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Norint, kad darbas būtų 
sėkmingas, reikia prie jo ge
rai pasiruošti.-

Tai sakydamas, turiu gal
voje mūsų kultūrines pramo
gas, numatomas ateinantį ru
denį ir žiemą.

Užėjo vasara, karščiai, ta
čiau dabar, vasarą, mes kaip 
tik privalome rūpintis tuo. kas 
bus rudenį ir žiemą.

Š. m. pradžioje Vilniaus 
“Tiesa” parašė Įvedamąjį apie 
Dainų Dieną, būsimą 1950 
metu liepos mėnesį.

Dainų Dienoje dalyvaus 30,- 
000 dainininkų, atstovaujan
čių visus Lietuvos kampus ir 
kampelius.

1950 metų liepos mėnuo, j žinkelinių darbininkų, pir- 
rodosi, dar toli, bet “Tiesa” i miausiai įtariamus “raudo-į 
ragina Lietuvos liaudies cho-j nuosius.”
rus ir jų vadovus jau dabar l MacArthuras liepė ma- j 
tai iškilmei ruoštis.

Argi tai nėra ge’*as pavyz
dys ir mums? 
kaip mes 
privalome 
t is rudens

Ar tai n erode, 
Amerikos lietuviai, 
dabar, vasarą, ruoš- 
ir žiemos darbams? Į

jau buvo 
jubiliejinė

rašyta, 
(30 me- 
įseis s.

kad mūsų 
tų) dienraščio laida 
m. rugsėjo 16 dieną.

Ji bus padidinta ir iliustruo
ta.

*Mes nuoširdžiai prašome 
mūsų skaitytojus ne tik svei
kinti Laisvę, savo dienraštį, 
bet ir jai parašyti — rašyti 
jubiliejinei laidai savo nuo
mones apie Laisvę, ypatingai 
apie dienraštį.

Tikimės, jog kiekvienas mū
sų bendradarbis, kiekvienas 
veikėjas būtinai tam numeriui : 
ką nors parašys.

Siųsdami straipsnius, pažy
mėkite, kad jie yra taikomi 
jubiliejinei laidai.

Esant LDS 111-čiosios apskri
ties piknike, Lindene, Antanas 
Matulis priminė, kad Juozas 
Kačcrgis, žymus mūsų akto- 
rius-mūgėjas, serga sunkiai ir 
jis dar vis tebėra ligoninėje.

Nuoširdūs
Juozas greit 
tų !

linkėjimai, kad 
ir pilnai pasveik-

K irt v k lis rašo

BEDARBIŲ ARMIJA PADIDĖJO IKI PENKIŲ MILIONŲ
. i i nu •— ‘ m_____________________________________ ___ _-----------------------------------------------------------------QJ - *

MacArthuro Įsakymu, Valdinės Įstaigos ■ Mėgina Paslėpti
Paleidžiama ioo,Įioo Tikrąjį Bedarbių Skaičių ir Krizę

A

Japonų Gelzkelieciy I . -- - - - - - - «- - - - - - - - - - - - - - - - -
-------  i . Washington. — Valdžia i j|ej Valdžia nei Kongresas Neplanuoja Pašalpiniu Darboj

Tokio, Japonija.- Japo- ?!ePia tlkrW bedva>'bl? aka? 
nu valdžia, pagal generolo «« uzglostyt di-

Tokio, Japonija.—

MacArthuro įsakymą, šį 
mėnesį paleis 100,000 gele-

žinti ir kitų valdinių Japo
nijos darbininkų - tarnau
tojų skaičių.

Pernykščias MacArthu
ro. įsakymas užgynė valdi- 

' nių darbininkų unijoms net 
į derybas eiti su valdžia dėl 
algų ar sąlygų pagerinimo.

Lėktuvų Darbininkų Streikas 
Prieš .Bell Kompaniją

Buffalo, N. Y. — Su
streikavo 3,000 darbininkų 
prieš Bell lėktuvų korpora
ciją, kuri'Stato karinius 
lėktuvus valdžiai.

Streikieriai, tarp kitko, 
reikalauja pakelti algą 15 
centų valandai.

Nusimelavo Chamberso 
Pati Teisme

New York. — Išgverusio 
šnipo Whittakerio Cham
berso pati teisme prieš Al- 
gerį Hissą, liudydama po 
priesaika, taip, klampojosi 
ir sau prieštaravo, kad fe
deralis teisėjas Sam. H. 
Kaufmanas pirmadienį per- 

i traukė teismą — davė jai
iš laiko “pataisyti savo at

mintį.”
Hiss, buvęs valstybės de-

. Tūlas J. 
Kolom bijos :

“Esame čia dar naujokai.
Visko stokuojam. Nėra dar-I partmento valdininkas. kai- 
bo, buto, drabužių, bet jau tinamas už tai, kad jis 
vienu dalyku, tai gal ir per dviem atvejais kreivai pri- 

'daug mus didysis Perkūnas siekęs. Mat, Hiss pareiškė 
apdovanojo.

“Lietuvių kunigų, tai ir jau
nų, senų, narzdotų, visokiose 
uniformose turim iki kaklo ir 
vis dar naujų atvyksta. .• Visi 
jie baisiai rūpinasi mūsų dū
šiomis ir tuojau įsitaiso pui
kiausiai, □ mūsų griežiu kū
nai sulysę, pilvai įtraukti, silp
nai pridengti, bet apie tai tė
veliai nesirūpina. Liepja pa
kentėti, nes būsią geriau pas 
Abraomą...” (MontevidejAus 
“Kultuvė,” 1949 m. kovo 
mėn.)

Kentėk, ponas Kirtykli, o 
būsi išganytas!

“1940 metų birželio 15 sve
timi tankai suvažinėjo Lietu-

, Kaip matome, paduotajame 
sakinyj įsiskverbė klaida — 
nežinia, ar ji “redaktorl-ka” 
ar “zeceriška.” Vietoj žodžio 
“Lietuvos” turėjo būti Sme
tonos. i

1940 metų birželio 15 dieną 
Lietuvoje subyrėjo, sutrupėjo 
ištižusi, lietuvių tautos neap
kenčiama smetoninė diktatū
ra.

Tur būt jokioje kitoje ša
lyje fašistinė “santvarka” taip 

z lengvai, be kraujo lašo, nesu
žlugo, kaip prieš devyneris 
jnetus Lietuvoje!

Dėl tų 
džiaugiasi

po priesaika federalei 
grand džiurei, kad jis nene
šė valdžios sekretų Cham- 
bersui, kuris sakosi tuos 
sekretus perleidinėięs “So
vietų agentaųi;” Hiss taip 
pat prisiekė, jog po 1937 
m. sausio 1 d. niekuomet 
nesimatė su Chambersu.

Chambersienė, dabar liu
dydama už savo vyrą, kar
totinai pati sau prieštaravo. 
Vieną kartą ji sakė, jog 
paskutinį sykį ji ir jos vy
ras matę Hissą 1936 m. 
gruodžio 29 d.; kitą kartą 
ji “sviečijo”, kad pasku
tinis jų pasimatymas buvęs 
1937 m. gruodžio 31 d.

“Svietkė” painiojosi, mė
gindama atsakyti ir į kitus 

Hisso advokato Strykerio 
klausimus.

LENKAI SUĖMĖ ŠNIPĘ
Varšava. — Tapo areš

tuota Halina Mirth, ameri
kinės ambasados vertėja. 
Lenkų valdžia kaltina ją už 
šnįpavimą prieš Lenkijos 
Liaudies Respubliką. Ame
rika* protestavo prieš Hali- 
nos areštą. Lenkija atmetė 
protestą.

liūdi ponai, 
darbo žmonės.

bet Skaitykite tuo klausimu šios 
dienos editorial^. ,

delį pramonės pasmukimą 
žemyn.

1 Valdin. Statistikų (skait
menų) Biuras praeitą sa- 

į vaitę skelbė, kad gegužės 
! mėnesį visose Jungtinėse 
! Valstijose buvę apie 3,300,- 
000 bedarbių.

Bet CIO Elektrininku U- 
nijos skaičiuotojai atrado 
4,800,000 bedarbių. Ir pre
zidento Trumano ūkinių 
patarėjų komisija pripaži
no, kad elektrininku vadai 
paskelbė teisingesnę skait
linę, negu valdžios biuras.

New Yorko Daily Mir- 
ror’o Washingtoniškis ra
šytojas Drew Pearson’as 
išgavo tūlus valdinio biuro 
slepiamus skaitmenis ir, 
jais pasiremdamas, parodė, 
jog dabar yra iki 5 milionų 
bedarbių.

Per 5 pastarąsias savai
tes fabrikiniu pramonių ir 
geležinkelių Šerai - akcijos 
Wall Stryte nupuolė 4 bi- 
lionais dolerių; ir vien tik 
praeitą pirmadienį tų šėrų 
kainos nukrito 1 bilionų, 
250 milionų doleriu. Tai 
stambus ženklas, kaip plin
ta krizė, kurią valdininkai 
vadina “atoslūgiu” (reces
sion).

Valdžios Statistikų Biu
ras apgaudinėja » ne tik 
“publiką”, bet ir Kongresą,

slėpdamas tikrąjį bedarbių 
skaičių’

Tuo tarpu nei valdžia nei 
Kongresas net neplanuoja 
viešųjų darbų bedarbiams 
paremti.

Demokratas senatorius 
James Murray siūlė paskir
ti 15 bilionų dolerių vie
šiems darbams ir reikalin
goms paskoloms. Bet dar 
negirdėt to pasiūlymo rė
mėjų Kongrese.

Per 6 pastaruosius mėne
sius bedarbių armija padi-

MASKVOS SPAUDA KALTINA 
VAKARINIUS TALKININKUS

Anglijos Geležinkeliečiai 
Atmetą Valdžios Pasiūlymą

London. — Geležinkelie
čiai su pasipiktinimu atme
tė valdžios pasiūlymą. Jie 
streikavo sekmadieniais, 
reikalaudami pakelti algą 
dviem doleriais per savai
tę. Valdžia siūlė vien tik
tai 10 iki 50 centų priedą. 
Tad geležinkeliečiai nusi
tarė ir toliau sekmadie
niais streikuoti.

“Socialistų” valdžia gra
sino net jėgą panaudot lai- 
vakrovių streiko laužy
mui.

Maskva. — TASS, oficia
li Sovietų žinių agentūra, 
kaltino anglus - ameriko
nus ir francūzus, kad jie 
per neribotą laiką nori lai
kyti užėmę vakarinę Vo
kietiją; todėl jie atmeta 
Sovietų pasiūlymą taikos 
sutarčiai gaminti ir už me
tų po sutarties pasirašymo 
ištraukti visą svetimųjų 
kariuomenę iš Vokietijos.

Paryžius. —• Nepavyko 
Keturių Didžiųjų koman- 
dieriams Berlyne susitarti 
dėl prekybos panaujinimo

tarp vakarinio ir rytinio 
Vokietijos ruožtų. Rytinis 
ruožtas yra Sovietų žinybo
je.

Amerikos, Anglijos ir 
Francijos užsieniniai mini
strai siūlė ir toliau palikti 
Vokietiją ir Berlyną pada
lintus į vakarinį ir rytinį 
ruožtus.

Sovietų užsienio ' reikalų 
ministras Andrius Višins
kis laukia nurodymų iš 
Maskvos, kaip atsakyti į tą 
pasiūlymą.

dėjo 2,300,000, sako Elek- 
trininkų Unijos apskaičia
vimas. Jie neteko bent 2 
bilionų dolerių algų. Tuo 
tarpu farmerių pajamos su
mažėjo pusantro biliono do
lerių.

United Press žinių agen
tūra apklausinejo ūkinius 
valdininkus, ir jie sakė, kad 
birželio (June) pabaigoje 
būsią 4 milionai bedarbių. 
Bet. Elektrinįnkų Unijos 
skaičiuotojai tvirtina, jog 
to mėnesio gale bus jau 5 
milionai, 500 tūkstančių 
žmonių be darbo.

Žemdirbystės sekreto
rius Charles Brannan, kal
bėdamas Des Moines mies
te, lowoj, įspėjo, kad jei 
Kongresas neužgirs jo rei
kalaujamos paramos f ar
mėnams, tai gal įvyks “di
džiausias ūkinis griuvimas 
šios šalies istorijoj.”

Anglai Atakavo Ginančius 
Fabriką Vokiečius

Milžiniškos Tūly 
Bizniy Vadų Algos

Washingion. — National 
Theatres - judamųjų pa
veikslų kompanijos pirmi
ninkas 'Charles P. Skouras 
li948 metais gavo $810,000 
algos. Tarp kitų šimtatūk
stantinių algų yra šios:

American Tobacco kom
panijos pirmininkas Vin
cent Riggio gavo $484,’- 
202 algos.

Twentieth Century - Fox 
judžių direktorius — $370,- 
650.

Colgate - Palmolive mui
lo kompanijos pirmininkas 
— $350,000.

Nacionalės alkoholio kor
poracijos pirmininkas Se
ton Porter — $310,000.

Geltonųjų laikraščių lei
dėjas William Randolph 
Hearst — $300,000.

Bethlehem Plieno korpo
racijos pirmininkas Eugene 
Grace — $293,279/.

Judamųjų paveikslų^ akto
rė Betty Grable — $208,- 
000. . ’ • '

Maskva.—Sovietine spau
da rašo, kad Turkija pla
nuoja statyt karines bazes 
Viduržemio Jūroje, o Šve
dija žada paremti tą turkų 
darbą.

Harvardo Studentai 
Užgina Komunistus 
Mokytojus

Cambridge, Mass. — 
Harvardo Universiteto stu
dentų laikraštis Crimson 
apklausinejo Iželis tūkstan
čius sutdentų, ar pripažinti 
komunistam teisę mokyto
jauti bei profesoriauti.

672 studentai prieš 507 
balsavo už teisę komunis- 
tąms mokyti socialių mok
slų; 902 prieš 304 užgyrė 
komunistus m o k y t o j us 
gamtiniams mokslams, o 763 
prieš 412 rėmė komunistų 
teisę mokytojauti literatū
ros, filosofijos ir kalbų kla
sėse.

Harvardo Universiteto 
prezidentas James B. Co
nant praeitą savaitę sykiu 
su 19 kitų panašių “švietė
jų” išleido pareiškimą, rei
kalaujantį uždraust komu
nistus mokytojus samdytį.

Crimson pasmerkė tą pa
reiškimą, kaip raudonųjų 
raganų gaudymą.

Amerikonai Sukišę 6 Bilionus 
Dolerių Čiango Tautininkams, 
Kaip Sako Kinų Žurnalas

Hong Kong. — čionaiti- 
nis kinų žurnalas China 
Digest rašo, kad ameriko
nai išeikvojo''daugiau kaip 
6 bilionus dolerių, remdami 
Čiang Kai-šeko tautininkų 
karą prieš kinų komunis
tus. Sako:

— Amerikonai ir anglai 
bandė paversti Kiniją di
džiąja savo tvirtove karui 
prieš Sovietų Sąjungą, bet |

tie imperialistų planai liko 
pragaištingai sudaužyti.”

Net šią 12-ją valandą na
miniame kinų kare ameri
kiniai imperialistai dar ne
sirengia nuimti savo lete
nos nuo Kinijos žemės ir 
deda visas pastangas, siek
dami sunaikint naująją Ki
niją. Tačiau, pamatysime, 
ar Amerikos biznieriai iš
galės dar daugiau kvaily
bių daryti.

Iš Konrnnistn Teismo
New York. — Federalis 

ferities apeliacijų, teismas 
pirmadienį atsisakė paliuo- 
suot už užstatą Johną Ga
tesą, Daily Workerio re
daktorių, vieną kaltinamų
jų komunistų vadų. Teismas 
sakė, jog dar svarstys, ar 
paleist Gatesą iš kalėjirho. 

' Apskrities teisėjas Medi
na įkalino Gatesą 30 dienų, 
už tai, kad Gates atsisakė 
išduoti kitus komunistus.

Apeliacijų teismas taip 
pat atidėjo sprendimą Hen
rio Winstono ir Guso Halio 
prašymo paleisti juos iš 
kalėjimo už užstatus.

Medina įkalino Winstoną 
ir Hallą, iki pasibaigs byla 
prieš komunistų vadus, už 
tai ,kad jiedu teisme pro
testavo prieš bausmę Gate- 
sui. , . z

Visi trys dabar iš kalėj i-

mo atgabenami teisman. Į- 
kalinimas tramdo jų pasita
rimus su apsigynimo advo
katais.

TITO PRAŠO PARAMOS . 
Iš AMERIKOS

Paryžius. .— Amerikos 
valstybės sekretorius Ache- 
sonas ir Anglijos užsienio 
reikalų ministras > Bevinas 
tarėsi su Jugoslavijos Tito 
ambasadorium apie me
džiaginę paramą tai šaliai. 

, Pranešama, kad Tito pra
šė 20 iki 40 milionų dolerių 
paskolos iš amerikonų kon
troliuojamo .Tarptautinio 
Banko.

Nuo to laiko, kai Tito 
išstojo prieš Kominformą, 
tai Sovietų Sąjunga ir ar
timieji jos kaimynai 
siaurino bei pertraukė 
kybos ryšius su. Tito 
džia.

su- 
pre- 
val-

.. Frankfurt, Vokietija,.
Kuomet anglai rengėsi ar
dyti dirbtinio žibalo fabri
ką Bergkamene, tai 800 
vokiečių, vyrų, moterų ir 
vaikų, pasistatė barikadas 
aplink fabriką ir bandė ar
dytojus sulaikyti.

Pašauktas pilnai gink
luotas anglų armijos bata
lionas išblaškė bandžiusius 
fabriką apginti.

Komunistai Gavo Daug 
Balsę Trieste

Mainieriy Derybos 
Su Kompanijomis

Triest. — Čionaitinės 
savivaldybės rinkimuose 
tarptautiniai komunistai 
gavo 30,000 balsų. Vien 
tiktai krikščionių demokra
tų (klerikalų) partija vir
šijo komunistus, gaudama 
57,000 balsų.

Už jugoslaviškus Tito 
neva komunistus paduota 
tiktai 3,300 balsų. Tito ša
lininkai savo rinkimų vajui 
išleido $14,000, o tarptauti
niai komunistai tik pusę 
tiek lėšų.

Philadelphia. - Mainie-, . v. Penkioa PaTjos’. ,sto' 
riu Unijos pirmininkas J?ncl0Ts”z. Trlest° X‘JU 
John L. Lewis pradėjo de-I 
rybas dėl naujos sutarties .* s1ų; los J .
* • u # i Irlnvilznlm nnminn rooicrai

angliakasiams, samdomiemsj 
plieno kompanijų.

Kiti Mainierių Unijos va
dai Bluefielde, W. Virgini
joj, pradeda, derėtis su 
minkštųjų angliakasyklų 
savininkais iš pietinių val
stijų.

Dabartinė unijos sutartis 
su minkštųjų kasyklų kom
panijomis išsibaigs birželio 
30 d.

Daugiau kaip 450,000 
angliakasių šią savaitę ne
dirba. Lewis paskelbė dar
bo pertrauką, esą, dėl “pa
stovumo” anglies pramonė- 
je. ■ . i H

I klerikalai ,naujieji fašistai, 
dešinieji socialistai, respub- 
likiečiai ir Socialis Italų Ju
dėjimas. Šioms partijoms 
padėjo anglai - ameriko
nai, Triesto okupantai.

Tūlos kitos partijos rėmė 
Triesto miesto ir srities ne-

i priklausomybę. Silpniausiai 
pasirodė Tito šalininkai.

Kiny Liaudininkai 
Užėmė Visą Kiangsu

Peiping, Kinija. — Kinų 
Liaudies Armija užėmė jau 
visą Kiangsu provinciją; ir 
jos salą Tsungmingą.

Ties Ningpo liaudininkai 
paėmė nelaisvėn 1,000 tau
tininkų kariuomenės su 
770 šautuvų ir 35, kulko
svaidžiais.

ORAS. — Lietus, šilta*

Mokslininkas Oppenheimer 
Giria Atominę Komisiją

Washington. — Kongres- 
manų - senatorių komitetas 
klausinėjo prof. J. Robertą, 
Oppenheimerį, vieną žy
miausių atominių moksli
ninkų, apie valdinės Atomų 
Jėgos Komisijos veiklą.

Oppenheimeris karštai 
gyrė tos komisijos darbą ir 
jos pirmininką Davidą* Li- 
lienthalį. Jis užginčijo re- 
publikono senatoriaus Hi- 
ckenlooperio t v i r tinimą, * 
kad Atominė Komisija 
“baisiai blogai vedanti tą 
darbą” (atominių bombų 
gamybą).

Hickenlooperis su bičių- 
liais reikalauja pašalint 
Lilienthalį, kurį, be kitko, 
įtaria kaip “kairiųjų drau-

” . i
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/ Prisiminus Birželio 15-tą ją
1940 metų birželio 15-to j i diena nėra pati svarbiausia 

Lietuvos istorijoje diena, bet vis tik ji yra labai svarbi.
Prieš devyneris metus tą dieną sužlugo negarbinga, 

prasiradusi smetoninė diktatūra ir Lietuvoje pradėjo 
pūsti naujieji vėjai, ilgainiui “atpūtę” tarybinę santvar
ką, kurioje mūsų tėvų kraštas gyvena šiuo metu.

1940 metų vasario 14 d., keturiais mėnesiais pirm per
versmo, mūsų dienraščio bendradarbis Kaune*rašė:

•“Dabartiniu metu Lietuvos liaudis pergyvena juo
dąsias fašistinio teroro dienas. Seniai buvo Lietuvoj 
tokia žiauri reakcija. Kai buvo sužinota, kad SSSR 
atiduoda Lietuvai Vilnių, žmonės išsipylė į gatves, rin
kosi prie SSSR atstovybės, šaukė “Valio!” Minios žmo
nių nuėjo taipgi prie kalėjimo ir reikalavo išleisti po-

• litinius kalinius. Vienu žodžiu, reikalavo laisvės. Bet 
vietoj laisvės išsiuntė prieš minią policiją, kuri daužė 
žmones guminėm lazdom ir šaudė į minią. Prasidėjo 
baisūs areštai. Žvalgyba provokaciniais tikslais pa
skelbė keliolika žydiškų pavardžių, tvirtindama, kad 
demonstracijas padarė vien žydai, kad lietuviai visi 
patenkinti fašizmu. Tą melą pagavo ir “demokratiški” 
laikraščiai: “'Lietuvos Žinios” ir “XX Amžius”, tuo 
padrąsindami įsiutusią policiją. Tuoj buvo prigrūsti

' kalėjimai ir koncentracinės stovyklos. Areštavo ne 
tik žydus, bet ir lietuvius, apie tai, žinoma, neskelbda
mi spaudoj. Šimtai( žmonių ištremti į įvairias Lietu
vos. vietas. Nėra tos nakties nei dienos, kad neįvyktų 
areštai. Kretingos koncentracijos lageris (taip vadi
nama darbo stovykla) jau pilnas. Netoli jo dabar pa
statytas kitas lageris. Be to, Pabradėj (Vilniaus kraš
te) jau įsteigtas trečias lageris. Lagerių režimas yra 
pasiskolintas iš hitlerinė Vokietijos. Galima įsivaiz
duoti, koks ten režimas!...”
Tokia padėtis buvo prieš 1940 metų birželio 15 dieną. 
Amerikinė spauda, ypatingai laikraštukas “In Fact”, 

pateikė žinių, jog Hitleris, susitaręs su Smetona, buvo 
Lietuvos pasienyj pastatęs 80,000 nacių ir “turistų”, lau
kiančių užimti Lietuvą. Birželio 20 dieną hitlerininkai 
buvo manę Lietuvą okupuoti.

Kaip matome, Lietuvos viduje smetonininkai fašistinė
mis priemonėmis gniaužė kiekvieną žmonių pasijudini
mą, bruko į kalėjimus kiekvieną, kėlusį balsą prieš ne
pakenčiamą gyvenimą.

Užsienyje, Vokietijoje, smetonininkai, susitarę su Hit
leriu, mojosi Lietuvą atiduoti naciams.

Bet jiems planus sumaišė Tarybų Sąjungos vyriausy
bė, pareikalavusi, kad Smetona pasitrauktų, taipgi į- 
siuntusi Lietuvon diviziją ar dvi Raudonosios Armijos.

Smetoninis režimas buvo toks išvidiniai silpnas, kad 
jis nedrįso nei žodelio ištarti prieš įžygiuojančią Raudo
nąją Armiją! Jis jautė, kad Lietuvos liaudis yra griež
tai nusistačiusi prieš jį, režimą, jo baisiai neapkenčia; 
jis žinojo, kad jo viešpatavimo laikas Lietuvoje baigėsi.

Dėl to Smetona išvyko pas Hitlerį “atostogų”, iš ku
rių jis ir nebegrįžo.

Smetoninis režimas Lietuvoje žlugo be jokio pasiprie
šinimo. Priešingai: kai tik žinia apie smetoninio režimo 
žlugimą žmones pasiekė, jie tuojau išsiveržė į gatves de
monstruoti, džiaugtis ir galvoti apie naują ateitį, naują 
gyvenimą.

• Su tuomi Lietuvoje ir prasidėjo naujas gyvenimas, 
nauja socialistinė kryptis, apie kurią Lietuvos darbo 
žmonės seniau tik svajojo.

Lietuvoje įvyko Liaudies Seimo rinkimai, — seimo, 
kutis vienbalsiai nutarė Lietuvą paskelbti tarybine res
publika ir drauge nutarė prašyti Tarybų Sąjungos, kad 
ji priimtų Lietuvą į SSSR tautų šeimą, į tarybinių res
publikų sąjungą.

Smetonizmas Lietuvoje žlugo birželio 15 dieną, gi 
Liaudies vyriausybė susiorganizavo birželio 17.

Liaudies Seimas Lietuvą paskelbė socialistine tarybine 
respublika tų pačių metų liepos 21 d.

Matome, kokiais greitais tempais 1940 metais Lietu
voje dalykai rituliavosi! 

# • • • •
•Jei ne antrasis pasaulinis karas, Lietuva šiandien jau 

būtų pakilusi aukštame ūkinio ir kultūrinio gyvenimo 
lygy j. Deja, karas žymiai sutrukdė progresą. Vokiškųjų 
fašistų okupacija ir žiaurus teroras, be to, jų naikini
mas visko, ant ko uždėjo savo juodą ranką, padarė Lie
tuvai baisios žalos. Kare Lietuva neteko arti pusės mili
jono (žmonių. Nuostoliai baisūs, neįvertinami.

Nepaisant to, Lietuva buvo išlaisvinta ir ji šiandien 
atsistato tokiais tempais, kokie tinka tik darbingai ir 
klmopščiai taūtai.

Daugiau.
Lietuva šiandien daro kitą milžinišką žingsnį pirmyn: 

ji kolektyviną savo žemės ūkį.... Tiesa, kol kas žemės 
ūkio kolektyvinimas dar neina sparčiai, — dar tebėra* 
tik kokia 2,000 kolektyvinių ūkių visoje Lietuvoje.' Bet 
neužilgo jų skaičius labai padidės, nes valstiečiai pama- 
W jog tik kolektyviniame ūkyje jie gali susilaukti lai
mingo ir gražaus gyvenimo.

Devyneri metai, palyginti, trumpas laikotarpis, bet per

Retas iš pasaulio rašyto
jų vystėsi taip veržliai ir 
sparčiai, kaip Puškinas. 
Kęturiolikametis jaunuolis, 
jis įėjo į rusų literatūrą ir 
skaitytojų bei kritikų tuoj 
buvo pastebėtas. Puškinui 
užteko penkerių metų, kad 
jis puikiai išeitų pirmąjį, 
pradinį savo poetiško vys
tymosi etapą — etapą kla
sicizmo, kuris anais metais 
(1814 - 181i9) buvo ryš
kiausia literatūros krypti
mi. Bet juo toliau Puškinas 
vystėsi, juo smarkiau darė
si jo žengimas į priekį. Per 
bemaž ketverius metus Pu
škinas išeina visus roman
tizmo laipsnius, įsisavinda
mas šios krypties vertin
giausius elementus ir kar
tu įveikdamas jos neigia
mus bruožus.

Tuo pačiu metu, kai Va
karų Europos romantizmas 
su Bailronu pryšaky viso
kiais būdais liaupsino indi
vidualistą, pasitraukusį iš 
visuomenės, Puškinas rūs
čiai pasmerkė šį romantiš
ką herojų. Savo pirmoje ro
mantiškoje poemoje “Kau
kazo belaisvis” ir po to “Či
gonuose” jis parodė buržu
azinį savimylą ir egoistą, 
žmogų, kuris “tik sau nori 
laisvės” ir nesvyruodamas 
mindžioja kitų meilę , ir gy
venimą. Baironiško hero-., 
jaus demaskavimą Puški
nas suderino su kritika tų 
utopinių vilčių dėl “natūra
linės teisės”, kurią teigė 
-dar Russo. Puškino “Čigo
nai” — tai reikšmingas eu
ropinio romantimo utopijų 
teismas.

Jaw. nuo 1823 metų pava
sario Puškinas ėmė dirbti 
prie eiliuoto romano “Eu
genijus Onieginas”. Tai bu
vo visoje pasaulinėje litera
tūrų j e pirmas tokio mastų 
realistinis romanas. Puški
no amžininkas ir vienmetis 
Balzakas anuo metu vos 
tik pradėjo kurti savo pir
muosius romanus. Prancū
zijos ir Anglijos arenoje 
dar nebuvo tokių korifėjų, 
kaip Stendalis, Dikensas ir 
'Tekerėjus. Vyraujančios 
aukštumos visose Vakarų 
šalyse buvo užimtos ro
mantikų (Baironas, Hugo, 
Heine ir kt.).

Puškino eiliuotasis roma
nas buvo nepaprastas reiš
kinys: naujw laikų rusų po
etinė .kultųra' pareiškė čia 
savo teises į pirmąją vietą 
žmonijos priešakinių kultū
rų tarpe. Nei viena iš jų 
dar neturėjo tokio naciona
linio gyvenimo plataus rea

tą laikotarpį mūsų tauta išgyveno didelių džiaugsmo ir 
sitkrėtimp įvykių. * . ' .

Kaip bebūtų, lietuvių tauta visuomet džiaugsmingai 
prisimins tą saulėtą, gražią'1940 metų birželio mėnesio 
dieną!... ' y

listinio paveikslo, tokios gi
lių ir daugiašalių charakte
rių virtinės, tokio tobulo 
savo laisvumu bei papras
tumu pasakojimo būdo. 
Toks romanas negalėtų dar 
atsirasti nei vienoje Vaka
rų Europos literatūrų, ir 
per visą paskesnį jų išsivy
stymą tas itin sunkus žan
ras nebuvo sukurtas: “O- 
nieginas” liko vieninteliu jo 
pavyzdžiu, lyg sujungusiu 
savyje visas poezijos ir 
prozos pirmenybes.

.Tačiau ' rusų literatūrai 
“Eugenijus Onieginas” nie
ku būdu nebuvo netikėtas 
ar nelauktas, jis organiškai 
buvo paruoštas viso pir- 
mesnio priešakinės rusų li
teratūros vystymosi — sa
tyrinių Fonvizino komedi
jų, Krilovo pasakėčių, Gri- 
bojedovo “Vargo dėl proto7. 
Toji aplinkybė, kad Puški- 

, no asmenybėje jaunas ru
siškas realizmas pralenkė 
savo Vakarų Europos kai
mynus, nurodė į didėjusią 
nacionalinės rusų literatū
ros galią.

Pirmas pasaulyje pradė
jęs kurti realistinį romaną, 
Puškinas po to realizmui 
paskyrė visas savo jėgas: 
jis anksčiau kaip kiti su
prato šios krypties, giliai 
ir visapusiškai atspindin
čios tikrovę, galybę. Per 
dvylika darbo metų (1825- 
1836) Puškinas sukūrė 
liaudinę tragediją “Borisas 
Godunovas” ir ciklą dra
matinių scenų, vadinamų— 
mažųjų tragedijų, gausin
gus realistinės lyrikos še
ri e v r u s , poemas, 
pasakas, noveles ir 
apysakas. Niekas užsienyje 
neteigė realistinio meno 
principų tokioje neaprėpia
moje žanrų-įvairybėje, kaip 
tatai jau 1820 metų pabai
goje darė Puškinas: Diken
sas ir Tekerėjus niekad ne
mėgino savo pajėgų dra
maturgijoje, Balzakas ir 
Stendalis nebuvo poetais. 
Puškino genijus su vienodu 
puikumu atsiskleidė visuo
se žanruose, visur teigda
mas realistinio “patikina
mo1' principus.

Tenka žavėtis atkaklu
mu, kuriuo Puškinas gvil
deno tuos principus savo 
kritikos pastabose. Jis 
veiksmingai kovojo su 
prancūzų klasicistų “išlepi
mu”; anot poeto, jų kūry
bai buvo būdinga “baikštus 
manieringumas, juokingas 
išpūs tumas, tapęs patarliš- 
ku papratimas, žiūrėti į 
aukštesnio luomo žmones

su kažkokiu šliaužiojimu ir 
suteikti jiems keistą, ne
žmonišką išsireiškimo bū
dą.” Puškinas pats prisipa
žino, kad jis “neapkentė ir 
niekino” vokiškąjį roman
tizmą, jis griežtai kritikavo 
Lamartino ir Alfredo de 
Vinji išpūs turn ą ir anti-is- 
torizmą, nurodydamas į 
tai, jog “prancūzų liga nu
marintų mūsų ' paauglišką 
literatūrą.”

Įsitikinęs priešas tokių 
kūrinių, kurie turi “nusi
minimo ir svajingumo ant
spaudą,” Puškinas kovojo 
dėl tikro asmenų ir laiko 
vaizdavimo, dėl “istorinių 
charakterių ir įvykių” iš
vystymo literatūroje. Su 
nepaprastu nuoseklumu Pu
škinas kovojo dėl literatū
ros idėjinio turiningumo, 
primindamas apie tai, jog 
ji “reikalaują minčių ir 
minčių”. Savo ’kritikos 
straipsniuose ' ir pastabose 
Puškinas primygtinai rei
kalavo, kad poetiškoji for
ma butu natūrali, aiški,V Z Z

tiksli ir trumpa.
Daug laiko prieš Balzaką 

ir Dikensą Puškinas teigė 
meno realizmo principus. 
Tos jo kovos pasaulinę -is
torinę reikšmę ypač aki
vaizdžiai matyti ten, kur 
Puškinas kovojo dėl nau
jos tragedijos. “Kas vysto
si tragedijoje? Koks josios 
tikslas? Žmogus ir liaudis. 
Žmogaus likimas, liaudies 
likimas”, — sakė Puškinas, 
reikalavęs iš dramaturgo 
didelių istorinių ir filosofi
nių apibendrinimų. Tas ei
lutes Puškinas rašė keletą 
metų prieš pasirodžius Vik
toro Hugo estetiškam ma
nifestui. Anuo metu, kuo
met Vakarų Europos tra
gediją valdė romantikai ir 
joje net reiškėsi tendencijos 
grįžti p r i e klasicizmo 
(Ponsaras),■ Puškinas jai 
atskleidė patrauklias gy
venimo realistinio atvaiz
davimo perspektyvas. Puš
kino iškeltas estetikos pro
blemas paskui jį sprendė 
visa priešakinė XIX am
žiaus rusų literatūra, tuo 
pačiu sukūrusi pasaulinės 
reikšmės vertybes.

Vienas pirmųjų XIX am
žiaus europinėje literatūro
je Puškinas teigė savo tau
tos nacionalinio susiprati
mo idėją, gvildeno valsty
bingumo idėjas ir nurodė 
kelius išvaduoti tautą, dar 
vargusią po baudžiavos 
jungu. Vienas* pirmųjų 
Puškinas primygtinai rei
kalavo. išvaduoti asmenybę 
iš prietarų jungo. Jo moki
niai ir tęsėjai žengė pirmyn 
tais, keliais, kuriuos jiems 
nurodė visa aprėpiąs Puš
kino genijus. Pažangiajai ir 
priešakinei Rusijos litera
tūrai nebuvo būdingas ta
sai gilus skirtumas tarp į- 
vairių kartų rašytojų, ku
riuo, pavyzdžiui, buvo su
krėsta Prancūzijos litera- 

' tūra. Tuo pat laiku, kai 
i Skribas ir Ponsaras vulga
rizavo Moljero, ir Rasino 
dramaturgijos principus, 
Gogolis ir Ostrbvskis rusų 
drama!turgijai suteikė ga
lingą ir pažangų išvystymą. 
Tuo metu, kai Zolia ir visas 
praeitoje amžiaus pabaigos 
prancūzų natūralizmas at
likinėjo aiškią Balzako re
alistinių principų reviziją, 
Ščedrinas ir Čechovas kū
rybiškai vystė savo didžių
jų mokytojų ir pirmtakų 
realizmą.

Toji kūrybinė rusiško re
alizmo korifėjų vienybė bu
vo didžiai vertinga ne tik 
sparčiam nacionalinės'rusų 
literatūros vystymuisi, bet 
ar josios tarptautiniam. po
puliarumui. Ta aplinkybė, 
kad visas'priešakinis XIX 
amžiaus rusų realizmas rė
mėsi Puškino veikla, be a-

- MŪSŲ DARBO UNIJOS -
Senatvės pensija 
unijos nariams

New York. — Jau pradė
jo veikti International La
dies’ Garment Workers li
nijos ir samdytojų įvestoji 
senatvės pensijos sistema. 
Tame fonde jau yra susi- 
kubpę $3,368,836. Kiekvie
nas unijos narys, sulaukęs 
senatvės, turi teisę gauti 
per mėnesį $50. Jis turi bū
ti išbuvęs bent per vienuo
lika metų, pradedant su 
1933 metais, geram stovy
je, ir paskutiniais penke- 
riais metais be jokios per
traukos.

Pirmutiniai gauti senat
vės pensiją buvo 988 na
riai. Pirmutinis čekis išra
šytas Ike' Simon, 70 metų 
kateris, unijoje geram sto
vyje išbuvęs per 48 metus!

Šita senatvės pensija pa
liečia 85,000 sukniasiuvių. 
Tas tiesa, kad su $50 per 
mėnesį pragyventi būtų la
bai sunku, bet kai juos 
darbininkas prisideda prie 
iš valstybės gaunamos se
natvės pensijos, jam susi
daro didelė parama.

Tos pačios unijos narių 
vakacijoms apmokėti fon
de yi‘a šeši milijonai dole
rių. Unijos viršininkai skel

bėjoj imo padėjo rusų lite
ratūrai ateityje suskambėti 
visame pasaulyje. Gausūs 
daigai, kurie anuo metu iš
dygo klasikinės rusų litera
tūros laukuose buvo nusa
kyti Puškino veiklos. Už
sienio skaitytojai buvo su
žavėti tuo sielos skaistumu 
bei idėjiškumu virtinės 
merginų, kurias jie pamatė 
Turgenvo romanuose. Ta- 

.čiau ir Elena iš romano 
(“Išvakarėse” ir Natalija iš 
i “Rudino” iš esmės yra 
Puškino Tatjanos dvasinės 
dukros. Demokratiniams 
Vakarų rašytojams (pavyz
džiui, Šarliui Lui Filipui) 
didelį įspūdį padarė Dosto
jevskio užjautimas kapita
listinio miesto neturtin
giems žmonėms. Tačiau, ne
reikia pamiršti apie tai, 
kad pats Dostojevskis žavė
josi Puškino apysakos “Sto
ties prižiūrėtojas” demok
ratizmu ir humaniškumu/ 
apysakos, kuri padarė ga
lingą įtaką visam rusų re
alizmui.

Grandiozinį rusų litera
tūros triumfą visame pa
saulyje tam tikru laipsniu 
nusakė jau tasai vaisingas 
poveikis, kurį jai padarė 
Puškinas. Kaip tik jis įtvir
tino tūos poetinės formos 
idėjiškumo, meninio objek
tyvumo, paprastumo ir 
ryškumo principus, kurie 
vėliau taip viliojo visų šalių 
skaitytojus. Tatai, visų pir
ma, nusakė gigantišką Puš
kino, šio .visos rusų realis
tinės literatūros tėvo, pa
saulinę reikšmę.

Kalbėdamas apie Puški
ną viename savo straipsnių, 
didžiausias mūsų laikiĮ ra
šytojas Maksimas Gorkis 
“Eugenijaus Oniegino” au
torių pavadino “su niekuo 
nepalyginamu ..., visiškai 
nuostabaus talento žmogu
mi,” “genijumi, kuriam ly
gių nebuvo ir nėra.

“... Pažangioji žmonija, 
— rašė Gorkis, — pagal 
nuopelnus įvertins »Puškino 
literatūrinės veiklos reikš
mę, veiklos, kuri įeis į pa
saulinės " kultūros lobyną, 
kaip į jį jau įėjo Fidijaus 
statulos, Rafaelio ir Remb- 
randto paveikslai, Šekspyro 
tragedijos ir Bethoveno bei 
Čaikovskio simfonijos.” 
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bia, kad šiemeĮ vakacijų 
pinigai bus išmokami seka
mai: Dress Joint Board, 
kuris atstovauja 85,000 na
rių, išmokės $2,700,000; 
Cloak Joint Board, kuris 
atstovauja 45,000 narių, iš
mokės $2,750,000, ir Knit- 
goods Workers unija išmo
kės savo nariams $250,000.

Federacija už valdžios 
sveikatos planą

Washington, D. C. — A- 
merikos Darbo Federacija 
šimtu nuošimčių pasisakė 
už Trumano siūlomą Kong
resui “sveikatos planą.” 
Kalbėdamas F e d e racijos 
vardu, Nelson H. Cruish- 
ank pareiškė Senato komi
sijai, kad Federacija rems 
Bill 1679, kuriame yra in
korporuotas Trumano pla
nas.

Pagal šitą bilių, darbinin
kai ir samdytojai moka į 
sveikatos fondą po tam ti
krą nuošimtį. Susirgęs 
žmogus gauna gydytojo pa
tarnavimą veltui. Jis tur 
teisę pasirinkti gydytoją.

Įstatymas prieš linčą 
ir diskriminaciją

Amerikos Darbo Federa
cija, CIO ir šiaip plačios 
liaudies organizacijos rei
kalauja, kad prezidentas 
Trumanas ir demokratai 
nepamirštų savo pažadų, 
padarytų rinkimuose. Vie
nas iš tų pažadų buvo pa
darytas negrams ir kitiems 
žmonėms, kurie šiandien y- 
ra persekiojami ir diskri
minuojami. Unijų atstovai 
reikalauja, kad dar šita 
Kongreso sesija prim tų 
Fair Employment Practi
ces bilių, kuriam priešingi 
senatoriai iš Dietinių valsti
jų.

Kas liečia Atstovų Butą, 
tai spėjama, kad toks bilius 
galės būti priimtas be di
delio vargo. Ten, mat, nėra 
tokios sistemos, kad saujelė 
kongresmonų galėtų panau
doti filibusterį prieš * bilių. 
Praeityje Fair Employ
ment Practices bilius nega
lėdavo praeiti Senate.

Darbo unijos yra tos nuo
monės, kad šį sykį filibuste- 
rininkai iš pietinių valstijų 
turi būti supliekti ir bilius 
turi tapti įstatymų.

Fair Employment Prac
tices bilius uždraudžia 
samdytojams neduoti darbo 
darbininkui tikUodėl, kad 
jiems nepatinka jo odos 
spalva, arba tautinė kilmė, 
arba religiniai įsitikinimai. 
Taip pat bilius lipčą pada
ro federaliniu prasikaltimu 
ir valstija, kuri atsisako 
linčihinkus suimti ir bausti, 
turi atsakyti prieš federali- 
nę valdžią. '

i 
_L,.......

Geležinkeliai ir jų pelnai
Laikas nuo laiko geležin

kelių kompanijos pasiskel
bia komercinėje spaudoje, 
kad jos nebegali išsiversti ir 
tuo būdu apie pakėlimą dar
bininkams algų negalį būti 
nė kalbos. 'Bet štai geležin
kelių darbininkų organas 
“Labor” patiekia davinių 
apie nesvietiškus kompani
jų pelnus. Pasirodo, kad 
šiemet tik per vieną balan
džio mėnesį geležinkelių 
kompanijos pasidarė $64,- 
759,903 pelno, tai yra 20 
procentų daugiau, negu per 
tą patį laikotarpį 1948 me
tais. Padengus visas išlai
das, grynąis pinigais kom
panijų šėrininkams paliko 
$40,000,000, arba net 44 
procentais daugiau kaip 
1948 metais.



Darbo žmogus yra laimingas tada, ka
da galingas, o galingas tada, kada orga
nizuotas ir apsišvietęs. Ar jau priklauso- 

• te darbo žmonių reikalus ginančioje drau
gijoje? Ar gavote jai naujų narių?

Kas nors iš mums mielų žmonių atida
vė gyvybę už laisvę nuo fašizmo. Tačiau 
ateities laisvė ir taika priklausys ' tiktai 
nuo gyvųjų budrumo. Mobilizuokit žmo
nes-taikai užrašymu dienraščio Laisvės 1

Danute - Traktorininke
Povilas Giedraitis

Danutė atidžiai seka in
struktorių. Lengvas Balti
jos vėjelis išdraikė plau
kus, bet mergina nė nemano 
pasitaisyti šukuosenos. Ji 
bijosi padaryti nereikalingą 
judesį, praleisti žodį, o jei
gu tuo momentu instrukto
rius užves motorą, ir ji ne
supras, kaip jis tai padarė.

0 instruktorius, jaunas 
šviesiaplaukis vaikinas, ap
sivilkęs kareivišku apsaugi
nės spalvos su antpečių pėd
sakais vatiniu, neskuba. Jis 
išsiima iš kišenės rūkomąjį 
popierių, lygiai atplėšia vie
ną lapelį. Paskui išsiima 
tūzę su šilku išsiūtu užrašu: 
“Brangusis, stipriau mušk 
fašistus!” balsu skaito už
rašą ir kreipiasi į Danutę:

— Ne tu kartais siuvinė
jai, žinau, kad ne tu.

kanda lūpą ir iš naujo pa
kartoja visus judesius: nu- 
spaudžia pedalį, perkelia 
svertus ir gražuolis trakto
rius su garsiu ženklu “Sta
lingrado traktorių gamyk
la” iš pradžių šuoliu, o pas
kui lengvai juda pirmyn.

— Narsuole Danute, ra
miau, ramiau, — padrąsi
na instruktorius, o mergina 
jaučiasi laiminga. Vaikys
tėje ji sapnuodavo, kad ji 
skraido. Buvo malonu ir tuo 
pačiu laiku kiek baisu. Kaž
ką panašaus ji pergyvena ir 
dabar. Širdis lyg nustoja 
plakusi. Kaltas, matyti, vė
jas, o gal būt ir he jis, kad 
merginos akyse pasirodo 
ašaros.

Traktorius eina keliu. Ir 
i kelias, ir laukai, ir tarpmiš
kė — viskas Danutei pažįs-

Danutė nori prieštarauti, I tama. Kai jai sukako 7 me- 
kad ir ji siuntusi frontan|tai, motina apvilko Danutę 
kariams siuntini, bet ins- į švarutėle, bet sulopyta kar- 
truktorius, tuo laiku užsirū- • tūnine suknele, kurią ji pa
kęs, daro dešine koja voš 
pastebimą judesį. Pradeda 
veikti motoras, ir traktorius 
sujuda iš vietos. Mergina 
prisimena klasėje praeitą 
variklio kursą ir nori nu-Į 
statyti kas šiuo metu vyks
ta motore, 
prieš akis 
stūmuoklį, o galvoje kažko-1 
dėl sukasi 
torius.” 
mintims, 
sekusi instruktorių ir stai
ga girdi jo balsą:

— Danutė Šinskaitė, pa
kartokite.

Instruktorius išjungė mo
torą ir užleido vietą savo 
mokinei. Mergina girdi, 
kaip garsiai plaka širdis 
krūtinėje. Džiūsta burna, 
ji suvilgo liežuviu suskirdu
sias lūpas ir jėga pastumia 
pirmyn dešinę koją. Moto
ras ūžia, dreba traktorius. 

Danutė nuogąstingai su
lenkia kojas po sėdyne. Iš 
karto — skambi tyla.

— Ką tu, mergei, — prie
kaištingai kalba instrukto
rius, — argi taip galima? 
Reikia iš lengvo, supranti, 
iš lengvo ...

Danutė neatsako. Ji pri-j“]

veldėjo nuo keturių vyres
nių seserų. Apvilkdama suk
nelę motina perspėjo: “ne
šiok tvarkingai, kad mažie
siems paskui paliktų.”

Štai tuo pačiu keliu ėjo 
jos su motina į buožės vien-

. i caig! mato k|emį, j kuris matyti už 
ei mno Pluvb' įarpmi§kės, į tą, kuriame 

dabar MTS sodyba. Buožė 
iš pradžių atsikalbinėjo: 
“kam gi, girdi, tinka tok
sai vaikas,” o paskui sutiko 
imti “už maistą” mergaitę 
piemenaite.

Tai buvo 1935 metais. Ir 
lyg amžiais pažymėti pen- 
keri ilgi, metai, praleisti 
samdine vienkiemyje. Kuo
met jai sukako dešimt metų, 
ji iš piemenės buvo padary
ta aukle. Jai teko auklėti 
nedaug už save pačią jau
nesnes 
tempti 
malkas, 
tvarkyti 
tų ji tapo samdine — lygia 
su suaugusiomis moteri
mis.

Atėjo 1940 metai. Pane
munėlio vienkiemį pasiekė 
žinia, kad naujai išrinkta
sis Liaudies Seimas, pa
skelbęs Lietuvoje Tarybų 
valdžią, nutarė: žemę duoti 
tiems, kas ją dirba. Danu
tės tėvas anksti pasenęs 
Šinskas, gavo iš Tarybų 
valdžios dešimt hektarų že
mės, atrėžtos nuo buožės. 
Aną žiemą Danutė pirmą 
kartą nuėjo į mokyklą, pir
mą kartą į rankas paėmė 
knygą. .

Laimė neilgai truko. 1941 
metais Lietuvą užgrobė vo
kiečiai. Buožė atsiėmė že
mę, Danutė metė mokyklą. 
Iš naujo teko eiti samdytis. 
Buožė davė jai sunkesnį 
darbą ir su pajuoka šaipė
si: “Primesk kiaulėms, pa
nele. Mokyta tapai. Išvalyk 
tvartą.”

Kartą patyręs laisvę, 
žmogus negali pakęsti ver- 

t go padėties. Ir, nors atrodė, 
kad saulė užgęso, Danutė 
nenustojo tikėjusi, 1 kad ne- 

’ trukus ateis pavasaris, o su 
juo sugrįš laimė. Ir laimė 
atėjo. Ją atnešė Tarybinės 

■ Armijos kariai, pradūmę 
sunkiaisiais tankais šituo 
keliu. Samdinės merginos 
stovėjo tuomet pakelėse ir

žodis “karbiura-
Pasidavusi savo
Danutė nustojo

buožių dukteris, 
vandenį, skaldyti 

kūrenti 
kambarius. 12 me-

pečius,

Mar
mėtų,

Braziliete “Axis Sally’ 
gadida Hirschman, 26 
dėl viso ko buvo nuteista 20 
metu kalėti kaipo fašizmo 
talkininkė karo metu. Ji irgi 
kalbėdavusi iš Berlyno per ra
dijų, kurstydama talkininkų 
karius nekariauti prieš fašis
tus. Valdančiajai klasei Bra
zilijoje fašistai taip pat labai 
reikalingi, tad valdovas Dutra 

bausmę panaikino.

mojavo tankistams ryškio
mis lauko gėlių puokštėmis.

Ir vėl tėyas gavo žemę, ir 
vėl Danutė sėdo prie kny
gų ...

— Narsuolė, — giria in
struktorius, — šiai dienai 
užteks. — Rytoj pakarto
sim . ..

Anksčiau niekad Lietu
voje moterys nevairavo 
traktoriaus. “Kur gi mes 
galėjome vairuoti traktorių, 
— sako Danutė, — buržua
zinėje Lietuvoje aš net ne
mačiau tokios mašinos.”

Dabar metai po metų Ta
rybų Lietuvos traktorių 
parkas didėja. Pagal TSR 
Sąjungos Vyriausybės nu
tarimą šiais metais Lietu
voje papildomai organizuo
jamos 15 MTS. Iš Stalin
grado, Charkovo, Altajaus 
gamyklų į Lietuvą gabena
ma daug traktorių. Respu
blikos žemės ūkis tampa vis 
labiau mechanizuotu. Per 
vienerius metus prireikė pa
rengti didelį traktorininkų 
skaičių. Dabar ypatingai 
vertinga pasirodė iniciaty
va Danutės Šinskaitės ir jo
sios draugių, metusių šūkį: 
“Lietuvės merginos, ant 
traktoriaus!”

... Vėlai vakare susiren
ka merginos - kursantės Pa
nemunėlio MTS raudona j a- 
me, kampelyje. Kažkas iš jų 
prašo:

— Danute, paskaityk 
laišką... '

Ir Danutė išsiima taip 
brangius lapelius. Nors 
juos skaitė traktorininkės 
ir kartu ir pavieniui nema
žiau kaip ' dešimt kartų, 
merginos įdėrpiai klauso. 
Rašo joms Tarybų Sąjungos 
garsi traktorininke, Socia
listinio Darbo Didvyrė ir 
vyriausybės nąrė Praskovja 
Angelina. Šitos Ukrainos 
moters likimas daug kuo 
primena , Danutės ir kitų 
lietuvių merginų gyvenimą, 
sėdusių • prie traktoriaus 
vairo. 1933 metais Paša 
Angelina buvo pirma Tary
bų Sąjungos moteris — 
traktorininke. Dabar jų jau 
šimtai tūkstančių. /

Atsakydama į lietuvių 
merginų laišką,’ išgarsėjusi 
traktorininke papasakojo 
joms apie savo patyrimą, 
apie brigados darbą, o pa
baigoje patarė:

“Griebkitės darbo drą
siai, nesibijodamos jokių 
sunkumų.”

» — Teisingai rašo, 
pertraukdama skaitymą 
ko Danutė.

vaikuti pavėžinti netoli finansų 
nemaloniai prisiminti karo laiku 

matytus šautuvus ir tą nemalonų faktą, kad kova prieš 
fašizmą dar nebaigta. Tie šautuvai čia sustatyti, gin
kluotas Franci jos policijos būrys išsauktas prieš mi

nisterijos darbininkus jiems ruošiantis streikuoti.

Paryžietė, išvežusi 
ministerijos, turėjo

Priežiūra Stalavų įrankių

sa-

Meniniai Metalo Liejiniai

VILNIUS, vasario 25 d. — 
Dvidešimt penkeris metus dir
ba savo pamėgtąjį darbą me
ninių metalo liejinių meistras 
Arkadijus Grybauskas. Kau
no “Dailės’’ kombinato metalo 
dirbtuvėse Grybauskas šiuo 
metu baigia daryti eilę figūrų. 
Sportininkų figūros — rutulio 
stūmikas, disko metikas ledo 
ritulininkas — jo rankų dar
bas. Daugumai liejinių meis
tras - dailininkas pats paren
gia eskizus bei modelius.

Metalo dirbtuvėse gamina
mi ir kiti meno dirbiniai — 
įvairios dekoratyvinės statulė
lės, rašalinių .komplektai ir tt. 
Pradėta sportinių prizų-taurių 
gamyba.. Dalis jų yra dešim
ties briaunų su paauksuotais 
bei pasidabruotais ornamen
tais. Parengtas 
ginahis eskizas: 
pavidalo.

Apsilankius Washington e ir 
J. V. Moterų Biure

Kaipo Lietuvių Moterų 
Apšvietos Klubo delegatė 
norėčiau pranešti visuome
nei tūlus faktus, įgytus lan
kantis Washington, D. C., 
nuvykus ten Liaudies Žygy
je (People’s Lobby), birželio 
8-tą.

Dalyvių buvo daugiau, 
negu tikėtasi, virš 3,200 
žmonių (gerai užsilaikąs, 
organizuotas .būrys).

Delegacija susiformavo į 
grupes ir kožna grupė lan
kėsi pas savo distrikto kon- 
gresmanus.

Jūs, žmones, nustebsite 
sužinoję, kad kongresmanų 
“nębuvo” nei vieno, kuomet 
mūsų delegacijos nuvyko 
pas juos pasimatyti. Viena
tinis kongresmanas, pasiro
dęs ir išėjęs pasikalbėti su 
savo žmonėmis, buvo Marc- 
antonio. Jis taipgi vėliau 
kalbėjo mums visiems Tur
ner’s Arenoje. Jis buvo su
tiktas didžiausiu entuziaz
mu ir jis mus padrąsino, 
kad mūsų pastangos nebu
vo veltui, sakydamas:

“Patsai mūsų kongres
manų nepasirodvmas daro 
mūsų reikalavimus stipres
niais, ir nukaukuoja fašiz
mą.” ‘

Būdama viena iš dirban
čiųjų moterų delegačių gru- 
p ė s (American 
Labor Women’s Lobby) lan
kiausi Jungtinių Valstijų 
Darbo Departmento Moterų 
Biure. Jo viršininkė Frieda 
S. Miller, nors jai įš anks
to buvo telegrama pranešta, 
jog mes atvykstame, “pato
giai” sau pasivėlino išeiti į 
State Labor mitingą Balta
jame name ir, tikriausia, 
negalima buvo jos trukdyti 
net “pasveikinimui.”

Mus pasiuntė pas jos pa
dėjėją Miss A. B. Klovak, 
kuri buvo labai maloni ir 
pritarė visiems mūsų pasiū
lymams, ' pabrėždama, kad 
paskyros apkapotos, tad ne
daug kas esą begalima nu
veikti. Jai pasakėme, kad 
jeigu ne tiek daug būtų bu
vę skirta militariškiems rei
kalams (šaltajam karui’), 
būtų daugiau išteklių mūsų

Niekad negaląsk stalavų 
peilių — juos sugadinsi.

Visi stalavi taip vadina
mi ‘sidabriniai’ peiliai nėra 
sidabriniais. Jie yra tik plo
nai aplieti, o kai kada tik 
apipurkšti, biskelį apmalia- 
voti sidabruotu mišiniu. Ga- 
landant peilį, nugręsi tą mi
šinį, pasimatys juodas pei
lio kraštas, peilis pbadės rū
dyti.

Tas' pats yra su “stain
less” — patys pigiausieji 
yra tik apmaliavoti su be- 
plėtmio plieno mišiniu, 
brangesnieji apvilkti tiktai 
plona žievele. Sapnuoja tas, 
kas tikisi už keliolika centų 
ar už kelias dešimtis centų 
gaunąs visą sidabro ar vi
sa “stainless” plieno įran
kį".

Virtuvės darbui taikoma
sis “stainless” peiliukas, su 
mažyte geležte, kainuoja po 
kelias dešimt centų, o dides
nis visas “stainless” peilis 
— po kelis dolerius. Tas pat 
būtų su stalavų peiliu, jei
gu tas peilis būtų visas be- 
plėtmio plieno. Taigi, už 
keletą dolerių perkamasis 
setas nėra visas “stainless.”

taip pat ori- žmonių gerovei namie. Pri- 
taurė rago stačius - jai tą pareiškimą, 

panelė Klovak greit pakeitė

" Valstybės De-
administracijai

kalbos temą ir paliovė šyp
sotis.

Mes jai taipgi įteikėme 
sekamus pasiūlymus:

1. Dėl diskriminacijos 
darbe — Lygios mokesties 
moterims ir vyrams už lygų 
darba.

2. Socialio saugumo am
žių moterims numažinti, tai 
yra pradėti mokėti apdrau- 
dą anksčiau. Taipgi ap
drausti mažų Įstaigų darbi
ninkus, kur dirba po 4 ar 
mažiau, ir tarnaites.

3. Paramos motinystėje.
Panelės Miller padėjėja 

mus užtikrino, kad nors ji
nai pati nieko negalinti pa
daryti pravedimui tokių 
įstatymų, ji galės pristatyti 
a

partmento 
ir, jeigu jie matys reikalą 
tokio įstatymo, jį padarys.

Paskiausia, nors skaitau 
ne menkiausiais, noriu pri
minti diskriminacinius pan
čius, kuriuos mačiau mūsų 
nuostabiame valstybės kapi- 
toliuje, kur visi žmonės tu
rėtų būti lygūs. Su vienu to 
pavyzdžiu, tragišku ir kar
tu juokingu, susidūrėme 
taip:

Grupė iš mūsų, po kon
ferencijos, sėdome į taksiką 
važiuoti valgyti. Vairuoto
jas, pastebėjęs, jog mes iš 
kito miesto, pasakė: “Koks 
puikus miestas! Kaip jums 
patiko?” Mums, žinoma, at
siliepus teigiamai, kas nors 
priminė apie balsavimus. Į 
tai jis pasakė: “Mes nubal
savome nebalsuoti, tad jūs 
galite už mus atbalsuoti.” 
Jis taipgi sakė, jog pas juos 
nebalsuojama dėl- to, kad 
“kartais negautų juodo neg
ro majorų.”

Nuo tos vietos ėjo garsus 
pokalbis, tačiau į tai nesigi
linsiu. Jam esą “įkyrėjęs 
tas diskriminacijos biznis.” 
jis jaučiąsis, kad negras vi
suomet “turįs būti savo vie
toje:”

Baigiant, noriu pareikšti 
padėką ir įvertinimą tos di
džios progos dalyvauti to
kiame žygyje ir pamatyti 
tuos tikrus faktus, kurie 
yra taip aiškūs ir vienok 
sykiu taip apgaubti slapty
be. Nuostabu, kaip dauge-

Šeimininkėms
Ą* Skyrių Veda E. V.

KAIP PASTEURIZUOTI 
PIENĄ

Pienas, kaipo maistas, 
yra vienas iš daugiausia 
naudojamų, ir labai naudin
gas. Bet reikia žiūrėti, kad 

i būtu švarus, neužterštas, 
[švariuose induose laikomas. 
Indai turi būti išvirinti ar 
nors labai karštu vandeniu 
išmazgoti. Apart to, pienas 
turi būti sveikų karvių, nes 
karvės suserga užkrečiamo
mis ligomis, o tada ir pie
nas — užsikrėtęs ligomis. 
Kas daryti?

Perkant pieną iš krautu
vių ar iš pieninyčių jis jau 
yra pasteurizuotas, nieko 
nereikia daryti. Bet pasi- 

i taikius būti užmiesčiuose, 
kur nežinai, ar pienas svei
kas, ar jis pasteurizuotas, 
pieną pakaitink tam tikrą 
laiką. Tuo būdu'į pieną pa
tekusias ligų bakterijas su
naikinsi ir tą pieną geriant 
nebus pavojaus apsikrėsti 
ligomis.

Kaip daryti?
Užkaitink pieną iki 143 

laipsnių F ir palaikyk to
kiame karštyje 30 minutų. 
'Arba jei jau turi daryti ant 
greitųjų, tai užkaitink iki 
160 laipsnių F ir palaikyk 
15 sekundų. Nukaitus, grei
tai atšaldvk ir laikyk šaltai 
iki sunaudosi.

Bile kuo aštriu galima greit 
pratrinti plėvelę.

Tai dėl to “stainless” ar 
sidabruotus stalavus įran
kius privalome negaląsti nei 
bile kuo aštriu trinti-dilinti.

Šveitimui stalavų įrankių 
vra visokių košelių (pastes). 
Vertybė jų gal visų vienoda 
(chemiškai ištirti nemoku 
nei kitų tyrimo analyzes 
nemačiau). Man geriausiai 
pažįstamas Noxon. Tomis 
košelėmis suvilgius minkštą 
skuduriuką, patrynus sida
bruotus įrankius, lengvai 
nuvalysi užsidėjusius rus
vus plėtmus, įrankiai at
gaus blizgėjimą.

Tos košelės atsieina gal 
biskelį "brangiau, tad tūlos 
šeimininkės tikisi taupan
čios turtą, kuomet jos meta
linius įrankius šveičia su 
paprasta aštria šveitimui 
pudra (scouring powder). 
Tikrovėje, taip elgdamosios 
jos savo turtą tik žaloja.
Sidabruotiems įrankiams 

I šveisti geriausia vartoti 
minkštą skuduriuką — me
dvilninį (cotton). Vengti 
reikia dirbtinių medžiagų 
audinių bile kokiam valy
mui švelnių daiktų, kadan- 

■ gi daugelis tų audinių, ypa
čiai kuomet sudrėkinti, bū
na šiurkštūs ir braižus. 
Trinti įrankius geriausia 
išilgai, ne skersai ar ratu. 
Nuplauti muiluotu vande
niu ir sausai nušluostyti. 
Padėjus drėgnus, jeigu tik 
sidabruotoji ar “stainless” 
žievelė kiek prabrėžta, tuo- 
jaus rūdys.

Sidabruotieji geriausiai 
išsilaiko nuolat vartojami. 
Padėtus, ilgainiui aptrau
kia rusvasis plėtmas (tar
nish) jeigu jie nėra padėti 
specialėse nuo to plėtmo ap
saugančiose dėželėse ar su
sukti. į apsaugomąjį audek
lą. Tačiau ir vartojami si
dabruotieji apsitraukia plė- 
tmu prisiėjus juos varto
ti prie kiaušinių, sūrių, ar 
kitų apsčiai sieros turinčių 
valgių. • N-ė.

Medicinos Pagalba Vietoje
BIRŽAI, vas. 25 d.—Dau

giau kaip 15-20 kilometru 
te.kdavo seniau vykti Kupre- 
liškio valsčiaus gyventojams 
medicinos pagalbos. Po karo 
čia buvo įsteigta ambulatori
ja, o šiomis .dienomis įrengta 
vaistinė. Dabar kupreliškie- 
čiai medicinos pagalbą gauna 
vietoje, J- Kučiauskas.

liui žmonių dar būtiniausia 
juos .pamatyti, savo pačių 
gerovei, nes be to civilizuo
toji mūsų/žmonija reikalin
ga didžio pasigailėjimo.

Biru ta Viltis.

I '

T o d ay’s Pattern

Užsakymą, su 25 centais »ir 
pažymėjimu formos numerio 
ir dydžio, siųskite: Pattern 

Dept., 427 Lorimer Street, 
\ Brooklyn 6, N. Y.

3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Tree., Birž. 15, 1949
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(Tąsa)

Karpenkos grupė iki to laiko išaugo. 
Jon siuntė visus kariškius, atvykstančius 
į dalinį. Naujus žmones Karpenka juo
kais perkrikštydavo, pats sugalvodamas 
jiems pravardes. Paprastai jos būdavo 
taip vykusios, jog iškart “prilipdavo” 
naujajam, ir tik šia partizanine pravar
de toks žmogus 'ir buvo žinomas daliny.

Jaunąjį vaikiną už jo kombinacijas su 
minomis iš karto praminė “Saperiu - 
vandenėliu.” Taip daliny niekas ir neži
nojo, k*bks buvo tikrasis vardas riestano- 
sio rusų vaikino, pirmojo Kovpako mini
ninku- partizano, o “Saperį - vandenėlį” 
per dvejus trejus metus pažinojo tūks
tančiai partizanų — Briansko miškų, 
černigovščinos, Poliesės partizanai. Nuo 
jo lengvosios rankos išlėkdavo į orą hit
lerinės mašinos, tankai, vėliau šlaitais 
ėmė virsti traukiniai. O vaikinas, šnirp
šėdamas nosim, iškrapštinėdavo minas, 
išardydavo nesusprčgusius sviedinius, iš
imdavo iš jų sprogalą ir dėliodavo minas 
ant kelių.

Trečiojoje Karpenkos kuopoje buvo 
daug spalvingų figūrų. Be “Saperio-van- 
denėlio” kuopa margavo ryškiomis pra
vardėmis — Išmintingasis, Kunigaikš
tis, Dažytasis, Pabėgėlis, Tėvukas, Špin- 
galetas ir kiti. Kuopoje tik vienas Kar
penka neturėjo pravardės, bet niekas ne
vadindavo jo nei vardu, nei pravarde. 

-Kovotojai vadino jį tiesiai: Karpa. Šio 
vado autoritetas buvo nepaprastai dide
lis ir kuopoje ir visame daliny. Po Kov
pako ir Rudniovo labiausiai gerbiamas 
partizanas buvo trečiosios automatinin- 

, kų kuopos vadas Karpenka.
Iki karo Karpenka buvo, traktoristas. 

Nusigėręs vienas jo draugų traktoristų 
peštynių metu kažką užmušė. Karpen
ka buvo viengungis, o draugas turėjo 
žmoną ir dvejetą vaikų, žmogžudį reikė
jo teisti, jo žmona krimtosi, verkė, o jis 
pats, girtas įvykdęs nusikaltimą, Visiš
kai nusiminė ir nežinojo, kas daryti. Vie
ną kartą Karpenka ilgai kalbėjosi su šiuo 
traktoristų lauko stovykloje. Po to jis at
ėjo į teismą ir pranešė teisėjams, jog tai 
jis užmušęs žmogų. Prisiėmęs draugo 
kaltę, Karpenka savo noru nuėjo už jį 
kalėjiman, gavęs dešimt metų. Jis buvo 
pataisos darbų stovykloje. Po dvejų me
tų už pavyzdingą darbą prie kanalo jis 

, buvo paleistas ir armijoje pateko į avio- 
desantines dalis.

Toksai buvo Karpenka, keistas idealis
tas, vadovaująs trečiosios kuopos bevar
džiams, bet drąsios širdies žmonėms.

Tai jie — Išmintingasis, Kunigaikš
tis, Dažytasis, Tėvukas, Špingaletas ir 
kiti — buvo nuolatiniai mūsų partizanų 
klubo prie žvalgų kuopos laužo dalyviai 
tomis atmintinomis 1942 metų rugsėjo 
dienomis, mums besiruošiant stalininiam 
reidui.

Vėl praėjo liūtys. Keliai pažliugo ru
dens purvu. Kovpakas sugalvojo suruoš
ti paradą.

Per miško tankmę, per išvartas, duo
bes traukė pėstininkai, slinko patrankos, 
šliaužė gurguolė. Kovpakas sveikino kuo
pas. Čia pat iš “iškilmingos tribūnos” 
plūdo už pastebėtus apsileidimus. Buvo 
aišku, kad ryt poryt mes ištrauksime į y • i *
žygi-

Tomis pat 1942 metų rudens dienomis, 
man atvykus pas Kovpaką į Senosios Hu- 
tos rajoną, į partizanų stovyklą prasi
mušė trisdešimt karo belaisvių, pabėgu
sių iš Konotopo. Aš atvykau pas Kovpa
ką aš šiaurės nuo Briansko, pravažiavęs 
per visą Briansko partizanų sritį, jiė — 

i: iŠ pietvakarių stepių rajonų.
Kovpakas nėjo Briansko miškų gilu- 

mon, jis įsitaisė pačiame pietiniame miš
ko pakrašty, pralaužęs tam tikslui bloka
dą partizanų srities, kurią buvo apstoju
sios dvi vengrų divizijos.

Trisdešimt šeši karo belaisviai, pabė
gusieji iš stovyklos, užėjo Kovpako pėd
sakus dar Sumo srityje, ties Konotopu, 
bet nesuspėjo jo pavyti ir, jo pėsakus sekė 
paskui jį į Briansko miškus. Tai buvo 
daugiausia vadovaujantis sąstatas, kurio 
tarpe buvo keli žmonės, suvaidinę toli
mesnėje Kovpako partizanų susivieniji
mo veikloje svarbų vaidmenį.

k , Grupės priešaky buvo artileristas Ani
simovas, aukštas, lieknas, raudonplaukis 
šaižaus balso, staigių judesių vaikinas. 
Jis organizavo pabėgimą iš koncentraci

nių stovyklų ir be žemėlapių, be kompa
so pravedė savo draugus pro visas vokie
čių užnugario užtvaras. Jie susitiko su 
Kovpako žvalgais miške netoli Konotopo. 
Žvalgų grupei vadovavo Bersenevas. Jie 
susidūrė naktį veidas veidan ant kelio ir 
palaikė vieni kitus priešais. Susidūrimas 
pasibaigė keliais šūviais, tačiau niekas 
nebuvo sužeistas. Suradę bendrą kalbą, 
jie Bersenevo vadovaujami, atėjo į Bri
ansko miškus.

Iš jų t tarpo išsiskyrė aukštas, plačia
petis gruzinas Davidas Bakradze. Jis bu
vo inžinierius, bet armijoje tarnavo ar
tilerijos seržantu.

Kovpakas, netrukus gavęs dvi pulko 
patrankas, kurias jam atgabeno lėktuvu 
iš Didžiosios žemės, paskyrė artilerijos 
vadu majorą Anisimova. Bakradze pra
džioje buvo pabūklų vadas. Jis vaikščio
davo dideliais, lėtais žingsniais, ir ko
misaras Rudniovas susižavėjęs^ gėrėda
vosi jo plačiais pečiais, iškilia krūtine ir 
plakšnodavo jam per petį:

— Na, kaip, Davidai, susipažinai su 
vokiečiais?

— Taip, atsakydavo Bakradze, — 
toji mūsų pažintis visam gyvenimui at
žymėta, — ir išsižiodavo, parodydamas 
žandikaulį, iš kurio vienoje pusėje buvo 
išmušti visi dantys: — kėde man vokie
tis tvojo per dantis.

— Už ką gi? — klausė Rudniovas.
Pats nežinau, menkai aš suprantu 

jų kalbą, bet, rodos, už tai, kad aš Stali
no tėvynainis.

Žmonės, pabėgusieji iš"nelaisvės, para
gavusieji vokiečių “kultūros” buvo pa
grindiniai partizanų dalinio griaučiai. 
Juos partizanų vadai priimdavo su no
ru todėl, kad žmogus, pabuvojęs vokiečių 
nelaisvėje, antrą kartą niekada gyvas 
jiems nepasiduodavo. Tokie žmonės kau
davosi ligi paskutinio atodūsio ir ligi pa
skutinio šovinio.
• Man, dar naujokui, visa, kas laukė 
mūsų ateity, buvo aptraukta romantiš
kos nežinios šydu. Prityrę žmonės ėmė 
dažniau atsiminti praeitį ir iš anksto gė
rėtis būsimais žygiais, — žodžiu, visi 
nekantriai laukė signalo. Kad tik grei
čiau ištrūkus iš miško!

Pagaliau mes pakilome. Prieš saulėly
dį išsirikiavo kolona, mes ėjome pro Se
nosios Hutos gyventojus, kurie spėjo jau 
su mumis susigyventi.

Traukėme į vakarus. Perėjome miš
kus, besiribojančius su kaimais, užim
tais vengrų, blokuojančių partizanų sri
tį; perėjome “niekeno” žemę; perėjome 
tiltą, kuris buvo užminuotas vengrų ir iš
minuotas mūsų inžinierių. Atėjome prie 
Linksmojo vienkiemio. Laukdami žval
gybos, sustojome. Gurguolė susiglaudė, 
žmonės ilsėdamiesi susimetė į krūveles, 
pasigirdo tylios kalbos, sulaikomas juo
kas, po to greitu šešėliu kelio pakraščiu 
praėjo Kovpakas ir komisaras. Kovpa
kas sukinėjosi greta kiekvienos kuopos.

— Priešas už penkių šimtų metrų į 
kairę. Prašau jus, vyručiai, netriukš
mauti, netrukdyti jo ramybės.

Kolona vėl pajudėjo. Nakties tamsu
moje praėjome dar dešimt kilometrų. K(w 
lonos galva ątsirėmė į kaimą. Aš nuėjau 
su žvalgais trobon ir įkibau su Gorkuno- 
vu į žemėlapį. Netrukus prie mūsų atė
jo Rudniovas, linksmas ir džiugus:

— Štai, niekad to nelaukiau: giliai 
miega vengrai.. .

Jis priėjo prie manęs, suėmė abiem 
rankom mane už pečių ir tarė:

— Na, akademike, štai, mes pagaliau 
išėjome į operatyvinę erdvę. Dabar va
liūkauk, partizano širdie!

Vasia Voicechovičius, štabo Viršininko 
padėjėjas — “mašininkė su ūsais,” — 
kurio vaizdas taip apstulbino mane vos 
atvykus į Kovpako dalinį, — miegojo 
balne, palinkęs ant arklio kaklo. Matyt, 
jis išniro į priekį, paskui, belaukdamas 
vado, užmigo: kol kolonos galva praeis 
iki vado vežimo, reikėjo pusvalandį lauk
ti. Jo figūra ryškią! brėžėsi dangaus fo
ne, ir akimirkai man pasirodė, kad tai 
ne 1942 metai, ne Oriolo sritis. Taip tu
rėjo atrodyti Zaporožiečiai, įsiveržę į 
Krimo valstybę, arba totorių ordos, už
plūdusios Dniepro sritis. Batijaus Sagai- 
dačno šešėliai iškilo Ukrainos stepeše.

(Daugiau bus.)

Moksliniai Darbai 
Gyvulininkystės 
Išvystymo Srityje

TSR Sąjungos Vyriausybės 
priimtasis naujas trimetis gy
vulininkystės išvystymo pla- 
nas randa gyvą pritarimą 
Lietuvos TSR mokslininkų tar
pe.

Dabartiniu metu Lietuvos 
žemės Ūkio Mokslinio Tyrimo 
Instituto specialistai pradėjo 
darbą, siekiant pagerinti ir 
sukurti naujas stambiųjų ra
guočių ir kiaulių veisles.

Baisogaloje institutas gavo 
eksperimentinę bazę, kur su- 
o r ga n i z u o t a gy v u 1 i n i n k y stės 
bandomoji stotis. Čia spren
džiami racionalaus gyvulių šė
rimo klausimai, sukuriami pie
no gyvulių tipiniai daviniai, 
tyrinėjama pašaro cheminė 
sudėtis.

Parengiama bazė bandy
mams įvairių silosinių kultū
rų—saulėgrąžų sorgo, paša
rinių kopūstų auginimo ir jų 
silosavimo srityje. Prasidėjo 
daugiamečių žolių sėklų išau- 
ginimo darbai.

★ ★ ★ 
Kolektyvinių Ūkių 
Pirmininkų Kursų 
Klausytojų Pirmoji Laida

Balandžio mėnesio pabaigo
je j vyk o kolektyvinių ūkių pir
mininkų kursų klausytojų pir
mosios laidos išleidimas. Res
publikoje kolektyvinių ūkių 
kadrų parengimo mokykloje 
mokslą baigė 33 žmonės. Eg
zaminus su pažymiu “labai 
gerai” išlaikė kolektyvinių 
ūkių pirmininkai: Mažeikių 
apskrities Akmenės valsčiaus 
“Raudonosios aušros” — P. 
Mačiūnas; Šiaulių apskrities 
“Lenino keliu” — J. Kazlaus
kas; Šiaulių apskrities “Pir
myn” — Daujotas; Biržų ap
skrities “Raudonosios žvaigž
dės” — Vasiliauskas ir kiti.

Prasidėjo naujas priėmimas 
Į G mėnesių kolektyvinių ūkių 
pirmininkų parengimo kursus.

★ ★ • ★ 
Broliškų Respublikų 
Rašytojų Kūriniai 
Lietuvių Kalba

Lietuvos TSR Valstybinė 
Grožinės Literatūros Leidy
kla pradėjo broliškų respubli
kų rašytojų kūrinių, išverstų 
j lietuvių kalbą, išleidimą.'A- 
tidųotas spausdinti latvių ra
šytojos Anos Sakses romanas 
“Į kalną,” paruošta išleidimui 
masiniu tiražu puikus armėnų 
klasikinės literatūros Abovia- 
no kūrinys—“Armėnijos žaiz
dos.”

Kirgizijos ii* Užkaukazės 
respublikų rašytojų kūrinių 
vertimus ruošia geriausi Lie
tuvos vertėjai ir rašytojai.

★ ★ ★
Pas Kolektyvinių
Ūkių Sportininkus

Respublikos žemės ūkio ar
telėse susikuria nauji sporto 
kolektyyai. Klaipėdos apskri
tyje sporto organizacijos su
kurtos Molotovo vardo, “Per
galės,” Stalino vardo, "“Lai
mės” ir.kituose kolektyviniuo
se ūkiuose. Kolektyvinių ūkių 
jaunimas vasarą atliks daug 
įdomių tarpkolektyvinių leng
vosios atletikos, krepšinio, 
tinklinio^ rungtynių ir kt.

Su entuziazmu sportuoja 
Kaišiadorių apskrities jaunieji 

• kolektyvinių ūkių valstiečiai. 
Neseniai buvo sukurtas sporto 
kolektyvas Žaslių valsčiaus 
Paupūnų apylinkėje. Jam 
vadovauja instruktorius — vi- 
uomenininkas Ivanauskas.

Iniciatyviai dirba , Kelmės
apskrities Vaiguvo's valsčiaus 
“Laisvės” kolektyvinio ūkio 
sportinis kolėktyvas.

Asmenines Ekonomijos 
Sąskaitos

Lietuvos lengvosios pramo
nės įmonių stachanovininkai, 
Leningrado sukirpėjos Olgos 
M,uštukovos iniciatyva, atida
rę asmenines medžiagų eko
nomijos sąskaitas.

Vilniaus Eidukevičiaus var
do odos - avalynės kombinate, 
•Muštukovos pavyzdžiu pirmas 
pasekė .garsus stachanovinin-

kas - sukirpėjas Geleras. Da
bar jo asmeninė sąskaita — 
pati stambiausia įmonėje. Nuo 
metų pradžios Geleras sutau
pė per G tūkstančius kvadra
tinių decimetrų odos. Per 4 
mėnesius viršutinės odos kom- 
bj natas sutaupė žymiai dau
giau, kaip per visą antrąjį 
1948 metų pusmetį.

Lenktyniavimas dėl žaliavos 
ekonomijos taip pat išsivystė 
siuvimo ir trikotažo fabrikuo
se. Vilniaus “Laisvės” ir “Le
lijos” siuvimo fabrikų sukir
pėjų asmeninėse sąskaitose 
yra šilko, vilnonių ir medvil
ninių audinių sutaupyta dau
giau kaip už 300 tūkstančių 
rublių.

Lietuvos kojinių trikotažo 
įmonių tarpe didžiausių laimė
jimų pasiekė Vilniaus “Spar
tos” fabrikas, čia kasdien iš 
sutaupytų verpalų išleidžiama 
200-300 porų kojinių ir pus
kojinių.

Lietuvos Naujosios Statybos
Vilniuje atidaryta respubli

kos projektinių organizacijų 
darbų paroda.. Joje dalyvau
ja pirmaujančios architektūri
nės dirbtuvės. Stenduose — 
gyvenamų namų, klubų, vi
suomeninių pastatų, tiltų, sta
dionų projektai.

Daugelis iš pateiktų projek
tų jau įgyvendinamas Vil
niaus, Kauno, Klaipėdos, 
Šiaulių ir kitų miestų ‘staty
bose.

Artimiausiu . laiku prasidės 
Vilniaus stoties rekonstrukci
ja. Projektas numato iš pa
grindų pakeisti jos planą ir 
architektūrinę išvaizdą. Sto
ties patalpose bus įrengtas 
erdvus vestibiulis, restoranas, 
keleivių laukiamoji salė, vieš
butis, motinos ir vaiko kam
bariai, medicinos punktas ir 
kt. Vidaus a»pdailinimui bus. 
panaudotas marmuras ir rau
donmedis.
' Užbaigtas Klaipėdos ir 

Šiaulių stočių atkūrimas.
★ ★ ★

Nauji Namai Kolektyvinių 
Ūkių Valstiečiams

Tarybų Lietuvoje išsiplėto
jo kolektyvinių ūkių gyven
viečių ir naujų namų statyba 
kolektyvinių m ūkių valstie
čiams. Jau pastatyta šimtai 
naujų namų.

Raseinių apskrities “Gegu
žės Pirmosios” žemės ūkio 
artelėje daugelis kolektyvinių 
ūkių valstiečių persikėlė į ko
lektyvinio ūkio gyvenvietę. 
Čia statoma dar 10 naujų na
mų kolektyvinių ūkių valstie
čiams ir . kolektyvinio ūkio 
valdybos pastatas.

“Naujo kelio” žemės ūkio 
artelės kolektyvinių ūkių 
valstiečiai pastatė geriausią 
apskrityje pirkią - skaityklą. 
Joniškio apskrities Karolio 
Požėlos vardo kolektyviniame 
ūkyje pastatyta mechanizuota 
linų pluošto apdirbimo dirb
tuvė.

Joniškio apskrities valsčiaus 
centre — Žagarėje pradėta 
statyti kolektyvinio ūkio ligo
ninė. Vis plačiau vystosi sta
tyba ir daugelyje kitų respu
blikos kolektyvinių' ūkių.

Vyriausybinių Dovanų 
Iteikiihas Lietuvos
Žemės Ūkio Piraiūna’ms ‘

šių metų balandžio mėnesio 
pabaigoje didelė grupė Tary
bų Lietuvos kolektyvinių ūkių 
valstiečių ir tarybinių ūkių 
darbininkų buvo TSR Sąjun
gos Vyriausybės apdovanota 
Tarybų Sąjungos ordinais ir 
medaliais.

Respublikos žemės ūkio pir
mūnams už kviečių, rugių it 
cukrinių runkelių gausių der
lių gavimą 1948 metais buvo 
suteikti vyriausybiniai apdo
vanojimai.

Neseniai įvyko ordinų ir 
medalių iškilmingas įteikimas 
apdovanotųjų tarybinių ūkių 
stachanov/iniukų grupei.

• “Žeimių” tarybinio ūkio 
grandininkas Pranas žmejaus- 

, kas, gaudamas auksinę žvaigž
de “Piautuvas ir Kūjis,” Le

nino ordiną ir Socialistinio 
Didvyrio raštą, sujaudintas 
pasakė:

— Gaudamas aukštąjį ap
dovanojimą, aš dar ir dar 
kartą iš visos širdies dėkoju 
didžiajam Josifui Stalinui už 
laimingą ir džiaugsmingą gy
venimą. Pasižadu savo skly
pe 1949 metais gauti ne ma
žiau kaip 33 centnerius ruz
gių ir kviečių iš kiekvieno 
hektaro.

Tarybinių ūkių darbininkai 
priėmė apdovanojimus su di
deliu pasitenkinimu ir dėkin
gumu komunistų partijai ir 
tarybinei vyriausybei už rū
pinimąsi darbo žmonėmis.

Lietuvos TSR Aukščiausios 
Tarybos Prezidiumo pirminin
kas Justas Paleckis, įteikda
ma apdovanojimus, karštai 
pasveikino laukų stachanovi- 
ninkus su aukštais vyriausybi
niais apdovanojimais ir palin
kėjo jiems naujos darbo sėk
mės kovoje dėl gausaus 1949 
metų derliaus.

Masinis Lenktyniavimas dėl 
Aukštos Kokybės Produkcijos

Brigadų lenktyniavimas 
aukštos kokybės produkcijai 
išleisti Tarybų Lietuvoje įgavo 
masinį pobūdį.

Kaune, kur sutelkta, daug 
lengvosios pramonės įmonių, 
lęnktyniauja 300 brigadų. Per 
600 respublikos odos - avaly
nės, siuvimo ir metalo apdir
bimo pramonės brigadų išsi
kovojo teisę/ vadintis puikios

kokybės brigadomis. Vilniu
je, Klaipėdoje, Šiauliuose — 
kiekvienoje įmonėje vyksta 
kova dėl geriausios kokybės 
produkcijos išleidimo. Į lenk
tyniavimą įsijungė visų pra
monės šakų darbuotojai, tary
binių ūkių ijr MTS traktorinin
kų brigados.

“Laisvės,” “Kauno audinių/’ 
“Spartos” ir kitų fabrikų dau
gelis stachanovinių brigadų 
išleidžia tiktai pirmos rūšies 
gaminius.

Respublikoje šiuo laiku yra 
dešimtys tūkstančių stachano- 
vininkų. Palyginti su 1945 
metais, stachanovininkų skai- 
.čius padidėjo tris sn viršum 
karto.

Audinių Gamybos
Padidėjimas

1949 metais Lietuvos teks
tilininkai žymiai padidins au
dinių išleidimą.

Palyginti su pereitais me
tais, šilko audinių gamyba pa
didės daugiau negu du kartus, 
vilnonių ir lininių* — pusan
tro karto, medvilninių — 25 
procentais.

Smarkiai padidės medvilni
nių verpalų gamyba, žymiai 
išplečiamas audinių asorti
mentas. šiemet bus įsisavinta 
per 10 naujų rūšių audinių.

Paryžius. — Pranešama, 
jog Keturių Didžiųjų užsie
niniai ministrai baigs savo 
konferenciją ateinantį ket
virtadienį.

MAGNETAS
Žmonės paprastai tikisi ko nors už savo pinigus. 
Beveik vienintelis būdas patraukti juos, kad dėtų 

- sunkiai uždirbtus savo pinigus į biznį, tai yra pa
siūlyti tinkamą pelną.

Geri dividendai patraukia, kaip magnetas, šėrų- 
akcijų pirkikus. Con Edison turi gana uždirbti, kad 
galėtų mokėti žmoniškus dividendus, norint gauti ' 
naujo kapitalo, šių laikų reikalavimams patenkinti.

Jau dabar Con Edison išleidžia milionus dolerių 
per metus naujiems įrengimams, kai galėtų paten
kinti pareikalavimą daugiau elektros ir geso skal
biamosioms jūsų mašinoms, naujoviniams pečiams ir 
televizijos imtuvams varyti, taip pat ir daugeliui 
kitų įrengimų, darančių gyvenimą malonesnį. Tai* 

. gi, norint užtikrinti, kad New Yorkiečiai ir toliau 
pigiai gaus visą šviesą, karštį ir jėgą, kiek tik jiem 

.reikia, tai vis daugiau ir daugiau eilinių žmonių 
turi pasitikėti, jog Con Edisono serai yra geras pir
kinys.

Už įdedančiųjų suteikiamus pinigus mes perkame 
naujus, šiandieninius įrengimus, kurių reikia ir 
aptarnavimams paplatinti ir vis sėkmingiau ir 
sėkmingiau mūsų darbą vesti. Štai kaip mes gali
me suteikti jums tikrų sutaupymų.

Taigi matote, kodėl tinkamos elektros ir geso 
kainos yra geras biznis visiems—-vartotojui, darbi
ninkui ir pinigų įdėtojui. Jos įgalina mus mokėti 
geras algas, apmokėti aukštesnes lėšas ir patraukti 
žmones, kad dėtų pinigus, kurie reikalingi paplati
nimui ir pagerinimui mūsų patarnavimų jums.

CONSOLIDATED EDISON SYSTEM
Your best buy—electricity and gas

4pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Tree., Birž. 15, 1949



COLUMBUS, OHIO
Senato Teisdarystinis 
Komitetas Praleido 
Shepard Bilių

Pastaruoju laiku valdančioji 
klasė su VVallstryčiu priešaky
je, nematydama progų karo 
laimėti, negalėdama sulaikyti 
žmonių progreso pasauline 
plotme ir matydama neišven
giamą depresiją namuose, 
puola j didesnę desperaciją ir 
baimę. Bijo; kad Jungtinių 
Valstijų progresyviai žmonės 

£3

a*
LAISVES
SPAUSTUVE

GALI JUMS PATARNAUTI
Laisvės spaustuvė atlieka visokius spaudos darbus. 

Draugijoms, bizniams ir asmenims galime atspausdinti 
viską, kas tik jums yra reikalinga iš spaudos darbų.

Draugijos, kuriom yra reikalingos konstitucijos kny
gelė, tuojau kreipkitės į Laisvės spaustuvę. Darome 
vertimus iš anglų į lietuvių ir iš lietuvių į anglų kalbas.

Taipgi padarome visokius spaudos darbus draugijų 
parengimams. Nesivėlinkite su užsakymais. Mažiau 
rūpesčio iš anksto atlikus savo pareigas.

Popieriaus trūkumo jau nėra, Laisvės spaustuvė 
gauna visokio popierio, kokio tik reikalinga jūsų 
spausdinimams. Ką tik turite spausdinimui, kreipkitės 
į Laisves spaustuvę. •

Laisvės spaustuvėje atliktu darbu būsite patenkinti. 
Kainos už spaudos darbus Laisvės spaustuvėje yra 
prieinamos.

Reikalu spaudos darbų rašykite:

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

$

August Gustas 
BELTAIRE. FLORIST 

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

(Kampas 68th St.) 

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

Slloreroad 8-93Š0
Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką, 

ko jūs reikalausite.
Specialistai Pritaikymui 

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

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

Paul Gustas Funeral Home, 
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Tblefonuokite dieną ar naktį

EVergreen 7-4774

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

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

kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.

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

demokratiniu, būdu nepasiim- 
tų šalies valdžią į savo ran
kas. O tas, žinoma, išeitų 
ant Wallstryto grobikų ne
naudos.

Todėl ta saujelė stambių 
korporacijų deda desperatiš
kas pastangas, kad korupci
jos keliu paveikti j šalies kon
gresą, į valstijų seimelius ir 
į miestui tarybas, kad tose 
įstatymų tvėrimo įstaigose bū
tų pravesti įstatymai, kurie

TO 

uždarytų burnas visiems J. V. 
progresyviams žmonėms ir at
imtų iš jų teisę išsirinkti val
džią iš progresyvių žmonių.

Tas desperatiškas spaudi
mas paveikė į Ohio valstijos 
seimelio senato teisdarystinį 
komitetą, kuris neatsižvelgė į 
valstijos piliečių 3 didelius 
masinius protestų išstojimus 
prieš bilių. Virš 400 valstijos 
piliečių buvo suvažiavusių iš
aiškinti senato komitetui to 
biliaus kenksmingumą, bet 
senato teisdarystinis komite
tas vienbalsiai praleido She
pard profašistinį bilių.

Bartunek’o-Seibert’o biliaus 
pavaduotojas, sen. Shepard bi- 
lius esąs teisingumo depart
ment© agentų apdirbtas sulyg 
stambiųjų korporacijų pagei
davimu. Tam biliui patapus 
įstatymu, kiekvienas esąs iš
rinktų ar paskirtų valdininkų, 
ar valdžios tarnautojas Ohio 
valstijoje, pasirodęs esąs 
kenksmingas Wallstrycio inte
resams—galės būti prašalintas 
iš jo vietos. Taipgi ir nužiū
rimas progi’esyvis žmogus, ku
ris galėtų pakenkti Wallstryto 
interesams, privalės po prie
saika pereiti teisingumo de
partment© ištikimybės kvoti
mus iki jis galės būti ant Ohio 
valstijos baloto ar iki galės 
būti paskirtui į kokį nors val
dišką darbą. J. N. S.

z------------------------------

Montello, Mass.
ŠIRDINGĄ PADĖKA

Iš gilumos širdies, išreiškiu 
širdingą padėką visiems tiems 
draugams ir visoms toms 
draugėms, kurie ir kurios ap
lankė mane, kuomet sunkios 
ligos buvau prispaustas Brock- 
tono ligoninėje, kurie suteikė 
malonias.ir gausias dovanas, 
kurie atsiuntė pasveikinimo 
laiškus bei atvirutes. Ir LLD 
6-tos kuopos nariams ir na
rėms, kurie taip daug pasi
darbavo dėl manęs surinkda
mi iš geros valios žmonių ir 
suteikdami ekonominę para
mą sunkioje valandoje mano 
gyvenimo.

Dar sykį širdingai ačiuoju 
visiems! S. Baronas.

Mahanoy City, Pa.
LDS 104 kp. rengia pikni

ką 26 dieną birželio (June), 
pas St. Kuržinską sode. Pra
sidės nuo pietų ir tęsis iki vė
lyvo vakaro.

Brangūs draugai ir draugės! 
sMūsų LDS 104 kuopai tankiai 
prisieina susitikti su netikėtais 
iškaščiais; šiuos iškaščius kaip 
tik ir turime padengti iš mū
sų parengimų. Vien dėl to 
prašome visų lankyti mūsų pa
rengimą. Visus tikime priim
ti maloniai, taipgi užtikrina
me: puikiai praleisite laiką. 
Vieta jau visiems žinoma: ant 
Park Place kelio, iš Mahano- 
jaus.

Mūsų gaspadinės rengia 
gardų valgymą, taipgi bus ir 
šalto gėrimo. Kviečiame vi
sus. Rengimo Kutnisija.

Philadelphia, Pa.
Tautiškų Lietuvių Katalikų 

šv. Marijos parapijos kapinių 
apeigos atsibuvo 30 d. gegu
žės. žmonių dalyvavo nema
žai. s Pamaldos atsibuvo prie 
naujai pastatyto cementinio 
kryžiaus.

Kunigas J. J. žitus pasakė 
kalbą aiškindamas parapijos 
ir kapų reikalus, taipgi padė- 
kavojo už vieninguftią. Tai 
buvo pirmas taip žymus ap- 
vaikščiojimas.

Nepriklausomose Šv. ’ Mari
jos Kapinėse atlikta daug 
ęlarbo ir patobulinimų, suves
ti keliai, viduryje kapų pasta
tytas cementinis kryžius, bet, 
dar ne viskas, dar reikės dau
giau nudirbti.

žmonės perkasi lotus ant 
kapų,-o mirusius čia laidoja. 
Kapai darosi vis gražesni; Po 
šios iškilmės noriu ištarti pa-

Cleveland, Ohio
CLEVELAND^ ŽINIOS

I
LLD 15 Apskr. Konferencija

Gegužės 30 d. (Decoration 
dienoje) įvyko LLD 15-tos 
Apskrities konferencija dd. 
Rūbų ūkyje. Konferencija šį 
kartą buvo gana skaitlinga ir 
gana gera tarimais. Kadangi 
konferencijos protokolas ne
trukus tilps spaudoj, tad 
smulkmenų nei nekartosiu. 
Baigiantis konferencijai iš Ap
skrities iždo paaukota seka- 
miem reikalams: LLD knygų 
fondui $10, Progresyvei Par
tijai $10, pasveikinimui Lais
vės 30 metų .sukakties $10, 
Vilniai $10( Liaudies Balsui 
$5,—viso $45'. 00.

Konferenciją užbaigus buvo 
paruošti visiems delegatams ir 
svečiams puikūs pietūs. Be- 
pietaujant pirmininkas papra
šė visų svečių, kad sumestų 

I pagal išgalę atlyginimui gas- 
padinėms už pietus ir pabrė
žė, jog visas perviršis eis vie
nam iš šių dienų svarbiausių 
tikslų Civilių Teisių Kongre
sui, kuris tęsia neatlaičtžias 
kovas su siautėjančia reakci
ja.

Aukavo sekamai: A. K. Sa
lei! ir J. M. žebrys po $3.; 
po $2: J. E. Simans, F. Madi
son, K, Plaušas, P. Nemura, 
J. A. Pabalis, P. Boika, A. Jo
simas, A. V. Mockaitis, J. Pe
tronis, F. Skleris, J. Stripe ik a, 
P. Kurulis, P. A. Radžers ir 
J. A. Rūbas; po $1.50: J. Ga- 
briūnas,. E. Gabriūnienė ii- E. 
Norvilienė: po $1: J. Valina- 
vičius, F. Bauža, K. Kapiton, 
J. Dilius, A. Pason ir A. Gen- 
drich. Apmokėjus visas pie
tų išlaidas Civilių Teisių Kon
gresui liko $17.

Vėliau toj pačioj vietoj tę
sėsi piknikas. Publikos suva
žiavo neperdaugiausia, bet 
sąskaitoje Apskrities komite
tui vis tik liko šiek-tiek pelno. 
Be to, į LLD 190 k p. įsirašė 
3 nauji nariai.

★
Progresyvės Partijos 
Išvažiavimas

Birželio 5 d. pas dd. Da vaš
kus, Parma, Ohio, įvyko drau
giškas išvažiavimas. Svečių 
suvažiavo irgi neperdaugiau
sia, nors diena pasitaikė labai 
graži. Nesimatė nei pusės P. 
Partijos narių išvažiavime. 
Tankiai girdime nusiskundi
mų, ypatingai nuo tų, kurio 
neturi mašinų, jog į piknikus 
negalį nuvažiuoti. Tiesa, ne 
visur į piknikus be mašinų ga
lima nuvažiuoti, bet pas Da- 
raškus atvažiuoti tos .bėdos 
nėra — busai visai arti pri
veža, o vis tik daugelis patin
gėjo atvažiuoti.

Išvažiavime kalbėjo P. P. 
organizatorius De, Lacy. Kal
bėtojas nurodė, kiek tai dide
lių darbų Partija turi užsibrė
žus nuveikti.' Užbaigus kal
bą draugai visai . neprašyti 
pradėjo dėti aukas partijos pa
ramai. ' Aukavo po $1: J- Da- 
raška, P. Radžers, J. žebrys, 
Jonas Stripėika, P. Nemura, 

, P. Dulskis, K. Plaušas, Joe 
Stripėika, J. Bagdonas ir J. 
Simans; po 50 c.: Eva ir Ka- 
zelionis. Viso $11.

Pridėjus išvažiavimo pelną 
$16.72, viso P. Partijai pa
siųsta $27.72. Lietuvių grupės 
susirinkimai įvyksta kas an
tras ketvirtadienis kiekvieno 
mėnesio, paprastoj vietoj. Na
riai tai būtinai įsitėmykite ir 
atsilankykite.

, ★
LDS Bendras Piknikas

Jau per keletą pastarųjų 
metų LDS 4-ta Apskritis 
bendrai sti Akrono 73 kp. 
rengia piknikus. Tokis pikni
kas įvyką June 26 d., netoli 
Akrono, labai puikioje pikni
kų vietoje Winter Green 
Ledges. Kad visas Clevelan- 
das norės būti tame piknike, 
tai nėra nei kalbos, tik norė
tųsi nurodyti kelius, kaip ten 

dėkos žodį visiems vyrams ir 
moterims už draugiškumą, už 
vieningumą įsteigime ir tobu
linime šių kapų.

Ten Dalyvavęs. 

nuvažiuoti, kad nereikėtų 
klaidžioti.

Clevelandiečiams patartina 
imti E. 71st St. iš Broadway 
ir jo laikytis, vėliaus jis pasi
keičia į Breksville Rd. ir iš
veda iš miesto tiesiai į Route 
21. šiuom keliu važiuoti iki 
Route 261-—Wooster Rd., čion 
sukite po kairei; pravažiavę 2 
mylias tėmykite po kairei 
Winter Green Ledges — ten 
bus mūsų pikniko vieta. Ka
dangi minėtą dieną Clcvelan- 
de jokių piknikų nebus, tad 
kviečiame visus atsilankyti ir 
praleisti dieną su akronie- 
čiais.

★ 
LD? 55 Kp. ir 
LDPD Piknikas

Šios dvi didžiosios pašalpos 
draugijos rengia bendrai pik
niką liepos (July) 3 d. šis 
piknikas įvyks Mackinnon 
darže, 2295 Green Rd. Ka
dangi ant rytojaus bus di
džioji šventė 4th of July, tad 
galėsime gana vėlokai papik- 
ni kauti. Užsižymėkite minėtą 
dieną ant jūsų kalendoriaus.

J. Žebrys.

San Francisco, Cal.
Rakandų Darbininkų Streikas

Birželio 4 d. dvylikos stam
biu krautuvių naminiu rakan
dų darbininkai ir krautuvių 
patarnautojai paskelbė strei
ką dėl algų pakėlimo ir at
naujinimo unijos kontrakto. 
Užsidarė 12 didelių rakandų 
krautuvių.

Streiką vadovauja A. F. of 
L. Master Furniture Workers 
Guild.

★
Gamtos Šposai

San Francisco miestas yra 
pagarsėjęs šaltu oru, mat, čia, 
kad ir vasara esti kitur, bet 
San Francisco visados reikia 
žieminių drabužių per visą 
vasarą . Paprastai moterys dė
vi kailinius ir žieminius pal
tus (coats) per visą vasarą, 
vyrai irgi taip pat. Nebūna 
karšta. Todėl, jeigu rytuose 
esti karščiai virš 100 laipsnių, 
tai atvykę į San Francisco 
praleisti atostogų turi atsivež
ti žieminius drabužius. Die
nos laike vienoj pusėj gatvės 
ant saulės ' žmonės prakaituo
ja, tai tik nueik į pavėsį už 
namų ar medžiagų, gausi taip 
atvėsti, kad ir storai apsiren
gusiam nešilta. O vakare tai 
tikrai gerai reikia apsirengti.

Bet birželio 3 ir 4 dd. oras 
taip buvo sušilęs, kad siekė 
virš 93 laipsnių šilumos.. Mat,

PRANEŠIMAI
HARTFORD^ CONN.

Lietuvos Sūhų ir Dukterų Drau
gijos metinis piknikas įvyks sekma
dienį, birželio (June) 19*4., Lietu
vių Parke, Glastonbury Line, E. 
Hartford. Pradžia 12 vai. dieną. 
Busai išeis nuo 155 Hungerford St., 
1:30 vai. po pietų ir nuveš į parką.

Nariams, kurie dalyvaus piknike 
įžanga bemokamai, o kurie nebus 
piknike, tie turės užsimokėti po 50c. 
Bus skanių užkandžių ir gėrimų. 
Bus gera orkestras šokiams. Kvie
čiame visus—L. S. ir D. D. Valdyba.

(139-40),
DETROIT, MICH.

LLD 52 kp. susirinkimas atsibus 
nedėlios Pytą, 10 vai., 19 d. birželio, 
Draugijų Svetainėj. Tai mūsų pus
metinis susirinkimas, kuriame visi 
nariai ir narės turite dalyvauti. 
Svarbus'klausimas — tai nutarimas 
rudeninio programo parengimų.
Tie, kurtė nesusimokėsite duoklių šį 
mėnesį skaitysitės suspenduotais, ir 
bus “Šviesa” sulaikyta.

Dovanų vajus baigtas, bet gavimo 
naujų narių eiha darbas tolyn. At
siveskite naujų narių į kp. susirin
kimą. -— LLD 52 kp. Valdyba.

(139-9)

\ CLEVELAND, OHIO
Lietuvių Moterų Klubo susirinki

mas įvyks ketvirtadienį, birželio 
(June) 16 d., pradžia 7-tą vai. va
kare, Vokiečių svetainėje, 55th St.

Šis susirinkimas bus svarbus, yra 
daug darbų ^atlikimui, todėl turime 
pradėti 7-tą valandą. Prašau drau
gių pribūti laiku. Taipgi atsiveskite 
ir savo drauges, nes bus reportas iš 
moterų konvencijos ir kiekvienai 
moteriai bus svarbu išklausyti.—Eva 
Simans. (138-9)
■ —. i.. > i.i į Tijūnu t iMfcM.mii........ '

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

čia žmonės prie to nepratę ir 
nesitikėjo, tai dirbtuvių dar
bininkai labai, aimanavo, 17 
žmonių susirgo nuo šilumos ir 
trys mirė. Tas rodo, kad 
gamta visur padaro šposų. 
Nors čia skaitosi saulėta ša
lelė, bet žmonės karščių ma
žai mato.

Provokacijos
Komercinė spauda diena iš 

dienos prirašo eiles visokių 
nesąmonių apie tyrinėjimą 
unijų kovotojo Harry Bridges. 
Kada teisia kokį kriminalistą, 
tai spauda labai prielankiai 
rašo, bet kada teisia nekaltą 
žmogų, kuris ‘tik kovojo dėl 
gerovės darbo žmonių, tai iš
kraipo falšus ir perstato visą 
dalyką baisiai.

Dabartiniu laiku jau pradė
jo kabinėtis prie visų vado
vaujančių longshoremenų uni
jos vadovų, tai kaip kurie net 
atvirai išeina prieš savo drau
gą 14. Bridges. Bet kurie 
šiek tiek protauja, tie visi ži
no, kad čia eina dalykas ne 
apie ypatą, bet apie griovimą 
kovingų unijų ir viso progre
syvi© judėjimo.

Kinija Žengia
I Laisvę

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

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

82 puslapių. Kaina 20c.

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

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

Užsakymus prašome siųsti:

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

fc -T. aS^ a^^ ai^ fc2fc• -A’ —J—

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

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

BROOKLYN, N. Y.
'Visokiausi vaistai, kosmetikai kū
dikiam reikmenys, įvairūs daik- 

' teliai, ligonių kambariui reikme.
nys už griežtai žemas kainas.

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. EVergreen 7-6288

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS

Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

TELEVISION
SHUFFLE BOARD

Telefonas
EVergreen 4-9407

nmnnnmniniinnnninmiinmiiiiinnnninn

TELEPHONE 
STAGG 2-5043

BES. TEL.
HY. 7-8631

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIUS 

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager

(Laisnluotas Balsamuotojas)
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus

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

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

NAMV aptarnautojo^ 
PATYRUSIOS IR PRADINES 

Daug Gerų Vietų Dabar Randasi 
Mieste ir Užmiesčiuose.

ALBERTS EMP. AGENCY 
846 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y. 

INgersoll 2-4150.
Brighton trauk, iki Church Ave. Sta. 
Caton exit. 
....................... *..... .. 1111 <■ *
Šlykštūs Melai

Dabartiniu laiku laikraš
čiuose ir magazinuose didžiąją 
dalį vietos užima dėl melų ir 
niekinimo progresyvių.

Dabar dirbtuvėse ant bule- 
tino lentelės yra prisegama 
šlykštūs melai prieš komunis
tus. Vienas obalsis sako:' 
“Jeigu komunistas tau duos 
centą, tai tavo kišenius ap
kraustys už 25 centus. Būk 

I atsargus nuo komunistų.” Ki- 
' toj vietoj paveikslas sako: 
“Kinijoj šimtus, politinių kali
nių išžudė komunistai.”

Tai vis nuopelnas komerci
nės, spaudos, jų šlykštūs me
lai prieš kovingą darbininkų 
klasę. Alvinas.

SKELBKITĖS laisvėje

MATTHEW L BUYUS 
(BUYAUSKAS)

Laidotuvių Direktorius

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172



NewWko^8g0zfe7liiioi
Moterys Girdės Raportą Darbininkai Nepriėmė
Iš Washingtono 
Ir Planuos Veiklą

Bravarninkų Sąlygą
Daktarą Areštavo 
Už Abortus

mh

Apšvietos 
klubu ben- 
kitos mote- 
masinj mi-

Amerikos Moterų Kongreso 
skyrių ir prisidėjusių organi
zacijų narės, tame skaičiuje ir 
Lietuvių Moterų 
Klubo , narės ir su 
dradai’biaujančios 
rys kviečiamos į
tingą, ruošiamą išklausyti de
legačių į Washingtona rapor
tą. Mūsų klubietės prašo
mos atvykti ir atsivesti drau
ges.

Kongresistės, pasisk irsčiu
sios j mažas grupes, lankėsi 
daugelyje įstaigų. Iš grupės 
po vieną yra pasiskyrusios 
pateikti šiame masiniame mi
tinge 3 minučių raportus. Tai 
turės būti glaudūs ir įdoimūs 
raportai.

Mitingas įvyks įhrželio 
tos vakarą, trečiadienį, 
■Trejybės parapijos klubo 
talpoje, 157 Montague 

•netoli nuo Borough
Brooklyne. įžanga tik 25

Prasidėjo įkaitintų 
Žmogžudystėje 
Meilu ekiu Teismas

pa
st., 

Hall, 
c.

Bronx apskrities vyriausia
me teisme prasidėjo įkaitintų 
žmogžudystėje Raymond Mar
tinez Fernandez ir Martha’s 
Beck teismas. Renkami džiCb 
rimanai. Teisiamųjų gynėjai 
neturi jokių sunkumų atmesti 
tuos kandidatus, kuriuos jie 
skaitytų nenaudingais teisia
miesiems. Per dieną išrinkti 
tik du džiūrimanai.

Long Is- 
nužudymo

Pati byla, kaip atsimename, 
būtų turėjusi būti vykdoma 
Nassau apskrityje, 
landė, vietovėje
Mrs. Janet Fay, kurios nužu
dyme juodu yra įtarti ir, 
anot policijos, prisipažinę. 
Tačiau jie neturėjo sunkumų 
perkelti bylą į Bronx, kur jie 
tikisi bešališkesnio teismo.

Beck ir Fernandez, susiėję 
poron per taip vadinamą 
Lonely Hearts ratelį, susipaži
nę susirašinėjimu, yra kaltina
mi, kad jie per tuos susiraši
nėjimus tviliojo moteris, ku
rias tikėjosi esant pasiturin
čiomis, tikslu
pinigus. O kad jos po 
padarytų jiems bėdos, 
linę nužudymu. Tuo 
prašalinę sau iš kelio 
Fay.

išgauti iš j U 
to ne- 
praša- 
būdu

i Mrs.

Susirinkę masiniai, apie 6,- 
000, į CIO Brewery Workers 
Unijos susirinkimą streikuo
jantieji bravarnių darbininkai 
veik vienbalsiai nutarė negrįž
ti darban iki pilno laimėjimo 
svarbiausiu savo reikalavimų. 
Dėl to, sako unija:

“Streikas tebesitęsia, visos 
užstreikuotos bravarnės ir iš- 
vežiotojų firmos bus piketuo
jamos ir toliau.“

Vienu iš svarbiausių punktų 
yra reikalavimas leisti po du 
vyrus su kožnu sunkvežimiu. 
Joks bosų saldliežuviavimas 
darbininkams negelbsti, jeigu 
jie nuo per didelių su n lemenu 
kilnojimo patrūksta. Jie dėl 
to nori kartą ant visados pra
šalinti tas sąlygas, kurios 
žeidžia sveikatą.

Algos priedas — po $2 
vaitei -— taipgi skaitomas 
pakankamu.

Užstreiknotomis tebėra bra
varnės : Trommer, Liebman, 
Ruppert, Burke, Schaefer, 
Piel & Rubsam, Horrman, ir 
sekami išvežiotojai: Anhueser- 
Busch, Ballantine, Schlitz, 
West End.

pa-

s a
ne

Pakeisti bosais nuo .Willi-
Jamaica 
Naujoji 

B-53 Me-

amsburg Bridge i 
e. j u s i e j i gatve k ar i a i. 
busų linija vadinasi 
tropo! itan Avė.

Robesoną Pasveikins 
Masiniame Mitinge

Sugrįžtantysis iš kelionės 
po Europą garsusis Amerikos 
dainos ir vaidybos artistas 
Paul Robeson bus pasitiktas 
masiniame mitinge šio sekma
dienio popietį, 3 valandą, 
Rockland Palace, 155th St. ir 
8th Ave., New Yorke.

Robesonas, buvęs nuvykęs 
Europon dalyvauti suvažiavi
me už taiką, Paryžiuje, lan
kėsi po visą Europą, vakari
nėje jos dalyje, taip lygiai ir 
rytinėje, įskaitant naująsias 
demokratijas ir Tarybų Sąjun
gą.

Artistas 
LaGuardia 
nio ryto 9 
i į pasitiks 
jų ir unijų
o oo to, masinėje motorkado- 
je važiuos per Harlemą.

Masinį mitingą rengia 
Council on African Affairs, 
tačiau dalyvaus organizuota 
atstovybė iš daugelio unijų ir 
kitų masinių organizacijų.

parskris lėktuvu 
stotin šio šeštadie- 
valandą. Stotyje 
negrų organizaci- 
atstovų komitetas,

ĮB 1 K1

New Yorke areštuotas dr. ! 
Nathan RappapOrt, kurio I 
puošniai ir patogiai į-rengtame 1 
kabinete, anot policijos, de- i 
tektyvai atradę vieną mote- į 
riškę ant operacijos stalo, o ' 
kitą laukiant operacijos.

Daktarui suimti veiksmuose i 
dalyvavo ir moteris policistė. 
Ji( persistačiusi pacijente, nu- { 
ėjo pas 
vyriškiu, 
žmona.
daktaru jos operacijai, o tuo-! 
mot jį areštavę.

Daktaras turėjo kabinetą 
330 W. 72nd St., o gyvena : 
322 Central Park West.
buvęs s 
mėnesius.

Protestuos Prieš
Graikų Marininką
Deportavimą

)

Stikliniai Virimui Indai;
Klostukai Blėkutėms

ko-
M. Mur-

daktarą su policistu 
sakėsi esą vyras ir ■ 
Ten jie susitarę su 1

operacijų, 
ves 
na.

Senatorius William Langer, 
North Dakotos republikonas, 
bus vienu iš kalbėtojų masi
niame protesto mitinge šio 
ketvirtadienio prievakarį, tarp 

valandos, priešais 
konsulatą, kampas 
ir 6th Ave., N e w

5 iki 7 
Graikijos 
49th St.
Yorke.

protes- 
graikų 
Jungti-

Mitingas šaukiamas 
tu i prieš deportavimą 
m ariu in k u unijistų. iš 
nių Valstijų fašistams
jon. Taipgi protestuos ben
drai prieš masinius žudymus 

Jis į demokratinių darbininkų 
stebimas per ištisus du į kitų žmonių Graikijoje.

Tup laikotarpiu ji-
> gal virš šimtą 
Paprastai, daryda- 
operacijų per die- 
imdavęs nuo $300 
Jo klijentės at- 

ne tik iš New

po porą

iki $600. 
vykdavusios 
Yorko, bet ir iš apylinkės ke
lių valstijų.

Rėksniai dėl tų operacijų 
kainu, žinoma, nesako to prie
žasties. O viskas, ko reikėtų, 
tai legalizavimo tų operacijų 
ten,
kur jos • būtinai 
mos. 
terys vistiek tų operacijų ieš
kos, o daktarai jas darys ne- 
legališkai, nors tas pavojinga 
abiejiems esamose mūsų ne- 
normališkose gyvenimo sąly
gose.

Kiti kalbės Ferdinand 
Smith, Paul Ross, Arthur 
Schutzer, Howard Fast. Mi
tingą rengia bendrai Graikų 
Kailiasiuvių Lokalas 70-tas su 
Council for a Democratic 
Greece.

kur jos reikalingos, ar 
pageidauja- 

Kol to nėra, tūlos mo-

Masiniame Mitinge 
Bus Informacijų Apie
Naująją Kiniją

Mergina Neteko Kojį 
Po Traukiniu

po
23

už-

Nukritusi ar nušokusi 
traukiniu Natalie Katz t 
metų, newyorkiete, tapo 
važiuota traukinio IRT 66th
St. stotyje. Nuvežus ligoni
nėn, nupjovė jos abi kojas, 
nes buvusios pavojingai su
triuškintos.

Menama, kad mergina buvo 
liūdesio suspausta dėl nesvei
katos. šiaip, regis, neturėjo 
rimtos priežasties žudytis, nes 
buvusi graži, turėjo universi
teto mokslo laipsnį, darbą, ir 
buvusi susižadėjusi vestis, tu
rėjusi net butą.

švaros Departmentas ■ pa
skelbė savo darbininkams 
mandagumo kontestą.’ Publi
ka įgalinta nominuoti kandi
datus. Gavęs daugiausia to
kių nominacijų, už 10 savai
čių gaus $25 prizą.

Tūkstančiai darbininkų pikietuoja AFL International Longshoremen’s Association vir
šininko pono P. Ryan raštinę,, New Yorke, protestui prieš diskriminavimą negru, tos 

reikalauja abie- 
Ryano, 

Kelis

pat unijos lokalo 968-to narių. Negrai ir baltieji padorūs unijistai 
jiems lygios teisės dirbti. Vėliau bendros bandos mušeikų, atsiustų 
pagalba policijos, pikietuotojus užatakavo, apstumdė, tūlus apdaužė.

tojus areštavo.

bosų, su

Miestas Reikalausiąs 
Tikietu Pardavėjų 
Išsiimti Leidimus

Miostavasis tyrinėjimų 
misionierius John 
tagh pašaukė 2<
viešbučių koridoriuose įvairių 
tikietu pardavinėtojus paro
dyti knygas. Kaltina, kad už 
tūlus tikietus tie perkupčiai 
imą po kita tiek, negu jų ori
ginale kaina.

Visokios tikietu agentūros 
verčiasi užpirkdamos iš teatrų 
didelius kiekius tikietu i)’ par
duodamos juos daug bran
giau. ’Kuomet tai liečia vieš
bučiuose apsistojusius turčius, 
jiems tai paranku, o kelių do
lerių skirtumas mažai ką reiš
kia. Tačiau kuomet tu tikie- /
tų užperka perdaug, pasekme 
būna ta, kad eiliniams žmo
nėms teatrai- pasidaro nebe
prieinamais; tikietu prie lan
gelio nebegausi, o nuėjęs pas 
perk u p či us n e į pi rksi.

Tačiau ne būtinai tikslu 
žmonėms patarnauti daroma 
ši ablava. Iš visos publikaci
jos atrodo, kad tam bus bent 
kelios priežastys:

Miestas nori, kad visokie ti
kietu perkupčiai išsiimtų leidi
mus, kurie mažmeniškai par
davinėtojams yra $50 metams, 
daugmeniškai pardavinėj au
tiems $200 metams. Tuo lais- 
niavimu miestas gautų progą 
iš tikietu gauti pinigų ; atribo
tų mažiukus, nes jiems tie 
laisniai būtų per brangu, tad 
stambieji gautų daugiau biz
nio; o tikietu pirkėjas žinotų, 
kad jis aplupamas legališkai, 
laisniuoto raketo.

Pirm rinkimų publikacija ir
gi turi didelės vertės gaudy
me balsų valdančiajai 
jai, kuria Didžiajame 
Yorko šiuo tarpu yra 
manės demokratai.

per kelias m i nu tas virs nu
kaistas nuo ugnies puodas. 
Ir ilgiau karštą išlaikysi.

Žinoma, stikliniai puodai 
vargiai išlaikytų ten, kur 
randasi būrys neprižiūrėtų 
mažų vaikų. Tačiau tokiose 
sąlygose, jeigu pateks po 
plaktuku, neatlaikys nei 
enameliuoti (palivoti) puo
dai ir net aluminiai įgys 
nemalonius, vargiai beišva- 

; lomus ravus ir guzus, greit 
; prakiurs..

Kitu nepaprastai naudin-

Vertas didelio kredito tas, 
kas išrado stiklinius viri
mui indus — nepaprastai 
pasmagina darbą ir leng
viau išvalomi. Jie išsilaiko 
taip gerai, kaip ir bile ku
rie kiti indai, jeigu prisilai
kysi paprasčiausių taisyk
lių •

Nestatyti ant labai smar
kios ugnies; nestatyti ant 
ugnies iš paviršiaus šlapių.
Ir visuomet saugiau, jeigu gu’ ir nebrangiu išradimu 
nestatoma tiesiog ant, bet yra popieriniai klostukai in- 
kad tarp liepsnos ir puodo dividuališkų pyragaičių 
būtų dangtelis ar groteliai, (muffins) blėkutėms. Įklo- 

r , . jai, ipylei tešla. Iškepė —Stikliniame matosi, kaip. į - *y . * w .g_
verda, be atidengimo puodo. , » nepiautas, ga.
Jeigu bus gerai .spjautas, n d . kitam j Q tu

US T' va" blėkučiu plovimas pirm šių 
išplautas, taipgi gerai ma-i P°P™ų pagelb.mnkų ga- 
tosi. Baigiant virti, gali ■dynes buvo ,r lkyri- Ope' 
anksčiau nukaisti, nes dariiacija‘
f—

VEDYBINES KORTELES
Dienraščio Laisves Spaustuve

Spausdina Vedybines Korteles
WEDDING INVITATION

Dėlei vedybų ar kokių nors kitų įvykių ir parių, reikale, 
atsispausdinti užkvietimų-invitation kortų, prašome kreip
tis į Laisves spaustuvę.

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

Tuom reikalu kreipkitės:

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

•Agnes

Apie tai, ką reiškia pasau
liui užgimimas naujosios Ki
nijos, kaip ją pasitinka sena
sis pasaulis, ką senasis pasau
lis turėtų iš to naudoti—bus 
kalbama, masiniame mitinge 
šio trečiadienio vakara, City 
Center Casino, 135 W. 55th 
St., New Yorl?e.

Apie Kinija kalbės autorė 
Smedley, ilgus laiko

tarpius buvojusi Kinijoje kai
po autorė ir kaipo laikrašti
ninke, taipgi bus kiti geri ir 
autoritetingi kalbėtojai.

“Geri santykiai ir taikūs 
prekybiniai ryšiai su pasaulių 
yra Kinijos labai nageidauia- 
mi,” sako D. N. Pritt, Angli
jos Parlamento ' narys, savo 
sveikinime šiam mitingui. O 
tokie santykiai galimi “įsteig
ti ant stipraus pamato.” sa
ko jis. jeigu pasaulis “prina- 
žins Naująją Kinija kaino 
laisva ir nepriklausomą vals
tybę.”

Kadangi Kinijai visko rei
kia, tad daug kas darosi iš
vada, kad ir Amerikos užsida
rančioms dirbtuvėms įneštu 
naujo eliksiro jreri santvkiai 
su nauiaįa Kinija. Tad jie ir 
nori disk tisu ot Kinija atsi
žvelgiant i to krašto ir į mūsų 
pačių šalies gerovę.

F. W. Shalins
(SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN. N. Y.
Suteikiant garbingas laidotuves

$150 •
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto. i
< Tel. Virginia 7-4499

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

parti-
New

Tam-

TONY’S
su trūkusią 
keleivių lėk- 
Yorke, La- 

pasitiko su 
ir su ambu-

Nusileidžiantį 
padanga ir su 50 
tuvą DC-4. New 
Guardia stotyje 
būriu gaisragesių
lansais, bet nereikėjo nei vie
nų, lėktuvą pavyko nutupdyti 
be nelaimės. Padangi trūku
si lėktuvui pasikepant iš Pitts
burgh o.

Rockaways tebedraudžia 
nusirengdinėti automobiliuose. 
O kad to 
policijai 
gatvėn tik 
tiumais.

neklauso, įsakyta 
areštuoti išėjusius 
su maudynių kos-

GYDYTOJAS

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

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

Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0208

UP-TO-DATE J

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĖ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 

Valandos: į^B^are 

Penktadieniais uždaryta

71 TODT>Q DAD 411 GRAND STREET ZjUI i 0 D Alt » BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN 

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS •

TELEVISIONTelefonad*
EVergreen 4-7729

Valandos:

Peter Kapiskas

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

i 394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

GERI PIETOS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop 
Frank Domikaitis 

Savininkas 
417 Lorimer Street 

Laisves Name 
Brooklyn, N. Y. 

Kvepiančiai keptos ir virtos; 
mėsos valgiai. Taipgi dar- ; 

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

Peter 
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus

RHEINGOLD
BEER & ALES

32 Ten Eyck St
Tel. EVergreen 4-8174

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI' '
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS *

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) — Tree., Birž. 15, /1949




