
George Bidwell ir James 
Tan Malaka. [Robinson. 
Per daug . . .
Protinga unija.
Neklauso, nes nebijo.
Judge Medina.
Balkūno kelias j dangui.

Rašo A. BIMBA

Direktorius Britu Tarybos 
Lenkijoje George Chandos 
Bidwell atsisako grįžti namo. 
Jani geriau patinka naujoji 
Lenkija. Jis išsižada Angli
jos pilietybės. Jis pasirinko 
socializmą.

Komercinė spauda tik puse
lūpų praneša ir kjtą svarbu 
atsitikimą. Amerikietis ne
gras James 'Miller Ęobinson 
pasilieka čechoslovakijoje. Jis 
nebegali pakęsti diskriminaci
jos Amerikoje. Jis išsižada 
Amerikos pilietybės. Jis ir
gi pasirinko socialistinį kraš
tą.

★ ★ ★
Pranešta ir patvirtinta, kad 

holandai ir jų pastumdėliai 
sušaudė Indonezijos Komunis
tų Partijos vadą Tau Malaką. 
Tai buvo senas, įgudęs kovo
tojas.

Į darbininkų judėjimą Ma
laka įstojo 1912 metais. Jis 
buvo vienas iš steigėjų Indo
nezijos ' Komunistų Partijos 
1920 motais.

_ ★ ★
Ko gi kalti pasažieriai, ku

rie laivu Batory atvyko Ame- 
rikon ? O jų šimtas ir vienuo
lika suimta ir pasodinta ant 
Ellis Island salos.

šito negražaus pasielgimo 
su nekaltais žmonėmis jau 
per daug net The New York 
Times’ui. Girdi, taip bjauriai 
elgtis visiškai nesuderinama 
su garbe ir prestižu šio dide
lio, galingo krašto.

★ ★ ★
Tai dar viena CIO unija at

sisakė šokti pagal Philip Mur
ray muziką. Karštai reikia 
pasveikinti vadus ir narius 

}CIO United Packinghouse 
Workers unijos.

Ji atlaikė puikią konvenci
ją. Ji atmetė raudonbaubiz- 
mą. Visos rezoliucijos, ku
rios buvo pasiūlytos prieš kai
riuosius, pasiųstos į gurbą. C

Taip ir reikia. Unijose ve
damas teroras prieš komunis
tus ir šiaip kairiuosius tik 
silpnina unijas.

* ★ *
Darbo unijų aukštieji lyde

riai nebesusikalba su demo
kratų kontroliuojamu Kongre
su. Sako: Kongresas musų 
neklauso* Pernai per rirfki- 
mus .prižadėjo Taft-Hartley 
įstatymą išmesti iš Washing
ton© be jokių ceremonijų vos 
spėjus susirinkti, o šiandien 
jau gieda visai kitaip.

Kas atsitiko?
Atsitiko tas, ko buvo tikė

tasi. Tai labai sena istorija. 
Per rinkimus politikieriai me
džioja balsuotojus. Pernai 
uniios padėjo laimėti dau
geliui demokratų. Dabar jie 
išrinkti. Dabar jie valdonai.

Unijos, kietai' įkinkytos *į 
Trumano vežimą, gali tik bar
tis ir pykti. Politikieriai žino, 
kad tos unijos yra bejėgės.

Kas kita, jeigu kongresma- 
nai būtu buvę išrinkti Progre
syviu Partijos tikietu. Visa 
partija tarnautų darbinin
kams. Pati partija baustų 
tuos, kurie nepildo jos pro
gramos.

★ ★ ★
• Teisėjas Medina sukėlė to
kią audrą, kokios veikiausia 
jis nesitikėjo. Jo noras pa
versti teisiamuosius komunis
tus savo draugų išdavikais ir 
informatoriais nieko bendro 
neturi su teisingumu. \Tai yra 
paneigimas žmogaus savigar
bos ir konstitucinių teisių.

Gerai, kad žmonės protes
tuoja prieš tokį teisėjo sauva
liavimą. Tai parodo, kad A- 
merikos žmonės tiki savo tei
sėmis.

(Tąaa 5-me

Darbo Žmonių 
Dienraštis 
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Apeliacijų Teismas 
Svarsto 2 Įkalintų 
Komunistų Bylą
10,000 Demonstrantų Pasmerkė Teisėją Mediną už Trijų 
Komunistų Vadų įkalinimą, kaip Žingsnį link Fašizmo

New York. — Federalio 
i apeliacijų teismo teisėjas 
i Vincent Lieber antradienį 
ketino “per 24 valandas” 
išspręsti prašymą, kad pa- 
liuosuotų iš kalėjimo už ūž
status du komunistų vadus, 
Henry Winstona ir Gusą 

j Hallą, kol tik tęšis teismas 
i prieš juodu ir 9 kitus ko
munistu vadus, v

! * Medina pasiuntė kalėji-
■ man Hallą ir Winstona už 
tai, kad jiedu protestavo

1 prieš sauvališką nubaudimą 
I John Gates’o, komunistinio 
' Dąily Workerio redakto- 
i riaus.

Teisėjas Medina įkalino 
i Gates’ą 30 dienų dėl to, kad 
! Gates atsisakė išduoti ko- 
imunistus veteranų komite- 
; to vadus. Tuomet Winsto-
■ nas ir Hallas pakilo ir stip- 
j riąi užprotestavo prieš to- 
;kią bausmę Gates’ui, nesu
tikusiam šnipauti prieš ki
tus Komunistų Partijos na
rius.

Siųsdamas kalėjiman tris 
minimus komunistų vadus, 
teisėjas atšaukė pirmesnes 
jų parankas, po $5,000 kiek
vienam.

Po to jie tik teisman’ at
gabenami iš kalėjimo, ir ne
leidžiama jiem išsinešti da
romų apsigynimui užrašų.

Apeliacijų teismas tuo 
tarpu yra atmetęs Gates’o 
advokatų prašymą, kad 
tuojaus paleistų jį iš kalėji
mo už senąjį užstatą. Šis 
teismas žadėjo pirmadienį 
spręsti Gates’o bylą.
Tai Žingsnis link Fašizmo, 

Sako Masinis Mitingas 
10,000 žmonių, susirinkę

Union Square antradienio 
pavakarėje, demonstravo 
prieš sauvališką Gates’o, 
Winstono ir Halio įkalini
mą. . Jie vienbalsiai priėmė 
rezoliuciją, smerkiančią tą 
teisėjo Medinos sprendimą. 
Rezoliucija, tarp kitko, sa
ko:

—Teisėjo Medinos spren
dimas yra dar vienas žings
nis linkui fašizmo Ameri
koje.

Medinos žygis yra taiko
mas ne tik prieš komunis-

Teis Komunistą Francijos 
Seimo Narį už Kritiką

- t

Paryžius. — Francijos 
valdžia traukia teisman ko
munistą šalies seimo narį 
Fl. Bontę už tai, kad jis 
spaudoje kritikavo .tūlus 
aukštus valdininkus.

Seimo nariai turi nelie
čiamybę nuo areštų ir teis
mų. Todėl valdžia išreika
lavo atimti Bontei neliečia
mybę. Už tą reikalavimą^ 
balsavo 211 dešiniųjų seimo 
narių, o prieš — 182 komu
nistai

Athenai. — Graikijos fa
šistai nusmerkė sušaudyti 
dar 7 demokratus.

CIO SKAIČIUOJA IKI 
j 6 MILIONŲ BEDARBIŲ

---- ;------
Washington. — Valdinis 

j prekybos departme n t a s 
skelbia, kad gegužės mėne-

Bet CIO unijų centras 
tvirtina, kad valdžia slap
sto tikrąjį bedarbių skaičių.

Truman Reikalauja 
150,000,000 Dolerių 
Pietinei Korėjai

tus. Jis nukreiptas ir prieš 
kiekvieną darbo unijų narį, 
reikalaujantį unijinės lais
vės; prieš kiekvieną negrą, 
reikalaujantį pilietinės ly

gybės, ir prieš , kiekvieną
politinį pažangūną.
Vis Dar Mėgina Priverst 

Gates’ą šnipauti
Prokuroras McGohey tei

sme . antradienį reikalavo, 
kad Gates pasakytų, kas 
yra tūlas DeVincenso, pas 
kurį Gates gyveno Cle.ve- 
lande, būdamas Jaunųjų 
Komunistų Sąjungos orga
nizatorium.

Gates vėl atsisakė šni
pauti ir išdavinėti.

Robeson Koncertuos 
Sovietų Sąjungoje

Maskva. — Didysis ame
rikietis negras dainininkas- 
artistas Paul Robeson dai
nuos 8-se koncertuose Mas
kvoje ii* Stalingrade. Mas
kvon jis atvyko dalyvauti 
iškilmėse, kuriomis minima 
150 metų sukaktis nuo ge- 
niališkojo rusų poeto Puš
kino gimimo.

Puškino minėjime Di
džiajame Teatre Robesonas 
buvo pasodintas į garbės 
svečių vietą.

Pats Trumanas Galįs 
Siųst Armiją Užsienin

Washington. — Senato
rių komitetas užsieniniais 
reikalais išleido ilgą “pa
aiškinimą”, kur pasakoja, 
būk Atlanto paktas neįgali-1 
na patį prezidentą siųsti 
jankių armiją atmušti “už
puoliką” nuo bet kurios ša
lies, priklausančios tam 
paktui; girdi,1 ir toliau pa
liekama konstitucinė teisė 
Kongresui spręsti karo pa
skelbimą.

^Senatorių komiteto pir
mininkas Tomas Connally, 
atsakydamas į reporterių 
klausimus, tačiau, pripaži
no, kad pats prezidentas 
gali, pagal tą paktą, siųsti 
ginkluotas amerikonų jė
gas į “strateginius punktus 
bile kur” (reiškia, užsie
nyje), jeigu tik numatoma 
“užpuolimas”.

Connally ragino visą Se
natą negaišuojant užgirti 
Atlanto paktą, tai yra, ka
rinę santarvę prieš Sovie
tus ir geruosius jų kaimy
nus.

RAPORTUOS TRUMA- 
NUI APIE KINIJĄ

Šanghai. — John L. Stu- 
artas, Amerikos ambasado
rius Kinijai, rengiasi lėkti į 
Washingtoną. Jis raportuos 
prezidentui Trumanui apįe 
kinų naminio karo eigą ir 
apie būklę liaudininkų už
imtoje Kinijos dalyje.

si visoje šalyje buvę tiktai 
3,289,000 bedarbių, ir pra
neša, jog nuo balandžio iki 
gegužės šiemet jų skaičius 
pakilo 270,000, nors kitais 
metais bedarbių eilės per 
tuos mėnesius sumažėdavo.

CIO statistikai, iš savo pu
sės, skaičiuoja iki 6 milio- 
nu bedarbiu.

Valdžia, pavyzdžiui, ne
vadina bedarbiais žmonių, 
kurie “tikisi už mėnesio 
darban grįžti.”

Monarcho - Fašistai Nužudė
i Dar 1 Graikų Unijos Vadą

Athenai, Graikija. — Mo
narcho - fašistų valdžia su
šaudė M. Timonajakį, 
Graikijos Tabokos Darbi
ninkų Unijos vadą.

Paliuosuot Timonajakį 
reikalavo amerikinės CIO 

! Tabokos Darbininkų Unijos 
pirmininkas Donaldas Hen- 
dersonas.

Polit. Kalinių Bado 
Streikas

Graikijos fašistai nužudė 
dar 4 politinius kalinius St. 
Nicholas kalėjime,' Kretos 
saloje. 400 kitų polit. kali
nių paskelbė bado streiką, 
protestuodami prieš demo

kratinių kalinių žudymą. 
Kai kurie streikieriai badu 
mirė. Bet sustabdė kitų 
žudymą bent šiuo tarpų.* ►
10 Nusmelktųjų Apeliacija

Fašistai pernai rudenį 
buvo nusmerkę mirti 10 
marininkų unijos vadų. 
Pasaulinė Darbo Unijų Są

junga ir Jungtinių Tautų 
i seimo pirmininkas Herber
tas V. Evatt pareikalavo 
atidėti tų vadų sušaudymą.

Dabar monarcho - fašis
tų aukščiausias teismas 
svarsto apeliaciją, reika
laujančią panaikint mirties 
sprendimą jiems.

Tautininkų Valdžia Bėga 
Iš Kantono į Čungkingą

Kanton, Kinija. — Aukš
tieji tautininkų valdininkai 
jau pabėgo iš Kantono į 
Čungkingą. Dabar nešdina
si ten antriniai jų valdinin
kai, lėktuvais gabendami 
savo dokumentus. Mat, kinų 
Liaudies Armija kasdien 
žygiuoja artyn Kantono.

(Velionis generolas Jo
seph Stilwell, buvęs ameri
kinių lakūnų komandierius 
Kinijoj karo metu, vadino 
Čungkingą “mėšlo kupeta”, 
o Čiang Kai-šeką “pyna- 
cil” Čungkingas tada irgi 
buvo tautininkų sostinė.)

Neva pasitraukęs, tauti
ninkų prezidentas - dikta
torius Čiang Kai-šekas jau 
pirmiau išdūmė į Formozos 
salą. Iš ten jis svajoja “pa
naikint ofensyvą” prieš ki
nų komunistus - liaudinin
kus.

Jankių -.oficieriai lavina 
šimtus tūkstančių tautinin
kų kariuomenės toje saloje. 
Amerikiniai inžinieriai pa
deda tautininkams aptvir- 
tinti Formozą.

(Maskvos spauda teigė, 
kad amerikonai faktinai už
valdę Formozą.)

Chambers bent 11 Kartų Melavo 
Po Priesaika Byloj prieš Hissą

New York. — Algerio 
Hisso advokatas Lloyd 
Paul Stryker, perklausinė- 
damas išgverėlį šnipą Whi- 
ttakerį Chambersą, priver
tė jį prisipažinti, kad 
Chambers pernai spalių 
mėnesį po priesaika 7 kar
tus sumelavo grand džiū- 
rei, o gruodžio mėnesį dar 
4 atvejais sulaužė priesai
ką.

Tai ta vdžiūrė ir įkaitino 
Hissą, kad Hissas, girdi, 
“kreivai prisiekęs”, pareik
šdamas, jog jis nedavė 
Chamber sųi jokių slaptų 
valdinių dokumentų ii; jog 
po 1937 m. visai* nematė 
Chamberso.

Chambers tik galų gale 
sugalvojo, būk Hiss, buvęs 
valstybės departmento pa- 
reigūpas ir prezidento Roo- 
sevelto bendradarbis, nešęs 
Chambersui tuos “sekre
tus”, kad juos perduotų va
dinamam “sovietų agentui”

Bykovui. * Keliuose pirmes- 
niuose grand džiūrės kvoti
muose Chambers hieko ne
sakė nei apie Hissą nei apie 
Bykovą.

4 Darbininkai Žuvo 
Nuo Nuodingų Garų

)
<. ' !

Sparrows Point, Md. — 
Nuodingi anglies dvidegi
nio (carbon monoxide) ga
rai numarino keturis dar
bininkus Bethlehem plieno 
kompanijos liejyklose*

Marylando valstijos svei
katos inspektoriai neseniai 
pirmiau atrado, tkad gręsia 
nuodingų garų pavojus to
se liejyklose ir įsakė jas pa
taisyti. BeL-kompanija ne
taisė.

Amerikos ir Anglijos pa
siuntiniai ieško sprogsta
mosios atomines medžiagos 
pietinėj Afrikoj.

Tai “Mažasis Marsballo Planas” prieš Komunizmą Azijoj, 
Sako Trumanas, Remdamas Reakcinę Pietų Korejoš Valdžią

Washington. — Preziden
tas Trumanas birž. 7 d. 
prašė Kongresą paskirti 
150 milionų dolerių pietinei 
Korėjai per metus; sakė, 
tai bus mažesnysis Mar- 
shallo planas prieš komu
nizmo bangos kilimą Azi
joje.

(Pietinė Korėjos pusė y- 
ra amerikonų užimta. Šiau
rinė to krašto pusė buvo 
Sovietų kontroliuojama iki 
praeitų metų pabaigos. Bet 
kai įsikūrė šiaurinėje Ko
rėjoje Liaudies Respublika, 
tai Sovietai ir atšaukė visą 
savo kariuomenę iš jos.)

Trumanas, ragindamas 
Kongresą užgirti $150,000,-

Užgirta Slapčiausia 
Šnipų Agentūra

Washington. — Kongre
sas galutinai užgyrė val
džios peršamą slapčiausią 
centrinę šnipų agentūrą? 
Valdžia, pagal Kongreso 
nutarimą, galės išleisti 
tiem šnipam milionus dole
rių ir niekam neduoti ats
kaitų.

Tais pinigais bus perka
mi ir vietiniai šnipai įvai
riuose Europos kraštuose. 
Be to, bus Amerikon pri
imama iki 100 kitataučių 
šnipų už patarnavimus a- 
merikonams kariniams šni- 
pajns.

“Amerikos Balsas” 
Užkimšta Sovietuose

I

Washington. — Jau ilga 
savaičių^ eilė, kai “Ameri
kos Balso” radijas nepasie
kia sovietinių žmonių, skun
džiasi amerikiniai valdinin
kai. j

Sovietų radijo duotuvai, 
leisdami priešingas elektro- 
mągnetines bangas, taip 
užkimdo vadinamas “Ame
rikos Balso žinias”, kad 
nieko nesupratama ir. su
sidaro tiktai įkyrus trukš- 
mas — gergždimas, švilpi
mas ir tratėjimas.

(Sovietinė vyriausybė 
kartotinai smerkė “Ameri-

000 pietinei Korėjai, sakė, 
kad jinai būsianti “išbandy- 
jnų laukas” kovoje tarp 
“demokratijos ir komuniz
mo.”

Po Jankių Durtuvais 
“Išrinkta” Valdžia...

(Sovietinė vyriausybė 
tvirtino, jog pietinėje Ko
rėjoje “po amerikonų dur
tuvais” buvo tik neva iš
rinkta fašistuojanti val
džia su reakciniu proziden- 
tu S. Rhee pryšakyje. O 
Liaudies Respublikos įkūri
me šiaurinėje Korėjoje da
lyvavo atstovai ir nuo pie
tinės Korėjos darbo unijų 
ir įvairių demokratinių par
tijų. Liaudies Respublikos 
valdžia todėl sako, kad ji 
yra teisėta visos Korėjos 
vyriausybė.

(Amerikonai skaičiuoja, 
kad jų valdomoje pietinėje 
Korėjos pusėje esą 20 mi- 
lionu gyventojų, o šiaurinė
je Korėjoje “10 milionų’’.

(Šiaurinėje Korėjos pu
sėje, tačiaus yra daug dau
giau elektros jėgainių ir ki
tų fabrikų.) *
Kam Skiriami tie Pinigai 
Trumano valdininkai sako, 

kad už $150,000,000 per me
tus bus gaivinama ir geri
nama pietinės Korėjos žem
dirbystė, keliama fabrikinė 
pramonė, pristatoma gink
lai ir amunicija ir lavina
ma korėjiečių armija ir 
žandarmerija. O lavintojai 
bus Amerikos karininkai.

Savo pareiškime Kongre
sui prez. Trumanas taip 
pat sakė:

— Tokiu būdu paremta 
(pietinės) Korėjos valdžia 
bus “švyturys, akstinus 
šiaurinės Azijos žmones 
priešintis komunistinėms 
jėgoms, kurios užplūdo 
juos.”

Lengva, todėl, suprasti, 
kad Trumano valdžia mėgi
na paversti pietinę Korėją 
karo baze prieš Liaudies 
Valdžias šiaurinėje Korė
joje ir Kinijoje ir prieš So
vietų Sąjungą.

Kapitalistą Lizdas prieš 
Valdinę Sveikatos Apdraudą

kos Balsą” už melų skleidi
mą prieš Sovietų Sąjungą 
ir už bandymus kurstyti 
jos piliečius-prieš savo val
džią.)

Dideli Kariniai Vakarą 
Europos Pratimai

* Paryžius. — Vadinama 
vakarinės Europos sąjunga 
šį mėnesį darys plačius ka
rinius pratimus. Pratimuo
se dalyvaus penkių kraštų 
karinės jėgos — Anglijos, 
Francijos, Bęlgijos, Holan- 
dijos ir Luksemburgo. Iš
vien manevruos tų šalių ar
mijos, lėktuvai ir .kariniai 
laivai. <

Washington. — Jungti1* 
nių Valstijų Prekybos'Rū
mai, stambiojo kapitalo liz
das, šaukė Kongresą atme
sti prezidento Trumano su
manymą, siūlantį įvest vi
suotiną, privalomą sveika
tos apdraudą amerikie
čiams.

Prezidentas yra nurodęs, 
jog • amerikiečių daugumas 
neturi ištekliaus tiesiogi
niai užsimokėti .už reikalin
gus sveikatai medikalius 
patarnavimus. Prekybos 
Rūmai, tačiaus, pasakoja, 
būk dauguomenei netrūks
tą pinigų sveikatiniams rei
kalams... ,

ORAS. — Vėsu, giedra.
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Amerikos Darbo Partijos Kandidatai 
New Yorke

Šiemet mūsų didmiesčio piliečiai rinks ne tik miesto i 
majorą, bet ir miesto tarybos narius. i

Šiemetinėje rinkimų kampanijoje žada energiškai da-1 
lyvauti Amerikos Darbo Partija, ir jos vadovybė jau nu-! 
rodė, kad, be kitų, jos du kandidatai miesto tarybon bus:

> Eugene Connolly ir Ben Davis.
Abu šiuodu vyrai jau yra miesto taryboje ir jie ten 

gražiai pasižymėjo ginant liaudies reikalus.
Eugene Connolly yra senas darbiečių veikėjas mūsų 

mieste. Jis praėjusiuose rinkimuose buvo išrinktas ADP 
?sąrašu.

Ben Davis, žymus advokatas ir visuomenininkas, yra 
komunistas. Jis praėjusiuose rinkimuose buvo išrinktas 
komunistiniame sąraše.

Šiuo metu Ben Davis yra teisiamas federaliniame teis-! 
me drauge su kitais 11 komunistų vadovų. _ ■

Reikšminga, kad Amerikos Darbo Partijos vadovybėj 
nesibaido raudonbaubizmo, kad ji stato savo kandida- i 
tais žmones, spręsdama sulyg jų darbais. j

ADP vadovybė, aišku, iš naujo nominuodama Ben Da-1 
vis’ą miesto tarybos atstovo vietai, kurią jis šiuo metu 
užima, drauge užduoda smūgį tiems reakcininkams ir 
raudonbaubiams, kurie šį vyrą ir kitus komunistų vado- j 
vus be mažiausio reikalo persekioja, puola, inkvizuoja. į

Ben Davis, atsiminkime, yra ne tik komunistas, bet ir 
negras, o tai yra įrodymas, jog Amerikos Darbo Partijo
je nėra baltojo šovinizmo, nėra pirmaeilinių ir antraei- ■ 
linių piliečių, bet visi lygūs, jei tik jie kovoja už liaudies! 
reikalus ,už taiką, už progresą!

____________________________________ I

John L. Lewiso Žodis ■
Angliakasių unijos prezidentas John L. Lewis išsiun-I 

tinėjo visiems Jungtinių Valstijų senatoriams telegra
mas, bylojančias apie ADF ir CIO vadų nusistatymą dėl' 
Tafto - Hartley akto.

Lewiso ausis pasiekė tokia žinfa, jog Wm. Green ir 
Philip Murray pasakė senatoriams, kad juodu sutinka 
palikti proponuojamame dalbininkų ir samdytojų santy
kius reguliuojančiame įstayme “mažiausiai keturis bjau
rius pataisymus.” Tarp tų “pataisymų” yra anti-komuni- 
stiniai afidėvitai, suteikimas prezidentui galios paimti 
valdžios žinion užstreikuotus fabrikus, ir t.t.

Kaip žinia, šitie “pataisymai” yra paimti iš Tafto ' 
Hartley įstatymo ir įjungti proponuojaman naujau įsta-: 
tyman, kurį pagamino “liberalai.” |

Jeigu Green ir Murray šiuos “pataisymus” užgiria, i 
sako Lewis, tai jiedu negarbingai kompromituoja ame- i 
rikinius “lygybės ir laisvės principus, kuriais remiasi i 
mūsų respublika.” , j

Tai tiesa!
I 

Daugiau: jeigu pp. Green ir Murray šiuos “pataisy- Į 
mus” užgiria, tai jie sumindžioja savo pačių pažadus, i 
duotus praėjusiais metais. ' ■

Atsiminkime: praėjusiais metais, rinkiminės kampa- ! 
nijos metu, tiek Trumanas, tiek demokratai kandidatai | 
į Kongresą, tiek Green, tiek Murray rėkė, šaukė, skelb- ■ 
darni, būk Tafto Hartley įstatymas bus atmestas, jei 
prezidentu bus išrinktas Trumanas, jei Kongresan bus 
išrinkta daugumas demokratų.

Jie tuomet sakė: Tafto Hartley įstatymas,—kuris yra 
bjaurus, reakcinis, besisiekiąs vergais Amerikos - darbi
ninkus padaryti, — bus atmestas, o jo vieton atsteigsi- 
me Wagnerio aktą, kurį 80-tasis Kongresas nukryžiavo- į 
jo- !

Na, o kas gi šiandien?
šiandien šitie patys ponai, tiesa, stoja už atmetimą 

Tafto Hartley įstatymo, bet jie suokalbiauja, jie dar
buojasi, kad į naująjį įstatymą būtų įkergti patys bjau
riausi “pataisymai”, paimti iš Tafto Hartley įstatymo!

Žiūrėsime, Kas Bus
/Max Perlow yra CIO United Furniture Workers uni

jos sekretorius - iždininkas. Tai darbštus ir sumanus vy
ras, tose pareigose veikiąs jau per metų eilę.

Bet, kaip sakosi pats Max Perlow, jis yra buvęs USA 
Komunistų Partijos narys.
•. 'Paminėtosios unijos vadovybė šiemet nutarė pildyti \ 
afidėvitus, pareiškiančius, kad jos, vadovybės, nariai nė- * 
ra komunistai. Tie afidėvitai, kaip jau žinoma, turi būti 
pildomi, einant nelemtuoju Tafto Hartley aktu, įstaty- 
mu>

Kas gi liekasi Max Perlow’ui daryti?
Jis nutaria afidėvitą pildyti ir prisiekti. O kad niekas 

nesakytų, būk jo priesaika esanti “kreiva”, .tai jis pir
miau nutarė pasitraukti iš USA Komunistų Partijos. 

, Išstodamas iš Komunistų Partijos, PeŲow padarė vie
šą savo nariams pareiškimą,"kodėl jis tai daro. Mano iš
stojimas iš Jungtinių Valstijų Komunistų Partijos, sako 
šis unijistų vadovas, nereiškia, kad aš išsižadu marksiz
mo; išstoju iš partijos tik todėl, kad galėčiau išpildyti afi
dėvitą ir vėl tarnauti unijistams, kaip tarnavau per 
metų eilę, eidamas svarbias sekretoriaus -iždininko pa
reigas.

BAISUS NUSIVYLIMAS
Keleivis irgi labai nusi

vylęs dėl Eislerio pabėgi
mo. Jis mano, kad kas jau 
kas, bet Lenkija turėtų bū
ti smarkiai nubausta. Ke-' 
leivis rašo: i

Jei G. Eisleris buvo toks j 
pavojingas žmogus, kaip) 
apie jį rašo, tai reikėjo jį , 
į laisvę nepaleisti. Bet, jei j 
jis ištrūko, tai jau jo ‘giliu-į 
kis,’ xo Varšuvos lėlėms, ūž i 
Eisleriui duotą pagalbą pa-! 
bėgant, galima surasti kito-, 
kili vaistu, kad ateityje jie i 
nebeatlikinėtu Maskvai tokiu i 
n e 1 e i st i n ų p ata r n a v i m u.

Keleiviui, matyt, labai I 
patiktų, jeigu Amerika tai į 
Lenkijai karą paskelbtų!

JERUZALĖ, POPIEŽIUS 
IR ALIEJUS

Dienraštis Vilnis teigia, 
kad popiežiaus triukšmas 
prieš Izraelį dėl Jeruzalės 
miesto yra kietai susietas 
su žibalo interesais Palesti
noje. Religiniai sentimen
tai /yra tik maska apdengi
mui tikrųjų interesų. Vilnis 
rašo:

Vatikano radijas jau dau
giau kaip dvi savaitės veda 
įžūlią propagandą prieš Izra
elį. Vatikano propagandistai 
net grasina, kad katalikiškos 
valstybės pasitrauks iš Jung
tinių Tautų, jeigu Jeruzalės 
miestas nebus padėtas po tarp- 
tautine kontrole. Vatikano 
propagandistai neriasi iš kai
lio. kad tik Jeruzalė nebūtų 
Izraelio sostine. Ši propagan
da, matomai, paveikė ir Wash- 
ingtoną, kuris vis •labiau skai
tosi su Vatikano balsu. Apie 
Angliją nereikia nei kalbėti. 
Jos valdžia visuomet buvo nu
sistačius prieš Ižraelį. Vatika
nas kursto 'Amerikos ir kitų 
valstybių katalikus, kad jie 
darytų atitinkamo spaudimo į 
savo valdžias.

Popiežiaus klika taip toli 
nuėjo, kad izraelius ji vadina 
“naujais naciais,” kurie būk 
tai grūmoja krikščionybei.

‘Londono klerikalų organas 
“Tablet” rašo, kad katalikų 
bažnyčia atsisakys remti 
Jungtines Tautas, “jeigu ši

Chicagiete Helen Irwin priima $3,875 čeki Nacjona- 
lei Vaiku ir Suaugusiųjų Paliegėlių Draugijai, suteik
ta CIO United Brewery Workers. Stovi draugijos 
direktorius Lawrence J. Linck ir unijos vakįtijihių 

tarybų koordinatorius Joseph E. Brady. 
------------------------------------------------ -------------------------- 1------------------------------ ---------------------------------------------------- —---------------------------f------—

Žiūrėsime, kas bus toliau?
PerlQw’o pareiškimas buvo išspausdintas komercinėje 

spaudoje ir jau tūli laikraščiai dėl, to padarė’ “atitinka
mus” komentarus.

Iš Washingtono pranešama, jog, girdi, jeigu Per- 
low’as išpildys afidėvitą, prisieks, tai teisėtumo depart-' 
mentas (smarkusis mūsų Tom Clark) jį vis vien suims ir 
bauš!

Už ką baus?
Priežodis sako: norėdamas mušti, tam priežastį ir 

įrankį visuomet lengvai surasi.
Tom Clark’as, veikiausiai, jau turi kokį nors “įstaty

mišką” kuolą, ir tik taikosi smogti.
Matysime, kuo viskas baigsis! ,

organizacija paneigs krikščio
niu tikslus.”

Kuomet arabai puolė Izrae
lį, popiežius ir jo klika tylėjo 
kaip oisteriai. Kuomet Trans
jordan i jos arabų legionas, bri
tų peniukšlis, užėmė Jeruzalės 
senamiestį, kur randasi krikš
čionių šventyklos, popiežius ir 
jo klika tylėjo.

Bet dabar Vatikanas kelia 
baisiausią isteriją.

Vatikanas, kaip matyt, su
simerkė su žibalo kompanijų 
magnatais, kukie taip pat rei-' 
kalauja internacionalizuoti Je
ruzalę. Tai visiškai natūrali 
“dvasinė” giminystė!

Toms krikščioniškoms šven
tykloms Jeruzalėj iš žydų pu
sės negręsia menkiausias paa
vėjus. Tą labai gerai žino ir 
popiežius. Jis antsimetė reli
ginę skraistę tik todėl, kad 
jam rūpi kuo daugiausia pa
kenkti Izraelio valstybei.

PASAKA APIE ANDREI 
GROMYKO

Žurnalas “United Na- 
‘tions World” rašo, patyręs 
Į “iš labai • patikimų” šalti
nių apie tai, kaip Andrei 
Gromyko, Tarybų Sąjungos 
užsienio reikalų ministro 

i pavaduotojas, paveikęs Sta- 
. liną, o Stalinas — Politinį 
i Biurą. Rezultate to dviem 
! pusėm “paveikime” mes 
I šiandien turime Didžiųjų 
'Keturių užsienio reikalų 
i ministrų konferenciją Pa- 
j ryžiu j e.

“Kad Amerikos žmonės 
nenori karo.

“Kad Ponas Trumanas 
nuoširdžiai nori išlaikyti 
taiką.

“Kad maža amerikiečių 
džingojistų grupė nustoja 
itakos.

“Kad Jungtinių Valstijų 
ekonominė parama Rusijai 
ir rytinei Europai būtų pri
einama, jei tik politinė at
mosfera būtų išblaivyta.

“Kad Jungtinės Valstijos 
niekados nesutiks leisti at- 
sisteigti naciškai Vokieti
jai.

“Kad Jungtinės Valstijos 
nepasitiki Rusijos motyvais 
ir kad tik nuoširdus paro
dymas geros valios įtikins 
amerikiečius, jog Rusija 
nuoširdžiai trokšta taikos.”

Bet jeigu rašėjai iš “Uni
ted Nations World” norėtų 
tiesą pasakyti, o ne tik save 
pasigarsinti, tai jie lengvai 
galėtų surasti ir pasiskaity
ti pareiškimus, padarytus 
daug pirmiau, negu įvyko 
paskutinė Jungtinių Tautų 
Asamblėjos sesija. Ir Molo
tovas ir pats Stalinas gar
siai aiškino, kad galima ir 
reikia kapitalistinei Ameri-j 
kai ir socialistinei Tarybų 
Sąjungai sutilpti tam pa
čiam pasaulyje. Niekam nė
ra jokia paslaptis, kad so
cialistinės šalies ir vadai ir 
žmonės seniai trokšta taikos 
ir susikalbėjimo su Ameri
ka.

KAS TURĖTŲ KELIAUTI 
{ROMĄ?

Rymo Katalikų Susivie
nijimo organo redaktorius 
Zujus rašo:

Dangun žengimo' dieną, 
gegužės 26-tą, Popiežius Pijus 
XII-sis oficialiai paskelbė 

I 1950-siųs metus Šventaisiais 
į -Metais. / Bažnyčios Galva savo 
į proklamacijoje (budėje) ragi

na katalikus melstis, kad Baž
nyčios teisės būtų apsaugotos 
nuo konspiracijų, persekioji
mų ir išdavystės; kad taika 
sugrįžtų į kiekvieno .širdį, tau
tose ir visame pasaulyje. Po
piežius ragina šventuose Me
tuose lankyti Romą ne malo
numų sumetimais, bet sustip
rinti savo tikėjimą. Bažnyčios 
galba čia primena praeitį, kai 
pilgrimai pėsti vykdavo į Ro
mą ašaromis ir atgaila išpra
šyti Dievo atleidimo Tiž nuo
dėmes ir įgyti ramybės. Se
niau šventieji Metai įvykda
vo kas 50 'metų, dabar jie 
skelbiami kas 25 metai, vie
nok dėl svarbių priežasčių 
Bažnyčios galva gali juos pa
skelbti bile kada.

Aišku, kad biedni žmo
nės, paprastieji parapijonai, 
Romon nuvykti neturės iš 
ko. Neigi jiems reikia ten 
keliauti pasimelsti. Jų nuo
dėmės mažos ir už jas jie 
atleidimą gali lengvai ir čia 
pat gauti.

Kas kita su didžiaisiais 
grięšninkaiSi Pirmutinėje 
vietoje klerikalinės spaudos 
redaktoriai tūrėtų patrauk
ti į Romą. Jie taip prasime- 
lavę, taip nusidėję, jog tik 
Romoje begali laimėti kokį 
nors atleidimą.

Anglijos Mainįerių 
• Protestas

London. — Pietinio Wales 
Mainierių • Sąjunga pasiun
tė reikalavimą užsieniniam 
Anglijos ministrui, kad pa
veiktų Graikijos fašistų 
valdžią sustabdyt darbinin
kų žudymą.

Columbia, S. C.— Užėjus 
karvėms ant nukritusio e- 
l^ktrinio laido, elektra už
mušė 20 karvių.

Būdamas Amerikoje, Ta- 
: rybų žemę atstovaudamas 
'Jungtinių Tautų Asamblė
joje, Gromyko “slaptai” ve- 
| dęs ilgus pasikalbėjimus su 
: Amerikos finansieriais, in- 
' dustriąlistais ir aukštais 
valdžios pareigūnais. Iš tų 
plačių pokalbių šis jaunas 

į Tarybų Sąjungos (diploma- 
tas susidaręs tam tikrus 
įspūdžius ir juos perdavęs 

i Stalinui. Ir štai ką Gromy- 
jko pateikęs Stalinui:’

“Kad rusų - amerikiečių 
‘susikalbėjimas yra galimas/

“Kad Jungtinės Tautos 
s yra toji agentūra, per ku
rią Amerikos - Sovietų 

' skirtumus galima pašalinti.

JONAS KAŠKAITIS

(Tąsa) 
tik karas tramdo ir griau
na kultūrą ir mokslą. Nuo
latinis karo pavojus, baimė 
ir rūpestis veikia taipo pat 
naikinamai. Mintis negali 
būti laisva, kai tau ant siū
lo kabo karas ir baimė ka
ro.. .

Čekoslovakijos profeso
rius Hronekas irgi kalbėjo 
paguodžiamai — apie tai
kos grūdų sodinimą jo gim
tojoj šaly. Švietimo tikslas 
Čekoslovakijoj yra tame, 
kad išvystyt naują žmogaus 
rūšį, naują šviesią žmogiš
ką esybę, naujos bręstančios 
santvarkos pilietį. Tokioj 
santvarkoj individas ir vi
suomenė veikia kartu ir vie
nas kitą paremia, palaiko, 
priklauso nuo vienas kito. 
Teisė gaut mokslą veltuį 
teisė dirbt ir pasilsėt ir tu
rėt gerą sveikatą nėra koks 
pirkimo ar pardavimo daly
kas, ar koks filantrofijos ar 
šelpimo alr mielaširdystės 
dalykas . . . Visuomenės są
lygų planavimas apriboja 
komercinį lenktyniavimą, 
bet akstiną protinį lenkty
niavimą.

Planavimo skyrius — dar 
vienas šitos milžiniškos 
kultūrinės konferencijos 
skyrius.

Jei tu sėji javus ar mūri
ji užtvanką, tai tu planuoji 
ramų, taikų gyvenimą gent- 
karčių gentkartėms — ir 
tu, žinoma, nenori to visko 
sugadint. 1

Šitokia buvo esminė šito 
skyriaus mintis arba .idėja. 
Čia susibūrė architektai ir 
technikai, statybos žinovai, 
su skirtingomis politinėmis 
nuomonėmis.

Čikagos statybinio plana- 
ivimo instituto perdėtinis 
! Sergijus Chermajevas pa
reiškė, jog pasauliui reikia 
milžiniškos, pasaulinio mas
to planavimo programos. 
Statyba turi eiti ant gigan
tiškos skalės. Išteklių ir bū
dų nestinga. Štai kad ir 
mūsų Jungtinės Valstijos
— su savo aukštu gyveni
mo standartu — neatidėlio
jamai reikalauja bent 10,- 
000,000 žmoniškų, moderni
nių gyvenviečių. O per visą 
pasaulį reikia šimtų* milijo
nų pastatų.

Tokia gigantiška statyba 
reikalauja taikos ir saugu
mo. Ir čia esmingai gali pa
dėti kad ir tokia tarptauti
nė organizacija, kaip Euro
pinė ekonominė taryba,: da
lis Jungtinių tautų ’ organi
zacijos. Šita taryba, jau da
ro statybinį planavimą ati
tinkamai ir efektingai.

Profesoriai Harloū Šap- 
lis ir Herman Heris paga
mino, o šio skyriaus nutari
mas patvirtino išsamų pa
saulinio planavimo raportą. 
Tai raportas taikai vykdyti
— bendro milžiniško kūry
binio darbo keliū> paliai vi
są pasaulį ir per ištisas 
gentkartes.. Tai be‘nt planas. 
Tai ne anas veidmainiškas 
Trumano planas —■ “drąsus 
naujas planas” “atsiliku- 
siemš plotams” vystyti, — 
melagingas planas, nes jis 
tik pridengia pasalingtis im
perialistų užmačias. Tai ne 
taikos, bet karo planas, nes 
jis gali tik daf labiau įtem
pti jau esamus 'prieštaravi
mus.

Tas Trūmaniškis “drąsus 
nąujas' planas” turi būti 
praplėstas į Tarptautinę re
sursų (gamtinių išteklių) 
vystymo agentūrą, kuri 
veiktų per Jungtinių tautų 

organizaciją. Tokia agentū
ra turi būti nepolitinė. Ji 
turi pradėt plačius rajonų 
ir apygardų vystymo dar
bus (kaip kad “Tennessee 
Valey Authority”). Ir ji 
turi vis labiau ir labiau per
eiti į-vietos žmonių rankas. 
Tiesa, tai milžiniška užma
čia, bet ji visai mažutė, pa
lyginus su tomis užmačio
mis ir nuostoliais, kuriuos 
padarytų trečias pasaulinis 
karas.

Ir čia kaip tik taikliai pa- 
tėmijo įžymioji sociologė 
Marė van Klykaitė:—Kam, 
kurion pusėn mes planuo
jam, tai yra visų svarbiau
sias klausimas. Ar mes pla
nuojam pasaulio imperialis
tų kartėlėms ar suvisuome- 
ninimui ir socializmui. ... 
Žmonės privalo kontroliuoti 
gamtos resursus.

Tai ir dar vienas kultū
rinės konferencijos skyrius
— tikybinis skyrius, religi
jos ir etikos skyrius. Šio 
skyriaus posėdy įvairios ti
kybinės filosofijos įgavo re
tai kada matytą bažnyčiose 
gyvingUmą ir visatiškumą 
(universališkumą).

Nusipelnęs Jutos (valsti
jos) episkopalų vyskupas 

i Arturas Multonas pareiškė:
— Labai silpna tėra ti

kybos ir veiksnio sąsaja. 
Kas nors negera su mūsų 
perteikėjais. Jiems *ko tai 
trūksta. Dievui dėkui už 
krizę. Ji yra kūrybinga. Ji 
iškels bažnyčią aikštėn . . . 
Žmonės klausys, kada .baž
nyčia nusikratys ir išsilais
vins iš nesveikos politikos, 
savanaudiškumo ir melo re
težių . v

Tokia pat linkme kalbėjo 
ir Honolulu episkopalų vys
kupas Litelis. — Šventas 
karas? nėra tokio daikto. 
Niujorko rabinas Niuma- 
nas tarė: — Ko čia tie ka
talikų pikietai šūkauja, būk 
ši konferencija raudona? 
Kas joje raudona? Nebent 
tos raudonos signalinės lem
putės, kad jau gana kalbėt: 
trys minutės išsibaigė . . .

Lankstusis anglas psicho- 
’logas, filosofas ir biologas, 
profesorius Steipeldonas pa
reiškė: — Laisvės sąvokon 
reikia įskaityt laisvę nuo 
ekonominio išnaudojimo ... 
taipgi ir tą supratimą, kad 
tokioj visuomenėj, kuri yra 
nepastovi ir randasi dide
liam pavojuj, laisvė neiš
vengiamai turi atrodyti ne- 
tokia svarbi, kaip visuome
ninė disciplina .. ' Bendruo
menė, kurioje trūksta pla
čios visuomeninės ir prota
vimo laisvės, negali būti 
sveika ir patvari. >. Jei 
mes norime gyvent ir duot 
kitiems gyvent, tai mes pri
valome tolėruot (pakęst) 
mūsų skirtumus ...

Kum Šipleris pastebėjo, 
kad veiksnys turėtų būti ti
kybos paskirtis, ypač dabar, 
kada ir pats žodis “taika” 
pasidarė maištingas.

— Žodis “taika” per iš
tisus šimtmečius skambėjo 
taip žydų taip krikščionių 
širdyse . .. Mums iš visų 
pusių kartojama, kad karo 
ar taikos klausimas rymo 
Juhgtiriių Valstijų rankose. 
Jei tai tiesa, tai civilizaciją 
gali išgelbėti šios šalies ti
kybines grupės...

Šis skyrius išnešė skam
bią rezoliuciją:

(Daugiau bus)
- ' •:r‘* t------- ----------—------ ------- - -i-

Roma? — Katalikų vie
nuoliai skundžiasi, kad Iz
raelio valdžia varžanti “zo- 
koninkų” veiklą.

2 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—* Ketv., Birželio 9, 1949



Įstatymai ir Kongresas ŽINIOS IŠ LIETUVOS
M>

Reikia džiaugtis, kad Se- šaukimą 
nato Komisija užgyrė bilių, 
kuris linčiavimą padaro fe- 
deraliniu prasižengimu. Bi- 
liuje nurodoma, kad turi Darbo Federacijos ir CIO 
būti traukiami atsakomy- lyderiai sutinką su tūlais 
bėn ir baudžiami ne tik lin-pataisymais prie Wagnerio 
čininkai, bet ir tie valdiniu- Akto. Už tai juos labai 
kai bei tvarkos palaikytojai, teisingai John L. Lewis, 
kurie kaip nors prisideda United Mine Workers uni- 
prie nulinciavimo žmogaus.įjos prezidentas, išvadino iš- 

0 jie prisidėti gali tuomi, ■ davikais.
kad suareštuoto žmogaus į Kaip atrodo, tai Senate 
neapsaugo nuo gaujos, ar-į svarbiausias klausimas yra, 
ba sukursto gaujas prie lin- :kiek Taft _ Hartley įstaty
mo žygiu. jmo bus panaikinta, o kiek

Komisijos užgynimas dar! palikta? Net to įstatymo 
nereiškia biliaus priėmimą. • autorius senatorius taft 
Bilių -turės svarstyti visasįsako sutinkąs su tūlais pa- 
Senatas. Ir, tai jau bus ne- taisymais. Išrodo, kad Taft- 
be pirmas kartas. Jau daug Hartley įstatymas nebus 
sykių Senate panašūs biliai pilnai panaikintas.
buvo sužlugdyti, kuomet | Darbo unijų vadai tiek 
pietinių valstijų senatoriai užimti kova su “raudonai- 
panaudojo filibusterį. Sau-!siais,” jog beveik visiškai 
jelė senatorių užsispirdavo i pamiršo kovą su Taft-Hart- 
ir neleisdavo biliui praeiti., įey įstatymu. Jeigu, pavyz-

Kad tie patys reakcionie- džiui, Philip Murray būtų 
riai panaudos filibusterį ir i paskutiniais keliais mėne- 
prieš šį bilių, tai netenka, sįais panaudojęs tiek laiko 
abejoti. Bet jiems pavykda- įr energijos mobilizavimui 
vo praeityje tik todėl, kad;visuomenės prieš Taft - 
kitų valstijų senatoriai, tiek Hartley įstatymą ir jo sali- 
republikonai, tiek demokra- ninkus, kiek jis išeikvojo te
tai, nenorėdavo juos suval- l rorizavimui ir draskymui 
dyti, uždarant debatus ir kairiųjų CIO unijų, tai ne
einant prie balsavimo. Pats reikėtų šiandien nė kalbėti 
prezidentas Trumanas jau: apie nusileidimus reakcijai 
keliais atvejais liepė savo dėl Taft - Hartley įstatymo, 
pasekėjams nusileisti prieš j0 atšaukimas būtų buvęs 
filibusterininkus ir nesiva- užtikrintas. Tas pats su 
ryti už biliaus priėmimą. Amerikos Darbo Federaci- 
Pasiteisinimas būdavo, kad jos lyderiais. Green, Woll, 
kitų bilių svarstymas ture-i Dubinsky ir kiti šimtus tū
tų būti atidėtas, kol pietie- [kstančių dolerių išleidžia 
čių filibusteris'bus sulaužy- į kovai su komunistais Fran
tas. Icūzijos, Italijos, Graikijos ir

Plano kraš- 
beveik nieko 
sumobilizavi- 

visuomenės

ir sugrąžinimą 
Wagner Akto nekalba nė 
prezidentas Trumanas. Kiek 
žinoma, netgi Amerikos

Lietuvos Miestų 
Rekonstrukcija

Kartu su Lietuvos miestų 
atkūrimu įvykdomų ir jų re
konstrukcija. A re h i te k t ū r o s 
Valdybos prie Lietuvos TSR 
Ministrų Tarybos Architektū
ros Taryba išnagrinėjo apskri
čių miestų planavimo ir užsta
tymo projektus.

Panevėžio miesto projekte 
numatyta rekonstruoti miesto 
centrą, kur yra administraci
niai pastatai. Dešiniajame 
Nevėžio upės krante bus pa
statyti dideli pastatai — klu
bas, muziejus, parodoms salė.

Miesto statytojai jau pra
dėjo vykdyti šį projektą. Iš
plėstos centrinės gatvės, at
statyta daugiau kaip 20 dau
giaaukščių gyvenamų namų. 
Šiaurinėje miesto dalyje in
dividualiniai užstatytojai pa
statė apie 100 naujų namų.

Keičia savo veidą Zarasų 
miestas. Sutvarkoma centri
nė aikštė. Osies ežero kran
tas paverčiamas bulvaru. Sta
tomi nauji mokykliniai pasta
tai.

šakių mieste atsiranda nau
jų gatvių ir aikščių. Atkur
ti ir naujai pastatyti admi
nistraciniai ir gyvenami pasta
tai, paleista į darbą elektrinė 
ir kinoteatras.

Tokia pat rekonstrukcija 
įvykdoma ir kituose Lietuvos 
miestuose.

| ti keturių mėnesių planą'ne 
I mažiau kaip 105 procentais, 
padidinęs pirmos rūšies ver
palų išleidimą ir pakėlęs dar
bo našumą.

Kauno trikotažo fabriko ko
lektyvas nutarė iki gegužės 
pirmosios įvykdyti pusmetinę 
gamybinę programą ir 5 pro
centais sumažinti produkcijos 

’savikainą. Dėl pusmelinio pla
no įvykdymo iki gegužės pir
mosios kovoja Vilniaus, Šiau
lių ir kitų miestu odininkai.

Gegužės PiiTnosios garbei 
(langelis Marijampolės pramo
ninio kombinato darbininkų 
stojo į stachanovinę sargybą. 
Per pamainą jie išdirba po 
pusantros-dvi normas.

“Vilniaus Statybos” tresto 
statytojai nutarė balandžio 
mėnesio planą įvykdyti 120 
procentų ir darbo našumą pa
kelti 12 procentų.

Dabar respublikoje lenkty
niauja 85 procentai visų dir
bančiųjų.

Prekybos Tinklo Didėjimas
Lietuviškame Kaime
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Balys Dvarionas—Stalininės

LAISVES
JUBILIEJUS

Tai didysis darbas visos pažangiosios Amerikos lietuvių vi
suomenės. šaukia į darbą mus visus, apšvietą branginančius 
žmones, ne tik mūsų dienraščio bendroves pareigūnai, bet ir 
pati mūsų sąžine. Mūsų dienraštis baigia 30-tus metus savo gy- , 
vavimo infliacijos prismaugtas. Turime jį gelbėti!
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Ar yra vilties manyti, kitų Marshall 
kad kitaip pasielgs prezi- tų unijose, o 
dentas Trumanas ir jo pa- nėra padarę 
sekėjai Senate, kai šio bi- mui plačios 
liaus svarstymas ateis? La-.prieš. Taft - Hartley įstaty-j 
bai mažai. Niekur nesimato mą.
jokio įrodymo, kad trumam- ---------------- —
niai demokratai arba repu- Devymos zTonoS žuvies 
blikonai būtų pamatiniai[ ZARASAI, vas. 22 d. -žve- 
pasikeitę nuo 1948 metu. ; brigados, įsijungusios į so-

Bet šiuo tarpu daugiau-i cialisti"es lenktynes- zymla'
- v ,i paspartino žuvies gaudymą,šia sahes dėmesio yra at-;r ... , . . . .

kreines Taft - Hartley-ista-' Luo< zių ezero b“*a(,a vlenu Kreipęs lait nainejusta tinklo užmetimu sugavo 9 to- 
tymo atšaukimo reikalas .

Balandžio 9 dieną TSR Są
jungos Ministrų Taryba pa
skyrė didelei grupei Tarybų 
Sąjungos mokslininkų, išradė- 
j ų. ra šy to j ų, dram a tu rg ų, 
kompozitorių i r dailininkų 
Stalinines premijas už įžy
mius veikalus, atliktus 1948 
metais mokslo, literatūros ir 
meno srityje.

Stalininių premijų laureatų 
tarpe yra Balys Dvarionas — 
Lietuvos TSR nusipelnęs me
no veikėjas. Pirmojo laipsnio 
100>000 rublių Stalininė pre
mija jam paskirta už stam
bų instrumentalinį kūrinį — 
koncertą smuikui su orkestru. 
Klausytojų tarpe šis muzikos 
kūrinys turi didelį pasisekimą.

Pavasario sėjai vartotojų 
kooperacija be stacionarinio 
prekybos tinklo sudarė respu
blikoje 230 išvežiojamas pre- 
kylentes ir 700 išnešiojamas 
prekylentes. Papirosai, taba
kas, degtukai, muilas, kojinės, 
puskojinės, indai, siūlai ir ki
tos prekės pristatomos tiesiog 
į laukų darbų vietas.

Šiemet žemės ūkio artelėse 
atidaryta per 70 naujų par
duotuvių. Jose kolektyvinių 
ūkių valstiečiai gali įsigyti vi
sas reikalingas pramonines 
prekes —- įvairių audinių, ava
lynės, indų, trikotažo dirbinių 
ir k t.

Be to, kaimo gyventojus ap
tarnauja 64 tarybinių ūkių ir 
MTS krautuvės ir būdelės. 27' 
specialinės parduotuvės ap
skrityse parduoda statybines 
medžiagas ir ūkines prekes.
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Reikia jam naujų skaitytojų, reikia parengimų ir reikia au
kų. Tik tais būdais stodami į pagalbą dienraščiui, galėsime džiu
giai apvaikščioti sukaktį ir užtikrinti jam ateitį.

Specialė Laida Atžymėjimui
30 Metų Dienraščio Sukakties
Rugsėjo 16 d. dienraštis Laisvė išeis dvigubai padidintas.

Tai bus 30-ties metų sukakties atžymėjimui specialė laida, ši 
. laida turi mirgėti organizacijų pasveikinimais dienraščio 30 me

tų sukaktim. Taipgi reikia aplankyti biznierius ir gauti jų pa- 
siskelbimus specialei laidai. Asmenys, kurie aukuos jubiliejaus 
proga, jų vardai bus išspausdinti specialėje laidoje.
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tynio aibdUKimo lenuos. nas žuvies> Brigada jau už- 
Atšaukimą jau paėmė Sena- baigė 194!) metu plana ir to. I 
tas svarstymui. Nesigirdi liau gaudo žuvį 1950 metų są- ■ 
nė vieno senatoriaus, kuris; skaitom 
reikalautų tą netikusį įsta-' 
tymą tuojau atšaukti ir su-1 F 
grąžinti Wagner Aktą, nors žinkeliečiai žada 
1948 metų lapkričio rinki- ir ketvirtą sekmadienį, jei- 
muose buvo garsiai demok- gu valdžia dar nepakels 
ratų pažadėta tatai padary
ti. Apie pilną įstatymo at-

Iz. Kurklietis. '

London. — Anglų gele- 
, streikuot

jiem savaitinę algą 2 dole
riais.

Vakarinės Vokietijos gyventojams pagaminta nauja 
raudonos, juodos ir auksinės spalvų vėliava ir po ja 
taip pat jiems paduotoji konstitucija Bonn mieste 
pasirašoma daktaro R. Pfeiffer’io, kuris iš karto bal
savo prieš tą konstituciją. Ta konstitucija nėra tautos 
priimta nežiūrint okupacinių valdininkų užgyrimo ir 

tūlų vokiečių pasirašomo.
1 1 ... .. .............. ...... .......... ........... . ■ ■■—■■■■ ■■■!—i ■ i.... ■—■■■■ii.. ,

3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Ketv., Birželio 9, 1949

Lietuvos Profsąjungą 
2-sis Suvažiavimas

Š. m. kovo pabaigoje Vilniu
je įvyko Lietuvos profesinių 
sąjungų 2-sis suvažiavimas. 
Ataskaitinį pranešimą apie 
profesinių sąjungų darbą pa
darė Lietuvos TSR Profesinių 
Sąjungų Tarybos Pirmininkas 
Baranauskas.

Respublikos profesinės są
jungos žymiai išaugo ir susti
prėjo. Palyginti su 1945 me
tais, profesinių sąjungų narių 
skaičius padidėjo tris kartus. 
Profsąjunginės organizacijos 
atlieka didelį darbą išplėto- 
jant ir vadovaujant socialisti
niam lenktyniavipiui įmonėse. 
Prieškariniuose fabrikuose ir 
gamyklose 
lenktyniavime 
darbininkai, 
ganizuojami
antradieniai, per kuriuos gar
sūs darbininkai dalijasi savo 
patyrimu. Profesinės sąjungos 
vadovauja lenktyniavimuj dėl 
puikios kokybės produkcijos 
išleidimo. Vien Lietuvos leng
vosios ir maisto pramonės 
įmonėse yra per 300 brigadų, 
išleidžiančių puikios kokybės 
produkciją.

Daug dėmesio skiriama dar
bo apsaugai bei saugumo 
technikai, 
treus metus 
nėms' išleista daugiau 
17 milijonų rublių.

Teatrai ir Bibliotekos Vaikam

Vilniuje atidaryta Centrinė 
vaiku biblioteka. Jauniems 
skaitytojams čia surengiami 
literatūros vakarai ir rašyto
jų kūrinių kolektyviniai skai
tymai. Apie tris tūkstančius 
sostinės moksleivių yra bibli
otekos skaitytojai.

Prie respublikinių Moky
tojų Namų sukurtas vaikų te
atras . Teatro sudėtyje — 70 
jaunų, nuo 7 iki 14 metų am
žiaus, artistų-moksleivių. Su
organizuoti charas ir orkes
tras. Jaunam kolektyvui va
dovauja Valstybinio lietuvių 
dramos teatro artistas Preikš- 
tas. •

Prie žema’itijos dramos te
atro įsteigta pirmoji Lietuvo
je vakarinė teatrinė studija 
kaimo jaunimui.
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socialistiniame 
dalyvauja visi 

Sistemingai or- 
stachanoviniai

Statomi Sportiniai Statiniai
Vilniaus kultūros ir poilsio 

parke vėl prasidėjo stadiono 
statybos darbai. Įrengimas 
tribūnos, bėgimo takeliai. 
Futbolo aikštėje netrukus bus 
surengtos pirmosios 
nes.

“Žalgirio” draugija 
zuoja savo jachtklubą
doje. Jachtos jau nupirktos. 
Balandžio pirmą dieną drau
gijos Taryba Kaune atidarė 
sportinę mokyklą jaunimui. 
Tokios pat mokyklos steigia
mos Vilniuje ir Klaipėdoje.

rungty-

organi-
Klaipė-
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bei
Per pastaruosius 

šioms priemo- 
kaip

Respublikos įmonėse
VILNIUS, vas. 15 d.—Lie

tuvos TSR įmonėse išsiplėtojo 
priešgegužinis socialis t i n i s 
lenktyniavimas.

Pirmieji į lenktynes įsijun
gė Klaipėdos kombinato “Tri
nyčiai” tekstilininkai. Kombi
nato kolektyvas įsipareigojo 
iki gegužės pirmosios įvykdy-

Darbo Valstiečių Valia
VARĖNA, vas. 20 d.—Vie

nuolika 'Merkinės valsčiaus 
šeimų neseniai pareiškė norą 
pradėti kolektyvinį gyvenimą. 
Buvo sukurta žemės ūkio ar
telė, kurią pavadino “Pirmū
no” vardu. Per susirinkimą 
išrinkta valdyba. Pirmininku 
buvo išrinktas valstietis Vik
toras Lukošiūnas. •

'Kolektyvinis ūkis šiuo metu 
turi 154 hektarus žemės. Pa
vasarį ją apdirbs naujai su
kurtosios Merkinės MTS trak
toriai. Organizuojamos gyvu
lininkystės fermos.

Agronomas P. Petronis.
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Nelaukime Vajaus Gavimui 
Laisvei Naujų Skaitytojų

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

Sveikinkite Dienraštį Sukaktim
Patys Savo Iniciatyva

Ne visus biznierius ir Asmenis, kurie nebiznieriai, norinčius
' o

pasveikinti dienraštį sukaktim, mes galėsime aplankyti ir pa
prašyti skelbimo ar pasveikinimo specialei šukaktięs atžymėji- 
mo laidai. Mes prašome biznierių ir. asmenų nebiznierių, gyve
nančių toliau nuo didesnių kolonijų, prisiųsti paskelbimą ar pa- 
sveikinijną tiesiai dienraščiui Laisvei. Padarykite tą getą patys 
savo iniciatyva.

Jei norite kokių platesnių informacijų dėl pasiskelbimų ar
• I •

kokių kitų reikalų, rašykite Laisvės Administracijai ir mes jums 
mielai suteiksime visas informacijas.

Visais reikalais kreipdamiesi, adresuokite:

LAISVE
427 Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y
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GRYNOS SĄŽINES ŽMONĖS
Parašė P. VERŠ1GORA Vertė N. ZIBERTAITĖ

5-26-49 —12—

ŽINIOS Iš LIETUVOS

(Tąsa)

| - vin
Pažinęs Kovpaką arčiau, aš galutinai 

apsisprendžiau, kad kariausiu su juo 
drauge.

Išvykdamas kelioms dienoms į mūsų 
partizanų aerodromą, kuris tuo laiku bu
vo mūsų jau organizuojamas, aš buvau 
nepatenkintas tiktai vienu: aš vis nema
čiau nei Kovpako tankų, nei lėktuvų, apie 
kuriuos sklido partizanų gandas. Tiks
liau kalbant, aš mačiau, kad jų nėra ir 
nebuvo, tačiau kažkur glūdėjo viltis, kad 
šis senis slėpė juos ir, aplamai, baisiai 

. slapukavo. O brautis į kitų paslaptis — 
ne mano būdas.

Kai aš išvykau iš Kovpako Briansko 
miškų gilūmon, tai pačioje pirmoje sto
vykloje man daug kas paaiškėjo iš parti
zano orloviečio pasakojimų. Tai įvyko 
prie laužo, prie kurio naktį šildėsi par
tizanai. Daugumas snaudė,, trys ar ketu
ri šnekučiavosi.

— Kovpakas vėl žygiui pasiruošė...
— pasakė vienas.

— Ne-e, — atsiliepė antras. — Jis gi 
neseniai yra iš stepių sugrįžęs.

— Vėlei pasiruošė .. .
Sausai traškėjo šakos kibiai, medžiok

liškai, sukrautame lauže.
.— Neveltui vokiečiai už jo galvą de

šimt ' tūkstančių rublių siūlo, — susi
mąstęs tarė bosu tretysis.

— Nieko, nieko; štai dar vieną reidą 
padarys — pakels kainą, — tarė pirma
sis.

— O kiek už mūsiškio duoda? — su
sidomėjo naivus riestanosis orlovietis vy
rukas, turėdamas galvoje vieną partiza
nų dalinių vadą.

— Už mūsiškio? — klausiamai pakar
tojo bosas. — Na-a, už mūsiškį vokie
čiai gal kokius dvidešimt tūkstančių duo
tų .. . Kad tik jo iš mūsų velniai nerau
tų...

Štai kaip nevienodai įvertindavo liau
dis savuosius vadus.

Klauzevico 'knygoje “Apie karą” yra 
taip pasakyta:

“Partizanų daliniai turi būti ne tiek 
dideli bei stiprūs, kiek gausūs ir judrūs. 
Jie turi derėti greitai atsirasti, prading
ti ir susijungti, tačiau tam neturi per 
daug kliudyti paskirų vadų garbės vai
kymasis bei kvailas užsispyrimas.”

Vokietis Klauzevicas buvo nekvailas.
Gaila, kad paskirų “vadų” garbės vai

kymasis bei kvailas užsispyrimas dažnai 
kliudė' daugeliui mūsų susijungti ir ben
dromis jėgomis smogti priešui smūgius. 
O tie; kurie, nepaisydami savo savimei
lės, surasdavo savy pakankamai ryžtin
gumo susijungti, pasirodydavo sugebą 
smogti priešui didžiai jėgingus smūgius. 
Kaip tik tokie buvo Rudniovas ir Kovpa- 

f kas.
Visiškai priešingi vienas antram: vie

nas — šešiasdešimt metų amžiaus senis, 
nemokytas, tačiau didelio gyvenimiško 
patyrimo, senas karys-kapotojas pilna 
to žodžio prasme, pirmojo pasaulinio ka
ro žvalgas, išlindėjęs apkasuose bei guls
čiom iššliaužinėjęs Galicijos ir Karpatų 
žemes, gayęs du Georgijaus kryžius, tar
navęs prie Čapajevo pilietinio karo metu, 
—• tai Sidoras Kovpakas; ir antras — 
kultūringas, kariškai išlavintas, narsiau
sias karys ir žavus oratorius — Rudnio
vas.

Rudniovas buvo sužeistas gerklėn pir- 
! maišiais savo partizaninės veiklos mėne

siais. Partizanų daliny jis ir išsigydė. 
Dėl sužeidimo jis kiek vogravo, ir tai 
darė jo kalbą ypatingai < patrauklią. O 
kalba buvo pagrindinė priemonė, kuria 
jis stūmė pirmyn savo didį reikalą. Tai
kaus gyvenimo metu mes buvome pamir
šę apie šį galingąjį ginklą; jį buvo atbu
kinę kai kurie oratoriai, pasirodžiusioj i 
susirinkimuose bei mitinguose, daužyda
mi sau krūtines ir kartodami špikerines 

I nuvalkiotas frazes, kurios nei jausmų 
.neuždegdavo, nei minties nežadindavo, o 
'sukeldavo vien vemti verčiantį nuobodu
lį. Mus, jaunąją revoliucijos kartą, tie 
etatiniai oratoriai atpratino nuo minties 
apie tai, kad žmogiškoji kalba — aštrus 
ginklas, kadangi jos pagalba žmonęs iš
reiškia savo Idėjas^ išgyvenimus — tai 
yra visa tai, dėl ko žmonės kenčia kan- 

į< čias. skausmus, patiria pergalės bei kū-

rybos džiaugsmą, dėl ko dažnai paauko
ja net gyvybę.

Beklausydamas Rudniovo miško aikš
telėje, kai jis kalbėdavosi su kovotojais, 
ar klausydamasis jo kalbos taikingų gy
ventojų susirinkimuose, aš> pirmąkart 
sužinojau ir pamačiau, ką gali padaryti 
žmogaus žodis.

Rudniovas nemokėdavo kalbėti valdiš
kai; kiekvienas paprastas, kasdieniškas 
žodis jo buvo persunktas aistringumu, jis 
buvo tikslus, smogdavo lyg kulka priešą. 
Jis plovė nuo kovotojo kareivišką purvą 
bei grubumą. Rudniovas be paliovos dir
bo auklėjamąjį savo partizanų darbą. 
Jis išraudavo iš jų nereikalingą žiauru
mą, jis įdiegdavo jiems pasitikėjimą, ug
dė kantrybę, ištvermę, išjuokdavo bai
lius, girtuoklius ir ypatingai žiauriai ko
vojo su plėšikavimu. Pastarasis — dide
lės svarbos dalykas partizanų gyvenime. 
Partizanai — tai kariuomenė be inten- 
dantavimo, kariuomenė, neturinti nei 
apibrėžtų įstatymų, nei jų saugotojų, nei 
revoliucinių tribunolų, nei milicijos. To
dėl čia lengva nuriedėti į paprastą ban
ditizmą, į ginklo naudojimą lengvam, 
laisvam ir sočiam gyvenimui. ,

Ne toksai buvo Semionas Vasiljevičius 
Rudniovas. Kartais jis primindavo man 
pedagogą’ Makarenką, kokiu galima jį 
sau vaizduotis iš jo knygos “Pedagoginė 
poema.” Buvo kažkas bendra tarp Maka
renkos — auklėtojo benamių vaikų, iš 
kurių jis kalė sąmoningus, raštingus, at
sparius socializmo kovotojus, ir Rudnio- 
vo, kuris kažkur kitoje fronto pusėje, 
ten, kur vokiečiai sąmoningai kėlė že
miausias žmogaus aistras ir instinktus, 
pats savu pavyzdžiu vedė partizanus į 
dorybę bei didvyriškumą.

Žmogui, iš baimės ar dėl kitų priežas
čių pirmąkart nusikaltusiam, dezertyra
vusiam pasitraukimo metu, Rudniovas 
teikdavo progą pasitaisyti. Vokiečiai sa
kydavo: “Jei nori valdyti žmones — stok 
policijon. Tu būsi ponas, galėsi ėsti, ger
ti, prievartauti moteris, pelnanti, krauti 
sau turtus, šaudyti žmones.” (Ir atsi
rasdavo tokių, kurie pasirinkdavo tą ke
lią). “O jeigu tu nenori žengti tokiu ke
liu, dirbki be jokios perspektyvos ir lauk, 
kol tave išvarys į Vokietiją.”

Bet jeigu žmogus nenorėjo eiti nei vie
nu, nei kitu tų kelių, tai jis ėjo'miškan, 
griebėsi ginklo ir kovojo. Kovojo net ta
da, kai frontas buvo nežinia kur, o vo
kiečių propaganda nuolat kartojo, jog 
Maskva seniai paimta.

. Kai kas nuėjo į partizanus, bet pas
kui, laikinų nesėkmių paveiktas, susvy
ravo. Rudniovas ypatingai stebėjo to
kius, kasdien patikrindamas jų mintis, 
lenkdavo juos, padėdavo, padrąsindavo, 
auklėjo, darė panašius į save.

Man besiklausant Rudniovo pašnekė
siu su partizanais mūsų bendrųjų reidų 
metu, jis primindavo man kitą, niekad 
neegzistavusį žmogų,. iškilusį tik genia
laus rašytojo vaizduotėje. Rudniovas pri
mindavo man tada Danką iš Gorkio se
nės Izergilės pasakojimų, Danką, išplė- 
šusį sau iš krūtinės širdį, kuri suliepsno
jo ryškia liepsna, nušviesdama kelią pa- 
klydusiems gyvenimo tankmėje žmo
nėms.

Rudniovas buvo žmogus, sugebantis 
patraukti su savim masę, kartais svy
ruojančią, — masę, kuri turi maitintis, 
miegoti, rengtis, kuri kartais įsigeidžia 
pasilsėti. Ir Rudniovas tinkamas buvo 
jai vesti paskui save. Semiono Vasilje- 
vičiaus Rudniovo vaidmuo Ukrainos par
tizanų judėjime, — o ir ne vien Ukrai
nos, — yra žymiai svarbesnis, negu tas, 
kurį jis atliko pagal savq tarnybinę pa
dėtį. Nors jis buvo tik Putivlio partizanų 
dalinio komisaras, bet jo įtaka, jo dar
bo stilius paplisdavo po šimtus partiza
nų dalinių nuo Briansko ligi Karpatų, 
nuo Žitomiro ligi Gardino. \

Kitų susivienijimų partizanai visada 
stengdavosi pamėgdžioti -Kovpako susi
vienijimą. Nes jis buvo geresnis ne tik 
savo kovinėmis savybėmis, savo rinkti
niu sąstatu, bet dar ir tuo, kad savo 
reidais visuomet atskleisdavo naują par
tizanų sąjūdžio metraščio puslapį. Kov- 
pako ir Rudniovo partizanai nueidavo 
toliau už visus, jie buvo naujų erdvių at
radėjai, jie buvo Ukrainos, Baltatusijds.

(Daugiau bus.) ,

Šiaulių Stachanovininkų 
Pasitarimas

ŠIAULIAI, vas. 12 d. — 
Miesto pramonės ir transporto 
stachanovininkai ir vadovau
jantieji darbuotojai susirinko 
apsvarstyti 1948 metų darbo 
rezultatus ir tolimesnius už
davinius.

Pranešimą padarė LKP (b) 
miesto komiteto sekretorius. 
Pranešėjas nurodė, jog miesto 
pramonė iki praeitų metų 
gruodžio mėnesio 23 dienos 
įvykdė rnetinį planą, per 12 
mėnesių išleido 33.1 procento 
produkcijos daugiau, ' negu 
1947 metais, ir davė daugiau 
kaip 8 milijonus rublių vir
šų m p 1 a n i n i ų sankaupų.

Pranešėjas pabrėžė, kad to
limesniame darbo turi būti 
kreipiamas didžiausias dėme
sys Įmonių gamybiniam, pajė
gumui vystyti, socialistiniam 
lenktyniavimui plėsti.

Po pranešimo išsivystė dis
kusijos.

“Elnio“ kombinato stacha- 
novininkas Brazauskas nuro
dė, kad avalynės gamintojai 
stropiai vykdo prisiimtus įsi
pareigojimus. Palaikant mas
kviečių iniciatyvą, dedamos 
pastangos dar daugiau mecha
nizuoti gamybą, Įvesti eksplo
atacijon antrąjį konvejerį. 
Kovojant dėl medžiagų taupy
mo atidarytos paskirų gamy
bininkų asmeniškos sąskaitos.

“Verpsto“ trikotažo fabriko 
profsąjunginio komiteto pir
mininkas Ežerskienė pabrėžė, 
jog kolektyvas jau Įvykdė sa
vo penkmetinį planą. Apy
vartinių lėšų apyvartai pa
spartinti imtasi pertvarkyti 
Įrengimus, leisti mašinas di-. 
dėsniu apsisukimų skaičiumi, 
kad būtų galima išleisti dau
giau gaminių.

Geležinkelio transporto dar
buotojas Kontvainįs pažymė
jo, jog ne visų pramonės Įmo
nių vadovai laiku iškrauja iš 
vagonų jiems siunčiamas me
džiagas. Tatai sulėtina apy
vartinių lėšų apyvartą.

Susirinkimas įsipareigojo 
bendrą gamybos planą įvyk
dyti iki Konstitucijos dienos, 
atiduoti eksploatacijon naujus 
pastatus, įmonių cechus, pa
kelti gahiyljinį pajėgumą ir 
atpalaiduoti daugiau kaip 2 
milijonus, rublių apyvartinių 
lėšų.

“Sta-

Jaunieji Literatai 
Apskričių Spaudoje

★ Pasvalio apskrities 
.lino vėliavos“ laikraščio'Nr. 4
išspausdintas literatūrinis pus
lapis, skirtas jaunųjų kūrybai. 
Nuo šiol redakciją numatė kas 
ketvirtame numeryje dėti to
kius puslapius. Siekdama su
burti ir auginti jaunas lite
ratūrines pajėgas, redakcija 
Įkūrė redakcijos literatų bū-

apysakos 
ištrauką.

Literatūriniame puslapyje 
dedamos informacijos apie li
teratų ir saviveiklos būrelių, 
bibliotekos veiklą. Pradedan
tis rašytojas K. Kairėnas iš
spausdino savo 
“Naujas gyvenimas
Be to, tame pačiąme puslapy
je — J. Kazitėno eilėraštis 
“Tarybų Lietuva“ ir K. Kai
riūkščio eilėraštis “Draugai.“

★ Raseinių apskrities laik
raštyje “Stalinietis“ spausdina 
savo eilėraščius pradedantieji 
poetai V. Krasauskas (“Nau
ju keliu”), D. Žukauskas 
(“Įvykdytas žtodis“ ir “Nau
jus metus sutinkant“), Ant. 
Cibulskis (“Komjaunimas“) 
ir C. Nagaitis (“Lepinas”).

★ “Panevėžio Tiesoje“ pasku
tiniuoju metu išspausdintas 
A. Naudžiaus eilėraštis “Visi 
keliai veda Į komunizmą,“ o 
taip pat pradedančiųjų poetų 
K. Sargelio, V. Bložės, V. 
Blinkevičiaus eilėraščiai. Lai
kas nuo laiko spausdinaMa 
kultūrinio gyvenimo kronika.

Laikraščio Nr. 14 išspaus
dintas literatūrinis pušlapis 
“Literatūros daigynas.“ Ja
me — V. Bložės, V. Blinkevi
čiaus, Pr. Račiūno ir „V. Sil
vestravičiaus eilėraščiai. Ne-

maža vietos puslapyje paskir
ta jaunųjų literatų būrelių 
veiklai, sienlaikraščiams.

★ Vilkaviškio apskrities 
laikraštis “Pergalė“ Nr. 3 iš
spausdino literatūrinį puslapį, 
pavadintą “Literatūra ir gy
venimas.“ Jame J. Kalvaitis 
duoda Vilkaviškio gimnazijos 
literatų būrelio
“Kelias kūrybon“ dviejų nu
merių apžvalgą, 
lėraščiais pasirodo 
poetai St. Valkus ir D. Savic
kaitė. Laikraščio skiltyse įves
tas “Moksleivių kūrybos sky
relis.“ Jame išspausdinti J. 
Pušinskaitės, D. Tamašauskai
tės ir Vi. Kačergiaus eilėraš
čiai.

laikraščio

Su savo ei- 
jaunieji

Tekstiles Įmonių Statyba
KLAIPĖDA, vas. 14, d. —- 

šiais metais toliau tęsiamas 
tekstilės įmonių atstatymas.

Dideli darbai numatyti Klai
pėdoje. šalia jau perduoto 
eksploatacijon “Trinyčių“ ga
mybinio korpo baigiamas at
statyti antrasis. Tai bus apie 
15 tūkstančių kvadratinių me
trų ploto pastatas su stoginiu 
apšvietimu, šiuo metu darbai 
vyksta prie paskutiniųjų pen
kių šio pastato ‘sekcijų.

Pastačius naująjį korpą, žy
miai padidės kombinato ga
myba. Jei pirmame pastate 
vyksta paprastų siūlų verpi
mas, tai naujame bus 
mi aukštų numerių 
siūlai.

“Gulbės“ fabrike
mas vieno aukšto korpas, ku
riame šiemet numatyta su
montuoti daugiau kaip 150 
staklių.

.Hitleriniai okupantai sugrio
vė “Drobės“ vilnonių audinių 
fabriką. Dabar vykdomi vi
daus Įrengimo darbai, mon
tuojamos mašinos, įrengiamas 
didžiausias Lietuvoje kamgar- 
no cechas, teiksiantis aukštos 
kokybės vilnonę medžiagą.

verpia- 
šukuoti

tvarko-

Auto-Moto Klube
VILNIUS, vas. 14 d.—šio

mis dienomis Vilniaus auto- 
moto klubas išleido šių metų 
antrą trečios klasės šoferių 
laidą. Viso per savo gyvavi
mą klubas yra paruošęs dau
giau kaip 350 šoferių.

Dabartiniu, metu klube ap
mokomos trys grupės kursan
tų. Numatoma papildomai 
organizuoti šoferių, o taip pat 
motociklininkų grupes.

Klubas turi apmokymui 3 
automobilius, (D motociklus; 
klasėse yra įvairios vaizdinės 
mokymo priemonės.

Teatro Kolektyvo 
Visuomeninė Veikla

TELŠIAI, vas. 14 d—že
maičių teatro kolektyvas pra
ėjusiais metais daug dėmesio 
skyrė gastrolėms j valsčius. 
Savo ir kaimyninių apskričių 
valsčiuose, o taip pat eilėje 
kolektyvinių bei tarybinių 
ūkių ir MTS surengta dau
giam kaip 140 spektaklių ir 
koncertų.

13e to, teatro kolektyvas še
fuoja vietos kaimo saviveiklos 
būrelius. štai, praėjusį sek
madienį Telšių gimnazijos 
jaunesniųjų klasių mokiniai, 
teatro aktorių štimskytės ir 
žadeikio vadovaujami, kultū
ros namų salėje suvaidino vei- 
kaliukus “Užburta lazdelė“’ir 
“Kiškis drąsuolis.“ \

Apskrities kultūros namų 
saviveiklą šefuoja aktorius Pi
kelis, chorą — Katkevičius. 
Teatras teikia paramą taip 
pat ir “Masčio“ tekstilės fa
briko meno saviveiklai.

Auga Naujos Jėgos
VARĖNA, Vas. 14 d.—Pla

čią veiklą pastaruoju ftietu iš
vystė Varėnos gimnazijoje be
simokantis jaunimas. Pertrau
kų metu it po pamokų gim
nazijos sale pilna moksleivių. 
Mokytojo Austravičiaus kon
sultuojami, jie nOtiai mokosi 
bokso, krepšinio, tinklinio 
sporto.

Po žiemos atostogų pradėjo 
veikti ir kiti rateliai, ypač pa-

a' . '

gyvčjo literatūros ir scenos 
mėgėjų ratelio veikla. Nese
niai šis būrelis suvaidino mies
to visuomenei Dauguviečio 
pjesę “Bkimė.“ ■

Auga jaunųjų literatų jė
gos. Kartu su marksizmo-le
ninizmo rateliu literatai daž
nai daro mokinių susirinki
mus, kuriuose dalyvauja mo
kytojai ir svečiai. Paskuti
niuoju metu buvo skaitomi re
feratai: “Galutinai likviduo
kime prietarus,“ “Moralinis 
tarybinio žmogaus veidas“ ir 
kt.

Kas savaitė gimnazijoje 
ruošiamos paskaitos politinio 
auklėjimo ir mokslo populiari- 
zacijos temomis.

J. Čaplikas.

A ka

Lietuvos Žemės 
Ūkio Akademijoje

Lietuvos žemės Ūkio 
dėmi jos mokslinėje taryboje
Kėdainių apskrities K. Požė
los vardo kolektyvinio ūkio 
valdybos pirmininkas Kazys 
Macevičius padarė pranešimą 
apie, lietuviško kaimo socialis
tinį pertvarkymą.
. 1947 metais 13 valstiečių 
ūkių susitelkė į vieną ^pirmųjų 
žemės ūkio artelių respubliko
je. Vals’tybė išdavė paskolą

tūkstančius 
Už nedalo- 
kolektyvinių

pinigais ir sėkla. Kolektyvi
nis ūkis gavo mašinas, tro
bas ir gyvulių. Artelimo dar
bo metai atnešė pageidauja
mus rezultatus. Kolektyvinių 
ūkių valstiečiai surinko gausų 
grūdų ir daržovių derlių. 
Kiekviena šeima gavo už dar
badienius apie 40 centnerių 
javų, daug cukraus, daržovių, 
mėsos, po kelis 
rublių pinigais, 
raas pajamas
ūkių valstiečiai įsigijo didelį 
bityną, tris gyvulininkystes 
fermas, pastatė mokyklą, klu
bą, skaityklą, pirko automo
bilį. žemės ūkio artelėje 
įdiegtos daugialaukės sėjo
mainos.

Su dideliu dėmesiu moksli- 
minkai išklausė tą pirmą Aka
demijos patalpose pasakytą 
kolektyvinio ūkio pirmininko 
kalbą. Mokslinė taryba, ku
rioje dalyvavo apie 500 pro
fesorių, dėstytojų ir studentų, 
patvirtino planą dėl priemo
nių Akademijos ryšiams Su
stiprinti su respublikos kolek
tyviniais ūkiais.

Praga. — Gerhartas Mig
lelis reikalauja leisti jo 
žmonai grįžti iš Amerikos į 
Vokietiją.
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Dienraščio

LAISVES
Didieji Piknikai

Iš anksto rengkites dalyvauti didžiuosiuose 
savo dienraščio paramai piknikuose

DIDŽIOJO NEW YORKO APYLINKĖ
Piknikas įvyks sekmadienį

LIEPOS 3 JULY
Klaščiaus Clinton Park

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

BOSTONO APYLINKE
Piknikas įvyks sekmadienį

LIEPOS 3 JULY
Vose Pavilion Park

Maynard, Mass.

SHENANDOAH, PA.
Įvyks Sekmadienį ■

LIEPOS 24 JULY
Brandonville Grove

Brandonville, Pa.

NEW JERSEY VALSTIJA
LDS ir LLD kuopos rengia .dienraščio

Laisvės paramai pikniką

Lietuviu Liberty Park
LIEPOS 24 JULY
340 Mitchell Ave., Linden, N. J*

HARTFORD, CONN. 
Įvyks sekmadienį

RUGPJŪČIO 14 AUGUST 
Light House Grove 

East Hartford, Conn.

Mi
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Jersey City, N. J.

Cleveland, Ohio

pa-

čia

'No.

CHARLES J. ROMAN
Direktorius

r

Dieną 
darbi-

labai
D a-

gamina 
bus ir 
būsite

Steel
piketuojančių

Nuo tos Kapi-

sekmadienj, birželio
12 d., įvyks išvažia- 
paramai dienraščio 
Bus pas Simitravičius 

Puiki vieta pasi-

simciai xoiektyvm 
taturių bei ratelių vadovų.

Seminaro dalyviams buvo 
i perskaityta visa eilė paskai- 

žemes ūkio artelės įsta-

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.'

Tel. Poplar 4110

atsilankyti. —• Komisija.
(134-5)'

kairei iki privažiuosite 
18536.

Seminaras Kolektyvinių
Ūkių Agitatoriams

ŠAKIAI, vas. 20 d. —
įvyko seminaras aštuoniasde- Rd., čia pasukite po dešinei 
šimčiai kolektyvinių ūkių agi- iki Jim-Daly • Rd., sukite po

Philadelphia, Pa Turi lietuviai savo klitibą 
ir Frankforto miesto dalyje, 
kuris nėra didelis, bet gra
žus. Jis turi apie 150 narių 
ir 50 garbės narių. Biznį da
ro pusėtinai. Kliubas duoda 
nariams alaus veltui per Nat> 
jus Metus. Kliubas veikia va
dovybėje Jono Rainio. Buvo 
sušaukta visų narių moterys 
ir vaikučiai atvirutėmis. Buvo 
suteikta užkandžių ir tam rei
kalui pritaikinta dainų ir mu
zikos programa. Moterys ir 
vaikučiai buvo pilnai paten
kinti.

Gegužės 6 d. buvo narių 
moterys sušauktos atvirutėmis 
pagerbti Motinų Dieną. Kliu
bas buvo gražiai papuoštas, 
suteikta užkandžių ir alaus. 
Kliubas užfundino dfdelį py
ragą, o panelė Dambrauskaitė 
prisiuntė gyvų gelių. Ačiū jai 
už kvietkas!

Turėjome ir svečių. Dalyva
vo Dainos Choro dainininkė p. 
Jankauskienė, Muzikali© Na
mo sekretorius Juozas Iva
nauskas, direktorius — Stasys 
Reikauskas ir daugiau. Juozas 
Ivanauskas pasakė prakalbė
ję apie Motinų Dieną, Paren
gimas pilnai pavyko.

Korespondentas.

Detroit, Mich
APIE LIETUVIŲ KLIUBUS

Pointbridge gyvuoja taip 
vadinamas dzūkų kliubas. Pa
ruošė planą statyti naują 
kliubo namą.

Lietuvių Tautiškas Kliubas, 
kuris gyvuoja pietų pusėje, 
turi didelį namą-svetainę. Bet 
veikimo nėra. Mat, išstūmė 
progresyvių organizacijų pa
rengimus, tai ir stovi. Kada 
anais metais Antanas Bimba 
grįžo iš Lietuvos, tai progre- 
syvės organizacijas bandė čia 
surengti jam prakalbas, kad 
paaiškintų apie Lietuvą. . Re
akcininkai dėjo visas pastan
gas, kad neleisti toj svetainėj 
Įvykdinti tas-prakalbas. ži
noma, ponijos užsispyrimas 
neduoti toms prakalboms sve
tainės, tai buvo negražus ir 
nedemokratiškas pasielgimas.

Šiaurinės Dalies Republikonų 
Kliubas, ant Wallace St., be
ne bus turtingiausias kliubas 
ne vien Philadelphijoj, bet 
lietuvių tarpe visoj Amerikoj, 
nes turi vien pinigais $100,- 
000. Progresyvio nusistatymo. 
Vedėjai moka tvarkyti kliubo 
reikalus.

Kadangi tiek daug pinigų 
yra, tai riutarta surengti na
rių pavaišinimui veltui balių. 
Kadangi kartu vijų nariai ir jų 
.šeimos negali sutilpti, tai ba- 
liavojo per tris dienas. Bu
vo alaus ir sanvičių į valias. 
Už degtinę dar ir pelno, pa
darė. Nariai patenkinti.

Lietuvių Muzikalės Salės tų:
kliubas, ant Allegheny Ave., tai — galingas ginklas kolek- 
gerai gyvuoja. Jis taip pat tyvinių ūkių statyboje,” ir ki- 

. rengia dėl narių parengimus, i tos. Agitatoriai pateikė pra- 
Buvo surengta du parengimai- nešėjam^ daug klausimų ir 
bankietai. Viename iš jų Dai-1 pageidavo tokius seminarus 
nos Choras davė programą. 1 reguliariai rengti.

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.

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST *

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

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

' telefonuokite:
SHoreroad 8-9330

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

Specialistai Pritaikymui
. šermenims, Vestuvėms ir Bankietams

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

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
• Telefonuokite dieną ar naktį

EVergreen 7-4774

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

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

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

Svarbus Pranešimas Detroito 
ir Apylinkes Lietuviams!

Šį 
(June) 
vimas 
Laisvės,
ant ūkio, 
linksminimams.

Geros gaspadinės 
įvairius valgius, taipgi 
alaus. Visi atsilankę 
pavaišinti.

Dienraščiui Laisvei 
yra reikalinga parama,
lyvaukite šiame' išvažiavime 
ir paremkite savo dienraštį.

Jau pastebėjote, kad visose 
lietuvių kolonijose yra rengia
ma pramogos,- renkama aukos 
ir iš biznierių paskelbimai at- 
žymėjimui dienraščio Laisvės 
30 metų jubiliejaus. Mes, de- 
troitiečiai ir visa ši apylinkė, 
negalime atsilikti nuo kitų 
kolonijų. Priešingai, mes tu
rime pralenkti kai kurias ko
lonijas.

Rengkitės visi ir traukite į 
šį išvažiavimą. Bus dačg įvai
rumų ir smagumo.* Iš visos 
apylinkės suvažiuokime 
remti savo dienraštį.

Jūsų patogumui čia paduo
dame ir kelrodį:

Kelrodis. Važiuokite Tele
graph Rd.' iki Pennsylvania

SERGA J. KAČERGIUS
Pirmadienį po pietų, Anta

nas Matulis pranešė telefonu, 
kad sunkiai serga J. Kačer
gius. Antra savaitė kai guli 
Christ Ligoninėje.

Drg. Kačergius yra plačiai 
žinomas kaipo menininkas. 
Jis savo laikais daug yra pa
sižymėjęs scenoje kaipo ga
bus mėgėjas.

Kačergių galima lankyti bi 
dieną. Valandos nuo 2 iki 4. 
Jis yra ant antrų lubų, kam
barys 21. Kelrodis pasiekti li
goninę : Atvažiavę į Journal 
Square, važiuokite autobusu 
44 Park arba 44 Bergenline 
Avė., priveža prie pat ligoni
nės.

Linkime drg. Kačergiui greit 
pasveikti ir vėl dalyvauti su 
visuomene. Rep.

ir dabar. Clevelandas Iki 
1954 metų paaugs iki 1,417,- 
000, bot po to pradės pulti.

Greenas taipgi pareiškė, 
kad AFL dės didesnes pastan
gas politiškai, kad iškrapšty
ti Taftą iš Washington© ir iš 
Ohio senatorių, o svarbiausia, 
tai prašalinti Taftą iš darbo 
priešų eilių, kurias jis domi
navo per ilgus metus.

AFL Lygos Dėl Politinio 
Mokslo direktorius Joseph D. 
Keenan pranešė, kad jis ir 
Lyga prašys U. S. Senato už
tvirtinti Atlanto Paktą. Green 
sako, kad tai yra svarbu, kad 
palaikyti pasaulinę taiką, 
taipgi, kad naujas Pasaulinis 
Darbo Kongresas trumpu lai
ku turės daugiau narių ne
gu kad' turi kairysis WFTU. 
Green gyrėsi, kad apart to 
AFL turi užsibrėžus surinkti 
$750,000 dėl politinės veiklos, 
kaip tai: Tafto prašalinimas, 
išmetimas Taft-Hartley Akto 
ir tt. Draugas.

Karštai

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo puslp.)

raginu Draugo,
Darbininko, Amerikos, Garso 
ir Lietuvių žinių redaktorius 
pasinaudoti popiežiaus pa
kvietimu ir ateinančiais me
tais patraukti Romon. Jų nu
sidėjimai prieš tiesą ir žmo
niškumą toki baisūs, . 
juos ateleidimo priseis 
ti tik Romoje. '

Kas liečia paprastus 
pijonus, tai jiems nėra 
reikalo važiuoti Romon 
tis.

jog už 
; ieško-

para- 
jokio 
mels-

tūkstantinę ir visam 
atleis visus griekus,

paims 
amžiui 
bet prižadės išpirkti tikietą 
tiesiai į dangų.

Nors prelatas Balkūnas la
bai myli popiežių, bet daug 
labiau myli jis savo’ fondą. 
Jis įtikinančiai išaiškins, kad 
daug tiesesnis kelias į dangų 
per Akcijos Fondą, negu per 
Romą.

Puošimo
plieno

1937 metų 
Chicagos po- 
paskerdė 10 

kompanijos

Chicago, III 
Plieno Darbininkai 
Prisiminė Skerdynes

‘Kapinių
apvaikščiojant, 
ninkai prisiminė 
skerdynes, kada 
licija brutališkai 
Republic 
darbininkų,
prie įmonės.
nių Puošimo Dienos prabėgo 
12 metų, bet tų skerdynių Re
public Steel darbininkai nepa
miršo ir nepamirš. Tas poli
cijos brutališkumas pasiliks 
amžinai įrašytas . Amerikos 
darbo žmonių istorijoj.

Surengtam apvaikščiojime, 
kuriame buvo prisiminta tas 
baisus įvykis, kalbėtojai nuro
dė, kad plieno darbininkai ir 
vėl priversti reikalauti dides
nių algų ir visas unijinis ju
dėjimas priverstas kovoti už 
unijos išlaikymą ir prieš Taft- 
Hartley Akto rėmėjus.

Vienas darbininkų judėji
mo veteranas, dalyvavęs 1937 
metų streike, kada įvyko 
skerdynės ir 10 pikietų nudė
ta policijos, prisiminė, kad 
tais metais plieno darbininkai 
laimėjo ačiū tam, kad buvo 
vienybė ir tą vienybę nė poli
cijos kulkos nepajėgė suardy
ti.

Susirinkę prie Republic 
Steel Co. įmonės netoli tos 
vietos, kur įvyko skerdynės, 
plieno darbininkai pagerbė 
savo kritusius draugus ir kar
tu rengėsi prie naujų kovų. 
Kaip ir 1937 metais, plieno 
darbininkams stovi prieš akis 
bedarbės šmėkla. Jau kalba
ma, kaČT^ Republic įmonėj 
dirbs tik keturias dienas į sa
vaitę. Kad susilpninus sun
kiose kovose subudavotą plie
no darbininkų uniją, rau-don- 
baubiai ir čia veda savo ra
ganų gaudymo darbą.

Darbininkai prisimena kad 
Kapų Puošimo Dienoj, 1937 
metais, tarp 10 kritusių nuo 
policijos kulkų, buvo du ko
munistai. Jie atidavė gyvastį, 
kad plieno darbininkai turėtų 
sau ginklą, tai yra, tvirtą uni
ją.

» “Policijos kulkos . nestatė 
jokių klausimų apie darbinin
kų politines pažiūras,” sakė 
vienas' unijistas, , kalbėdamas 
apvaikščiojime. “Plieno bo
sai įsakė šauti dėl to, kad 
jie kovojo už savo teises..” x

Baigę visas ceremonijas, iš
klausę kovingų prakalbų, 
plieno darbininkai išsiskirstė, 
pasiryžę tęsti tą kovą, ku
rioje kijito jų 10 draugų.

Buvęs.

Už RUSIJĄ AR PRIEŠ?
Visa Cleveland© Diocezija 

rinkosi nedėlioj į didžiulį 
Clevelando Municipal Stadiu- 
mą, melstis už Rusiją — Caro 
Rusiją—ne Sovietų.

Iš 204 parapijų Clevelando 
apylinkėj visais būdais vyko 
į pamaldas dėl pasaulinės tai
kos — ir meldėsi į Panelę 
švenčiausią po nauju jos ti
tulu “Our Lady of Fatima.”

Pagal paskutinį “šventą ra
portą,” tai panelė švenčiau
sia apsireiškė 1947 m. trim 
vaikučiam Fatima kaimelyje, 
Portugalijoj, ir pareiškė jiems, 
kad komunizmas Rusijoj bus' 
sunaikintas, todėl ir tas titu
las ir maldos.

Visas žygis buvo suorgani
zuotas švento Vardo Draugi
jos Clevelande. O reikia pri
dėti, kad jos prezidentu yra 
dabar jau paškilbęs darbinin
kų “draugas,” teisėjas C. 
bonnell -(Fa wick 'streiko figū
ra). Kalbėtojum buvo Msgr. 
Fulton J. Sheen.

Atleista
Fordo streikas praeitą sa

vaitę beveik sustabdė produk
ciją nekuriose vietose, pavyz
džiui, Ferro Machine Co. 
atleido apie 3,000 darbininkų; 
kitose vietose mažiau. Dabar 
Graphite-Bronze atleido apie 
400. Thomson Products atlei
džia’ virš 200; Aero Electric 
atleidžia 100 . ir visą invento
rių persikelia į Columbus, O. 
Krochler Furniture paleido 30 
žmonių, White Motor Co. po 
praeito didelio “lay-off” dar 
vis atleidinėja, kaip praeityj.

Kalbant.su. biznieriais, alu- 
džių savininkais, chainštorių 
manadžeriais ir tt., paaiški, 
kad laikraščių ii’ radijo nau
jienų komentatorių kalbos 
apie gerus laikus ir tvarkin
gą ekonomiją tai tik sapnas. 
Reikia priminti, kad tie, ku
rie dirba, tai mažiau uždirba, 
taipgi ir trumpesnės valandos.

Gavo Algų Pakėlimą
Praėjusią savaitę vietos 

elektrikininkai /AFL Jour
neymen) gavo 15 centų va
landai algų pakėlimą. Dabar 
gaus po $2.52kž valandai; bo
sams bus $2.77ĮZž» o viršbo- 
siams bus $3.021/2•

Statybos kaštai pakilo apie 
$300 ant $1,000 vertės namo, 
sako kontraktoriai, Greičiau
siai ir visi statybos darbinin
kai (apie 3,000) reikalaus 
taipgi pakėlimo algų, o tas 
pakels namų kainas dar dau
giau. AFL malioriai (paint
ers) sustreikavo balandžio 30 
ir dar vis ant streiko. Jie i
reikalauja 25 centų į valan
dą daugiau algos.

i__ _________

AFL Prezidentas Greek 
Pranašauja

Green lankydamasis^Cleve
lando Industrinėj Ekspozici
joj (AFL) pranašavo, kad 
Clevelande darbininkų įeigo$ 
bus dar mažesnės, darbai su
mažės, bedarbė praplis, gyve
nimui vietų dar - vis štokuos, 
nors jau bus 8,000 naujų na
mų. Statybos kaštai maž
daug nupuls, bet valandinis 
uždarbis beveik bus toks, kaip

PRANEŠIMAI
MONTELLO, MASS.

LLD 6 kuopa rengia milžinišką 
pikniką, kuris jvyks birželio (June) 
12 dehą, 
Parke. Bus 
site smagiai 
minti; Taipgi 
Pradžia 1 vai. po pietų. Kviečiame 
visus

Lietuvių Tautiškame 
gera muzika, galė- 

pasišųkti ir pasilinks- 
bus šviežių užkandžių.

CAMDEN, N. J.
LLD 133 kuopos susirinkimas 

jvyks sekmadienj, birželio (June) 
12, pradžia 3 vai. po pietų, pas d. 
Bakšius, 1622 Filmore St. Visus na
rius kviečiame laiku atsilankyti, nes 
yra daug svarbių reikalų aptarimui. 
— Wm. Patten, sekr. (134-5)

11 kp. susirinkimas jvyks 
9, 10:30 ryte, 29 Endicott 
turėsim pasiruošti didžiajam 
piknikui, kuris jvyks 3 d. 
Maynard, Mass. Kurie dar

WORCESTER, MASS.
LLD 

birželio 
St. Čia 
Laisvės 
Liepos,
neužsimokėjote savo, metinę duoklę 
j LLD, prašau visų tą padaryti,' nes 
su pradžia liepos visi turim būti pil
nai užsimokėję.—Sekr. J. M. Lukas.

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 
Bckešius sode, 913 Avė. D. 
Rochesterio lietuviai prašomi 
lankyti, bus skanių valgių ir
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 

sirinkimas įvyks penktadienį, 
želio (June) 10, pradžia 8-tą 
vakare, 2108 Penrose Ave.

Gerbiamieji,
šiame susirinkime, 
reikalų aptarimui, 
nesnaudžia, tai ir 
turėtume apsileisti, 
sekr.

pas 
Visi 

atsi- 
gėri-

su- 
bir- 
val.

būtinai dalyvaukite 
nes yra svarbių 
Progreso priešai 
progresyviai ne- 
— S. Raymond, 

(133-4)

iįyte 5 iki 44
422. Youngs-

Kviečia vi- 
(133-5)

CLEVELAND, O.
Corletiečių piknikas, kurį rengia 

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

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

Akronieoiai imkite 
ir sukite po dešinei
tovvniečiai 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 

sekmadienj, 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, 
sus Komisija.

DETROIT, MICH. v
Pranešame Detroito ir apylinkės 

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

Jau daugeliui yra žinoma, kad 
LLD 188 kuopa savo parengimuose 
patenkina . visus. Tad ir šiame pa
rengime visi pasitenkinšite. 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., čia pasu
kite po dešinei iki Jim-Daly Rd., 
sukite po 
I-To. 18536.

kairiai iki privažiuosite

OiSo

Jei netikite manimi, tai pa
siteiraukite pas prelatą Bal- 
kūną. Gaila, kad prelatas 
Krupavičius taip greitai išva
žiavo. Tokiuose atsitikimuo
se jis daug aukštesnis autori
tetas.

Kaip ten nebūtų, nueikite 
pas Balkūną ir pasiūlykite: 
Turiu visą tūkstantinę, ką su 
ja daryti: praleisti kelionei į 
Romą pas popiežių,, ar paau
koti į tėvelio Katalikų Akci
jos Fondą?

Prelatas Balkūnas ne tik

P. ROBESON DALYVAU
JA PUŠKINO IŠKIL

MĖSE MASKVOJ
Maskva. — Atvyko gar

susis Amerikos dainininkas- 
artistas Paul Robeson da
lyvauti iškilmėse, kur įmi
nima 150 metų sukaktis 
nuo didžiojo rusų poeto 
Puškino gimimo.

San Francisco. — Sudužo 
rakietinis Amerikos lėktu
vas; žuvo lakūnas.

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

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

Kinija Žengia 
Į Laisvę 

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

Įsigykirb tik dabar išleistą brošiūrą, užvardytą: 
KINIJA ŽENGIA t LAISVĘ

82 puslapių. Kaina 20c.

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

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

Užsakymus prašome siųsti:

427 Lorimer St Brooklyn 6, N* Y.
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PEIST LANE
DRUGS, Inc.

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

BROOKLYN, N. Y.

MATTHEW 4 
BUYUS 

(BUYAUSKAS)

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

BEOEPTŲ SPECIALISTAI.

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

TeL EVergreen 7-6238

Laidotuvių Direktorius

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172
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JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

. ' DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeįmoms

TELEVISION
SHUFFLE BOARD

Telefonas
EVergreen 4-9407
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TELEPHONE
STAGG 2-5043
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BES. TEL.
HY. 7-3631

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIUS 

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager 

(Laisniuotas Balsamuotojas) 
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
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5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Ketv., Birželio 9, 1949
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NewWko^Ė^^2lniof DAUGĖJA GAUNANTIEJI PARAMOS 
IŠ SOCIALIO SAUGUMO FONDU

Jurrinė Turės jauny ] PRIMINIMAS TIEMS, KURIE VYKS Į 
Pikffiką 25-ta | lDS TREČI0S APSKR)T|ES PIKNIKĄ

z*

Brooklyno ir Didžiojo New ! -j 
Yorko ir apylinkės visuomenei i Vii 
pranešame, jog yra rengiamas i talkos 
ŠVento Jurgio Draugystės 69-Į 
tas metinis piknikas. Jisjvyksi 
šeštadienį, birželio (June) 25 
d., antrą valandą po pietų, 
Dexter Parke, 74-11 Jamaica 
Ave., Woodhaven, N. Y.

Publika yra maloniai kvie
čiama atsilankyti Į šį paren
gimą, kur kiekvienam bus ma-l 
lonumo pasimatyti su myli
mais draugais,

LLD 1 Kuopos Nariai 
Gausite Šviesa

u prašome nuoširdžios riai ir mūsų pritarėjai, mes 
šį sekmadienį — at- JOS LAUKIAME! Su jūsų 

i vykti į LDS Trečios Apskri
ties metinį pikniką. Piknike

1 visiem yra užtikrinta graži 
nuotaika ir geras pasilinksmi-

1 nimas. Lietus ar gražus oras, 
piknikas vistiek įvyks. Svetai
nė šokiams ir lietingam ore 
yra patogi vieta.

su myli- ! New Jersey ir New Yorko i 
giminėmis ir valstijų mūsų organizacijų na- Į 

net pamirštais draugais, gal 
teks susitikti su seniai matytu Į 
kaimynu arba ir giminaičiu-.

Visą tą malonumą turėsime 
prie geros muzikos, A. Pavi- 
džib orkestro, tik už 60 cen
tų įžangos.

Privažiavimas gerai 
mas — BMT Jamaica 
traukiniais iki Elderts 
stoties. Užkviečia, . 

Rengimo Komisija’.

JŪS LAUKIAME! 
parama ir nuoširdžiu bendra
darbiavimu tik galima suteikt 
gražus užtikrinimas ir 
mingumas šio pikniko.
eityje apskritis yra daug kuo 
pagelbėjus LDS kuopoms. Tas 
apskrities komitetas taip pat 
laukia narių ir plačios visuo
menės šiame piknike.

Visus kviečia, 
Apskrities Komitetas.

sek-
Pra-

LLD 1 Kp. Nariai, 
gausite “Šviesą”

Ši ketvirtadienį, birželio 9 
d., 7:30 vai. vakare, Laisvės 
svetainėj, įvyksta LLD 1 kp. 
susirinkimas. Būkite 
riai. Yra svarbių 
Taipgi ‘Šviesos” No. 2 
—gausite.

Apsivedė

Aido Choras

visi na- 
reikalu.fe 
gatavas

ži uo
line 

Lane

ChoroSusirinkimas Aido 
narių — buvusių, esamųjų ir 
busimųjų — įvyks šio penk
tadienio vakarą, birželio

Auditorijoje, 110-06 Atlantic 
Ave., Richmond ’Hill.

Svarbu visiems susidomėju
siems Aido Choro auklėjimu 
atvykti, nes dabar yra laikas 
ir vieta diskusuoti vasaros ir 
rudens veiksmus, .tarpe kurių 
yra Dainų Diena Waterbury- 
je, Conn., liepos 31-mą, kur 
choras yra užkviestas dainuo-

Susirinkimą seks draugiškas 
pobūvis su vaišėmis. Pasi- 
matykime penktadienį!

Choro Pirmininkė.

Bendrojo Lietuvių 
Draugijų Veiklos 
Komiteto Susirinkimas

BEDARBIAM APDRAUDOS GIMT AVIE-:
< TE ATGIMĖ VEIKSMAIS UŽ LAISVĘ
\ Istoriškasis New Yorko U- 

nion Square atgimė, pagyvėjo
■ veiksmais už laisvę birželio 
: 7-tą ten susirinks tarp 10 
I iki 15 tūkstančių newyorkie- 
i čių reikalauti išlaisvinti 3 dik-
■ tatoriškai įkalintus darbininkų 
Įvadus komunistus: John 
j Gates, Gus Hali; Henry Wins- 
Į ton. Atgijo veiksmuose už 
' politinę laisvę.

"Ryškiai tebeatsimfenu tą die- 
Į ną, kuomet šis skveras užsi- 
Į rėk ord a vo istorijoje kaipo
i Jungtinių Valstijų lopšys ko- 
i vos už laisvę nuo bado. Tuo- 
: met, istoriškąją kovo 6-tą, 

1930 metais, šią aikštę ir jos 
apylinkes užtvindė virš šimtas 
tūkstančių alkstančių 
ninku ii’ jų artimųjų, 
vo susirinkę reikalauti 
arba duonos, reikalauti 
bo apdraudos, kurią 
didelis skaičius mūsų

| darbininkų gauna, bet 
tuomet nebuvo.

Nedarbo apdraudą 
, kantai, bankieriai

komunistai 
kad ko- 
žmonės 
norima 

iš kelio, 
ir

au kščiausio

15-kos tūks- 
protestuoti

Socialio saugumo fondų tei-. gi'osui pasiūlė ir pakaitų, ku- 
kiama parama seniems ir mi-! rias vertėtų paremti. Greta 
rusių jų išlaikytiniams plinta, 
kaip raportavo Federalė Sau
gumo Agentūra kongresui už 
1948 metus.

kitko, pasiūlė:

Kitu darbininkų jau ilga! 
reikalaujamu ir dabar Social 
Security Administracijos maž
daug užgirtu yra pasiūlymas 
apdraustiesiems teikti para
mą ligoje. Dabar ^darbinin
kas negauna nei ligoje para
mos nei nedarbo apdraudos, 
jeigu jo nedarbas prasidėjo

darbi-
Jie bu- 

darbo 
ne d ar
da bar 
šalies 

kurios

Finant visašališkojo komisi- 
onieriaus Arthur J. Altmeyer 
raportu, birželio 30-tą, 194 8 
m., 2,163,000 asmenys jau 
gavo paramos. Jos bendra su-' 
ma siekė iki $42,400,000 per' 
mėnesį. . I

Daviniai siunčiami: Ap- į 
draustiems, jau nedirbantiems ■ 
vyrams, suėjusiems 65 ar dau- i 
giau metų amžiaus.

Jų žmonoms, jeigu jos jau | 
yra 65 ar daugiau metų am- 1 
žiaus;

Jų išlaikytiniams vaikams;
Arba mirusių 

draustų darbininkų 
vaikams, ar kitiems 
siems jo užlaikomiems 
n ims.

Gale balandžio, 1949

buvusių ap- 
našlėms, 

buvu- 
asme-

metų, 
socia-

1. Praplėsti apdraudą, ‘kad I 4ėl jo ligos ar susižeidimo. 
|ji apimtų farmerius, smulkius
amatininkus ir prekybininkus-;
biznierius, tarnus, ir visų kitų ' 
sričių darbininkus, kurie iki

2. Padidinti davinio sumą.
3. Pakeisti ' moterims davi-

I nio pradžią, duoti paramą ne 
1 nuo 65 motų, bet nuo 60 me- '
I tų amžiaus.

4. įmautiems apdraudos da- 
Į vinį leisti' užsidirbti per mė- 
I nesį iki $50 be sulaikymo ar 
: atitraukimo nors dalies iš jo 
Į apdraudos. Dabar yra leista
dasidirbti tik iki $14.99 per 
mėnesį.

5. Kredituoti apdraudos fon
dui uždarbį iki $4,800. Da
bar yra kredituojama tik iki 
$3.000 metams.

M)\ David L. Kopelman, ve
dėjas vietinės mūsų susiedijos 
raštinės, esančios 258 Broad
way, Brooklyne, sako, kad 
čionai socialės apdraudos da
vinių 25 procentai išmokami 
apdraustų asmenų vaikalms, 
taipgi motinoms, kurios aukli 
tuos vaikus. O kiti 75 pro
centai išmokami jau sulauku
siems 65 ar daugiau metų am
žiaus.

Sulaukusiems 65 metų am
žiaus, social security apdraus
tų asmenų našlėms su mažais 
vaikais ir bile kam, kas abejo
jate, kad gal jūs turėtumėte 
teisę gauti ’paramą iš socialio 
saugumo fondų, verta nueiti 
ton raštinėn pasitarti.

Jau porą kaitų Laisvėj bu
vo minėta, kad gegužės 29- 
tą dieną tapo suorganizuotas 
bendras lietuvių draugijų vei
klos komitetas, kūno vyriau
sia funkcija, kol kas, bus 
draugijų pramogų rengimą 
tvarkyti.

Šis reikalas išplaukė iš 
praėjusio sezbno pamokų.

Pirmas šio komiteto susirin- 
kimas yra šaukiamas šio 
penktadienio vakarą, birželio 
10-tą, &-tą valandą, Liberty 
Auditorijos name, Richmond 
Hill.

Dalyvauti privalo ne tik 
jau Įstojusieji šin komitetan 
asmenys, bet prašomi daly-! 
vaut ir organizacijų pirminin
kai ar kiti valdybų nariai (jei 
komitete atstovybės dar ne-

VEDYBINES KORTELES
Dienraščio Laisvės Spaustuvė

Spausdina Vedybines Korteles
WEDDING INVITATION

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

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

Tuom reikalu kreipkitės:

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

-Praėjusį šeštadienį, birželio 
4 d., apsivedė Pranas Ado
maitis su Marijona Žvirblie
ne. Kadangi abu yra yra 
laisvamaniškų pažiūrų' žmo-'| 
nes, tai ir šliūbą ėmė civilinį, į

Piršlio pareigas labai gerai Į 
atliko ponas Mičiulis, o liūdi-į 
ninkai buvo mūsų geri laisvie-į 
čiai ir per daugelį metų ne- Į 
muistanti dienraščio rėmėjai į
Jonas Cedronas ir Anastazija Į skaičius tokių imančių 

lės apdraudos gavinį jau buvo 
pakilęs 16 procentų. Viso 
apie 2,4 80,000 vyrų, moterų ir 
vaikų apdraudoms tuo laiku 
išmokėdavo (bendroje sumo
je) iki $49,750,000 per mė
nesį.

Socialės apdraudos davinys 
nėra pašalpa, mokama lygiai 
biednam ar bagotam, pagal 
buvusį uždarbį, nes tai jūsų 
pačių dirbamu laiku uždirbti 
ir buvę sumokėti į tą fondą 
pinigai. Davinio sumą nusta
to pagal buvusį uždarbį, bet 
ne daugiau laiks nuo laiko 
įstatymais nustatomos mini
mum sumos, būtinos kukliam 
pragyvenimui.

Dabartiniais dalinos inflia
cijos laikais, viskam pabran
gus, mažiausia uždirbęs asTnuo, 
jeigu jis neturi taupmenų, \iš 
socialio saugumo gavinio pia
nai pragyventi negali—kita/s 
žodžiais, nėra pilnai apsaugo

jau! dar tenka pralyti 
pašalpos.

Agentūra savo raporte kon-

Kaulinienė.

lyse. Tačiau jie žino, kad 
alkani žmonės kovos ir kad 
darbininkti vadai 
vadovaus tose kovose,
munistų vadovaujami 
galj laimėti. Dėl to 
prašalinti komunistus 
kol dar kovos už darbus 
duoną nepasiekė 
laipsnio.

Atėjimas apie 
tančiu žmonių
prieš persekiojimą komunistų 
rodo, kad liaudis supranta pa
dėtį, įmato būsimas kovas ir no 
brangina kovingą, gerą va-! Ventienė. 
dovybę, kokią teikia komu-Į 
nistai vadai. T—a.

Draugingą ir labai vaišin
gą puotą suruošė pati Žvirb
lienė savo namuose, 112 
Eagle ’St. Stalai buvo ap
krauti gėlėmis ir visokiais 
skanėsiais. Visi buvo 
pavaišinti.

Svečius priiminėjo ir 
jos sūnūs, marčios

gerai j

vaiši- . 
ir N.

Nuo Ginkluotų Algane- 
šių Atėmė Pinigus

fabri- 
, kantai^ bankieriai ir bendrai > 
reakcininkai vadino Maskvos 

; išmislu, ' 
i —M as k v 
tais.

Komunistai, tiesa, išgavime 
nedarbo apdraudos turi di-1 
džiausį įdėlį. Jmk tai jie sto-i 
vėjo priešakyje mobilizavimo' i m f tos ga^hgos demonstracijos ii<rnetlL 
tūkstamčių kitų 'demonstracijų 
prie vėliau įsteigtų susiedijo- 
ęe pašalpos biurų. Tai jie va- 

| dovavo šioje demonstracijoje.
Tik jų vadai išdrįso eiti de-. 
legacijoje pas valdininkus 
reikalauti badaujantiems pa
šalpos.

jos reikalaujančius:
agentais, k omu n is- i

Du jauni plėšikai dienos me
tu atėmė nuo Columbia Uni
versiteto dviejų alganešių 
$19,565 praėjusį antradienį. 
Alganešiai buvo atsiųsti 'užsi
imančios alganešių sargyba 
Wells Fargo Armored Service 
Korporacijos. Bent vienas iš 
tų alganešių buvęs ginkluo
tas.

Firmai šis buvęs pirmas 
apiplėšimas bėgiu 27 metų, 
universitetui antrasis bėgiu 

. Plėšimas Įvykdytas ant 
universiteto 
laiptų.
tomobilįumi, kurio leidimo 
numerį suspėjo paimti viena 
raštinės darbininkė. - Tačiau 
tuomi nieko nesusekė, nes au
to buvęs raportuotas pavogtu 
gegužės 13-tą. .

žvirblienė yra Laisvės skai
tytoja, jos pramogų lankyto- į 
ja. Ji užaugino tris sūnus ir | 
išauklėjo juos darbininkiškoj ' 
dvasioj. Visi yra buvę Aido : 
Choro nariai ir dabar nepra-! 
leidžia choro parengimų.

Adomaitis yra labai gero! 
būdo ir draugiškas žmogus.

Draugai Adomaičiai, pradė
dami naują vedybinį gyveni
mą, neužmiršo nė visų darbo 
žmonių mylimo dienraščio 
Laisvės 30 metų sukakties ir 
pasveikino ją penkiais c----
riais.

Linkime jums, draugai, ilgo 
ir laimingo vedybinio gyveni
mo ! P.

dole- ^aa-

TONY’S A
, UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A.'Petriką 
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 

9—12 ryte 
1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

Valandos:

REIKALAVIMAI
i Reikalingas darbininkas prie res- 

'administracijos i tauranto su likeriais, mokantis da- 
Plešikai pabėgo au- ; ryti sandvičius ir kitą restauranto 

-i darbą. Gera mokestis ir patogios 
darbo sąlygos. Kreipkitės: 

Aleksiejus, 44 Hudson Ave., 
Brooklyn, N. Y. (134-5)

PARDAVIMAI
East New York, Brooklyn, Pine 

S.t. arti subvės 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)

"71 TDWG R A D 411 GRAND STREETlAJEI 0 15AK BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISIONTelefonas
EVergreen 4-7729GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y.

1—2 dienom 
6—8 vakarais

Ir Pagal Pdsitarimais.'

Telefonas EVergreen 4-0208

PA.TIEŠKO.IIMA1
Aš, Povilas Astrauskas, pajieškau 

savo brolio Aleksandro Astrausko, 
iš Paūpienų parapijos, seniau Kau
no rėdybos. Turiu svarbų reikalą, 
prašau jo paties . atsiliepti arba kas 

Į apie jį žinote, malonėkite pranešti, 
i būsiu dėkingas. Adresas:
J Povilas Astraukas, 652 10th Avė., 
New York 19, N. Y. (133-8)

komunistų vadai, 
ant Foley 
darbininkų 

William Z. 
komunistų 

Ro- 
ir

jie 
teisiamasis 
veteranas

George Brette Glaenzer, 64 
metų, buvęs gurno firmos vir
šininkas, nusižudė iššokęs iš 
Yale Club 13-to aukšto.

Valandos:
dabar
Square 
vadds komunistas 
Foster ir kiti du
vadai — Israel Amter, 
beit Minor, Raymond as 
Lesteris atkalėjo mėnesius sa
vo gyvenimo už tą vadovybę.

Reikėjo drąsos ir eiliniam 
žmogui eiti Į demonstraciją. 
Hooveris,’ pasimojęs darbo

Peter, 
KAPISKAS

susi-

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Bendros Veiklos Komitetas 
rinkimas įvyks penktadienį, birželio
10 d., 8-tą vai. vakare, Liberty 

j Auditorium. Richmond Hill, N. Y. 
žmones badu marinti, drėbė-' Yisi draugijų atstovai dalyvauki- 

x. , . • .. * ; te. — J. W. Thomson. • (134-5)io del šių demonstracijų. Ap-' 
kime būti atstovybės Laisvės, j link visą skverną buvo privary- 
Kultūrinio Centro, Aido Cho- ta ne tik policijos, bet taip 
ro ir Liaudies Teatro.

Būtų labai pageidaujamos 
atstovybės ir šv. Jurgio'Drau-' 
gijos, Piliečių Kliubo ir Kriau-; apstoti visaip kaip ginkluotos 
čių Lokalo, arba komitetas milicijos, 
būtų dėkingas, jei kasy nors siedijose 

i gandistai 
Į kraujo praliejimo.
kad tai buvo tikslu išgązdinti, 

I atbauginti liaudį nuo veiks'mų, 
l o gal ištikro tūli. visuomenei 
prasikaltę valdininkai bijojo, 
kad alkani beginkliai žmonės 

j galį atipiti iš jų valdžią. 
Pasivėlinau sau nuklysti 

nuo.temos ne vięn dėl to, kad 
anoji demonstracija, pirmoji 
tokia matyta mano gyvenime, 
likosi neužmirštama. Norė
jau priminti dėl artimumo 
jos ryšio su šia, įvykusia bir
želio 7-tą, 1Q49. 

Nedarbas didėja. Fabrikan
tai nori naujų pelnų iš gamy
bos karui ir grobių kitose ša-

Būtinai turi šiame svsirin-

pat ginkluotų gvardiečių ir 
karių. Nuo aukštųjų pastatų 
spoksojo mašininiai šautuvai^

iš jų praneštų • apie sa^o di 
džiųjų pramogų 
tai
ar

datas. Ta- 
pa^elbėtų,išvengt' -dviejų 

((ilgiau stambių pramogų 
Čią dieną.

Laikinoji Bendrojo 
Lietuvių Draugijų 
Veiklos Komiteto 
Valdyba.

d

Majoro O’Dwyer’io pasisa- 
• kymas, kad jis nekandidatuo

siąs į majorus antram termi
nui, praktikoje reiškiąs, jog 
jis kandidatuos, jeigu kas ge
rai paakstins. Esą tai pasa
kęs iš apdairumo, kad pama
tyti, ar daug bus rėmėjų, jei 
kandidatuos.

Spauda bliovė, su- 
kapitalistų propa- 
pasakojo: — bus 

Gal būt,

BROOKLYN, N. Y.
ALDLD 1 kuopos susirinkimas 

įvyks ketvirtadienį, birželio (June) 
9 d., Laisvės salėje, 419 Lorimer 
St., 8-tą vai. vakare. Malonėkite vi
si nariai dalyvauti susirinkime ir 
atsiveskite naujų narių. Kurie dar 
neužsimokėjote duoklių už šiuos 
metus, tai būtinai užsimokėkite 
šiame miinge. — J. Thomson, org.

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

Woodhaven' n. y.
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiant (nemokamai 

visose dalyse- miesto.
' Tel. Virginia 7-4499

Egzaminuoįam Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius ■

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus

RHEINGOLD i
BEER & ALES

Peter Kapiskas

32 Ten Eyck St.
Tel. EVergreen 4-8174

REAL ESTATE
RICHMOND HILL, N.
Parsiduoda namai, visi 

ir garądžiais, visi tušti, 
reikalaujama nešti.

6 kambarių, $6,000.
6 ^kambarių mūrinis, $7,500.
Dviejų šeimų, 11 kambarių, 
$9,990. •
Dviejų šeimų," mūrinis, atskirai 
statytas, 40x100.
Turiu visokių naujų namų visose 

dalyse miesto. Taipgi turiu parda
vimui visą setą barų dėl Bars & 
Grills.

Turiu gerą pasirinkimą pardavi
mui Bars & Grills biznius nuo 
.$5,000 iki $15,000.

ZINIS,
361 Union Ave., Brooklyn, N. Y.

Tel. EVe’rgreen 4-3487.
Tel. REpublic 9-1506.

(134-6)

Urs. Stenger įi Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

su šiluma 
Mažai te- Joseph Garszva

Undertaker & Embalmer
Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avęnue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

*■•»l«—■ —-M—

GERI PIETOS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas
417 Lorimer Street

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y,.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pdsirinkimas.

■tfteltea 1 wjl

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI <

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dięną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVENUE BROOKLYN, N. Y.
» / * . * •

Tel. EVergreen 4-9612

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith, Daily) — Ketv., Birželio 9, 1949
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