
Pabėgėlių Turtai.
Siekiasi Įšmugeliuoti.
Chromas ir Lokomotyvai.
Milijonai Bedarbių.

Rašo R. MIZARA

Ne visa komercinė spauda 
paskelbė tai, ką gegužės mė
nesį Bostono muitinės tarnau
tojai surado dviejuose ' lai
vuose, atgabenusiuose iš Eu
ropos išvietintuosius.

Associated Press žinių agen
tūra tuo reikalu paleido dvi 

‘įdomias žinias; abi tilpo 
Brocktono “Daily Enterprise“ 
dienraštyj, kurio kopijas įtei
kė mums geras Laisvės skaity
tojas d. M.

Gegužės 15 dieną Bostono 
uostan įplaukė laivas “Gene
ral Eltinge,“ atgabenęs 829 
“Dievo paukštelius,“ dipukus. 

80 muitinės tarnautojų pra
dėjo “čekiuoti“ (peržiūrėti) 
jų bagažą ir surado $25,000 
vertės visokių brangių auksi
nių daiktų, kuriuos pabėgėliai 
siekėsi Įšmugeliuoti!

Praėjus trim dienom, at
plaukė kitas laivas, “General 
Robert L. Howe” su 944 pa
bėgėliais,—taipgi iš Europos.

Muitinės tarnautojai ir vėl 
\ stojo darban : “čekiavo“ kiek

vieno bagažą ir surado $8,- 
000 vertės visokių auksinių 
brangių daiktų, kuriuos pabė
gėliai siekėsi Įšmugeliuoti.

* f ★ *
Tarp minėtais laivais atvy

kusiųjų buvf ’ir lietuvių.
Mes nežinome, ar daug jų 

turėjo šipugeliškų brangių 
daiktų, bet tai čia ir nesu
daro didelės svarbos. Svarbu 
tai, kad daugelis pabėgėlių 
yra prisiplėšę aukso ir bando 
jį čia įšmugeliuoti ir-pakeisti 
į dolerius.

Apdairesni muitinės tarnau
tojai šiek tiek tų brangeny- 
bię sučiupo, neapdairesni — 
“praleido pro pirštus.“

Be abejojimo, daugelis pa
bėgėlių mokėjo gudriai pa
slėpti tai, ką jie ryžosi pa
slėpti.

★ ★ ★
Pirmiau T. Sąjungos vy

riausybė sulaikė eksportavusi 
į Jungtines Valstijas manga
ną, o šiomis dienomis sulaikė 
eksportavusi Jr chromą.

Abiejų šitų elementų Ame
rika nemažai įveždavo iš Ta
rybų Sąjungos; abu jie labai 
reikalingi mūsų plieno pramo
nei.

Chromo eksportą į Jungti
nes Valstijas tarybinė vyriau
sybė, sakoma, sulaikė po to, 
kai mūsų vyriausybė atsisakė 
išleisti į Tarybų Sąjungą $10,- 
000,000 vertės lokomotyvų, 
kuriuos Maskva čia buvo už
sakiusi.

Na, ir kam dabar iš to nau
da?

★ ★ ★
Mes visuomet stovėjome ir 

tebestovime už tai, kad tarp 
šitų didžiausių ir galingiausių 
kraštu bent .ekonominiai sai
tai būtu palaikomi kiek galint 
normaiiškesni. Tai eitų svei- 
katon abiejų šalių žmonėms.

Tarybų Sąjunga nori daug 
dalykų pirktis Amerikoje, o 
jeigu ji tai darytų, būtų dau
giau darbo amerikiečiams.

Atsiminkime: nedarbas ple
čiasi. ,

Net ir valdiniai duomenys 
pripažįsta, jog šiandien A- 
merikoje beęarbių esama apie 
3,300,000. šin skaičiun neini- 
mama tie darbininkai, kurie 
dirba tik dalį laiko.

Valdiniai skaitmenys, kaip 
žinia, visuomet yra pernelyg 
konservatyvūs, kuomet daly
kas liečia nedarbą.

Tūli darbo unijų vadai ir 
pareigūnai skelbia: šiuo metu 
Amerikoje bedarbių skaičius 

• siekia arti 6,000,000.
Jeigu Amerika atsteigtų 

normalius ekonominius saitus 
su. Tarybų Sąjunga ir liaudiš- 

’ komis respublikomis Europoje, 
bedarbių skaičius pas mus ge-

Darbo Žmonių 
Dienraštis >

Kaina $7.00 Metams
Užsieniuose $9.00
Brook lyne $8.00

•KOPIJA 5c
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I ANGLIAKASIAI NEDIRBS 
PER SAVAITĘ NUO 
PIRMADIENIO
Lewis Pašaukė Pertraukti Darbą, nes' Prigaminta Dideli 
Anglies Perviršiai ir Kompanijos Skriaudžia Mainierius

I

Washington. — Maini.e- 
rių Unijos pirmininkas 
John L. Lewis pašaukė apie 
500,000 'angliakasių susilai
kyti nuo darbo visose kie
tosiose ir minkštosiose ka
syklose per savaitę nuo at
einančio pirmadienio, bir- 

jželio 13 iki 20 d. ,
Darbas sustabdomas šiam 

trumpam laikotarpiui, kad 
i galima būtų pabrėžt,. jog 
s kompanijos naudoja priga
mintus anglies perviršius 
prieš mainierius — vienus 
paleidinėja iš darbo, neduo
da pilno laiko dirbti, o kito- 

'se kasyklose vfeasi garais 
varo darbą pilnu laiku, ir 

! įvairiais būdais skriaudžia 
• angliakasius, kaip sako Le- 
I Wis.

Ši darbo pertrauka daro-1

Anglu Valdžia Žada Laužyt 
Laivakroviu Streiką

London. — Streikuoja 
, anglu laivakroviai, remda- 
. m i Kanados laivakroviu 
streiką. “Socialistinė” Ang
lijos valdžia grasino laužyti 
streiką.

Kanadiečiai laivakroviai 
Londone demonstravo prieš 
Jungtinių Valstijų ambasa
dą ; protestavo, kad '• Ame
rikos Darbo Federacijos 
Laivakroviu Unija streik- 
laužiauja prieš Kanados 
laivakrovius.

SOVIETAI SUSTABDĖ 
AMERIKAI MANGANĄ 
IR CHROMĄ

Washington. — Sovietai 
sustabdė chromo ir manga
no pardavinėjimą Amerikai 
todėl, kad Amerika nepar
davinėja Sovietam reika
lingų daiktų. Manganas ir 
chromas reikalingi kari
niams įrankiams.

Gen. Eisenhower prieš 
Komunistus Mokytojus

Washington. — Genero
las Eisenhower ir kiti Na- 
cionalės Švietimo Sąjungos 
vadai pareiškė, jog reikėtų 
uždraust mokykloms laiky
ti komunistus mokytojus.

Jie sako, kad’mokiniams- 
studentams turėtų būti 
“dėstoma komunizmo teo
rija” (iš priešingos pusės) 
taip,. kad atgrasintų juos 
nuo palankumo komunisti
niam judėjimui.

ORAS.—Giedra, vėsu.

rokai' sumažėtų.
O tai eitų naudon tiek 

mums, tiek visam pasauliui.

Mūsų krašto vyriausybė tu
rėtų rimtai pradėti* rūpintis 
dėl atsteigimo normalesnių 
ryšių su naująją Kinija.

Ten būtų* mūsų krašto pro
duktams begalinės rinkos, jei 
tik mes mokėtume (su revoliu
cine Kinija sugyventi.

1

-Brooklyn, N. Y., Penktadienis, Birželio - June, 10, 1949
1_____________________________
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ma pastovumui vykdyti ir 
unijinėms sąlygoms išlaiky
ti anglies pramonėje.

Šaukdamas mainierius 
pertraukti darbą, Lewis 
pareiškė, jog dėl to nebus 
jokio vargo visuomenei, nes 
gatavos anglies yra dau
giau, negu reikia, nami
niam vartojimui ir išgabe
nimams i užsieni.

V V

Skaičiuojama, jog dabar 
yra tiek anglies perviršių, 
kad jos užtektų dviem ’mė
nesiam.

Trumaniški demokratai 
senatoriai įspėja, kad šis 
mainierių staptelėjimas pa
kenksiąs valdiniam Tho- 
maso - Lesinskio b i 1 i u i 
“prieš” Tafto-Hartley’o į- 
statymą.

Sukilimas Galėsiąs 
Išvyti Tautininkus > 
Iš Kantono

Kanton, Kinija. — Sve- 
I timtaučiai kariniai tėmyto- 
: jai pranašauja, kad gyven
tojų sukilimas galės grei
čiau nušluot tautininkų val
džią Kantone, negu atmar- 
šuos Liaudies Armiia.

Tuo tarpu liaudininkų- 
komunistų kariuomenė 
grumiasi vis artyn Kanto
no.

Liaudiški partizanai jau 
yra užėmę didelius plotus 
su miestais Kantono apy
linkėje.

Amerikiniai korespon
dentai tame didmiestyje le
mia, jog karinė Čiang Kai- 
šeko tautininkų mašina 
greit “visai sugriūsianti.”

Acheson Vis Pasakoja 
Apie ‘Berlyno Blokadą’

Paryžius. — Amerikos 
valstybės sekretorius Dean 
Acheson pareiškė Keturių 
Didžiųjų užsieninių minis
trų konferencijoj, kad kol 
Sovietai, girdi, nenuims 
“Berlyno blokados”, tol a- 
merikonai, anglai ir fran- 
cūzai neatidarys prekybos 
tarp savo užimtos vakari
nės Vokietijos- ir Sovietų 
kontroliuojamos rytinės to 
krašto dalies.

Afchesonas keistai kaltina 
Sovietus už tariamą “Ber
lyno blokadą” todėl, kad 
vakariniai vokiečiai gele
žinkeliečiai tęsia streiką 
prieš Sovietus, reikalauda
mi mokėti algas tiktai va
karinėmis markėmis. Strei
kui vadovauja socialdemo
kratai; streikierius remia 
patys anglai.'; amerikonai, 
nors streikas sustabdė jų 
traukinių važiavimus j 
Berlyną.

Pakistano premjeras L. 
Ali Chan priėmė Sovietų 
valdžios pakvietimą Mas
kvon atsilankyti.

Didysis Angly Rašytojas Shaw Labiausiai 
Įdomauja Sovietą Sąjungos Dalykais

Maskva. — Žymiausias 
anglų rašytojas George 
Bernard Shaw buvo pa
kviestas Sovietu Mokslų 
Akademijos atsilankyti į 
rusų poeto Puškino minėji
mo iškilmes. Į pakvietiiną 
Shaw atsakė šitokiu laišku 
sovietiniam ’ambasadoriui 
Londone:

— Tamstos komitetas su
teikė man didžios garbės, 
pakviesdamas Maskvon;

Kinijos Žmonės Laikysis Išvien su Sovietų 
Sąjunga, Užtikrina Kinų Komunistų Vadas

Maskva. — Liu Šao-či, 
žymusis Kinijos Komunistų 
Partijos teoretikas,, rašo 
Maskvos Pravdoje:

— Kinijos žmoūės ranka 
rankon laikysis išvien su 
Sovietų Sąjunga ir su jos 
draugais — liaudiškomis 
rytų Europos respubliko
mis, — kad sumuštų planus 
amerikinio imperializmo, 
kuris siekia užviėšpataut 
pasaulį.

Liu priminė, jog Kinijoj, 
Vietname, indonezijoje, 
Burmoj ir Malajoj, kaip 
miškų gaisras, siautėja tau- 

7 ‘

Išgverėlis Chambers . Trumanas Siūlo Pietų 
Plepa apie ‘5 Šnipus” Korėjai $400,000,000

New'York. — Politinis ir 
dorinis išgverėlis, šnipas 
Whittaker Chambers teis
me prisiekė, būk ne tiktai 
Alger Hišs nešęs jam slap
tus valdžios dokumentus, 
kad perduotų tūlam “Sovie
tų agentui” Washingtone, 
bet girdi, ir kitas buvęs 
valdžios pareigūnas H. J. 
Wadleigh ir dar trys kiti 
nešę jam tokius- sekretus.

Chambers jau prisipaži
no, jog bent 11° sykių po 
priesaika melavo federalei 
grand džiūrei ir Neaftieri- 
kiniam Kongresmanų Ko
mitetui Washingtone. Tai
gi jam nieko nereiškia dar 
kartą kreivai prisiekti.

Soviętai Reikalauja Suval
dyt Provokatorius

-Berlin. —Būrys dešinių
jų vokiečių: streikierių pro
vokatoriškai įsiveržė į so
vietinę miesto geležinkelių 
raštinę, amerikinėje Berly
no dalyje. Sovietų karinin
kai juos išvijo.

Sovietų komanda Berly
ne pareikalavo, kad ameri
konai žiūrėtų tvarkos ir su
laikytų socialdemokratinius 
provokatorius nuo tokių 
žygių pakartojimo. * ✓

New York. — Valdžios 
prokuror. McGohey teisme 
b&ndė įkalbėti, būk kaltina
mieji komunistų vadai sto
ję .už revoliuciją prieš A- 
merikos valdžią, jeigu ji į- 
siveltų, į imperialistinį ka
rą. Neva kaip įrodymą, Mc
Gohey perskaitė tūlus išpe

už tai esu giliai dėkingas.
Bet mano amžius, 93 me

tai, neleidžia man pakarto
ti atsilankymo Maskvon, 
kur aš buvau 1941 metais. 
Tas atsilankymas yra vie
nas maloniausių man atsi
minimų.

Šiuo tarpu gi aš labiau 
įdomauju Sovietų Sąjungos 
reikalais, negu bet kurios 
kitos šalies pasaulyje, la
biau net negu savo šalies 
(Anglijos).

tiniai - revoliucinė kova 
prieš svetimuosius imperia
listus.

Kinijos Komunistų Par
tija neseniai pasmerkė Ju
goslavijos valdovo Tito 
priešsovietinę politiką ir 
įspėjo, kad jis gręsia per
dirbt Jugoslaviją į imperia
listų kraštų koloniją.

Liu užtikrino, kad Kini
jos komunistai niekuomet 
neišduos’ darbo žmonių, 
kaip Tito išduoda jugosla
vų darbininkus; taigi ame
rikiniai imperialistai tik 
patys save apsigaudinėja, 
laukdami Kinijoj “titizmo”.

Washington. — Valsty
bės sekretoriaus pavaduo
tojas James Webb ir Mar- 
shallo plano direktorius 
Hoffman sako, jog pietinei 
Korėjos pusei paremti prieš 
komunizmą per 3 metus 
reikės 400 milionu dolerių. 
Jau įteiktas Kongresui 
pfez. Trumano reikalavi
mas paskirti pietinėj Korė
jos valdžiai 150 milionu do
leriu pirmiesiems metams.

(Sovietai vadina tą val
džią fašistuojančia?)

Republikonas kongres- 
manas Walteris Judd įspė
jo, kad tie šimtai milionu 
doleriu nebūtų supilti į 
“mažąjį žiurkių urvą.”

(Į “didįjį žiurkių urvą”— 
Čiang Kai-šeko tautininkam 
Kinijoje — Amerika po An
trojo pasaulinio karo supy
lė apie 4.bilionus dolerių.)

TEISMAS PRIEŠ HARRY 
a BRIDGESĄ

' San Francisco. — Teis
mas pradėjo tardyti CIO 
Laivakroviu Unijos vadą 
Harry Bridgesą. Jis kalti
namas, jog imdamas, pilieti
nius popierius, po priesaika 
užsigynęs, kad priklausęs 
Komunistų Partijai.

v /

Iš Komunistų Teismo
šiotus sakinius iš Sovietų 
Sąjungos Komunistų Parti
jos Istorijos, jau seniai,So
vietuose išleistos. •

Gates parodė, jog ta 
knyga taikyta Sovietų Są
jungai, o ne Amerikos ko
munistams, kurie nieko pa
našaus nesiūlė šioje šalyje.

3,000 ŽYGIS ŠAUKIA 
TRUMANĄ VYKDYTI 
PASIŽADĖJIMUS
Liaudies Žygis iš New Yorko j Washington? Reikalauja 
Panaikint Tafto Įstatymą, Atmest Atlanto Paktą ir tt.

Washington. — Iš New 
Yorko suvažiavo čia 3,000 
žmonių, kaipo' liaudies žy
gis (people’s lobby), ir de
monstruodami r e i kalavo, 
kad prezidentas Trumanas 
vykdytų rinkiminius Savo 
pasižadėjimus, žygyje da
lyvavo unijų darbuotojai ir 
įvairių demokratinių kul
tūrinių bei visuomeninių 
organizacijų atstovai.

Žygiuotojų pasiuntiniai 
lankė .senatorius ir kongre- 
smanus, ragindami, ištisai 
atšaukt prieš unijinį Tafto- 
Hartley’o įstatymą ir įvyk
dyt kitus rinkiminius de
mokratų prižadus:

Išleisti teisingos samdos 
įstatymą, užgirti pilietinių 
teisių: bilių, įvesti visuotiną 
privalomą sveikatos ap-

Šanghajaus Liaudies 
Valdžia Ardo Čiango 
Šnipų Organizacijas

Šanghai, Kinija. Čio- 
naitinė liaudies vyriausybė 
išsklaidė Čiang Kai-šeko 
šnipų ir teroristų gaujas ir 
uždarė. politines tautininkų 
organizacijas. Tarp uždrau
stų politinių grupių yra ir 
dešinieji socialdemokratai, 
kurie papėdžiavo Čiango 
tautininkų partijai.

Liaudiškoji Šanghajaus 
valdžia įsąkė tokių / politi
nių organizacijų vadams ir 
nariams užsirašyti valdinė
se įstaigose; žada švelniai 
elgtis su Visais, apart tik
tai tų, kurie sunkiai nusi
kalto prieš kinų liaudį.I _ . _____

FBI Įtarė 11 Aktorių 
Kaip “Komunistus” 
, Washington. — Teisme 
prieš Judithą Coplon 'buvo 
įtarti kaip ■ “Komunistų 
Partijos nariai” garsūs 
Hollywoodo aktoriai —Fre
deric March, Edward G. 
Robinson, Paul Muni, Mel
vyn Douglas (Kongreso na
res Helenos G. Douglas’ie- 
nės vyras) ir 7 kiti.

FBI šnipai andai rapor
tavo valdžiai, kad tie. žmo
nės esą komunistai, o da
bar jų vardai perskaityti 
teisme prieš Coplonaitę. Ji
nai gi kaltinama, būk norė
jus išduoti sovietiniam in
žinieriui Valentinui Gubi- 
čevui, Jungt. Tautų samdy
tam pareigūnui, šį neva se
kretą ir kitas ’ vadinamas 
valdžios slaptybes. FBLšni
pai saįp, kad suradę Cop- 
plonaitės krepšelyj užrašus 
apie tų aktorių įtraukimą į 
“raudonųjų” sąrašą.

March ir Robinsonas 
griežtai užginčijo pasaką, 
būk jie priklausę Komunis
tų Partijai.
• Coplonaitę sako, kad ji 
rinko medžiagą planuoja
mai rašyti knygai, o ne šni- 
pavimui.

LAISVĖ-LBERTY
The Only Lithuanian Dally 

Iri the Eastern States.
427 Lorimer Street, 
Brooklyn 6, N. Y.

Telephone: Stagg 2-8878
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draudą, uždrausti rendų 
branginimą gyvenamiems 
namams, pagerinti ir pa
platinti senatvės apdraudą.

2,000 liaudięs žygiuotojų 
pikietavo prezidentinius 
Baltuosius Rūmus, primina 
darni Trumanui, kaip jis 
apleidžia rinkiminius pasi
žadėjimus.

Pikietuotojai, tarp kitko, 
nešė plakatus, kurie reika
lavo atmesti Atlanto paktą, 
kaipo karinį sąmokslą prieš 
Sovietų Sąjungą ir naują
sias liaudiškas respublikas*

Žygiuotojų delegacija at
silankė pas Jungt. Valstijų 
generalio prokuroro padė
jėją Alexa Cambellį ir pro
testavo, kad teisėjas Medi
na New Yorke įkalino tris 
komunistų vadus.

Delegacija taipgi protes
tavo prieš sveturgimių pro- 
gresistų gaudymus depor
tavimui, prieš pažangūnų 
traukimą į juoduosius są
rašus ir prieš tai, kad “tei
singumo” departmehtas ne
baudžia baltųjų linčininkų, 
žudančių negrus.

Kiti liaudies žygio pa
siuntiniai atsilankė pas de
mokratą kongresmaną E- 
m)anuelį Cellerį ir išgavo 
pasižadėjimą, kad jis kovos 
prieš fašistuojančius Mun- 
dto- Fergusono ir Hobbso 
bilius.

Masiniame žygio susirin
kime prie Jurgio Washing
ton© paminklo kalbėjo ir 
darbietis kongresmanas vi- 
to Marcantonio. ’ Be kitko, 
jisai šaukė visas priešfašis- 
tines jėgas susivienyti ko
von prieš gręsiantį Ameri
kai fašizmą. Marcantonio 
taipgi pareiškė, jog teisė
jas Medina, įkalindąmas 
tris komunistus vadus, no
rėjo įvaryti baįmę visiems 
demokratiniams amerikie- , 
čiams.

Kiny Liaudies Paskola 
Amerikinei Kompanijai

Šanghai, Kinija. — Čio- 
naitinė liaudiškoji vyriau- • 
sybė paskolino keliolika mi
lionu doleriu auksu Ameri
kinei Elektros kompanijai • 
Šanghajuje. Paskola be pa
lūkanų.

Ta kompanija gamina 
miestui elektros' jėgą ir 
šviesą. Už paskolą, jinai , 
pirks kurą savo elektros 
jėgainei.-

Daktary Trustas” prieš 
Valdinę Sveikatos Apdraudą

• Atlantic City, N. J. — 
Reakcininkų vadovauja
mas, Amerikos • Gydytojų 
suvažiavimas piktai smer
kia prez. Trumano siūlymą 
įvesti privalomą, visuotiną 
sveikatos apdraudą ameri
kiečiams. Pažangūnai vadi
na lą daktarų organizaciją 
“gydytojų trustu.”

t /



LAISVE
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY 

The Lais v S, Inc.
Every day except Sundays and Holidays 

, Established April 5, 1911
•X7 LORIMER STREET, BROOKLYN 6, N. Y. Tel. STagg 2-3878

A

President, GEORGE WARES; Secr.-Treasurer WILLIAM CHAPELS 
Editor, ROY MIZARA

SUBSCRIPTION RATES
United States, per, year $7.00 Canada and Brazil, per year
United States, pe£/6 months $3.75 Canada and Brazil, 6 months
Brooklyn, N. Y/f per year $8.00 Foreign countries, per year

Brooklyn, N. per 6 months $4.00 Foreign countries, 6 months

$8.00
$4.00
$9.00
$4.50

Entered s second class matter March 11, 1924, at the Post Office at 
Brooklyn, N. Y., under the Act of March 3, 1879,

“Dievobaimingas Melagis”
Alger Hiss’o teisme, kaip žinia, vyriausias liudininkas 

yra Whittaker Chambers, “buvęs komunistas”, buvęs 
“šnipų karalius”, buvęs “Time” savaitraščio redaktorius.

Šis “margos praeities” tipas visokių niekų paleido 
oran, ir tuos niekalus komercinė spauda apsilaižydama ! 
sugėrė.

Kalbėdamas apie komunistus, Chambers nuolat plepa, 
būk jie esą melagiai, mūsų krašto priešai, bedieviai, be- 
poteriai, tokie ir kitokie blogi žmonės.

Komunistai, nuolat teigė Chambers, žymiai sugadino 
ir jį patį, nes jis, būdamas komunistu, galėjęs “daryti, 
ką tik norėjęs”: nebijojo jis nei Dievo nei žmonių!

Bet kada jis paliko Komunistų Partiją, sako šis tipe
lis, tai jam tuojau atsidarė akys, gal būt panašiai, kaip 
tam vienam Šv. Stepono užmušėjų — Sauliui, pamačiu
siam dangišką šviesą, ir patapusiam šventuoju Povilu.

Palikęs Komunistų Partiją, Chambers patapo dievo
baimingu žmogumi, teisingu, geru savo šalies patrijotu!..!

Šitaip jis ambrija apie save.
Kai Chambers paliko Komunistų Partiją, jis tuojau 

pradėjo vaidinti išdaviko rolę: pradėjo kandžioti savo! 
buvusiuosius draugus. Be abejojimo, jis už tai gavo mo
kėti, betlygrečiai su alga, ėjo ir šlovė: Štai, aš Chambers,

amillHIIM|lWIMIIIllllBBIllllipM|l^ 335,980 tonų kromio, tai 
yra, daugiau, kaip pusę įga
bento šio metalo iš kitų ša
lių. Taipgi daugiau kaip 
trečdalį įgabento mangano. 
Manoma, kad Sovietai su
laiko jį todėl, kad Jungtinės 
Valstijos daro kliūčių išve
žimams mašinerijos iš Ame
rikos.

“Pravda” sako, kad Ang
lija, Francija ir Jungtinės 
Valstijos nori padiktuoti 
Sovietų Sąjungai sąlygas 
Vokietijos klausime. Rašo, 
kad iš to nieko nebus.

Maskvoje bus atidarytas 
muziejus pagerbimui Mi
chailo Kalinino, .buvusio il
gus metus Tarybų Sąjungos 
prezidentu. Įsteigta nauja 
ministerija, tai miestų tvar
kymo. Jos pareiga bus pla
ningai įr gražiai statyti 
naujus miestus ir gražinti 
ir tobulinti senus.

Atžymėjimui Aleksandro 
Puškino 150 metų gimimo 
juibiliejaus buvo daug pre- 
lekcijų. Spaudoj diug rašy
ta. Jo gimtadienis buvo 6 
d. birželio. Iki šiol Tarybų 
Sąjungoje išleista virš 
000,000 kopijų Puškino 
tų 76-mis skirtingomis 
bomis.

laukų ir geriau juos į tręšė. 
600,000 akrų žemės buvo 
nusausinta, o kur reikia 
apdrėkinta. Mokyklų skai
čius žymiai padidėjo. Išleis
ta daug naujų knygų.

Vidujinė Mongolija tai 
milžiniškas kraštas* tarpe 
Mongolijos Liaudies Respu-. 
blikos ir Kinijos su apie 6,- 
000,000 gyventojų. Nugalė
jus reakcininkus krašte pa
skelbta autonomija. - Vals
tiečiams padalinta 494,500 
akrų žemės. Išleista 120,000 
knygų, kurios apima 60 
skirtingų temų.

Palestinoj prasidėjo nio- 
vynės tarpe žydų dviejų re
liginių grupių. Vieną gru
pę kita jau vadina “pago- 
nais.P Atrodo, kad senoviš
ki fanatikai puola. Mergina, 
kuri ėjo su lengva vasarine 
suknele, buvo apmėtyta 
dvokiančiomis boliukėmis.

Vatikano popiežiaus per- 
dėtinis Alberto Gori šaukia, 
kad žydai persekioja katali- 
kizmą*. Sako, kad reikalaus 
prezidento -Trumano atsto
vo Vatikane Myrono C. 
Taylorio, kad jis,suvaldytų 
Palestinoj katalikų perse
kiotojus. Mosha Pearlman 
Izraelio vyriausybės vardu 
užginčijo kunigo Gdri ap
kaltinimus.

Vengrijos atstotas Fran- 
cijoje grafas Michael Karo- 
lyi pasitraukė iš tos vietos. 
Sako, kad jau per senas. Jis 
turi jau 74 metus. Grafas. 
Karolyi savo laiku buvo 
Vengrijos prezidentas, 1918 
metais. Kada liaudis ten 
panorėjo steigti tarybinę 
tvarką, tai jis nesipriešino. 
Už tai pasaulinė reakcija 
jį apšaukė “raudonu” ir 
“komunistu.” Kaip matome, 
tai jis ir su dabartine Ven
grijos liaudies demokratine 
vyriausybe sugyvena.

Tarybų Sąjunga sulaikė 
išvežimą1 kromio .ir manga
no į Jungtines Valstijas. 
Abu metalai reikalingi karo 
prisirengimui. 1948 metais 
Jungtinės Valstijos iš Ta
rybų Sąjungos parsigabeno

New Yorke labai šumino. Artimų Rytų kraštuose, 
komercinė spauda, kada at-! kaip tai Sirijoj, Irake, 
plaukė Lenkijos laivas “Ba-į Turkijoj, Irane, Afganista- 
tory.” Mat,7 prieš kiek laiko 
ant to laivo į Europą lais
vėn dasigavo vokietis komu
nistas Gerhart Eisler.

Ant laivo sugužėjo imi
gracijos viršininkai, FBI 
agentai, muitinės inspekto
riai, sveikatos direktoriai 
ir kiti. Lenkų laivo jūrei
viams uždraudė išeiti ant 
krašto, juos kamantinėjo, 
net keturis4’ jūreivius buvo gerai eina industrijoj ir že- parlamento nariai yra ne- 

I išsivedę, gi 111 keliaunin- mės ūkyje. 1948 metų pa- paliečiami, 
! kų, atvykusių tuo laivu, iš- 
sigabeilo ant Ellis salos, kur 
kamantinėjo.

Žodžiu, buvo parodyta, 
“ką galime.” Net New Yor
ko Times redakciniame ne
sutinka su tokiu elgesiu ir 
vadina “silly action.” Ap
linkui laivą buvo apstatyta 
ginkluota policijos sargyba. 
Bet žmonės gražiai pamosa
vo atsisveikindami, kada 
“Batory” išplaukė atgal.

Senatas jau paėmė svars
tyti karinę Šiaurinio Atlan
to Sutartį. Tai sutartis, ku-

I ri velka mūsų šalį į karą.
Prezidentas 

reikalauja, kad

ne ir kitur-smarkiai plečia
si komunistų įtaka, kaip ra
šo Sam Pope Brewer.

Nros Irako, * Sirijos ir 
Turkijos reakcinės valdžios 
susitarė išvien kovoti prieš 
komunistus, net atiduoda 
viena kitai komunistus, per
ėjusius rubežius, bet “pavo
jus didelis.”

Bulgarijoj dalykai labai

| Tarptautinė Apžvalga
j ' Rašo D. M. Š.
liiiiiiiiMiiiiiniiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM

reakcininkų’vyriausybės po
licija*'ir karabinieriai puolė 
ir šaudė į komunistų vado
vaujamą demonstraciją. 
Vienas darbininkąs užmuš
tas ir apie *pusė šimto su
žeistų. Čilė užima 286,396 
ke'tv. mylias ir turi 5,500,- 
000 gyventojų.

Franci jos parlamentas 
211 balsais prieš 182 nuta
rė, kad reakcinė valdžia ga
li suimti komunistų atstovą 
Florimondą Bontę. Mat,

bet ’reakciniai 
baigoje planas buvo praves- atstovai šoka pagal vyriau- 
tas su kaupu. Sunkioji pra-isybės komandą ir tą nepa- 
monė pasiekė net 250 nuoš., jliečiamybę nuima nuo ko- 
lyginant jos gamybą su, munisto atstovo.
1939 metais, lengvoji pra
monė — 150 nuoš.

Č echos lovakijos liaudies 
demokratinė vyriausybė su
čiupo grupę sabotažninkų ir 
suokalbininkų. Teisme 15 
suokalbininkų prisipažino, 
kad jie veikė anglų kapito
no Philip Wildash vadovys
tėje, kad nuversti žmonių 
valdžią. Čechoslovakijos vy-
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Italijoje Komunistų Par
tijos vadas Palmiro Togliat
ti pareiškė, kad jeigu reak
cinė De Gasperi vyriausybė 
ir toliau užpuldinės darbi
ninkų organizacijas, tai ga
li iššaukti namini kara ša- 
lyje.

Reakcionierius Alcide de 
Gasperi ragina Angliją, 
Francija. ir Jungtines Vals- 

riausybė poną Wildash išvi-'tijas tuojau susitarti ir pa- 
jo iš savo šalies 22 d. kovo, sidalinti buvusias Italijos 
1949 m. į kolonijas Afrikoj. Jis nori,

Virš 15,000 žmonių svei-ikad tas įvyktų pirm rudens, 
kino amerikietį progresyvi 
dainininką Paul Robesoną. 
Kitas negras James Miller 
Robinson atsisakė nuo 
Jungtinių Valstijų piliety
bės ir pasiliks gyventi Če- 
choslovakijoj.

Katalikų kunigas Juzef 
Lukacovic pasmerkė vysku
pą Beraną už tai, kad pa
starasis kursto žmones 
prieš demokr. vyriausybę. 
Sako, kad ir vyskupas Jir- 
sik iš Budejevice smerkia 
Beraną.

Kinijoj Liaudies Išlaisvi
nimo Armija smarkiai žy
giuoja linkui ' Kantono. Iš 
ten lėktuvais išbėgo reakci
nės generolo Čiang Kjai-šeko 
valdžios likučiai į Chunkin- 
gą. Šanghajaus mieste įves
ta graži tvarka.

Anglija tvirtina savo ka-

45,- 
raš- 
kal-

Kūdikių Paralyžius
Smarkiau Plinta

«

Trumanas 
suteiktų

“kovai prieš
Žinoma, ta

doras žmogus, dievobaimingas, — žiūrėkit, koks aš tei- “Pikolą
singas, — beveik, kaip Judošius!... •"

Šiame teisme Hiss’o advokatas Stryker užsimanė gi- i ^om ....
liau pažiūrėti, kiek tas liudytojas iš tikrųjų yra teisin- : paskola bus reakcijai do
gas.

Nekalbėsime čia jau apie Chamberso asmeninius “iš
gyvenimus”, apie prostitutes ir kekšynus, apie jo išgvėri- 
mu “kvepiančią” poeziją. Užtenkama bus priminti, kiek 
ąis dievobaimingas žmogus buvo teisingas po to, kada jis 
paliko Komunistų Partiją.

Pasirodo, kad liudydamas po priesaika prie grand 
džiūrės, kuri įkaitino Hiss’ą, Chambers net vienuolika 
kartų sumelavo — po priesaika melavo!

Štai, jums pavyzdys “dievobaimingo žmogaus”!
■ Kada vąldžios prokuroras pradėjo mandagiai šį liudy-;

singas, — beveik, kaip Judesius!... $150,000,000

I vana.
Bedarbė vis daugiau ple

čiasi. Jau ir vyriausybė su
tinka, kad gegužės pabaigo
je buvo 3,289,000 bedarbių. 
Prie jų nepriskaitoma tie, 
kurie nedirba mažiau 30 
dienų. Nepriskaitoma ir mi- 

’ lionai, kurie tik dalinai dir- 
! ba.

‘žvaigždė” liūdymuose 
toją perkvosti (Chambers, atsiminkime, yra valdžios liu-: prieš valdžios darbininkus 
dytojas), kada Chambersas buvo užklaustas, kodėl jis i ir komunistus, Mr. Witta- 
melavo, tai dievobaimingasis atsakė: melavau dėl to, kad ! ker Chambers prisipažino, 
norėjau kai kuriuos žmones apsaugoti, apginti jų gar- i kad jis net septynis kartus 
bę! Tarp tų žmonių, girdi, buvęs ir Alger Hiss’as, prieš'melavo po to, kaip buvo 
kurį šis tipas dabar liudija! priėmęs priesaiką. Tai bent

Va, kiek tas dievobaimingas žmogus turi žmoniškumo,! liudininkas! Na, o vis vjen 
/ dievobaimingumo ir paprasto padorumo. į jo melai,

Chambers, Budenz, Bentley ir kiti tipai, kurie šiandien inercinei spaudai. Gal būt, 
dengia savo darbelius Dievu, yra šlykštūs tipai!

tai “perlai” ko-

Kova Prieš Džimkrovizmą Neu) Yorke
’ New Yorko laivakrovių unijoje, (ADF), kurios tikr

‘bus geri ir teisėjams. Kitus 
i jie į kalėjimus siunčia už 
: “perjury,” bet Mr. Cham- 
ibers gal dar dovanų gaus.

u o-!

koma, kad jos karo minis
tras A. V. Alexander pri
buvo. Atgabena vis daugiauJL KJ VUKJ • j VA ’ vz • - * v-* * vv ’

Anglijoj streikuoja daug| britų armijos.
. Streikas gru- Colombijoj, Pietų Ameri-ju karalium yra Joe Ryan, amžinasis prezidentas, vei- ; gelžkeliečiu. Streikas gru-! <

kia džimkrovizmas. Negrai laivakroviai išskiriami jš moja apimti visus gelžke-įkoj, streikuoja 3,o6o darbi- 
da£by’.~“ d.uodama.dP’bti daugiausiai tik baltveidžiams. lius Londone kanadiečiai ninku prieš Wall Stryto 

Tokia unijos viišininkų taktika, aišku, nieko gera ne- piLjetavo Jungtiniu Valsti-'trustą — United Fruit Co.
znafl np tik nporrnmc narnininvurnc n innltipeiomc! Pvn_ • , . 1 -i • • • i • ttt . n

kanadiečiai i ninku prieš Wall Stryto

kad Jungtinių Tautų orga
nizacijai jau pakištų atlik
tą pertvarkymą.

Indonezijoj šalies išdavi
kai sušaudė komunistu va
da Tan Malaka. Tie išdavi
kai neva veikia, kaipo Indo
nezijos vyriausybė, bet 
jiems šalies reikalai neapei
na. Jų nesutikimai su Ho- 
landijos imperialistais yra 
tik tam, kad iš pastarųjų 
išsiderėti didesnį, ragaišį.

Indijos valdonai pasiuntė 
armiją
Sikimo provinciją. Ta pro
vincija yra'
Nepalo ir Bhutano. Faktiš
kai ji skaitosi Kinijos dali
mi.

Veikiausiai Wall Stryto 
ir Anglijos imperialistai 
bandys ir daugiau Kinijos 
teritorijos grobtį, su pagal
ba Indijos ir Burmoš. Ka
žin ar tas neatveš jas prie

ir okupavo didelę

tarpe Indijos,

Washington. — Paskuti
nę gegužės mėnesio savai
tę šiemet daugiau asmenų 
susirgo kūdikių paralyžium 
Jungtinėse Valstijose, negu 
bet kada tą pačią savaitę 
per 6 pastaruosius metus.

Praeitą savaitę buvo 155 
nauji susirgimai ta liga, 
kaip praneša Jungtinių Val
stijų Sveikatos Įstaiga.

Kūdikių paralyžius ypač 
plinta pietinėse ir vakari
nėse valstijose — Texase, 
Californijoj, Floridoj ir kt.

i —----------------------------------

Praha.—čechoslovakų tei
smas tardo 15 suokalbinin
kų prieš respubliką.

JUBILIEJAUS ATŽYMEJIMAS

žada jie tik negrams darbininkams, obaltiesiems. Pra- - 
dėk skirstyti darbininkus į baltus ir juodus, ir tu tuojau ‘ 
pradėsi paneigti visų darbininkų reikalus bendrai.

Gyvenimas mus jau gerai pamokė, jog darbininkai tik' 
ten gali pasekmingai savo reikalus ginti, kur jie nėra 
skirstomi į tautas ir rases, kur jie veikia visi išvien ir 
dirba išvien. z - '

•Šimtai negrų ir baltų darbininkų laivakrovių unijistų, 
neturinčių darbo, susirinko ties Ryan’o ofisu (New Yor
ke) ir pradėjo pikietuoti, reikalaudami, kad iš New Yor
ko uosto būtų pašalintas džimkrovizmas, nes čia kol kas I

* dar ne pietinės valstijos.
Ką .gi darė “karalius” Ryan?
Jis suorganizavo govėdą mušeikų, policijos saugomų, | 

na> ir užleido juos ant pikietininkų: Prasidėjo muštynės, 
kautynės. Policija, kaip sako spauda, palaikė Ryan’o ša- !

I lininkų pusę.
Laikraščiuose pasirodė nuotraukos, rodančios susirė

mimus, kuriuose parmuštieji (nežinome, kurios pusės) 
' gulėjo šaligatviuose.

Šitaip užsibaigė šis pikietininkų žygis: jis užsibaigė 
mūšiu,' susirėmimu su Ryan’o pasamdytais mušeikomis.

Bet ar tuo pagrindinis klausimas buvę išspręstas? 
Žinoma, ne!
Jei Ryan’o kontroliuojama unijos vadovybė iš viso ši-~ 

• to nepasimokins, tai tokių susirėmimų bus ir ateityje,— 
įvyks gal dar žiauresnių.
/ Visoks favoritizmas, visoks džimkrovizmas iš laiva
krovių unijos turi būti pašalintas. Darbai turi būti tei
kiami visiems lygiai, nežiūrint darbininko spalvos ar 
tautybės. Jeigu darbininkas buvo geras tuomet, kai dar
bai ėjo gerai, tai jis yra ir turi būti geras ir dabar, kuo
met darbai sumažėjo, kuomet ne visi laivakroviai tegali I 
dąrbo gauti.

Mes abejojame, ar p. •Ryan’as iš viso šito pasimokys. 
Jis perdaug didelis reakcininkas. Jis tuoj gal būt kiek
vieną negrą ir ateivį apšauks komunistu.

jų konsulo centrą, reik-a-Streikieriai smerkia Wall 
Jaudami nesikišti į Kanados'Stryto imperialistų į>oliti- 
reikalus. Reakcininkai lei-iką. Cblombija užima 439,- 
boristai išmetė iš Labor!830 ketvirtaines* mylias ir 
Party kairiuosius veikėjus.turi 10,500,000 gyventojų.
K. Zilliacus ir L. J. Solley.’ Čilėje, Pietų Amerikoj,

sienyje nuo seniai buvo, 
kaip ir nepriklausomos Ti
beto, Nepalo, Bhutano pro
vincijos. Atrodo, kad užsie
nio imperialistai veršis iš 
tos pusės — grobs vieną po 
kitai tas provincijas, kad 
sumažinti Kiniją, kuri per
eina komunistų vadovybėm

Lenkija jau turi 12,000 
traktorių žemės įdirbimui. 
Šiemet daug daugiau išėjo

Puikiai pasižymėjo Worcester, Mass. Pasiskaitykite gra
žų laiškelį, aplaikytą iš Worcester, Mass.

“Brangūs Draugai!
Čia randate čekį sumoje $100. Tai yra pelnas nuo ban- 

kieto, surengto dienraščio Laisvės paramai jo 30 metų 
jubiliejaus proga. Bankietas^ įvyko bal. 24 d.

Bankietą neskaitome, pilnai pavykusiu. Galėjo būti 
daugiau žmonių. Tačiau į pavasarį visada mažiau publi
ka besilanko į parengimus salėse. Vėliau dar bandysime 
surengti kokį parengimą savo dienraščio paramai. Dabar 
rengiamės į Maynardo pikniką, kuris įvyks liepos 3-čią.

Draugiškai, < . '

š

Kongresinio atominės energijos komiteto posėdyje Wašhingtone republikonas lowos 
senatorius Bourke Hickehloopėr (kairėje) reikalauja visašališkosios Atominės Ener
gijos Komisijos pirmininko David E. Lilien thal paduoti jam visus tos komisijos rekor
dus. Nors daugelis politikierių, nebūdami mokslininkais, apie atomus nusimano 
tiek, kiek vidutinis gaidys,-tačiau'norėtųsi po juos pasikapstyti ir pademonstruoti 
svietui savo didybę. Visai nątuvalu, kad kartai^ net kryžiuojamąjį- Lilien^hal jo 
priešų argumentai prajuokina.; Už jo sė di vyriausias jo- department© vedėjau Cent

ro! Wilson.

J. Skliutas T
Anksčiau drg. D. G. Jusius iš Worcester pranešė, kad 

jie yra nusistatę surinkti pilną puslapį pasveikinimų ir 
pasiskelbimų iš Worcesterio dienraščio jubiliejinei laidai.

Lawrence^ Mass, irgi gražiai darbuojasi jubiliejaus mi
nėjimui. Balandžio mėnesį ir jie turėjo surengę bankietą 
dienraščio paramai. Kokios buvo pasekmės, dar .nežino
me. Bet Stanley Penkayskas surinko pluoštą pasveikini
mų iš biznių ir organizacijų specialei laidai ir prisiuntė 
už juos $34.75. Gražiai pasidarbuota! Bet tai dar ne 

Į viskas: Penkauskas pareikalavo daugiau blankų ir kvitų 
i ir prižadėjo tęsti savo darbą tolyn.

Daugiau finansinės paramos gavome nuo sekamų prie- 
: telių: .. .

Frank Mankauskas, Funkhannok, Pa. $10.00 
Mr. & Mrs. Stasiukaitis, Cliffside, N. J. $10.00 
Pranas ir* Mary Adomaičiai, Brooklyn, 5.00 / 
Frank Cvirka, Miami, Fla.........................5.00
Tony Sinkevičius, Brooklyn, N. Y. . . 3.00
J. Jurgaitis, Union, N. J. ..........................1.00
Petras Tijūnas, Detroit, Mich. . . 1.00

Gražus pluoštelis žinių 'iš veiklos jubiliejui atžymėti. 
Gražių dovanų gavome. Širdingai dėkojame" aukotojams 
ir pasidarbavusiems.

Labai esame ištroškę jubiliejinių skaitytojų. Tą mūsų 
ištroškimą dalinai patenkino prietelius L. Zclson iš So. 
Boston, Mass. ‘

Visų prašome turėti mintyje, kad mums reikia naujų 
jubiliejinių skaitytojų. Kur tik susitikdami su žmonėmis, 
kalbinkime užsisakyti Laisvę. Laisvės kaina $7 metams 
ir $3.75 pusei meių.

Laisvės Administracija

2 pusi.-—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Penkt., Birž. 10, 1949
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JONAS KAšKAITIS

Už Taiką ir Saugumą!
* (Tąsa)

— įsitikinę, jog visų tau- 
f tų žmonės bendrai neapken
čia karo, ir karštai trokšta 

• taikos, mes kviečiame visų 
tautų tikybinius žmones vėl 
išnaujo patvirtinti savo 
bendrą visuotino ir visati
nio broliškumo evangeliją... 

/ Mes patvirtinam savo įsiti
kinimą, kad pasitarimai 
reikia palaikyti, nežiūrint 
jokių kliūčių, — ir kad ti
kybinių bei dorovinių idea
lų pajėgumai privalo pasta
tyt tiltą tarpe visų taiką 
mylinčių žmonių . . .

Tai jau ir visi skyriai! O 
dabar visi šitie skyriai, po 
pietinės pertraukos, urmin. 
gai sugužėjo į Waldorj-As- 
toria ballroom, tą atmintiną 
sekmadienio popietį, kovo 
mėn. 27 d. Kokia čia kam
šatis! Jūs ir įsivaizduoti ne
galėtumėt. Kėdžių prigrūs
ta, kur tik galima! Net ir 
takai — ir tie pasidarė to- 

/ kie siauručiukai. Visur, pa- 
liai sienas, koridoriuose, ga
lerijose, balkonuose — žmo
nių, kaip musių,! Stebuklas 
gyvas! Ir vis tai delegatai, 
visi su. delegatų kortelėmis. 
Be kortelių vidun visai ne- 

4 leido įeiti. Bet ir su korte
lėm visi sutilpti negalėjo. 
Gaisrininkai duris uždarė. 
Daugiau nebegalima! Ir 
taip jau keli šimtai įsigrū
do pervirš, ir jų iš ten ne-

ADAM
STRAWS 

yps
295 • 345 • 395

Genuine PANAMAS
$5 • 6 • 750

38 krautuves New Yorke 
fciur. telefono knygoje.

_ ADAM HATS _

beiškrapštysi... Gaisrininkai 
mostelėjo ranka: na, tegul • 
sau... gal gaisro ir nebus, 
bet vis tiek — daugiau ne
galima..., Kas daryt?...
x Juk čia dar šimtai dele
gatų, iškėlę rankose korte
les, rėkauja įleist... Negali
ma, negalima... Ant greitų
jų, iš kur buvęs, kur nebu
vęs, jaunas vikrus, kaip vi
jurkas, komedijantas Dže
kas Gilfordas atsirado ant 
laiptų ir suvaldė, apramino 
publiką, barstydamas juo
kelių ir pokštų karštas žie
žirbas, sveiku sąmoju bady
damas visas anas piktąsias 
taikos priešininkų gaujas.

Na, o viduj? Pilnutinis 
visos mokslo ir kultūros 
konferencijos posėdis, čia 
bus suvadų suvadai, visų 
skyrių trumpi raportai, pa
taisymai, rezoliucijos, pla
nai ateičiai, kad būtinai iš
laikyt taiką, sutramdyt 
tuos nevidonus karo kurs
tytojus!...

Estrada, tarytum kaip 
milžiniška teatro scena! 
Mirguliuoja eilėmis stan
džiai susėdę rinktiniai sky
rių delegatai, svečiai dele
gatai iš svetur ir iš visų 
Amerikos pakraščių.

Vis tas pats, nenuoalsus, 
dinamiškas p a ž a n gūnas 
Harvardo profesorius as
tronomas Harlou Šaplis — 
pirmininkauja. Bent keli 
garsiakalbiai, kad. nereikė
tų stumdytis ir gaišuoti ant 
pastolio.

Ai, kaip gaila, kad laikas 
ir vieta neleidžia smulkiau 
apipavidalinti!... Šitą nuo
stabų, karštą, broliškumu 
pulsuojantį, gyvu entuziaz
mu garuojantį, tirštą tirš- 
tutėlį susitelkimą — norė
josi pažodžiui užrekorduo- 
ti, filmiškai nufotografuoti 
— ir paskleisti plačiai po 
visą mielą šalį, kad pasiek
tų žmonelių masės tos bran
gios taikos evangelijos žo
džius. .. proto ir minties ir 
širdies blizgančius perlus.... 
Tuščių, bereikšmių sakinių 
čia nebuvo. Visa kas tiks
liai, sklandžiai, sukaupta, 
sutelkta, sukoncentruota... 
Pasidarytų didžiulė įdomi 
knyga...

Visko negalima, tai tik 
krislelius... .

I
— Rengia —
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LITHUANIAN LIBERTY PARK
340 Mitchell Ave., Linden, N. J.

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

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

ĮŽANGA 50 CENTŲ SU TAKSAIS.
Kviečiame visus ir visas — RENGĖJAI.

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

Iš ELIZABETH imkite busą 44 Wood Ave. Linden ir išlipki
te Simson Avė. Iš New Yorko traukiniai nuo Pennsylvania sto
ties išeina sekamomis valandomis: 11:40; 1:05; 2:10; 3:35; 
4:08; 4:50. '
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427 Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y

Buvo diskusijų, svarsty
mų, nuomonių subendrini-; 
mų. Skirtumai gražiai išsi
lygina ir susilieja į bendrą 
didingą Konferencijos re
zoliuciją.

-Įdomus buvo nuomonių 
suglaudimas, kai drąsiai; 
entuziastiškai pasireiškė į- 
stabusis Fadejevas, nevisai 
sutikęs su profesoriaus Šu
mano išsitarimu.

Taryb. rašytojų sąjungos 
sekretor. Fadejevas, skaito 
savo eilinį pranešimą, var
de visų Tarybinių delegatų. 
Pranešimo esmę padarė 
pradiniai žodžiai: “Tarybų 
Sąjungos žmonės stoja už 
taiką!” Tuoj paskui jį ra
portuoja profesorius Šuma
nas, Villiamso, universiteto 
politinių mokslų dėstytojas. 
Trumpai— šitaip: “Mes, 
rytai ir vakarai, nukenčiam 
nuo tos pačios beprotystės. 
Taip J. V., taip T.S.R.S. ei
na savo keliu, — gaudo ra
ganas pas save namie ir ke
lia kryžkarį prieš nuodė
mes svetur. Vietoj to, derė
tų eiti kietu ir sąmoningu 
keliu, reikėtų pakrapštyt 
sąžinę ir kurt pagrindinę 
demokratiją...”

I I

Profesoriui bekalbant, 
Fadejevas tuoj brukš bruks 
pieštuku rašo ant savo 
bloknoto. • Profesoriui pa
baigus, Fadejevas prašo 
duot jam atsakyt. Gavęs 
leidirhą, Fadejevas prade
da: 1

— Turiu pasakyt, kad 
mane nustebino kai kurie 
profesoriaus išsitarimai. 
Profesorius Šumanas pri
siminė,' kad, pagal jo nuo-., 
monę, Tarybų Sąjungoj y- 
ra elementų, kurie yra at
sakingi už pavojų taikai,' 
taipo pat kaip ir čia pat, 
Jungtinėse Valstijose, yraį 
taiką gadinančių elementų. 
Aš esu svečias jūsų šaly,’ 
bet aš žinau, kad jūs norė
tumėt, kad aš kalbėčiau at
virai apie šitą dalyką. Pro
fesorius Šumanas daro klai
dą. Nėra mūsų šaly ele
mentų, kurie norį karo 
prieš Jungtines Valstijas 
arba prieš- bet kokią kitą 
šalį.—

Čia Fadejevas trumpai 
pacitavo kelias ištraukas iš 
garsiosios Sejerso ir Kano 
knygos: “Didysis sąmoks
las prieš Rusiją” — (“The 
Great Conspiracy against 
Russia” — Sayers and 
Kahn). Ir paskui dadėjo:

— (Jia labai aiškiai para
dyta, kad nuo pat Į mūsų 
li9T7 . metų revoliucijos lai
kų, visose šalyse buvo ele
mentų, kurie suokalbiavo ir 
planavo sunaikint Tarybų- 
Sąjungą. Visi tai gerai ži
nom ir suprantam... Kiek 
aš atsimenu, prof. Šumanas 
šitą knygą labai gyrė ir 
aukštai vertino. Jis, sakė, 
kad ši knyga iškėlė aikštėn 
tuos elementus, kurie * ta
riasi sukurti III pasaulinį 
karą. Ir šita 'knyga pri
mygdama pabrėžė, kad tie 
elementai — ne Tarybų Są
jungoj, bet tūli jųjų gyvena 
Jungtinėse Valstijose...

Fadejevui bekalbant, 
prof. Šumanas darė užra
šus ir paskui jis vėl pasi
prašė žodžio'. Leidimą gavo 
ir dabar linksmai pareiškė:

— Aš pilnutiniai sutinku 
su gerb. Fadejevu. Jis ša
kė, kad Tarybų Sąjungoje 
nėra'tokių elementų, kurie 
nori karo. Aš su tuo sutin
ku. Taipgi sutinku su1 jo 
pareiškimu, jog Jungtinėse 
Valstijoje yra tūli elemen
tai, kurie nori karo su Ta
rybų Sąjunga. Bet, ką (aš 
norėjau pirma pasakyt', tai 
štąi ką. Tarybų Sąjungoje 
yra daugelis tokių, kurie 
bijo Amerikos kapitalizmo 
ir nori, kad jis būtų su
griautas. Panašiai, ir Jung-

tįnėse Valstijose yra dau
gelis tokių, kurie bijo 'ta
rybų socializmo ir nori, kad 
jis būtų sugriautas. Jeigu 
šitie baimių ir norų rinkti
niai dvynukai pratrūktų į 
karą, tai taptų sunaikinta 
visa civilizacija. Todėl abi 
šios šalys gali ir privalo 
gyvuot ramiai ir taikiai...

Vėl Fadejevas stojo prie 
garsiakalbio ir visą dalyką 
aiškiai ir sklandžiai paryš
kino. Jis irgi tvirtino, kad 
reikia ramiai ir takiai gy
vent ir darbuotis, tačjau 
štai kas'reikia gerai atsi
minti: . <

— Svarbu mums suprasti 
— tai yra ir Amerikos ir 
Tarybų žmonėms, kurie 
trokšta taikos — svarbu 
suprasti, jog tie Jungtinių 
Valstijų elementai, kurie 
norėtų kito karo prieš Ta
rybas, nėra vien tįk Tary
binių žmonių priešai: jie, 
žinoma, yra priešai ir Ame
rikos žmonių, kurie, kaip ir 
mūsų žmonės, karo neno
ri...

Šių dviejų šalių žmones 
sieja istoriniai draugišku
mo ryšiai. Ilga draugišku
mo tradicija tarp šių šalių 
prasidėjo nuo labai seniai, 
kuomet Rusija dar buvo 
feodalinė (baudžiavinė) 
valstybė, kuomet Jungtinės 
Valstijos herojiškai kovojo 
už savo nepriklausomybę... 
Politinio sąstato skirtumai 
nekliudė šioms šalims pa
laikyt taikių kaimyniškų 
’sątykių... Nuo tų laikų, kai 
dėl Amerikos ir senosios 
Rusijos sątykių, jie pasiliko 
nekintamai draugiški, ir 
bet kokie prieštaravimai 
tarpe jųjų būdavo pasto
viai išrišami taikiais diplo
matiniais susitarimais...

Akivaizdoj ,tų ryškių is
torinių faktų, iš tikro, būtų 
keista, jei neatsirastų ben- 
idros kalbos, bendro susi
tarimo — ypač nuo Tehera
no, Jaltos ir Potsdamo pak
to — tęsti 'ir toliau prieš 
šimtmetį pradėtąjį drau
giškumą, — draugiškumą, 
sulietą krūvon Tarybų ir 
Amerikos kareivių krauju 
paskutiniame kare. Mūsų 
žmonių ir valstybių vedėjai 
taip gražiai išrišdavo visus 
stambesnius tarptautinius 
prieštaravimus, kokiuos da
bar tūli elementai bando 
supainiot, kaipo neišriša
mus ...

Katutės pliaukšėjo skar
džiai ir dažnai, pareikšda
mos delegatų nusiteikimą.

Prie garsiakalbio sfoja 
paeiliui dar keli įžymūs 
kalbėtojai. Vis tai ragini- 
mai neatlaidžiai ir vienin
gai mušti į vieną bendrą 
tašką: už taiką darbuotis, 
neprisileisti karo, tramdyti 
ir demaškuoti visus karo 
kurstytojus, kad žmonių 
masėse susidarytų galinga 
visuomeninė nuomonė tai
kai išlaikyti.

Gyvų kalbų simfonijon 
■prisidėjo dar ir telegramos 
ir net rekorduotos kalbos. 
Tų kalbų plokštelės tapo 
lėktuvu pristatytos konfe
rencijai iš Anglijos. Mūsiš
kė valdžia neįsileido, tarp 
kitko, ir Anglijos mokslo 
ir kultūros atstovų, tai da
bar konferencijos dalyviai 
pasigėrėdami klausėsi jų 
rekorduotų kalbų.

Bent keturi tokie rekor
dai vaiskiai nuskambėjo 
per visą tirštai prisigrūdu
sią didžiulę salę. Karštai 
sveikino konferenciją ang
las - ekonomikos profeso-. 
tins ir rašytojas Kroteris.

(Daugiau bus)
LAISVE

Washington. — Demok
ratas senatorius Brien Mc
Mahon sakė, gal reikėtų 
paskelbti, kiek Amerika tu
ri atominių bombų. Dauge
lis kitų tam priešinasi. ’

LAISVES
JUBILIEJUS

Tai didysis darbas visos pažangiosios Amerikos lietuvių vi
suomenės. šaukia į darbą mus visus, apšvietą branginančius 
žmones, ne tik mūsų dienraščio bendrovės pareigūnai, bet ir 
pati mūsų sąžinė. Mūsų dienraštis baigia 30-tus metus savo gy
vavimo infliacijos prismaugtas. Turime jį gelbėti! 1

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.

Speciale Laida Atžymėjimui 
30 Metų Dienraščio Sukakties
Rugsėjo 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.

Nelaukime Vaiaus Gavimui
Laisvei Naujų Skaitytojų

Pats gražiausias žygis atžymėjimui mūsų dienraščio 30 metų 
sukakties bus gavimas kuo daugiausia naujų skaitytojų. Nelau
kime vajaus, darbuokimės dabar gavimui naujų skaitytojų. Stip
riausias užtikrinimas dienraščio ateities yra skaitytojai. Kuo 
Slaugiau 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 
* /

pasveikinti dienraštį sukaktim, mes galėsime aplankyti ir pa
prašyti skelbimo ar pasveikinimo specialei sukakties atžymėji- 
mo laidai. Mes prašome biznierių ir asmenų nebiznierių, gyve-

✓

nančių toliau nuo didesnių kolonijų, prisiųsti paskelbimą ar pa-
/ •

* \

sveikinimą tiesiai dienraščiui Laisvei. Padarykite tą gerą patys 
savo iniciatyva.

A
M J

-
Jei norite kokių platesnių informacijų dėl pasiskelbimų ar 

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

Visais reikalais kreipdamiesi, adresuokite:.



Piknikas

GRYNOS SĄŽINĖS ŽMONES.
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(Tąsa)
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 Kudniovo partizanai nueidavo 
toliau už visus, jie buvo naujų erdvių at
radėjai, jie buvo Ukrainos, Baltarusijos 
Lenkijos partizanų žvalgyba. O jų prie
šaky ėjo gražus keturiasdešimtametis My- 
ras, dagiai juodais plaukais, juodais 
ūsais, energingas ir paprastas, nenulen
kiamas ir aistringas, ėjo aukštai iškė
lęs savo vyrišką, degančią neapykanta 
priešui ir meile tėvynei širdį, nušvies
damas kelią savo kovotojams, neleisda
mas jiems tapti partizanais amatinin
kais.

Kovpaką ir Rudniovą likimas suvedė 
dar taikaus gyvenimo metu. Abu pilieti
nio karo dalyviai — Kovpakas kovojo 
drauge su Čapajevu, vaikė Machno gau
jas Ukrainos stepėmis, o Rudniovas — 
tuomet dar jaunuolis — dalyvavo Žie
mos Rūmų šturmavime.

Taikos metus jie praleido skirtingai. 
Kovpakas dirbo ūkio, tarybinėse bei 
partinėse pareigose. Karas užtiko jį Pu
tivlio miesto tarybos pirmininko parei
gose. Iki tol jis buvo kelių statybos vir
šininku. Todėl partizaninės kovos metais, 
ypatingai sėkmingais mėnesiais,,kai šta
bo viršininkas Bazima atnešdavo mėnesi
nę santrauką ir kai Kovpakas prieidavo 
grafą, kurioje buvo žymimi ilginiai su
sprogdintų bei sudegintų plentinių tiltų 
metrai, — štabe įsiviešpataudavo komiš
ka pauzė, ir Rudniovas paskelbdavo:

— Dėmesio! Kelių Statybos draugas 
direktorius suvedė remonto darbų balan
są. Na, kaip, Sidorai, pramfinplaną iš
pildė! ?

— Išpildžiau, kad jį velniai rautų, — 
sakydavo Kovpakas ir, pasilenkęs ties 
ataskaita, pasirašydavo ją.

Rudniovas beveik visą savo gyvenimą 
praleido kariuomenėje. Pradėjęs nuo 
raudonarmiečio, būdamas beveik dar 

\bernipku, jis jau 1935 metais buvo pul
ko komisaru, uoliai mokėsi — bendrųjų 
ir karinių dalykų — ir Chasano įvykių 
metu buvo jau kultūringas, gerokai pra
silavinęs kadrų vadas.

Karišką laikyseną, pasitempimą, reik
lumą sau ir valdiniams jis derino su 
nuoširdumu bei . kareiviškos sielos bui-* 
ties ir bėdų pažinimu.

Vėliau jis dirbo savo tėviškėje Putiv- 
le Osoaviachimo tarybos pirmininku. 
Ten jis susitiko su Kovpak u.

Karo pradžioje ir miesto tarybos pir
mininkas Kovpakas ir osoaviachimovietis 
Rudniovas organizavo, kiekvienas atski
rai, partizanų dalinį. Pirmosios savaran
kiškos kovos savaitės iškėlė jiems susi
jungimo būtinumą, ir jau antrą rajono 
okupacijos mėnesį daliniai vienas kitą 
surado. Rudniovas pasiūlė juos sujungti 
į vieną.

— Tu, Sidorai, vadovauk, o aš, po se
novei, būsiu komisaru.

Rudniovo dalinio štabo viršininkas, 
liaudies mokytojas Bazima, tapo Kovpa
ko štabo viršininku. Jis buvo dalinio, eg
zistavusio jau antrus metus, atmintis ir 
rūpestingai saugojo visas kautynių ir ki
tų svarbių įvykių datas.

Atsimenu pirmąjį kovpakinio susivie
nijimo vadų pasitarimą, kuriame man 
teko dalyvauti. Buvo nagrinėjamos kau
tynės Pigarevkos kaime.

> Šiose kautynės? partizanai sutriuškino 
vengrų batalioną, tačiau patys smarkiai 
nukentėjo. Sužeistų — apie keturiasde
šimt žmonių, buvo ir nukautų.

— Kiek atsimenu, niekada Jokių nuo
stolių nėra l?uvę, — lyg atsiprašinėda
mas sakė man Kovpakas. Buvo jaučiama, 
kaip sunkus buvo jam tasai nuostolis.

Nagrinėjimas prasidėjo štabo viršinin
ko pranešimu, po to kalbėjo paskiri va-' 
dai. Kovpakas, nesulaukdamas galo, pa
prašė žodžio. Tai buvo ne kalba, ne pa
sirodymas, o kažkoks skirtingas, nuo
širdus pokalbis, stiprus bei aistringas 
pokalbis. Kažkuris iš vadų, nagrinėda
mas nesėkmę, kalbėjo apie kautynių or
ganizacijos trūkumus.

Kovpakas jį perkirto:
— Trūkumai — tai mūsų kraujas,

bailumas — tai mūsų kraujas, kvailu
mas — taip pat mūsų kraujas, drau
gai ... — Auditorija nutilo. — Štai, tu 
sakai, į savuosius šaudė ... Savi šaudė, 
tai galėjo būti, naktį visaip gali atro
dyti ... Bet ten visai ne ta kaltė... O 
ką tu mums čia akis muilini? — kreipė
si jis į Konotopo dalinio vadą. — Nagi, 
sakyk dar kartą ...

• Vadas atsistojo ir ėmė pranešinėti.
Kovpakas atidžiai klausėsi, o paskui 

įsikarščiavo:
— Tai nemėgstu plepalų .. . Plepalai 

man — peilis į širdį! — ir, stuksenda
mas ranka su suluošintais pirštais į sta
lą, kirto: — Kiekvienas partizanas ir 
kiekviena partizanė žino, kad mes kovo
jame už tiesą. Tai aš pats kiekvienam 
partizanui, priimdamas į dalinį, įkalu 
į galvą ... Ir Semionas taip pat. .. Rei
kia pratinti žmones gyventi pagal tiesą, 
kalbėti tiesą, dėl tiesos kovoti.. . O tu ...

Ir vėl ėmė kalbėti vadai.
Senis atidžiai klausėsi, kartkartėmis 

paleisdamas repliką.
Ir kai konotopiečių vadas gavo žodį ir 

ėmė atsitaisinėti, Kovpakas murmėjo 
sau po nosim:

— Meluok sau sveikas.
Pokalbį užbaigdavo Rudniovas. Matyt, 

tai buvo jau nusistovėjusi tradicija. Prie
šingai Kovpakui, jis niekad nekalbėdavo 
apie aiškiai neigiamus poelgius ar nusi
kaltusius žmones. Jis visiškai nutylėdavo 
apie juos, tačiau taip, kad visi matė ir 
jautė panieką viskam, kas, traukė mus 
atgal. Jis davė suprasti, kad tai buvo vi
siems svetima ... Bet ir siekdami gero, 
žmonės taip pat kartais paklysta. Štai, 
tą dalyką Rudniovas mokėdavo, kaip nie
kas kitas, įžvelgti, švelniai, bet atkakliai, 
laiku sustabdyti, ištaisyti žmogų. Atsi
menu, kaip tik per šį pasitarimą jis pa
sakė:

— Yra drąsių žmonių. Bet jie su 
kliauda: tėvynei ir draugams jie daro 
paslaugą savo drąsa bei \ova. Kova su 
priešu — tai tavo pareiga tėvynės atžvil
giu, o drąsa — pareiga tavo sąžinės at
žvilgiu. Mes ne elgetos, ir mums nerei
kalingos išmaldos.

Jis smarkiai kritikavo beprotybę vie
no vado, kuris neteisingai nuvedė savo 
būrį, pastatė žmones po daigine kulko
svaidžių ugnimi, o paskui, supratęs savo 
klaidą, krito ant kulkosvaidžio ir žuvo.

— Ką gi čia dabar kritikuoti, Semio
nai Vasiljevičiau,- — pastebėjo Bazima, 
— mirusiųjų neprikelsi. ..

— Netiesa, — tarė susimąstęs komisa
ras. — Netiesa, Jakovai Grigorjevičiau! 
Mirusiems taip pat nedovanojamos klai
dos.

— O kodėl, aš jūsų paklausiu? — įsi
terpė, pagyvėjęs, Kovpakas. — Štai, aš 
jums tuoj pasakysiu, kodėl. Kad gyvieji 
ne taip lengvai sukluptų. Supratai? Na, 

, taigi...
Žiaurūs žodžiai, kaip man tada pasiro

dė, bet vėliau aš daug kartų įsitikinau, 
kad jie buvo teisingi.

Štai kokie buvo tie du žmonės, su ku
riais suvedė likimas mane — nepartinį 
inteligentą — 1942 metų rugpjūčio mė
nesį. Ir, tiesą pasakius, aš nesiskundžiu 
savo likimu.

Tai įvyko šitaip. Atvykęs dar kartą į 
dalinį, pasikalbėjęs su Rudniovu ir ar
čiau su juo susipažinęs, aš tariau pri
ėjusiam prie mūsų Kovpakui:

z — Na, dėduk, priimkite mane į par
tizanų akademiją.

Senis prisimerkė, pažiūrėjo į mane ir 
atsakė:

— Tavo reikalas; tik žiūrėk, nesi-, 
skųsk!

Ir pamosavo man prieš nosį rimbu. 
Rudniovas nusijuokė ir paplekšnojo man 
per petį.

IX
Tuo tarpu sugrįžo iš žvalgybinio rei

do buvusi mano žinioje automatininkų 
grupė, vadovaujama Berežnęjaus. Su šia 
grupe, susidedančia iš aštuoniolikos au
tomatininkų bei dviejų radijistų, mes ir 
įsijungėme į Kovpako dalinį, sudarydami 
tryliktąją jo kuopą.

Kai štabo viršininkas Bazima pranešė 
man mano numerį, aš pagalvojau: “Na, 
tikrai, viskas vyks sėkmingai, skaičius 
Trylika’ man laimingas.”

(Daugiau bus.)

/

Dr. Willie MeJmoth Bomar atsiėmė jai priklausan
čius .$65.78 iš Georgia valstijos mokytojų .pensijos 
fondo. Kada jinai nuėjo Atlanton mokytojauti, jie, 
neatsiklausdami jos, pradėjo iš jos algos atskaityti j 
pensijų fondą. Bet kada ji dabar, susirgusi vėžiu, 
norėjo išvykti Į . Mayo Klinika gydytis, jai atsisakė 
pensiją išmokėti. Ji sėdėjo apie dvi ar daugiau paras 

to fondo raštinėje iki jai atmokėjo.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS 
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Gary, Ind.
Gavo Algų Pakėlimą, 
Neskelbs Streiko

• šio miesto 21 mokyklos mo
kytojai jau rengėsi paskelbti 
“sit-down” streiką. Tas tu
rėjo įvykti pirmadienį. Bet 
Mokyklų Taryba derėjosi su 
Gary Mokytojų Unija (AFL) 
ir pasiūlė pakelti mokytojų 
algas bent po $200, į metus 
(minimum) ir unija šią pro
poziciją priėmė. Streikas, kaip 
matyt, bus išvengtas.

Gvarantuojant po <$200 pa
kėlimą, taryba taipgi priža
dėjo pakelti po $300 į metus 
visiems mokytojams, ir dar 
daugiau nekuriems, jei vals
tijos skirtas fondas tą gali
mybę suteiks.

Mokytojai buvo nusitarę 
mokyklose prilaikyti tvarką, 
bet nemokyti.

Derybas pilnai užbaigti ne
galima, pakol Mokyklų Tary
ba negaus raporto iš valsti
jos, kiek valstija skirs tam 
reikalui kitiem metam, sakė 
Mokyklų Tarybos prezidentas 
Daniel Kreitzman. Raporto 
nesitiki gauti iki birželio*. 15- 
tos. *

Daugelis čia rengiasi prie 
to smagaus pikniko, kur šio 
miesto plieno darbininkai ir 
jų šeimos, taipgi ir visa dar
bininkiška liaudis suvažiuos į 
Wicker Park, Highlande, Ind. 
Pikniką rengia Darbo Spau
dos Komitetas sekmadienį, 
birželio 19 d.

Tarp visokių pasilinksmini
mų bus du geri kalbėtojai: 
William Patterson, Civilių 
Teisių Kongreso nacionalis se
kretorius, ir teisėjas Norvall 
Harris iš Sullivan, Ind., ap
skrities teismo. Jie kalbės te
moj : Kova už Civile* Teises.

Minimas daržas randasi į 
pietus nuo Hammond, kur 
Highway 41 susiduria su 
Highway 6, tame kampe. Iš 
Gary busas išeis 11-tą Vai. 
ryto, nuo kampo Broadway ir 
26th Avė.

Visi kviečiami dalyvauti.
Vietinis.

Paryžius. — Amerikos 
valstybes sekretorius D. A- 
cheson suruošė bankietą, 
kuriame dalyvavo pakvies
tas A. Višinskis, užsieninis 
Sovietų ministras.

Operos ir Baleto Teatre

VILNIUS, vas. 22 cl.—Lie
tuvos TSR Operos ir baleto 
teatrai ruošiasi* atnaujinti ei
lę pastatymų. Vasario mėn. 
pabaigoje numatyta parodyti 
kapitaliai atnaujintą operą 
“Faustas” (muzika Guno). 
Margaritos vaidmenį atliks so
listė J. Ylienė.

Komp. J. Pakalnio baletą 
“Sužadėtinė” ruošiamasi pa
statyti kovo mėn. pabaigoje. 
Baleto kolektyvui vadovauja 
vyr. baletmeisteris LTSR nusi
pelnęs artistas B. Kelbauskas.

Gegužės I-jai dienai Operos 
ir baleto teatras ruošia St. 
Šimkaus operą “Kaimas prie 
dvaro.”

Pastaruoju metu solistų są
statas papildytas naujomis jė
gomis — priimti du nauji dai
nininkai — J. Kavoliūnas ir 
K. šilgalis. Reikia pažymėti, 
kad eilė naujų svarbesnių 
vaidmenų pavesta ruošti se
nesniosios ir jaunesniosios 
kartos solistams. Operoje 
“Kaimas prie dvaro” Danu
tės rolėje pasirodys J. Pe- 
traškevičiūtė, Prano — J.. In
dra „ir LTSR nusipelnęs artis
tas K. Gutauskas, Dobilo — 
Z. Paulauskas ir J. Stasiūnas, 
Dargailio, — LTSR nusipelnęs 
artistas J. Mažeika ir K. šil
galis. Operoje “Undinė” Na- 
tašos vaidmenį atliks J. Pe- 
traškevičiūtė ir V. Dagelytė, 
kunigaikščio — J. Indra ir K. 
Gutauskas, malūnininko — 
LTSR nusipelnęs artistas St. 
Sodeika ii- J. Siparis;’ “Sevili
jos kirpėjo” operoje Rozinos 
partiją išpildys J. Jasaitytė, 
Figaro •— J. Mažeika ir K. 
Šilgalis. K. Gelažius. '

★ ★ ★
Koksagizo Augintojai

KĖDAINIAI; vas. 20 d.— 
“Ateities” žemės ūkio artelės 
(Kėdainių apskr., Dotnuvos 
valse.) valstiečiai praėjusį ru
denį pirmieji apskrityje pasė
jo koksagizą, šiais metais sa
vo dirvoje jie * jau nukas 
kaučuką turintį augalą.

Koksagizą rudenį pasėjo ir 
kaimyninių valsčių kolektyvi
niai ūkiai, šis augalas pasi
rodė taip pat kitose Lietuvos 
vietose. O šiemet mūsų res
publikos žemdirbiai sės dar 
daugiau koksagizo.

Šiai svarbiai technikinei kul
tūrai Lietuvoje auginti suda
romos plačios sąlygos. Nese
niai Joniškėlio žemės ūkio 
technikume, Plinšių žemės 
ūkio, mokykloje (Mažeikių 
ąpskr.} ir prie. Vilniaus ap

skrities žemės ūkio skyriaus 
pasibaigė kursai, kuriuose bu
vo’paruošta daugiau kaip 100 
brigadininkų, bei grandinin- 
kų, kurie augins koksagizą. 
Vakar žemės ūkio ministerijo
je, prasidėjo 12-kos dienų se
minaras vyresniesiems apskri
čių kaučukininkystės agrono
mams. Sugrįžę į vietą, jie sa
vo ruožtu perteiks žinias kok

sagizo augintojams. Pasta
riesiems padės ir respublikos 
bandomosios stotys. Prie vie
nos jų — Radviliškio — stei
giamas specialus kaučukinin
kystės skyrius. Čia bus tiria
mi koksagizo auginimo būdai.

Vienas pirmųjų tiriamojo 
darbo ėmėsi Joniškėlio žemės 
ūkio technikumas. Praėjusiais 
metais keliuose sklypuose bu
vo pradėti įdomūg^bandymai, 
siekiant surasti tinkamiausią 
sėjos būdą, tankumą bei tręši
mą vietos dirvos sąlygomis.

Nežinoma anksčiau, mūsų 
respublikoje vertinga techni
kinė kultūra koksagizas už
kariauja vis tvirtesnes pozici
jas.

Pasiruošimas Vasaros Sezonui 
Lietuvos Kurortuose

Baigiamas pasiruošimas 
atidaryti vasaros sezonui Lie
tuvos TSR kurortuose.

Į Palangos jūros kurorto at
kūrimą bei - gerą sutvarkymą 
investuota daugiau kaip mili
jonas rublių. Palangoje .ati
daro poilsio namus Lietuvos 
Mokslų Akademija, Vilniaus 
ir Kauno universitetai.

Sezonui ruošiasi sanatorijos 
ir Birštono bei Druskininkų 
balneologiniuose kurortuose.’ 
čia bus atidarytos Sveikatos 
Apsaugos Ministerijos dvi 
naujos sanatorijos.

Kulautuvos miestelyje, prie 
Nemuno, pušyne naujai stato
ma sanatorija sergantiems 
tuberkulioze. Ji veiks per 
ištisus metus.

Per metus Lietuvos kuror
tuose ilsėsis ir gydysis dau
giau kaip 18 tūkstančių žmo
nių.

★ ★ 
TARYBINIAME KAIME

Didele parama teikiama 
Šilutės apskrities kolektyvi
niams ūkiams per respubliki
nio žemės ūkio banko vietinį 
skyrių. Vien tik kolektyvi
niams ūkiams ir žemės ūkio 
kooperatinėms draugijoms įsi
gyti pavasario sėjai reikiamą 
kiekį trąšų, daugiamečių žo
lių ir daržovių kultūrų sė
kloms jau skirstoma-iš naujai 
asignuotų lėšų 'kėlios dešimtys 
tūkstančių rublių.

J. Kybrančas.
/ . - r

Pilnutinai supylė ir išvalė 
sėklą, atremontavo Visą žemės 
ūkio inventorių ir sudarė su- 
tartis su MTS Šakių apskrities 
kolektyviniai ūkiai “Pary
žiaus Komuna” ir “žingsnis 
pirmyn.“ V. Junevičius,

Daugiau kaip 100% pir
mojo š. m. ketvirčio žūklės 
planą jau įvykdė Šilutės ap
skrities Telmano- vardo žvejų 
artelė. J. Rimas.

Po 13 paršiukų iš kiekvie
nos 17 veislinių kiaulių, praė
jusiais metais išaugino Skaru- 
tiškės tarybinio ūkio (Rasei
nių apskr.) kiaulių šėrėją Go
lubeva. V. Miniotas.

Dienraščio

LAISVĖS
Didieji Piknikai

Iš anksto rengkites dalyvauti didžiuosiuose 
savo dienraščio j paramai piknikuose

DIDŽIOJO NEW YORKO APYLINKĖ 
Piknikas įvyks sekmadienį 

LIEPOS 3 JULY
✓

Klaščiaus Clinton Park
Betts ir Maspeth Avės., Maspeth, L. L, N. Y.

BOSTONO APYLINKĖ 
Piknikas įvyks sekmadienį

LIEPOS 3 JULY 
Vose Pavilion Park 

Maynard, Mass.

« $ <
SHENANDOAH, PA. 

Įvyks Sekmadienį

LIEPOS 24 JULY
Brandonville Grove

I ■ ' I

Brandonville, Pa.

> > >
- - DIDŽIOJO NEW YORKO APYLINKĖ
L.D.S. ir L.L.D. Apskričiai rengia šaunų pikniką 

paramai dienraščio Laisvės.

RUGPIŪČIO 14 AUGUST 
Lietuviu Liberty Park 

340 Mitchell Ave., Linden, N. J.

HARTFORD, CONN. 
Įvyks sekmadienį

RUGPJŪČIO 14 AUGUST 
Light House Grove

* East Hartford, Conn.
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Scottville, Mich.
įspūdžiai iš LLD 10-tos 
Apskrities Konferencijos

Gegužės 29 d., Lietuvos Sū
nų ir Dukterų svetainėje, 
Grand Rapids, Mich., įvyko 
LLD 10-tos Apskrities Konfe
rencija. Atstovauta penkios 
kuopos.

Ta konferencija man ge
riausiai patiko iš visų, kuriose 
aš buvau delegatu. Dalykus 
svarstė rimtai. Ypatingai mo
terys delegatės ėmė balsą ir 
gan gerai gvildeno klausimus, 
kaip tai, literatūros platini
me ir tt., moterys daugiau
siai gerų patarimų turėjo. Jos 
sakė, kad reikia literatūrą 
siūlyti, o ne laukti, kad kas 
paklaustų.

Nckurie delegatai kritikavo 
mūsų laikraščių redaktorius, 
kad mažai telpa žinių iš dirb
tuvių, bet konferencija rado, 
kad mes patys turime tai ap
rašyti. nes mos dirbtuvėse ir 
ūkiuose dirbame. Ta konfe-, 
rencija ragino daugiau rašyti į 
į laikraščius mums patiems.

Iš kuopų raportų pasirodė,. 
kad mes daug veikiame už 
Progresyvių Partiją.

Po konferencijos Grand 
Rapids draugės davė pietus. į 
Ačiū draugėm už jų darbą. • 
Tokius pietus pagaminti tai j 
reikia daug darbo. Po pietų • 
prie stalų daugelis išsireiškė | 
apie mūsų veikimą. Ypatin-; 
gai draugės moterys. Jos iri 
padainavo ir padeklamavo ir i health and safety or other- 
kalbose drąsino, kad nenupul- į wise, have the right to re
tume ūpe, nes mūsų darbo! quire an employeę^to perform 
vaisiai pasirodo visam pašau-: his work assignment on any 
lyje ir kapitalistų klasė puo-' unit in less time than the 
la desperaeijon. Tad, draugai, company's time study shown 
ir draugės, dirbkime, kiek pa- for this assignment, provided 
jėgdami. Nors mes ir seni, I the employee is not assigned

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

Specialistai Pritaikyihui
Šermenims, Vestuvėms ir Bankietams

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

* t

Paul Gustas Funeral Home, 
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS 
Telefonuokite dieną ar naktj

EVergreen 7-4774

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

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

kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.
Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg

’ pareikalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega.

August Gustas ' 
BELTAIRE FLORIST

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

' (Kampas 68th St.) 
i s xAtsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų ir tt.> 

telefonuokite
SHoreroad 8-9330

bet mūsų darbas už naują 
mokslą jaunas ir mūsų jauno
ji karta negalės mums pri
mesti, kad mes nekovojome 
už ateitį.

Pas mus fanneriai ima ne 
juokais veikti už kooperaty
vą. šalia Scottvillės stato na
mą dėl krautuvės. Tą dar
bą varo Farm Union. Ir iš 
tikrųjų ūkininkai turi ką 
nors daryti. Pavyzdžiui, pie
no kainą numušė nuo $4.70 
iki $2.70 ant šimto svarų, o 
mums mieste tik du centu ant 
kvortos. Farmeriams moka 
po $2.70 už šimtą svarų, o 
mes mokame 18 centų už 
kvortą.

Farmeriai baigia laukus už-» 
sėti ir biskį nori pasilinksmin
ti, tai LLD 218 kuopa turės 
išvažiavimą prie Round Lake, 
nortų pusėj, prie Township 
svetainės. J. Ž.

Detroit, Mich.
TAI IR SPRENDIMAS!
Fordo darbininkai paskelbė 

streiką prieš kompanijos įves
tą baisią paskubos sistemą. 
Streikas tęsėsi 24 dienas. Uni
jos vadai, kuriems neapeina 
darbo žmonių reikalai, kaip 
Walter Reuther ir jo pagel- 
biniilkai susitarė, kad streiko 
užbaigimą pavesti arbitraci- 
jai. Na, ir štai kokis spren
dimas: t

‘‘Does the Company under 
the contract, on the basis of 

more than 480 minutes of 
work as measured by the time 
study in eight-hour shift?”

Išeina, kad kompanijai 
suteikiama daugiau teisių rei
kalauti skubinti, negu pačios 
kompanijos žmonės nustatė. 
Didesnės išdavystės ir negali 
būti. Fordo darbininkai čjo 
į streiką prieš paskubą, o uni
jos bosai viską apvertė aukš
tyn kojomis.

Unijos bosai nereikalauja, 
kad unija turėtų savo žmo
gų prie darbo laiko kiekio nu
statymo, bet paveda spręsti 
kompanijos atstovams. Aišku, 
tokis arbitracijos patvarkymas 
kompanijai patiks, nes ‘‘time 
stucty” paliekama jos pasta
tytų asmenų valiai.

• Kita, Rouge* buvo surengtas 
'piknikas sekmadienį, kuriame 
kalbėjo Reuther ir Thomson. 
Jie gyrėsi, kad streikas {‘lai
mėtas.” Sakė, kad nuo penk
tos iki septintos valandos bus 
balsavimas priimti ar atmesti 
streiko baigimą. Taip buvo 
nedėlioj vakare, o jau pasi
rodo, kad šeštadienio naktį 
buvo darbininkams išsiuntinė
ta telegramos, kad jie 10 va
landą ryto stotų prie darbo, 
tai yra, pirma negu tas bal
savimas prasidėjo. Rep.

Boston, Mass.
■ P. P. Antras Mass. Valstijos 

Suvažiavimas .
Birželio 5 d. atsibuvo Me

chanics Building, Paul Revere 
Hall, antra Progresyvių Par
tijos metinė konvencija (su
važiavimas). Delegatų buvo 
suvažiavę 149 iš 26 miestų 
ir miestukų Massachusetts 
valstijos. Lietuvių delegatų 
7, visi iš Worcester, Mass.— 
Janulienė, Jusienė, K. Kosu- 
lis, J. Senkus, P. Sadauskas, 
J. Jeskevičius ir D. ,G*. Ju- 
sius.

Suvažiavimui programa pri
ruošta labai tvarkingai, kiek
vienas suvažiavimo dalyvis 
turėjo sau po ranka mimeo- 
grafuotą suvažiavimo progra
mą, Partijos By-Laws kopijas, 
platformos kopijas ir organi
zacijos komiteto raportą. 
Įstatus ir platformą atskirai 
po perskaitymo kiekvieno pa
ragrafo apkalbėjo suvažiavi
mas ir kaip kur pataisė. Visą 
priėmė vienbalsiai. Ilgų kal
bų nebuvo, vien branduoliniai, 
reikalingi ir reikšmingi prane
šimai. Direktoriaus W. A. 
O’Brien raportas labai įdo
mus buvo. Prie užbaigos kon
vencijos ilgesnę agitatyvę pra
kalbą pasakė Bernard Conal, 
Nacionalinis Partijos direkto
rius. Taip viskas sklandžiai 
ėjosi, kad nuo 11 vai. ryto 
iki 6 vai. po pietų suvažiavi
mas atliko visą darbuotę, kur, 
rodosi, reikėtų poros dienų, 
kad tiek dalykų išklausyti. Iš
rinko valdybą ir 22 komiteto 
narius, pirmininku tas pats 
Oliver S. Allen.

Rezolliucijos' liko priimta 
šešios. Pasižymėjau šias: or
ganizacijos reikalais, kas link 
6-šių negrų-nekaltai siekiamų 
nužudyti Trenton, N. J., kad 
SAV paliautų rėmusios Grai
kijos monarchistinius fašistus, 
idant baigtųsi civilis karas, 
kad trys komunistai, tuojau 
būtų paleisti iš kalėjimo, ku
rių dabar eina teismas New 
Yorke.

Suvažiavimui % diena gana 
šilta buvo, nors ir erdvi di
džiulė salė, tačiau visi prakai
tavome.

Po 8 vai. vakare buvo pra
kalbos, bet neteko būti.

D. J.

Kiekvieną Laisvės skaity
toją prašome gauti nors po 
vieną naują skaitytoją ju
biliejaus atžymėjimo proga.

Ar gavote Laisvei naują 
skaitytoją jubiliejaus* atžy- 
mėjimui?

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

-r. .... r ,, r|M

Lawrence, Mass.
. Vietos Komunistų Partijos 

organizacija išleido lapelius, 
aiškinančius svarbą streiko. 
Mat, Eastern Mass. Railway 
kompanija sumanė nukapoti 
darbininkams 10% algų ir 
panaikinti dvi savaites apmo
kamų vakacijų, kurias pir
miau darbininkai turėjo/' Iš
eina, kad kompanija pasiklojo 
skaudžiai nukapoti darbinin
kų algas.

Darbininkai priklauso prie 
ADF unijos. Jų unija įteikė 
kompanijai reikalavimą pa
kelti algas 15%, vietoj suma
žinimo, nes pragyvenimo reik
menys nenupigo, o pabrango.' 
Tai geras darbo žmonių atsa
kymas.

Pasirodo, kad kompanija 
pradėjo puolimą ant organi
zuotų darbininkų pirkioje vie
toje. Jeigui jai pavyktų šiems 
algas nukapoti, tai tada jau 
žiauriau pultų mažiau orga
nizuotas darbininkus. .

Kaip visada turčių reikalus 
palaiko komercinė spauda, 
taip ir vietinis dienraštis “The 
Evening Tribune” rašo už 
kompaniją. Komunistų Parti
ja savo lapeliuose ragina vi
sus darbininkus palaikyti 
Eastern Mass. Ry. darbinin- 
gus, nes jeigu jie apgins sa
vo reikalus, tai mažiau bus 
puolimo ir ant’ kitų darbinin
kų.

★
J. Žinkevičius (Zinkus) mir

damas paliko $20,500 turto. 
Bus teismo išspręsta, kam tie 
pinigai teks, nes nepalikta jo
kio rašto. Yra ir daugiau pa
našių pinigų, kuriuos paliko 
kitataučiai. Negerai, kad 
žmonės gyvendami nepasirū
pina apie savo turtą, kam jis 
turi tekti po tų žmonių mir
ties.

★
Didžiųjų korporacijų savi

ninkai verkia, kad būk jie ma
žai pelno padaro ir negali 
darbininkų algas pakelti. Bet 
iš Washingtono praneša, kad 
tik pačios stambiausios kor
poracijos, 1948 *metais, atmo
kėję valdžiai taksus vis vien 
pelno tur.ėjo $8,000,000,000. 
Gi kitas pranešimas, kuris 
apima ir mažesnes korporaci
jas, tai* yra bendrai 1,322 kor
poracijas, sako, kad jos pelno 
turėjo net $11,100',000,000.

Aišku, kad tą pelną pada
rė iš darbininkų prakaito.

Vice-prezidentas Barkley 
kalbėdamas j Bostone šaukė į. 
bendrą frontą prieš komunis
tus. Jis nuogąstavo, kad ko
munistai valdys visą pasaulį.

Taip, komunizmas yra jėga. 
Komunistai yra dalis darbo 
žmonių, kurie moko, kad jei
gu darbo pelnai eis visuome
nės gerovei, tai visiems bus 
geriau ir smagiau gyventi. Su
prantama, tokis mokinimas 
nepatinka- tiems, kurie nori, 
kad pelnai eitų korporaci
joms, o ne liaudžiai. Beje, 
Barkley nei žodeliu; neprisi
minė apie reikalą kovoti prieš 
fašizmą.

Maine Central Rairoad Co. 
vien balandžio mėnesį pada
rė gryno pelno $138,653.’ Tai 
didelis pelnas! Bet jeigu 
darbininkai pareikalaus pakel
ti algas, tai kompanija šauks, 
neturi iš ko. ~

★
Sekmadienį; 19 'd. birželio, 

Maple Parke, Methuen, šali
mai Lawrence, įvyks Lietuvių 
Literatūros Draugijos 7-tos 
Apskrities metinis piknikas. Į 
šį pikniką suvažiuos daug lie
tuvių iš visos Naujosios An
glijos.

Parkas labai gražus, gam
ta tiesiog kvieste kyiečia vi
sus ir visas atsilankyti. Tu
rėsime skanaus gėrimo ir gar
džių valgių. Bėgamais klau
simais prakalbą pasakys D. 
M. šolomskas, dienraščio 
Laisvės redaktorius. Visi ir 
visos dalyvaukite.

Liepos 3 dieną dienraščio 
Laisvės piknikas įvyks didžia- 

ja'me Vose’s Pavilione, May
nard e, kur įvyksta kas metai. 
Teh suvažiuos tūkstančiai 
žmonių. Bus malonu vieniems 
su kitais susitikti.

Iš Lawrence važiuosime bu
sti. Kurie norite būti užti
krinti vieta buse, tai nelauki
te paskutinių dienų, bet tuo
jau užsiregistruokite pas J. 
Supetrį, Ig. čiuladą ir S. Pen- 
kauską. Juos galite sueiti Pi
liečių Kliube arba Maple 
Parke. v S. Penkauskas.

Worcester, Mass.
MIRĖ JURGIS J. WASSEL

Mirė Jurgis J. Wassel, gy
venęs 147-A Vernon St. Buvo 
70 metų amžiaus. Gimęs Lie
tuvoje. Dirbo pas American 
Steel & Wire Co. Ameriko
je išgyveno 42 metus.

Paliko nuliūdime žmoną— 
Agotą, sūnų—Petrą, kuris gy
vena Union City, N. J., dukrą 
—Anna, jau vedusią, seserį— 
Uršulę Adomaitienę, gyvenan
čią šiame, mieste, taipgi anū
kų. Palaidotas į Mope Ce
metery, birželio 6 d.

Agota Wasel'iene labai daug 
darbuojasi progresyvių orga
nizacijoms, ypatingai prie ga
minimo maisto. Taipgi buvo 
nuo lietuvių delegatė į Wash- 
ingtoną reikale apgynimo 
liaudies laisvių. Lai būna ve
lioniui lengva Amerikos že
melė, o šeimai reiškiu gilią 
užuojautą nuliūdimo valan
doje! D. J.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoją 2 ar 1 kambariai 

su virtuve, maudyne ir šiluma, gra
žioje vietoje, arti busų j New Yor- 
ką ir Newarką. Su savininku gali
ma susisiekti per telefoną. Šaukite 
po 6-tos vakarais iki vėlai naktį: 
KE 2-2690 J. Antrašas: 299 Hickory 
St., Kearny, N.'J. (135-7)’

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

ALDLD 155 kuopos susirinkimas 
įvyks pirmadienį, birželio (June) 
13 d., pradžia 7:30 vai. vakare, Lie
tuvių svetainėj, 29 Endicott St.

Dalyvaukite visi nariai ir atsives
kite naujų, nes yra daug svarbių 
reikalų aptarimui. — A. W.

(135-6)
tl ........... .........- —- —. " '■'**

MONTELLO, MASS.
LLD 6 kuopa rengia milžinišką 

pikniką, kuris įvyks birželio (June) 
12 deną, Lietuvių Tautiškame 
Parke. Bus gera muzika, galė
site smagiai pasišokti ir pasilinks
minti. Taipgi bus šviežių užkandžių. 
PradžiaT vai. po pietų. Kviečiame 
visus atsilankyti. — Komisija.

f (134-5)

CAMDENj N. J.
LLD 133 kuopos .susirinkimas 

įvyks sekmadienį, 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)

Rochester, n. y.
Rochesterio Moterų Klubas ren

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

SHENANDOAH, PA.
LDS’ 34-ta kuopa rengia pikniką 

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

DETROIT, MICH. *
Pranešame Detroito ir apylinkės 

lietuviams,^ kad birželio (June) 12 
d. Liet. Literatūros 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 pasitenkinsite. Pelnas 
nuo šio parengimo yra skiriamas 
dienraščiui Laisvei. Visi žinome 
kaip labai yra reikalinga dienraš
čiui pagelba. Būkite išvažiavime ir 
paremkite savo dienraštį.

Kęjrodis: Važiuokite Telegpapn 
Rd. iki Pennsylvania Rd., čia ■’'pasu
kite po dešinei iki Jim-Daly( Rd., 
sukite po kairiai iki privažiuosite 
No. 18536. '. (133-5) J

Artistas Rockwell Kent 
Kalbės Lietuviais Ap
gyventuose Miestuose

Rockwell Kent
Rockwell Kent, pasaulinės i 

plotmės • artistas, didžiosios 
darbininkų pašaipinės Inter
national Workers Order pre
zidentas, šiomis dienomis iš
vyksta po miestus sakyti pra
kalbas temoje'“The % Way to 
Peace.” *

Artisto mitingai bus taip 
pat įdomiai praturtinti daino
mis ir liaudies šokiais vietinių 
IWO chorų ir kitų mejio' gru
pių.

Kent raportuos ir iš Pary
žiuje įvykusios Taikos Konfe
rencijos, kurioje jis dalyvavo, 

j kur jis susitiko su atstovais iš 
i virš 50 šalių. Tarpe kitų, ten 
i buvo delegacija iš Tarybų Są- 
' jungos ir iš naujųjų demokra- 
į tijų — Čekoslovakijos, Len- 
| kijos, Vengrijos. Jo prakal- 
| bos įvyks:

Pittsburgh e — šį sekmadie
nį, birželio 12-tą, 8 vai. va- 

; karo, 6328 Forbes St.
Detroite — birželio 13-tos* 

vakaro 8 vai., pirmadienį, 
2705 Joy Road.’

Youngstown — birželio 14- 
tos vąkaro 7 vai., 1440 Thorn
hill Road.

Akron—birželio 15-tos va-
■ karo 8 valandą, Jewish Cen
ter, Balch Št.

Chicago—birželio 16-tos va
karo 8 valandą, Peoples Au
ditorium, 2457 West Chicago 
Avenue.

Cleveland — birželio 17-tos 
vakaro 8 vai., 11123 Buckeye 
Road.

Lietuviai kviečiami ir nesi
gailės nuvykę į tuos įdomius 
mitingus.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau brolio Vinco Balnio, ku

ris prieš karą gyveo Argentinoj po 
šiuo antrašu: Calle Pineiro, No. 631 
Pineiro, Buenos Aires, Rep. Argen
tina.

Jo paties, ar žinantieji apie jį 
malonėkite man pranešti, už ką 
būsiu labai dėkingas. Vinco Balnio 
brolis Zigmantas Balnis, 24 Oalha 
Ave., Norwood, Mass. (135-7)

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS

Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

Telefonas
EVergreen 4-9407
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TELEPHONE
STAGG 2-5043

ciiwnuffininiiKinruiHmuinmuinmwB

RES. TEL.
HY. 7-3681

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIUS 

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager 

(Laisniuotas Balsaniuotojas)
Liūdesio valandoje-kreipkitės pas mus

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
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HELP WANTED—FEMALE
REIKALINGOS MOTERYS

AVIŲ ŽARNŲ ATRINKfiJOS
Patyrusios

$45.00, Nuolatinis Darbas
SAYER, 195 Wilson Ave.,

Brooklyn, N. Y.
(135-7)

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

KINIJA
Žengia į Laisvę

Nauja brošiūra
Paraše

D. M. ŠOLOMSKAS
Labai svarbi brošiūra, duo-A 

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

Puslapių 32, kaina 20 c.
Platintojams gera nuolaida. 

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

Kurie užsisakysite po vieną 
kopiją prisiuntimui per paštą, 
malonėkite prisiųsti 25c vertės 
U. S. pašto stampomis, 5c ar 
10s vertės.

Užsakymus prašome siųsti:

L/A I S V Ė
„P 427 Lorimer Street

Brooklyn 6, N. Y.

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

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

BROOKLYN, N. Y.
! Visokiausi vaistai, kosmetikai kū

dikiam reikmenys, {vairūs daik- ’ 
teliai, ligonių kambariui reikme
nys už griežtai žemas kainas.

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. EVergreen 7-6238MATTHEW A. BUYUS 
(BUKAUSKAS)

□
Laidotuvių Direktorius

□ □ □

426 Lafayette St.
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

7

TELEVISION
SHUFFLE BOARD

c
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NewYorto^MfeZInftH
Civilių Teisių Kongreso 
Konferencija Svarstys 
Teisių Gynimą

Svarstyti žingsnius praplėti
mui ir pastiprinimui veiklos 
už civilines teises, kurios kas 
diena labiau trempiamos val
dančiosios klasės interesams 
tarnaujančių tūlų valdininkų, 
New Yorke šaukiama konfe
rencija. Dalyvaus Civilių Tei
sių Kongreso skyriai. Kvie
čiamos ir visokios teises ginti 
norinčios organizacijos, taip 
pat atskiri asmenys.

Konferencija įvyks birželio 
25-tą, City Center Casino, 135 
W. 55th St., New Yorke.

Konferencijos vienu iš žy
miųjų punktų bus Įkalinimas 
trijų komunistų vadų ir su 
tuo surištas paneigimas žmo
gaus teisių.

Pajūriečiai Buvo 
Žiauriai Užpulti .1

I
—-------——

Policija, “karaliaus” Jamži- ' 
nojo prezidento) Ryano kon- j 
troliuojamos unijos ofiso už- ! 
rodyti mušeikos praėjusį an- I 
tradienį žiauriai išardė pikie- 
tą, be pertraukos maršavusi 
prie West Side prieplaukų, 
New Yorke.

Pikietas buvo suorganizuo
tas protestuoti prieš diskrimi
naciją^ Prieplaukų bosai, su 
Ryano sutikimu, pradėjo mė
tyti iš darbo, alkinti negrus 
laivakovius.

Dieną anksčiau, pirmadienį, , 
majoro O’Dwyer policija ii į 
mušeikos buvo ž.auriai sulau
žę 4 0 negrų laivakrovių 
(longshoremanų) sėdėjimo 
streiką. Pasėkoje to, sekamą 
dieną, antradienį, tūkstančiai 
negrų ir baltų darbininkų, ti
kro unijizmo ir darbo saugu- | 
mo šalininkų, buvo susirinkę : 
pikietuoti.

Pasiruošdann atakai, bosai 
ir Ryanas prieplaukas laikė 
uždaras iki no pietų. ‘Popie- 
tį pradėjo vkrii po kitų at- 
maršuoti bosai su jau organi
zuotomis br ridomis vedini. 
Sakoma, kad tų bandų daly
viams buvę atmokėta už ne- Į 
dirbtas dvi valandas dėl tos 
mobilizacijos. ' Didžiuma,įsa
koma, buvo spaudžiami mar- } 
šuoti su bosais, tad jie tik i
atmaršavo, bet nedalyvavo
užpuolime—tą atliko tarp jų 
įmaišyti specialiai gengsteriai. '

Atakai dirvą iš pat ryto 
priruošdinėjo policija, atvedusi 
ir pastačiusi greta pikietuoto- 
jų 150 vyrų, kuriems sumobi
lizuoti panaudota skersai gat
vę nuo dokų esanti legijonie- 
rių raštinė. Tarpe jų buvo

Birželio 12-tą Būkite Su 
Savo Apskritimi Piknike

Pirmasis visos plačios Di
džiojo New Yorko-Brooklyno- 
New Jersey lietuvių kolonijos 
bendras piknikas, rengiamas 
Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo Trečiosios Apskrities, 
įvyks jau šį sekmadienį, bir
želio 12-tą.

Piknikas bus visiems žino
mame Lithuanian Liberty 
Park, 340 Mitchell Ave., Lin
den, N. J. Pradžia 1 valan
dą dieną. Įžanga tik 50 cen
tų (taksai įskaityti), šokiams 
gros Pavidžio orkestras.

Tarukiniai iš Pennsylvania 
stoties, 32nd St., New Yorke,

Vasariniam Bolingui 
Liberty Auditorijoje 
Gerai Sekasi

. i Lindeną eina dažnai. Išsės-1 
ti Wood Ave. stotyje, Linde-1

i ne. Smulkmeningo kelrodžio I 
■ žiūrėkite pikniko skelbime.
i LDS Trečioji Apskritis, jos i
I darbštus komitetas, visuomet 
į draugiškai ir tėviškai duosniai 
ateina talkon kuopoms ir ben
drai lietuvių organizacijoms 
bile reikale. Jūs šį sekmadie
nį dalyvaukite su apskritimi . 
smagiame piknike, gražioje I 
draugijoje ir aplinkoje.

Greta Liberty Parko yra i 
miestavasis parkas norintiems 
plačiau pasivaikščioti, ramiai 
pasėdėti, paskaityti, ar mau
dytis.

Iš Daug Miestų Atvažiuos į :
Laisves Pikniką Busais į

Visuose New Jersey, Con
necticut, taipgi rytinės dalies 
Pennsylvanijos, Marylando ir 
kitų gretimų New Yorkui vals
tijų miestuose lietuviai jau 
dabar skubiai mobilizuojasi 
atvykti skaitlingais būriais Į 
dienraščio Laisvės metinį pik
niką.

štai, kaip apie savo dar
buotę atvykti Į Laisvės pikni
ką praneša iš kaimyniškų 
New Jersey miestų:
HARRISON-KEARNY, N. J.

LLD 136 kuopa gegužės 3 
d. laikytame susirinkime nu
tarė busti važiuoti į dienraš
čio Laisvės pikniką,kuris 
įvyks liepos 3 d., KlAšiiaus 
parke, Maspeth, N.- Y.

Bušą apsiėmė suorganizuoti, 
kaip ir kasmet, kapitonas Jo
nas Degutis. Jonas Degutis 
prašo, kad visi, kurie norėsite ; 
važiuoti į Laisvės pikniką,

[turėtų tikietus, nes kitaip-bu»s 
pervėlu.

Dėl buso ir tikietų kreipki
tės po šiuo antrašu: Jonas 
Degutis., g^John St., Kearny, 
N. J. ’ Sekr; .

★
, CLIFFSIDE, N. J.
Kazys Steponavičius susirū

pinęs dėl cliffsidiečių vykimo 
Į Laisvės pikniką. Jis mano, 
kad būtų galima suorganizuo
ti busą, bet reikėtų aplankyti 
žmones namuose. Jis pats to 
negali padaryti, būdamas be 
abiejų kojų. Tačiau jis gal
voja kitokiais būdais tai at
siekti.

Brooklyniečiai,- aišku, taip 
pat rūpestingai ruošiasi tuos 
svečius pasitikti. O pabalia- 
voti piknike bus galima sma
giai ir iki vėlumos, nes pikni
kas Įvyks sekmadienį. Gi se-

Liberty Auditorijoje bolin- 
gas '— turbūt vėsiausias visa
me Brook lyne-New York c. La
bai patogu jame pabolyti 
karštais ’vasaros vakarais. Tai 
žinodami,- lietuviai holininkai 
buriasi i grupes vasariniam 
bolingui.

Praėjusio trečiadienio va
karą Įvyko pirmasis bendras 
vyrų ir moterų vasarinis bolin- 
gas. Prisirinko labai skaitlin
gai ir smagiai žaidė. Dideliu 
būriu suėjo lietuviai. Buvo i)' 
kitų kaimynų, ši grupe susi- 
rinkdinės kas trečiadienis vi
durvasario mėnesiais. Paskui 
—nusitars, kas toliau daryti.

Tačiau ne visi norintieji be
lyti gali ateiti trečiadieniais. 
Negi visi galem ir sutilpti. 
Tad—

ĮC'ta bolytojų grupė susi- 
rinkdinės penktadieniais. Pir
masis antros grupes bolingas 
Įvyks birželio 10-tos vakarą. 
Kviečia visus norinčius susi
burti Į grupę. • Kviečia ir no
rinčius bent retkarčiais pabo
lyti, nes iš didelės grupės vi
suomet pasitaiko Kam nors 
reikalas išvažriio:?.. tūlam su
sirgti, ar dirbti viršvalandžius, 
negali ateit’.

Greta regu’iarių grupių vi
suomet yra vietos ir pašali
niam.

Bolingas veiks ir bile vaka
rą per visą vasarą, kada tik
tai susirinks grupė bolytojų. 
Vienok specialiai pabrėžiame 
tuos du vakarus dėl to, kad 
tais vakarais susirinks dau
giau bolytojų, bus smagu 
žaisti, o tokiais vakarais la
biau užtikrintas ir visoks pa
tarnavimas.

Ateikite pabolyti šio penk
tadienio vakarą 1 Ar.

Pikietavo New York 
Post

CIO American Newspaper 
Guild New Yorko Lokalo na
riai birželio 8-tą pradėjo pi
kietuoti New York Post už 
tai, kad jis Įtalpino užstrei- 
kuoto Bel! Syndicate atsiųstus 
raštus. Gildija prieš ta syn- 
dikatą streikuoja jau nuo ge
gužes 16-tos.

' Syndikatas/ yra Įstaiga, ku
ri užperka Įvairius A raštus,' 
braižinius ii- kitokias laikraš
tines medžiagas ir už suside
rėtą mokesti ją parduoda, 
nuolat siuntinėja su juo pa
laikantiems sutartis laikraš
čiams. '

Kiek pirmiau buvo užpikie- 
tuoti dienraščiai Herald - Tri
bune ir Daily Mirror, tebe- 
tal p in antie ji užstreikuoto' Bell 
Syndicate medžiagą.

Angliškas darbininkų dien-I 
raštis Daily Worker pirm I 
streiko taipgi naudojosi tūlo
mis to syndikato medžiago-> 
mis, bet prasidėjus streikui tų Į 
medžiagų nebenaudoja.

Gesinant St. Nicholas Are
noje iškilusį gaisrą buvo pri- 
dusinti dūmais ar sužeisti 60 
gaisravusių. t

Pratęsia Sales Tax 
Dar Trejiems Metams—

Majoras O’Dwyer reikalavo | 
ir Miesto Tarybos didžiuma i 
nubalsavo pratęsti taksus ant 
pirkinių (sales tax) dar tre-Į 
jiems metams. <

šešiolika balsų prieš 5 nu- I 
tarta aptaksuoti ir tuos pir
kinius, kurie būtų supirkti 
užmiestyje bandant išvengti 
mokėjimo taksų.

Pamatinė taksų suma yra 2 Į 
nuošimčiai. Tačiau biedniokų i 
šeimos, kurios verčiasi nuo! 
dienos iki dienai, neišgali 
pirktis vienu kartu po daug 
prekių, išmoka taksais kele- j 
riopai didesnį nuošimtį. Pa
vyzdžiui: toks neišvengiamas I 
daiktas, kaip kūdikiui. koji
naitės, perkant po vienerias* 
paima 4 nuošimčius taksų.

• Prieš tuos taksus balsavo ; 
darbietis Eugenp-^P. Connolly, | 
komunistas Benjamin J. Da- < 
vis. Juodu argumentavo, kad 
tie taksai vyriausia gula ant

biednuomenės, kuri • neišgali 
mokėti. »

Taipgi prieš tuos taksus 
balsavo brooklynietis liberalų 
partijos kaunsilmanas Louis 
F. Goldberg, Queens republi- 
konas Walter C. MčGahan ir 
Manhattan republikonas Ed
ward Rager. Pastarieji bal
savo prieš juos savotiškais su
metimais — Queens atstovas 
sakė, kad jo apskritis negau
na atitinkamo tų taksų Šero, 
o Rager kritikavo, kad mies
to valdžia nesuvaldanti “graf- 
to ir išeikvojimo.” Jeigu to 
.nebūtų, sakė jis, tų taksų ne
reikėtų.

Greta maisto, kuris ir da
bar yra netaksuojamas, nume
ta taksus nuo visokių maistui 
Įpilti popierinių iųdų ir prie 
maisto vartojamos popieros. 
Naujieji taksų metai praside
da su liepos 1-ma.

Pasilieka taksuojamos lažy
bos (betai) ir pakeleiviams iš- 
rendavojami viešbučiuose kam
bariai po 5 nuošimčius; ga- 
sas, elektra, telefonas po 3 
nuošimčius.
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JOHN YUSKA

kreipkitės pas jį ir pasipirki- 
te tikietą iš anksto. Taip, 
kad savaitė laiko prieš va
žiuosiant Į pikniką jau visi

karna diena, pirmadienis, 
taipgi nedirbama diena, mūsų 
šalies nepriklausomybės pa- 

' skelbimo šventė—Liepos 4-ji.

Auditorijoje
Birželio 12-tą, šį sekmadie

nį, žymi kaimynų organizacija 
užsisakė roast beef pietus į 
apie porai šimtų žmonių. Gre
ta kitko, sako svečiai, būtinai 
duokite dezertui auditorijos 
namu darbo obuolinius pajus. 
Taip ir sutikta. /

Turint Ttau-g svečių, aišku, 
ir saviškiams, kasdieniniams 
svečiams, bus pasirinkimas 
visokių valgių pilnesnis, negu 
būtų paprastą vasaros sekma
dienį.

Aido Choras
Susirinkimas Aido Choro 

narių -— buvusių, esamųjų ir 
busimųjų — įvyks šio penk
tadienio vakarą, birželio 
(June) 10-tą, 8 vai., Liberty 
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-

Du ginkluoti plėšikai Įsiga
vo į pasiturinčio bučerio Sass 
namus, Bronxe, surišo tarnai
tę ir išsinešė .^14,000 vertės 
kailinių.

REIKALAVIMAI
Reikalingas darbininkas prie res- 

tauranto su likeriais, .mokantis da
ryti sandvičius ir kitą restauranto 
darbą. Gera mokestis ir patogios 
darbo sąlygos. Kreipkitės:

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

PA.IIEŠKOJ1MA1
As, Povilas Astrauskas, pajieškau 

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

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

SUSIRINKIMAI
* BROOKLYN, N. Y.

Bendros Veiklos Komitetas susi
rinkimas įvyks penktadieni, birželio 
10 d., 8-tą vai. vakare, Liberty 
Auditorium, Richmond Hill, N. Y.

Visi draugijų atstovai dalyvauki- 
te! — J. W. Thomson. (134-5)

REAL ESTATE
RICHMOND HILL, N. Y.
Parsiduoda namai, visi su šiluma 

ir garadžiais, visi tušti. Mažai te
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. V.

Tel. EVergreen 4-3487.
Tel. REpublic 9-1506.

(134-6)

PARDAVIMAI
East New York, Brooklyn, Pine 

St. 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)

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y.
, (1—2 dienomValandos, j g—g vaj{arajs

Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0203

107-13 Jamaica Avenue, 
Richmond Hill 18, L. L, N. Y.

Mes laikome didžiausios batų išdirbystės SUNDIAL SHOE 
COMPANY, tikrai skūrinius batus dėl kiekvieno nario šei
mynoj, ir parduodame su mažu uždarbiu. Taigi pas mus 
pirkdami, niekad neapsigausit.

Krautuvė tik 8 blokai nuo BMT Ulth Street stoties ir tiek pat 
nuo Liberty Auditorium. Tad prašome užeiti. 
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TONY’S d,
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 1
221 South 4th Street

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
! Valandos:

į 1— 5 vakare
Penktadieniais uždaryta

---------------------------------------- !------
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Joseph Zeidat Jr., prop; x
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS
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ir legionierių, dėvinčių legio-1 
no kepures, o keli net ir uni- į 
formas. Pora iš jų nešiojo' 
uniformas su komandieriaus ir ; 
vice-komandieriaus žymėmis. I 
Kiti būriai atvesti iš Ryano Į 
raštinės.

Mušeikos laukė, kol pikie-I 
tuotojai prasiskirstė, pikietas į 
sumažėjo, jame likosi apie 
300 asmenų, tarpe jų daugelis 
moterų ir vaikų. Gauja įsi-, 
veržė į pikietuotojus, pradėjo Į 
juos stumdyti nuo linijos. O . 
policija noriai juos leido, vie-I 
tomis ir pati policija padėjo 
mušeikoms stumdyti ir daužy-į 
ti pikietuotojus. Policijos rai-, 
teliai grūdo žmones prie .sie
nų, tvorų, subway stotin. Ke-, 
turi jauni darbininkai areš-i 
tuoti.

Hollywoodas turi tik vie
ną* moterį direktorę Doro
thy Arzner, tačiau ir ta ne
gauna darbo per daugelį 
metų — amerikietiškoji ly- 
gybe.

įspėja ape Pavojų 
Dėl Sprogimų

Prašalin^mui pavojų vai
kams ir visiems gyventojams 
apsaugojimui nervų, yra už
drausta pardavinėti vaikams 
sprogimus ar įvairias sprogs
tamąsias medžiagas, kuriomis 
“šaudoma” liepos 4-sios šven
tės sezonu.

Nežiūrint drausmės, dauge
lis krautuvių sprogimus par
davinėja, o vaikai,, nesupras
dami pavojaus, juos perka.

Vaikams atrodo šposinga, 
kuomet išgązdina praeivius, 
i uos apšaudo, kartais ir apsvi
lina, nes jie visai nežino, kad 

| tūlose sąlygose, tūlose kombi- 
nuotėse tie sprogimai gali ir 
nužudyti ar visam amžiui su
žaloti juos pačius1 ar bile ką 
kita. Jau dabar, mėnuo pirm 
šventės, sužalotas 15 metų 
berniukas.

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

Choro Pirmininkė.

Eddie Albert, žymus filmų 
aktorius, o pastaruoju laiku 
tapęs ir sėkmingu prodiuse
riu, visais sezonais prisilaiko 
prie Adam Hat skrybėlių. Va
sarai jis turi šiaudinę, kurių 
Adam Hat firma gali pritai
kyti kiekvieno veidui, reikalui 
ir ištekliui. Šiaudinių gerovė 
vasarai yra ta, kad apsaugo 
plaukus ir galvą nuo per sti
prių saulės spindulių, tačiau 
perleidžia orą, yra lengvos ir 

patogios dėvėti.

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tek Virginia 7-4499 .

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptas

Darome ir Pritaikome Akinius:

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y>

Tel. ST. 2-8342

‘SORROWFUL JONES”
žvaigždžiuoja LUCILLE BALL iš Damon Runyon apysakos 

Scenoje — asmeniškai Louis Prima ir jo Orkestras 
hr kitos žvaigždės. PARAMOUNT Times Square

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop 
Frank Domikaitis 

Savininkas 
417 Lorimer Street 

Laisvės Name 
Brooklyn, N. Y. .

Kvepiančiai' keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas. ,

Peter Kapiskas

Peter 
KAPISKAS

RAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus I
I 11

RHEINGOLD
BEER & ĄLES - j;

32 Ten Eyck St. i
Tel. EVergreen -4-8174

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE 

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

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) — Penkt., Birį. 10, 1949




