
“Ar Matot Aną Pilietį?...” 
“Arkliukai” ir “Birželė.” 
Justo Paleckio Žodis.
Ką Fr už Ką Baudžia?

Rašo R. MIZARA

—Matot, aną pilieti, sėdintį 
prie ketvirto nuo jūsų stalo? 
šiomis dienomis jis biržoje 
prakišo $11,000. Pirko už 
$16,000 akcijų, o pardavė— 
už $5,000.

Taip kalbėjo mums padavė
jas restorane, kuriame dažnai 
užkandžiaujame; padavėjas 
mums gerai pažįstamas.

Pažvelgiau į rodomąjį: ne
didelis, senyvas, |<resnas vy
rukas. Matyt, buvęs ar tebe
sąs smulkus biznierėlis, o gal 
darbininkas.

—Mūs ų r e stor a n an ateina 
valgyti šeši asmenys, “smar
kiai” lošia biržoje, — pridė
jo padavėjas. — Visi jie šiuo 
metu labai susirūpinę. . .

Kalba apie biržą iškilo ry
šium su nemažu Wall stryto 
krachu. įvykusiu praėjusį pir
madienį, kuomet mekleriai 
numekleravojo virš vieną bi
lijoną dolerių žmonių sudėtų 
pinigų.

★ ★ ★
Milijonai Amerikos žmonių, 

—ne tik biznierių, bet ir dar
bininkų, — prakiša savo su
taupąs vyriausiai dviejose la
bai patraukliose vietose: ar 
klinėse ir biržos lažybose.

Nemažai žmonių “lažybuo- 
ti” (spekuliuoti) pradeda juo
kais, o baigia tragedija.

Kiekvienas, įsimaknojęs j 
tuos biznius iki ausų, vis tiki
si greit ir daug išlošti ir būti 
turtingu.

Kiekvienas labai “daug nu
simano” apie arklius ir biržą, 
—nusimano tol, kol turi kiše
nėje pinigų.

Kai visus prašveičia, tuo
met kremtasi ir aimanuoja.

Yra nemažai ir lietuvių, 
gerokai sergančių ta “Škarle- 
tina.”

Vyriausias blogumas keri 
tame, kad tiek “arkliukai,” 
tiek “birželės” ištraukia iš 
žmonių no tik pinigus, o ir 
sveikatą!

★ ★ ★
Vilniaus “Tiesoje” (š. m. 

geg. 18 d.) telpa atsakymas 
tūlam Antanui šimonėliui, pa
bėgėliui, gyvenančiam Kassel- 
Mattenberge, Vokietijoje.

Šimonėlis, matyt, buvo tar
navęs vokiečių kariuomenėje 
karo metu, tai jis klausia, ar 
galįs grįžti Lietuvon ir, jei 
grįžtų, ar jis nebūtų baudžia
mas?

šitie klausimai, matyt, var
gina ne vieną pabėgėlį.

★ ★ ★
Atsakydama šimonėliui, 

“Tiesa” įdeda sekamą prezi
dento Justo Paleckio pareiški
mą :

“Lietuvos TSR piliečiai, ku> 
rie išvyko iš Lietuvos karo 
metu ar seniau, yra grąžina
mi į Lietuvą ir niekur už Lie
tuvos ribų nėra siunčiami.

“Iš Lietuvos kilę piliečiai, 
tarnavę vokiečių kariuomenė
je bei kituose vokie.čių kari
niuose daliniuose ar ‘vietinė
je rinktinėje’ kareiviais arba 
karininkais, o taip pat tarna
vę policijoje, už tą tarnybą 
nėra traukiami atsakomybėn. 
Jau yra paleisti ir grąžinti į 
savo gyventas vietas ir tie lie
tuviai bei kiti pabaltiečiai, 
tarnavę vokiečių kariuomenė
je, kurie buvo paimti į ne
laisvę tarybinėje teritorijoje.

“Grįžtantieji nebaudžiami 
nei už išvykimą iš Lietuvos 
karo metu, nei už pavėluotą 
grįžimą Lietuvon. Taip pat 
dovanojamas dezertyravimas 
iš Tarybinės Armijos.

“Ne tik vyrai nuo žmonų 
arba vaikai nuo tėvų neatski
riami, bet kiekvienas grįžtan-- 
tis turi teisę laisvai atsivežti 
visą savo turtą.

“Teisiami ir baudžiami: ka
ro nusikaltėliai, organizavę ir 
vykdę žmonių žudynes.”
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500 CALIF. PROFESORIŲ SMERKIA 
“IŠTIKIMYBES” PRIESAIKA
Daugumas Calif. Universiteto Profesorių Protestuoja 
Prieš Įsakymą Prisiekti prieš. Komunistus

Berkeley, Calif. — 500 
Galifornijos Universiteto 
profesorių u ž p r o testavo 
prieš reikalavimą, kad visi 
profesoriai ir universiteto 
tarnautojai prisiektų “išti
kimybę”, kad jie nėra ko
munistai ir nieko bendra 
neturi su jokiu komunisti
niu judėjimu. Taip prisiekti 
įsakė universiteto preziden-1

Unija Protestuoja prieš 
Ginkluotus Streiklaužius

Niagara Falls, N. Y. — 
Streikuoja apie 1,500 Bell 
lėktuvų fabriko darbinin
kų. Reikalauja, pakelt algą 
15 centų valandai.

Kompanija už kelių va
landų pirm streiko slaptai 
privarė ginkluotų vyrų į 
fabriką.

CIO unija užprotestavo 
prieš ginkluotus streiklau
žius, kuriuos kompanija va
dina “šerifo pavaduoto
jais”.

Kaip Gazolino Biznis 
Aplupa Vartotojus

Washington. — Bankinė 
Senato komisija kaltina ga
zolino monopolijas, kad jos 
neb daug aplupa automobi
listus. Nors įvalias yra ga
zolino, ir žibalo kompanijos 
šiemet pelno pustrečio kar
to tiek, kaip 1948 metais, 
bet gazolinas vis brangina
mas.

Vidutinis automobilistas 
dabar turi gazolinui išleis
ti $40 daugiau per metus, 
negu 1946 m., kaip atranda 
senatorių komisija. O per 
trejus pastaruosius metus 
kompanijos sauvališkai iš
lupo iš automobilistų viso 
1 bilioną, 300 milionų dole
riu, v

NUPULSIĄ DRABUŽIŲ 
BIZNIS

Washington. — Vyriškų 
Drabužių Krautuvių Sąjun
ga numato, kad tas biznis 
rudenį nupuls 13 nuošimčių.

FBI- Agentai Šnipinėja Temple 
Universiteto Studentus

• ■ *

Philadelphia. — Temple 
Universiteto Dailiojo Meno 
Kolegijos valdyba veikia iš
vien su FBI slaptosios po
licijos agentais prieš stu
dentų Prągresyvį Klubą.

Nuo savęs “Tiesa” prideda: 
“Tūkstančiai lietuvių jau 

grįžo namo iš Vakarų Vokie
tijos okupacijos zonų, Austri
jos, Belgijos, Anglijos bei ki
tų kraštų ir niekas iš jų ne
buvo patrauktas atsakomy
bėn.' Daug grįžo lietuvių, ku
rie okupacijos metais tarnavo 
vokiečių kariuomenėje, savi
saugos batalionuose. Dabar 
jie ramiai gyveiia savo gimta
jame krašte.” •

Pasakyta aiškiai ir tvirtai. 

tas Robertas G. Sproul.
Minimi profesoriai, dau

giau kaip pusė visų šio u- 
niversiteto profesorių, pa
reikalavo, kad Sproul pa
keistų bei atšauktų tokias 
priesaikas.

Jie sakė, jog nesipriešin-* 
tų tik paprastam pareiški
mui, kad jie yra ištikimi ir 
nuoširdūs amerikiečiai. '

Peršautam Waitkui 
Dar Neišimta Kulka 
Iš Krūtines

Chicago. — Garsiajam 
lietuviui Phillies beisboli- 
ninkui Eddie’ui Waitkui li
goninėje įleista kraujo pla
zmos ir duota oxygeno (de
guonies) kvėpavimui. Bet 
dar neišimta kulka iš po 
širdies. Vaitkus dar per- 
silpnas, todėl gydytojai ati
deda operaciją.

Waitku peršovė 19 metų 
mergina Rutha Steinhagen, 
Edgewater Beach Kotelyje, 
kur Waitkus buvo apsisto
jęs.' Rutha gyveno kitame 
to paties viešbučio kamba
ryj^

Jinai parašė Waitkui laiš
ką, karštai prašydama, kad 
jis užeitų į jos kambarį ne
va labai svarbiu jam rei
kalu. O kai Waitkus nuėjo 
į Ruthos kambarį, tai ir ta
po peršautas.

Šovikė areštuota už pasi
kėsinimą jį nužudyti. Ji sa
kė buvus įsimylėjus Wait
ku be jo žinios.

Iš Philadelphijos atvyko 
pas sužeistą sūnų jo tėvas 
Stasys Waitkus.

36,472 Mieli. Veteranai 
Negauna Paramos 

f

Detroit. —Michigano val
stijos valdžia sustabdė 36,- 
472 bedarbiams karo vete
ranam paramą, po $20 per 
savaitę; sako, todėl, • kad 
šalies Kongresas nepaskyrė 
naujų tam lėšų, o senosios 
lėšos išsisėmė.

Kolegijos galva Boris 
Blai grasina pašalinti tuos 
studentus, jeigu jie vis dar 
laikys susirinkimus arti u- 
niversitetp, kalbės prieš 
Atlanto Paktą ir skleis la
pelius prieš šaltąjį karą.

Boris Blai įspėjo komu
nistus ir kitus progresyvius 
studentus, kad FBI šnipai 
tėmija juos. FBI perdavė 
kolegijos valdybai bent pen
kių tokių -studentų vardus.

Progresyvių Studentų 
Klubas, nenųsigąsdamas, 
tęsia savo veiklą prieš ka
rą. * \

Temple Universitetą lan
ko ir grupė lietuvių studen-

Jankiai Liepia Graikų Fašistam 
Užmušt 3 Partizanus Kiekvienu 
Amerikiniu Artilerijos Šoviniu

London. — Graikų1 parti
zanai. sučiupo slapčiausią 
Graikijos monarcho - fašis
tų armijos 75-tos brigados 
dokumentą. Doku men tas 
sako, jog amerikonu pulki
ninkas Fleming reikalavo, 
kad monarchistai užmuštų 
bent 5 partizanus kiekvie
na amerikinių artilerijos 
šoviniu. Apie tai pranešė 
Graikų Žinių agentūrą.

Tame dokumente monar
ch i stų brigados komandiė- 
rius rašo:

— Pas mane atsilankė 
pulkininkas Fleming’as, a- 
merikinių oficierių - pata
rėjų galva, ir užklausė, kiek 
priešų mes užmušame ame
rikiniais patrankų šovi
niais. Jisai sakė, jog ame
rikonai, pristatydami amu
niciją, skaičiuoja, kad kiek
vienas toks šovinys turi 
užmušti bent 5 iki 10 par

Bandoma Uždrausti 
Teismu Pikietus

Washington. — Ameri
kos Advokatų Susivieniji
mas reikalavo, kad Kong
resas išleistų., įstatymą, ku
ris uždraustų pikietuoti ar 
demonstruoti arti federa- 
lių teismų.

Tų advokatų vadai per
ša tokius pikietuotojus bei 
demonstrantus bausti iki 1 
metų kalėjimo ir $5,000.

Jie ypač pasipiktinę pi- 
kietais prieš federalį teis
mą New Yorke, kur tardo- 4, 7

mi komunistu vadai-.

Iš Komunistu Teismo
New York. — Illinois 

valstijos Komunistų Parti
jos pirmininkas Gilbertas 
Gręėn, liudydamas fedėra- 
liame teisme, pavertė nie
kais valdžios prokuror. Mc- 
Gohey’o pasaką, būk Ko
munistų Partijos atkūri
mas 1945 m. tai buvęs “suoL 
kalbis skelbti, kad reikią 
prievarta ir jėga nuversti 
Jungtinių Valstijų val
džia.” u

Green’as, vienas kaltina
mųjų komunistų vadų, taip
gi sumušė Louiso Budenzo, 
FBI šnipuko, išmislą, būk 
“pagal Maskvos įsakymą”’ 
tais metais Browderio Po
litinė Komunistų Sąjunga 
buvo perorganizuota atgal 
į Komunistų Partija.

' Prokuroras, remdamasis 
to šnipo “sviečijimu”, tvir
tino, būk Maskva liepus J. 
Duclos’ui, Francijos komu* 
nistų vadui, parašyti kriti
ką prieš browderine Politi
nę Sąjungą; tai girdi, pagal 
tą kritik. straipsnį, Politi
nė Sąjunga ir buvus pakeis
ta i Komunistų Partiją.

Greeri nurodė, jog kur 
kas pirmiau, negu pasirodė 
Ducloso straipsnis, jau a- 
merikiniai komunistai, va
dovaujant Wm. Z. Foste- 
riui, smerkė Browderio va
dovybę, kaip marksizmo 
darkymą, ir norėjo atkurti 
Komunistų Partiją.

Browderis, tarp kitko, 

tizanų. Aš tuojau apskai
čiavau, kiek artilerijos šo
vinių mes sunaudojame 
kiekvienam partizanui nu
kauti.

Pulkininkas Flemingas 
papurtė galvą ir tarė, nu
peikdamas': “Amerika berg
ždžiai eikvoja pinigus Grai
kijoje; ji galėtų kur kas 
naudingiau tuos pinigus pa
vartoti.”

Monarchistų komandie- 
rius parašė ant dokumento 
tokią pastabą: .

— Amerikos karininkai 
parodo svetimtaučių mintis 
ir jų intencijas. Tatai tu
rėtų mums būti aiškus į- 
spėjimas, kad mes privalo
me labiau taupyt amuniciją 
ir mažiau paisyt, kiek mūsų 
kareivų žūva. Kitaip, grei
tai ateis diena, kad mus ap
leis didieji mūsų talkinin
kai.

Streikavo 3,000,000 
Italy Žemės Darbininką

Roma. — Trečiadienį su
streikavo 24 valandoms du 
milionai žemės ūkio darbi
ninkų Italijoj, s

Streikan juos pasaukė 
Italijos Darbo Konfederaci
ją, kad paremtų milioną 
kitų farmiškų darbininkų, 
kurie streikuoja nuo . gegu
žės 16 d.

Darbo Konfederacijos 
vadai įspėjo valdžią, kad 
prie farmų darbininkų 
streiko gal prisidės ir fab
rikiniai darbininkai.

skelbė, būk Anglija ir. Ame
rika’po karo taikiabįbend- 
radarbiaus su Soviet?] Są
junga, pagal Teherano su
tartį.

Green taipgi įrodė, jog 
FBI šnipukas Budenz me
luoja, būk Sovietu delega
tas Manuilskis, dalyvauda
mas Jungt. Tautų konfe
rencijoj San Franciscoj, į- 
sakęs Amerikos komunistų 
vadams kritikuoti šios ša
lies politika toje konferen- 
ciioje. Budenz pasakojo, 
būk M'anuilskio įsakymu 
Joseph Starobin, Daily 
Workerio redakcijos narys, 
atsiuntę iš San Francisco 
laiška, reikalaujanti tokios 
kritikos. Tuomet ir Budenz 
dirbo Daily Workerio re
dakcijoj.

Green advokatas parei
kalavo parodyti tą laišką.

Budenz atsakė: — Netu
riu.

Siunčiami Kiny Delegatai 
Į Pasaulinį Unijų Kongresą

Peiping, Kinija. —. Visos 
Kinijos Darbo Federacija 
pasiuntė 26 savo atstovus i 
Pasaulinės. Darbo Unijų 
Sąjungos kongresą - suva
žiavimą. Atstovams vado
vauja Liu Ning-li, Kinijos 
Darbo Federacijos vice
pirmininkas. Suvažiavimas 
įvyks Italijoj.

SENATAS PRIKERGIA 4 TAKTINIUS
PUNKTUS VALDŽIOS DARBO B1UUI t
Reikalauja Piniginiy Atskaitų iš Unijy, Valios
Agituot prieš Unijas, Derybomis Spręst Ginčus

Washington. — Senatas 
užgyrė tris Tafto pataisy
mus, kurie perimami iš 
streklaužiško Tafto-Hart- 
ley’o įstatym. ir prikergiami 
valdiniam, Thomaso darbo 
biliui. Tiem Tafto - Hart- 
ley’o posmam nepasiprieši
no nei vienas trumaniškas 
demokratas. - 

----------^ ...----------------------------------

Methodisty Bažnyčia 
Šaukia Senatą Atmest 
Karinį Atlanto Paktą

Tacoma, Wash. — Me- 
thodistų bažnyčios suvažia
vimas iš šiaurvakarinių 
valstijų 'pasmerkė karinį 
šiaurės Atlanto Paktą ir 
atsišaukė į Senatą, kad jį 
atmestų.

Suvažiavimas priėmė re
zoliuciją, kuri apgailestau
ja karo isterijos kurstymą 
prieš Sovietų Sąjungą. Re
voliucija kartu smerkia į- 
kaitusį atominių bombų ga
minimą, kaipo urminio žu
dymo įrankį.

Suvažiavimas taipgi šau
kė ugdyti ir stiprinti Jung
tines Tautas taip, kad jos 
taptų “viso pasaulio val
džia.”

Visos Methodistų bažny
čios komisija jau pirmiau 
padarė panašius tarimus 
dėl taikos išlaikymo pašau- 
'yje- _ _

Nusmerkti Mirt 8 
Indijos Valstiečiai

Praga. — Telepress ži
nių agentūra pranešė iš 
Indijos, kad premjero Neh
ru karinis teismas ten nu- 
smerkė mirt 8 jaunus vals
tiečių vadus.

Jie nusmerkti už tai, kad 
dalyvavo valstiečių sukili
me prieš Hyderabado pro
vincijos baudžiavinius dva
rininkus ir prieš carinį Hy
derabado kunigaikščio' reži
mą. y

Sukilėliai paliuosavo 2,- 
500 kaimų nuo* baudžiavi
nių ponų ir paskirstė žemę 
tarp bežemių ir mažažemių 
valstiečių.

Kongreso Komitetas Remia Pašto 
Cenzūrą prieš Progresyvius

Washington. — Paštinis 
kongresmanų komitetas, de
mokratai ir republikonai, 
vienbalsiai užgyrė bilių, ku
ris perša išleisti štai kokį į- 
statymą prieš komunistus 
ir kitus kairiuosius:

Komunistų Partija ir or
ganizacijos, kurias genera- 
lis prokuroras pavadins 
“komunistinio fronto” or
ganizacijomis, turės ’ ant
spaudu 'pažymėti siunčia
mus paštu visus savo laiš
kus, laikraščius, .brošiūras 
ir knygas, kad tai yra “ko
munistinio fronto” siunti
niai. Jeigu nebus tokio pa
žymėjimo, paštas atmes 
tuos siuntinius.
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Pranešama, jog Senatas 
priims ir ketvirtą taftinį 
pataisymą, kuris reikalau
ja, kad unijų vadai ir sam
dytojai prisiektų, jog jie 
“ne komunistai ir ne fašis
tai.” ' '

Trys jau užgirtieji tafti- 
niai punktai yra šie:

Unijos ir samdytojai tu
ri duoti valdžiai finansines 
savo apyskaitas.

Užtikrint samdytojams 
laisvę agituoti prieš unijas.

Samdytojai ir .unijos tu- , 
ri bendromis derybomis 
spręsti kylančius ginčus.-

Franci ja Gaus 50,000 Kačiy 
Iš Marshallo Fondo

Paryžius. — Amerikos 
vyriausybė žada atsiųsti 
50 tūkstančių kačių. Už ka
tes Francija užmokės pini
gais, gautais iš amerikinio 
Marshallo fondo. Tos katės 
turės ginti nuo pelių grū
dus, kuriuos Marshallo 
fondas atsiunčia Francijai.

Gerai-Veikia Elektrinis . \ 
Sovietu Traktorius

Maskva.— Sėkmingai ta
po išbandytas elektrinis 
traktorius, kurį išrado so
vietiniai inžinieriai. Šiam 
traktoriui nereikią nei ga
zolino, nei tepalinio alie
jaus, nei vandens. v

Elektrinis traktorius dve
ja tiek daugiau išaria dir
vos per tą patį laiką, negu 
paprastas, gazolinu, varo
mas traktorius.

Naujajam traktoriui var
tojama jėga iš artimos elek
trinės stoties. Elektra pri
jungiama pritaisytais virš' 
traktoriaus laidais, taip kad 
nekliudo jo darbo.

Australas Protestuoja prieš
Karo Bazes Japonijoj
Canberra, Australija. — 

Donaldas Grant, Australijos 
seimo narys, protestavo, 
kad Afnerika statosi Japo
nijoje bazes užpuolimo ka
rui. prieš Sovietų Sąjungą.

Kitas to biliaus posmas 
reikalauja įgalinti generalį 
prokurorą verstinai (sub
poena) išreikalauti, kad 
nužiūrimos organizacijos 
pristatytų valdžiai visas sa
vo knygas, protokolus ir ki
tus rekordus, idant gene- 
ralis prokuroras galėtų nu
spręsti, ar jos yra “komu
nistinio fronto organizaci
jos.” ■

Šio biliaus sumanytojas 
yra republikonas kongres- 
manas Edward H. Rees.

Sofija, Bulgarija.— Bul
garų .teismas tardo šešis 
Graikijos fašistų šnipus.

* j - ■ ■ . —. T , , , „ |

ORAS.—Gal bus lietaus.
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Penki Mėnesiai
12-kos komunistų vadovų teismas jau tęsėsi per pen

kis mėnesius. Sekamą savaitę jis įstos į šeštąjį.
Tai bent teismas!
Praėjo penki mėnesiai ir dar nesimato jo pabaigos. 

Šiuos žodžius rašant, kaltinamieji išstatė tik antrą savo 
liudininką, Gil Green.

Kiek ištikrųjų kaltinamųjų pusė, jų gynėjai, statys 
liudininkų, mes nežinome, bet žinome, kad jų bus išsta
tyta visa eilė, — kitaip ir būti negali atsižiūrint į teis
mo pobūdį.

Be abejojimo, kaltinamieji statys savo liudininkais ne 
tik partijinius žmones, — statys jie ir nepartijinius vi
suomenininkus bei menininkus, susipažinusius su dar
bininkų judėjimu.

Jau senai buvo paskelbta, jog žymusis Amerikos dai
nininkas, aktorius ir visuomenininkas Paul Robeson pa
sižadėjo šioje byloje liudyti. Prieš keletą dienų jis, būda
mas Maskvoje, pasakė: turiu skubėti vykti New Yorkan, 
nes ten man teks stoti liudininku garsiojoje 12-kos ko
munistų vadovų byloje.

Taigi teismas dar gali trauktis ilgai, — dar mažiausiai 
kokį vieną kitą mėnesį.

Kas gi ligi šiol šiame teisme buvo atlikta?
J,ei neskaitysime to, kad teisėjui Medinai pavyko ka- 

lėjiman pasiųsti tris kaltinamuosius, nieko daugiau tei
giamo ten nebuvo atlikta.

Prokuroro išstatyti liudininkai buvo beveik visi šnipai, 
specialiai “įsodinti” komunistinin judėjiman tam, kad 
šiukštinėtų ir provokuotų. Jų liudijimai, aišku, buvo la
bai lėkštus, paviršutiniški ir nepatikimi,—kiek gi žmogus 
gali šnipo liudijimais remtis?!

Šitie prokuroro išstatyti “angelėliai” neįrodė, kad kal
tinamieji būtų kriminalistai, kaip yra kaltinami, o kiek 
tai liečia “sukritikavimą” marksizmo — aišku, kad eili
nis šnipas nėra joks mokslininkas ir iš jo ką nors rimtes
nio tikėtis nieks nesitiki. Ką gi, dievulėliau, gali asmuo 
mokslinio kritikuoti, kuomet jis dirba už dolerį, “už pil
vą” ir už tą dolerį jis pasiryžęs juo daugiau visokių špo
sų, provokacijų iškirsti?!

Ką gi mokslinio gali sukritikuoti toks, sakysime, as
muo, kaip tas, kuris, būdamas šnipu, įrašo Komunistų 
Partijon savo artimiausius gimines ir paskui juos iš
duoda, juos skundžia tai pačiai valdžiai, kuri jam duoda 
“ant binzų”? “Va, ką aš galiu!”, didžiuojasi jis, atlikęs 
“istoriškesnį” žygį, negu pats Judošius. ' *

• Buvo manyta, kad šitame teisme bus leista kaltina
miesiems išdėstyti savo politines pažiūras, išaiškinti 
marksizmo - leninizmo mokslą, dėl kuriuo įsitikinimo jie 
yra suimti ir teisiami. x

Deja, teisėjas jiems neleidžia tai atlikti. Kai tik rim
tesnį dalyką liudininkas - kaltinamasis (Gates) siekėsi 
išstatyti, prokuroras užprotestavo, o teisėjas protestą 
palaikė ir viskas baigta!

Prokuroras siekėsi priversti Gates’ą būti savo draugų 
išdaviku, bet'pastarasis atsisakė juo būti ir už tai teisė
jas Medina jį nusmerkė 30 dienų kalėti.

Dabar, šiuos žodžius rašant, liudija Gil Green, jaunas, 
bet aukštai moksle prasisiekęs voikėjas, darbininko 
(kriaučiaus) sūnus. Ar Green’ui teisėjas su prokuroru 
leis pasakyti to, ko neleido Gates’ui? Palauksime — pa
matysime.

Mums atrodė pirmiau ir atrodo dabar, kad ši byla, šis 
teismas nėra reikalingas, kad jis yra Amerikai žalingas.

Mums rodosi, teisėjas Medina turėtų šią bylą nutrauk
ti, kaip neturinčią pagrindo, įkalintuosius žmones išlais
vinti Įt visą šį nemalo'nų biznį tuojau baigti.

O VISGI TAI SKAITO 
DIDELE GARBE

Kunigų Draugo kores
pondentas rašo, kad ir jam 
tekus proga dalyvaut Fran- 
cūzijos užsienio reikalų mi
nisterijos spaudos depart- 
mento korespondentams su
ruoštoje puotoje. Jis rašo:

Priėmiman atsilankė dide
lis skaičius žurnalistų ii* dip
lomatų. Jų tarpe buvo pa
kviestas dalyvauti ir DRAU
GO korespondentas.

Priėmimas pasisekė labai 
gerai ir pirmą kartą jame la
bai gausiai dalyvavo sovietų 
žurnalistai. Šį kartą jie nesi
laikė krūvoje, bet kalbėjosi su 
vienu ar kitu.

Spaudos attache Pavlovas 
nė kiek nesivaržė kalbėti su 
amerikiečiais. Aš pats buvau 
supažindintas su sovietų tele
gramų agentūros “Tasso” di
rektoriumi ir jo žmona, kuri 
atėjo elegantiškai apsirengu
si. Teko vienu kitu žodžiu pa
sikeisti su italų, šveicarų, is
panų ir amerikiečių žurnalis
tais. (D,, birž. 14 d.).

Vadinasi, Vyt. Arūnas 
skaito didele garbe susiti
kimą ir pasisveikinimą su 

’tarybiniais žurnalistais. Ge
rai, gal žmogus šio to pa
simokė, nors jau apsiėjimo 
su kitų politinių Įsitikinimų 
žmonėmis.

tokia v

JŲ VIENMINČIAI 
VISUR TOKI

Draugas pateikia 
žinią iš Varšavos:

“Komunistu laikraštis Try- 
buna Ludu vakar rašė, kad 
būrys ‘pogrindžio fašistų’ 
užpuolė vaikučių vasarojimo 
stovyklą praeita pirmadienį, 
užmušė komunistų ‘darbinin
kų’ partijos sekr. Jan Jur- 
gale ir du kitus asmenis, su
žeidė du kitus, ir pabėgo su 
nepasakyta suma pinigų. Pa
sakyta, kad visi užmuštieji 
buvo komunistų partijos na
riai.” (D., birž. 14 d.)

O antgalvį šitai kruvinai 
.žiniai Draugas uždėjo: 
“Lenkijos partizanai užpuo
lė stovyklą.” Reiškia, kru
vini banditai, kurie užpuo
lė vaikų stovyklą ir išžudė 
jos beginklius prižiūrėtojus, 
ir apiplėšė vaikus, Draugui 
yra “partizanai,” geri pat
rijotai ! Kaip tik tokius bai
sius fašistinių banditų dar
bus Lietuvoje mūsų klerika
lai garbinte garbina.

Kam Ji Laikoma Kalėjime?
/ Mrs. Hilde Eisler (žmona Gerharto Eislerio, kuris šiuo 

metu jau yra laisvas ir gyvena Vokietijoje) uždaryta El
lis Islande nelaisvėje. Ji ten laikoma jau per 36 dienas. 

, Eisleriene yra Lenkijos pilietė. Kąro metu žuvo jos tė- 
vaį žuvo jos visa šeima —vokiškieji naciai viską išžudė.

’ Dabar ši moteriškė, žymi anti-fašistė, deda pastangų, 
nori Išvykti atgal į Lenkiją, į savo gimtąjį kraštą, o iš 
tpn,;žinoma, pas savo vyrą.

moteriškė Amerikon buvo atblokšta karo bangų, — 
ji čia niekad nenorėjo apsigyventi; ji čia susirado pasto
gę tik laikinai, tik per karo metą. Tuojau po karo ji ir 
jos vyras buvo pakėlę sparnus lėkti į Europą, bet FBI 
sulaikė ir Gerhartą Eislerį smarkiai' patąsė po teismus, 
pakalino, kol ans (slapta) pabėgo Vokietijon.

.‘Pačiam Eisleriui buvo primesta visokių kaltinimų: 
“atominis šnipavimas,” ir kiti, bet visi jie buvo niekalu 
pagrįsti.

, Šiai’ gi moteriškei, Eislerienei, jokio politinio kaltini- 
•mo FBI'nebegali sugalvoti. Ji buvo suimta ir įkalinta 
tik dėl to, “kad nelegaliai įvažiavo.” Na, ir laikoma ji 
nelaisvėje!

Kas jos neišleidžia?,Tūli sako, jog Tom Clark, justici
jos sekretcA’ius, vadovaudamasis asmeniniu kerštu fcisle- 
rienę įkalino ir laiko kalėjime. Jis keršinąs, girdi, Eisle- 
ritll, kuris pabėgo į Vokietiją, nepasakęs Clark’ui, jog

BAISION VERGIJON 
AMERIKON ATVILIOTI 
LIETUVIAI PABĖGĖLIAI

Pats kunigas Končius, 
BALFo pirmininkas, kuris 
daugiausia darbuojasi agi- 
tavimui pabėgėlių negrįžti 
savo tėvynėn Lietuvon, ma
kosi buvęs nuvykęs į pieti
nes valstijas aplankyti mū
sų pribuvusius tautiečius ir 
susipažinti su jų padėtimi. 
Kokion peklon tie žmonės 
yra pakliuvę, tegul paaiški- 
nas pats kun. Končius. Jis 
rašo:

New Orleano apylinkėje cu
kraus plantacijų savininkai 
pasikvietė -iš Europos tremti
nius laukų darbams, Darbi
ninkų sąlygos čia yra labai 
skurdžios, todėl lietuviai apie 
sunkią būklę pasiskundė laiš
kuose ir spaudoje. Net anglų 
spaudoje - pasirodė trumpa ži
nia apie darbininkų skurdą. 
Todėl, pertraukęs savų poilsį, 
nuvykau į New Orleaną ir 
apylinkes aplankyti lietuvius 

bėgs. Jeigu taip yra daroma, tai neleistina!,
, Eisleriene norėjo seniai išvažiuoti namo, gimtojon ša
lin, bet jai nebuvo leista tai padaryti. Tegu ji važiuoja 
dabar, užuot nykusi Ellis Islande kalėjime.

Visuomenė turėtų reikalauti,, kad Tom Clark’as tai pa
darytų išleistų šią moteriškę į laisvę, kad ji galėtų 
tuojau vykti, kur tik nori, į Lenkiją arba Vokietiją.

— naujus gyventojus. Manau, 
bus įdomu visiems sužinoti 
apie jų gyvenimą.

Lietuvių čia yra apie 20 šei
mų, išsklaidytų, vieni nuo kitų 
per 50 bei 100 mylių. Kai ku
riose vietose randasi po 2 ir 
3 šeimas, kitur po vieną. Su
sisiekimas blogas. Daugelyje 
vietų geležinkelio stotys yra 
už 5 bei 10 mylių. Tremtiniai, 
tarsi tyčia, apg.yvendinti toli
miausiuose užkampiuose. Ke
liai purvini, o kai padžiūva — 
dulkėti. Man lankant tremti
nius reikėjo po keliolika my
lių važiuoti per dulkes kaip 
per debesis. Kelių blogumas ir 
gyvenimas užkampiuose būtų 
pakenčiami dalykai, tačiau ki
tos gyvenimo sąlygos, ypač 
kai kurių, yra visai nepaken
čiamos ir negalimos; bemaž 
taip blogai kaip šalyje, kur 
yra priverstini vergų darbai..

Butai
Darbininkų nameliai yra 

daugumoje paprastos palapi
nės, sukaltos iš lentų, be lu
bų, tik su keliais perskyrimais, 
neva kaip ir kambariai. Kai 
kurių lentos kreivos ir kup
rotos, matyti skylės, kad net 
kirminai bei vabzdžiai gali 
liuesai landžioti ir lietus per- 
lyja kiaurai. Kai kur tremti
niai turi tinklelius languose ir 
duryse nuo vabzdžių apsigin
ti, bet daugelyje vietų gyven
tojai — darbininkai neturi nei 
tinklelių, nei langų, nei durų; 
langu skyles kai kurie _užden- 
gia maišais bei skarmalais. 
Tiesa, čia žiemos nėra, klima
tas labai karštas. Palapinės 
nuo saulės taip įkaista, 
negalima pakęsti, ypač 
kur nėra lubų ...

Algos
Darbininkui (vyrui) 

raus plantacijoje mokama po 
$2.90 į dieną. Kai kurie darb
daviai moka po $3 'ir $3.50 j 
dieną. Darbo valandos nevie
nodos: vieni dirba po 9 vai., 
kiti po 10 ir net po 11 ir 12 
vai. į dieną. Daugumoje dir
bantieji 9 vai. gauna po $2.90, 
o tie, kurie dirba ,daugiau va
landų, gauna kiek daugiau ; 
jie gauna po 32 centus į va
landą. Kai lyja nedirbama ir 
jokio užmokesnio negaunama. 
Per dvi savaites daugumoje 
uždirba tarp $18 ir $32; už 
elektrą (kur yra), -gazą, kurą 
ii- apdraudą ligoje atskaitoma. 
Jei lyja per visą savaitę (čia 
pasitaiko), tai jokio uždarbio 
negauna. Suprantama, kad 
šeimai su 2 — 4 vaikučiais jo
kiu būdu maistui, negali užtek
ti. Ji turi arba badauti arba 
imti skolon maistą iš krautu
vės. Kompanijos bei plantaci
jų savininkai turi krautuves 
ir gali “pabarginti.” Teko pa
tirti, kad beveik kiekviena šei
ma yra prasiskolinusi. Lietu
viai, pagyvenę tik 6 — 7 sa
vaites, jau yra skoldje po 
$35 iki $75. Kai kuriose vieto
se savininkai duoda dirbti tik 
po 2 ar 3 denas į savaitę, nors 
ir nelyja. Radau vieną šeimą 
lietuvių tremtinių prie Lack
port, La., pas Mr. LaCoco, ku
ri dirba po 2 — 3, dienas sa
vaitėje. Toji šeima iš 3 asme
nų per 5 savaites badavo, nei 
sviesto,
nevalgė. Radau juos nusiminu
sius ir nepaprastai susirūpinu
sius, šis tremtinys yra tikras 
ūkininkas iš Panevėžio apylin
kės. Anglų kalbos nei žmona, 
nei 14-kos metų dukra visai 
nemoka. Nežinojo gei kam pa
siskųsti ir nei kaip , iš ten iš
sigelbėti. Kai jų užklausiau, 
kaip, sekasi, tai apsiverkė .ir 
pareiškė: “Blogai, kunigėli,'ir 
labai blogai; mes čia badauja
me ir nežinome kas darytį ir 
kur pasidėti. Kodėl mums ne

nei pieno, nei mėsos

leidžia dirbti 
dirbdami po 2 ar 3 dienas į 
savaitę už $2.90 į .dieną tegali
me tik duonos nusipirkti ir 
sriubos išsivirti. 1 Vokietijoje 
stovykloje buvo geriau paval
gyti ir tinkamesnį būtą turė
jome negu čia,” pareiškė B... .

Daugelyje vietų radau, kur 
gyvena miškuose, per keletą 
mylių nuo miestelio, ir negau
na nei pieno, nei šviežios mė
sos, lygiai kaip tremtyje . . .

Valstybiniame Dramos Te
atre su dideliu pasisekimu 
praėjo N. Virtos “Pasmerktų
jų sąmokslas” spektaklio pre-- 
mjera. Svarbiausias lianos 
Lichtos ir Kosto Varo roles 
atliko Stalininės premijos lau
reatai, respublikos nusipelnę 
artistai Jackevičiūtė ir Ru- 
dzinskas. Spektaklį pastatė 
TSR Sąjungos liaudies artistas 
B. Dauguvietis.

Lietuvos teatrai neužilgo pa
rodys naujas vietinių autorių 
pjeses. Vilniaus Valstybinis 
Dramos Teatras ir Klaipėdos 
Miesto Teatras stato Chlivic- 
kio ir Gustaičio pjesę apie 
kolektyvinių ūkių gyvenimą 
—“Obelys sužydės.” Taip pat 
rengiamos , pastatyti pjesės 
dramaturgų: Marcinkevičiaus 
“Sugrįžimas,” P a u k š t clioz 
“Audra praeina,” Griciaus 
“Atskalos.”

Balandžio 19 d., kaip 8:30 
kare ,iš LaGuardijos aero

dromo New Yorke pakilom į 
orą su 4-rių motofrų Pan A- 
merican Airways “Constella
tion” lėktuvu. Lėktuvas dėl 
43 pasažierių, bet mūs buvo 
tik 26, tai vietos liuesai. Mūs 
lėktuvas iškilo 17,000 pėdų 
aukščio, plaukia tykiai, lygiai, 
per Bostono miestą, ir už 3</2 
valandos laiko nusileidom 
Gander aerodrome, New- 
found landė. 15 minutes pa
buvus papildė gazolino kelio
nei skersai jūrą—Atlantą iki 
Londono. Londono po 8 va
landų nusileidom 3:30 ryto, 
balandžio 20 d. Londono.lai
kas jau buvo 1 vai. po pietų. 
Anglijos žemynas labai gra
žiai išsižiūri iš oro — daug 
skirtingesnis negu SAV. Ja
vų laukai ir ganyklos sudaly
ta į mažus plotelius, bet daug 
mažiau kelių ir bulvarų ir tie 
kreivi. čia- viskas jau gra
žiai žaliavo, kuomet Ameri
koj rytines valstijas palikau 
be jokio žalumo.

Iši Londono pakilom 3 vai. 
po pietų. 16 pasažierių Lon
done pasiliko, bet keletas nau
jų buvo. Už 55 minučių lai
ko nusileidom Bruseiyj, Bel
gijoje. Į .vytus lekiant vis. lai
ko 'pirmyn -gauni; perlėkus 
kanalą lėktuvas žemai skrido, 
tai Francijos ir Holandijos že
mėj. Viskas žaliuoja, miestų 
ir miestelių tankiai yra, bet 
automobilių mažai tematyti, 
čia aš galėjau gauti geriausio 
valgio pavalgyti visoj 
kelionėj.

Iš Ęruselio pakilom 
vakare, pradedant 
Lėktuvas iškilo 1.7,000 
skrido skersai Alpų

man o

liasi j ai 
Skridome 

Italijoj Napels, Romą ir 
Athens Graikijoj į Istan-

po 7Į/G valandos lėkimo;
Puikiai

7 vai. 
temti, 
pėdų, 

kalnus
Šveicarijoje. Lėkėm apsilenk
dami Balkanus, kur 
simpatingos šalys, I 
per 
p ci
bulį Turkijoje, kur nusileido
me 
tai buvo 3 vai. ryto, 
mėnulis švietė, bet žemiau de
besuota, tai nieko matyti ne
galima.

Turkijoje didelis skirtumas 
ir gyvenimo padėtięs, Saulė 
užtekėjo mums beesant aero
drome, kuris artimai Bulgari
jos rubežiaus^gal amerikoniš
ka mylia, čia- pilna kareivių 
ir policijantų. Pasažierius at
sargiai daboja; mes tik išsi- 
gėrėm arbatos su pyragaičiais 
kol gazolino papildė ir vėl pa-

Brooklyn, N. Y. Nuo šių dviejų piknikų labai daug 
priklauso mūsų dienraščio ateitis. Laisvės patrijotai turi 
visur darbuotis, kad į tuos du piknikus sutraukti kuo 
daugiausiai publikos. Iš visur, tose apylinkėse, reikia mo
bilizuotis busais važiuoti į juos.

Pačiuose piknikuose reikia sistematiškai rinkti pasvei
kinimus mūsų dienraščio jubiliejinei laidai iš asmenų 
ir iš biznierių. Visi dienraščiui pasveikinimai, sukakties 
proga, turi būti surinkti ir prisiųsti administracijai su 
pabaiga liepos mėnesio^ Nes aukojusiųjų vardai ar biz
nierių skelbimai turi būti iš anksto su tvarkyti.. Mat, ju
biliejinė laida susidės iš kelių sekcijų ir kai kurios sekci
jos turės būti atspausdintos anksčiau. Todėl iš anksčiau 
turime gauti medžiagą tai laidai.

Šiuo tarpu jubiliejinių dovanų-gavome nuo sekamų ge- 
radėjų:

William Deksnys, Stamford, Conn.
LDS 103 kuopa, Ridgewood, N. Y. . .
I. ir A. Levanai, Van Nuys, Calif.
Ona Raskevich, Bellevue, Canada . .
Anna Martin, St. Petersburg, Fla. . .
Bronė Bernotienė, Seattle, Wash. . . .
Lillian Gajauskienė, Seattle, Wash.
S. Juozapaitis, Philadelphia, Pa. . . .

Graži parama. Ačiū visiems aukojusiems! 
su Laisvės patrijotų nesivėlinti su jubiliejine parama. 
Būkime punktuališki. Pradėjome vajų, tai visi turime 
stoti į darbą. Visi turime prisidėti su doleriu kitu do
vanų dienraščiui. z

Kiek anksčiau buvom pranešę, kad Lawrence’o Laisvės 
naudai bankleto pasekmių dar nežinome. Dabar apsižiū
rėjome, kad iš Lawrence’o esame gavę per S. Penkauską 
$40.00 likusio pelno nuo to bankieto. Atsiprašome law- 
rence’iečių už šį nemalonumą. Ta klaida įvyko todėl, kad 
anksčiau parašytas pranešimas tilpo dienraštyje vėliau 
už vėliau parašytąjį!

kilom lėkti linkui Damascus, 
Syrija. Istanbulyj sutikau ir 
Įsėdo lėkti mano draugas, su 
kuriuo sykiu dirbome Bosto
ne metai laiko atgal. Tai bu
vo nemažas suprizas, daug pa
sikalbėjome per tris valandas 
kol nusileido lėktuvas Damas 
cuse. čia vėl sutikau pažįs
tamą, kurį Bostone pažino
jau. Aerodromas irgi saugo
jamas mi 1 įtariu ės • sargybos, 
čia pasportus visų patikrino: 
atsargiai buvo žiūrima, kad 
nebūtų kamerų fotografijoms 
traukti.

Iš čia paskutinis pakilimas 
buvo iki Basra, Iraq. Po 3 
vai. laiko nusileidom Margil 
orlaukyje, kuris yra apie trys 
mylios nuo Basra miesto. Tai 
ir galas maho kelionės. Buvo j 
pietų laikas, balandžio 21 d. i 
Nuo Istanbulio lekiant buvo! 
matyti labai didelių kalnų. I 
Syrija pasiekus — vien pūsty- 
nės ir smiltynai. Nuo Bag
dado palei Euphrato upę ma
tyti pelkynai ir upeliukai, 
šiaip daug- pūstynių. Gyven
tojų triobesiai iš molio sukrės
ti su žagarais, visai primity
viški, tik didesni budinkai iš 
plytų būdavot!. ,

Mano buveinė netoli Margil' Saudi Arabią, iki 
aerodromo mūrinis budinkas, 
barakų mados, karo laiku bu
vęs Brjtanijos oficierių kvatie- 
ra, gana modernizuotas, elek
tra apšviestas, maudynės įtai
sytos lietingos . ir vanios, yra 

i reika- 
kai aš

Larry Cragg (kairėje) ir Andy Gerdich, Pittsbui 
skaito pranešimą, kuriame paskelbiama, kad Unitai 
mine Workers prezidentas John L. Lewis skelbia 
“trumpą stabilizuojanti neveikios laikotarpi.” Palie

čia 450,000 mainierių. Tas lai! 
birželio 13-tą.
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Prašome vi

gavau tėvo prisiųstą termome
trą iš Amerikos, kuris pas jus 
kelios dešimtj’s centų vertas, 
o persiuntimas kainavo arti 
tris dolerius, tai rodė 113 
laipsnių šilimos. Vidurdie
niais nuo 10 vai. iki 4 vai. 
po pietų, kada nėra nusilei
džiamų lėktuvų, tai mes nie
ko nedirbam, nes turi vėdin
tis, po vėdyklių ar maudytis 
vanoję.

Vietiniai žmonės-arabai ne
paiso šilimos ir dirba už labai 
mažą užmokestį, tai mes dir
bam tik atsako'mingą mecha
nišką darbą prie taisymo lėk
tuvų.

Valgis angliškos mados ir 
nedaug 
šviežių 
pieno, į 
svetimų 
jos geras alus.

Anglikonų klube gaunam 
pamatyti amerikoniškų kruta
mu paveikslų, kokių 4 metų 
seniųno. ’

Dabar iš viso į savaitę tu
rim priimti ir išleisti 8 lėktu
vus, tai mums 2 mechanikams 
užtenkamai darbo yra, bet 
vietinių pagelbininkų mes tu
rim ganėtinai. Dvi lėktuvų ’ 
kelionės iš New Yorko užsi
baigia pas mus ir grįžta atgal. 
Kiti lekia į Calcutta, Indiją ir 

i Kharachi 
Indijos, ten vyriausia stotis 
kelionei aplink pasaulį. Iš ten 
grįžta Atlantiko pusėn, o ku
rie atskrenda iš Ramiojo Van
denyno pusės, tai vėl grįžta 
atgal į San Francisco.

Tai tiek šiuo sykiu.
Edvardas Juslus.



E raaBE

Religija ir Jos Klasinė Esmė
Rašo A. LINKAITIS

žemiau telpąs straipsnis pasirodė Vilniaus Tiesoje. 
Straipsnio autorius diskusuoja religijos socialines šak
nis ir nušviečia Lietuvos dvasininkijos vaidmenį įvai
riuose lietuvių tautos gyvenimo laikotarpiuose. Mano
me, jog mūsų skaitytojams bus įdomu susipa 
straipsnyje iškeltais klausimais.

Geriausi žmonijos protai 
nuo seno kovojo prieš reli
gijos prietarus, su kurių 
pagalba išnaudotojai sten
gėsi laikyti savo valdžioje 
mases darbo žmonių. Ta
čiau tik marksizmas - leni
nizmas, remdamasis žmo- 

'nijos visuomenės vystymo
si dėsniais, įtikinamai pa
rodė, kad religijos šaknvs 
klasinėje visuomenėje glū
di pačioje santvarkoje, ku
ri įgalina vieną žmogų iš
naudoti kitą, kad religiniai 
prietarai gali būti galuti
nai išrauti su šaknimis tik 
išvadavus žmogų iš išnau
dojimo jungo.

I Y impel bei UJ Cllltn/O 10110.11- 

Vystydamas Markso, En- ddtojų klasės istorijoje kei- 
gelso ir Lenino teiginius a- tesi: po vergovės santvar- 
pie religijos socialines šak-|kos atėjo feodalinė - bau- 
nis, Stalinas nurodo, kad Į džiavinė, po to kapitalistinė 
religinių prietarų pagrin- santvarka; bet kiekviena 
da \ a liaud es a t i išnaudotojų klasė panaudo- 
cialinė priespauda, jų be- į j0 religiją ir bažnyčią savo 
viltiškumas ir pažeminimas Į viešpatavimui išnaudoja- 
išnaudotojų visuomenėje., moms, engiamoms masėms 
“Sunki ir nepakeliama yra 1.pavergti.
darbininku klasės dalia. L. .... , . 
Sunkios ir slegiančios yra 1 e. a!po . .
darbo žmonių kančios. Ver- Paartos jrank.s 

*- I

gai ir savininkai, bandžiau- i Religija ir bažnyčia buvo 
ninkai ir feodalai, valstie- panaudojama viešpataujan
čiai ir dvarininkai, darbi-: čių klasių, lygiai kaip ir 
ninkai ir kapitalistai, en- kariuomenė, policija, kaip 
g i a m i e j i ir e n - Į priemonė masėms apgauti, 
gėjai, — nuo amžių taip I mulkinti. Tai ir supranta- 
statėsi pasaulis, toks jis te- ma, kadangi religinė ideolo- 
bėra ir dabar didžiulėje ša- gija yra bejėgiškumo ideo- 
lių daugumoje. Darbo žmo- logija, engiamųjų masių 
nes per amžius dešimtis ir ■ susitaikymo su išnaudoto- 
šimtus kartų mėgino nusi- j jiška visuomenės santvar- 
mesti nuo pečių engėjus ir | ka ideologija.
tapti savo padėties šeimi-| < 
ninkais. Tačiau kiekvieną I zjį 
kartą jie, sumušti ir panie
kinti, būdavo priversti atsi
traukti, paslėpę sieloje nuo
skaudą ir pažeminimą, pyk
tį ir neviltį 'ir kreipdami 
žvilgsnius į nežinomą dan
gų, kur jie tikėdavosi rasti į atlyginimu 
išvadavimą”.
Skurdas gimdo žmonėse 
religinius prietarus

Todėl nėra atsitiktina, 
kad didžiausias religingu
mas pastebimas ten, kur 
žmonės ekonomiškai ir po
litiškai prislėgti, bejėgiai ir 
nelaimingi, ir taip pat ten, 
kur žmonės nepakeliamai i 
sunkiai ir pavojingai kovo-: tuoti, negalėtų būti palai- 
ja su gamta. Religinis jaus- j koma ir net pateisinama be

mas tada veikia dvejopai: 
greta bejėgiškumo, silpnu
mo. baimės, religiniame, ti- 
kinčiame žmoguje atsiran
da vilties, aklo tikėjimo ge
resne ateitimi jausmas. Čia 
pasiteisina žinomasis Mark
so teiginys, jog “bejėgišku
mas visuomet gelbstisi ti
kėjimu stebuklais.”

Religija ir bažnyčia vi
sais laikais buvo ramstis 
valdančiųjų išnaudotojų 
klasių, visuomet besirūpi
nusių sustiprinti religiją ir 
religines organizacijas, kaip 
savo įrankį išnaudojamo
sioms masėms engti.

Viešpataujančios išnau-

New Yorko policija paleido darban brūk]iys ir arkliu kanopas ant laivakroviu ir ji; 
draugų, atėjusių pikietuoti unijos “karaliaus” Ryano raštine protestui prieš jo su 
bosais susidėjimą išmarinti badu visa savos International Longshoremen’s Associa
tion (AFL) 968-tą lokalą, kurio didžiuma nariu yra negrai. Jis kartu su bosais 
bando negrus išstumti iš darbų Brooklyno prieplaukose. Padorūs baltieji unijistai 
taipgi nepritaria tai skaldytojiškai Ryano taktikai, ie pikietavo kartu su negrais, kar

tu su jais buvo daužomi ir stumdomi, o keli ir areštuoti.

na-

ir

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Lietuvos TSR Biudžetas

Lietuvos TSR Aukščiausios 
Tarybos sesija, įvykusi šių 
metų balandžio mėnesį, pa
tvirtino 1949 metų respublikos 
valstybinį biudžetą.

Bendras biudžeto pajamų 
dydis 
jono 
306.3

sudaro 1,319.3 mili- 
rublių ir išlaidų — 1,- 

milijono rublių. Biu- 
pajamos, palyginti su

praeitais metais, padidėja 
173.1 milijono rublių ir išlai
dos — 166 milijonais rublių.

Bemaž 50 procentų biudže
to skiriama socialinėms-kultū- 
rinėms priemonėms finansuoti, 
34.6 procento—liaudies ūkiui 
finansuoti.

vinie pasiekė Kauno “Elnio” 
odos - avalynės kombinato 
darbininkai, Marytės Melni- 
kaitės vardo konditerijos fa
briko darbininkai, Tauragės 
mėsos kombinato kolektyvas, 
Kauno metalistai, laivų re
montininkai, Klaipėdos žve
jai ir uosto darbininkai, o taip 
pat/ kitų respublikos miestų 
darbininkai.

Štai, pavyzdžiui, buržua- 
įa rado krikščionybėje 

savo ištikimą padėjėją už- 
temdant išnaudoja m ų j ų 
darbo žmonių klasinę sąmo
nę; Krikščioniško nusižemi
nimo skelbimas, tikėjimas 
pomirtiniu gyvenimu, kaip 

i už kančias ir 
vargus žemėje, buržuazijai 
buvo nepamainomas gink- 

i las darbo žmonėms dvasiš- 
, kai pavergti. Krikščionių 
tikėjimo išnaudotojiška es
mė ir mokslas apie valdžios 
dievišką kilmę — visa tai 
yra nepamainoma priemo
nė darbo žmonių masėms 
engti. Aišku, kad žmonių 
nelygybė negalėtų egzis-

komitetas užgyrčSenatinis užrubežiniams reikalams 
užkarini Atlanto paktą vienbalsiai ir siūle, kad senatas • 
ji užgirtu. Bet kadangi dabar senatoriai’ žaidžia su 
Taft-Hartley aktu, anot to lietuviu posakio “nori ir 
bijo,” tad šie ponai, senatorius Tom Connally iš Tex
as ir tam komitetui patarėjas dr. Francis O. Wilcox, 
planuoja tas senatorių diskusi as pertraukti, o pakišti 
staiga priimti tą paktą. Tuo traukiojimu vieno, o pa
kišimu kito klausimo nonai tikisi, kad darbo žfnonės 
nespės susimobilizuoti ir masiniai pareikšti protestą. 
Ponai senatoriai nori karo, jie nori pasilaikyti darbi
ninkams pančius pavidale Taft-Hartley akto, bet bijo 
darbininkų ir bendrai liaudies, kuriai laike rinkimų 
prižadėjo taiką, kuriai prižadėjo atšaukti Taft-Hartley 

, aktą.

‘ religijos pagalbos. Kai bet 
'kurioje išnaudotoiiškoje vi
suomenėje vieni tiesiog 
miršta badu, o kiti turtuo
liai ir dykaduoniai lėbauja, 
tai -religijos autoritetas žy
miai prisideda prie to, kad 
būtų sulaikyti išnaudojami 
žmonės nuo pasipiktinimo 
prieš išnaudojimą. Juk re
ligija nuo pat mažens skie
pija: “tokia dangaus va
lia; žemėje turi būti varg
šai ir turtuoliai, bet po
mirtiniame gyvenime visos 
gėrybės bus kitaip paskirs
tytos.”
Pakerta, darbininko 
valią kovoti

Tokiu būdu religija 
kerta darbo žmogaus, 

, naudojamo darbininko
valstiečio valia kovoti prieš 
kapitalizmą dėl tikros, rea
lios laimės čia žemėje. Ta
čiau klasių kovos sustiprė
jimas ir darbininku bei 
darbo valstiečių politinio 
sąmoningumo augimas ryš
kiai patvirtina Markso tei
smini, kad darbininkui nerei
kalingas religinis nurami
nimas. jam nereikalinga 
prižadėta pomirtinė laimė 
kažkokioje fantastinėje, iš
galvotoje dangaus, dievo 
karalystėje. ' Darbininkai, 
darbo žmonių masės gali 
sau padėti tik sustiprinda
mos organizuotą kovą prieš 
išnaudotojų klases už lai
mingą gyvenimą čia žemė
je, už neklasinę komunisti
nę visuomenę.

. . Tik Tarybų Sąjungoje, 
kur panaikintas vieno žmo
gaus išnaudojimas kito 
žmogaus, kur darbo žmo
gus pirmą kartą žmonijos 
istorijoje yra laisvas nuo 
bet kokios priespaudos, su
sidaro visi galimumai galu
tinai nugulėti religinius 
prietarus. Tačiau tai ne
reiškia, jog nuvertus išnau- 
d o t o j u s automa
tiškai, savieigos 
keliu išnyksta ir religi
niai prietarai. Taip galvoti 
būtų didžiai .klaidinga, ne
marksistiška. R e 1 i g iniai 
prietarai pasilieka dar ga
jūs ir pasireiškia kai ku
rioms, ypač atsilikusioms 
gyventojų grupėms. Tai ke
lia būtiną reikalą triuškinti 
tų prietarų likučius, kovoti 
prieš juos, auklėti darbo 
žmones materialistinės ide
ologijos dvasia. Šis uždavi
nys ypač aktualus Tarybų 
Lietuvoje. '
Katalikų tikėjimas lietuvių 
tautos gyvenime »

Lietuvių tautos gyveni
me katalikų tikėjimas vi
suomet atliko niaurų vaid
menį. Jis visuomet buvo 
priešliaudinis. Katalikų ti-

kėlimas į Lietuvą atėjo 
prievarta, padedant gink
lams žudvnėms.
įsiveržusiais i Lietuvos že
mę teutonu kryžiuočiais ir 
lenku feodalais. Romos po
piežius ir vokiškųjų grobi
ku suorganizuoti vadina
mieji kryžiaus karai prieš 
Pabaltijo tautas tariamai 
stabmeldžiams - lietuviams 
ir kitoms Pabaltijo gimi
nėms (livams, latviams, es-, 
tams) pakrikštyti, fakti-’ 
nai siekė tik pavergti Pa
baltijo gyventojus. Dau
giau kaip tris šimtmečius 
lietuviai ir kitos Pabaltijo 
tautos buvo užpuldinėja
mos ir žudomos, o daug lie
tuviu giminių visiškai bu
vo išnaikinta. Bet katalikų 
bažnyčia Lietuvoje ir bur
žuaziniai - nacionalistiniai 
istorikai suklastojo Lietu
vos istoriją, siekdami ap
gauti Lietuvos liaudį.

Štai kaip “istorikai” P. 
Šležas ir V. Čižiūnas aprašo 
vokiškųjų kryžiuočių misi- 
jonieriaus Meinhardo ir vo
kiečiu vyskupo Alberto va
dovybėje 13 amžiuje atlik
tas žudynes ir žiaurumus: 
“Pirmasis pagonių krikštu 
susirūpino švelnaus būdo 
misijonierius kun. Meinhar- 
das....1 Bet pirmiesiems šio 
krašto krikščionims tekda
vo daug iškentėti nuo vie
tos pagonių ir veidmainin
gai priėmusių krikščionybę. 
Jie, pakurstyti savo vadų, 
sukildavo ir žudvdavo, krik
ščionis, sudegindavo jų so
dybas ir bažnyčias. Ap
saugai nuo tokių žudynių 
vyskupas Albertas... įkūrė 
Rygos pilį' (1201 m.), važi
nėjo į Vokietiją, iš kur at
sigabendavo karių. Jie pa
dėjo jam ne tik apsaugoti 
vietos krikščionis, bet ir 
platinti Kristaus mokslą 
(P. Šležas ir V. Čižiūnas, 
“Lietuvos istorija”, išleista 
1936 m.).

■'v. 1

Kryžiuočių darbai 
Lietuvoje

Šie melagingi istorikai 
patys save čia demaskavo: 
misijonierius Meinhardas, 
buvęs tariamai “švelnaus 
būdo” žmogus, o tuo pačiu 
metu naudojosi iš Vokieti
jos atvežtais kariais ir šie 
kariai “padėjo skleisti Kri
staus mokslą.” 'Toliau, mes 
sužinome, kad jis tariamai 
‘^taikingas vienuolis” buvęs 
pakeltas vyskupu ir dar la
biau sustiprinęs savo 1 veik
lą, prievarta krikštydamas 
gyventojus ir reikalauda
mas iš jų mokėti bažnyčiai 
duoklę.

Šių “taikių” misijonierių 
— vokiškųjų grobikų sam
dinių —- daugelis lietuvių

giminiu buvo visiškai iš
naikintos. Šie vienuoliški 

kartu su ^kariniai ordinai siekė kolo- 
nizuot Pabaltijį ir išnaikin
ti jo gyventojus. Nelygioje 
kovoie jie būtų visiškai iš
naikinę lietuvius, jeigu pa
stariesiems nebūtų laiku 
broliškai padėjusios kaimy
ninės tautos, rusų tauta. 
Bet katalikų bažnyčia prie
varta — ugnimi ir kardu, 
nėr lietuvių lavonų kalnus 
ir kraujo upes, įsistiprinu
si Lietuvoje • ir toliau liko 
antiliaudine. Ji amžius gy
nė ir teisino baudžiavinius 
santykius ir valstiečių en
gimą Lietuvoje, ji visuo
met stovėjo prieš baudžiau
ninkus ir 
teresus.

★ ★ ★
Darbo Pakilimas Lietuvos 

fmonėse
Klaipėdos “Trinyčių” teksti

lės fabriko darbininkų ir tar- 
j nautojų iniciatyVa visose įmo- 
j nėse išsiplėtojo socialistinis 
lenktyniavimas dėl penkmečio 
plano Įvykdymo pirma laiko. 
Darbininkai ir inžinierijos -1 
technikos darbuotojai prisiima 
konkrečius įsipareigojimus pa
didinti gamybą ir pagerinti iš
leidžiamos produkcijos koky-

i

už dvarininku in- 
Stengdamiesi is- 

baudžiauninkams 
paklusnumą dva-vergišką 

rininkams, reakciniai kuni
gai veikė ne tik maldomis 
bei pamokslais, bet patys 
aktvviai dalyvavo dvarinin
kų kovoie prieš valstiečius, 
prakeikdami bei skelbdami 
bedieviais ir žiauriai perse
kiodami visuš valstiečius, 
drįsusius pakilti prieš bau
džiavinę priespaudą. Ęaip 
pavyzdi užtenka priminti, 
kad 1769 m. liepos mėri. 13 
d. žinomo valstiečiu sukili
mo Šiaulių ekonomijoje me
tu, Lietuvos kunigai su vy
skupu Masalskiu priešaky
je palaimino dvarininkų su
organizuotas valstiečiu žu
dynes. Žiauriai numalšinus 
valstiečių sukilimą, katali
kų dvasininkams laiminant, 
iškilmingoje nuotaikoj žvė
riškai buvo nužudvti Šiau
lių sukilimo dalyviai.
Katalikų bažnyčia 
ir carai

1795 m. prijungus Lietu
vos teritoriją prie caro Ru
sijos, Lietuvos katalikų 
dvasininkai greit susitarė 
su caro vyriausybe. Savo 
atsidavimą kruvinam caro 
režimui katalikų dvasinin
kai 'reiškė ne tik maldomis 
ir pamokslais, bet ir prak
tiškai padėdami caro val
džiai numalšinti Lietuvos 
liaudies revoliucinį sąjūdį 
it ragindami tikinčiuosius 
išduoti caro žvalgybai lie
tuvius revoliucionierius.

(Bus daugiau)

SAUSRA ŽALOJA N. 
JERSEY DERLIUS

' Trenton> N. J. — Nėw 
Jersey valstijos žemdirbys
tės departmentas prana
šauja, jog sausra sunaikins 
daug laukų ir daržų der
lių, jei greit nebus lietaus.

Sausra , jau 23 dienas 
džiovino šiaurinę tos valsti
jos dalį.

Klaipėdos “Crulbčs’’ fabriko 
tekstilininkai, sutrumpindami 
viena diena gamybinį ciklą, 
atpalaidavo balandžio menesį 
per 40 tūkstančių rublių apy
vartinių lėšų.

Vilniaus “Elfos” elektros 
gamyklos kolektyvas per pa
starąjį mėnesį pagamino vir
šum plano 60 elektromotorų. 
Bemaž pusė darbininkų užbai
gė devynių mėnesių užduotį. 
20 tekintojų ir frezuotojų 
lenktyniavimo dienomis apva
lė greitojo metalo apdirbimo 
metodą.

Vilniaus “Spartos” kojinių- 
trikotažo fabrike pirmenybę 
lenktyniavime turi žinomos 
stachanovininkės Zojos Kra- 
sovskaitės brigada. Jos bri
gada pirmoj'e balandžio mė
nesio pusėje pusantro kaito 
viršijo užduotį ir sutaupė už 
5 tūkstančius rublių verpalų.

•Kauno siuvėjų tarpe plačiai 
išgrasėjo “Dangos” fabriko 
Jadvygos Čepienės brigada, 
šita brigada jau išleidžia pro
dukciją liepos mėnesio są
skaitom

Vilniaus Eidukevičiaus var
do kombinato avalynės fabri
ko kolektyvas paros grafiką 
viršija .10-15 procentų ir iš
leidžia 93.4 procento pirmos 
rūšies avalynės. /

žymių laimėjimų lenktynių-

Socialistinio Darbo Didvyriai

TSR Sąjungos Aukočiau- # 
siosios Tarybos Prezidiumo 
Įsaku, Lietuvos TSR dviem ta
rybinių ūkių darbininkams ir 
dviem kolektyvinių ūkių vals
tiečiams suteiktas Socialisti
nio Didvyrio vardas:

žmiejauskui Pranui — “Žei
mių” veislinio kiaulininkystės 
tarybinio ūkio grandininkui,' 
gavusiam 1948 metais po 30.1 
centnerio kviečių ir rugių der
lių iš hektaro 12 hektarų plo- ' 
te;

Miklušiui Antanui — “Aš
triosios Kirsnos” tarybinio 
ūkio grandininkui, gavusiam 
po 29.8 centnerio rugių der
lių iš hektaro 12 hektarų plo
te.

Jodinskiui Jonui — Pasvalio 
apskrities kolektyvinio 
“Lenini kelias 
gavusiam po 
kviečių derlių 
hektarų plote:

Lekavičiui Juozui — Joniš
kio apskrities kolektyvinio 
ūkio “Karolis Požėla” gran
dininkui, gavusiam po 30 
centnerių rugių derlių iš hek
taro 15 hektarų plote.

Už gausių derlių gavimą 
Tarybų Sąjungos ordinais ir 
medaliais apdovanoti 54 Lie
tuvos TSR tarybinių ūkių dar-' 
bininkai.

ūkio
grandininkui,

30 centnerių 
iš hektaro 12

S
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Sukurta 3,500 Klubų 
Ir Bibliotekų

Per pastaruosius ketverius 
pokarinius metus Tarybų Lie
tuvoje sukurta 3,500 klubų, 
skaityklų, kultūros namų v ir 
bibliotekų. Jų skaičius kas 
mėnuo didėja.

Panevėžio apskrities Smilgių 
miestelyje pastaruoju metu 
atidaryti Kultūros Namai su 
400 vietų žiūrovų sale. Tai— 
dešimti Kultūros Namai, ati
daryti kaimo vietovėje nuo 
šių metų pradžios.

Prie naujų klubų ėmė veik
ti meninės saviveiklos rate
liai; ratelių darbui įrengti 
specialūs kambariai.

LAWRENCE, MASS
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D. M. ŠOLOMSKAS

PIKNIKAS
Rengia LLD 7-ta Apskritis ir Maple Parko Bendrove

Birželio 19 June

Maple Parke
' Lawrence, Mass.

Pradžia 12 vai. dieną 
ir tęsis iki vėlai vakare.

Bus įdomių pamarginimų

D. M. šolomskas, vienas iš dienraščio Laisves redakto
rių, sakys prakalbą. Jis aiškins vėliausius pasaulinius 
įvyjiius. _ , ’jpd

Kviečiame visus į šį gražų pikniką, pasimatyti su 
draugais, pakvėpuoti tyru oru ir pasilinksminti

— RENGĖJAI .

3 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Penkt., Birž. 17, 194^
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ALDLD
LLD 15-tos Apskrities 
Konferencijos Protokolas

(Tąsa)

— Nagi, klausyk! Dabar tavo eilė. Vis 
skundies, kad tavoji gurguolė perkrau
ta, kad atliekamus sviedinius vėžio ji. 
Šiandien su visa baterija stosi dengti 
vieškelio į kairę nuo Kroliovco. Kai kolo
na p/ieis iki pusės ir važiuos manb veži
mas, aš sušvilpsiu, ir duosi šešiasdešimt 
smūgių Kroliovcui,— ir, gudriai pašio- 
damas barzdžiukę, pridūrė: — Turėk 
galvoju kad mano žvalgai po miestelį su
kinėsis, vokiečiams pokštus krės, ir aš 
tiksliai žinosiu, kur pataikys sviediniai. 
Supratai?

Majoras Anisimovas pagerbė ir nubė
go prie baterijos pasiruošti šaudymui.

Nepriėjusi 10 kilometrų iki Kroliovco, 
kolona paklydo. Kažkuris krolioviečių 
partizanų, pretenduojąs į apylinkės žino
vus, išklydo iš kelio ir nuvedė koloną ke
lis kilometrus į šalį. Vedęs tą naktį ko
loną Gorkunovas, surėžė jam rimbu, nuo 
ko tas visiškai susipainiojo ir pasakė:

— Nors šaudykite, broleliai, o kur at
sidūrėm — visai nežinau.

Aš su žvalgais aptikau netoliese vieni
šą vienkiemį. Nudžiugę, čiupome nuo 
krosnies valstietį. Jis muistėsi, kažką 
vebleno. Į tą tarpą iš’užkrosnio išėjo guvi 
moteris, atidžiai klausydamasi mūsų po
kalbio. Mes bandėme susiorientuoti vie
tovėje pagal žemėlapį. Moteris ironiškai 
šyptelėjo ir tarė:

— Senis tegu namie tupi, o aš, vyrai, 
suprantu, kur jums reikia, ir jus išvesiu.

— Iš kur gi jūs žinote, tetule? — pa
klausiau aš.

— O, kiek aš jūsų brolių išvedžiau, kai 
nuo vokiečio spruko, iš apsupimo bėgo .. .

Aš piktai tariau jai:
— Mums ne į tą pusę, mamyte.
Ji nustebusi pasižiūrėjo į mane ir, šyp

telėjus, paklausė:
— Ne į tą pusę? Tai į kurią gi?
— { vakarus, — atsakė vienas iš žval

gų-
— Tai, gal but, į Kroliovcą? — klausi

nėjo ji. — Į ten kelią aš taip pat žinau.
— Ė, nežinai, tetule, — nusijuokė 

žvalgas. — Mums toliau.
— O į kur gi? — nerimo gyva bobelka.
— Mums kelio į Berlyną reikia, — pa

sakė Čeriomuškinas.
Nė kiek nesumišusi, moteris sutarškė

jo:
— Tai aš gi ir sakau: prieisite Klo- 

movcus, paskui pasuksite į dešinę, ten 
bus tiltas per Dysną, o kai pereisite tiltą, 
pasuksite į kairę, o paskui vieškeliu, 
vieškeliu, ligi pat Berlyno.

Tai buvo 1942 metų spalio mėnesį. Su
praskite tai, draugai!

Mes paėmėm ją vadovu. Ir ji, iš tikrų
jų, meistriškai vedė mus keliais. Ji ėjo 
priešaky kolonos ir pematė, kiek žmonių 
juda paskui ją. Bet kai pro užtvarą va
žiavo Kovpako vežimas ir suaidėjo jo 
švilpimas, ir kai, lyg atsiliepdama į tai, 
mūsų artilerija smogė į Kroliovcą tankia 
ugnimi, ji staiga sustojo ir atsigręžusi 
atgal žiūrėjo. .. Patrankos mušė tankia 
ugnimi, sviediniai sproginėjo miesto cen
tre. Prasidedančių gaisrų pašvaistėje 
moteris pamatė ilgą uodegą kolonos, ki
lometrais nusitiesusios suardytais ke-

V liais, ir staiga atsiklaupė:
— Negi tai tiesa? — paklausė ji ma

nęs kažkodėl pašnibždomis. — Negi fron- 
, tas priartėjo? Ir iš kur gi jūs čia atsira

dote, sakalėliai?...
Prie mūsų prijojo ryšininkas nuo Kov

pako ir tarė man ir Gorkunovui:
— Senis barasi, kad kolona sustojo.
— Žengte marš! — sukomandavo Gor

kunovas.
Aš paraginau moterį.
— Vesk, tetule, vesk greičiau!
Ji pakilo ir greitai žengė pirmyn. Pas

kui sėdo ant arklio raita ir vis skubėjo ir 
klausinėjo mus. Aš neatsakinėjau į jos 
klausimus ir, sėsdamas ant sarčio, gal
vojau. Tą naktį aš daug ką supratau. Aš 
supratau mūsų žygio prasmę. Ji nėra 
vien tai, kad mes nudėsim šimtą kitą fri- 
cų, suprogdinsim 'tiltus, nuleisim šlaitu 
priešo ešelonus; ne, žygio prasmė yra ir 
tai, kad mes .sužadiname viltį širdyse 
šimtų tūkstančių tarybinių žmonių, ku
rie dieną ir naktį laukia ir tiki, jog su
grįš Raudonoji Armija ir išvaduos juos

d 
iš nelaisvės. To žygio prasme ir ta, kad 
pakeliame mūsų žmonių dvasią, pašali
name fricų baimę širdyse tų, kurie su
svyravo, pašaliname hitlerininkų jėgos, 
jų galybės baimę. Kokia jau čia jėga ir 
galybė, jei po užkariautą žemę laisvai 
žygiuoja tūkstantinė ginkluotų žmonių 
kolona ir tratina jų lizdus iš patrankų!

šešiasdešimt sviedinių, paleistų į Kro
liovco miestelį, nenukrito į vandenį. Kov- 
pakas, iš tikrųjų, buvo partizaninės ko
vos meistras todėl, kad jis atsižvelgdavo 
ne vien tik į konkrečius karo faktus 
kautynes, diversiją, bet taip pat ir į tą 
atgarsį, kurį sukelia efektinga kova liau- 
dyje.

Pradedant ta naktimi, mūsų reidas li
gi Dniepro ir už Dniepro buvo panašus į 
sniego kamuolį, laviną, riedantį nuo kal
nų. Apėmusi Kroliovcą panika, kurią su
kėlė sprogstantieji mieste sviediniai, te
lefono laidais, telegrafu riedėjo tolyn ir 
tolyn . . . Žmonių gandas, didindamas 
apsirijusių, bailių užnugario vokiečių 
baimę, baidė juos ši užimtų vietų, ir jie 
šaukėsi pagalbos.

Žmonių gandas pavertė,, mus prasiver
žusią kariuomene. Mūsų, pagal tuos gan
dus, pasidarė jau trisdešimt ir keturias
dešimt tūkstančių,,su mumis ėjo tankai, 
mus lydėjo lėktuvai. Ir storieji gauleite
riai negalėjo naktimis miegoti, juos krė
tė drugys, jie pamesdavo tarnybos vietas 
ir lėkdavo automašinomis į Černigovą, į 
Kijevą. O Kovpakas, kuris pradžioje ėjo 
“šlamėdamas,” sudaręs apskaičiuodamas 
maršrutą po penkiolika šešiolika kilomet
rų per naktį, dabar, didindamas reido 
tempą, gindamas štabistus, varė po še
šiasdešimt kilometru.

Savo kelione mes pakėlėme liaudį, pa
skatinome, ją į kovą. Kažkur mūsų kelio 
šalyse, įkandin mūsų žygio, gaivališkai 
kurdavosi partizanų grupės. Kai kurios, 
pasivijusios, prisijungdavo prie dalinio, 
kitos taip ir likdavo mums nežinomos, ta
čiau jos jau veikė ten, kur buvo praėjęs 
Kovpakas. Jie kėlė liaudį, kadangi Kov
pakas, atlikdamas Stalino uždavinį, “da
rė tai, ko liaudis nori.”

Kai mūsų žvalgyba pranešė mums ri- 
košetu atsimušusias žinias apie tai, jog 
kažkur judanti keturių dešimčių tūks
tančių kariuomenė su patrankomis, tan
kais ir lėktuvais, ir aš, nesuvokęs tos ži
nios prasmės, pranešaiu apie tai Kovpa- 
kui, jis staiga linksmai, vaikiškai nusi
kvatojo ir tarė:

— Tai juk mes. Kad aš galą gaučiau, 
tai — mes!

Sumišęs aš atsiliepiau:
— O kur gi mūsų tankai, kur lėktuvai, 

kur patrankos?
Senis gudriai pažvelgė į mane:
— Tai kas, kad jų, nėra? Jei liaudis 

nori, kad jie būtų, vadinasi, jie yra.
XII

; Šitą reidų dalį mes pražygiavome 
triukšmingai: kiekvieną dieną įvykdavo 
kautynių ir nežymių susirėmimų. Daž
niausiai tai vykdavo užtvarose, ir tose 
kautynėse man teko mažai dalyvauti.

Gynyboje partizaninės kautynės retai 
būna įdomios. Jų tikslas neprileisti prie
šo prie dalinio užimtosios vietos, dengti 
gurguolę, štabą, sužeistuosius, nutęsti 
kautynes iki sutemų, neatidengiant prie
šui savo pagrindinių jėgų padėties, turi
mų šaudmenų atsargų. Visa tai reikia iš
saugoti iki lemiamo momento tam atve
jui, jeigu priešas sugebėtų per vieną die
ną sukoncentruoti jėgas ir sudaryti pa
dėtį, kuri pareikalautų panaudoti kauty
nėse visus kovinius resursus. Nutęsus 
kautynes ligi vakaro, reikia "atsipalaiduo
ti nuo priešo ir pasitraukti.

Šisai kautynių būdas įdomus tik tokiu 
atveju, jei iš gynybos jis pereina puoli- 
man, paskui išsivysto į priešo persekioja
mą ir jo naikinimą. Bet pirmomis mūsų 
reido dienomis man teko dalyvauti vieno
se charakteringų partizaninių kautynių, 
kurios visada stebina savo rezultatais. 
Kalbu apie užuolandą.

Tuo metu Kovpako dalinys buvo jau 
lyg kokia partizanų gvardija ir pelnytai 
didžiavosi tuo. i

(Daugiau bus.)
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LLD 15-tos Apskrities kon
ferencija įvyko gegužės 30 d., 
1949 m., pas J. Kubą, Burton, 
Ohio.

Konferenciją pradėjo Ap
skrities sekretorius K. Plaush, 
11 valandą ryto. Paskyrė 
mandatų komisiją iš trijų: J. 
Petronis, F. J. Madison ir P. 
Boika.

Kol komisija sutvarkė man
datus, i 
delegatai: J. žebrys, K. 
mūras ir J. N. Simans.

Nutarta suteikti pilną 
są Apskrities valdybai.

Mandatų komisija raporta
vo, kad delegatų su Ap
skrities valdyba' randasi 25. 
Ra p ortas p r i i m tas.

Pirmininku išrinktas J. že
brys, sekretorium J. Stripei-

buvo pakviesti kalbėti
Ne-

J rezoliucijų komisiją įėjo: 
J. Petronis, J. N. Si maus, F. 
J. Madison.

Skaitytas ir priimtas praėju
sios konferencijos protokolas.

A psk r i ti cs vai d y b os i ‘a p o r- 
tas priimtas.

Finansų stovis su gegužes 
30 d.; 1.949 m., $82.68.

Kuopų raportai: LLD 22 
k p. 1949 m. stovis. Narių 
duoklės pasiųstos $93.60 už 
87 narius ir visi užsimokėjo, 
3 mirė, turėjo vieną paren
gimą, pelno liko $26.49; bu
vo parsitraukę Mokslinio So
cializmo šimtmetis ir Dabar
tis 50 egzempliorių. Iš Kana
dos buvo prisiųsta knygučių 
15 “Ar Yra Galima Taika?”

Reikalai
ir parduota. Duoklės narių į 
Apskritį $4.35, dėl vainiko K. 
Romandienei $5.15. Į Draugi
jų Sąryšį $1.00.

LLD 51-mos kuopos narių 
į Centrą duoklės pasiųsta 
$11.50 už 16; dar 4 nemokė
jo. Nuo pikniko pelno liko 
$68.14. Narių duoklės dėl 
Apskrities $2.15, dėl Progr. 
Partijos $5.00, dėl Vilnies 
Kalendorių $4.22. Vilniai nuo 
pikniko pusė pelno $34.00, 
Vilnies bazarui $5.00, knygų 
fondui $10.00, Draugijų Są
ryšiui $1.00; viso įeigų $80.- 
54, išlaidų $81.62.

57 kuopos stovis: Narių 
užsimokėjo 35, dar nemokėjo 
10. Susirinkimai įvyksta re
guliariai. Pikniko pelnas $53.- 
50, nuo žaislų parengimo pel
nas $32.55, dėl Progr. Parti
jos $10.00, dėl civilių laisvių 
gynimo $10.00, dėl Lietuvių 
Namo Bendrovės Brooklyne 
$5.00, Draugi,jų Sąryšiui $1.- 
00; spaudos vajuj dalyvavo
me. Vilnies Kalendoriaus iš
platinome 15, “Ar Taika Yra 
Galima’’ 10 egzempliorių.

190 kuopos stovis: 86 na
riai pilnai užsimokėjo ir duo
klės pasiųstos į centrą; 1 na
rys nlirė; susirinkimai atsibū- 
na 1 sykį kas 3 mėnesiai. ’Tu
rėjo vieną parę ir vieną drau
gišką suėjimą; išplatino lite
ratūros už $8.50; išaukavo 
įvairiems reikalams $42.00, 
per vajų gavo 5 naujus narius.

90 kuopos stovis: 16 narių 
dar nepasiuntė į centrą duo
klių; Vilnies Kalendoriaus 
brošiūraičių, nariams uždyką,

kuopa mokėdavo į centrą iš 
kuopos iždo, o paskui iš narių 
kolektuodavo, bet dabar tu
rėjo parengimą, pelno liko 
$50.47.

Skaitytas laiškas nuo centro 
sekretoriaus D. M. šolomsko 
su pasveikinimu 15-tos Ap
skrities konferencijos. Laiš
kas su padėkavone priimtas. 
Nuo centro sekretoriaus buvo 
prisiųstos b lankos dėl aukų 
parinkimo dėl knygų fondo, 
pavesta rinkti dėl P. Kadžius.

Kaslink Akrono LLD kuo
pos suorganizavimo — be pa
sekmių.

Buvo kalbėta apie spaudos 
reikalus. Nutarta paaukauti 
iš Apskrities iždo Vilniai ir 
Laisvei po $10.00, Liaudies 
Balsui $5.00, Progr. Partijai 
$10.00, knygų fondui $10.00?

Vieta sekamai konferencijai 
palikta Apskrities komitetui 
nustatyti.

Buvo parašyta 5 rezoliu
cijos ir dvi angliškos. Kaip 
buvo raportuota, kad 4 pariai 
mirė — pirmininkas paprašė 
delegatų atsistojimu pagerbti.

Svarbesnių reikalų nesi ra
dus, konferencija pabaigta 
per pirmininką J. žebrį, 1:15 
vai. dieną.

Sek r. J. Stripeika.
1033 E. 74th St. 
Cleveland 3, Ohio.

Rezoliucija Savišvietos 
Klausimu

Lietuvių Litera,tūros Draugi
ja yra Viena didžiausių ir to
buliausių apšvietus organiza
cijų lietuvių išeivijoje, kuri 
išleido daug knygų įvairiose 
apšvietos temose: politikos, 
gamtos, sveikatos, kultūros, is
torijos, apie darbininkų kovas

už pagerinimą savo būvio, is
torijos žmonijos progreso, 
dailiosios literatūros ir dau
gelį kitų. Leidžia puikų ap
švietos žurnalą '“šviesą,” ku
rio kiekvienam numeryje telpa 
originalių apšvietos bei dailio
sios literatūros straipsnių.

Turėdami savo tokį apšvie
tos šaltinį mes privalome būti 
apsišvietę, kad galėtume len
gvai orientuotis skleisdami 
apšvietą tarpe darbo žmonių 
ir gelbėti Amerikos žmonių 
kovose už geresnę ateitį, prieš 
reakciją, už išlaikymą pasto
vios taikos ir demokratijos.

Todėl, LLD 15-tos apskrities 
konferencija ragina visus LLD 
narius sunaudoti savo atlieka
mą nuo kasdieninių pareigų 
laiką apšvietai. Pasirinkdami 
iš Lietuvių Literatūros Drau
gijos išleistų knygų lobyno to
kią knygą, kuri mūsų ypatai 
yra reikalinga ir daugiausiai 
naudinga dėl mūsų studijuoti. 
Taipgi ir žurnalo “Šviesos”, 
mūsų apšvietai naudingus 
straipsnius privalome skaityti 
pakartotinai, iki mes jų turinį 
galėsime perduoti kitiems. 
Tik taip sunaudodami savo 
atliekamą laiką mes atsieksi
me tą tikslą, dėl kurio mūsų 
didžiulė apšvietos organizaci
ja yra palaikoma, ir tuomi 
mes patapsime daugiau nau
dingais draugijiniame darbi
ninkų judėjime už taiką, de
mokratiją ir už geresnę žmo- 

i n i jos ateitį.
Taipgi privalome pasiga

minti paskaitų ir jas skaityti 
LLD kuopų susirinkimuose.

★
Paries Tafto-Hartley Aktą

Mes, LLD 15-tos Apskrities
(Tąxa 5-me pusi.)

Bostonas ir Apylinke

DIDYSIS PIKNIKAS
Paramai Dienraščio Laisves

t •

Piknikas prasidės 1 T Q Programas prasidės
1 vai. po pietų oCklIlclCllCIlį^ I ulCjpOS O J 111 y 5 vai. vakare

Ant rytojaus po pikniko bus Neprigulmybės Paskelbimo švente, tad gera proga iš toliau atvykusiems 
sugrįžti į namus ir pasilsėti. — Piknikas bus toje pačioje vietoje, kaip visada:

MAYNARD, 
MASS.

I

VOSE PAVILION PARK
GRAŽI MUZIKALE PROGRAMA:

AIDO CHORAS, WORCESTER, MASS, 
vadovaujamas J. Karsokienės

NORWOOD!) VYRŲ ANSEMBŲIS 
dirigentas St. Paura, akomp. Richard Barris

ARMONIKA SOLO, RICHARD BARRIS 
KALBĖS ANTANAS BIMBA 

Laisves redaktorius iš Brooklyno

Cerrvoni Orkestrą Šokiams
Dalyvaukite visi šiame piknike ir paremkite dienraštį Laisvę. — Komitetas

KB IM



A1.D.LD. REIKALAI
(Tąsa nuo 4-to pusi.) 

konferencija, laikyta gegužės 
30 d., Burton, Ohio, atsto
vaujanti apie 300 narių, pasi
sakėm už tuoj autinį ir besą
lygini Taft-Hartley akto at
šaukimą, atmetant visokius 
kompromisus su to akto 'šali
ninkais, kaip ir su šalininkais 
Woodo biliaus, kuris yra to 
paties akto kopija, tik dar 
žiauresnė j formoj.

Mes raginame visus progre
są mylinčius Kongreso narius 
užimti tokią poziciją tuom 
klauąimu, kokią užėmė xkon- 
gresmanas Marcantonio.

★
Už Progresyvių Partiją

Mes, LLD 15-tos Apskrities 
konferencija, laikyta gegužės 
30 dieną, 1949 m., Burton, 
Ohio. visapusiai apkalbėję 
abelnas darbo žmonių kovas 
su šių dienų siautė jaučia re
akcija, priėjome prie išvados, 
kad tose kovose vadovaujan
čią rolę lošia Progresyvių 
Partija. Todėl mes, konferen
cijos dalyviai, raginame visas

mūsų kuopas bei visus LLD 
narius, o kartu ir visus dar
bo žmones -remti Progresyvių 
Partiją visuose jos darbuose, 
nes tik 'bendrai yisi veikdami 
pajėgsime atmušti visus re
akcijos puolimus.

★
Taipgi raginame visus mū

sų narius vesti ko stipriausią 
kovą (kol dar nevėlu) prieš 
užgyrimą karinio Atlanto 
Pakto. Neleiskime savęs ap
gaudinėti, kad tokis negirdė
tas ginklavimasis reikštų tai
ką, tokių dalykų dar nebuvo 
istorijoj, jų nėra dabar, jų ne
bus ir ateityje.

Ginklavimasis visuomet ve
dė ir veda prie karo. Todėl 

• dėkime visas galimas pastan- 
j gas, kad minėtas Atlanto 
Paktas būtų atmestas.

Mes taipgi užgiriame Centro 
Komiteto žygius, kuriais tapo 
pasiųsta C. Komiteto narė A. 
Stelmokaitė j Washingtoną 
liudyti prieš Atlanto Paktų 
užgyrimą.

Tokis žygis, tai yra, • pasa
kymas tiesos žodžio tokioje

svarbioje vietoje,’mūsų many
mu, turi didelės reikšmės, to
kias progas mums visuomet 
reikėtų išnaudoti.

Rezoliucijų Komisija:
J. N. Simans, 
J. Petronis, 

‘ F. Madis’on.

So. Boston, Mass.
AMBERLAND 

RADIO PROGRAM

WKROX, 1190 Kilocycles, 
9 Vai. Sekmadienio Ryte, 
Birželio 19-tą.

Birželio 12-to Gintaro . pro
grama neįvyko iš priežasties 
elektros sugedimo.

Birželio 19-tą Gintaro Radi
jo Programoje dainuos Helen 
Kyžiūtč ir jai akompanuos 
Josephine Karsokienė; taipgi 
girdėsite kalbant Oną B. Ku
bilienę temoj : Reikšmė Tėvų 
Dienos. K.

Philadelphia, Pa.
MAYNARD, MASS.

Bušai į 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

Aplankius Mordosienę
•

Jefferson ligoninėje, gegu
žės 27 d. padarė operaciją 
ant akies drgNVIordosienei, iš 
Girardville, Pa. Birželio 5 ii 
11 dienomis aplankiau ją li
goninėje. Iki birželio 17 die
nos akys uždarytos ir dar ne
žinia, ar operacija pavyko. 
Birželio 17 d. daktarai tą su.r 
žinos. Jau trys savaitės ligo
ne guli, tai gan sunkus rei
kalas. Linkiu drg. Mordosie- 
nei greita; pasveikti.

Marė Ramanauskienė.

San Francisco, Cal

DETROIT, MICH.
Mirė Jonas Kačinskai

Birželip 11 d. mirė po ke
lių metų ligos Jonas Kačins
kas. Pastaruoju laiku buvo 
Elaiso ligoninėje, valstybinėje 
įstaigoje.

Velionis, kol jam sveikata 
leido, tai veikė su progresy
viais žmonėmis. Buvo LLD 
52 kuopos nariu. Visados pa
remdavo finansmiai darbinin
kišką spaudą ir progresyvių 
judėjimą. Nors velionis netu
rėjo mokslo, bet jis sveikai 
orientavosi ir mokėjo atskirti 
tiesą nuo melo ir blogumo, 
vedė pastovią kovą prieš ne
teisybę ir už geresnį žmoni
jos surėdymą.

Gaila, netekus gero ir sąži
ningo draugo!. Mūsų pareiga 
atpildyti jo spragą gaunant 
naują narį. Lai būna velioniui 
lengva žemelė! J. Danta.

Persergėjifmas

Pastaruoju laiku blogos va
lios žmonės pradėjo skleisti 
šlykščią propagandą prieš rin
kimą finansinės paramos dėl 
12-kos komunistų teismo, už 
kuriuos kovą veda Civilių 
Teisių Kongresas. Tie ele
mentai skleidžia bauginančią 
ir šnipišką propagandą. Jie 
norėdami pakenkti aukų rin
kimui pasakoja, kad nebūtų 
tos bilos, jeigu advokatai “ne
gautų riebiai mokėti.”

Bet kodėl jie neišstoja prieš 
neteisingą žmonių areštavimą 
ir teisimą? Kodėl jie neužsto
ja civilines piliečių laisves? 
Juk jeigu ne pasikėsinimas ant

šių Konstitucijoj laiduotų tei
sių, jeigu ne areštas nekaltų 

. žmonių, tai nebūtų ir teismo, 
neBūtų reikalingi ir advokatai.

Ar galima kaltinti advoka
tus ir dėl to, kad Trenton, 
N. J., tenka ginti šešis ne
kaltus negrus? Ar galima ad
vokatus kaltinti ir dėl to, kad 
reakcija yra pasimojus ištrem
ti 80 žmonių, kurie pagal pa
ties generalio prokuroro Clar- 
ko patvarkymą yra pavesti 
spręsti “grand džiurei” ?

Taigi, reikia žinoti, kad kol 
nebuvo reakcijos siautimo, 
puolimo ant nekaltų piliečių, 
tol nebuvo ir bylų.

Jeigu politinės bylos atsira
do, yra apgynimas 12-kos ko
munistų, ' buvo reikalas su
tverti Civilių Teisių Kongresą, 
reikia ginti progresyvius nuo 
deportavimo, tai jau ne pro
gresyvių kaltė.

••Argi tie ponai, kurie sklei
džia tą propagandą, nežino 
to, kad į mūsų šalį tūkstan
čiais atvažiuoja “D P.”, ku
rių tarpe yra daug hitlerinin
kų, liaudies ir demokratijos 
priešų, tokių elementų, prieš 
kuriuos mūsų šalis kariavo, 
mūsų jaunimas kraują liejo ir 
galvas dėjo, tai kodėl jie tų 
nereikalauja deportuoti ?

Michigan valstijos Civil 
Rights Congress kreipiasi į 
visus demokratiją ir laisvę 
mylinčius piliečius raginant 
neklausyti tų prasimanymų, 
bet būti mūsų šalies laisvių ir 
d e m o k r a ti j os gynėjais.

J. Danta,
CRC VP Direkt.

gų, pasikalbėsite, pasilinks
minsite ir kartfu paremsite 
darbininkiškų draugijų reika
lus.

Taipgi įvyksta 14 d. rug
pjūčio apskričių piknikas 
Hartforde, Lietuvių Parke, 
dėlei dienraščio Laisvės nau
dos. Svarbu būti piknike, ka
dangi dienraštis Laisvė per 30 
metų gina darbininkų reika
lus, paduoda teisingas žinias 
iš pasaulio, plačiai aprašo 
streikus'Ur kitus darbininkų 
reikalus.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Jei

NAMŲ DARBININKE
DIRBTI UŽMIESTYJE 

PER VASARĄ 
MAŽA ŠEIMA

patiks, galės pasilikti ant visados 
$35 į Mėnesį ir “Bordas"

TURI BŪT GERA VIRĖJA
Tel. OL 5-7847

(140-1)

S.

Naujų Miško Plantacijų
Lietuvos miškų ūkiai gerai 

pasiruošė pavasariniam miško 
sodinimui. Per tris mėnesius 
metinis spygliuotų ir lapuotų 
medžių seklų paruošų planas 
buvo Įvykdytas 80 procentų.

Atėjus pavasariui prasidėjo 
miško kultūrų sodinimas ir sė
ja. Kazlų Rūdos, Tauragės, 
Klaipėdos ir Ukmergės miškų 
ūkiai sodinimo planą kasdien 
Įvykdo daugiau negu 150 pro
centų.

Šių metų pavasari respubli
koje bus apsodinta Įvairiomis

miško kultūromis 13 tūkstan
čių hektarų ir įvaisinta 120 
hektarų medelynų. Parmo
siant dirvožemį sodinimui ir 
sėjai pirmą kartą naudojami 
traktoriai.

’Berlin. — Masiniame su
sirinkime įstojo į Socialisti
nės Vienybės Partiją Ger- 
hartas Eisleris, pabėgęs iš 
Amerikos. Jj

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

■ Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

Worcester, Mass Waterbury, Conn.

CHARLES J. ROMAN
Laidotuvių 

Direktorius
’U’W

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gra
žiai moderniškai įruošta 
mūsų šermeninė. Mūsų 
patarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

, ^4*8^

1113 Mt. Vernon St
PHILADELPHIA, PA.

Tel. Poplar 4110

August Gustas 
BEITAIRE FLORIST
Lietuvis Kvietkų Pardavėjas

6762 FOURTH AVE., BROOKLYN 20, N. Y.
(Kampas 68th St.)

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

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

ko jūs reikalausite. •
Specialistai Pritaikymui

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

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

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
, Telefonuokite dieną ar naktį

EVergreen 7-4774

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

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

kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.

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

Iš LLD Kuopos Susirinkimo

Birželio 3 d. LLD 153 k p. 
turėjo savo mėnesinį susirinki
mą, kuriame buvo apkalbami 
įvairūs organizacijos reikalai. 
Taipgi ir pakvietimas į tarp- 
tautišką veikimą . •

šis susirinkimas buvo dar 
pirmas man dalyvaujant tarpe 
San Francisco organizacijų. 
Todėl tikėjausi pasitikti daug 
šios kuopos naVių ir pasidalin
ti mintimis visokiais klausi
mais. Bet LLD nariai’ mažai 
kreipia domės į savo apšvietos 
organizacijos reikalus ir mažai 
atsilankė. Todėl susirinkimas 
nebuvo pilnai entuziastiškas, 
kaip turėtų būti. Pagirtinas 
dalykas, kad valdyba,eina ge
rai savo pareigas ir lanko su
sirinkimus.

Iš raportų supratau, kad 
bendrom spėkom Oaklando ir 
San Francisco su Baltijos 
kraštų žmonėmis — latviais ir 
estais — rengiasi prie didelio 
vakaro. Bus parkviest! lošė
jai iš Los Angeles rugsėjo 4 
d,, ir bus perstatytas veikalas 
su dainomis “Gold Rush” (an
gliškai). Taipgi turės bendrą 
pikniką minėtų tautų birželio 
19 d., Elmhurst darže, 81 ir 
Rusdale St., Oaklande. Geras 
dalykas, kad lietuviai ben
dradarbiauja su broliškomis 
tautomis.

Susirinkime padaryta kele
tas svarbių tarimų. Verta 
pažymėti, kad kitas susirinki
mas įvyks liepos 1 d., 580 Ed
dy St. Susirinkimas bus ben
drai LDS ir LLD kuopų ir 
prasidės 7 vai. vakare.

Serga Drg. J. Karosas 
t

Birželio 3 d. staigiai susirgo 
Juozas Karosas, 1229 Sandelin 
St., San Leandro. Staigiai su
sirgo ir skubiai nuvežtas į E. 
Oakland ligoninę. Karosas 
plačiai žinomas geras drau
gas.

Linkim greit susveikti.

Draugiškas Išvažiavimas i

Birželio 5 d. Oąklando ir 
San Francisco LLD kuopos tu
pėjo draugišką išvažiavimą 
<pt Dimond parko. Susirinko 
didelis skaičius draugų ir 
draugią iš Oaklando, San 
Francisco ir Berkeley. i

M. Alviniene.

Pas mus bedarbė vis didė
ja. - Vienas departmentas 
American Steel and Wire Co. 
gauna dvi savaites “vakaci
jų,” bet per šešias savaites ne
bus darbo ir tie žmonės nega
li gaut bedarbės insurance.

Worcester Pressed Steel tu
rėjo dvi savaites “vakacijų” 
gegužės mėnesį, gauna liepos 
mėnesį dar dvi savaites.

Cornell Dubelier Electric 
Mfg. Co. pradėjo dirbti tik 
keturias dienas į savaitę. Nor
ton Co. kožną savaitę atlei
džia po 50 vyrų.

Hobbs Mfg. Co. paskyrė 
darbininkams po tris dienąs j 
savaitę dirbti.

★ *
Mirė P. Skeltienė ir M. Vo- 

silius, Abu palaidoti ant Vil
ties (Hope Cemetery) Kapi
nių. Tai dviemis lietuviais 
yra mažiau mūsų progresyvių 
tarpe. Būtų labai gerai, kad 
gautume moterį pasakyti pra
kalbėję dėl mūsų mirusiųjų.

Visos Worcester! o progresy- 
vės organizacijos rengiasi prie 
didžiojo Laisvės Pikniko, kuris 
atsibus Maynard, Mass., Vo- 
se’s Pavilion. Yra daugelis 
tikiėtų platinama, iš draugijų 
darbininkai renkami, iš vyrų 
LLD kuopos apsiėmė beveik 
visi tie, kurie vis ant pikni
kų dirba; manoma, kad bus 
geros pasekmės.

★
Aido Choras paėmė ^aka

cijas, bet išrinko komisiją 
dirbti ’dėl LMS vakacijų mo
kyklos, kuris atsibus ant mūs 
gražaus Olympia Parko, rug
pjūčio 7 ligi 21 d. Vėl visi 
gausim pasimatyti su moki
niais iš kitur.

Pas mus, Worcesteryj, yra 
daug persekiojimų. Darbinin
kai nesutinka su darbinin
kais; pas kapitalistą gali 
dirbti su visokiais, ar žydais, 
ar negrais, ar kitais? bet kaip 
reik svetainę, arba parką iš- 
rendavoti, tai negalimas- daik
tas, daro visokias išvadas. 
Pasirodo, kad ateis laikas, 
kad nedrįs sakyti, kad esą lie
tuviais.

Girdėjau, kad Aido Choras 
išrinko į LMS vakacijų mo
kyklą choro mokytoją. Kas 
pasidarė, ąr chore- nėra jau
nimo? . (į “Kirvis.”

Iš Mūsų Veikimo 
Ir Parengimų

Birželio 8 dieną įvyko LLD 
28 kuopos susirinkimas. Na
rių nebuvo daug; nežinia, ka-< 
me priežastis. Oras buvo gra
žus, bet įtur būt nariai jau 
nusenę ir serga senatvės liga, 
o daugelis serga tinginio liga.

Iš sekretoriaus raporto pa
aiškėjo, kad yra dar 17 narių 
nepasįmokėję už 1949 metus, 
bet draugas sekretorius priža
dėję matyti tuos narius ir iš
rinkti duokles.

Parengimų komisija prane
šė, kad LLD ir LDS apskričių 
metinis piknikas įvyks 17 d. 
liepos, Waterbury, Conn., 
Lietuvių Parke. Taigi, visi įsi- 
tėmykite dieną ir vietą ir bū
kite. Bus daug svečių iš dau
gelio miestų ir iš kitų valstijų. 
Bus programa dainų ir kalbų 
ir kitokių pamarginimų. Taip
gi pranešė, kad meno apskri
ties Dainų Diena įvyks 31 d. 
liepos, taipgi Lietuvių Parke, 
Waterburyj.

Taigi, pasirodo, kad liepos 
menesį įvyksta du dideli pik
nikai ir abudu mūsų. Wa- 
terburio ir kitų miestų drau
gijų nariai ir simpatikai bū
kite pasirengę pribūti į Lie
tuvių Parką Waterburyj. Aš 
tikiu, kad būsite pilnai užga
nėdinti, nes bus daug žmonių 
ir įvairios programos. Daug 
susitiksite savo artimų drau-

PRANEŠIMAI
MONTELLO, MASS.

Metinis piknikas Lietuvių Tautiš
ko Namo Parke. Rengia LDS 67 
kp., įvyks (June) birželio 19, 1949. 
ter St. ant Keswick Rd. — Kviečia 
kalė programa, sporto veiksmų, ge
rų valgių ir gėrimų. Kelrodis: Win- 
-jzntu bjob sng •feuajp ubą į Bjzpead 
visus Rengimo Komitetas. (141-2)

HARTFORD, CONN.
ALDLD Moterų Klubo susirinki- 

mas įvyks 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, FA.
Plymouth'o Lietuvių Tautiškų Ka

pinių Bendrovės šėrininkų susirinki
mas įvyks birželio (June) 19 d., 
1949, Lenkų Veteranų Klubo svetąi- 
riėj, 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)

Kinija Žengia 
Į Laisvę

Parašė D. M. ŠOLOMSKAS
Susipažinkite su šia j a milžiniška valstybe. 

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

32 puslapių. Kaina 20c.

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

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

Užsakymus prašome siųsti:

427 Lorimer St Brooklyn 6, N. Y.

•
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PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

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

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

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. EVergreen 7-6288

MATTHEW i.
BUYUS

(BUYAUSKAS)

Laidotuvių Direktorius

□ □ □

426 Lafayette St. >
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

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
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TELEPHONE
STAGG 2-5043

RMIIIIIIRIIIIIIIIIIIM

BES. TEL.
HY. 7-3081

nnnnnisron^^

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIU8

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager 

( La i sn luotas 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)— Penkt., Biri. 17,
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Tėvo Dienos Pikietas 
Ant Foley Square

Darbininkų Laikraštis Prašė 
Leisti Atlankyti Mrs. Eisler

Miesto Valdininkams
Pakėlė Algas

Perleidimas Kraujo 
Neišgelbėjo

Moterys, vyrai ir vaikai su
sirinks į Foley Square birže
lio 17-tos rytą, nuo 10:45 iki 
pietų, pikietuoti tcismabutį— 
pikietuoti už laisvę ten įka
lintų tėvų, darbininkų vadų. 
Jie įkalinti už tai, kad kovoja 
už gerovę savo ir visų žmonių 
vaikams.

Pikietą skelbia Civilių Tei
sių Kongreso ne wyork ietis 
skyrius.

Pi k i etų oto jų eilėse bus ir 
vieno iš įkaitintųjų dukrelė, 
Barbara Hali, 11 metų, nešina 
sdvo suplanuotu plakatu. Gus 
Hali yra tėvas dviejų vaikų. 
Henry Winston turi vieną 2 
metų amžiaus sūnelį.

Kiti Veiksmai už 
Civilines Teises

Angliškas darbininkų dien
raštis Daily Worker prašė 
Imigracijos ir Natūralizacijos 
viršininko Edward J. Shaugh
nessy leisti atlankyti 
nėję koncentracijos 
— Ellis Islande — 
Mrs. Hilde Eisler.

Mrs. Eisler, areštuota kaipo 
užstatas už vyrą Gerhart Eis
ler (priešiškai mūsų šalies 
konstitucijai, kuri draudžia 
persekioti, areštuoti, kalinti 
šeimos narius užstatais už 
prasišalinusius kaltinamus),

ameriki- 
kempėje

antras mėnuo tebelaikoma El
lis Islande. Laikoma tik dėl 
to, kad užgrobtas, sulaikytas 
nuo išvykimo savo šalin Vo
kietijon anti-fašistas jos vy
ras slapta išvyko

Tuojau po to 
Eisler pareiškė 
pas vyrą, tačiau 
džia. Areštavo 
tavimui. tačiau
bet laiko uždarytą belaisvė
je, tarsi kokią prasikaltėlę. 
Prie jos prileidžia tik du as
menis per savaitę.

namo.
Įvykio Mrs. 
norą išvykti 
jos neišlei- 

neva depor-
nedeportuoja,

Pastatui Įgriuvus, 15
Asmeny Sužeisti

Kongresas taipgi šaukia vi
so miesto skale konferenciją 
birželio 25-tą, ir masinį mi
tingą Madison Square Gar
dene 28-tą. '

Autorius Albert Maltz 
Atskris Kalbėti 
Gardene 28-tos Vakarą

žymusis novelistas ir filmų 
rašytojas Albert Maltz atskris 
iš Hollywood© i New Yorką ' 
kalbėti Civilių Teisių Kongre- j 
so ruošiamame masiniame m i- i 

. tinge birželio 28-tos vakarą, J 
didžiajame Madison Square I 
Gardene.

Maltz žino praktikoje, ką j 
reiškia atiminėjimas žmonėms i 

, teisių, nes jis patsai yra vienu i 
iš Hollywood© dešimties, ku
rie pirmiausia buvo užatakuo- 
ti Neamerikinių Veiksmų 
miteto.

Dar tebestatomo
Bernet dailės galerijoms namo 
prie Madison Ave. ir 77th St., 
New Yorke, įgriuvo dalis pa
stato 5-me aukšte. Cementas, 
plieniniai stulpai ii* balkiai 
pradėjo kristi iš 5-jo Į 3-jį 
aukštą ant tenai tebedirbusių 
žmonių. O tūli ir iš 5-jo aukš
to darbininkai nugarmėjo tre- 
čiajin sykiu su griuvėsiais. 
Vieną asmenį, stačią, griuvė
siai apvertė iki kaklo.

Nežiūrint tokios pavojingos 
padėties .sakoma, darbininkai 
sužeisti nepavojingai, nors iš 
karto išgąstyje tūli buvo ap-

Parke-' stulbę, paskaityti mirštančiais, 
i Nelaimė skaitoma “laiminga,” 
1 nes iš apie šimto ten dirbusių 
žmonių niekas neužmuštas. Iš 
15-kos sužeistųjų, tik 4 palikti 
ligoninėse tolimesniam tyrinė
jimui ir gydymui, o visi kiti 
galėjo grįžti namo.

Policiją ir gaisragesius pa
šaukė praeivis, išgirdęs griu
vimą ir darbininkų šauksmą. 
Skersai gatvę ties namu sto
vėjęs durų sargas Mike Pa- 
ven taip išsigandęs, kad per 
tūlą laiką negalėjęs pasiju
dinti. Jeigu ne praeivis, su
žeistieji būtų turėję ilgai lauk
ti pagalbos.

Miestavoji budžeto komisi
ja (Board of Estimate), kuri 
visuomet dejuoja negalinti su
rasti miesto reikalams pinigų, 
visgi jų “atrado” net $234,233 
pakelti algas' specifiškai nu- 

.matytiems valdininkams.
Tarpe gausiančių pakėlimus 

yra komisionieriai John M. 
Murtagh • ir G. Joseph Mi- 
netti; Kings ir Queens apskri
čių sekretoriai Francis J. Sin
nott ir Paul Livoti, 
jie du gaus po $2,500 
o‘ pastarieji du po 
priedo. Jų visų algos 
15 tūkstančių metams.

Daug kitų priedų po tūks
tantį, po kelis eis prekybos ir 
pramonės departmentų srities 
valdininkams. Bandoma pri
lyginti jų algas prie mokamų 
panašiose pareigose privatiš- 
kuose bizniuose ar industrijo
se, kur gaunančios didžius 
pelnus firmos aukštai užkėlė 
viršininkų algas.

Pradžioje birželio mėnesio, 
Sing Sing kalėjimo ligoninėje, 
buvo padarytas dar naujas 
bandymas. Norėta pakeitimu 
leukemia sergančios 8 metų 
mergaitės viso kraujo sveiku 
krauju bandyti ją išgydyti.

Bandymas iš karto atrodė 
lyg pavykusiu, mergaitė tarsi 
pastiprėjo. Tačiau už apie 
poros savaičių po to bandy
mo, ji mirė.

šis bandymas buvo visai

Ko-

Pirmie- 
priedo, 
$3,000 
bus po

Civiliniuose Policistas 
Nušovė Savytarpyje 
Susipykusį Negrą

naujas n- skirtingas nuo pa
prasto perleidimo kraujo dėl 
to, kad mergaitei leido ne 
paimtą iš kito asmens kraują, 
bet sujungė jos arterijas su 
sveiko vyriškio arterijomis ir 
taip .leido jų abiejų kraujui 
vaikščioti iš vieno Į kito kūną 
per 4 dienas iš eilės.
. Toks bandymas turėjo dvi
gubą tikslą. Norėjo patirti 
ne tiktai tą, ar sveikas, vei
klus, nuolat iš naujo per arte
rijas pertekąs kraujas nugalės 
mergaitės kraujo baltąsias ce
les, kurios naikino raudoną
sias celes. Norėjo, ištirti, ar 
tokia operacija būtų pavojin
ga pačiam to sveiko kraujo 
davėjui.

Tokiai pavojingai pagalbai 
mergaitei ir mokslui savano
riai buvęs pasidavęs visam 
amžiui kalėti nuteistas vidur
amžis vyriškis. Kol kas dar

nežinoma, kaip tas eksperi
mentas paveiks į jo kraują. 
Per ištisus mėnesius bus stu
dijuojama jo kraujo veikmė.

Mirusioji mergyte, newyor- 
kietė, pradėjimo gydyti me
tu spėliota išlaikysiant gyva 
tik porą dienų . Bet dar ji 
išgyveno tris mėnesius po pra
dėjimo įleisti jai sveiko krau
jo. Tačiau sakoma, kad kiek 
daugėliau ją atgriebė tiktai 
pirmasis Įleidimas. Sekamasis 
beveik nebepagerino sveika
tos. šis, paskutinis, visuoti
nas sujungimas jos su sveiku 
žmogumi buvęs atliktas tiktai 
kaipo mokslinis bandymas, 
nes perleidimai kraujo, labai 
naudingi tūlose ligose, leuke
mija (kraujo vėžiu) sergan
čiųjų neišgelbsti.

Ko] kas mokslas dar 
atradęs būdo išgelbėti 
mirties tos ligos ištiktus.

Sveikina iš Floridos
Lilija Kavaliauskaitė gavo 

iš Miami gražų atvirlaiškį, 
kuriame rašo:

Daug linkėjimų iš saulėtos 
Floridos Laisvės administraci
jai redakcijai ir visam per
sonalui.

Stasys ir Mary Meison.

nėra
nuo

Meisonai, seniau buvę east- 
onieeiai, vėliau waterburie- 
čiai, darbavęs! tenykštėms or
ganizacijoms ir mūsų spaudai, 
pastaruoju laiku persikėlė pa
bandyti gyventi Floridoj. Ap
sistojo 3901 S. W.' 7th St., 
Miami, Fla.

Linkime sveikatos gražiai, 
smagiai pagyventi ir dar daug 
padirbėti.

Demokratai Mielai 
Priėmė Rooseveltą

ta-Sukilęs prieš Tammanę, 
čiau, kaipo laimėtojas, nauja
sis New York o Uongresmanas 
FFanklin Delano Roosevelt, Jr., 
praėjusį antradieni tapo be 
jokių kliūčių prisiekdintas 
toms pareigoms, kurioms iš- 

, rinktas.
Prezidentas taipgi buvo ji 

pasikvietęs pas save į Baltąjį 
Namą. Kaipo išrinktą parti
nės mažumos, nepriklausomai, 
kongresinio dienotvarkio da
rytojų Rooseveltas buvo pa
žymėtas mažumoms skirtomis 
raidėmis. Bet demokratu par- 

■ tijai būtų buvusi skriauda už 
laimėtoją kreditą atiduoti 
partijos atskalai, tad skubiai 
klaida atitaisyta, Rooseveltas 
priskaitytas reguliariu demo
kratu. '

Tūli, beje, ką tik sugrįžu
siam iš apsilankymo Palestino
je Rooseveltui siūlę kandida
tuoti į New York o miesto ma
jorus, bet Rooseveltas .griežtai 
atsisakęs.

Dabar spėliojama, kaip jis 
laikysis kongrese. Anot spau
dos, jis remsiąs prezidento 
Trumano programa, tad kol 
kas sunku pasakyti apie jo 
naudingumą kongrese. Mat, 
prezidento programa yra dvi- 

.pusė: kalbamoji programa — 
pažangi, veikiamoji programa 
—niekas. Jis dar neįvykdė 
•nieko iš to, ką buvo pažadė
jęs rinkimuose.

Sakoma, Rooseveltas stosiąs 
už statybą daugiau namu, už 
civilines teises, prieš Taft- 
Hartley aktą. Jeigu tas įvyk
tų, newyorkieciai, šalis ir pa
saulis nebūtų nusivylę naujuo
ju kongresmanu, kaip kad ne
buvo nusivylę jo tėvu.

Susidarė Lietuviu 
Bolininky Lyga

Praėjusi trečiadienį, birželio 
15-tą, apypilniai susiformavo 
vidurvasarinė mišri lietuvių 
vyrų ir moterų-merginų boli- 
ninkų lyga. Jos bowlingas 
vyks kas trečiadienio vakarą, 

i Liberty Auditorijos bow linge, 
i Bolininkų ir stebėtojų buvo 
i pilnutėlės/patalpos.

Tikimasi, kad ši lyga veiks 
reguliariai. Greta kitko, yra 
planuojama laikyti rekordus 
ir gale sezono teikti prizus. 
Tam bolininkai moka regulia- 
res duokles. žaismių pasek
mes bus skelbiamos Laisvėje.

Tūli iš tų pačių' žaidėjų, 
taipgi ir tie, kuriems trečia- 

, dienių vakarai nepatogūs, lan
kysis penktadienių vakarais, 
žaidikai su trečiadienių ty
mais žaidime ekstra vakarą 
Įsigyja daugiau praktikos ir 
lengviau prasisiekia punktais 
reguliariuose savo tymų žai
dimuose. Ir visiems bendrai, 
mėgstantiems šį sportą, norin
tiems smagios mankštos, pra
leisti vakarą ši vieta 
nė už daugelį kitų 
sari o metu, nes čia 
vėsu.

Daugelis žaidiku
iš darbo, nes žaidiku vaka
rais restaurantas yra gausiau 
apsirūpinęs namie keptais pa
jais, pyragaičiais ir kitais 
skanėsiais greta visuomet gau
namų lietuviškųjų barščių, 
kopūstų, hamės ar jautienos 
vakarienei. Jauna gaspadinė 
Miss Viltis visuomet vaišina 
tiktai savo darbo pajais ir 
pyragaičiais. •

Beje, Biruta šiomis dieno
mis gavo nesmagų laišką. Jos 
tėvas, gyvenąs West. Virgini
joje, apsiskundė pablogėjusia 
sveikata. Biruta išskubėjo jį 
atlankyti. Linkime jam greit 
pasveikti, o Birutai greit su
grįžti pas mus.

Laiko Birutos nebuvimo res- 
faurantas vis. viena veiks taip 
gerai, kaip tik galima veikti 
be nuolatinės, darbininkės vi- 
rejos-kepėjos. Tame koope
ruos grupe draugų,

Organizacijos Palaiko 
Kasdieninį Pikietą

Areštavus ir uždarius EHis 
Island belaisvėje žymų Ame
rikos graikų darbininkų vadą 
Peter Harisiades, didžiosios 
darbininkų pašaipiuos 1WO 
graikų skyriaus sekretorių, 
graikų skyrius ir kiti tautiniai 
skyriai paskelbė dešimties 
dienų pikietą.

Pikietas prie Immigration ir 
Naturalization Service, 70 Co
lumbus Ave., New Yorke, pra
sidėjo birželio 15-tą. Pirmuo
ju išstojo graikų skyrius, se
kamu — italų. Likusiais še
šiais darbadieniais pikietuos:

Rusų skyrius 17-tą, kiti čia 
neminimi skyriai 20-tą, ven
grai 21-mą, žydai 22-rą, len
kai 23-čią, slovakai 24-tą.

Harisiades ten laikomas be 
kaucijos jau nuo gegužės 20- 

Jam gręsia deportavi
mu. fašistų valdomon Graiki- 

Jis mūsų šalin atvyko 
1916 metais, legaliai, būda
mas tik 13 metų amžiaus. Yra 
vedęs Amerikos pilietę ir tė
vas dviejų Amerikoje gimusių 
vaikų. Buvo įteikęs' prašymą 
pilietybės ir per keletą metų 
jos laukė, tikėjosi bile dieną 
tapti pilnu piliečiu.

IWO ragina valdininkus su
teikti jam pilietybę, liautis' 
persekioti “už jo ištikimybę 
.Amerikos darbininkų judėji
mui.”

Praėjusį sekmadienį, kam
pas 115th St. ir 5 th Avenue. 
New Yorke, tapo nušautas ne: 
gras Richard IX Brown, 27 
m. Taipgi pašautas sykiu su 
juo buvęs jo giminaitis James 
Taylor, 26 m. Pastarasis dar 
ir areštuotas, laikomas kaleji-, 
me.

Anthony Grigalis
General Contractor

Stato naujus namus ir pertaiso se
nus sulig moderninės mados.

>•

E

po

Dautaras Rappaport, kalti
namas 
racijų, 
>3,500

daryme nelegalių ope- 
paleistas iki teismo po 
kaucijos.

tos.

patoges- 
vidurva- 
visuomet

atvyksta

Kaip pasakoja nušautojo 
našlė Mrs. Brown, ji ir jos 
vyras susibarė stovėdami ant 
to kampo. Iš gretimos alu
dės Eddie Bar & Grill — 
išėjęs policistas Yudenfreund 
sudavė jos vyrui. “Niekas ne
žinojome, kad jis policistas, 
nes jis buvo- civiliniuose dra
bužiuose,” sako Mrs. Brown, 
“tad mano vyras ir Jimmy su
davė ir jam.”

Muštynėse policistas par-• 
puolė ant žemes ii’ išsitraukęs 
tarnybinį revolverį, pasisakęs 
policistu esąs, pradėjo šaudy
ti, Į Browną paleidęs tris šū
vius, Į Tayforą 1-ną.

Mrs. Brown sako, kad poli
cistas “norėjo užmušti,”’ nes 
nereikėjo šaudyti sustabdy
mui argumento. Ji skundžia
si, jog jos neprileido net pri
eiti prie pašauto, mirštančio 
jos vyro.
ir išlaikė per naktį policijos 
stotyje.

BUNGALOW EXPERTAI

Mes dabar statome daug bungalows. 
Duodame platų architektūros pasi
rinkimą ir pabudavojame -stipriai ir 
patogiai gyvenimui. Kainos žemos.
Maliavojimu ir senų namų pertaisy
mu j moderniškus, esame pasižymėję 

kaipo ekspertai.
Klauskite mūsų aprokavimo arba 

patarimo dėl pertaisymo namų.

Prašome kreiptis:
63-26—-53rd Drive

Maspeth, L. L, N. Y.

00000000000000000000000000

Ją pačią areštavo

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y.
.. , , (1—2 dienomValandos: j g_.g vakarais

Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0203

Maureen Elizabeth Murphy, 
23 metų, teisme prisipažino 
kalta apvogime dr. Bouton 
buto, White plains.

Važi irote Hudson tubes 
traukiniais antradienio rytą 
buvo sutrukdyta 35 minutes 
sugedus svičiui tarp Jersey 
City stočių.

Buvusio banko viršininkėlio 
Crowe, kuris buvo išvažavęs 
su $883,660 banko turto, tei
sėjas ir valdininkai labai gaili 
—jam bausmės skyrimas vėl 
atidėtas.

JOHN YUSKA
‘Bu/nHicdl

SOfiALL TH f M"1#

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

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

Krautuvė tik“ 8 blokai nuo BMT 111 th Street stoties ir tiek pat 
nuo Liberty Auditorium. Tad prašome užeiti.

TONY’S dL
UP-TO-DATE -^**3

BARBER SHOP
, ANTANAS LEIMONAS 

%. Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRŲ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.
f i

Tel. EVergreen 7-6868

' Valandos:
I 1— o vakare

Penktadieniais uždaryta*

IHI? 411 GRAND STREETLiUl T O 8>Alt BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr.,’ prop. -
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISIONTelefonas
EVergreen 4-7729

Pastas Praneša
Brooklyn© pašto viršininkas 

Edward J. Quigley praneša, 
kad pakeičiamos laiškų išne
šiotojų valandos. Jų darbo 
diena būdavo 10/valandų, iš 
kurių turėdavo 2 pertraukos. 
Dabar bus 9 valandos, bet tik 
vieną gaus pertraukai darbo. 
Visgi mažiau laiko reikės bū
ti pareigose, nors tiesioginio’ 
darbo valandų ir tiek pat.

Viršininkas sako, kad <tai 
padaryta prisitaikant laikams.

i

REIKALAVIMAI
. Reikalingas darbininkas prie res

taurant© su likeriais, mokantis da
ryti sandvičius ir kitą restaurant© 
darbą. Pageidaujama, kad atsišauk
tų geras darbininkas, jaunas ar vi
duramžis asmuo. Gera mokestis ir 
patogios darbo sąlygos. Kreipkitės:

Aleksiejus, 44 Hudson Ave., 
Brooklyn, N. Y. (141-143)

m®

— II , „i—■—■!<-* >»»»l !■

F. W. Shalins
(SHAL1NSKAS)

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

1 Manager,

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
, Brooklyn 11, N. V.

Tel. EVergreen 8-9770

1 1

Egzaminuojam Akis,
; Rašome Receptas

Darome ir Pritaikome Akinius:

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas
417 Lorimer Street

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

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

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

Peter Kapiskas

1 
KAPISKAS

BAR & GRILL
X *

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 B®OOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) — Penkt., Birž. 17, 1949




