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Triesto mieste įvyko rinki-
No. 140 Metai XXXIX. Dienraščio XXXI. *

mai. Rinkimus laimėjo tos 
partijos, kurios nori, kad 
miestas būtų atiduotas Itali
jai, o kad Italija visame ka
me eitu išvien su Amerika ir 
Anglija.

Šitie rinkimu rezultatai nie
ko nenustebino. Rezultatai 
tokie kokiu nori Triesto oku- 

f *•

pantai.

Triestas yra Amerikos ir 
Anglijos ginkluotu jėgų oku
puotas. Stebuklai būtu buvę, 
jeigu būtų laimėję ginkluotų 
valdovų priešai. Bet į stebū- 
klus niekas nebetiki.

★ ★ ★
Iš Kinijos išvyko Italijon 28 

žmonių delegacija. Ją išrinko 
ir siunčia Kinijos Darbo Fe
deracija. Delegacija dalyvaus 
Pasaulinės Darbo Unijų Fe
deracijos kongrese.

Tas jau vienas yra gražiau
siu įrodymu, ką reiškia liau-
dies laimėjimas Kinijoje. Pir- j 
miau Kinijoje darbo unijosi 
buvo nelegališkos. Vakarinio Berlyno Geležinkeliečiai Atmetė

Dabar Kinijos darbininkai ' 
gali atvirai ir laisvai orgąni- i 
zuotis į unijas. Milijonai jų j 
jau yra organizuoti. Kur tik l

Amerikony Siūlymą dėl Streiko Baigimo
laimi Liaudies Armija, kur 
tik iššluojamas fašistinis reži
mas, tuojau pakyla darbo uni
jos.

Laimėjimu džiaugiasi tiek 
miestų darbininkai, tiek kai
mų darbo valstiečiai.

★ ★ ★
Čechoslovakijos eiliniai dva

sininkai’ nebegali pakęsti re
akcinio Vatikano režimo. Jau 
susiorganizavo Katalikų Akci
ją ir per ją patriotingi, savo 
kraštą ir įmones suprantą ku
nigai reiįkia nepasitikėjimą 
paskirtiems bažnyčios dikta
toriams. • Jau daugiau kaip 
trys šimtai kunigų įstojo į šią 
nuo Vatikano popiežiaus ne
priklausomą organizaciją. 
Kasdien sukilėlių eilės auga.

Čechoslovakijoje yra šeši 
tūkstančiai katalikų bažnyčios 
kunigų. Tai milžiniškas reak
cinės propagandos trustas.

Vėl “tyla” Kinijoje. Ne
besigirdi apie didelius mūšius. 
Po išlaisvinimo šanghajaus 
viskas “nurimo.” •

Bet tai yra tyla prieš audrą. 
Dar milžiniški Kinijos plotai 
tebėra čianginių nacionalistų 
rankose. Juos reikės išlaisvin- 

. ti. J
Prie to žygio, matyt, ruošia

si komunistų vadovaujama 
Liaudies Armija.

Reikia, žinoti, kad ta armija 
yra dar prastai mechanizuota. 
Pėstininkai tebėra vyriausia 
jėga. Gi pėsčiai armijai di
delius plotus užimti ima lai- 

‘ ko.
Visi stebėtojai sako, kad 

Liaudies Armija, pailsėjus ir 
persigrupavus, pradės žygį į 
Kantoną? Ten čiang Kai-še- 
kas dar turi trijų šimtų tūks
tančių karių armiją.

★ ★ *
Tš šanghajaus bėgdama 

Čiango klika išvogė iš bankų 
ir išsivežė visą auksą, o uoste 
paskandino beveik visus lai
vus. Skriaudos miestui pada
ryta labai daug. Plėšikai el
gėsi tikrai plėšikiškai.

★ ★ ★
Yale universitetas - ir Vas

sar kolegija gauna po du mili, 
jonu dolerių aukų. Aukoja 
multimilijonieriaus Meliono 
įsteigta Old Dominion Foun- 
dacija.

Ar dabar aišku, kodėl šių ir 
kitų aukštųjų mokyklų prezi
dentai npnori, kad j-ose pro
fesoriais «bei mokytojais būtų 
komunistai ?

Ar dabar aišku, kokia ideo-

HARVARD PROFESORES 
SMERKIA Ml NDTO- 
FERGLSONO BILIUS
Įstatymai Pagal Tuos Bilius Įvestą Policinę Minčių 
Kontrolę ir Inkvizitoriškus Politinius Persekiojimus

Washington. — Harvar
do Universiteto advokatų 
kolegijos profesorius Za- 
charia Chafee aštriai pa
smerkė Mundto ir Ferguso- 
no įneštus Kongresui bi- 

j liūs, reikalaujančius įvesti 
i policinį minčių kontroliavi- 
| mą.
I

Chafee, išgarsėjęs tarp- 
; tautinių įstatymų žinovas, 
Į įteikė 43-jų puslapių parei

Berlin. — Streikuojantie
ji geležinkeliečiai vakari
niame Berlyne 12,626 bal
sais prieš 2,085 atmetė ame
rikonų komandieriaus ge
nerolo Franko L. Howley’o 
pasiūlymą ir nutarė tęsti 
streiką.

Laikraštis Taegliche 
Rundschau, leidžiamas vo
kiečių kalba rytinėje, sovie
tinėje Berlyno dalyje, smer
kė tą streiką kaip sabotažą 
ir provokaciją prieš Sovie
tus. Streikui vadovauja de
šinieji vokiečių socialdemo
kratai ir buvusieji naciai.

Tas streikas jau 24 die
nos kai sustabdė traukiniu 
važiavimą per sovietinį 
ruožtą tarp vakarinio Ber
lyno ir vakarin. Vokietijos, 
užimtos anglų-amerikonų.

Plienininku Unija Pradeda 
Derybas su Kompanijomis

Pittsburgh, Pa. — CIO 
Plieno Darbininkų Unijos 
vadai pradėjo derybas dėl, 
naujos sutarties su kompa
nijomis.

Unija reikalauja pakelti 
algą, įvesti senatvės-gero- 
vės pensijas darbininkams 
samdytojų lėšomis ir duoti 
darbo per tam tikrą skaičių 
savaičių per metus.

London. — Anglijoj val
džia atmetė 4Gerh’arto Eis- 
lerio reikalavimą atlyginti 
jam, kad anglų .policija iš
plėšė jį iš Lenkijos laivo.

logija tose mokyklose vyrau
ja? :

pataisa

Antradienio Laisvėj, birže
lio 14 d., Krisluose praleista 
pora eilučių, kas sumaišo vie
no sakinio prasmę. Praleis
tąsias eilutes įdėjus, tasai sa
kinys turi skaitytis šitaip: 
“Ką tie švietėjai pasakytų, 
jeigu, pav., Lietuvoje būtų 
patvarkyta, jog tik komunis
tai gali būti mokytojais ir 
profesoriais, kaip čia yra siū
loma, kad tik republikonai, 
demokratai ir kitų kapitalis
tinių partijų žmonės bei gar
bintojai gali būti mokytojais 
bei profesoriais?” — Atsipra
šome.

škimą senatinei teisių ko
misijai. Pareiškimas sako:

Jeigu tie biliai .taptų įsta
tymais, tai valdžia galėtų 
inkvizitoriškai persekioti 
skirtingų minčių žmones, 
atidarinėti laiškus ir grūsti 
kalėjiman asmenis, kurie 
neužsiregistruos kaip ko
munistai ar šiaip kairieji, 
kuriuos tūli valdininkai pa
skelbs “neištikimais” Ame
rikai.

Streikieriai reikalauja mo
kėti visą algą jiem tiktai 
vakarinėmis markėmis.

Sovietai pirmiau siūlė 60 
nuošimčių algos vakarinė
mis markėmis ir 40 nuošim
čių rytinėmis, sovietinėmis.

Amerikonai ir anglai bu
vo pasisiūlę nuo savęs pri
dėti 15 nuošimčių vakarinių 
markių, taip kad tiktai 25 
nuošimčiai algos būtų mo
kama {sovietinėmis markė
mis. Tai šis pasiūlymas da
bar ir atmestas.

Sovietinis generolas P. A. 
Kvašnin, važiuotės vadas, 
pareiškė, jog Sovietai ne
buvo užgyrę to pasiūlymo.

Sovietų spauda kartoti
nai įtarė, kad patys ameri
konai ir anglai remia tą po
litinį streiką prieš Sovie
tus.

Pasitraukiąs FBI Galva 
Edgar Hoover

Washington. — čionaiti- 
nis laikraštis Times - He
rald -praneša, jog rezignavo 
(pasitraukė) J. Edgar Hoo- 
ver’is, slaptosios FBI poli
cijos galva.

Hooveris susipykęs su 
generaliu prokuroru Tomu 
Clarku dėl to, kad buvo 
perskaityti tūli slapti FBI 
agentų raportai teisme 
prieš Judithą Coplonaitę. Ši 
mergina teisiama už tai, 
kad neva norėjus perduoti 
tūlus valdžios “sekretus” 
sovietiniam inžinieriui Va
lentinui Gubičevui, Jungti
nių Tautų pareigūnui.

Juditha Coplonaitė pir
miau buvo teisingumo de
partment raštininkė.

Jos advokatas Archibald 
Palmer tvirtina, kad FBI 
šnipai tyčia pakišo Coplo- 
naitei vadinamas valdžios 
“slaptybes.”

Teisingumo departmen- 
tas užginčija' Hooverio pa
sitraukimą.

KARŠČIAI IR LIŪTYS
Chicago. — Pranešama, 

jog karščiai Naujosios An
glijos valstijose numarino 
12 žmonių.

Per tvaniškas i liūtis ir 
audras Texas valstijoje žu
vo 12 asmenų.

PAŠAUTAS EDDIE WAITRUS, 
\ ŽYMU S BEISBOLININKAS

Chicago. — Tapo pavo- 
. jingai peršautas žymus lie- 
j tuvis beisbolininkas Eddie 
i Waitkus, 29 metų amžiaus, 
pirmasis Philadelphijos 

j Phillies beisbolo “beisma- 
: nas.” Kulka pervėrė Wait- 
I kui kepenis (jaknas) jo pa
ties samdytame kambaryje, 
Edgewater Beach Kotely
je, po vidunakčio iš antra
dienio į trečiadienį.

Policija suėmė 19 metų 
merginą kaipo šovikę. Ji 
sakėsi esanti -Rutha Burn- 
sa’itė iš Bostono. Pasak 

• Ruthos, ji pirmiau nepaži

Kinų Liaudininkai Užėmė 
Kančovą, Wolf raino Centrą

Hong Kong. — Kinų ko
munistų - liaudininkų ka
riuomenė atėmė iš tautinin
kų Kančov miestą, aplink 
kurį yra svarbiausios Kini
joje wolframo kasyklos.

Wolfram yra tungsteno, 
mangano ir geležies jungi
nys. O tungstenas ir man
ganas — brangūs metalai, 
naudojami plienui pastip
rint, kariniams įrankiams 
ir geresniems civiliniams 
plieno dirbiniams.

Kančov miestas stovi už

Iš Komunistų Teisino
KODĖL GATES NEPASA
KĖ TEISMUI DARBININ

KŲ VARDŲ
New York.—John Gates, 

Daily Workerio redakto
rius, teisme parodė iškarpą 
iš Chicagos dienraščio Tri
bune, kaip John S. Kelliher, 
CIO Elektrininkų Unijos 
pirmininkas tenai, buvo pa
šalintas iš darbo, kuomet 
Kelliherį paskundė FBI šni- 
pukas Garfield Herron.

Gates, vienas kaltinamų
jų komunistų vadų, pareiš
kė: J

— Tas faktas yra pilnas 
pateisinimas mano atsisaky
mo pasakyti vardus tūlų 
komunistų, fabrikinių dar
bininkų, kaip reikalavo šis 
teismas. Jeigu samdytojai 
sužinotų tų žmonių vardus, 
tai ir juos išmestų iš darbo.

Už atsisakymą šnipauti 
teisėjas Medina įkalino Ga- 
tesą 30 dienų. Srities ape
liacijų teismas dar svarsto 
Gateso ir dviejų kitų kalti
namųjų — Henrįo Wins- 
tono ir Guso Halio — pra
šymus paleisti už užstatus.

Mesina įkalino Wipstoną

Generalis Italy Žemės 
Darbininkų Streikas

Roma. — Italijos Darbo 
Konfederacija paskelbė 24- 
riom valandom visuotiną 
italų žemės ūkio darbinin
kų streiką, kuriame daly
vaus iki miliono žmonių.

Visuotinas streikas iš
šauktas dėl paramos far
mų darbininkam šiaurinėje 
Italijoje, kurie nuo pirmiau 
streikuoja.

nus Waitkaus, bet dabar 
ūmai įsimylėjus jį.

Waitkus nuvežtas į Illi
nois Masonic Ligoninę, ir 
įleista jam svetimo krau
jo. Gydytojai tikisi išgelbė- 
ti jo gyvybę.

Waitkus šiomis dienomis 
atvyko iš Philadelphijos su 
Phillies beisbolininkų rink
tine lošti prieš Chicago 
Cubs beisbolo “tymą.”

Jis yra ištarnavęs 3 me
tus Jungtinių Valstijų ar
mijoje. Po tarnybos Wait
kus vėl sugrįžo į beisbolo 
sportą.

200 mylių į šiaurę nuo Kan
tono, naujosios Čiang Kai- 
šeko tautininkų sostinės. 
Liaudies Armija ir jos ben
dradarbiai partizanai, mar- 
šuodami artyn Kantono did
miesčio, nuolat šluoja tau
tininkų kariuomenę atgal.

Pasitraukė du tautininkų 
ministrai iš naujojo jų ka
bineto, kuris sudarytas tik 
pirm 8 dienų. Daugelis tau
tininkų valdžios narių jau 
išlėkė iš Kantono į Čung- 
kingą. \ 

ir Hallą visam teismo lai
kotarpiui už tai, kad jie 
protestavo prieš Gateso į- 
kalinimą.

Dabar Gates ir jiedu tik 
teisman atvedami iš kalėji
mo.

Gilb. Greeno Liudijimas
Antradienį pradėjo liu

dyti Gilbert Green, Illino- 
jaus Komunistų Partijos 
pirmininkas.

Green, čikagiškių siuvėjų 
sūnus,- pranešė, kaip jis 
nuo jaunų dienu vargo, lan
kydamas mokyklą ir įvai
riais darbais uždarbiauda
mas. Jo tėvas mirė, kuomet 
Gilbert Green buvo sulau
kęs tik 9 metų amžiaus.

Dabar Gilbertas išdėstė 
teismui, kaip studijuoda
mas Markso, Engelso ir Le
nino raštus, jis atrado, jog 
tiktai marksizmo - leniniz
mo mokslas tikrai išaiškina 
sociales atmainas visuome
nėje, imperialistinius ka
rus ir kitus istorinius reiš
kinius.

Gimęs 1906 metais, Gil
bertas Green į Komunistų 
Partiją įstojo, būdamas 18 
metu amžiaus.

Valdiniu Francijos 
Dąrbininky Streikas

Paryžius. — M'ilionas 
Francijos valdžios ' darbi
ninkų tarnautojų paskelbė 
24 valandų streiką, kuomet 
valdžia atsisakė pakelti 
jiem algas. Streikan išėjo 
telefonistai, telegrafistai, 
paštininkai, teismų tarnau
tojai ir kiti valdiniai darbi
ninkai, viso apie 1,000,000 
žmonių.

NEAMERIKINIS KONGR.
KOMITETAS IŠĖDĖ
ATOMINĮ MOKSLININKĄ
Atominis Mokslininkas Frank Oppenheimer Neteko Vietos
Todėl, kad Jis Seniau Priklausė Komunistu Partijai

| staruoju laiku buvo Minne- 
sotos Universiteto fizikos 
profesorius. Jis žinojo, kad 
prisipažinimas, jog jis bu
vo komunistų Partijos na
rys, reikš jo pašalinimą iš 
universiteto. Todėl jis, pirm 
atvyksiant į Neamerikinio 
Komiteto kvptimus, pats 
pasitraukė iš profesoriaus 
vietos.

Pora dienų pirmiau tas 
komitetas kvotė Franko 
brolį J. Robertą Oppenhei
merį, buvusį direktorių la
boratorijos, kuri išvystė a- 
tomų bombą. Robertas Op
penheimeris dabar yra 
Princetono U n i v ersiteto 
profesorius.

Atsakinėdamas į Neame
rikinio Komiteto klausi
mus, Frank Oppenheimeris 
pareiškė, kad niekas nie
kuomet jo neprašė išduoti 
atominius sekretus ir jis 
niekam jų neišdavė.
• Bet Fr. Oppenheimeris 
nedavė komitetui atsakymo 
į klausimą apie politinę jo 
veiklą'po to, kai jis apleido 
Komunistų Partiją. Dėl šio 
klausimo neatsakymo gal 
Neamerikinis Komitetas 
trauks jį teisman, esą, už 
“Kongreso paniekinimą.”

- f

Demokratiniai Kinai Smerkia 
Fašistini Hon? Kongo Įstatą/

Peiping, Kinija. — Devy
nios demokratinės kinų 
partijos išvien užprotesta
vo prieš policinės valstybės 
įstatymą, kurį išleido Hong 
Kongo seimelis. Hong Kon
gas yra anglų kolonija pie? 
tiniai-rytin. Kinijos kampu
tyje.

Tas anglų pervarytas į- 
statymas reikalauja, kad 
visos Hong Kongo žmonių 
organizacijos u ž s i r egis- 
truotų valdžioje ir pristaty
tų jai visų savo vadų ir na
rių sąrašus. Tuomet val
džia galėtų uždrausti nepa
tinkamas jai organizacijas 
ir persekioti jų viršinin
kus bei narius. Šis įstaty
mas taip pat įgalina val
džią daryti kratas organi
zacijų raštinėse ir susirin
kimų vietose ir areštuoti jų 
narius. i

Priešlėktuvinės Patrankos 
Galinčios Skint Rakietas

London.— Anglų genero
las Sir Frederick Pile, pra
nešė kad jie išrado tokias 
priešlėktuvines patrankas, 
kurios galėtų skinti ir grei
čiausius rakietinius priešų 
lėktuvus, skrendančius net 
tūkstančius mylių per va
landą. Gen. Pile buvo vy
riausias anglų i apsigynimo 
vadas prieš vokiečių rakie- 
tas karo metu.

Washington. — Kongres- 
manų Neamerikinės Veik
los Komitetas kvočia ato
minį mokslininką Franką 
F. Oppenheimerį ir jo žmo
ną.

Oppenheimeris prisipaži
no, kad jis per pusketvirtų 
metų priklausė Komunistų 
Partijai, bet pasitraukė iš 
jos pirma, negu atėjo val
džios tarnybon ir padėjo 
pagaminti atominę bombą.

Frank Oppenheimeris pa-
■ ■ ■ ....■■■■■■

4 Didieji Gal Susitars 
Dėl Prekybos?

Paryžius. — Keturių Di- 
džiųjų užsieninių ministrų 
konferencija tęsia slaptas 
derybas.

Trečiadienį buvo praneš
ta, kad Sovietų ministras 
Višinskis ir Amerikos, An
glijos ir Francijos minis
trai gal dalinai susitars dėl 
prekybos panaujinimo tarp 
vakarinės Vokietijos ir So
vietų kontroliuojamos ry
tinės Vokietijos.

Teigiama, kad šią savai
tę užsidarys Keturių Di
džiųjų sueiga Paryžiuje be 
jokių kitų Vokietijos klau
simų išsprendimo. Numato
ma, jog sekama jų konfe
rencija įvyks New Yorke 
rudenį, laike Jungtin. Tau
tu seimo susirinkimo, c. —r———.. —.   -

Pabrangsią “Kenuoti” 
Valgiai ir Mėsa

Chicago. Didieji “ke- 
nuotų” (konservuotų) val
gių ir mėsos biznieriai pra
našavo, kad šią vasarą pa
brangs šie maisto produk
tai, nors laukiama gausin
go farmų derliaus. .

Tie biznieriai sakė, nors 
farmeriai ir dovanai ati
duotų savo derlius, vis tiek 
pakils minimų valgių kai
nos.

Sovietiniame Ruožte 
Vokiečiai Sveikesni

Berlin. Telepress ži
nių agentūra praneša, jog 
Sovietų kontroliuojamoje 
rytinėje Vokietijoje gyven
tojų sveikata geresnė, negu 
vakariniame V o k i e t ijos 
ruožte, užimtame anglų- 
amerikonų ir francūzų. Ry
tiniame ruožte mažiau vo
kiečių serga, negu vakari
niame.

Teismas Paleido Du Suimtus 
Kaip Linčininkus

Irvington, Georgia. — 
Grand džiūrė, parinkta vien 
tik iš baltųjų, atsisakė įkal- 
tint du baltus vyrus, kurie 
buvo areštuoti už linčišką 
negro Calebo Hill’o nužu
dymą. Hill’o našlė liudijo, 
kad jos vyrą nužudė D. L. 
Purvis ir M. V. Pierce.

Bethlehem,^ Pa. — Palei
sta iš darbo dar 500 plieno 
darbininkų. <

ORAS.—šilta, trošku.
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Dviveidė Diplomatų Kalba

Kas Bus Naujas Mūsų Majoras?
Dabar jau yra aišku, jog New Yorko miesto majoras 

* O’Dwyeris nesutiks kandidatuoti antrajam terminui^
Jeigu taip, tai kyla klausimas:, kas bus naujuoju mū

sų miesto administratorium, naujuoju majoru?
O’Dwyeris, nepaisant jo liberališkumo, kuriuo jis vai

nikuojasi, nebuvo tas žmogus,, kurio darbais galėtų mū
sų didmiesčio biednuomenė didžiuotis. Be kitų “žy
gių”, O’Dwyeris pakėlė New Yorko žmonėm važinėjimosi 
(transportacijos) kainas: vietoj 5 centų, jie šiandien 
moka 10 centų, jei-nori važiuoti subvėmis.

Tuo pačiu sykiu važinėjimo sąlygų miesto adminis
tracija nepataisė: kam tenka rytais ir vakarais važiuoti 
darban ir atgal, mato ir žino tą nesveiką padėtį.

Tai tik vienas didelis Mr. O’Dwyerio “griekas”— jų 
yra daugiau, bet ne vieta šiądien čia juos dėstyti.

• Tammany Hall politikieriai, kurie O’Dwyerį pastatė 
savo kandidatu, šiandien laužo galvą: ką jie statys jo 
vieton?

Mums rodosi, kad didmiesčio žmonės neturėtų laukti, 
ką padarys, ką pasiūlys Tammany Hall; jie patys turė
tų galvoti ir rimtai galvoti apie busimuosius miestavus 
rinkimus.

Kandidatu mūsų miesto majoro vietai turėtų būti žmo
gus, visapusiai pažangus, apdairus, atsisakąs tarnauti 
fašistinei isterijai, bet tarnaująs liaudžiai.

Jau visa eilė asmenų peršasi kandidatais miesto majo
ro vietai. Tegu jie peršasi, — visuomenė , privalo ne
kreipti dėmesio į tuos, kurie peršasi, bet privalo galvo
ti, kaip surasti tinkamą žmogų, kandidatą, atitinkantį 
mūsų didmiesčio darbo žmonių reikalavimus.

Kaupiasi, Kaupiasi!
USA distriktinis apeliacijų teismas Washingtone at

metė rašytojų John Howard Lawson ir Dalton Trumbo 
apeliaciją. Kaip žinia, šituodu vyrai buvo nusmerkti vie- 
neriems metams kalėti už tai, kad jie atsisakė Ne-Ame- 
rikfniam Komitetui pasakyti, ar jie yra komunistai ar 
ne. ■

Rašytojai atsisakė tai padaryti, remdamiesi Jungtinių 
Valstijų konstitucija, kuri suteikia piliečiui teisę neiš
duoti savo politinių įsitikinimų, jei jis nenori juos iš
duoti.

Lawson’o ir Trumbo — abudu jiedu yra žymūs Holly- 
woodo rašytojai — advokatai pareiškė, kad jie, nepasi
tenkinę apeliacijų teismo sprendimu, kreipsis į patį 
aukščiausį šalies teismą.

Richard Murfordo, visuomenininko, kuris atsisakė 
Ne-Amerikiniam Komitetui išduoti National Council for

- American-Soviet Friendship organizacijos archyvų ir 
knygų, apeliacija taipgi buvo atmesta. Murfordas pareiš
kė, jog ir jis apeliuos į aukščiausį šalies teismą.

Šis apeliacijų teismas jau yra sprendęs panašias poli
tines bylas adv. Josephsono, Gerhart Eislerio, Dr. Ed
vardo K. Barskio, taipgi Eugenijaus Denniso — visas iš
sprendė neigiamai, panašiai, kaip Trumbo. ir Lawsono.

Dabar, vadinasi, aukščiausiame šalies teisme susikraus 
eilė bylų, kita kitai panašių, na, ir matysime, ką gi pa- 

, sakys aukščiausias teismas.
Tenka manyti, jog aukščiausį teismą pasieks ir dabar

tinė 12-kos komunistų vadovų byla, besitęsianti federali- 
niame teisme New Yorke. .

Prieš šalies aukščiausįjį teismą, taigi, iškils būtinas 
reikalas pasisakyti, kaip jis žiūri į mūsų konstitucijos 
laužytojus. Teismo sprendimas čia bus labai reikšmin
gas.

Matysime, kuria kryptim teismas arba jo narių dau
guma pasisuks: liaudies pusėn, ar reakcijos?

• Me» manome, jog tik šitaip klausimas galima statyti.
Būtų gerai, kad aukščiausias teismas vengtų tų klai

dų, kurias padarė jo pranokėjai prieš Civilinį Karą. Bū
tų gerai, kad jis stovėtų mūsų krašto ir liaudies reikalų 
sargyboje.

Bet pasikliauti vien tik tuo negalima: reikalinga ak
cija, reikalingas platus liaudies veiksmas, rodąs, kad ji, 
liaudis, darbo žmonės, stoja prieš pagrindinių konstitu-^ 
cijos dėsnių laužytojus, kad ji, liaudis, darbo žmonės, 
stoja prieš baisią isteriją, fašistinę bangą, kuri šiandien 
siaubia mūsų kraštą.

Amerikos liaudis, amerikiečių tauta, mūsų nuomone, 
tartu vieningu žodžiu gali praskaidrinti visą besiniau- 
kiančią mūsų padangę.

Grįžta Slaunusis Amerikos Sūnus
Šeštadienį sugrįš New Yorkan žymusis, šlovingasis 

Paul Robeson, — dainininkas, aktorius, visuomeninin
kas. ,

Jis apkeliavo visą laisvesniąją Europą; kai kur jis dai
navo, kai kur sakė kalbas, kai “kur, — ypačiai liaudiškų 
demokratijų kraštuos — jis daug stebėjo, kad pamaty
ti, kaip tie kraštai, palikę be ponų, b^ kapitalistų, be 
monarchų tvarkosi.

Kur Robesonas vyko, ten jis buvo tūkstančių žmonių 
entuziastiškai sveikintas, šiltai sutiktas. Kiekvienam bu-

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
FALŠYVAS LIBERALAS
•Senatorius Paul Douglas, 

iš Illinojaus, skaito save 
dideliu liberalu. Ypatingai 
jį garbina socialdemokra
tai. Bet kitaip apie jį ma
no Amerikos negrų spauda 
ir veikėjai. Jie pastebėjo, 
kad savo pirmutinėje kal
boje Senate ponas Douglas 
išstojo prieš negrus. Jis 
pasakė, kad jis priešingas 
panaikinimui segregracijos 
mūsų armijoje šiuo tarpu ir 
kad jis nenori paliesti ra
sinių santykių pietinėse 
valstijose. Lai tuo tarpu 
pasilieka, girdi, kaip yra. 
Tai reiškia, kad senatorius 
Douglas eina išvien su re- 
akcijonieriais tais svar
biausiais Amerikos gyveni
mo klausimais.

Už tai jį labai aštriai kri
tikuoja ' negrų laikraštis 
“Pittsburgh C o u r i e r.’’ 
Laikraštis sako, kad Doug
las yra “falšyvas liberalas. 
Jis yra profesionališkas po
litikierius. Jis yra šinka- 
votojas apgavystės ir suk
tybės...”

Sen. Douglas pasisiūlė 
pribūti į bet kokios orga
nizacijos susirinkimą ir pa
aiškinti savo- nusistatymą 
negrų klausimu. “Pitts
burgh Courier” sako, kad 
senatorius neturi ką aiš
kinti: jis savo poziciją jau 
išdėstė savo prakalboje Se
natui. Toji prakalba į- 
traukta į Kongreso Rekor
dus. Ji aiški. Joje senato
rius aiškiai pasisako prieš 
negrus. Tai už ką, laikraš
tis klausia, senatorius laiko 
negrus: paskutiniais kvai
liais, kad jie eis ir klausys 
savo priešo ?

niekas nėra suteikęs, tai ar 
nevertėtų tuos ponus viešai 
spaudoje paklausti, kas ir 
kada bei kur jiems tuos ti
tulus suteikė. Vargu galima 
būtų rasti kitą argumentą už 
titulų naudojimą, kaip gar
bės troškimą. Toks asmuo 
nieko, matyti, neranda gyve
nime malonesnio, kaip prisi
segti prie savo pavardės pro
fesoriaus ar daktaro titulą.

Ir lyg kokia gyvenimo iro
nija, kad asmens, turį tuos 
titulus, vengia juos vartoti ir 
dažniausia pasitenkina ku
klia pavarde ir viena vardo 
raide, kai tuo tarpu tų titu
lų neturį asmens — žūt-būt 
.stengiasi juos prisikergti. 
Kad tokiu savo elgesiu jie 
sukelia savo' pažįstamų ii’ 
draugų tarpe nemaža juoko 
ir pašaipos, tai jiems nieko 
nereiškia, anot Dr. J. Balio 
išsireiškimo, — tai neatrodo, 
kad duoda kaip kuolu per 
galvą. Bet tie ponai visai 
nejaučia atsakomybės prieš 
savo krašto žmonių ar savo 
tautiečių garbę ir reikalus. 
Kas pagaliau bus prieita, jei 
kiekvienas raštingas žmogus 
pradės vadintis daktaru ar 
profesorium? Kaip jie re
prezentuos savo kraštą kita
taučių akivaizdoje?

Kuo .mažiausia reikėtų 
rūpintis reprezentavimu 
krašto kitataučių akivaiz
doje. Tie žmonės jokio 
krašto nereprezentuoja.

PONAS, VIEŠPATS 
AR DRAUGAS?

Lietuvių Žodyje (leidžia
mam Vokietijoj) tūlas K. 
Mockus ragina nė neban- 
dyt mesti laukan iš lietuvių 
kalbos pavadinimo “ponas”. 
Ypač dar todėl, girdi, kad 
niekas nesurado geresnio 
pavadinimo. Pavadinimas 
“tamsta” mums netinka, 
nes “taip pat yra slaviškos 
kilmės, kaip ir ponas.”

O kaip su draugu? Skam
ba neblogai. Bet nepatinka 
Mockui. Jis sako,' kad “mū
sų krašte dabar oficialiai 
vartojamas ‘draugas’... y- 
ra bjaurus ir neįsiteisins.”

Betgi draugas nėra bjau
rus darbininkams ir vals
tiečiams, darbo žmonėms. 
Jis bjaurus tik išnaudoto
jams ir parazitams.

TEBESAPNUOJA APIE 
VILNIŲ

Lietuvių pabėgėlių Min
tis rašo apie lenkų pabėgė
lių veiklą. Ir sako:

“Pernai vasarą lenkų 
politiniai emigrantai pa
skelbė rinkliavą propagan
dai už Vilniaus ir Lvovo 
Lenkijai “sugrąžinimą.’ 
Rinkliava tebevyksta. Per
nai surinkta beveik 1,000 
sterlingų svarų. Ši suma 
pusidū paskirstyta Vilniaus 
‘vadavimui’ ir Lvovo ‘va
davimui..”

Tas tik parodo, kad re
akciniai lenkai tebėra ne
atsisakę vilties svetimus 
kraštus valdyti. Tiek tik 
gerai, kad jie nebevaldo 
Lenkijos. Naujoji Lenkija 
yra seniai atsižadėjus bet 
kokių pretenzijų į Vilnių 
arba į Lvovą. Tarybų Lie
tuvos santykiai su liaudiš
kąja Lenkija yra teisingi ir 
draugiški.

LAIMĖ, KAD JIE NEGA
LĖS PASIEKT LIETUVOS

Kanados Liaudies Balsas 
rašo:

VLIKas (Vyriausias Lietu
vos Išlaisvinimo Komitetas) 
atrodo išgalvojo labai gerą 
planą. Jisai steigia pasauli
nę lietuviu bendruomenę, 
išdirba konstituciją, 
lietuviai, nesvarbu kur 
gyvena, bus skaitomi . 
bendruomenės piliečiais.

VLIKas, aišku, bus 
bendruomenės valdžia, 
mokesčių, 
bet aukų
reiks daug.
tas, kad tam komitetui ne
bus pavojaus iš “piliečių” 
puses. Jį “rinks” tam tikri 
žmonės, nelyginant kaip kad 
Smetoną rinkdavo parinktie
ji atstovai.

Vienas tiktai blogumas 
jam yra, tai kad negalės 
rinkti aukų Lietuvoje.

Visi 
jie 
tos

tos 
Jis 

tur būt neuždės, 
jo išlaikymui, tai 

Įdomiausia yra

APIE TITULUS 
IR APGAVIKUS

Vokietijoje pabėgėlių lei-Į 
džiamas Mūsų Kelias jau i 
visiškai nebetekęs kantry- ; 
bes dėl apgavikų, kurie 
puošiasi neužsitarnautais 
aukštais ir garbingais titu
lais. Laikraštis sako:

Spaudoje jau buvo nemaža 
rašyta titulų reikalu. Bet 
užkietėję tų tituių mėgėjai 
nė nemano gerų patarimų 
klausyti ii* toliau varo savo 
senų, bet jau čia Vokietijoje 
įsigytų įprotį—naudoja daž
niausia mokslo titulus ten, 
kur jų nereikia, ir vartoja, 
tie titulų mėgėjai, kurie jų 
visai neturi. Jei tie ponai 
negali susilaikyti naudoję 
titulus, kurių jiems niekada

NE TEN SURANDA 
JUDOŠIUS
Chicagos dienr. Vilnis ’ ma

no, kad Čechoslovakijos ar
kivyskupas vėją sėja ir ka
da nors turės audrą 
ti. Vilnis rašo:

Čekoslovakijoj yra 
žas kunigų skaičius, 
nuoširdžiai kooperuoja 
liaudies valdžia. Net vyriau' 
sybčje yra keli kunigai, ku
rie' užima ątsakoniingąs vie
tas. z-

pjau-

nema- 
kurie 

su

Iš to 
kad 

nenori

riam kardinolo Mindszenty 
“liaurai” neduoda miegoti, 

^vadina tuos katalikų kunigūs 
judesiais. Tai jau būtų per
daug net del arkivyskupo.

Arkivyskupas Beran gra
sina ękskomunikavimi^ net 
tiems katalikams, kurie rašo 
laiškus laikraščiams, reika- 

i Jaudami, kad bažnyčia susi
taikytų su valstybe, 
darosi visiškai aišku, 
arkivyskupas Beran
taikaus sugyvenimo su vals
tybe.

Nepatinka arkivyskupui ir 
svietiškų mokyklų sistema. 
Bet Čekoslovakijoj bažnyčia 
atskirta nuo valstybės. Tai

vo aišku, kad šis vyras atstovauja ne Wall strytą, bet 
liaudį, ne karo šalininkus, bet taikos ir laisvas.

Grįžtančiajam yra ruošiamos šaunios priimtuvės, ku
rios įvyks sekmadienį Rockland Palace salėje, 155 St. ir 
8-toji Ave., New Yorke.*

pamatinis šalies įstatymas. 
Valdžia, o ne bažnyčia kon
troliuoja mokyklas. Todėl 
parapijinės mokyklos visiš
kai nereikalingos. Religija 
dispensuojama bažnyčiose, o 
ne mokyklose. Dėl to arki
vyskupas Beran taip pat 
skandaiina.

Aišku, kad Čekoslovakijos 
arkivyskupas visas instrukci
jas gauna iš Vatikano. Jam 
rūpi Vatikano interesai, o ne 
savo šalies nepriklausomybė 
ir suverenumas.

Bet čia arkivyskupas Be- 
ranas užmiršta čekoslovaku 
tautos istoriją. Jis užmiršta 
čeku ’autos herojų-kovotoją 
Joną lluss’ą, kuris viduram
žiu laikais paskelbė kovą 
V atikanud.

Jono Iluss’o tradicija yra 
čekoslovaku tautos tradicija. 
Čekoslovakija apsieis 
popiežiaus.

ir be

Kai buvo kalbama Jung
tinių Tautų susirinkimuo
se - posėdžiuose apie Ispa
nijos priėmimą, tai 16 tau
tų balsavo prieš priėmimą, 
įskaitant Britaniją, Fran
ci ją, na, žinoma, ir Jungti
nes Valstijas.

Nors Jungtinių Valstijų 
atstovai pasireiškė priešin
gai, bet dalykas yra visai 
kitokis.

Valstybės sekretorius 
Dean Acheson spaudos ko
respondentų konferencijoj 
dviveidiškai kalbėjo, išreik
šdamas, kad “Ispanijos val
džia buvo įsteigta pagal Ita
lijos ir Vokietijos valdžių 
žiaurumą,” ir kad Ispanijoj 
“buvo ir yra fašistų valdžia 
ir diktatoriška,” bet kitoj 
kalbos dalyj prisipažino, 
kad Amerikęs nusistatymas 
yra “bandyt įtraukti Ispa
niją atgal į vakarų Euro
pos šeimą,” pridurdamas, 
kad Ispanija ir Europos 
tautos turi daryti žygį prie 
užbaigimo “nesusipratimų.”

Dean Acheson nori įtrau
kti Franką, kuris praėjusio 
karo laiku gelbėjo Hitlerį ir 
Mussolinį, įsivaizdindamas, 
kad jie laimės karą. Dean 
Acheson pareiškimu re
miantis, tai' turi priimti į 
Jungtines Tautas Vokieti
ją ir Italiją su sprendžia
mais balsais. Juk hitleriška 
Vokietija, fašistiška Italija 
ir jų plauko diktatoriška Is
panija buvo fašistinė traicė 
užkariavimui viso pasaulio.

Kai pradžioje šių metų 
Chase National Bank New 
Yorke padarė paskolą Ispa
nijai, tai nebuvo jokio pasi
priešinimo iš Valstybės De
partment, kas rodė, kad

Jubiliejaus Atžymėsimas

$15.00 
.,10.00

5.00 
5.00 
5.00

Gražiai atsineša organizacijos į savo dienraščio jubi
liejaus atžymėjimą. Geras žiupsniukas šįltų sveikinimų 
ir graži suma finansinės paramos dienraščiui. Tie visi 
sveikinimai bus išspausdinti dienraščio jubiliejinėje laido
je. Taipgi ir asmenys su parama neatsilieka nuo organi
zacijų.

Jubiliejinei laidaį medžiaga jau tvarkoma, nes iš anks
to turimė priruošti viską. Mat, pasveikinimų ir jubilieji
nių straipsnių skyriai bus iš anksto spausdinami. Kaip 
skaitlinga puslapiais bus ta laida, priklausys nuo mūsų 
visų darbštumo. Daugiau surinksime pasveikinimų, dau
giau parašysime, didesnė bus laida, geriau finansiniai bus 
dienraščiui. •
Šiuom kartu finansinės paramos gavome nuo organiza

cijų ir asmenų sekamai: ' - .
LLD 39 kuopa, Scranton, Pa.
LDS 14 kuopa, Maspeth, N. ,Y.
LDS 106 kuopa, Portland, Oreg.
D. Bulauk, No. Andover, Mass.
Adomas Stankevičius, New York City
Širdingai dėkojam už dovanas aukščiau suminėto m or

ganizacijom ir asmenims. Jūsų paramą yra atgaiva mū
sų dienraščiui šiuom infliacijos' slėgimo laiku. * Daugelį 
skaitytojų jau palietė nedarbas. Kai kurie jau skun
džiasi, kad neišgali į laiką užsimokėti prenumeratą, nes 
jau senai kai vaikšto be darbo. Todėl dienraščio įplaukos 
šiemet dar labiau sumažėjo, negu pernai šiuom laiku, i 
Kita taipgi labai rimta priežastis dėl sumažėjimo įplau
kų yra mirtingūmas vėlybesnio amžiaus žmonių. Kas
dien iš vienur-kitur gauname pranešimų, kad sulaikyti 
dienraščio siuntinėjimą, nes prenumeratorius miręs. In
fliacija ir mirtingumai yra didžiausi mūsų dienraščio ne
prieteliai šiuom laiku*.

Dėl aukščiau suminėtų priežasčių, visi turime rimtai 
susidomėti savo dienraščio išlaikymu, nes padėties page
rėjimui, greitoje ateityje, požymių nesimato. Gaunamoji 
finansinė parama jubiliejaus proga susinaudoja taip 
greit, kaip tik greit ji ateina.

Trijų dienų šventėje, pabaigoje gegužės mėnesio, buvo 
surengta keletas piknikų dienraščio paramai. Bet oras 
pasitaikė taip šaltas ir lietingas, kad tie piknikai nega
lėjo įvykti. Dėjimas daug vilties ant tų piknikų, nuėjo, 
niekais. Tačiau nenuleiskime rankų. Kur neįvyko pikni
kai dėl blogo oro, reikia rengti iš naujo. Nes to reikalau
ja mūsų dienraščio finansinė padėtis.

Nuobodu ar ne, bet aplinkybių verčiami vis varginame 
skaitytojus, nuolat prašydami gauti naujų skaitytojų, šį 
svarbų dalyką daugelis praleidžia nepaisančiai. Rimtai 
imant, būtų galima gauti dar vienur kitur naujų skaity
tojų. Visų dienraščio patriotų prašome rimtai pagalvoti 
apie gavimą naujų skaitytojų.

Laisvės Administracija

laipsniškai Amerikos diplo
matai glaudžiasi prie Fran
ko.

Tuo klausimu kalbėda
ma^ savo editoriale^ laik
raščių leidėjas, Joh*n S. 
Knight, pasakė:

“Patarimas, kad Ispanija 
ilgainiui gali tapti militari- 
niu talkininku, yra dabar 
privatiškai diskusuojamas 
aukštuose valdžios rateliuo
se.”

Tas pats Knight gegužės 
22 d. štai ką sako:

“Ši išvada buvo patvir
tinta balandžio mėnesį, kai 
Apsigynimo Sekretorius 
Louis Johnson ir du jo vy
riausi generolai pasirodė 
prieš Amerikinę Laikraščių 
Redaktorių Draugiją su di
džiuliais žemlapiais, kad 
įrodyti svarbą militarinių 
bazių Ispanijoje, jei kiltų 
karas su Rusija.”

Tai ve'kodėl Valstybės 
Sekretorius Dean Acheson 
nori įtraukt Franką į “Va
karų Europos šeimą.”

Abu sekretoriai^ zAcheson 
ir Johnson, pučia į tą pa
čia dūda.

Johnson’o ir generolų 
įmatymu, karui prasidėjus, 
Rusijos negalima būtų su
stabdyti prie Anglijos ka
nalo. Jie galvoja, kad būtų 
galima sustabdyti ‘Rusiją 
prie Pyrenees, “jeigu mes 
turėsime oro jėgų ir kitų 
militarinių įrengimų Ispa
nijoj.”

John S. Knight, prisiklau
sęs Johnson’o. ir generolų 
kalbų, ve ką pasakė:

“Štai, kodėl atsargus 
skaitytojas turi išmokt at
skirt tai, ką mūsų valdžia 
daro dabar, nuo to, ką jinai 
galų gale darys vėliau.”

Nėra nieko stebėtino, .kad 
kapitalistų diplomatai nori 
priglausti po savo sparnu 
fašistinį Franką.

Juk Turkija irgi buvo 
švelni Hitlerio draugė per 
visą praėjusį karą. Bet 
Amerikos valdžia gelbsti 
Turkiją piniginiai ir mili- 
tariniai. Ten budavojama 
“tvirtovė prieš Sovietų Są
jungą.

Kai Dean Acheson kalba 
apie Ispaniją vienaip, o 
slaptai spaudžia Franko 
ranką ir meilinasi, tai turi
me teisę J. S. Knight žo
džiais klausti, “kodėl sekre
torius Acheson neišlipa iš 
savo diplomatiškos Taktos 
ir. nepasako tiesos”? Juk 
visuomene turi teisę žinoti, 
ką daro mūsų diplomatai už 
uždarų durų.

Spartakas.

Jau 45 dienos kai strei
kuoja Hawaju laivakroviai, 
CIO unijistai. '

Mrs. Georgia Neese Clark, 49 
metų, iš Richmond, Kansas, 
tapo paskirta Jungtinių Vals
tijų iždininku., Ji — pirmoji 

moteris paskirta toms 
, pareigoms.

2 pusL—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Ketv., Birž. 16, 1949
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Įspūdžiai iš Kolektyvinio Ūkio 
' Stalino Keliu"

L
Šviesi, saulėta diena. 

Šiaulių apskrities vykdo
mojo komiteto pirmininkas 
drg. Variakojis veža mane, 
drauge ir Šiaulių Dramos 
teatro aktorių Ivanauską, j 
kolektyvinį ūkį “Stalino 
keliu.” Keliai dar bliurūs. 
Mašina nuolat klimpsta.

Žiemkenčiais apsėti lau
kai žaliuoja kaip gelumbė. 
Virš galvų girksi grįžtan
čios laukinės žąsys; viever
siai, aukštai iššovę į dangų, 
čivirena savo amžinas dai
nas. Eidamas jauties, tar
tum į nepaprastą laisvę pa
tekęs, tartum arčiau susi
liejęs su gamta, ir širdžiai 
taip gera, akyse taip švie
su.

Štai Šapnagių kaimas. 
Tiesus kelias, iš abiejų pu
sių apsodintas medžiais, 
medeliais. Trobesiai —vie
ni pakankamai gerame sto
vyje, su nepasišiaušusiais 
stogais, kiti —sulindę į že
mę, apgriuvę, tartum ant 
jų būtų užpuolusi įsiutusių 
vilkų ruja ir išdraskiusi jų 
kupras... Tai iš šito kaimo 
pernai gegužės mėnesį su
sikūrė kolektyvinis ūkis ir 
pasivadino pačių kolektyvi- 
ninkų iniciatyva garbingu 
“Stalino keliu” vardu.

Prie dviejų galų erdvaus, 
dideliais langais ir stiklinė
mis gonkomis namo mus pa
sitinka kolektyvinio ūkio 
pirmininko drg. šiliaus 
žmona, einanti sekretorės 
pareigas. Tai energinga, 
turinti organizacinių gabu
mų moteris. Još vyras ko
lektyvinio ūkio išsiųstas į 
kolektyvininkų kursus. Jo 
pareigas laikinai eina drg. 
Liudas Vaitkeliūnas, buvęs 
8-riu ha savininkas.

Žengdamas akmeniniais 
laiptais į raštinę jaučiuosi 
žengiąs į naująjį, dar iki 
šiol Lietuvoje neregėtą gy
nimą.

Pirmame kambaryj skai
tykla. Didelis pailgas sta
las, suolai, ant sienų didžių
jų darbo žmonių vadų Le
nino ir Stalino paveikslai, 
šūkiai, plakatai. Tolėliau,*

Rašo Jonas Marcinkevičius 

sienoje mūsų liaudies rašy
tojos Žemaitės paveikslas. 
Dvi knygų spintos. Salia 
jų didžiulis senoviškas nei- 
naitis laikrodis, nes lųątyt, 
sustojo tuomet, kai senasis 
gyvenimas čia baigėsi ir 
nuėjo į nežinią. Eina kitas, 
naujas žadintuvas, kuris 
rodo naujojo gyvenimo va
landas. Jis mums rodo ly
giai 11 valandą dienos.

Moteris išbėgo ieškoti 
pirmininko pareigas einan
čio drg. Vaitkeliūno. Mudu 
su drg. Ivanausku liekame 
dviese skaitykloje. Kairėje 
ant stalo tvarkingom eilėm 
išdėstytos politinio pobū
džio knygos, šalia jų bele
tristika. Čia matome ir P. 
Cvirkos “Žemę maitintoją” 
ir Salomėjos Neries, ir An
tano Venclovos ir eilės kitų 
mūsų autorių kūrybą. Bet 
vis dėlto knygų galėtų būti 
ir daugiau.

Kitam kambary kolekty
vinio ūkio “Stalino keliu” 
raštinė. Jauna mergina, at
sikėlusi iš Šiaulių miesto 
dirbti kolektyviniame ūky
je (pasak jos, jai čia žy
miai geriau, negu mieste), 
mums pasakoja, kaip kūrė
si šis kolektyvinis ūkis. Pa
sirodo, ne taip lengvai vis
kas vyko, kaip buvo galima 
manyti. 1948 metų gegužės 
mėnesį šio kaimo biednio- 
kai ir vidutiniokai nutarė 
sueiti į kolektyvinį ūki. Tris 
dienas tarėsi, drg. Varia
kojis jiems labai daug klau
simų išaiškino. Visi padavė 
pareiškimus, nepriėmė buo
žių, kurie norėjo įsiskverbti 
į jų tarpą. Bet po poros die
nų valstiečių būrelis pradė
jo tarp savęs iš naujo tar
tis. Ir dalis jų nutarė, kad 
į kolektyvinį ūkį stosią tik 
rudenį, kai nusiimsią savo 
derlių. Vakare sugriuvo jie 
į kolektyvinio ūkio pirmi
ninko butą ir pareikalavo 
pareiškimus grąžinti atgal.

— Kas jus taip elgtis pa
mokino?

Valstiečiai šiaip mikčiojo 
ir kitaip, pagaliau vienas, 
pats aršiausias pareiškimo

I

m—... —.. ..................................... ..
■ atgal atsiėmė jas, Didžius, 
buvęs 5.5 ha žemės savinin
kas, atvirai pareiškė:

— Mums taip padaryti 
patarė mokytoja. Jos žemė 
mūsų kaime, mes ją pažįs
tame. Ji mokyta moteriškė 
ir daugiau už. mus supran
ta, kaip reikia gyventi.

— Pareiškimu aš jums 
išdalinti neturiu teisės. Jei
gu norite — patys imkite, 
arba važiuokite j Šiaulius.

Patys savo valia valstie; 
čiai pareiškimų nepasiėmė. 
Tačiau jie, buožių pakurs
tyti parašė skundą ir su tuo 
skundu, išrinkę delegaciją, 
išvažiavo į Vilnių. Laukia 
atsakymo savaitę, kitą. Pa
galiau atvažiuoja paš juos 
drg. Variakojis ir sukviečia 
mitingą.

— Draugai valstiečiai, 
kuriam’ aš grasinau ir kurį 
prievarta verčiau stoti į 
kolektyvį ūkį?

Pirmiausia atsiprašė mo
kytoja, kuri, kaip pati pri
sipažino, per tą laiką spė
jusi pamatyti vieną kitą 
kolektyvinį ūkį ir įsitikinti, 
kad kolektyviniame ūkyje 
ir inteligentas gali puikiau
siai gyventi ir dirbti. Il
giausiai spyriavosi tas pats 
biedniokas Didžius.

— Vyrai, — šaukė jis, — 
kaip aš tame kolektyve gy
vensiu? Ką aš jame dirb
siu? Turiu tris mažyčius, 
pupas. Negi aš' pajėgsiu 
jiems duoną uždirbti?

Tačiau jo vieno balsas 
jau nieko nebesvėrė, 18 ge
gužės 32 šeimos, apie 70 
žmonių, suėjo į kolektyvinį 
ūkį “Stalino keliu”. Jie su
sivedė 37 arklius, labai ma
ža karvių ir kiaulių. ’

II.
Ateina pirmininko pava

duotojas drg. Vaitkeljunas.- 
Tai aukšto ūgio, petingas, 
drąsiomis akimis vyras. Jis 
pasiūlo mums apžiūrėti ko
lektyvinio ūkio gyvulių fer
mas. Kieme laukia arkliai, 
šalia jų stovi žemo ūgio 
simpatingos veido išraiškos 
valstietis.

— Drauge Didžiau, — 

vežk artimiausiu keliu, nes 
tiesiai neišvažiuosi.

Susėdame vežiman. Du 
puikūs arkliai traukia mus 
tris vyrus aplinkiniu keliu. 
Prisimenu pavardę ir ma
tau, kad tai tas pats opozi
cionierius. Užsimezga kal
ba.

—' Teisybė, — prisipažį
sta jis, — aš niekuomet ne
maniau, kad kolektyvinia
me ūkyje galėsiu rasti sau 
darbo ir taip puikiai gyven
ti, kaip dabar gyvenu. Be 
to, dar ir iš šalies visokie 
purvinom akim bestijos 
man papliurpdavo. O aš 
jau viešai kalbėjau.

Didžius, skubėdamas kal
bėti, papasakoja savo gy
venimą.

— Mano tėvas buvo kal
vis. Sulaukęs vos ketverių 
metų, aš sunkiai susirgau. 
Tęvas čiupo mane j glėbį, 
nes arklio neturėjo, ir 6 ki
lometrus pėsčias atnešė 
mane pas daktarą j Šiau
lius. Buvo vėlus laikas, ta
čiau tėvas prisibaldino. Iš
ėjo, pasakojo tėvas vė
liaus, aukštas, nudribusiais 
ūsais ponas, ėmė bartis, ku
rių galų driskius taip vėlai 
kelia jį iš miego. Kai tėvas 
parodė kūdikį, atseit mane, 
daktaras paklausė, kiek jis 
turi pinigų. Pinigų trūko. 
Ką gį tėvas darys? Jis žie
mą paliko mane prie dakta
ro durų ant sniego ir teki
nas nubėgo pas pažįstamus 
skolintis pinigų.

Pasakotojo pilnos akys a- 
šarų. Jis užsikosti. Tyliu. 
Nebematau gražaus ir tan
kaus želmens, nebegirdžiu 
vieversio. Žiūriu jam į vei
dą. Jis tęsia toliau.

— Tėvas rado mane be
veik pąstyrusį. Daktaras 
paguldė į ligoninę, atėmęs 
iš tėvo 2-metų uždarbį. Bet 
kas .iš tos ligoninės. Šian
dien man jau 40 metų. Vie
na pati mirė, vedžiau ant
rą, o tas nušalimas baigia 
mane ėsti. Tas nušalimas 
persimetė į plaučius. De
šimtį mėtų vargau, tik da
bar, rodos, lyg gerėliau.
. Didžius patylėjo ir tęsė:

— O štai nepersenai, jau 
tarybiniais laikais, susirgo 
mano vyresnioji dukrelė. 
Susisupau aš ją, kaip ka
daise mane tėvas, ir nuve
žiau į Šiaulius pas daktarą. 

ne. Šalia jo dar būrys mer-) 
gaičių ir berniukų.

— Sveikas, Mateušail, — 
sakau jam.

— Aš ne Mateušas,—pik
tai atsikerta berniukas.

— Tai kas toks?
— Jonas Čepinskis.
— Bravo vyras! Pionie

rius?
— Pionierius, — dar išdi- 

džiau atsako Jonas Čepins
kis.

— Kelintam skyriuje?
— Trečiam. O ten mano 

mokykla,— rodo berniukas,
— pusantro kilometro.

— O tu? — klausiu mer
gaitės, — pionierė?

Mergaitė nurausta ir ty
li.

♦— Jos motina neleidžia,
— atsako už ją Čepinskis. 
—Ji ne mūsiškė. Ji ten toli 
gyvena.

— O tu pati nori?
— Mes ją šiemet priim

sim ir tegu motina tik pa
mėgins, — drąsiai įsiterpia 
Čepinskis, — pernai ir ma
no mama nenorėjo, o šie
met leido.

— Draugas rašytojau, — 
šūkteli man Didžius, su- 
trukdydamas tolimesnį su 
vaikais pasikalbėjimą. — 
Pavažiuosim į karvių fer
ma.

I

Važiuojame. Didžius kal
ba toliau.

— Tai matote, draugai, 
I koks kolektyvinio ūkio val- 
i stiečių gyvenimas. Juk dar. 
tik pradžia. Tik pirmieji 
metai. Aš nesveikas žmo
gus, o draugai surado man 
darbą. Mane paskyrė gyvu
lių fermų prižiūrėtoju. Ir 
saugau savo pareigas dau
giau, ,negu savo gyvybę. 
Garbės žodi jums duodu. O 
dėl ko? .Dėl to, kad manim 
pasitikėjo, dėl to, kad aš ųei 
akmenų neritinu, nei pas
kui plūgą einu, nei devin
tas prakaitas mane prie 
darbo neišmuša. Ir už šitą, 
palyginti, nesunkų darbą 
aš namuose išsilaikau par
šą su prieaugliu, dvi kar
ves, avį ir už darbadienį 
gavau po 8,5 kg grūdų. Aš 
duona, ir mėsa, ir pienu ap
sirūpinęs, va, — iki kaklo! 
Ir jeigu kas man dabar pa
sakytų, kad kolektyviniame 
ūkyje blogiau valstiečiui 
gyventi, tai aš tam 1 į akis 
spiaučiau.

Jis priėmė mane, apžiūrėjo 
dukrą ir tučtuojau paguldė 
ją į ligoninę. O man liepė 
važiuoti namo: “Po dešim
ties dienų'atvažiuok ir par
siveš! namo Šveiką dukrą.” 
Taip ir buvo. Kai paklau
siau, kiek reikia mokėti, tai 
daktaras man stipriai pa
spaudė ranką ir liepė kuo 
skubiausiai grįžti namo. Tai 
matot, koks skirtumas. Ši
tai prisiminęs, aš apsiver
kiau ir, kai paskutinis atė
jau į mūsų kolektyvinį ūkį, 
tai visų nuoširdžiausiai at
siprašiau, kad aš, atsipra
šant, buvau toks balamu- 
tas.

Pasiekėm kiaulių' fermą. 
Erdvus tvartas. Aštuonioli
ka didelių kiaulių, vienuoli
ka paaugusių paršelių, o 
dar dešimt tebesiglaudo 
prie motinos. Kiaulių šėri
ke drg. Čepinskienė, viduti
nio amžiaus, raudonskruos
tė, linksma moteris, aiškina 
Inums savo šeimos narių 
“ypatybes”.

— Pernai, kai tik suėjo
me į kolektyvinį ūkį, turė
jome tik keturias, o šian
dien — matote. Tik šita, va, 
didžioji, neseniai sirgo. Die
ną naktį aš prie jos budė
jau... Dabar pasveiko.

Kiaulės, paršiukai iš
prausti lyg į balių... Par
šiukai sekioja mus, links
mai kriuksėdami.

— Kiek jūs anksčiau tu
rėjote žemės?

— Šešiolika ha.
— Buvote savininkė, o 

dabar kiaulių šėrike. Ar, 
širdyje nejaučiate nemalo
numo?

— Gink, dieve, — juokia
si moteriškė. — Anksčiau 
būdavo, tai ir paršiukus 
prižiūrėk ir karves pasi- 
milžk. Ir čia bėk ir ten. O 
dabar aš turiu vieną darbą. 
Aš žinau, kad už kiekvie
ną užauklėtą paršelį aš 
gausiu ir atlyginimą... Ma
no vyras taip pat šėrikas* 
Jis prižiūri arklius.

— Kiek gi judu per me
tus uždirbote?

— Labai daug. Per du 
metus tiek nesuvalgysim, 
nors mūsų šeimos ir penke
tas.

Išeinu į kiemą. Laksto 
vaikų būrys. Kokių septy- 
nerių metų berniukas smal
siomis akimis spokso'-į ma

Atydai LLD 7-tos Apsk 
Kuopą Valdyboms 

/ I

Birželio 19 d. įvyksta 7-tos 
Apskrities metinis piknikas, 
Lawrence - Methuen, Maple 
Parke..

12 vai. dieną čia turėsime 
posėdi reikale dienraščio 
Laisvės pikniko, kuris įvyks 
3 d. liepos, Maynard, Mass/ 
Todėl, visų kuopų valdybos 
bei komisijos dalyvaukite ir 
būkite laiku, nes posėdis už
ims apie porą valandų, o pas
kui visi galėsime praleisti gra
žų laiką piknike.

Kviečia visus ir visas
Apskrities Valdyba.

Chicago, III.
Auga Skaičius Bedarbių 
Illinois Valstijoje

Paskutinėm dviem savaitėm 
gegužės mėn. Illinois valstijo
je nedarbo mokesties ieškan
čių skaičius padidėjo 6,000, 
kaip raportas parodo valstijos 
darbo direktoriaus, Frank An- 
•nunzio, kurį jis paskelbė* bir
želio 5-tą. Savaitėj, kuri pa
sibaigė su gegužės 28 d., buvo 
194,252 ieškančių nedarbo 
mokesties, palyginus su 188,- 
000 dviem savaitėm anksčiau 
ir 114,289 metai atgal.

Chicagos vienoje apylinkėje 
gegužės 28 d., 119,606 prašė 
nedarbo mokesties, arba arti 
du syk tiek, kiek 1948 m. 
tuo pačiu laiku.

“Priedui prie naujų atlei
dinėjimui antroj dalyje gegu
žės mėn , daugelyje industri
jų plačiau pasireiškė sutrum
pinimas darbo savaitės, kaip 
tai :• kasyklose, čeverykų, dra
panų, apatinių drapanų, liejy
klose ir chemikalinėse išdir- 
bystėse,” sakė Annunzio.

šion skaitlinėn neįeina dar
bininkai ir darbininkės, išėmę 
nedarbo mokestį, kurių, yra 
desėtkai tūkstančių. Taipgi 
duondaviai, kurių šeimos turi 
gyventi iŠ miesto ir labdarin
gų įstaigų šalpos. Taigi Čia 
nėra puikus paveiksiąs šalies 
gerovės, kuria mūsų didlapiai 
mėgsta girtis. Prie šios ne
darbo negerovės dedasi kita, 
tai kainų kilimas ant maisto 
produktų.

Chicago. — Pranešama, 
kad dar pabrangs “kenuoti” 
valgiai.

LAISVES METINIS PIKNIKAS
Rengia Dienraščio Laisvės Bendrove 

SEKMADIENI. LIEPOS 3 JULY 
«

Ant rytojaus po pikniko bus švente, gera proga- atvažiuoti iš tolimesnių kolonijų j pikniką, nes yra laiko 
sugrįžimui.

Dainų programų duos Aidų Choras
vad. Geo. Kazakevičiaus

Bus daug svečių iš kitų miestų. Iš anksto įsigykite įžangos bilietus.

$ /f -

•6o»

J George Kazakevičiaus Orkestras
I

v f v
Įžanga 60 c. asmeniui, Būkite visi, pasinaudokite žema įžanga.

KLASCIAUS CLINTON PARK •SgttkT
Piknikas prasidės 1-mą vai. dieną. Muzika nuo 6-tos vai. po pietų.

*

Skaitlingai susirinkime į šį pikniką, pasimatykime su daugeliu svečių ir tuomi paremkime dienr. Laisvę

3 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)— Ketv., Birž. 16, 1949
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ŽINIOS IŠ LIETUVOS

(Tąsa)
“Kaip galima miegoti tokią naktį?” 

• — galvojau aš.
Pirmoji reido naktis ir kelios sekan

čios buvo man pilnos nuolatinių atradi
mų bei stebėjimosi. Tikrovė pasirodė 
esanti daug paprastesnė, negu aš ją bu
vau vaizdavęsis. Remdamasis savo nedi
deliu partizano patyrimu, įgytu nejud
raus partizanų buvimo Briansko miškuo
se metu, ir senų Kovpako dalinio dalyvių 
pasakojimais, aš tikėjausi, jog pirmosios 
reido dienos bus pilnos nuolatinių kauty
nių ir masinio didvyriškumo. O iš tikrų
jų pasirodė visai kas kita: naktimis mes 
tyliai ir negirdimai slinkome pirmyn, o 
auštant įsitaisydavome poilsio miške. Po
ilsis retkarčiais būdavo pertraukiamas 
nežymių mūsų užtvarų susirėmimų su 
policija ar paklydusių ir netyčia užva
žiavusių ant mūsų mašinų, vežimų ar pa
skirų vokiečių iš užnugario. Visi jie pra
dingdavo be pėdsakų, tur būt, smarkiai 
nustebindami vokiečių vadovybę.

Naktiniai žygiai — pradžioje neilgi, 
tam, kad įprastų žmonės ir arkliai, — 
pakeičiami dienojimais, buvo paįvairina
mi smulkiais įvykiais iš žyginio partiza
nų gyvenimo.

Pačią pirmąją naktį aš su žvalgais, tu
rėjusiais užimti kaimą, kuriame buvo po
licijos postai, ištrukome pirmyn, ieško
dami kokio nors kautynių įspūdžio. Kai
me posto neradome, bet gyventojai skun
dėsi vokiečių statyto seniūno pasityčioji
mais. Seniūnas spėjo pabėgti, bet užtat 
puikus sartas arklys, kurį aš pats išsive- 
džiau iš vokiečių berno arklidės, sudau
žęs geležinius pančius ant jo kojų, tapo 
mano kelionės draugu tolimesniuose žy
giuose.

Įsitaisant paganų tarp medžių, po ber
žais, kurie tuo metu buvo jau nusimetę 
didžiumą savo lapų, kvartirjerius, norė
damas pabrėžti paganų ištaigingumą, 
juokais parinkdavo mums “namus su ka
bykla.” Į kabyklą paprastai buvo kabina
mas automatas, kad nerūdytų ant drėg
nos žemės.

Mūsų tryliktoji kuopa žygio metu vi
sada eidavo drauge su žvalgyba. Nakties 
stovykloje mes taip pat įsitaisydavome 
greta.

Iš vienodo žygio ritmo, — lyg mes žy
giuotume ne priešo užnugariu, o vykdy
tume fizkultūrinį krosą, mus išmušė vie
nas įvykis, dėl kurio, kaip man tada at
rodė, pernelyg susijaudino komisaras 
Rudniovas.

Penktą ar šeštą žygio dieną ant vienos 
mūsų užtvaros užvažiavo vokiečių gur
guolė su naujutėlaitėmis blizgančiomis 
saulėje cinkuotomis statinėmis, kuriose 
džiūgaujanti užtvara užtiko gryną spiri
tą.

Užtvaros vadas su katilėliu vienoje 
rankoje ir botagu antroje, varydamas 
arklį, žvygaudamas atlėkė stovyklom Iš 
visų pusių prie statinės subėgo žmonės 
su katilėliais, puodeliais, šukėmis, šal
mais, plėčkomis. Statinę apstojo, paskui 
atsirado tvarkariai, ku^ie nustatė eilę 
prie spirito: nuo kiekvienos kuopos po 
du atstovu.

Komisaro tuo laiku nebuvo. Žmonės 
užbliovė dainuškas. Kažkur miško gilu
moj pasigirdo automatinė serija. Labiau
siai mane apstulbino automatininkas, 
raudonais lyg ugnis plaukais, pramintas 
“Medum.” Jis stovėjo apsikabinęs beržo 
kamieną ir graudžiai verkė.

Tuo laiku parvyko komisaras Semio
nas Vasiljevičius. Aš pamačiau, kad jo 
veidas persikreipė, lyg kažkas būtų jį 
baisiai įžeidęs. Jis pareikalavo budinčio
jo, išklausinėjo, kas čia darosi. Po to 
pribėgo prie apkvaišusiai besišypsančio 
užtvaros vado, “iškilmių kaltininko,” su
čiupo jį už apikaklės, prisitraukė prie 
savęs ir suriko, iš susijaudinimo vograu
damas labiau, negu kad paprastai, dus
damas nuo smaugiančio jį pykčio:

— Sušaudyti tave per maža už tai, 
niekše!

Aš dar nebuvau suvokęs viso to, kas 
vyko, prasmės. Aš žinojau, kad Rudnio
vas nebuvo jau toks aršus blaivininkas; 
jis, matyt, turėjo turėti kokią nors rim
tą priežastį, kuri buvo privertusi jį taip 
pasielgti.

Jis atstūmė užtvaros vadą, sušukęs:
— Štabo viršininką, dalies vadą, padė

jėjus — pas maųe!
Aš taip pat priėjau prie jo ir pastebė

jau, kad žmonės labai sujaudinti to, kas 
vyko.

Artimiausiose kuopose, kurie dar turė
jo kiek nuovokos, pamatę, kaip paveikė 
komisarą visuotinis girtavimas, sušnypš
tė viens ant kito. Tasai šnypštimas buvo 
panašus į žvėrių riksmą. Po minutės 
miške vėl suaidėjo balsų choras, švilpa
vimas. Užgrojo armonika; žmonės balno
jo arklius, bastėsi po mišką, mosuodami 
rimbais, kai kurie susikibo peštis. Šito
kiame fone vadovybė darė skubų pasita
rimą.

Komisaras kalbėjo:
— Dėl vieno kvailio dabar teks keisti 

visą reido taktiką. Na, argi juos sulai
kysi? ... — Ir staiga jis pakilo, pažvel
gė aplinkui į stovyklą, neišlaikė ir ūmai 
nusišypsojo: — Juk tai vaikai, dideli 
vaikai! Bet dabar jiems nepavyko, ir 
reiks laužte laužtis pirmyn. — Paskui 
atsisuko į Kovpaką ir pasakė, vėl šyptelė
jęs: — O juk mes su tavim manėme nu
eiti ligi pat Dniepro be kautynių.

Po to jie įniko į žemėlapius, aptardami 
kažkokius naujus variantus, maršruto 
padėtį. Aš pasitraukiau — detalės mane 
tuo metu maža domino ... Man paaiškėjo 
tai, apie ką aš liūdnai spėliojau paskuti
nėmis dienomis. Tai buvo valiūkavimas, 
pagimdytas pavojų bei rizikingų karo 
reikalų; čia visas disciplinos, moralės 
problemas reikia spręsti kitaip, negu ka
riuomenėje arba pilietiniame darbe. O 
kaip? Reikėjo būti tokiu protingu bei pa
žįstančiu savo armiją žmogumi, kaip 
Rudniovas, kad suprastum, jog užtvaros 
vadas, atgabenęs tas kelias spirito stati
nes, galėjo sužlugdyti ne vienas kauty
nes, bet visą reidą, vykdomą pagal Stali
no įsakymą.

Partizanų vadas turi atsižvelgti į par
tizanų likimo nepastovumus, netikėtu
mus, kurių pilna kiekviename kare. Da
bar aš supratau, kad pirmosios ramios 
reido dienos, kuriomis aš buvau taip nusi
vylęs, buvo didžiausias dalinio vadovybės 
nuopelnas. Tikrasis partizanų vadas nė
ra tas, kuris visur ir be reikalo lenda į 
kautynes, eikvoja jėgas, apsikrauna su
žeistaisiais pačioje reido pradžioj, menk
niekiams išmėto šaudmenis ir, galų gale, 
nepasiekia užbrėžto jam tikslo; toks va
das tėra tik tas, kuris sugeba kaip žal
tys iššliaužti iš partizanų srities, visada 
ir būtinai blokuojamos priešo, sugeba pa
siekti tikslą su juo mažesniu kautynių 
skaičiumi, prieiti prie to tikslo nepaste
bimai, staigiai ir ne iš tos pusės, iš ku
rios priešas gali jo tikėtis, ir, priėjęs, 
smogti smūgį.

Tik kai kas iš “senių” žinojo, jog rei
kia nueiti už Dniepro, iki kurio dar liko 
ne mažiau kaip trys šimtai kilometrų, ir 
toliau — toli į vakarus.

Tada aš supratau, kad užtvaros vadas 
— apkvaišusių akių vaikinas —■ vos ne
sužlugdė stalininio reido.

Vadai tarėsi, tarėsi, o paskui Kovpa- 
kas, kreipdamasis į komisarą, tarė:

— Semionai! O juk vis tiek mes jų ne
būtume sulaikę ligi Dniepro. Anksčiau 
ar vėliau to neišvengsi. Laužtis, tai lauž
tis. O jeigu jau laužtis, vadinasi, reikia 
tai daryti su triukšmu, su traškėjimu ir 
kaip galima greičiau, kad neleidus vokie
čiams ant mūsų užsisėsti.

Taip kalbėjo tas pats Kovpakas, kuris 
vos prieš keletą dienų, apeidamas veži
mus paruošimo metu, įspėdinėjo:

— Žiūrėkite, vyrai, kad niekas nesu
braškėtų, nesuskambėtų, kad vien šlame
sys pereitų per Ukrainą.

“Pasirodo, — pagalvojau aš, — mūsų 
“senis” moka ne vien tiktai “su šlame
siu,” bet ir su triukšmu bei griausmu žy
giuoti. Na, ką gi, pažiūrėsim ..

Ir aš supratau, kad nuoboduliui, kuris 
buvo pradėjęs mane įveikti, atėjo galas.

XI
Tą naktį mums reikėjo praeiti pro 

Kroliovcą, kurio vardu vadinosi vienas 
mūsų dalinys.

Staiga Kovpakas pasišaukė pas save 
baterijos vadą Anisimovą ir tarė jam:

(Daugiau bus.)

Ištraukos iš Operų per Radiją
VILNIUS, vas. 25 d.—Pa

staruoju metu Vilniaus radi
jas savo muzikinėse progra
mose ėmė transliuoti ištraukas 
iš įžymiausiųjų operų. Klau
sytojai jau girdėjo ištraukas 
iš Borodino operos “Kunigaikš
tis Igoris,” Čaikovskio “Pikų 
Damos,” Sen-Sanso “Samsono 
ir Dalilos,” Rossini “Sevilijos 
kirpėjo” ir tt. Programą at
lieka RRK simfo.ninis orkes
tras, choras, operos bei radi
jo komiteto solistai — Mažei
ka, Petraškevičiūtė, Dagelytė, 
Stasiūnas, Marijošius; kviečia
mi taip pat jaunieji daininin
kai— Vilniaus konservatorijos 
studentai.

★ ★ A 
Tarybinių Filmų 
Propagandininkai

KAUNAS, vas. 25 d.—Kom
jaunimo apskrities komitete 
Įvyko valsčių sekretorių pasi
tarimas kinofikacijos klausi
mais. Po to vietos komjau
nuoliai stojo Į talką kinofika
cijos darbuotojams: padeda 
suorganizuoti kilnojamojo ki
no seansus, propaguoja nau
jus tarybiniu filmus. Pasku
tiniu metu kilnojamasis kinas 
su “Jaunosios Gvardijos” fil
mu lankėsi Lapių valsčiuje ir 
pas Sargėnų plytines darbinin
kus, o “Mičiurino'’ filmą de
monstravo Raudondvaryje, E- 
žerėlio durpyne ir Palemono 
plytinėje. N’. Jonaitis.

★ ★ ★
Garvežininkų Laimėjimai

RADVILIŠKIS, vas. 25 d.— 
Per socialistines lenktynes de

po garvežininkai pasiekė nau
jus laimėjimus. Geriausio gar- 
vežininko Andriejausko maši
na be remonto nuvažiavo 
130,000 kilometrų vietoje 60,- 
000 kilometrų, numatytų pa
gal normatyvą. Stachanovi- 
ninkas Andriejauskas sutaupė 
valstybei 40,000 rublių.

Garvežininkai Lapinskas, 
Lagutka ir kiti jau pasiekė 
100,000 kilometrų ribą.

★ A A 
TRUMPAI

★ Geležinkelio stotis Lūšėje 
kapitališkai atremontuota ir 
sutvarkyta.

★ Salė kino teatrui Įrengta 
Vabalninke (Biržų apskr.). 
Salėje taip pat yra estrada 
koncertams.

★ Bibliotekėles apskrities 
kolektyviniams ūkiams pa
siuntė 'Klaipėdos 1-sios gimna
zijos moksleiviai, surinkę dau
giau kaip 200 knygų.

A. Petraitis.
★ Tarp Daugpilio ii’ Zarasų 

pradėjo kursuoti keleiviniai 
autobusai. Iz. Kurklietis.

★ 80 darbininkų Įkurtuvės 
Įvyks dideliuose mūriniuose 
namuose, kuriuos atstatė Klai
pėdos statybos - montavimo 
valdyba. V. Mykalauskas.

★ ★ ★
Patobulintos Konstrukcijos 
Žemės Okio Mašinos

ALYTUS ,vas. 25 d.—Vė
tyklės, kurias gamina “ūk- 
mašinos” fabrikas Alytuje, 
per Valandą gali išarpuoti ligi 
700-800 kilogramų grūdų. Pa
gal vilniečio inžinieriaus Gro
in o vo pasiūlymą keičiama mi

nėtos mašinos konstrukcija. 
Įmonė teiks patobulintas vė
tykles, kurioms pagaminti bus 
sunaudojama tiek pat medžia
gų bei darbo, kaip ir ligi šiol, 
gi jų pajėgumas du kartus pa
didės. Patobulinami manie
žai, gaminami “žagrės” fa
brike. “Metalo” Įmonės Įsisa
vina naujo tipo zigzaginių 
akėčių gamybą. Pastarosios 
bus pritaikytos Įvairioms dir
voms Įdirbti. Projektai šioms 
žemės ūkio mašinoms pareng
ti Vietinės pramonės ministe
rijos technikiniame biure.

Visasąjunginis žemės ūRio 
mašinų projektavimų institu
tas parengė naujo kultūriniam 
arimui skirto plūgo projektą. 
Pirmuosius tokių plūgų pavyz
džius neseniai pateikė Odesos 
gamykla “Spalio revoliucija.” 
Dabar naujojo tipo plūgų ga
mybą įsisavina mūsų respu
blikos Įmonės.

★ > ★ 
Džiugios Dienos pas 
Melnragės Žvejus

KLAIPĖDA, vas. 25. d. — 
Antrosios Melnragės žvejams 
nušvito džiugios dienos: jie 
susibūrė i kolektyvą. Artelės 
pirmininku išrinktas 69-metis 
žvejys Tidikas.

Artelės nariai organizuotai 
vystys žvejybą, o taip pat gin
taro rinkimą.

A. Kapsukevičius.
★ ★ ★

Mašinų-Traktorių 
Stotis Darbėnuose

KRETINGA, vas. 25 d. — 
Darbėnuose organizuojama 

nauja mašinų - traktorių sto
tis. Jai išskirta 19 traktorių 
ir daug prikabinamojo inven
toriaus. Komplektuojami me
chanizatorių kadrai.

Daugiau Kaip 2 Tūkstančiai 
Lietuvos Kolektyvinių Okių 
Pradėjo Pavasario Sėją

Lietuvos laukuose smarkiai 
išsiplėtojo pavasario laukų 
darbai, šiais metais respubli
koje žymiai praplečiami pasė
lių plotai, padidėja kviečių, 
cukrinių runkelių ir linų pasė
liai. Pavasario sėjoje daly
vauja daugiau kaip 2 tūtytf^in- 
čiai naujai organizuotų jkolek- 
tyvinių ūkių. Tokiose apskri
tyse, kaip Šiaulių, daugiau 
kaip pusę pasėlių plotų apsės 
kolektyviniai ūkiai. Šitos ap
skrities Meškuičių ir Lygumų 
valsčiuose, o taip pat eilėje 
kitų apskričių valsčių beveik 
visa žemė bus apsėta kolek
tyvinių ūkių.

Lietuvoje sukurta 15 naujų 
MTS, gauta 420 galingų trak
torių, 40 milijonų rublių kre
dito. Kolektyviniai ūkiai, MTS 
ir tarybiniai ūkiai žymiai 
anksčiau ir geriau, negu per
eitais metais, pasiruošė pava
sario laukų darbams.

Tarp kolektyvinių ūkių dėl 
sėkmingo sėjos atlikimo išsi
plėtojo socialistinis lenktynia
vimas. Savo pasitarime Vil
niaus apskrities kolektyvinių 
ūkių valstiečiai iššaukė į lenk
tyniavimą Trakų apskrities 
kolektyvinių ūkių valstiečius. 
Taip pat tarp savęs lenkty
niauja ir kitos respublikos ap
skritys.

Lietuvos vyriausybė ir Ko
munistų partijos Centro Komi
tetas paskyrė tris pereinamą
sias Raudonąsias Vėliavas, 
kurios bus Įteiktos pavasario 
sėjos lenktyniavimo nugalėto
jams.

4 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Ketv., Birž. 16, 1949

Bostonas ir Apylinke

DIDYSIS PIKNIKAS
Paramai Dienraščio Laisves

Piknikas prasidės 
1 vai. po pietų Sekmadienį, Liepos 3 July
Ant rytojaus po pikniko bus Neprigulmybės Paskelbimo šventė, tad gera proga 
sugrįžti į namus ir pasilsėti. — Piknikas bus toje pačioje vietoje, kaip visada:

Programas prasidės
5 vai. vakare

iš toliau atvykusiems

VOSE PAVILION PARK

SOLO, RICHARD BARRIS

Cerrvoni Orkestrą Šokiams

ARMONIKA
KALBĖS ANTANAS BIMBA

Laisvės redaktorius iš Brooklyno

Norwood vyrų grupė, kuri taipgi dalyvaus programoj

. MAYNARD, 
MASS.

GRAŽI MUZ1KALĖ PROGRAMA:
AIDO CHORAS, WORCESTER, MASS.

vadovaujamas J. Karsokienės 
f I
NORWOODO VYRŲ ANSEMBLIS 

dirigentas St. Paura, akomp. Richard Barris

Dalyvaukite visi šiame piknike ir paremkite dienraštį Laisvę. — Komitetas



Lawrence, Mass.
tusų vairuotojai nubalsavo 

tęsti streiką. Už streiką bal
savo 142, o grįžti į darbą tik 
14. Gi iš 11 “divizijų” bal
savo už streiką 712, o prieš 
526. Tokiu būdu pasilieka 
streiko lauke. Darbininkai yra 
pasiryžę kovą tęsti ir laimėti.

Kaip tik baigsis vaikų mo- 
kinimosi sezonas, tai miesta- 
vos maudynes bus atidarytos. 
Šiuo laiku jos yra taisomos su 
geriausiais įrengimais.

★
G. Colager mirdamas pali

ko $36,645 nejudamo turto. 
Turtą dabar kontroliuoja 
Massachusetts valstija ir mo
teriai mokės po $75 į mėnesį. 
Daug žmonių mirdami palie
ka daug turto ir nepalieka 
rašto, tai giminės turi ne
smagumo.

Darbininkai gerai atsiliepia 
apie John L. Lewis, mainierių 
vadą, kuris- rūpinasi darbinin
kų reikalais. Ne taip, kaip 

MAYNARD, MASS.

Bušai j Laisves Pikniką
Liepos 3 July

Tuojau užsisakykite vietą buse, važiavimui 
į didįjį Laisvės pikniką.

Busas iš Haverhill, Mass.
Išeis 11 vai. ryto nuo Lietuvių Klubo salės, 324 River St.

Tikietas į abi pusi $1.25
Busas iš Lawrence, Mass. '

Išeis nuo Lietuvių salės, 41 Barkley Street

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: 1

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

ko jūs reikalausite. ’
Specialistai Pritaikymui 

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

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

Paul Gustas Funeral Home, 
INC. .

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį

EVergreen 7-4774

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

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

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

ponai Green ir Murray, kurie 
tik apie , “raudonus” kalba, 
bet net nieko rimtai neveikia, 
kad būtų atšauktas Tafto- 
Hartley įstatymas.

Jauni vaikėzai, bėgyje sa
vaitės, net 9 langus išdaužė 
Oliver School. “Dženitorius” 
pranešė policijai, kad jauni 
vaikezai akmenimis laido į 
langus ir daužo. Štai prie ko
kio “progreso” auklėjasi.

Vagys įsilaužė naktį į Merri
mack Concession Co. įstaigą, 
išvogė cigaretus, cigarus ir 
saldainius. Nedarbui didėjant, 
tai auga piktadarių skaičius.

Vienas dipukas pasakoja, 
kad jis negrįš į Lietuvą, nes 
“ten viską atima.” Jo pa
klausta, kiek jis turto ir že
mės turėjo prie Smetonos ir 
hitlerininkų. Sakė, kad že
mės neturėjo, bet Smetonai 
tarnavo . Suprantama, kad bi
jo Lietuvon grįžti, nes yra 
prasikaltęs prieš liaudį.

Tūlas Harry Larkin, 67 me- 

tų amžiaus, mažai mato, tapo 
nubaustas $100 pasimokėti. 
Mat, jis pigiau pardavinėjo 
degtinę, kaip saliūnuose. Tai
gi, toki .žmonės turėtų gauti 
pakankamai senatvės pensi
jos, kad jiems nereikėtų užsi
imti tokiu “bizniu.”

Orlaivių komisionieriai šau
kia viršininkų susirinkimą ir 
nori padaryti tarimą, kad lėk
tuvai skristų du kartus per 
parą į New Yorką. Dabar 
skrenda tik 10 vai. ryto.

Dienraščio Laisvės metinis 
piknikas jau arti. Jis įvyks 
nedėlioj, 3 d. liepos, Vose’s 
Pavilion’e, Maynarde. Kas 
metai ten suvažiuoja tūkstan
čiai žmonių. Ruoškimės! Iš 
Lawrence eis busas. Tikietus 
į pikniką ir-jatgal galite užsi
sakyti pas Siupetrį, Ig. Čiula- 
dą ir S. Pehkauską. Piknike 
pasakys kalbą Antanas Bim
ba, Laisvės redaktorius.

Lietuvių Literatūros Drau
gijos 7-tos Apskrities 'metinis 
piknikas įvykš nedėlioj, 19 d. 
birželio, Maple Parke, Methu
en. Bus daug svečių iš pla
čios apylinkės. D. M. šoloms- 
kas, Laisvės redaktorius, sa
kys kalbą. Visi ir visos da
lyvaukite.

S. Penkauskas.

Haverhill, Mass.
Dabartiniu laiku mūsų mies

te če very k ii išdirbystės, taipgi 
ii- kitokios išdirbystės dirbtu
vėse labai sumažėjo darbai, 
per tai ir daugelis darbininkų 
neteko darbų. Vaikščioja be 
darbo, nes vieno darbo nete
kus yra labai sunku antrą su
sirasti. Per vietinę anglų 
spaudą (The Haverhill Ga
zette) buvo pranešta, kad 5,- 
000 darbininkų ima pašalpą iš 
Social Security.

Pagal tokio dydžio miestu
ką, tai labai daug darbinin
kų randasi bedarbių eilėse. 
Kurie dar turi darbus, tai vis- 
tiek labai mažai dirba.

Liepos 3 d. rengiamam dien
raščio Laisvės piknike, Vose’s 
Pavilion Park, Maynard, 
Mass., iš Haverhillio dalyvau
siu! skaitlingai. Į pikniką ren
giamės važiuoti automobiliais 
ir bųsu. Jau yra nusamdytas 
didelis busas ir jau išvažia
vimo komisija turi gerą skai
čių žmonių, užsisakiusių dėl 
savęs buse vietas ir iš kalno 
pasimokėjusių už kelionę į 
pikniką ir atgal $1.25.

Kurie manote važiuoti į 
pikniką busu liepos 3 d., tai 
iš anksto užsisakykite dėl sa
vęs vietas pas išvažiavimo 
komisiją: P. Yocumską, J. Ma
se vičių .arba pas A. P. Dam
brauską.

Pereitą metą kai kurie lau
kė paskutinių dienų ne pada
vę savo vardų išvažiavimo ko
misijai, tai negavo progos va
žiuoti busu, nors ir labai to 
pageidavo. Kad ir šiemet to- 
kis įvykis neatsikartotų, tai 
nelaukite iki paskutinių die
nų, o iš anksto pasirūpinkite, 
kad turėti užtikrintą vietą. 
Busas išeis nuo L. P. G.' Kliu- 
bo svetainės, 324 River St.,| 11 
vai. iš ryto.

Kelionė į pikniką ir atgal 
$1.25 y patai.

Visi būkite paskirtoje vieto
je laiku.

Nežinia, dėl kokios priežas
ties mes, haverhilliėčiai, šie
met negavom Laisvės pikniko 
tikietų. Pereitą metą aplai- 
kėm tikietus tik trimis savai
tėmis prieš pikniką, o šiemet, 
kaip atrodo, tai pikniko rengi
mo komisija mus,*haverhillie- 
čius, ir visai suboikotuos. 
Draugai P. ir M. Yocumskai ir 
J. Masevičius pasiskolino iš 
draugų lawrenciečių ir juos 
išplatino, tai viskas, kas buvo 
galima padaryti.

Lietuvių Literatūros Drau
gijos Septintos Apskrities ren
giamo pikniko—birželio 19 d., 
Maple Park, Methuen, Mass. 
— tikietai gerai platinasi ir 
daugelis yra pasirengę daly
vauti piknike.

• A. P. Dambrauskas.

Worcester, Mass.
AIDO CHORO ŽINIOS
Aido Choras užbaigė savo 

žiemos sezoną su koncertu 
gegužės 15 d. Po koncerto bu
vo užkandžių; choras ir ko
misija ačiū taria visoms gas- 
padinėms, kurios prirengė va
karienę ir -kitus darbus vir
tuvėj atliko, taip pat ačiū ir 
tiems, kurie aukavo chorui pi
niginiai.

Aido Choras dalyvavo su 
dainomis atidaryme Olympia 
Parko, «gegužės 29. Po pro
gramos choras paėmė vakaci- 
jas ant vasaros, bet išrinko 
komisiją dirbti su drauge Su
kackiene dėl vakacijų LMS 
mokyklos, kuri įvyks ant O- 
lympia Parko, rugpjūčio 7 li
gi 21 d. Komisija yra Helen 
Kižys, Helen Janulis, Richard 
Januli ir LMS narys J. Ki
žys. . J LMS mokyklą cho
ras išrinko mokytoją J. Kar- 
sokienę.

šį metą choras (lig šios 
dienos) dar nėra nutaręs 
rengt savo metinį pikniką. 
Tai yra valdybos apsileidi
mas. Man rodos, turime tu
rėti pikniką.

Aido Choro Koresp.

Seattle, Wash.
Bendrai bedarbė vis prasi

deda rytinėse valstijose pir
ma, negu pas mus—Ramiojo 
Vandenyno pakraštyje. Tai 
ir dabar stengiamasi pastoti 
jai kelias arba ją prašalinti 
pirm, negu'ji įsigalės.

Mūsų krašte yra neaprube
žinotų galimybių pradėti įvai
rius projektus viešų darbų, 
kaip tai baigiant didžiulę už
tvanką ant Columbia upės 
(Caulee Dam); kuri, sakoma, 
bus baigta 1952 metais.

Darbai rišasi su Columbia 
Valley Authority, trumpai — 
C V A. Jeigu Kongresas pa
skirs reikalingą sumą darbuę 
pradėti, tai tuojau tūkstan
čiai darbininkų gautų darbo.

Seattle mieste viena di
džiausių departmentinių krau
tuvių rengiasi dasibudavoti 4 
ar 5 aukštų pastatą, kurio iš- 
budavojimas kainuos $6,500,- 
000. Tai ir bus daug darbo. 
Taipgi yra budavojamas di
delis tiltas — ‘ ‘ N a r r o w s 
Bridge,” kelios mylios nuo 
miesto. Mažesniame skaičiuje 
darbų yra ant ūkių, kaip tai 
prie auginimo uogų, daržovių 
ir vaisių. -

Gegužės mėnesį prasidėjo 
žemuogių rinkimas, prie dar
bo *reikia kelių tūkstančių 
darbininkų. Seks aviečių ir 
geruogių (“blackberry), o vė
liau apynių rinkimas . Pirm 
įvyko “prohibicija,” daugelis 
metų atgal, čia buvo gausiai 
auginama apyniai. Vėliau nu
noksta obuoliai šių darbų 
daugiausiai imasi vietiniai uni
versiteto studentai, kurie užsi
moka mokslo kaštus padirbė
dami, kur proga pasitaiko. 
Qaila jaunuolių, kad jiems 
mokslas taip sunkiai atseina. 
Ir iš jų daug garsių žmonių 
išeina. ,

Tarp Lietuvių
Turėjome malonią viešnią iš 

Worcester, Mass., tai Bronę 
Bernotienę. Ji atvyko atlan
kyti savo vienatinį sūnų, kuo- 
ris baigia aukštą mokslą Wa
shington Universitete. Ji ne
buvo mačiusi sūnaus per 4 
metus. 4 ■

Bernotienė labai maloni ir 
draugiška, progresyvių minčių 
moteris. Aplankė Baltrušai
čius ir mus. Nors trumpai, 
bet linksmai praleidome laiką. 
Ji yra dienraščio Laisvės skai
tytoja, tai ir dabar aukavo 
$1 dėl spaudos.

Iš čia išvyko pas Ulskius, 
kurie gyvena ant ūkio netoli 
Portlando, Oregono valstijoj. 
Sakė, kad aplankys Mugia- 
nius San Francisco mieste. 
Sakė, kad su Mugianiene yra 
senos draugės, seniau daina
vo viename chore. Laimingos 
kelionės, jums drauge. Būtų 
vėl malonu susitikti. ,

Lillian Gajauskienė.

Detroit, Mich.
LLD 52 KP. VEIKLA
Pereitą mėnesį laikytame 

kuopos susirinkime d.d Smi- 
trevičių ūkyje buvo pavesta 
valdybai, pagal jos nuožiūrą, 
paskirti sekamam susirinki
mui vietą.

Valdyba nutarė, kad 19 d. 
birželio, nedėlioj, laikyti su
sirinkimą Draugijų Svetainė
je, 10 vai. ryto. Visi nariai 
turėtų kuoskaitlingiausiai at
silankyti. Bus reikalas suda
ryti projektai dėl rudeninio 
sezono, tai yra, parengimų 
svetainėse.

O kitas dalykas, tai priėmi
mas nuo LLD Centro Komite
to dovanos, kurią suteikė mū
sų kuopai už gavimą naujų 
narių laike pereitojo,vajaus.

Narių pareiga nepamiršti to, 
kad nors vajus už naujus na
rius oficialiai baigėsi, bet vi
sada reikia dėti pastangų jų 
gauti ir kuopą auklėti. Dar 
yra narių, kurie nepasimokė- 
jo duoklių — ateikite ir pasi- 
mokėkite, kad nereikėtų su
laikyti jums žurnalo “Švie
sos.”

J. DANTA,
. LLD 52 Kp. Sekr.

Montello, Mass.
Ant Atminties Prano Balsio

Kiek man yra .žinoma, ve
lionis Pranas Balsys išgyveno 
keliolika metų šiame mieste. 
Brocktono gyventojai arba di
delė jų didžiuma susideda iš 
amatininkų, batų ir čeverykų 
dirbėjų. Taigi Montello yra 
dalis Brocktono miesto. Šią 
dalį miesto yra apgyvenę lie
tuviai, ir jų didžiuma randasi 
amatininkai. Pranas Balsys 
nepaiso mokintis jokio geres
nio amato, jis dirbo, kur jam 
pakliuvo tose pačiose dirbtu
vėse.

Man atvykus į šią lietuvių 
koloniją, jau radau Praną 
Balsį plačiai veikiantį visuo
menės dirvoje. Jis priklausė 
prie Lietuvių Dramos Ratelio 
ir gerai vaidindavo jam pa
skirtas roles. Jo pažinimas 
lietuvių kalbos ir gramatikos, 
jos vartojimas skirte -skyrė jį 
nuo kitų, su kuriais jis veikė. 
Bile rolę paimdavo ir ją ge
rai suvaidindavo, bet režisuo

ti
ti neapsiimdavo. Matomai, 
turėjo tame kokį nors savo
tišką išrokavimą. i

Taipgi priklausė prie LSS 
17-tos kuopos, kuri tuose lai
kuose buvo gana skaitlinga ir 
daug veikė. Draugas P. Bal
sys joje veikdavo ir į trumpą 
laiką liko jos vadu, nes iš eko
nominio ir politinio atžvilgio 
daugiau už kitus buvo prasila
vinęs.

H. Stankus, S. Turskis ir P. 
Balsys likosi kuopos išrinkti į 
komitetą, kurio buvo užduo
timi suorganizuoti progresyvių 
tėvų vaikus į tam.tikrą drau
giją. Per jų pastangas drau
gija tapo sutverta ir užvar
dinta “žiburėlio Draugija.” 
Vėliau ta draugija likosi

PRANEŠIMAI
HARTFORD, CONN.

ALDLD Moterų Klubo susirinki
mas jvyks pirmadienį, 20 d. birže
lio, 7:30'vai. vakare, 155 Hunger
ford St. Visų narių prašome įsitė- 
myti, jog pereitame susirinkime pa
keitėme susirinkimų dieną. Dabar 
susirinkimai bus laikomi trečią pir
madienį kiekvieno mėnesio.—V. K., 
sekr. . ’ (140-1)

WILKES-BARRE, PA.
Plymouth'o Lietuvių Tautiškų Ka

pinių Bendrovės šėrininkų susirinki
mas įvyks birželio (June) 19 d., 
1949, Lenkų Veteranų Klubo svetai
nėj, 287 E. Market St., 2:00 valandą 
po pietų. Prašome draugus, kurie 
dar neužsimokėję assessmentus, at
silankyti. — P. L. T. K. B. Sekr.

(140-1) 
. > *

HARTFORD, CONN.
Lietuyos Sūnų ir Dukterų Drau

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

Nariams, kurie dalyvaus piknike 
įžanga nemokamai, 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. 

skaitlinga ir turėjo pamokas 
lietuvių kalbos ir muzikos.

Tada buvo jau pradėtas sta
tyti Liet. Taut. Namas. Visi 
progresyviški lietuviai prisi
dėjo prie jo pastatymo ir 
draugas P. Balsys tuosyk pri
klausė prie Liet. Taut. Namo 
Draugovės. /Nariu būti neuž
teki, reikėjo dirbti, nes tuo
se laikuose buvo keletas gabių 
vyrų tautininkų pusėje ir rei
kėjo atlaikyti poziciją. Bet 
su draugu P. Balsiu priešaky
je viskas buvo laimėta. Mat, 
jis mokėjo gerai argumentuoti 
su jais, išrodinėjo jų visas 
klaidas, visus netikslumus ir 
su laiku visuomenė perėjo mū
sų pusėn.

Apart tų visų visuomeninių 
reikalų, su kuriais kiekvienas 
pažangus žmogus yra suriš
tas, jis privačiai daug kam 
pagelbėjo. Ypač laike karo, 
kada reikėjo visokius doku
mentus sutvarkyti. . .

Visur veikė, visur dalyvavo 
ir visur gražiai išsilaikė. Ne 
tik draugai, tos pačios min
ties žmonės jį mylėjo, bet ir 
priešingos minties jį gerbda
vo ir jam simpatizavo. Tu-

Kinija Žengia 
Į Laisvę 

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

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 vertes po 10c ar po 5c. U. S. pašto 
stampomis, nes kainuoja persiuntimas.

Užsakymus prašome siųsti: 

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

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 7-6238
< **********************+*< •

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINES, VYNAI IR ALUS
Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

TELEVISION
• SHUFFLE BOARD

Telefonas
EVergreen 4-9407

(■■iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

TELEPHONE 
STAGG 2-5043

Bnnwnnmiinnnwnninnnnnnnnnnnini

■■■id

RES. TEL.
HY. 7-3681

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIUS 

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager

(Lalsniuotas Balsamuotojas)
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus

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

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

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— Ketv., Birž. 16, 1949 
' * • < . .«d
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HELP WANTED—FEMALE
REIKALINGOS MOTERYS

NAMŲ DARBININKĖ '
DIRBTI UŽMIESTYJE 

MAŽA ŠEIMA
Vasariniai ir Pastovūs Darbai

$35 j Mėnesį ir “Bordas”
TURI BOT GERA VIRĖJA

Tel. OL 5-7847I
(140-1)

vėjo gerą humorą ir mokėjo 
jį vartoti.

Apie jo šeimynišką gyveni
mą neturiu ką daug pasakyti, 
žinau, jog bus senas laikas, 
kai jis vedė Oną Danaičiūtę 
ir paskui turėjo dukterį. Po 
to išvažiavo į Great Neck, N. 
Y. Dirbo prie dienraščio 
Laisvės. O kas su juo vėliau 
atsitiko, tą matėt, plačiai ap
rašyta jo biografijoj. »

Daug dar yra lietuvių, ku
rie jį gerai pažinojo, ir daug 
tokių, su kuriais sykiui veikė, 
kaip lietuviško meno srityje, 
taip ir politinėje dirvoje. Da
bar gailisi netekę gero ir vei
klaus savo draugo Prano Bal- ... 
šio. S. Baronas.

MATTHEW A.
BUYUS

(BUYAUSKAS)

Laidotuvių Direktorius

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172
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Pradėjo Mokėti Nedar
bo Apdraudą Nuo 1948 
Metą Uždarbio

Birželio 6-tą prasidėjo nau
jieji nedarbo apdraudos “be
nefit metai.” Kurie pirm to 
laiko gavo apdraudą iš nedar
bo fondo, ji tebebuvo gauna
ma pagal 1947-tų metų už
darbį.

Buvusieji išbaigusieji gavinį 
nuo 1947 metų uždarbio, jei
gu jie vis nedirba, pradedant 
6-ta gali gauti savo apdraudą 
pagal 1948 metų uždarbį.

Gaviniai siekia nuo $10 iki 
$26 per savaitę ir ne ilgiau 
26 savaičių bėgiu vienerių me
tų.

Tūkstančiai darbininkų bu
vo išbaigę savo gavinį nuo 
1947 metų uždarbio. Pasku
tinę savaite gegužės mėnesio 
dėl to apdraudos gavėjų 
skaičius nebuvo už Vis aukš
čiausias, aplikacijų buvo gau
ta 486,804.

Praėjusią savaitę, pasibai
gusią birželio 10-tą, bedarbių, 
įskaitant ir veteranus, visoje 
valstijoje buvo užsiregistravę 
nedarbo apdraudos gauti 
535,575 asmenys. Niekad pir
miau nedarbo apdraudos gy
venime tiek nebuvo buvę.

Viename tik New Yorko 
mieste per tą savaitę prašyto
jai nedarbo apdraudos padau
gėjo 32-mis tūkstančiais asme
nų. Viso užsiregistravo 347,- 
600 asmenų, iš kurių 306,000 
buvo šiaip darbininkų, o 4 1,- 
000 veteranų.

Į tuos skaičius, reikia atsi
minti, neįeina farmų, mažų 
šapučių ir įstaigėlių darbinin- 
kąi, kur dirba mažiau 4 dar
bininkų. O tokių pilnas New 
Yorko didmiestis ir mažieji 
neindustriniai valstijos mieste

liai. I tą skaitlinę neįeina 
ponų tarnai, kurių tūkstančiai 
randasi mieste, taipgi ponais 
apgyventuose priemiesčiuose— 
Nassau, Queens apskrityse, vi
same Long Islande, Westches
ter apskrityje.

Daugelyje namų, kur karo 
laiku būdavo laikomi nuola
tiniai tarnai, dabar pasamdo- 
mos tik padienės darbininkės 
sunkiesiems darbams atlikti, o 
tarnaitės atleidžiamos. Jos 
liekasi be darbo, tačiau jos 
negali gauti nedarbo apdrau
dos.

Mirė Chas. Budris
Pirmadienį, birželio 13 d., 

Bellevue ligoninėje mirė 
Charles Budris, apie 50 metų, 
sūnus Onos ir Petro Poškai- 
čių. Chas. Budris gyveno 128 
Ridgewood Ave.

Jei kas norėtumėte plates
nių informacijų apie jį, kreip
kitės pas tėvus: P. Poškaitis, 
94 Boerūm St., Brooklyn, N.

Budris pašarvotas Zirkel 
Funeral Home, 243 Ridge
wood Ave., Brooklyne. Vieta 
randasi netoli Norwood Ave. 
stoties ant BMT Jamaica lini
jos. Laidos ketvirtadienį, bir
želio 16-tą, 3 valandą po pie
tų.

Peticijomis Norima Atmušti 
Pakeltas Gaso Kainas

• Paskiausis leidimas Conso-| 
lidated Edison Kompanijai 
pakelti gaso kainas, padidins 
mažajam vartotojui gaso ’ bi
jąs iki $7 metams, sako var-- 
totojų organizacijos. O var-1 
tojančiai gasą ne vien tik vi
rimui, bet ir šilimai, typiškai 
šeimai gasas kainuos po $136 
daugiau per metus.

Susiedijų organizacijos iš
leido peticijas, renka po jomis 
parašus, reikalaus sustabdyti

1

Iš Washington^ Delegatus
■ savo įspūdžius.

Susitarėm prašyti aidiečių, 
• kad jie mums padainuotų. O 
Į kad Aidas galėtų mums pa
tarnauti be didelio sau eks
tra varge, raporto su lemona- 
du draugišką pobūvį rengsime 
Aido Choro pamokų vakarą, 
už savaitės penktadienį, birže- 

1 iio 24-tą, Liberty Auditorijos 
i patalpose.

Kviečiami visi norintieji de
legaciją 'pasveikinti už jos 
paaukotą mūsų gerovei dieną 
ir išgirsti raportą. Linkėtina, j 
kad, kaip visuomet panašiose 
pramogose, taip ir šioje turė
tume ir gėlių. Įėjimas nemo
kamas. Pradžia apie 7 :30.

Klubietė.

Jau buvo Laisvėje minėta, 
jog Amerikos Darbo Partijos 
mobilizuotame Brooklyn iečių 
Liaudies žygyje Į Washingto- 
ną dalyvavo ir lietuvių dele
gacija, Brook lyno lietuvių or
ganizacijų atstovai. Jame da
lyvavo keletas veteranų narių 
mūsų organizacijų, dalyvavo 
ir pora jaunų žmonių, pirmu 
kartu ėjusių tokias pareigas.

Vieni ir kiti, be abejo, turi 
daug ko pasakyti, o mums tą 
viską norisi išgirsti. Taigi, de- 

f legacijas siuntusių organizaci
jų narių grupei persimetus žo
džiu, susitarėm pasitikti dele
gaciją, atitinkamai metų se-: 
zonin’, su šaltu lemonadu, ,o; 
delegacija mums papasakos'

Užsidariusios Crawford 
Šapos Darbininkai 
Kaltina ir Viršininkus

Depresijos, kaip ylos maiše, 
—nepaslėpsi. Nors valdžia ir 
tūli unijų viršininkai nenori 
pripažinti, jog mūsų šalyje 
jau turime naujos depresijos 
pradus, tačiau jie yra. De
presiją jau daugelis įmato, o 
tūliems jinai jau ir įkyrėjo.

Pavyzdžiui, kuomet didžioji 
Crawford kriaučių šapa, ku
rioje dirbdavo virš tūkstantis 
darbininkų, paskelbė užsida
rysianti , “iki tolimesnio pra
nešimo,” daug kas netikėjo, 
iog padėtis esanti rimta. Kuo
met klasiniai sąmoningieji 
darbininkai sakė, jog tai ro
do pradžią depresijos, kiti 
sakė:

—Crawfordo šapa užsida
rys? Kas tau sake?! Neti
kėk! Crawfordo šapa niekad 
nebuvo užsidariusi nuo pirrn- 
karinių laikų, per dešimtį ar 
daugiau metų.

Taip apraminti, ne vienas 
pamanė, jog uždarys tik ato
stogoms ir metiniam invento
riaus surokavimui. Tačiau', 
kuomet paskelbė, jog uždaro
ma astuonioms savaitėms, visų 
veidas apsiblausė. Apie tai 
tos pat dirbtuvės darbininkas 
rašo:

“Šie yra tretieji atostogų, su 
alga metai. Planavome, o tūli 
jau buvome ir pasiruošę links
mai praleisti dviejų savaičių 
šventę. ' Bet tie planai, di
džiumai iš mūsų, teko numes
ti. Dabar galime planuoti 
tiktai, kaip atstumti vilką nuo 
savo durų. Kaip išlaikyti šei
mai pastogę, aprengti ir pa
valgydinti su nedarbo apdrau
dos $26 per savaitę.

“Ir aš noriu žinoti, dėl ko 
taip yra. Dėl ko neturėtų bū
ti man leista dirbti—gaminti; 
kostiumus, kurie yra' reikalin
gi ! Dėl ko turėtų mano įla
šina stovėti dyka! Keno kai
čia? Mano? Sakoma, dėl 
to, kad drabužių negalima 
parduoti. Bet dėl ko? Ne
jaugi visi Jiame mieste, visi 
šioje mūsų, šalyje taip gerai 
aprengti, kad jiei^s daugiau 
nebereikia? Ne, tai negali

kainų kėlimą. , Nori gauti 500 
tūkstančių vartotojų parašų 
už atšaukimą leidimo kelti 
kainas.

Mrs. Jewel DiMaggio, burvu- 
si dainli/inkė, dabar savininkė 
restau ranto, New Yorke,, ra
dusi savo apartmentą “ap- 
kraustytą.” Išnešta kailinių 
ir brangakmenių vertės $15,- 
000. .

ma, nes didžiuma iš mūsų net 
šapoje neišsigalime pirkti po 
kostiumą kas metai.

“Šiais praėjusiais metais 
pragyvenimo kainos be palio
vos vis kilo aukštyn. Bet 
mes uždirbdavome vis mažiau 
ir mažiau. Nebebuvo viršva
landžių, kuriuos seniau dirb
davome ir net pilnų savaičių 
nebegalėjome išdirbti. Net 
mūsų vajandinė mokestis nu- 
mažėjo, nes bosas, su pagal
ba unijos viršininkų, vertė 
mus daryti gražesnį darbą už 
tą pačią nuo kavalko mokes
tį. .Jis taipgi įvesdino nau
jas madas su žemesnėmis kai
nomis už kavalko padary
mą ...” •

Uni.iistai eiliniai nariai del 
to kaltina ir unijos viršinin
kus, sako:

“Vieton kovoti už trum
pesnę darbo savaitę be mimu- 
Šimo algos, jie, faktinai, ap
leido 36 valandų savaitę, ku\ 
ri buvo atkovota atgal NRA 
dienomis. Nors 36 valandų 
savaitę turime užrašuose, ta
čiau didžiuma darbininkų — 
kriaučiai, kavalkiniai — ne
gauna viršvalandžių mokesties 
iki 10 valandų,

“Senieji amatininkai, kurie 
gerai teheatsimena paskiausią 
depresiją, net bijosi, kad 
vieton programos atmušti pa
sekmes šios krizės, amalga- 
meitų viršininkai gali nusi
lenkti kapojimams algų var
dan ‘stabilizacijos.’ Daugelis 
tų darbininkų atsimena, kaip 
dažnai viršininkai eidavo de
rėtis už algas laikotarpiu pas
kiausios depresijos ir sugrįž
davo su numažinimu algų. . . ”

Darbininkai toliau skundžia
si. kad ir dabar viršdninkai 
vengia veiksmo už unijistų 
reikalus. Apie tai Crawford 
darbininkas rašo:

“Mūsų unija nieko neaiški
na. ~ Ji net nešaukia šapos 
mitingo pranešti mums, kada 
mes galime tikėtis sugrįžti 
darban. Potofsky’s prižadėjo 
ketverius metus gerlaikio siu
vėjams; jeigu Marsh alio pla
nas būtų vykinamas. Tai bu
vo vieneri metai atgal.

“Kaip, pone Potofsky, ar 
mes dabar esame bedarbiais? 
Ką pasiūlysi mums daryti? 
Mes negalime išgyventi su 
$26 per savaitę. Kas dary
ti?

Primintina, jog taip aima
nuoja darbininkai vienos iš 
didžiausiųjų šapų, kuri tik 
dabar pradėjo nedarbą. Ne
sunku numanyti padėtį tų, 
kurių mažos šaputės sustabdė 
darbą jau virš pusmetis ir dar 
nepradėjo iš naujo dirbti, ku
riems jau išsibaigė ir tas 
menkas $26 nedarbo apdrau
dos gavinys. -B. K.

Davis Smerkė Drausmę 
Dalinti Lapelius 
Prie Mokyklą

Uždraudimas dalinti lape
lius prie mokyklų, yra uždrau
dimu laistai mintyti, yra “min
ties kontroliavimu.,” priešingu 
mūsų šalies konstitucijai, pa
reiškė New Yorko Miesto Ta
rybos narys Benjamin J. ■ Da
vis.

Davis tai pasakė smerkda
mas tarybos didžiumos 1 lyde
rio Joseph P. Sharkey’o Įteik
tą tarybai bilių, kuris uždraus
tų dalinti lapelius ar brošiū- 
raites bile kur miesto moky
klose ar iki 200 pėdų atstu
me nuo mokyklos.

Bilių remia ta pati reakci
ninkų santarvė, kurios pastan
gomis iš mokyklų išmestas 
žurnalas The Nation.

Davis pareiškė, jog jis prieš 
tą jnelaisvę kalba kaipo “ne
laisvas Amerikos pilietis,” 
kuris yra ‘ teisiamas ne vien 
tik už gynimą savo laisvės, ne 
vien tik teisių komunistų par
tijai, “bet ir. visiems ameri
kiečiams; ’kurie nori taikos ir 
savo konstitucinių laisvių.

“Jeigu tas bilius taps įsta
tymu, ne tiktai komunistų 
partija negalės dalinti lapelių, 
bet masonai, religinės, jauni
mo, tėvų ir visos kitos orga
nizacijos” bus suvaržytos. 
Prieš tai, sakė k aumsi Imanas, 
jis kovos visomis išgalėmis.

Jos Naudą 
Šimtai Gaudo

■ ■ ' 1 ** •
Gyvenusi kelintaeiliame 

viešbutyje, New Yorke, per 
apie 20 metų vieniša, tartum 
beturėjusi artimųjų nei “gy
vos dūšios,”Į Mary Powers per
nai mirė. Jai mirus, sužinota, 
jog ji palikusi virš penkis im
liomis dolerių turto, kuris pa
vesta palikimų teisėjui sutvar
kyti.

Iki to sprendimo, įvyksian
čio šiomis dienomis, vienišos 

^moteriškės . atsišaukė ' 134 gi
minės, anot lietuvių patarlės 
“\eliasdešimtieji v a n d e n ys 
niuo kisieliaus.” Atsišaukė iš 
visų kampų mūsų šalies ir iš 
užjūrių. Turtas jai buvęs pa
liktas jos tėvo Ellis K. Pow
ers, pralobusio -iš viešbučių 
biznio. /.

Įdomu, kad kuomet ntiršta 
žmonės su pinigais, visuomet 
atsiranda labai daug giminių. 
Bet kada miršta žmogelis be 
pinigų, retai kada atsiranda 
giminė, kuris norėtų jį palai
doti.

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway * 

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue 
Brooklyn 11, N. V.

Tel. EVergreen 8-9770

Brooklyne Šaukiama 
Svarbi Konferencija

Birželio 27-tos vakarą, A. 
M. E. Zion bažnyčioje, Mc
Donough St. ir Tompkins 
Ave., įvyks nepaprasta visos 

■ susiedijos konferencija, kurio- 
i je ir lietuvių visoms organi
zacijoms reikėtų turėti atsto
vybę.

Konferencijos darbams vy
riausiu punktu yra, kaip sako 
šaukėjai, suplanuoti veiklą:

Apsaugai mūsų konstituci
jos, ir

Apsaugai savo asmens ir 
namų, kaip tai laiduoja kons
titucija.

Šioje atakų ant unijų, ata
kų ant sveturgimių, ątakų 
ant taikos gadynėje tokie su- 
siodijos gyventojį pasitarimai 
yra labai reikalingi visų mies
te ir šalies gyventojų gerovei.

Organizacijose, kurių susi
rinkimai praėję, valdybos pra
šomos pačios atstovauti savo 
organizaciją arba paskirti at
stovus, taipgi apie jų pasky- 'd rimą pranešti Anei Jakštienei, | 
kuri sutiko patarnauti lietuvių 
delegacijos registratore. R.

Nuleido Pieno Kainą
Birželio 15-tą trys didžio

sios pienių firmos — Borden’s, 
Dairymen’s League, Sheffield 
—nuleido homogenized pieno 
kainą po centą ant \ kvortos, 
bus po 20 centų, kaip ir ne- 
homogenized.

Tyri n ė j imu k om i si on i erių s 
John IVJ. Murtagh, sveikinda
mas nuolaidą, tačiau, sako, 
kad kainos dar bent dviemis 
centais per aukštos.

i Bronx prokuroras aštuntu 
kartu gavo leidimą atidėti 
užbaigimą Scottoriggio bylos, 
šį kartą iki gruodžio 15-tos, 
po rinkimų. '

Viešbutyje Statler, New 
Yorke, .rastas miręs Saaded- 
dinc Hassani, 23 metų, sūnus 

i buvusio Syrijos prezidento. Ji
sai čia svečiavęsis.

Central’Islip State Hospital, 
Long Islande, esą laikomi 
mažiausia 25 iki 50 pasveiku
sių asmenų, kurių giminės ne
benori atsiimti, o valdžia ne
turi jiems kitokios vietos, 
kaip tik ligoninę. Ten gy
domi susirgusieji proto ligo
mis.

GYDYTOJAS

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

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

Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0203

Valandos:

Egzaminuojant Akis, 
, Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists \

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

7

GERI PIETUS!
Kada norite gerų pietų,

• kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas
417 Loriitier Street .

Laisvės Name
> Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar- ' 

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

Civilių Teisių Kongresas
Šaukia Mitingų Gardene

C. B. Baldwin, Progresyvių 
Parti jote nacionalis sekretorius, 
kiuris yra pats ant savęs iš
bandęs mūsų šalies valdinin
kų neprisilaikymą konstituci
ja nusakytų civilinių teisių, 
bus vienu iš kalbėtojų Civilių 
Teisių Kongreso ruošiamame 
masiniame mitinge. Atvyks ir 
kiti žymūs kalbėtojai.

Didysis, viso miesto skale 
šaukiamas teisėms ginti mi
tingas įvyks birželio 28-tos 
vakarą, antradienį, Madison 
Square Gardene, 50 th St. ir' 
8th Ave., New Yorko*.

Ti kieta i jau gaunami pas 
Civilių Teisių Kongreso Lie
tuvių Skyriaus sekretorę Lili
ją Kavaliauskaitę. Prašo vi
sus įsigyti tikietus iš anksto, 
nes likusieji turės būt sugrą
žinti pirm mitingo. Yra la
bai svarbu juos įsįigyti. savo 
komitete, nes pagal skaičių iš

i VEDYBINES KORTELES
I
I Dienraščio Laisvės Spaustuvė iĮ , ’
i . • ^Spausdina Vedybines Korteles ,1 WEDDING INVITATION
fl

I Dėlei vedybų ar kokių nors kitų įvykių ir parių, reikale, 
! atsispausdinti užkvietimų-invitation kortų, prašome kreip-1 tis į Laisvės spaustuvę. 1
I Laisvės spaustuvė padalys jums korteles moderniškiau-
I siomis raidėmis. Jūs patys pasirinksite raides ir kortelių
Į formą.
I Tuom reikalu kreipkitės:

Į LAISVE
J 427 Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y. <
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TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĖ BARBERIAI 

'ZT DD’G DAI? 411 GRAND STREETZlJ I 1 n !?AIi BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS • ,

TELEVISION

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas, visokių, valgių 
t •

ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— Ketv., Birz. 16, 1949

anksto parduotų tikietų spren
džiama mūsų prisidėjimas 
tuose didžiuosiuose veiksmuo
se. Kainos lietuvių komiteto 
turimų tikietų nuo 60 centų 
iki $1.80. * 
Demokratai, 
Republikonai Paskelbs 
Savo Kandidatus

Demokratų ir republikonų 
partijų viršūnės šiomis dieno
mis visu Įkarščiu mitingauja 
ir, tikimasi, bėgiu savaitės, o 
gal ir už dienos kitos paskelbs 
savo kandidatus į majorus.

Demokratų apskričių vadų 
susirinkimo tikimasi šį ket
virtadienį, o republikonai, kar
tu su gubernatoriumi Dewey, 
susirinks ketvirtadienį ir penk
tadieni.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

Valandos* į9“12Valandos. į t_ g vakare

Penktadieniais uždaryta

KAPISKAS
BAR & GRILL

• <
Degtines, Vynai ir Alus

RHEINGOLD 
BEER & ALES '

v •

32 Ten Eyck St
Tel. EVergreen 4-8174

r

t




