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Patrijotas Nori Rusiškų. 
Robesonas Grįžo. 
Stalingrado Traktoriai. 
Trumanas 
Piknikai.

Rašo

- .......

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00

KOPIJA 5c

R. MIZARA

“patrijotas” rašo 
Vienybėje, būk jis

Tūlas
Brook lyno 
nenorįs skaityti Laisvės,—jam 
geriau patinka M a s k v o s 
“Pravda.” •

Na, ir gerai! Tegu jis skai- i
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Dienraščio XXXI,

to “Pravdą” arba “Izviesti- 
jas,” jei supranta rusų kal
bą. Abu tiedu dienraščiai yra 
geri laikraščiai.

Bet keistybė glūdi va kur: 
rūšies žmonės nublat kei- 
rusus, nuolat smerkia vis
kas yra kilę iš rusų tau- 
na, ir tuo pačiu kartu

KINŲ LIAUDININKAI 
NUŠLAVĖ DAR 10,000 
ČIANGO TAUTININKE1

VALDŽIA SAKO, JOG BUS 
5,000,000 BEDARBIŲ

tos 
kia 
ką, 
tos,
viešai skelbia, kad jie lietu
višką laikraščiu skaityti ne
norį, bet norį rusų kalboje 
dienraščiu!

Tasai “patrijotas,” naujai 
atvykęs, matyt, dar nežino ir 
to fakto, kad pačiame New 
Yorko mieste išeina vienas 
geras rusu kalboje liaudiškas 
dienraštis, “Russkij Golos.”

Kadangi jis taip labai 
mėgsta skaityti rusiškai, tai 
kam jam laukti, kol ateis 
“Pravda” iš Maskvos, — ant 
vietos gali jis lengvai įsigyti 
gerą rusu kalboje dienraštį.

sparčiai 
Griuvėsių, 

nyks- 
fabri- 
gyve-

fabri-

žymusis dainininkas ir ne
gini liaudies vadovas, Paul 
Robeson, grįžęs iš Europos, 
kurioje išbuvo keturis mėne
sius, sakė, kad jam teko ap
silankyti ir Stalingrade.

Istorinis miestas 
atsistato, gražėja,
pelenų ir kulkų kalnai 
ta. jų vrietosna atsistoja 
kai, kultūros centrai ir 
namieji namai.

Stalingrado traktorių
kas jau veikia visu smarku
mu r per kiekvieną -valandos 
bertainį (15-ką minučių) nuo 
konvejerio nusirita naujas 
traktorius.

—Pakartoju: ne naujas tan
kas, bet naujas traktorius!— 
pabrėžė Robeson.

Kai tik traktorius esti ga
tavas, tuojau jis siunčiamas į 
kolektyvinį ūkį padėti žmo
nėms gražesniam gyvenimui 
kurti, priminė dainininkas.

Š. m. birželio mėn. 28 d. 
šis dainininkas - visuomeni
ninkas sakys kalbą didžiulia
me masiniame mitinge, įvyk
siančiame Madison Sq. Gar- 
dene.

fau
ne-

mū-
Kas

Prezidentas Trumanas sa
ko: dabartinis isteriškas 
donbaubizmo siaubas jo 
štebina.

P ari ašių isteriškų metų 
sų tauta turėjo ir seniau,
neatsimena Alien ir Sedition 
įstatymų, praleistų neužilgo 
po Revoliucinio Karo’ (ti
kriau: tuojau po Didžiosios 
Prancūzų Revoliucijos) ?

Kas nežino kukluksklani- 
ninkų siautėjimo tuojau po 
Civilinio Karo?

Kas nežino Palmerio raidų 
tuojau po pirmojo pasaulinio 
karo ?

Ir visus tuos siaubus liau
dis, sveikas sensas nugalėjo. 
Nugalės ji ir dabartinį isteri
nį raudonbaubių sudarytą 
siaubą.

. Maždaug taip sakė Truma
nas spaudos koresponden
tams.

Deja, tam siaubui nugalėti 
pats p. prezidentas nieko ne
daro.

Jo ministras Clark, jo kiti 
pareigūnai tą rąudonbau- 
bizmo chaosą vis labiau suka 
ir suka, jį didindami.

Už dviejų savaičių įvyks du 
didieji mūsų piknikai: brook- 
lyniškis ir maynardiškis.

Man rodosi, prie abiejų 
ruošiamasi gerai.

Abu bus, aišku, dideli.
Vienintėlis pavojus — lie

tus. ’

jų

Tautininkai Bijo, kad Sukilėliai; Gali Užimt Kantoną
Hong Kong. — Liaudies 

Armija supliekė tautinin
kus ties Sianu, Šensi pro
vincijos sostine, vidurinėje 
Kinijoje.

Liaudininkai. - komunis
tai tame mūšyje nukovė, 
sunkiai sužeidė bei suėnjė 
10,000 tautininkų kareivių 
ir oficįerių; gavo visus jų 
amerikinius ginklus.

dies Armija, kuri nuolat 
artėja.

Washington. — Valdinin
kai, ūkio - pramonės žino
vai lemia, jog bedarbių 
skaičius šiemet galės pa
siekti 5 milionų; bet “sako, 
tai dar “nieko baisaus.”

CIO Elektrininkų Unijos 
specialistai - skaičiuotojai 
tvirtina, kad jau dabar yra

apie 5 milionus bedarbių, 
tik valdžia slepia- - tikrąjį 
skaičių. c

Penkios valstijos jau iš
leido įstatymus dėl bedar
bių šelpimo; bent 7 miestai 
ketina atidaryti pašalpinius 
darbų projektus.

TRUMANAS
PRIEŠUS JO PLANO 
DEL NAMU STATYBOS

SMERKIA

Savanaudiško Namų Biznio Lobininkai Apgula Kongresą

Kanton, Kinija. — Čiang 
Kai - šėko tautininkai čia 
bijo liaudiško sukilimo; Či- 
ąngo karininkai todėl bari
kadomis apstatė svarbiąsias 
Kantono gatves. Bijo, kad 
sukilėliai gali užimt miestą 
net pirma, negu ateiš Liau-

šanghai, Kinija. —Liau-i 
dies vyriausybė išgraibė 
tautininkų paliktas minas- 
sproginius Whangpoo ir 
Yangtze upėse. Taigi Ame
rikos, Anglijos ir kitų kraš
tų prekiniai laivai jau gali 
saugiai plaukioti į Šangha- 

-jaus, uostą.

- Berlin. — Sovietai susti
prino pasienių sargybą 
tarp savo kontroliuojamos 
rytinės Vokietijos ir ang
lų - amerikonų užimto va
karinio jos ruožto.

Ala. Senatas Užgina 
Kukluksų Maskas

Dimitrov Sunkiai Sergąs, 
Gal MirsiąsV

Srities Teismas Svarsto 3-jų 
Įkalintų Komunistų Apeliaciją

Birmingham, Ala. —Ala- 
bamos valstijos seimelio se
natas 23 balsais prieš 3 už- 
gyrė gubernatoriaus Ja
mes E. Folsomo pasiūlymą 
uždrausti maskas - kaukes 
ant veidų.

Pastaruoju laiku apsima- 
skavę baltieji kukluksai pa
šėlo plakti negrus. Kada jie 
nuplakė ir vieną negrą ka; 
no veteraną,‘buvusį jūreivį, 
tai baltieji ir negrai vetera
nai sukėlė smarkius protes
tus. Jie įsnėjo gubernato
rių, kad jeigu gengsteriai 
kukluksai nebus. įstatymais 
pažaboti, tai patys vetera
nai juos suvaldys. Tuo tik
slu veteranai ir pradėjo or
ganizuoti savo komitetus 
kovai prieš maskuotus ku- 
kluksus,

Alabamos senato nutari
mas leidžia tiktai vaikams 
užsidėti kaukes “uždūšinių” 
dienoje ir suaugusiems me
tinio karnivalo dalyviams 
Mobile mieste.

Fašistai Nusmerkč dar 
8 Graikų Demokratus

Athenai, Graikija. —Mo
narcho - fašistų karinis 
teismas nusmerkė sušaudyt 
dar 8 demokratinius grai
kus. Sako, kad jie rėmę 
partizanų kovą prieš mo- 
narchistų valdžią. > Visus 
juos teismas apšaukė ko
munistais.

Bet iki šiol, kiek mes pik
nikų tose vietose turėjome, 
jie kas metai buvo pasekmingi 
ir lietus jų nepažeidė.

Let’s Lope, kad bus taip jr 
šiemet.

Prieš savaitę laiko Čika
goje įvykęs Vilnies piknikas 
—pirmas šiemet, — buvo pa
sekmingas viąais požvilgiais.

Nuo šios vasaros piknikų 
pasekmingumo ar nepasek- 
mingumo labai daug priklau
sys ir iri ūsų spaudos klestėji
mas.

Praga.— Pranešama, jog 
sunkiai sergąs ir gal mir
siąs Georgi Dimitrov, ko
munistas Bulgarijos prem
jeras, 67 metų amžiaus.

Dimitrovas, pasauliniai 
garsus komunistų vadas, 
gydosi Sovietų Sąjungoje.

Senatorius Byrd Peikia 
Oficieriy Pensijas

Washington. — Demok
ratas senatorius Harry F. 
Byrd kritikavo dabartines 
pensijas oficieriams. Sako, 
oficierius ištarnauja 20 
rhetų, pasiekia aukštą laip
snį ir pasitraukia su tokia 
pensija, kaip pusė jo algos,' 
per visą liekamą amžių.

Gaudami geras pensijas, 
pulkininkai ir generolai 
metasi į tarnybas privačiom 
kompanijom, kurios už 
aukštus karinius jų laips
nius ir įtaką moka riebias

Sen. Byrd reikalavo, kad 
oficieriai turėtų ištarnauti 
bent 30 metų karinėse jėgo
se pirma, negu jiem bus 
suteikiama tokia pensiją.

Panaikinta Vieno Žmogaus 
Grand Džiūrė Michigane

Lansing, Mich. — Valsti
jos seimelis nutarė panai
kinti vieno žmogaus grand 
džiūrę, o įvesti trijų asme
nų džiūrę. Gubernatorius 
Mennen Williams pasirašė 
nutarimą.

Grand džiprė daro pra
dinius įkaltinimus traukia-- 
miems teisman.

Michiganas per 32 pasta
ruosius metus buvo viėhin- 
tėlė valstija, palaikanti vie
no žmogaus grand džiūrę.

Skirtingas Algų Kėlimas 
Generolam ir Kareiviam

Washington. — Kongre
so atstovų rūmas nutarė 
pakelti ■ kareiviams algas 
tik 3 nuošimčiais; o genero
lams ir admirolams iki 37 
nuošimčių.

jį*

New York. — Federalis 
srities teismas vis dar svar
sto trijų įkalintų komunis
tų vadų apeliacijas ir nesi
skubina sprendimą padary
ti.

Apeliacijas įteikė advo
katai John Gateso, Daily 
Workerio redaktoriaus, ir 
Guso Halio ir Henrio Win- 
stono, reikalaudami paleisti 
juos iš kalėjimo už užsta
tus. -

Apskrities tiesėjas Ha
roldas M'edina įkalino Gate- 
są 30 dienų už tai, kad 
Gates atsisakė išduoti kitų 
komunistų vardus.

O kad Hali ir Winston 
teisme protestavo prieš Ga
teso įkalinimąj tai Medina 
įsakė juodu' laikyti kalėji
me, iki pasibaigs byla prieš 
12 Komunistų Partijos va
dų. Visi trys .baudžiami, 
girdi, už “teismo paniekini
mą.”

Halio ir Winstono advo
katas Richardas Gladstein 
apeliacijų teisme nurodinė
jo, jog teisėjas Medina sau- ._______ i

vališkai pasielgė. Medinos 
sprendimas yra toks, kad 
Hali ir Winston galėtų bū
ti kalėjime laikomi per pus
metį ir daugiau. Nes dar il
gai gali užtrukti dabartinis 
teismas prieš vienuoliką 
komunistų vadų. Paskui gi 
bus atskiras teismas Wm. 
Z. Tosteriui, Komunistų 
Partijos primininkui, kuris 
dėl sunkios ligos negali da
lyvauti sykiu su kitais da
bartiniame teisme.

Valdžia tuos vadus kalti
na dėl to, kad jie būk su
darę suokalbį “skelbti ir 
mokyti, kad reikėsią jėga 
ir prievarta nuversti Jung
tinių Valstijų valdžią.”

Du kaltinamųjų, John 
Gates ir Gilbert Greėn, II- 
linojaus valstijos Komunįs- 
tų Partijos pirmininkas, 
liudydami teisme, ir paro
dydami parti jinius doku
mentus, sumušė pasaką, 
būk komunistai siūlą per 
prievartą ’ sunaikinti esa
mąją valdinę Amerikos 
santvarką.

Washington. — Prezid. 
Trumanas išleido ilgą pa
reiškimą, kuriame smerkia 
didžiųjų namų savininkų 
kampaniją prieš valdžios 
sumanymą statyti gyvena
muosius namus su šalies iž
do parama.

Prezidentas sako, namų 
biznio lobininkai taip ap
gulė kongresmanus ir sena
torius, kaip dar niekuomet 
Amerikos istorijoje. Jife vi
sokiais būdais stengiasi pa
veikti Kongreso narius, kad 
atmestų valdinį planą dėl 
namų statybos. Tuo tikslu 
jie ir šimtaprocentiniai me
luoja, savaip iškraipydami 
valdžios pasiūlymą.

(Lobininkais yra vadina
mi tam tikrų biznių agen
tai, kurie “fundijimais”, 
tiesioginiais ir netiesiogi
niais kyšiais bando pa
traukti kongresmanus, se
natorius ir valdžios narius, 
kad išleistų naudingus tierp 
bizniam įstatymus.)

Valdžia ragina Kongresą 
paskirti 10 bilionų dolerių, 
už kuriuos per 30 metų bū
tų statomi nauji - gyvena
mieji namai, nebrangiai 
.persamdomi. Tais pinigais 
būtų remiami ir miestų 
planai dėl namų statybos.

Šią savaitę Kongreso At
stovų Rūmas ims tą suma
nymą svarstyti. . .

■
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Liuteriai Jau Priims
Ir Negrus Į Parapijas

St. Louis, Mo, — Missou
ri .valstijos liuterių bažny
čios susirinkimas 
priimti j bažnytinę 
ganizaciją negrus 
rišksts parapijas.

Per 96 pastaruosius me
tus baltieji liuteriai atmes
davo negrus.,

Coplonaitė Kaltina 
Valdžią už Šnipišką 
Sąmokslą prieš Ją

f 2>j

nutarė 
savo or-
ir neg-,

Smerkia Kongresinių 
Ragangaudžiy Cenzūrą

Vengrai Teisią Šnipą, 
Buvusį Ministrą

Waitkus Vėl Galėsiąs 
Beisbolą Lošti

R. I.—Brown 
prezidentas 

Wriston aš- 
kongresmanų 

Veiklos Ko-

Budapest. — Vengrijos 
vyriausybė praeitą savaitę 
paskelbė, kad buvęs jos už
sienių reikalų „ministras 
Laszlo Rajk tapo išbrauk
tas iš Komunistų Partijos. 
Susekta, kad jis šnipavo 
vienai svetimai valstybei 
(Amerikai . ar Anglijai) 
prieš Vengrų Liaudies Res
publiką.

Dabar pranešama, kad 
Rajk areštuotas ir bus tei
siamas.

Ar Bus Teisiama Komunistė 
Italijos Seimo Narė?

Roma. — Gražuolė ko
munistė Italijos seimo narė 
Laura Diaz, kalbėdama su
sirinkime pernai, smerkė 
popiežių kaip “kruvinran- 
kį” karo kurstytoją.

Italų klerikalų de Gaspe- 
rio valdžia mojasi patrauk
ti Laurą teisman už popie
žiaus įžeidimą.

Valstybės seimo nariai 
turi neliečiamybę nuo areš
tų ir teismų. Valdžia todėl 
reikalavo atšaukti Lauros 
neliečiamybę;' ir seimo ko
mitetas menku daugumu 
balsų uzgyrė tą reikalavi
mą.

Bet dar visas seimas tu
rės spręsti, ar atimt Lau
rai neliečiamybę.

Washington. — Amerika 
siunčia tris didelius karo 
laivus 
šes.”

Chicago. — Pašautas lie
tuvis Phillies beisbolinin- 
kas Eddie Waitkus taip ste
bėtinai sparčiai gyja, jog 
daktarai pranašauja, kad 
jis vėl galės šauniai beisbo
lą lošti, v

Waitku pašovė krūtinėn 
19 metų' mergšė Rutha 
Steinhagen’aitė, kuri sako
si per 3 metus slaptai jį 
mylėjusi, be Waitkaus ži
nios.

Pirmasis, žvaigždinis 
Phillies beisbolinink. Wait
kus tebeguli ligoninėje. Gy
dytojai dar neišėmė jam 
kulkos, įstrigusios ties ke
penimis; laukia, iki jis dar 
geriau sustiprės.

Šovikė tebėra kalėjime, 
negaudama $25,000 užstato.

Providence, 
Universiteto 
dr. Henry M. 
triai smerkė 
Neamerikinės
miteto reikalavimą, kad 107 
universitetai ir kolegijos 
pristatytų tam raudonbau- 
bių komitetui sąrašus kny
gų, iš kurių studentai mo
kosi.

Prof. Wriston, Amerikos 
Universitetų Sąjungos pir
mininkas, pareiškė, jog Ne- 
amerikinio Komiteto pasi- 
mojimas cenzūruoti mokslo 
įstaigų knygas yra visai pa
našus į žygius nacių, kurie 
gatvėse degino nepatinka
mas jiem knygas.

Cechų Valdžios Priešas 
Arkivyskupas Sergstimas

Norvegijon į “vai-

NAUJASIS “MESIJO^ 
ŠIUS” KALĖJIME
' Los Angeles. — Tūlas 
Krišna Venta vadinosi nau
juoju '“dievo sūnum - mesi- 
jošium” ir sakė turįs 145 
milionus savo .sekėjų pa
saulyje. Bet jis apleido pa
čią ir du vaikus ir nedavė, 
priteistu pinigų jiem gy
venti. Už tai Krišna tapo 
kalėjiman įmestas.

praMontanoje pasnigo 
eitos savaites pabaigoje.

Virginijoj ir West Vir
ginijoj per liūtis ir potvy
nius žuvo 10 žmonių.

t

Praga.— Amerikiniai ko
respondentai praneša, jog 
Čechoslovakijos policija ne
išleidžia arkivyskupo Jose- 
fo Berano iš jo palociaus. 
Jis, Liaudies Respublikos 
priešas, vadovavo klerikalų 
kovai’, prieš valdžią.

Buvo padaryta krata ar-’ 
kivyskupo kanceliarijoje ir 
suimta priešvaldiški doku
mentai. Saugumo policija 
areštavo jo kancelarijos 
vadą kun. Rudolfą Doerne- 
rį ir kitą kunigą.

Teigiama, kad suimtas ir 
arkivyskupo Katalikiškojo 
Veikimo sekretorius kun. 
Anton Mandi.

Washington. — Juditha 
Coplonaitė, buvusi “teisin
gumo” departmento rašti
ninkė, tvirtino teisme, kad 
byla prieš ją yra tam tikrų 
valdininkų ’ ir FBI agentų 
suokalbis prieš ją?

Coplonaitė kaltinama, 
būk ji norėjus perduoti 
slaptus valdžios dokumen
tus sovietiniam inžinieriui 
Valentin. Gubičevui, Jung
tinių Tautų samdytam pa
reigūnui.

Teisme Coplonaitė užgin
čijo, kad ji bet kada turė
jus tikslą šnipauti. Jinai, 
tarp kitko, sakė, kad tei
singumo departmento val
dininkas William Foley, jo
sios vyresnysis, kovo 4 d. 
šiemet atėjo į jos raštinę'ir 
padavė jai laišką. Jis sakė/ 
tai “slaptas ir įdomus laiš- • 
kas,” ir liepė jai to laiško 
turinį pasižymėti.

Paskui FBI slaptosios po
licijos agentai areštavo Co- 
plonaitę, besikalbant jai su 
Gubičevu New Yorke; pa-, 
grobė iš jos krepšelio tą už-., 
rašą irv kitus popierius., a- 
reštavo ją ir paskelbė, būk 
jinai vogdavus valdžios se
kretus ir nešdavus taria
mam “sovietiniam šnipui.”

Kiti popieriai buvo užra
šai apie jau pačios valdžios 
ar Kongreso komiteto vie
šai paskelbtus dalykus, 
kaip sako Juditha Coplonai
tė.

SOVIETAI NEPAPLA- 
TINS KELIŲ Į VAKA
RINĮ BERLYNĄ

Paryžius.:— Anglai, ame
rikonai ir francūzai Ketu-' 
rių Didžiųjų užsieninių mi
nistrų konferencijoj reika
lavo, kad Sovietai leistų 
jiem daugiau geležinkelių 
ir vieškelių, \ negu pirmiau 
naudoti važiavimams per 
sovietinį ruožtą iš vakarų 
Vokietijos į vakarinę Ber
lyno dalį.

Užsieninis Sovietų mini
stras Andrius Višinskis at
metė reikalavimą.
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London. — Atplaukė An- 
glijon 10 karinių Amerikos 
laivų. Tai būsiąs “manda
gumo vizitas.”
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Šaukiama Svarbi Konferencija
175 visuomenininkai ir kultūros srityje darbuotojai iš

leido atsišaukimą į Amerikos visuomenę, skelbiant, jog 
š. m. liepos 16 ir 17 dd. yra šaukiama konferencija — 
konferencija Teisių Biliui ginti.

“Troškimas ginti Teisių Bilių auga visoje mūsų šalyj,” 
sako atsišaukimas. Konferencija svarstys ir darys ati
tinkamus nutarimus, kaip kovoti prieš tuos, kurie bando 
mūsų kraštą padaryti policine valstybe, kurie nesiskaito 
su pagrindiniais šalies įstatymais, kurie trempia po ko
jomis tradicines mūsų krašto žmonių laisves.

Po atsišaukimu, greta kitų žymių amerikiečių, pasira
šo: Henry Seidel Canby, dr. W. E. B. DuBois, prof. 
Thomas I. Emerson, Howard Fast, .prof. Fowler Har
per, Donald Henderson, Charles P. Howard, Robert W. 
Kenny, kongresmanas Vito Marcantonio, Arthur Miller, 
vyskupas Arthur W. Moulton, Paul Robeson, dr. Theodor 
Rosebury, dr. Harlow Shapley, tajpgi Henry A. Wallace*

Konferencija įvyks Henry Hudson viešbutyje New 
Yorke. 1 .

Sąskridis, kaip matome, bus svarbus ir jis, be.abejoji- 
mo, bus skaitlingas. .

Peticijos dėl Referendumo Marylando Valstijoj
Marylando valstijos seimelis, kaip žinoma, priėmė t. 

v. Ober įstatymą, kurį valstijos gubernatorius pasirašė. 
Tasai įstatymas yra reakcinis ir kerta pačias pagrindi
nes piliečių demokratines teises.

Tuojau po to buvo sudarytas Piliečių Komitetas, ku- 
rią pradėjo rinkti piliečių parašus po peticijomis, reika
laujančiomis, kad būtų leista visos . valstijos piliečiams 
nubalsuoti (referendumu), ar jie užgiria tą reakcinį 
įstatymą.

Ligi šiol surinkta 13,063 piliečių parašai — vadinasi, 
užtenkamai, kad priversti valstijos viršininkus paleisti 
referendumu minėto įstatymo klausimą.

Parašai, sako Piliečių Komiteto pareigūnai, yra atsar
giai patikrinti, taip, kad dėl jų “nelegalumo” niekas ne
galėtų prisikabinti. Parašų rinkimas, beje, dar nesulaiky
tas, — renkami nauji, daugiau jų, kad sykiu būtų pa
reikštas piliečių nepasitenkinimas valstijos seimelio “žy
giais.”

Tikimasi, jog 1950 metais šis Ober’io įstatymas tikrai 
bus paleistas patiems piliečiaihs nubalsuoti.

“Užvažiavo” Anti-Komunistiniam Liberalui
Amerikoje šiuo metu yra taip vadinamųjų “anti-ko- 

munistinių liberalų.” .Jie “pažangūs,” jie “už naujus ir 
geresnius įstatymus,” bet jie yra nusistatę prieš komu
nistus ir gana! Jie komunistus puola, jie padeda reakci
ninkams juos persekioti, kalinti, tąsyti po teismus, bet jie 
huolat nepamiršta prisiminti, kad patys esą liberalai !

Vienu tokiu “anti-komunistiniu liberalu” yra dr. 
•.George Counts. Columbia Universiteto profesorius. Tai 
aršus raudonbaubis! .
, Buvo šis asmuo kadaise žmogus. Jis buvo, jei ne klys
tame, net artimas komunistams. O Tarybų Sąjungą jis 
gyrė visaip: per spaudą ir nuo estrados.

Bet neužilgo nežinia, kas perbėgo skersai dr* Counts’o 
kelią, ir jis patapo aršus anti-komunistas. Susidėjo jis su 
trockistais ir kitais aršiausiais pažangos priešais ir vei
kė. Dr* Counts, matyt, tikėjosi, kad tokiais savo darbais 
jis nusipirks nuo reakcijos nepaliečiamybę. Daug, mat, 
yra tokių liberalų, kurie, užuot fašistinį pavojų kovoję, 
eina su juo išvien, taikstosi, tikėdamiesi, jog kada nors 
jiems bus gerai, kada nors, kuomet tikrieji anti-fašistai 
kovotojai bus masiniai kariami, kalinami ir šaudomi, tai 
jie bus ramūs, nepaliečiami. 1

. Šiomis dienomis spaudoje pasirodė žinia, būk kažinkas 
siūlė dr. Counts’ą kokiam tai svarbiam darbui Amerikos 
kariuomenėje. Bet kariuomenės viršininkai pareiškę, jog 
šis žmogus jiems yra “nesamdytinas” >( “unemployable”).

Dr. Counts^ paskaitęs tai, suriko: “tai tragiškas įvy
kis!” \

O kad dar naivesniu pasirodyti, tai jis pareiškė, būk 
šis darbas (armijos vadovybės pareiškimas) esąs atliktas 
“komunistų suokalbio!”

Pasirodo, jog raudonbaubis dr. Counts nieko nepasimo
kė ir nežada pasimokyti. Aklas raudonbaubis jis buvo ir 

.juo žada pasilikti.
Bet ar tik vienas toks dr. Counts?
Tokių yra šiandien daug. Visokie -šiaudądūšiai, viso

kie kadaise “buvę žmonės”* šiandien prisilalžinėja prie 
reakcijos, -prie' tų, kurie turi priežasties neapkęsti komu
nistų ir anti-fašistų, o reakcija stumia juos, nepaisyda
ma, kad šitie liliputai, šitie politiškai subankrutavę vi
sokie “didvyriai” stengiasi laižyti reakcijai ranką!

Nedėkingi yra, dr. Counts, tie, prieš kūrinos tamsta 
pilvu šliaužioji!

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
MENšfeVIKO 
SEILEJIMAS

Keleivis džiaugiasi ir ra
šo:

Komunistu aiškinimas ir 
valymasis eina plačiu mastu. 
Tas daroma tuo supratimu, 
kad komunistai yra Sovietu 
Rusijos penktoji kolona,./— 
šnipai, propagandistai, sabo- 
tažninkai. Komunistų pirmoji 
ir vienintelė ištikimybė pri
klauso Rusijaiy^zb ne Ameri
kai. Jei kiltų karas, komunis
tai tarnautų Rusijai, o ne 
Amerikai. Kiekvienas tikras 
komunistas turi būti Rusijos 
•patriotas ir, karo atveju, sa
vo šalies išdavikas. (K., birž. 
15 d.).
Tai būtų tik tiek padoru

mo, jeigu kas sakytų, kad 
jnūsų menševikai yra vagys, 
Židikai, razbaininkai, plėši
kai ir t.t.

Keleivio redaktorius ne
gali nežinoti, kad jis savo 
politinius oponentus, komu
nistus negražiai šmeižia.

Bet juk jau seniai patir
ta, kad iš Keleivio redakto
rių reikalauti sveiko proto 
ir padorumo yra tuščios pa
stangos..

kitę į darbo unijas ir jų 
veikloje aktyviškai dalyvau
kite. Kilus streikui, nebūki
te skebais. Kitais žodžiais, 
būkite susipratę, klasiniai 
sąmoningi darbininkai.

Iš kitos 'pusės, nepamirš
kite savo senosios tėvynės 
Lietuvos. Neužsidarykite 
durų jon sugrįžimui* Ne
būkite įrankiu tų, kurie so
cialistinei Lietuvai vėlina 
tik nelaimės ir pražūties. 
Gaukite apie Lietuvą teisin
gas informacijas. Susipa
žinkite su Lietuvos liaudies 
pastangomis sukurti laisvą, 
gražią, gerbūvingą Lietuvą.

Tas informacijas galite 
rasti tiktai pažangioj spau
doje. Todėl skaitykite Lais-

Neužsidarykite

MŪSŲ DARBO UNIJOS

PAŽANGIOJI SPAUDA 
IR NAUJIEJI 
IMIGRANTAI

Mūsų kaimynė Amerika 
tikrai esanti įsitikinus, kad 
pažangioji spauda, kaip 
Laisvė ir Vilnis, esanti pa
keitus atsinešimą linkui at
bėgėlių arba naujų imig
rantų. O kas, žinoma, “svar
biausia,” tai kad tas “tak
tikos pakeitimas” atėjęs pa
gal “instrukcijas iš Mask
vos.” Dabar, teigia Ameri
ka, pažangioji spauda nori 
prie atbėgėlių bei “tremti
nių” prisigerinti.

Klerikalų Amerika plepa 
nesąmonę. P a ž a n giosios 
spaudos, pavyzdžiui, dien
raščio Laisvės, atsinešimas 
tuo klausimu buvo aiškus 
ir jo pakeisti nėra reikalo. 
Kaip gi mes žiūrėjome ir 
žiūrime į pabėgėlius?

Mes visuomet sakėme ir 
tebesakome, kad daug svei
kiau ir geriau pasielgs tie 
pabėgėliai, kurie sugrįš sa
vo tėvynėn Lietuvon. Ten 
žmonių reikia. Ten darbo 
yra. Lietuvos vyriausybė 
kviečia ir ragina pabėgėlius 
grįžti namo ir prisidėti prie 
krašto atstatymo.

Ar tai yra padiktuota iš 
Maskvos? Absurdas. Nėra 
iš niekur padiktuota. Tai 
yra teisingas, konstrukty
vus atsinešimas. Tai yra ve- 
linimas gero tiek pabėgė
liams, tiek Lietuvai.

Tačiau daugelis pabėgė
lių, matyt, nėra pasiryžę 
grįžti Lietuvon. Daugelis 
jų, ar tai anti-lietuviškos 
fašistinės propagandos pa
veikti, ar susižavėję ameri
konišku “rojumi,” atvažiuo
ja Amerikon. Kaip mes'žiū
rime* į šiuos ateivius? Ką 
mes jiems sakome?

Mes sakome: Dauguma iš 
jūsų turėsite iš prakaito 
kaktos savo duoną sau pel
nyti. Būsite darbininkai. 
Kaipo darbininkai, susidur
site su įvairiais sunkumais 
ir šiurkštumais. Jūsų parei
ga čionai' šviestis ir Steng
eis ,suprasti darbininkų gy
venimą. Neturite būti bosų 
pastumdėliais. Neturit duo
tis, kad jus samdytojai pa
naudotų pasunkinimui dar
bo sąlygų ir algų nukapoji- 
mui čia jau dirbantiems 
darbininkams. Nebūkite 
įrankiu ir aukomis reakci
jos ir naujo karo kurstyto
jų. Prie pirmos progos sto-

* Tai toks yra mūsų atsi- 
nešimas. Jis yra padiktuo
tas ne Maskvos, ne Wash- 
ingtono, ne Berlyno, bet 
sveiko, blaivaus lietuviško 
proto.

Mes tikime, jog daugelis 
naujųjų ateivių supras mus. 
Visas gyvenimas kalba už 
sveiką, blaivų protą, o ne už 
raudonbaubizmą ir isteriją. 
Nemažai atbėgėlių, pątekę į 
vergiją (pav*, pietinėse val
stijose į plantacijas) jau

keikia tuos, kurie juos čio
nai atviliojo. Jie jau pasiil
go, ištroško Lietuvos. Jie 
jau mato, kad jie padarė 
klaidą, paklausydami fašis
tinės propagandos ir bėgda
mi iš Lietuvos.

Nėra jokia paslaptis, kad 
mes čionai esame išvakarė
se naujos depresijos. Pati 
vyriausybė pripažįsta, kad 
jau turime apie pusketvirto 
milijono bedarbių.

Kas atsitiks su tais, ku
rie čionai pribuvo su šeimo
mis ir neturi jokių sutaupų, 
kai prisieis įstoti į bedarbių 
armiją? Visos iliuzijos apie 
“rojų” išgaruos. Mes pui-> 
kiai atsimename, kas atsiti
ko su milijonais šeimų, di
džiojoje depresijoje prieš 
Antrąjį Pasaulinį Karą. Ne 
geriau bus ir Ylabar. Tai 
taip tikra, kaip ryte saulė 
pateka, o vakare nusileidžia.

Galimas daiktas, kad da
lis naujųjų imigrantų tikės 
Amerika, kad nedarbas ir 
depresija Amerikoje, yra 
“padiktuota iš Maskvos.”

šeši tūkstančiai darbininkų 
streikuoja

SAN FRANCISCO, Ca
lif. — Čionai šeši tūkstan
čiai sandėlių (warehouses) 
darbininkų paskelbė strei
ką savo samdytojams. Strei
kas paliečia du šimtus san
dėlių. Svarbiausias ginčo 
klausimas yra algos. Darbi
ninkai pareikalavo algų pa
kėlimo ir kitų' pagerinimų, 
bet samdytojai, kurie yra 
organizuoti į Distributors 
Association of Northern Ca
lifornia, darbininkų reika
lavimus atmetė.

Šie darbininkai yra na
riai kovingos . Longshore
men’s and Warehousemen’s 
unijos. Unija paskelbė, kad 
jinai tam tikrų- sandėlių 
darbininkus paliks darbe, 
idant nesusidarytų San 
Francisco ir apylinkės žmo
nėms reikalingiausių daiktų 
trūkumas. Taip pat unija 
aptarnaus armiją ir laivy
ną.

Labai galimas daiktas, 
kad. šis streikas gana ilgai

tiks išpildyti darbininkų 
reikalavimus.

Bet mes karštai tikime, kad .užsitęs,, nes, kaip viskas ro- 7/ 1 • • J •

dauguma jų supras tikrąją 
depresijos priežastį ir atsi
mins, ką mes sakėme, jiems 
tik pribuvus Amerikon.

Dr. Ralph J. Bundle’s Įvykis
Negro vergo anūkas atsisa

kė imt aukštą vietą 
Washingtonez

Vienas mane norėjo įti
kint, kad Dr. Ralph J. 
Bunche, kuris darbavosi už 
suvedimą į taiką arabų su 
žydais, Palestinoje, atsisa
kęs imt poziciją valstybės 
sekretoriaus pagelbininko 
vien tik dėlto, kad maža al
ga.

Visai ne del algos!
Bet paimkim ir algą dėl 

aiškumo.
Walter White (Secretary, 

National Association for 
the Advancement of Color
ed People)", rašydamas apie 
Dr. Bunche dalyką, duoda 
pavyzdį, jog Bunche metinė 
alga kaipo sekretoriaus pa
gelbininko, būtų $10,000, iš 
kurių ir taksus reikia mo
kėt. Bet štai kongresmanas 
J. E .Rankin, iš Mississippi, 
gauna $12,500 metinės al-> 
gos ir dėl asmeniškų išlai
dų $2,500, už kuriuos nerei
kia mokėt taksai. (O jei 
darbo žmogus uždirba $2,- 
500, tai turi mokėti virš 
$300 taksų). Rankinui leis
tina pasisamdyti... pagelbi- 
ninkus už $9,500. Jis gauna 
$500 dėl popierio ir $75 dėl 
paštaženklių. Jis gali siųst 
telegramas kas liečia kong
resinius dalykus ir jam yra 
transportacija nužeminta 
20 nuoš. ant mylios, va*' 
žiuojant ir grįžtant iš kiek
vienos pastovios kongreso 
sesijos.

Viso J. E. Rankin, tuo 
būdu, gauna per metus arti 
$30,000!

Dr. Ralph J. Bunche būt 
sutikęs su alga* Bet jis ne
sutiko eit į -Washingtoną 
dėl visai kitų priežasčių, 
kurias žemiau pabraižysiu.

Bunche pareiškė prezid. 
Trumanui, kad jis neims 
sekretoriaus pagelbininko 
vietos todėl, kad jis save 
gerbia ir pasiliks toj pačioj 
vietoj prie Suvienytų Tau
tų, Lake Success.

Kai Dr. Bunche dar bū
damas Palestinoj pranešė 
apie grįžimą į Suvienytas 
Valstybes, tai vidurinių 
valstijų organizacijos su
manė, iškelt jam pietus: pa
ėmė 
davė

viešbutyje svetainę, 
depozitą. Ir kai suži-

inojo, jog pietūs rengiami 
dėl Dr. Bunche, tai viešbu
čio savininkai sugrąžino 
depozitą ir atsisakė duot 
svetainę, 
kas yra 
Bunche.
kas.

Antras
“Dr* Bunche 

šai pripažino, 
Crow sistema Washingtone 

i paveikė jį, atsisakant pri
imti paskyrimą, kuris būtų 
padaręs įspūdingą ir kons- 
truktyvišką žinią ištisai vi
są pasaulį”, rašo kolumnis- 
tas E. A. Lahey. Toliau La- 
hey sako:

“Jeigu Dr. Bunche būtų 
atvykęs į Washingtona ir 
apsigyvenęs baltųjų apylin
kėje, gal jo langai ir nebū
tų buvę išdaužyti, kadangi 
jis užima aukštą valdžioje 
vietą, bet jojo šeima tikrai 
būtų turėjusi sunkumų.”

Kas buvo Washingtone, 
tai žino, kad juodveidžiai 
yra daugiau neapkenčiami 
šalies kapitoliniame mieste, 
negu pačiose filibusterių — 
KKK valdomose’valstybėse.

Tik viename viešbutyje 
Washingtone yra įleidžia
mi tamsios rasės žmonės, ir 
tai, jei jie atvaizduoja kau- 
kazišką rasę.

Dr. Bunche gerai žinojo, 
atsisakydamas aukštą val
dišką darbą, kad jo vaikai 
turės eit į “segregated 
School” kiton pusėn kapitu
linio miesto ir kad jo visa 
šeima turės eit juodveidžių 
gatve U st. į “segregated 
movie”, ir kad jo vaikai .ne
galės įkelt koją į “baltų
jų” kaimynišką žaismių že
mę (playgrounds). Nepai
sant, kad patį Dr. Ralph J. 
Bunche būt vežiojęs Truma
no limozinas, jo šeima būtų 
buvusi “segregated” ir “dis
criminated” Waghingtono 
patvarkymais.

Taigi, Bunche ne dėl al
gos atsisakė eit į Washing- 
toną, bet dėl Jim Crow pa
tvarkymų.

Jis, kaipo vergo anūkas, 
nenorėjo nuvežt savo šei
mą į “demokratišką” Wa- 
shingtoną, idant filibuste- 
riai —•• KKK ir jų pritarė
jai žiūrėtų su panieka, kai
po į laukinius žmones, ku-

tik todėl, kad vis- 
daroma dėl Dr. 
Tai vienas daly-

tai ve koks:
šeima

kad
vie-
Jim

do, gerai organizuoti sam
dytojai nežada darbininkam 
nusileisti be aštraus pasi
priešinimo. Bet darbininkai 
taip pat yra tvirtai- pasiry
žę kovą laimėti.

Laimėjo gerą algų 
pakėlimą unijos nariams

NEW YORK. — CIO 
Unit. Office and professio
nal Workers unija laimėjo 
penkių dolerių algų pakėli
mą dėl savo narių John 
Hancock Mutual Life In
surance kompanijos. Pakė
limas suteikiamas dėl 5,900 
darbininkų. Tai skaitoma 
labai dideliu unijos laimėji
mu. Kontraktas pasirašytas 
dviem metams.

Labai svarbus kitas uni
jos laimėjimas. Kompanija 
pripažino unijines sąlygas 
ir sutiko įvesti “dues check 
up” sistemą, tai yra, duok
les išskaitys iš algų ir su
grąžins unijai.

Reikia pabrėžti ir tą fak
tą, jog ši unija priskaitoma 
prie kairiųjų unijų CIO ju
dėjime. Ypatingai jos vado
vybė yra užsitraukus Philip 
Murray rūstybę. Kartu su 
kitomis vienuolika didelių 
unijų, United Office and 
Professional Workers unija 
yra spiriama pildyti aukšto
sios CIO komandos įsaky
mus, remti Marshall Planą 
ir visą Trumano adminis
tracijos politiką, arba bū
sianti baudžiama CIO kon
vencijoje, kuri įvyks šį ru
denį. .

CIO distrikto taryba 
pasmerkė suokalbį prieš 
Harry Bridges

SAN FRANCISCO; Ca
lif. — Californijos valstijos 
CIO taryba išleido pareiški
mą prieš valdžios ketvirtu 
sykiu užpuolimą ant įžy
miojo unijų veikėjo Harry 
Bridges. Paskutinį Teisin
gumo Departmento pasimo- 
j imą atimti iš Bridges pi
lietybę ir išdeportuoti Aus
tralijon unijų taryba skai
to piktu-suokalbiu.

Taryba savo pareiškime 
nurodo, kad naujas užpuoli
mas ant Bridges yra tik 
dalis šalyje siautėjančio te
roro ir isterijos prieš žmo
nių civilines laisves ir de
mokratines teises. Tai yra 
dalis to žiauraus persekio
jimo, kuris eina iš Wash- 
ingtono ir Calif orn i jos vals
tijos sostinės. Dar daugi&u: 
šis pasikėsinimas ant Brid
ges yra susijęs su samdyto
jų ir valdžios pasimojimu 
sutriuškinti darbo unijas ir 
tuomi padaryti galą žmonių 
pasipriešinimui prieš reak
ciją visoje šalyje.

Taryba griežtai pasmer
kia tapusį valdžios agentu 
Mervyn Rathborne, kuris 
pirmiau yra buvęs CIO Ca- 
lifornijos Tarybos sekreto
riumi. Dabar jis žada val
džiai liudyti prieš Harry 
Bridges.

Tarybos rezoliucijoj kvie
čiamos visos unijos siųsti 
protestus prezidentui Tru
manui ir valstybės proku- 
rofui Tom Clark, reikalau
jant, kad byla prieš Brid
ges būtų panaikinta. Tary
ba ragina visus, kurie neno
ri savo sielą parduoti, atsi
sakyti liudyti prieš darbi
ninkų vadą, jeigu būtų pa-< 
šaukti per džiūrę.

Pa.

Reikalauja streikuoti
CIO Screen PubL Guild 

unijos Columbia Pictures 
kompanijos Jokalas laikė 
specialį susirinkimą ir nu
tarė reikalauti, kad unija 
ruoštųsi streikui visoje fil
mų industrijoje. Šie darbi
ninkai teigia, kad filmų 
pramonė savo darbininkam 
neapmoka pakankamai už 
jų darbą ir šiaip priverčia 
darbininkus dirbti nepaken
čiamose sąlygose. Jie yra 
įsitikinę, kad tiktai streiko 
pagalba filmų pramonės 
magnatus bus galima pri
versti pagerinti darbo są
lygas.

Lokalo nariai pasižadėjo 
padidinti pikietą prie Loew 
teatrų ir pikietuoti tuos te
atrus tol, kol kompanija su-

rie netinka gyvent “civili
zuotų” tarpe.

Spartakas

Pralaimėjo streiką, 
sugrįžo į darbą

PHILADELPHIA,
— CIO United Steelwork
ers unijos lokalo 2898 na
riai nutarė baigti streiką ir 
grįžti į darbą, nelaimėjus 
reikalavimų. Streikas tęsė
si 28 dienas. Darbininkai 
laikėsi solidaringai. Bet vi
siems aišku, kad nacionali
nė unijos vadovybė, kurios 
pryšakyje stovi Philip Mur
ray, streiko nėrėme, netgi 
vertė lokalo vadovybę susi
taikyti su SKF kompanija.

Pirmiau unijos lokalo 
prezidentas Joseph Cannon 
priešinosi nacionalių vadų 
spaudimui, bet* paskui ’ pasi
davė ir patarė darbininkam 

! baigti streiką. Tokioje pa
dėtyje atsidūrę darbininkai 
ilgiau streikuoti nebegalėjo. 
Tęsimas streiko būtų reiš
kęs sukilimą ne tik prieš 
Philip Murray ir United 
Steelworkers unijos vadovy
bę, bet ir prieš savo lokalo 
vadus.

Valsčiaus Biblioteka
Su 500 Skaitytojų

UKMERGE,1 vas. 27 d. — 
Nuolat auga Deltuvos biblio
tekos abonentą skaičius. Šiuo 
metu biblioteka turi 500 nuo
latinių skaitytoją.

Kultūros židinys nesitenki
na darbu valsčiaus centre: 
sudarytos taip pat devynios 
kilnojamosios bibliotekos, re
guliariai lankančios apylinkes, 
Leonpolio tarybinį ūkį ir vie
tos mašinų-traktorių stotį.

V. Kugdk

2 pusi.—Laisvė (Liberty, lAth. Daily) — Pirm., Birž. 20, 1»49
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TARIAMI ATOMINIAI “PAGERINIMAI”
Trumano valdžia per sa- i negirdėtai baisius atomi- 

vo Atominės Jėgos Komisi- nius nuodus. — Vadinti 
ją žada vis daugiau ir vis juos mirtingais nuodais, — 

atominių bom- sakė Shugg, — tai ^er silp
nas pavadinimas. Reikėtų 
tiem nuodam duoti geresnį 
varda. £

“geresnių” 
bu. c

Per einamuosius 12 mė
nesiu, nuo pernai liepos 1 
d. iki 1949 i 
dienos, bus išeikvota dau- 1
giau kaip bilionas (tūkstan-i
tis milionų) dolerių atomi-j General Electric Kompa- 
niams žudymo įrankiams. nijos atstovas Winne prane- 

Dabar gi Atomų Jėgos j šė, jog nuo 1947 m. vasa- 
Komisija reikalauja, kad ros iki šiol pastatyta ar bai- 
Kongresas paskirtų bilioną giama statyti 65 nauji ato- 
ir 167 milionus dolerių ato- ^a^r^a^ Valdžia

darbams per 12 jiems išleido 237 milionus 
mėnesiu nuo liepos 1 d. šie-1 dolerių ,neskaitant apie 2,- 
met iki 1950 m. liepos U 000 milionų dolerių, ku- 
Sako, reikią naujų patobu
lintų fabrikų, kaip parodė 
slapti atom-bombų sprogdi
nimai 1948 metų vasarą 
ties Eniwetok sala, Pacific 
ko Vandenyne.

Slepia Gyvių ir Augalų 
Nuodijimą

Valdžia užgniaužė moks
lininkų raportą apie pir
mesni atominių bombų iš
bandymą, 1946 m. ties Bi
kini sala, — kaip tų bom
bų paskleisti nuodai naiki
na bei žaloja gyvius ir au
galus. Bet Bikini bandymus 
buvo leista stebėti ir “neka- 
zioniems” mokslininkams, 
kurie ir paskelbė šiek tiek 
žinių. I

O 1948 m. vasarą naujes
nės atomų bombos buvo iš
mėgintos ties Eniwetok sa
la tokioj aklinoj slaptybėj, 
kad nė vienu žodžiu nepra- 

, nešta apie jų veikmę. Tik 
valdžia gyrė, kad Eniwetok 
bombos buvo “daug pasek- 
mingesnės,” negu Bikinio.

Kas Pelnosi
Naująsias atomines da

ryklas stato didžioji Gene
ral Electric Kompanija, 
Viena tų daryklų pastatyta 
Hanforde, Washington© 
valstijoje, ir kompanija go
džiai “šienauja.” Pagal su
tartį su valdžia, General 
Electric turėjo tą atominį 
fabriką pastatyt už $6,250,- 
000, bet valdžia sumokės 25 
milįonus dolerių.

Urmine Plutoniumo 
Gamyba

General Elektric Kompa
nijos vice - prezidentas 
Harry A. Winne šitaip nu- 
aiškino tą skirtumą, kal
bėdamas bendram senatorių 
ir kongresmanų komitetui. 
Esą, valdžia reikalavo šį fa
briką kuo greičiausiai pa
statyti, todėl jis brangiau ir 
lėšavo; bet to neteks gailė
tis, nes tas fabrikas- daug 
greičiau gamins sprogsta
mąją medžiagą ątominėms 
bomboms. Jis sparčiai per
dirbs mišrųjį uraniumą į 
plutoniumą, s m a r k i ą ją 
atom - bombų medžiagą. 
Darbo dalys eisiančios di
džiuliais judamaisiais dir
žais (konvejeriais), pana-

• šiai kaip automobilių fabri
kuose. '
Daugiau Negu Mirtingas 

Nuodas
O Carleton Shugg, vienas 

aukštųjų Atominės Jėgos 
Komisijos pareigūnų patei
sino per dideles Hanfordo 
fabriko lėšas dar ir tokiu, 
esą, “naudingu” atradimu, 
jog tas fabrikas padaro dar

m. tos pačios Tuzinai Naujų Atominių
r i n I r 4- «i r J i **

fabrikai. Valdžia
miniams

PROFESORIŲ - STUDENTŲ DRAUGIJA 
SMERKIA IŠTIKIMYBES’ PRIESAIKA
Įvairių miestų ir valsti

jų politikieriai reikalauja, 
kad mokytojai bei profeso
riai prisiektų “ištikimybę” 
esamajai politikai. Tos prie
saikos nukreiptos tiktai 
prieš komunistus, velionio 
prezidento Roosevelto pro
gramos šalininkus ir kitus 
pažangūnus.

Tokias priesaikas pa
smerkė Phi Beta Kappa 
draugija, .o tai yra bendroji 
mokslingiausia Jungtinių 
Valstijų universitetų stu
dentų ir profesorių organi
zacija. O jos prezidentas — 
prof.' Christian 
vęs Princetono

Ta draugija,

Gauss, bu- 
Uni versi te-

PAMOKA Iš ŽIURKIŲ, KĄ VALGYTI
Mergaitės ir berniukai,Imu,sunkesnis ir yra vikrus 

lankydami viešąją mokyklą 
num. 54 New Yorke, ima 
pamokas iš žiurkių, ką val
gyti ir gerti, kad sveikatą 
palaikytų.

Žiurkės laikomos atskiro
se klėtkose. Mokiniui ar mo
kinei yra pavesta maitinti 
porą žiurkių per kelias sa
vaites.

Maitintojais • parenkama 
ypač toki mokiniai, kurie 
patys prastai minta. Viena 
žiurkė pavadinta vienu var
du, o kita kitu, pavyzdžiui, 
“Sportas” ir “Rungas.”

Mokytojas sako:
— Duok Sportui kasdien 

ėst ir gert, ką aš paskiri u, 
o Rungą maitink tais pa
čiais valgiais ir gėrimais, 
kuriuos pats vakar naudo
jai.

. “Įstaigose, kur taip da-|fret, William and Mary 
Kolegijos prezidentas, Vir
ginijoj, ir Raymond Walt
ers, Cincinnati Universiteto 
prezidentas.

Iš Ko Nereikalaujama 
Priesaikų

Protestuodama prieš išti
kimybės priesaikas, Phi Be
ta Kappa nurodo, jog nie
kas nereikalauja tokios 
priesaikos iš kitų profesijų. 
Neprisiekia nei Šniukštai, 
kurie tyrinėja profesorių ir 
mokytojų ištikimybę.

Galima būtų nurodyti ir 
daug kitų pavyzdžių, koki 
gaivalai laikomi ištikimais. 
Nereikalaujama tokios prie
saikos iš gengsterių - streik
laužių, iš šnipų - provokato
rių prieš unijas., Bet unijų 
vadai verčiami prisiekt.

Nereikia ištikimybės prie
saikų ir tokiems buvusiems 
nacių prieteliams, kaip 
John Foster Dulles ir Wil
liam Bullitt, kurie dabar 
patarimus duoda Amerikos 
valdžiai.

Bet reikalaujama priesai
kų valdinėse įstaigose iš 
žmonių, kaip užtikrinimo, 
kad jie rems šaltąjį karą 
prieš Sovietų Sąjungą ir 
atmes prez. Roosevelto mo
kymą, kuris ragino bendra
darbiauti su Sovietų valsty
be ir tokiu būdu užtikrinti 
pasauliui taiką.

romą, mokytojai yra,baugi
nami ir studentai vedami 
prie įsitikinimo, kad kole
gijos jau nedrįsta blaiviai 
ieškoti tiesos, bet turi tapti 
propagandos įnagiais.” •

Nepasiduot Protavimo 
Pančioto jams!

Phi Beta Kappa tuo pa
reiškimu atsišaukia į visus 
universitetus ir kolegijas, 
kur yra tos draugijos sky
riai, kad priešintųsi to
kiam ' propagandos spaudi
mui ir kritiškai gvildentų 
klausimus.

Phi Beta Kappa turi 141 
skyrių įvairiose mokslo 
įstaigose ir visiems 
jiems išsiuntinėjo persergė
jimo laiškus — grasina iš
braukti tokius narius ir iš
tisus skyrius, kurie pasi
duos reakciniam vėjui ir 
mėgins suvaržyti protavimo 
laisvę. .

Tą pareiškimą ir laiškus 
pasirašė sekamieji Phi Beta 
Kappos taisyklių komiteto 
nariai:

Wm. T. Hastings, Brown 
Universiteto profesorius, 
komiteto pirmininkas;
Grant Davidson, Vanderbilt 
Universiteto aukštųjų mok
slų dekanas; Frederick 
Hard, Scripps Kolegijos 
prezidentas, . Californijoj; 
George V. Kendall Wabash 
Kolegijos profesorių deka
nas, Indianoj; John E. Pom-

ir linksmas.
(Svaras turi 454 gra- 

mus).
O Brownie’s kailiukas ne

gražus, pasišiaušęs. Jis pa
niuręs ir rodos, nieko nepai
so. Brownie tuo pačiu lai
ku prarado 15 gramų svo
rio. Jis taip pyksta, kada jį

i pakibini, ir yra toks erzus ; A 
pikčiurna.

Iš šio bandymo mes ma- • ; 
tome, kad reikia valgyti ža
lių daržovių ir morkų, kad - 
gautume vitamino C,—bai- * 
gia mergaitė savo praneši- 
muką.

Kad šio vitamino gautų, 
tai berniukai ir mergaites 
pradėjo gerti orindžių, to- 
meičių ir daržovių syvus 
vieton sodės.

Čia buvo kalbama tiktai 
apie bandymą dviem žiur- 

Taip vaikas ar mergaitė |kėm kai dėl vitamino C.

Ta draugija, pasivadinu
si trimis graikiškos abėcėlės 
raidėmis (Phi, Beta, Kap
pa), turi tūkstančius senų 
ir jaunų narių. Praeitą sa
vaitę šios draugijos komite
tas pareiškė, jog:-

Politikieriai tokiomis iš
tikimybės priesaikomis, mo- 
jasi “pažabot teisybės ieš
kotojus ir pakirst apšvietos 
laisvę, kurios būtinai rei
kia, kad galėtų išsilaikyti 
demokratinė santvarka.”

Phi Beta Kappos pareiš
kimas sako:

“Kuomet užkariama mo
kytojams ištikimybės prie
saika arba neprofesionaliai 
pašaliečiai kvočia profeso
rių tinkamumą ir sąžinę, 
tuomi jie puldo kolegijų mo
kytojų ir studentų dvasią.

ir

d. — Cen- 
telegrafe 

dvi salės

> milionų dolerių, ku
riuos išeikvojo pačiam ato
minių bombų darymui.

*

“Apsigynimo” Pasaka
Valdžia ir Kongresas tik 

laimina tokius milžiniškus 
‘lėšų eikvojimus; vadina 
juos “reikalingais šalies gy
nimui.” Jie šneka per kepu
rę, nes patys puikiai žino, 
kad atomų bombos yra tik 
užpuolimo įrankis, o ne ap
sigynimo; jie supranta, kad 
atominės bombos netinka 
“priešo” armijoms naikinti. 
Jos tinka tik miestams ar
dyti svetimame krašte ir 
masiniai žudyti civilinius 
žmones, vyrus, moteris 
vaikus.

Atvirkščias Lėšų 
“Taupymas”

Demokratai ir republikon. 
kongresma.nai ir senatoriai 
taupo samdytojų lėšas, at
sisakydami pakelti būtinąją 
darbininkams algą nuo da
bartinių 40 centų valandai 
iki 75 centų. Jie taupo val
džios išlaidas, atsisakydami 
užgirti viešuosius pašalpi- 
nius darbus bedarbiams. Jie 
atidėlioja bei nusmailina su
manymus dėl senatvės pen
sijų pagerinimo. Tie abiejų 
senųjų partijų politikieriai 
rėkia, kad nubankrutuotų 
šalies iždas, jeigu būtų ski
riama tinkama pinigų su
ma gyvenamiems namams 
statyti.

Bet jie visuomet suranda 
naujus ir naujus bilionus' 
dolerių atominiams ir ki
tiems kariniams pasiruoši
mams, kurie tikrai pavojin
gai eikvoja šalies iždą, sun
kiais taksais slegia žmones, 
blogina gyvenimą, didina 
krizę ir gręsia kariniu su
naikinimu ne tik “priešui,” 
bet ir pačioms Jungtinėms 
Valstijoms.

Įrengiamos Centrinio 
Telegrafo Salės

VILNIUS, vas. 27 
triniame Vilniaus 
baigiamos įrengti
lankytojams . Pirmojoje salė
je veiks pašto agentūra* tau
pomoji kasa, telegramų priė
mimo punktas, spaudos kios
kas. Pasikėlę plačiais laip
tais i antrą aukštą, vilniečiai 
pateks į tarpmiestinių telefo
nų pasikalbėjimų salę, kurią 
sudarys didelis laukiamasis 
bei telefono kioskų eilės.

Abi salės turės gražią iš
vaizdą: jų grindys išklotos 
teracinėmis plytelėmis, lubos 
meniškai papuoštos. Iškabi
nami elektriniai laikrodžiai, 
įrengiama transportinė ’uosta, 
kuria telegramos iš pirmo 
aukšto bus pateikiamos į tre
čiame aukšte esantį aparatū
ros skyrių. . .

GENEROLAS EISENHOWER IR'KITI 
• PANAŠUS “ŠVIETĖJAI”

Generolas Eisenhower’is, 
didžiojo Kolumbijos Univer
siteto prezidentas, New 
Yorke, smerkia pasiūlymą 
Kongresui, kad šalies val
džia duotų piniginės para
mos apšvietai įvairiose 
valstijose. Tą sumanymą jis 
vadina “pavojingu pasineši- 
mu į socializmą.”

Gen. Eisenhower’is • ypač 
perša, kad kolegijos ir uni
versitetai būtų palaikomi 
tik privačiomis turčių au
komis.

/

Kodėl Jis Paskirtas Uni
versiteto Prezidentu? ,

Jis tapo parinktas ir uni
versiteto galva ne dėl savo 
mokslinių nuopelnų. Eisen
howeris neturi tokių nuo
pelnų.

Jis paskirtas Kolumbijos 
Universiteto prezidentu už 
tai, kad jis yra ryžtingas 
“laisvojo verslo,” privataus 
pelnymosi apaštalas. Todėl 
Eisenhowerio vadovauja
mas universitetas galės len
gvai gauti miliorfus dolerių 
iš Rockefellerių - .Morganų. 
O nuo tų milionų “dovanų” 
priklausys ir universiteto 
politika.

Pirm 5 metų gen. Eisen
howeris vedė amerikiečių 
armijas į mūšį prieš Hitle
rio nacius, aršiausius ko
munistų priešus.

Nuo to laiko daug kas 
pasikeitė Eisenhowerio gy
venime. Jis, buvęs vyriau
sias amerikonų ir anglų ko- 
mandierius,. gavo už savo 
parašytą knygą apie karą, 
už radijo kalbas ir kt. dau-

giau kaip milioną dolerių. 
Tad juo labiau pakvipo Ei- 
senhoweriui “laisvasis vers
las.” 0 kuomet jis garbina 
ta verslą, tai fabrikantai ir 
bankininkai entuziastiškai 
ploja.

Lapas iš Nacių Knygos
Praeitą savaitę Eisenho- 

weris užsipelnė naujų plo
jimų. Jis pasiskolino lapą iš 
nacių knygos, šaukdamas 
iššluoti komunistus mokyto
jus ir profesorius iš visų 
Amerikos mokyklų.

Tą atsišaukimą Eisenho- 
weris pasirašė sykiu su ki
tu didžiojo kapitalo tarnu, 
Harvardo Universiteto pre
zidentu Conantu ir su 18 
panašių “švietėjų,”

Knygų Cenzūravimas
Ir kai tik Kongresmanų 

Neamerikinės Veiklos Ko- 
imitetas pamatė Eisenhower 
rio atsišaukimą, tuojau pa
reikalavo ištirti studentų 
naudojamas knygas - vado
vėlius universitetuose ir 
kolegijose.

Tas raudonųjų raganų 
gaudymo komitetas rėmėsi 
Eisenhowerio nuoinone, rei
kalaudamas sucenzūruoti 
knygas ' aukštojo mokslo 
įstaigose.

’ Eisenhowerio pareiškimas 
taipgi reikalauja visiems 
studentams įkalti galvon 
šaltąjį karą prieš Sovietų 
Sąjungą ir neva demokrati
nius jo tikslus.

Tokiems universiteto va
dams, kaip Eisenhoweris, 
mielu noru talkaus Neame-

rikinio Komiteto' raudon- 
baubiai ir FBI slaptosios 
policijos agentai. Visi jie iš
vien darbuosis, mėgindami 
išvyt iš universitetų ir ko
legijų bet kokį pritarimą 
taikai.

Pasipriešinimai
Bet jie neturės pilno pa

sisekimo. Jau yra ir dau
giau bus pasipriešinimų to
kiems jų pasimojimams.

Ant rytojaus po Eisenho
werio - Conan to pareiški
mo, dauguma apklausinėtų 
Harvardo Universiteto stu
dentų balsavo už komunistų 
profesorių ir mokytojų pa
laikymą. Tą pareiškimą pa
smerkė ir Harvardo studen
tu laikraštis Crimson. v

To universiteto teisių pro
fesorius Sacharia • Chafee, 
buvęs Jungtinių Tautų Ži
nių Laisvės Komisijos na
rys, pareikalavo, kad Kong
resas atmestų Mundto-Fer- 
gusono bilius prieš komu
nistus.

.0 praeitą antradienį di
džiulė Phi Beta Kappa stu
dentų ir profesorių draugi
ja pabrėžė, jog didžioji dau
guma kolegijų profesorių 
yra priešinga “ištikimybės’’ 
priesaikoms prieš komunis
tus.

ir daro per tanN tikrą skai
čių savaičių.

Sportu vadinama žiurkė 
gauna šviežių daržovių ir 
vaisių, pieninių ir mėsinių 
ėdalų ir grūdų bei duonos.

O Rungui mokinys ar mo
kinė kasdien neša tokius 
pat valgius, kuriuos jis va
kar vartojo. Dažnai tai 
prasti valgiai: Pusryčiai — 
pasaldintos tešlos bandukė 
“donatsas” ir kava; pietūs 
— pigi ant kampo perkama 
dešrukė “hot dog” ir sodės 
stiklas; vakarienė — tru
putis mėsos, duona ir bul
vės, gal dar sriuba ir sal
dainis.

Kadangi dauguma vaikų 
toje mokykloje yra portori- 
kiečių, negrų bei kitų var
gingų žmonių sūnūs ir duk
terys, tai dažnai negauna 
nė prastos mėsos. Retai ka
da jie ragauja šviežių vai
sių ir daržovių. Stokuoja 
pieno ir kiaušinių.

Nedyvai, kad taip maiti
nama žiurkė vardu Rungas 
per kelias savaites suskurs
ta, ir taip sakant, ištyžta.

Tuo tarpu kita žiurkė 
vardu Sportas, maitinama 
mokyklos parinktu maistu, ma2ai uždirba arba jokio 
pasidaro juo dailesnė ir vi- jar|)0 neturi? N. M.

Kiti Bandymai
Kiti bandymai daromi 

dėl skirtingų vitaminų, kaip 
jų gausa ar stoka paliečia 
sveikatą.

Be to, yra padaryta bei 
daroma tyrimai žiurkėms, 
kas liečia proteinus - balty
mus (mėsą, kiaušinius,-pie
ną, žuvį), cukrų, riebalus, 
grūdinius maisto dalykus ir 
įvairius mineralus.

Jeigu stokuoja proteinų 
arba svarbiųjų mineralų, 
žiūrės taip pat skursta bei 
nyksta. Kuomet šalia pro
teinų jos gauna ir grūdinių 
ėdesių, tai sveikiau ir sma
giau gyvena, negu vienais 
proteinais.

Taip berniukai ir mergai
tės toje mokykloje sužino, 
kokių maisto produktų rei
kia sveikatai palaikyti. 
Bandymams vadovauja Ko
lumbijos Universiteto mity
bos profesorė Clara Mae 
Taylor ir pačios mokyklos 
pareigūnai.

Bet jie negali išrišti vie
no labai svarbaus klausimo 
— kaip galėtų vaikus svei
kai maitint tėvai, kurie per

fe'S

■&

wSwtHN

Kansas Valstija pernai 
užaugino 18 nuošimčiu visų 
kviečių šioje šalyje.

San Francisco - Oakland 
tiltas yra keturių mylių 
trečdalio ilgio.

■o

ir

pasidaro juo dailesnė ir vi- jar|)0 neturi? 
kresnė.

Kaip geras ir blogas 
maistas skirtingai veikia 
gyvuliukams, tatai mato ne 
tik patys mokiniai, bet kvie
čiami ir jų tėvai - motinos 
laiks nuo laiko ateiti ir pa
žiūrėti.

Mergaitės Raportas
Vienai mergaitei buvo 

pavesta maitinti dyi žiur
kes “Brownie” ir “Spotty” 
vardais. Ir ta šešto skyriaus 
mokinė po kiek laiko parašė 
tokį pranešimuką:

— Mūsų klasė studijavo 
pamokas apie vitaminus ir 
kalorijas ir kokius valgius 
mes turėtume naudoti. Mes 
nuvykome; į (Kolumbijos 
Universiteto) Mokytojų Ko
legiją, ir mums davė dvi 
žiurkes skirtingai mitybai 
išbandyti.

Kad žiurkės gautų vita
mino C, tai pirmąją savai
tę mes abiem joms davėme 
morkų ir spinačių.

Paskui per tam tikrą lai
ką Brownie negavo nei spi
načių, nei morkų, bet Spotty 
gavo. Spotty’s kailiukas 
žvilga. Jis pasidarė 15 gra-

Vietiniais taksais už pa
pirosus, cigarus ir kitus ta
bokos produktus įvairios 
valstijos 1948 metais surin
ko 374 milionus dolerių.

Kolektyvinis Ūkis— 
Kultūrinis Centras

ŠVENČIONYS, vas. 27 d.— 
Aštuoniolika StriūnaiČio dar
bo valstiečių .šeimų susibūrė j 
kolektyvini ūkį, pavadinę jį 
“Naujo gyvenimo” vardu.

Neatsitiktinai šitaip pava
dinta naujoji žemės ūkio arte
lė. Tarybų valdžios metais 
Striūnaityje pagrindiniai’ pa
sikeitė gyvenimas. Gyven
viete, kurioje seniau tebuvo 
smuklė ir bažnyčia, dabar ta
po kultūriniu centru. Striū
naityje yra mokykla, klubas- 
skaitykla, atidaryta ambula
torija, vaistinė, kooperatyvo 
parduotuvė, 1

Neseniai į vietos malūną bu
vo atvežtas garo variklis. Jo 
paleidimas į darbą suteikė ne
maža džiaugsmo striūnaitiš- 
kiams: gyventojų butuose su
žibo elektros lemputės. Nu
matoma įrengti radijo mazgą. 
Kolektyvinio ūkio gyvenvietė 
tampa kultūriniu centru.

3 pusi.—Laisve (Liberty, Li th. Daily)—Pirm., Birž. 20,

.i. SS
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(Tąsa)

Daugelis mūsų buvo apsikarstę ką tik 
kautynėse laimėta vokiečių apranga ir 
ginklais. > '

Grįžęs stovyklon, aš pamačiau, kad vi
si žiūri į mus kiek pavydėdami.

Linksmi šauksmai nuo vežimų, kur 
buvo įsitaisę vyresnio amžiaus partiza
nai, jų pritariamieji žvilgsniai liudijo, 
kad mūsų kandidatų stažas buvo baigtas 
ir kad mes priimti tikraisiais išgarsėju
sios -korporacijos nariais.

XIII
Po atmintinos nakties ties Kroliovcu 

mes vis labiau ir labiau didinome mūsų 
judėjimo į vakarus tempą.

Einant pro rajonus, dar nepaliestus 
karo, buvo galima dažnai keisti arklius, 
ir žygiai darėsi vis ilgesni, prisitaikant 
prie ilgų rudens naktų ir žmonių jėgų, o 
dar, gal būt, ir prie vado charakterio.

1942 metų ruduo pasitaikė sausas, 
tiktai šalnos ištraukdavo iš žemės drėg
mę, bet dienos saulė džiovindavo ją, ir 
kelius dengė negilus purvas.

Per keletą naktų mes perėjome Černi
govo sritį nuo rytų į vakarus.

Po mūsų užuolandos prie Dysnos hit
lerinė vadovybė Černigove, matyt, ėmė 
nerimauti ir rinkti jėgas, bet mūsų reido 
tempas buvo toks smarkus, jog vokiečiai 
beveik visada pavėluodavo pasiruošti. 
Žvalgyba, kurią mes laikėme ne tiktai 
priešaky- ir šonuose, bet ir mūsų jau pra
eitam kely, mums pranešdavo, kad dide
li žvalgybiniai priešo daliniai ir avan
gardinės dalys, kuriomis jis norėjo mus 
užčiuopti, siekdamas tuo būdu priversti 
kautis su jo stambiomis jėgomis, pasiek
davo mūsų stovyklavimo vietą vieną dvi 
dienas pavėlavę.

Kelios dienos praėjo be kautynių, bet 
priešaky buvo eilė didelių kliūčių. Dali
nys ėjo drąsia mase kovotojų, linksmų 
dėl sėkmės bei pasitikėjimo savo vadais, 
tačiau štabas su vadu ir komisaru prie- 
šaky buvo labai budrus ir pasiruošęs. 
Dalinio viršūnė—Kovpakas, Rudniovas, 
Bazima, Voicechovičius, Gorkunovas — 
panėšėjo į stiprią susuktą spyruoklę, 
slepiančią savy kažkokią • neišnaudotą 
jėgą ir pasiruošusią reikiamu momentu 
išsiskleisti smūgiui.

Ant mano pečių tuomet dar nebuvo 
tos sunkios atsakingumo naštos,- kurią 

* visuomet jaučia gabūs bei sąžiningi va- 
* • dai, išmanantieji savo reikalą.

Aš ramiai, drąsiai, o kartais ir pra
muštgalviškai ėjau su draugais užuo- 
landon su savo trofėjiniu Čekų kulko
svaidžiu, daug fotografuodavau FED-u, 
užrašinėdavau savo įspūdžius bloknotan 
ir susipažindavau su liaudimi. Po užuo
landos žygio su mumis susidraugavo ge
riausieji garsiosios trečiosios kuopos ko
votojai. Stovyklavimo metu pas mus 
nuolat “baksnodavosi” Išmintingasis, 
Kunigaikštis, Tėvukas. Jie dalinosi su 
mumis trofėjais, kurių žyginis gyveni
mas nemaža teikė.

Išmintingasis susidraugavo su mu
mis ir visą savo laisvalaikį praleisdavo 

, pas mus. Kai tik mes sustodavome paga
nų ir, pasistatę palapines, suguldavome 
pailsėti po naktinio maršo, į mūsų try
liktosios kuopos vietą būtinai ateidavo 
Išmintingasis. Jis buvo ryšio karininkas 
tarp trečiosios Karpenkos kuopos ir mū
sų.

Pravardę “Išmintingasis” tasai jau- 
nuolis gavo iš Karpenkos, matyt, dėl to 
sąmojo ir dėl sugebėjimo visur nutuokti 
dalyko esmę, o gal būt, ir dėl jo pomėgio 
analizuoti visa, kas vyko aplinkui. Jis 
negalėdavo praeiti pro šalį gyvenimo 
faktų bei reiškinių, nepabandęs savo 

s. lanksčiu bei aštriu protu apibendrinti jų 
ir nepadaręs iš jų savotiškų išvadų, daž- 
nia labai originalių ir darnių, kartais 

| ’hiperboliškų ir klaidingų, bet visada są
mojingų bei taiklių. Jo gyvenimo istorijos 
aš nežinau, pavardės taip pat neatsime
nu ir‘tiktai po jo mirties kautynėse ties 
Kodra aš sužinojau apie tai, kad pats 
šauniausias trečiosios kuopos automati
ninkas, su kuriuo mes išsėdėdavome va
landomis per paganas stalininio reido 
metų, — Kolka Išmintingasis — buvo 

P žydds.

Išmintingasis dėl komisaro Rudniovo 
kone galvos netekdavo. Jei komisarui ko 
nors prireikdavo, jis staigiai šokdavo 
vykdyti jo prašymo ar patvarkymo. Pra
džioje aš nesupratau to priežasties, bet 
kartą jis man tai papasakojo. Jis buvo 
Raudonojoje Armijoje, vienoje pietvaka
rių fronto divizijoje. Kartu su divizija 
po nesėkmingų pirmųjų karo dienų kau
tynių jis atsidūrė apsupime. Ilgai klajojo 
po vokiečių užnugarį, kelis kartus pate
ko į karo belaisvių stovyklą, bėgo, rizi
kuodamas būti sušaudytas, vėl pateko 
nelaisvėn, žodžiu, jam teko paragauti 
įlemaža vargo vokiečių užnugaryje, kol 
jis prisišliejo prie Kovpako.

Kartą, atsimindamas pirmąsias karo 
dienas, karčiąsias pralaimėjimų ir pasi

traukimų dienas, Išmintingasis, susi
mąstęs kramtydamas nukritusį kruvinai 
raudoną beržo lapą, kalbėjo, lyg nepa
stebėdamas manęs. Atrodė, lyg jis kalbė
tų pats su savimi.

— Einu aš, sakysim, į mūšį, nukaus 
mane ten ar nenukaus, bet aš žinau, kad 
užpakaly manęs tūno senis Kovpakas ir 
komisaras, tūno ir sielojasi, dėl mano gy
vybės, dėl mūsų visų. Antri metai jau, 
kaip mes'partizanai, tačįau nė karto ne
buvo atsitikę, kad Kovpakas su komisaru 
savo mintimis būtų prašovę pro šalį. Štai 
dabar ir suprantama, iš kur man, Kol- 
kai Išmintingajam, drąsa atsiranda .. .

Sausą rudens orą pakeitė liūtys, ir vie
ną tokią dieną, kada paga’nų metu miš
ke mes mirkome smarkiai lyjami, radi- 
jistai, dirbantieji visą laiką, priėmė svei
kinančią maršalo Vorošilovo telegramą.

Aš turiu dar nuotrauką mitingo, nepa
prasto dėl jo aplinkybių. Kažkur, netoli 
Dniepro, miške, po permirkusiais nuo 
lietaus medžiais, stovi šimtai žmonių, 
įsisupusių į įvairių pavidalų apsiaustus 
palapines — vengrų, rumunų, vokiečių, 
— rūpestingai paslėpę po palapinėmis 
kulkosvaidžius ir šautuvus.

Kovpakas sako kalbą:
— Draugai partizanai ir partizanės! 

Maršalas Vorošilovas atsiuntė man ra
diogramą. Aš ją jums tuoj perskaitysiu.

Kovpakas išsiėmė akinius, ir, kol juos 
dėliojo, partizanų minia sustingo lūkesy. 
Lijo lietus, ūsais varvėjo vanduo, bet 
niekas to nepastebėjo. Kovpakas per
skaitė maršalo sveikinimą. Žmonės sto
vėjo nejudėdami.

— Mes priėjome Dnieprą, senąjį, ži
ląjį Dnieprą. Bet mums reikia jį forsuo
ti. Draugai! Aš žinau, kad jūs esate pa
vargę. Dvidešimt nemigo naktų ir dvi
dešimt kautynių dienų- nuo mūsų reido 
pradžios. Žinau, kad žmonėms sunkus 
toksai žygis. Žinau, kad sunku sužeis
tiesiems, nelengva ir sveikiems. Bet lai
kykitės, komjaunuoliai ir komunistai, 
kolektyvininkai ir inteligentai! Čkalovas, 
kai lėkė per Šiaurės ašigalį, taip pat no
rėjo miego. Bet nemigo. Tai negi užmig
sime mes? Kiekvienas partizanas bei 
partizanė turi' žinoti, jog savo žygį jie 
vykdo tėvynės garbei draugo Stalino įsa
kymu.

Tai buvo Didžiosios Spalio revoliuci
jos 25-rių metų sukakties išvakarėse.

Mitingas įvyko prieš pat lemiamą šuo- 
. lį pirmyn. Reikėjo perkirsti svarbiausią 

plentą ir geležinkelį, einančius iš Kijevo 
■ pro Černigovą — Gomelį į Maskvą, pil
nu tempu prieiti prie Dniepro ir tuoj pat 
jį forsuoti. \

Prie geležinkelio mes prisiartinome 
dieną ir pavakare pasileidome pirmyn. 
Tryliktoji kuopa atsidūrė priešais per
važą, bet tuo metu dešinėj, nuo pussto
tės, nepažymėtos žemėlapy, trenkė kul
kosvaidis. Mūsų iš viso buvo keletas žmo
nių. Mes su Volodia Lapinu ir dar, ke
liais automatininkais, neturėdami tam 
jokio nurodymo, o tiesiog įvertinę mūsų 
pozicijų patogumą, smogėme į pervažos 
flangą ir sumaigėme esančius ten veng
rus. Lapinas pirmas iššoko į geležinkelio 
sankasą, kur vienišai styrojo paliktas pa- 
stolinis kulkosvaidis. Jis apgręžė jį, nu
kreipė išilgai geležinkelio ir paleido į bė
gančius vengrus visą kaspiną.

Mes įsibrovėme į pusstotę, užėmėm ją 
ir, trumpindami sau kelią per pelkę, sa
vo koloną priėjome ties viduriu. Temo. 
Už kelių kilometrų perėjome į plentą.

(Daugiau bus.)

Clevelande reikia atnaujin
ti dailės Veikimas. Mūsų mies
te labai atsiliko" tas klausi
mas. Chorai nusilpo, meninin
kai aptingo. Dailės ratas vi
sai ..užrūdijo, jau nesisuka.

Šį rudenį Clevelande įvyks 
dailininkų suvažiavimas. Tai 
gerai, gal padės išjudinti mus 
iš miego ir mūsų chorus. Dar
bas nėra sunkus. Iškalno tu
rime prisirengti, • paimti sve
tainę ir atlikta. Dalį prograi 
mos turės išpildyti vietinės 
jėgos, o kitą — suvažiavę sve
čiai. Delegatams pribuvus iš 
kitur nebus bėdos su nakvynė
mis, nes Clevelande lietuviai 
yra draugiški ir aprūpins sve
čius.

Tam tikslui yra šaukiamas 
susirinkimas dailės mylėtojų 
birželio 28 dieną, 7 vai. va
kare, LDS kliube. Kviečiami 
visi menininkai ir rėmėjai at
eiti.

J r kodėl mes negalėtume pa
laikyti chorus ir meno grup
es? Jeigu jau seniems per
sunkti, tai mes turime tik pa
dėti, o jaunimas veiks. Tik 
reikia noro, sutikimo, o mes 
turėsime dailės grupes ir 
chorus.

Man prisimena pereitų metų 
meno mokykla, kur buvo apie 
50 žmonių, įvykusi Worceste- 
ryj. Visi buvo jauni žmonės, 
tik aš viena iš senių. Ir labai 
aš pamylėjau jaunuolius, 
jaunuoles, kad jie ir jos ten 
suvažiavo. Tai tikri dailės 
mylėtojai. Giliai aš įvertinu 
jų darbus.

Taigi, aš kreipiuosi į Meno 
Sąjungą, kad iš , tų jaunuolių 
grupės atsiųstų kalbėtoją, kad 
padėtų išjudinti Clevelande 
menininkus. Eva Simans.

Toronto, Canada
MANO {SPŪDŽIAI

Lietuviai “D. P.” dirba miš
kuose ir prie gelžkelių, mai- 
nose ir prie kitų sunkių dar
bų. Jie yra didžiumoje jauni 
žmonės; jiems Kanados “ro
juje” ir skiria sunkiausius 
darbus atlikti. Jie atvežti pa
gal kontraktą, turi atidirbti 
12 mėnesių ir tik po to galės 
sau pasirinkti lengvesnius dar
bus, jeigu tokių bus.

Birželio 11 dieną lietuviai 
turėjo parengimą Ukrainą 
Svetainėje, kur buvo daug 
“D. P.” Yra tokių, kurie jau 
atidirbo - darbus pagal kon
traktą, gali jau jieškoti leng
vesnio. Pasiteiravus jų, ko
kios tam yra progos, daugelis 
atsakė, kad gal vienas iš 50 
ir gaus lengvesnį, o kiti turės 
grįžti ten, kur dirbo. Dauge
lis yra nusivylę. Mat, yra to
kių, kurie jiems pažada su
rasti lengvus darbus, nors nie
kados taip neatsitinka.

D. P. merginos dirba ištisą 
mėnesį, tik tame laike dviem 
dienomis nuo darbo atleidžia
mos. Užmokestis $40 į mė
nesį ir kambarys, darbo va
landos nuo 8 ryto iki 9 vai. 
vakaro. Drabužius turi ne
šioti savus. Pagal kontrak
tą jos turi išdirbti po 12 mė
nesių, nori ai’ ne.

Toronte lietuvių priskaitoma 
apie 3,000, D. P. turi vieną 
skutyklą, du restoranu, du 
kailiasiuviu ir vieną drapanų 
krautuvę.

D. P. jaunuoliai yra kaip 
ir įbauginti. Kada jiems sta
tai klausimus, tai apsidairo 
pirma, negu suteikia atsaky
mu. Daugelis pareiškė, kad 
jiems ponai-valdonai užgynė į 
klausimus atsakinėti. Bet dau
gelis D. P. jau supranta, kad 
padarė klaidą negrįždami j 
Lietuvą.

Bendrai Kanadoje pragyve
nimas £ra veik ant tokio 
laipsnio, kaip Jungtinėse 
Valstijose, bet uždarbis, tai 
daug mažesnis. Tai tiek /iš 
mano kelionės.

Joseph Konc»s.

LAISVES
JUBILIEJUS

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

z
Reikia jam naujų skaitytojų, reikia parengimų ir reikia au

kų. Tik tais būdais stodami į pagalbą dienraščiui, galėsime džiu
giai apvaikščioti sukaktį ir užtikrinti jam ateitį.

Specialė Laida Atžymėjimui 
30 Metų Dienraščio Sukakties

Rugsėjo 16 d. dienraštis Laisvė išeis dvigubai padidintas. 
Tai bus 30-ties metų sukakties atžymėjimui specialė laida, ši 
laida turi mirgėti organizacijų pasveikinimais dienraščio 30 me
tų sukaktim. Taipgi reikia aplankyti biznierius ir gauti jų pa- 
siskelbimus specialei laidai. Asmenys, kurie aukuos jubiliejaus ' *> 
proga, jiį vardai bus išspausdinti specialėje laidoje.

Nelaukime Vajaus Gavimui 
Laisvei Naujų Skaitytojų

Pats gražiausias žygis atžymėjimui mūsų dienraščio 30 metų 
j

sukakties bus gavimas kuo daugiausia naujų skaitytojų. Nelau
kime vajaus, darbuokimės dabar gavimui naujų skaitytojų. Stip
riausias užtikrinimas dienraščio ateities yrą skaitytojai. Kuo

• I i
daugiau bus skaitytojų, tuo stipresnis bus mūsų dienraštis mo- 

I

raliai ir materialiai. Kiekvienoje sueigoje kalbinkime žmones 
užsisakyti Laisvę.

Sveikinkite Dienraštį Sukaktim
Patys Savo Iniciatyva

Ne visus biznierius ir asmenis, kurie nebiznieriai, norinčius 
pasveikinti dienraštį sukaktim, mes galėsime aplankyti ir pa- t
prašyti skelbimo ar pasveikinimo specialei sukakties atžymėji- 
mo laidai. Mes prašome biznierių ir asmenų nebiznierių, gyve
nančių toliau nuo didesnių kolonijų, prisiųsti paskelbimą ar pa
sveikinimą tiesiai dienraščiui Laisvei. Padarykite tą gerą patys 
savo iniciatyva.

Jei norite kokių platesnių informacijų dėl pasiskelbimų ar
1 A

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

Visais reikalais kreipdamiesi,_adresuokite:

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

1 r i
\ f.

4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Pirm., Birž. 20, 1949



CHICAGOS ŽINIOS
įspūdžiai iš “Vilnies” 
Pavasarinio Pikniko

nortsaidiečiai. Į pikniką 
suvažiavo didelis būrys.

jy

LAISVĖS PIKNIKO BELAUKIANT
LIEPOS 3-ČIĄ DIENĄ, MAYNARDE

Svieto bu- 
kaip man 

pritrūko, 
ir jų skait- 

kaimynai 
Barnių ne-

reporteriu i

Smagu buvo Liberty Grove. 
Gamta buvo prielanki susirin
kusiems “Vilnies” piknikai!. 
Nuotaika buvo stipriai opti
mistiška. Programa buvo tu
rininga ir įdomi, 
vo daug. Valgių, 
sakė gaspadinės, 
Prie baro vilniečiai 
lingi draugai bei 
gražiai vaišinosi, 
buvo.

Kiek tik šiam
teko kalbėtis su pikniko da
lyviais, visi jie reiškė sma
gaus pasitenkinimo.

Štai būrys vilniečių iš Wau- 
kegano. Jie nesigailėjo at
vykę piknikam Kalbuosi su 
J. Paulausku, neseniai sunkiai 
susižeidusiu, Bitiutnskiu, Masi
liūnu, Paurazu. J. Paulaus
kas už kokio mėnesio tikisi 
pilnai pasveikti. Waukega- 
nietis T. Lazdauskas, ištrau
kęs penkinę, sako: “Pasivė
linau su pasveikinimu ‘Vil
nies’ šėrininkų suvažiavimo, 
tai bent dabar priduoda savo 
auką.”

M. Kavaliauskas, su keliais 
savo draugais, atvyko iš Be- 
loito. Jie linksmi, susitikę su 
daugeliu savo pažįstamų.

žiūriu, ogi čia ristikas 
liksas Yakaitis. Jis tik ką 
grįžo iš Kalifornijos. O
pat svečiai iš Los Angeles, 
chicagiečiams gerai pažįstami 
J. ir E. Kubiliai (Cable). Jie 
dabar svečiuojasi Chiuagoj.

Štai, Dr. Butko su savo 
skaitlinga grupe, savo žmona, 
giminėmis, Šulcais 
Štai Benikaičiai, 
Rugienius, Aliukai.

Fe- 
su- 
čia

ir kitais. 
Devcikiai, 

Tai vis

suK. Kairienė susitikus 
f

savo frontais, gražiai kalbasi 
prie baro. Jos geras pažįsta
mas F. Katasky užsh’ašo “Vil
nį.”

Sueinu su Dirvinskiu ir Ja
nužiu. Janužis tik ką po ope
racijos . aučiasi 
gai.

Prisistato T.
Grand Rapidso.
sūnum, ‘buvo atvykęs j Valins
kienės laidotuves. Buvo atvy
ko ir Wai'nai. T. Rasikas sa- 

daug nelaimių 
bet čia jaučiuosi

jau neblo-

Jis, su savo

su Makrecku, 
auroriečiu Vv- 

Gegužiu, Poviloniais 
Nagrecku, Stanevi-

ciceriečiu Palecku,

ko: “Nors 
pergyvenau, 
smagiai.” 

Kalbuosi
Mankevičiais, 
čera,
Užubaliu, 
čium, 
Starevičiais.

Kiek čia šaunių veidų, 
kiek gražių minčių. Gėrą re
prezentaciją turėjo roselan- 
diečiai. Čia ir Lapinskas ir 
Šarkiūnai ir Valentai ir B. 
Butkus, Nedvaras ir Stalnio- 
nis. čia ir Urmonai. Julia 
Urmonienė linksma, kad bent 
šiame piknike ji laisva.

Programą vedant pirminin
kavo Vytautas Jotka. Kal
buosi su jo tėvais, kurie pui
kiai išauklėjo savo sūnų.

Aukų nebuvo rinkta, bet 
asmeniniai daug kas aukavo 
civilių teisių gynimui per A. 
Jonikienę ir J. Mažeiką.

Berods būčiau ir pamiršęs. 
Piknike buvo nemažai ir di
pukų. Tūli jų atvyko su savo 
giminėmis. Ir jiems, rodosi, 
patiko piknikas. Vilnietis, ii’ jei ne tas nelabasis

(Gaida kaip “Tekėjo saulelė pro debesėlį” 
arba pasirenkant)

Broleliai, seselės, ot, linksma diena, 
Kutena,' žavėja lietuvio sielą!
Jaunimas tik straksi, sukasi, kraipos, 
Jo linksmi veideliai krykštauja, šaipos! 
Maynarde piknikas, ot, puikus gojus, 
Tartum ten būtų Adomo rojus. 
Ten vėsiam pavėsyj, prie pat medelių, 
Sustoję užtrauksim linksmų dainelių. 
Dainuosim, raliuosim, nenusiminsim, 
jaunystės dieneles s au prisiminsim. 
Jaunimui orkestras bus tokis slaunus, 
Tarytum gros ten net visas Kaunas: 
Jaunimas tik straksi, sukasi, kraipos, 
Jų linksmi veideliai krykštauja, šaipos! 
Opa-pa, o čia-čia, jaunimas trepsi, 
Su jaunais, mat, jau tu bulvių nekepsi! 
šlamena vėjelis, saulutė šviečia, 
Linksmintis brolelius piknikai! kviečia. 
Palikit, sesutės, pečius virtuvėj,— 
Piknikai! važiuokim visi lietuviai!
Aš tai jau kaip gyvas piknike būsiu, 

' Pašokęs, pakaušęs, per ūsus pūsiu.
Oi tau, oi tau, aš tikrai būsiu, 
Pašokęs, pakaušęs, per ūsus pūsiu!

Jaunas Jonas.

PHILADELPHIA, PA

bet 
čia

(28

CHARLES J. ROMAN
Direktorius

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.

1113 Mt. Vernon St. 
PHILADELPHIA, PA 

Tel. Poplar 4110

NETEKOME DRAUGŲ
šie metai philadelphiečiams- 

nekaip sekasi. Lietuvių mir
tingumas labai padidėjo. Nė
ra tokios savaitės, kad nebūtų 
bent keleto mirusių iš lietuvių. 
Tiesa, visi jau pagyvenę, 
tūli dar nenusenę. Sunku 
visus ir suminėti.

štai neseniai palaidotas
d. gegužės) Jonas Masionis. 
Tai buvo jau pagyvenęs, 74 
metų, bet nepaprastai tvirtas, 

vėže- 
lis,” tai galėjo dar gerokai pa
gyventi.

Jonas Masionis į šią šalį at- 
! vyko”1906 metais. Pirmiausia 
j apsigyveno Chester, Pa. Jau 
Lietuvoje buvęs pažangus, čia 
tuojau rūpinosi sutverti LSS 
kuopą ir joje darbavosi. Vė
liau persikėlė į Philadelphiją 
ir čia visą laiką priklausė 
prie pažangesnių draugijų ir 
jose daug dirbo. Buvo nuo
širdus rėmėjas darbininkiškos 
spaudos — Laisvės, Vilnies— 
ir parengimuose dėl spaudos 
buvo darbuotojas.

Jonas Masionis iš Lietuvos 
paėjo Vižonių parapijos, Kri- 
želių kaimo, Utenos apskrities 
(seniau buvo Vilkmergės). 
Lietuvoje paliko brolį ir dvi 
seseris, taipgi keletą anūkų. 
Kanadoje randasi du brolio 
sūnūs — Jonas ir Antanas 
Masioniai, kurie daug rūpino
si, kad dėdę gyvą pamatyti, 
bet mūsų šalies vyriausybė ne
suteikė leidimo.

be privatiškas, na, ir palai
dotas palydint tik saviškių tu
zino palydovų. . .

Kaip nuostabu, kad šian
dien jau veik mėnesiui praė
jus daugelis jo gerų prietelių 
nugirsta apie mirtį Jurgio Lu
koševičiaus, nusistebi ir nesi
duoda įkalbėjimui, kad Jurgis 
jau miręs. Nes jis mažai sir
go ir taip neseniai dar daly
vaudavo draugijų susirinki 
rnuose.

Tiesa, čia yra privatus da
lykas, namiškiai pasielgė, 
kaip jiems atrodo geriausia. 
Bet čia tebegyvuoja lietuviško 
draugiškumo tradicija. Lie
tuviai myli aplankyti savo pa
žįstamus, taipgi skaitlingai 
palydėti į kapines. Ir aš ma
nau, kad nėra jokios priežas
ties

Lawrence, Mass.
The Commerce Dept, skel

bia, kad taksai nuo įplaukų 
labai sumažėjo. Sako, kė,d 
apskaitliavimai su 1 d. ba
landžio rodo, kad ant $900,- 
000,000 mažiau gauta, kaip 
manyta. Na, o prezidentas 
Trumanas vis reikalauja dau
giau pinigų Marshallo planui, 
tai kitokiems planams palai
kyti kapitalizmą kitose šalyse. 
Gi mūsų šalyje jau yra arti 
5,000,000 bedarbių ir laikas 
jais rūpintis, o ne kapitalis
tu likimu kitose šalyse.

Maple Parko Bendrove su
rengė bankietą dėl suparaly
žiuotų vaikų paramos. Dau
gelis jų yra nevaldančių ko
jų, gyvena vien iš teikiamų 
pašalpų. Tai geras darbas.

Buvau raštinėje, kur užsire
gistruoja bedarbiai pašalpai, 
žmonių tiek padaugėjo, kad 
viena mergina negali nei su
spėti. Reikalinga pradėti vie
šus darbus, kad suteikus dar
bų bedarbiams. Daugelis jau 
iš jų neturi užsimokėti už 
šviesą, gyvena baisiame var
ge.

Bušu darbininkų streikas 
baigėsi su mažu laimėjimu, 
bet geriau, kaip nieko. Kom
panija mojosi numušti darbi
ninkų algas ant 25%, bet bu
vo priversta palikti senas al
gas, laimėta apmokami du 
šventadieniai prie pirmesnių 
ir $120 bonusų. Tai dabar 
kitos kompanijos bijosis kėsin
tis ant darbininkų algų.

Staigiai mirė Marijona 
Churlionienė, vietinio grabo- 
riaus žmona. Laidotuvėms vi
si Lawrence miesto graboriai 
davė veltui automašinas, to
dėl į kapus važiavo 160 ma
šinų. Paliko nuliūdime vyrą,

dukrą ir žentą. Lai jai būna 
lengva žemelė! Didelė užuo
jauta likusiai šeimai!

Mirė d. Šimkūnų dukra, dar 
tik 33 metų amžiaus. Paliko 
dideliame nuliūdime motiną ii* 
savo gyvenimo draugą sui ma
žu kūdikiu. Didelė užuojau
ta Šimkūnienei ir velionės vy
rui.

Liepos 3 d. Vose’s Pavilion 
parke, Maynarde, įvyks meti
nis dienraščio Laisvės pikni
kas. Iš Lawrence važiuosime 
mašinomis ir busu. Kurie ne
turite mašinų, arba norite bu
su važiuoti, tai tuojau užsi- 
sąkykitę buse vietas pas ko
misijos narius: J. Supetrį, Ig. 
Čiuladą ir S. Penkauską. Ne
laukite paskutinės dienos,, nes 
negausite vietos. Busas išeis 
nuo Lietuvių Kliubo, 41 Ber
kley-St., kaip 11 vai. ryto.

Drg. Deltuvienė iš Methuen 
paaukavo rankų darbo gražų 
nertinį. Kas jis yra, tai lai
koma slaptybėje. Jį pama
tysite dienraščio Laisvės pik
nike, 3, d. liepos.

S. Penkauskas.

kyti

naikinti tą draugiškumą, 
kas galėtų bent ką pasa- 
apie pietus palydovams, 
tai iškaščiai, kaip kam 
neturtas neleidžia. Dėl

LICENSES 
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquoi

Sudaro Sutartis

UKMERGĖ, kovo 1 d.—že* 
maitkiemio, MTS kolektyvas 
buvo įsipareigojęs iki vasario 
20 dienos pilnutinai užbaigtim 
traktorių parko ir prikabina
mojo inventoriaus remontą. 
Savo įsipareigojimus MTS ko
lektyvas garbingai įvykdė. Da
bar dar kartą patikrinama 
traktorių remonto kokybė ir 
traktoriai pagal aktus perduo
dami traktorininkams.

Dabar Žemaitkiemio MTS 
sudaro sutartis su žemės ūkio 
kooperatinėmis draugijomis ir 
darbo valstiečiais. MTS jau 
sudarė 150 sutarčių 1,050 
hektarų žemės įdirbti.

St. Rimkus.

S

PRANEŠIMAI
HARTFORD, CONN.

Yra rengiamas Htfd. busas važiuot į 
Brooklyną, j Laisvės pikniką July 
3-čią. Kurie norite turėti gražų pa
sivažinėjimą, malonėkite tuojau Įsi
gyti buso tikietą. Kaina $4.00 j abi 
pusi. Išvažiuos 9-tą vai. ryto. Tie- 
kietus galite gaut pas komisiją ar
ba šaukite M. Mulerankienę, 
telefonas 5-2781. (142-4)

Kinija Žengia 
Į Laisvę

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

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

82 puslapių. Kaina 20c.

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

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

' Užsakymus prašome siųsti:

427 Lorimer St. Brooklyn 6, N. Y.

gal 
to lai būna, kaip kas išsigali 
ir prijaučia. Bet kad ypatas, 
turinčias plačią ■ pažintį ir 
draugiškumą platesnėj visuo
menėj savo kolonijoj, taip lyg 
“slaptai” palaidoti, tai jau 
niekam nepatartina. . .

Užpalenas.

Augusi Gustas 
BELTAIRE FLORIST

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

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

telefonuokite:
SHoreroad 8-9330 

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

Specialistai Pritaikymui
Šermenims, Vestuvėms ir Bankietams

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

Paul Gustas Funeral Home,
■ INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį

EVergreen 7-4774

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

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

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

Štai kitas draugas palaido
tas 25 d. gegužės, tai Jurgis 
Lukoševičius. Tas draugas 
šioje šalyje darbavosi jau nuo 
1892 metų. Drg. Lukoševi
čius philadelphiečiams veik 
visiems buvo pažįstamas ir ži
nomas. Aš su juom arčiausia 
susipažinau 1913. metais, kuo
met čia įtyko didysią strei
kas cukernėse, kurį vadovavo 
1WW. Jurgis Lukoševičius 
tuomet dirbo prie kriaučių. Jis 
suprato Svarbą unijų, o čia 
buvo labai trūkumas organi
zatorių, tai Lukoševičius at
eidavo į streikierių susirinki
mus ir kalbėdavo į streikie- 
rius, lenkų ir lietuvių kalba, 
nes čia dirbo nemažai lenkų, 
o j U' tautos nesirado jokio 
prakalbininko. Įdomu, Haip 
jis entuziastiškai kalbėdavo, 
kad laikytis vienybėj sykiu su 
IWW unija.' Draugas Lukoše
vičius daug darbavosi draugi
jose, kaip tai Laisvės Kliube, 
Building Loans lietuviškam ir 
keliuose kituose kliubuose. Vi
suomet pritarė pažangiajam 
sparnui.

Bet. . . kuomet jis mirė, 
faktinai jis buvo “paslėptas” 
nuo jo draugų ir pažįstamų... 
Taip skubinai buvo laidotas, 
kad mažai kas sužinojo apie 
j p mirtį. Buvo pare'ngtas pas 
kitatautį ir gana toli nuo lie
tuvių centro. Laidotuves skel-,

^hiladelphiečiai
Rūpinasi Senstančiais

Čia tvirčiau gyvuojančios 
pašaipinės draugijos smarkiai 
pradėjo rūpintis narių gero
ve. Tūlos pakėlė pašalpas už 
tą pačią mokestį, kitos panai
kino narines 
senstantiems.
Philadelphijos
lies Lietuvių Republikonų Su
sivienijimas paliuosavo visus 
narius, kurie b(us išbuvę 35 
metus, ir tuos, kurių amžius 
pasiekė 65 metus. Jie turės 
visas draugijines teises, nemo
kėdami jokių mokesčių, ne
paisant, kad tūli būtų pa
šalpų ištraukę virš tūkstančio 
dolerių. O tokių čia randasi. 
Taipgi čia jau madoje po sykį 
ant metų duoti nariams ban
kietą veltui. Tai vis geri pa
vyzdžiai draugiškumo, priete- 
lingesnės pažinties. Seniau 
kai kuriose draugijose buvo 
tokių, kurie mylėdavo vaidus 
kelti, o tas gero neduoda.

NOTICE is hereby given that License N<>. 
L 172". has been issued to the undersigmed 
to sell wine and liquor at retail under 
section 107 of the Alcoholic Bevėraire 
Control Law at 311 82nd .St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed off the premisęk.

DANIEL F. HAJ.MSSEY & 
ANNA W. HALL1S.SEY 

<lba Hallissey’s Liqpor Store

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 102 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 8tlC Belmont Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, io be consumed of! the 
premises.

ADAM SHINKUNAS

NOTICE is l.eieby given that License No. 
GB 6-111 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
at. 515 Parkside Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

IRVING GROSS

| .V. .T. .V. J4 aj*

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

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

BROOKLYN, N. Y.
: Visokiausi vaistai, kosmetikai kū
dikiam reikmenys, Įvairūs daik- 

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

MATTHEW A.
BUYUS

(BUYAUSKAS) \

Laidotuvių Direktorius

mokestis jau 
štai neseniai
Šiaurinės Da-

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 61(10 has been issued to the undersismed 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 6336 Avenue N, Borough of Brooklyn. 
County of K'ngs, to be consumed off the 
premised.

THEODORE DANKERS

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1352 has been issued to the undersigned 
(o sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control I raw 
at 510 Evergreen Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be, consumed off the 
premises.

M ATI’H E W D ’ A LESS A N D RO

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 3889 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 1<»7 
of .the Alcoholic Beverage Control Law 
at 5711- 3rd Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PAUL WIESE

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 169 1 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 5519 5521 Ft. Hamilton Parkway, Bo
rough of Brooklyn, County ' of Kings, 
to be consumed off the premises.

SOL MAIMJN

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1434 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
1449—38th Street, Borough of Brboklyti, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. /

ANNA GUTTADAURO

RECEPTŲ SPECIALISTAL

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

Tel. EVergreen 7-6238

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

Vasarai atėjus čia ijemūžai 
piknikų vykinama. Bet tai 
rizika, nes jei oras pasitaiko 
geras, nesu Ji ja, tai rengėjai 
smagūs.

Šiemet laukiama didžiausio 
Laisvės pikniko. Laisvės pik
nikai čia visuomet skaitlingi. 
Šių metų benė bus jubiliejinis, 
tai bus skaitlingiausias, sve
čiais ir programa. Jis įvyks 
4 d. rugsėjo, ten pat Crescent 
Picnic Grounds, Gloucester 
1-Ieigths, N. J.

Tai taip pas mūs.
R. Kaimietis.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6343 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
cf the zMcoholic Beverage Control Law 
at 1214 Cortelyou Rd., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CARMELO LUCCIARDO

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7034 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of 4. he Alcoholic Beverage Control Law 
at 51-53 Buffalo Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH DRAGON ETTI & 
ROCCO DRAGON ETTI

NOTICE is hereby given that bicense No. 
GB 6180 has been issued to the under
signed to sell laser at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control I>aw 
at 691 New Lots Ave., Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

SALVATORE MANZIONE

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

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

iranniiiiiiiiinnmwsHKnKffinM

TELEPHONE 
STAGG 2-504S

HES. TEL.
HT. 7-S631

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIUS

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager 

(Laisniuotas Balsamuotojas)
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas busį 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) — Pirm., Birž. 1949
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New Žinios Karste Išsaugojo 
Gyvybę

Ką Mūsiškiai Girdėjo Jau Tik Dvi Savaites Iki To 
ir Matė Washingtone? i Smagaus Pobūvio Liepos 3

Penki lietuvių organizacijų 
atstovai buvo Amerikos Dar
bo Partijos mobilizuotame* 
Liaudies žygyje nuvykę | 
Washingtona. Jie, pasidalinę 
f skirtingas grupes, ap^jo 
daug svarbių įstaigų — lau- 
kėši pas kongresmanus ir se
natorius paraginti juos dar
buotis už taiką, ir už kitus 
žmonėms svarbius dalykus.

Tarpe tų kitų, mums jau 
šiandien reikalingų da’vkų, 
yra:

Ankstybesnė ir gausesne se
natvės apdrauda;

Didesrč ir ilgesniam lai- 
* kui nedarbo apdrauda, nes 

nedarbas didėia;

Pratęsti nedirbantiems ve
teranams «’avinj. O tje vete
ranams daviniai, žinomi kai
po 52-20 (per 52 savaites po 
$20) baigsi? su pabaiga šio 
mėnesio. Jeigu jie nebūtų 
pratęsti, daugelis mūsų did
vyrių būtų priversti badauti.

Ir daug kitų, klausimų jie 
turėjo mūsų valdžios įstai
goms ir įstatymų leidėjams. 
Ateikite pasiklausyti, kaip 
jūsų išrinktieji kongresmanai 
•jūsų atstovus priėmė, koki 
sakymą jiems davė.

Tam viskam išgirsti ir 
sidarbavusius delegatus
sveikint' yra ruošiamas drau
giškas pobūvis birželio 24-tos 
vakara, Liberty Auditorijos 
patalpose, kampas Atlantic 
Avenue ir 110th St., Rich- 
jnond Hill. Komisija.

at

pa- 
pa-

Grupė Jaunuolių Bėdoj 
Už Vogtus Daiktus 
Ir Jų Priėmimą

John Bedell, 16 metų, iš 
Astorijos, areštuotas kaltini
mu, kad jis atlikęs 20 iki 30 
smulkių vagysčių ir apiplėši- 

Vogtus daiktus, jis 
savo 
per

draugus už 
kitus p arda

keli kiti asme

dvi Phil- 
metų, iš 
astorietis 
Arancis, 

iš 
pri

n ėjimų.
>per vienus 
statydavęs, 
vinėdavęs.

Areštuoti
nys už priėmimą vogtų daik 
tų. Tarpe tų yra 
lips’aitės, 18 ir 17 
Long Island City; 
batsiuvis Louis C.
kurį kaltina už pirkimą 
jaunuolių dviejų radijo 
imtuvų ir foto aparato.

Jaunuoliai paleisti pas 
vus iki kvotimo.

tė- i

Kitoje byloje keturi jau
nuoliai, 16 iki 19 metų, visi 
Queens apskrities, sulaikyti 
po $7,500 kaucijos kiekvie
nas iki kvotimo. Gi kaltina
mas priėmime jų suvogtų ei- Į 
garėtų luncheonette savin in-, 
kas Anthony Germanio, Co-; 
Tonoje, paleistas iki kvotimo 
•po $500 kaucija.

3 2-j o 
Stadiu- 
vakarą,

William Kapeli, pianis-. 
tas, skambins Kachmani- 
noff’o kūrinius at 
Stadium Concerts 
sezono Lewisohn 
me pirmadienio
birželio 20-tą, Fritz Reiner 

.vadovauja orkestrui ir vi
sai programai.

J
U'

Dienraščio, Laisvės piknike 
šiemet ypatingai bus gera 
proga visiems dalyvauti ir il
giau pabuvoti, nęs pripuola 
viduryje trijų dienų šventės.

Piknikas Įvyks liepos 3-čią, 
sekmadienį, šeštadieniais re
tas kas tedirba. O pirmadie
nį bus mūsų nacionalė šven
tė — Nepriklausomybės Die
na, Liepos 4-ji, kuri švenčia
ma visur.

Auksinė proga atvažiuoti 
grupėmis iš anksto, be pasku
bos, Kiškelį pažvelgti Į mies
tą, praleisti vieną iš smagiau
sių dienų savo gyvenime sa
vo dienraščio Laisvės pikni
ke, o po jo ir vėl be rūpes- 
ties sugrįžti namo, nors ir Į 
kitą valstiją ir dar gerai at
ilsėti sekamos dienos darbui.

Atitinkamai, brook lynie- 
čiams taip pat buis geriausia 
proga svečius priimti, nes die
ną po pikniko nereikės eiti 
i d arba. Tad— 

Robesonas Pasitarnavo Taikai 
Ir Amerikiečių Kreditui;
Jo Kalbą Girdėsim 28-tą

Kalbėjęs - dainavęs daug- 
tūkstantinėms minioms euro
piečių taikos trokštančių

' žmonių, artistas Paul Robe-
1 sHin papasakos ir mums apie 
tų žmonių atsinešimą į mus, 
amerikiečius, apie Europos 
žmonių šiandieninį gyveni
mą, troškimus ir viltis.

Robesonas praėjusi ketvir- į 
tadienį sugrįžo lėktuvu tiesiai ' 
iš Pragos į LaGuardia stotį, 
kur jis buvo pasitiktas masi-

I nes įžymu nu delegacijos, į 
' taipgi negrų ir baltų darbi-1 
; ninku kavalkados, kuri jį ' 
i parlydėjo per miestą į Ilarle-į paprastai
mą.

Artistas pasižadėjo kalbėti 
Civilių Teisių Kongreso ren
giamame masiniame mitinge 
birželio 28-tos vakarą, Madi
son Square Gardene, 50th ir 
8th Ave., New Yorke. Robe
sonas turės daug ko pasaky
ti.

Būdamas Europoje Robeso
nas dainavo-kalbėjo :

Royal Albert Hali, perpil
dytoje lopdiečiais;

Dešimtims tūkstančių pu
blikos atviro oro koncerte 
Oslo, Norvegijoje;

Keturioms dešimtims tūks
tančių publikos Pirmosios 
Gegužės minėjime, Stockhol- 
me:

šešiolikai tūkstančių asme
nų Forum Hali, Copenhage- 
ne;

Penkiolikai tūkstančių da
lyvių International Spring 
Music Festivalyje Pragoję.
” Tarybų Sąjungoje jis buvo 

pakėviestas garbės svečiu mi
nėjime 150 metų sukakties 
nuo Puškino gimimo.

Tie ir daugelis kitų mitin
gų, kuriuose Robesonas daly
vavo Europos šalyse, praėjo 
su didžiausiu entuziazmu. Vi
sur jis buvo pasitiktas kaipo 
simbolis tos dalies amerikie
čių, kurie atstovauja taikos 
Ameriką. Robesonas atsto
vauja Amerikos . liaudį, kuri, 
kaip ir europiečiai, nori tai
kos, kuri kovoja už taiką ir 
kuri laimės taiką.

šio didžio amerikiečio ap
silankymas Europoje nuskai
drino Europos žmonių pažiū
rą į amerikiečius. Robeso- 
no vizitas sugrąžino daug, to 
gražaus kredito, kurį 
vaikinai, 
fašizmą, 
Europoje 
bet kurį 
veik visai
karo ten nuzuję iš Amerikos

musų 
kariavusieji prieš 

buvo mums užpelnę 
ir kitur pasaulyje, 
kreditą buvo jau 
pražudę visokie po

Padarykite liepos 2-3-4 
draugiškos viešnagės tarp gi-' 
minių ir prietelių diena, savo 
laikraščiui draugingumo die
na. Dienraštis Laisvė, nori
si dar kartą priminti, yra jū
sų visų dienų draugu, jūs bū
kite dienraščiui artimiausiais 
draugais nors šventėmis. Jū
sų padrąsintas ir pastiprintas 
laikraštis ir vėl galės .jums 
tarnauti jūsų kovose už ge
resnį ir šviesesni gyvenimą, 
iFž taiką.

Piknikas, kaip kas metai, 
bus Klaščiauš Clinton Parke, 
Betts ir Maspeth Avenue, 
Maspethe. įžanga tiktai 60 
c. Pikniko pradžia- 1 valan
dą, šokiai nuo 6 vai.

Programoje dainuos Siety
no Choras iš Newarko, vado
vaujamas Walterio Žuko, ir 
Aido Choras, brooklyniečių, 
vadovybėje Jurgio Kazakevi
čiaus. Svečių atvyks autobu
sais ir privatiškais auto iš vi
sų apylinkės valstijų.

j u os

šmugelninkai ir karo kursty
mo j ai.
Įsigykite Tikietus iš Anksto

K Civilių Laisvių Kongreso 
lietuvių skyrius turime pluoš
tą tikietų. Prašome juos įsi
gyti iš anksto pas Liliją Ka
valiauskaitę. P r i va 1 ote 
įsigyti iš anksto dėl to, kad 
likusius turėsime grąžinti - ke
liomis dienomis pirm mitin
go, o jei trūktų, galėtume 
gauti daugiau. Kainos 60 c. 
iki $1.80.

Mūsų pasidarbavimas, pa
rama svarbiems veiksmams 

prendžiama pagal 
iš anksto parduotus tikietus. 
Daugelis tautų yra įpratusios 
visus tikietus įsigyti per savo 
tautinius komitetus, centrus. 
Mes taipgi turime komitetą, 
tad kooperuokime su juomi. 
Visuomet įsigykime tikietus 
per jį.

Perpildė Kalėjimą
Ir Sing Sing kalėjime 

dėjo pasireikšti stoka 
Šiomis dienomis 
perkelti Į Great Meadow ka
lėjimą, nes Sing Sing kalėji
me nebeišsiteko.

pra
būto.

50 kalinių

Benjamin Simonson, darbi-, 
ninkas Bethlehem Steel lai- 
vastatyklose, Mariners Har
bor, Staten Island, tapo už
muštas iškritusių iš keltuvo ir 
užkritusių jam ant galvos ge
ležies gabalų. \

-Birželio 20-tą pradėjo duo
ti aplikacijas užsiregistruoti 
gavimui buto Pelham Park
way Houses ir Eastchester 
Houses projektuose.

Lauritz Melchior, Me
tropolitan Operos tenoras, 
NBC radijo programoje 
birželio 19-tos vakarą. Pro
gramos įvyksta kas sekma
dienio vakaro 8:30.

Steponavičiaus Sesuo 
Atvyko Jį Palaidoti

Stasys Steponavičius, miręs 
staiga birželio 13-tą, par
vežtas iš miesto lavoninės 
(morgue) pas graborių Aro- 

I miskį vienai valandai šešta
dienį, birželio 18-tą, nuo 1 
iki 2 valandos po pietų, kad 

i jo artimieji turėtų kur susi
rinkti palydėti jį į Alyvų 
Kalnelio kapines, Maspethe.

Pašarvoti formaliai, ilges
niam laikui, negalėjo, nes 
per ilgai kūnas išgulėjo ne
balzamuotu. Priežastis tokio 
ilgai užlaikymo: velionis stai
ga mirė niekam nieko nepa
sakęs, dokumento nepaliko 
jokio, kuris parodytų, kas 
juomi turėtų rūpintis. Drau
gijose, regis, jokiose nebe
priklausė per desėtkus metų. 
Arčiau su juo santykiaujan-' 
tieji buvp girdėję, kad jis tu
rėjęs seserį, bet niekas neži 
nojo, ar ji dar gyva, kur ji 
randasi.

Apie Steponavičiaus mirtį 
jo sesuo Marta Mileikienė 
sužinojo tai paskelbus dien
raštyje Laisvėje. ’'Sužinojusi, 
tuojau iš Cambridge, Mass., 
atvyko su vyru Bronislovu ir 
sūnum Jonu. Seserį surasti, 
jai pranešti daug rūpinosi 
Charles Mitchell, . pas kurį 
Steponavičius dirbo’ R.

REIKALAVIMAI
Reikalingas darbininkas nrie res

taurants su likeriais, mokantis da
ryti sandvičius ir kitą restauranto 
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)

SUSIRINKIMAI 
RIDGEWOOD, 

BROOKLYN, N. Y.
LLD 55 kp. susirinkimas įvyks 

birželio-June 21, prasidės 8-tą vai. 
vakare, bus Vaiginio-Šapolo salėje, 
147 Thames St. Visi nariai yra 
kviečiami dalyvauti šiame susirinki
me, nes yra daug svarbių reikalų 
aptarimui. O kurie dar nesate užsi
mokėję už šiuos metus, malonėkite 
užsimokėti. — P. Babarskas, ,sekr.

(142-3) •

SKELBKITĖS LAISVĖJE

* BROOKLYN §

g LABOR LYCEUMf 
t? DARBININKŲ ĮSTAIGA | 
gSalės del Balių, Koncertų, Ban-§ 
Skietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt.3 
g Puikus steičius su naujausiais g 
S Įtaisymais. 5
| KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS |
* Kainos Prieinamos. $
» 949-959 Willoughby Ave. | 
Xf Vį
g Tel. STagg 2-3842 g

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

ars-Paprastai atsidūrimas 
te reiškia gyvybės už 
Tačiau Felicijai Grunfeder 
karstas, gerų žmonių priežiū- 

gy-roję, reiškė išsaugojimą 
vybės.

me- 
bū-

Feliciją, dabar 11-kos 
tų, aną dieną su motina 
ryje i š v i e t i n t ų j ų t 
ko iš Europos kelyje į Ve
nice, Kaliforniją, kur jos ap
sigyvens. Tačiau jos prisipra
šė jas, kelioms dienoms palikti 
žydų prieglaudoje New Yor
ke, kad pasimatyti su brook- 
lyniete Mrs. Joseph Arens. 
Mergaitė, pamačiusi jau balz
ganą, senyvą Mrs. Arens atei
nančią jas atlankyti prie
glaudoje, džiaugsmingai mė
tėsi jai ant kaklo.

Jų draugingumas prasidėjo 
Lenkijoje, Varšavoje, kuomet 
atėję naciai pradėjo gaudyti 
žydus sunaikinimui, o Grun- 
fenderių mergaitė buvo tiktai 
trejų metų. Grunfederiai le
pinosi savo kūdikio likimu. 
Arens’ai tuomet buvo jų kai
mynais. Kaipo ne žydams, 
jiems nebuvo pavojaus. Pa
guldytą karstelyje Feliciją at
nešė pas Arens. Ją prikalbė
jo gulėti karstelyje per išti
sas valandas nesukrutėjus. O 
kuomet to išmoko, ją išvežė Į 
kaimą “palaidoti.”

Anthony Grigalis
General Contractor ' .

Stato naujus namus ir pertaiso se
nus sulig moderninės mados.

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.
Telephone: NEwtown 9-3215

00000000000000000000000000

GYDYTOJAS

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

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

Ir Pagal Pasitarimais.

Valandos:

Telefonas EVergreen 4-4)203

■ *4h]>4>4>*1*<1*4*4*4*4**ž"3*4*4*4*4"ž*4*4*4"1,*ž*<I"1*: i*

Egzaminuojant Akis,
:: Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius -:

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342 
t|i *1* 4* *1* 4* *1* 4* 4* *1* *1* 4* »T* 4* >1* 4* 4*

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.

Už kiek laiko Arens’ai par
sivežė iš kaimo mergiščią, būk 
tai buvusią Arens’o prigyven
tą su pirmesne žmona duk
terį. INTacių siautėjimo pasė
koje mergaitės tėvas buvo nu
žudytas, motiną išsiųsta į 
koncentracijos kempę Vien- 
noje, o mergaitė trejus metus 
išgyveno ,su Arens’ais jų na
muose iki, nužiūrėtas gelbs
tint išrikusiems Varsa vos žy
dams, Arens’as su šeima taip
gi tapo suimtas ir išgabentas 
i kempę Prūsijon, o jo namai 
sunaikinti.

Armijoms juos 
G r u nfederienė
Arens’as Leipcige, 
atidavė motinai jų dukterį, 
patys ’1946 metais atvyko 
Brooklyną.

išlaisvinus, 
susi r a d o 

Arens’ai 
o

Telefonų firmos darbininkai 
bendrai susidėję, 39 asmenys, 
buvę nusipirkę airiškos loteri
jos ti kietą — jie nuolat pirk
davę, bet niekad nelaimėdavę. 
Tačiau kartą ir jiems pavy
kę '— šiomis dienomis jie visi 
pasidalinę po tūkstantinę.

VEDYBINES KORTELES
Dienraščio Laisvės Spaustuvė

Spausdina Vedybines Korteles
WEDDING INVITATION

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

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

Tuom reikalu kreipkitės:

LAISVE
427 Lorimer St, Brooklyn 6, N. Y

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

'ZT DD’G I> A O 411 GRANl) STREET
/A l i o 15 AK BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
' NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN 

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISION

Peter 
KAPISKAS

BAR & GRILL

Peter Kapiskas

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETUOS SEKMADIENIAIS :

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 
/

ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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

6 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily) — Pirm., Birž. 20, 1949

Naujas Projektas
Miestas išduoda kontraktus 

statybai naujų gyvenamų na
mų projektų Long Island Ci
ty ,tarp 12th-24rth Sts., ir 
34th ir 36th Avenues ir 33rd 
Rd. ir Crescent St. Bus 2,- 
166 apartmentai, 31 šešių 
aukštų pastatas. Talpins 7,- 
187 asmenis.

Projekto statyba kainuo
sianti ^5,844,000, įvedimas ši
limos $770,000, elektros 
$344,000, vandens ir kanali
zacijos $735,700.

Nedavimu narkotikų nepa
darė
New Yorko džiūrė, atsisaky
dama
kurie buvo apskųsti už apga
vystę.
tikėjosi iš jų perką narkotikų, 
o gavę tik paprastos 
mos sodos miltelių.

skriaudos, nusprendė

kaltinti tris asmenis,

Skundėjai sakė, kad

kepa-

Coach
Omni-
strei-

Gresiąs Fifth Ave.
Co. ir New York City 
bus Corp. darbininkų

Paliestų apie 3,400 dar-kas.
bininkų ir 3,000,000 keleivių.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 
9—12 ryte 
1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

Valandos:

Degtines, Vynai ir Alus

RHEINGOLD
BEER & ALES

•

32 Ten Eyck St.
Tel. EVergreen 4-8174




