 4-7729

kas
ne-

Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

Du jauni žmonės tapo pri
trenkti, vienas iš jų mirtinai 
apdegė, jų motorcikliui atsi
mušus i auto užpakalį, ant 

užvirtus ir užsidegus ant

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

Suteikiam garbingas laidotuves

#150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

O

o

O

O
O

O

o
o

i

New Yorko valstija parei
kalavo, kad federalė valdžia 
atiduotų atgal 2 milionų dole
rių sumai įkainuotą Manhat
tan Beach. Sako, kad buvęs 
“parduotas“ be valstijos ži
nios.

Reikiant vienu kartu pri-i 
kepti daug apgruzdintos 
duonos (toast) vartok broi-, 
leri. Jei -nori minkšto, tik 
apgruzdintu paviršiumi,' 
laikyk arti prie » liepsnos. Į 
Jeigu sauso, laikyk prieš! 
liepsną ilgiau, bet toliau! 
nuo liepsnos. Ta pati tai
syklė ir kepimui broileryjei 
steiko — arčiau liepsnos ne- 
dakeptam (rare), toliau 
nuo liepsnos kiaurai iškep-Y/lt'partway, Brooklyne. 
tam (well done). ! ____________

Montrealyje gegužės 23-i 
čia mirė buvusi brooklynie- 
tė Mrs. 
102 metų 
vusi atvykusi iš Vokietijos 
6 metų amžiaus. Jos vyras 
irgi buvo gerokai pagyve
nęs, rhirė vieneriais metais 

i anksčiau.

John Henkel, 
amžiaus, bu-

Arnold Ganz, 6 metų, tapo 
sunkiai sužeistas automobi- 
liaus, priešais kurį jisai stai
ga užbėgo nuo šaligatvio, 
žaizdamas. Vairuotojo nea
reštavo.

c

Užsakymą, su .25 centais ir 
pažymėjimu formos 
ir dydžio, siųskite: 

Dept., 427 Lorimer- 
Brooklyn 6, N.

numerio 
Pattern 
Street,

I

Keptoms bulvėms perrė
kus peiliu viršų tuojau po 
išėmimo iš pečiaus jos ne- 
susileis, nesukris, išsilaikys 

; iki atšalimo sausos ir pu- 
I1 rios.

Anglijos marininkystės, 
įstaigos siūlo oficierių “do
ros” prilaikymui leisti ves
tis laivuose žmonas. Tik bi
jomasi, kad to paties pra
dėtų reikalauti ir eiliniai.

pAjieškojimai
Aš, Povilas Astrauskas, pajie.škau 

savo brolio Aleksandro Astrausko, 
iš Paūpienų parapijos, seniau Kau
no rėdybos. Turiu svarbų reikalą, 
prašau jo paties atsiliepti arba kas 
apie jj žinote, malonėkite pranešti, 
būsiu dėkingas. Adresas:

Povilas Astraukas, 652 10th Avė., 
New York 19, N. Y. (133-8)

Peter 
KAPISKAS

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.

231 Bedford Avenue

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmert

Manager

JOHN A. PAULEY

Hizi Koyke, aktorė daininin
kė keliaujančios operos 

trupėje.

■ >4H4*4,4*4**I*4*4*4«4*4*al*4**{,4*a!,,l*,I*4*<l,*!**I*4,4*^1

Egzaminuojam Akis, 
; Rašome Receptus :

Darome ir Pritaikome Akinius::

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y.

I Tel. ST. 2-8842

GERI PIETOS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės j

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas i
417 Lorimer Street

Laisvės Name ;
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos; 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
įražus pasirinkimas.

Peter Kaniskas

BAR & GRILL
Degtinės, Vynai ir Alus

RHEINGOLD
BEER & ALES

32 Ten Eyck St
Tel. EVergreen 4-8174

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE
* f t ■

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

6 pusi.—-Laisve'^yberty, Lith. Daily) — Tree., Birželio 8,




