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Kongrese yra įneštas suma
nymas, pagal kurį turį būti 
paskirta daugiau federalinią 
teisėju, -- teisėją pietiniam 
New Yorko valstijos distrik- 
tui, kuri n įeina New 
miestas.

Dabartiniai teisėjai 
apsidirbti: bylu 
o nėra kas jas
— trūksta teisėją! 
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Tai, beje, rodo, kad 
federalinė vyriausybė 
kia teismams 
lingo darbo.

žiūrėkit, štai: 12-kos komu
nistų vadovų teismas jau tę
siasi šeštas mėnuo ir dar ne
simato jo pabaigos!

Mūsų nuomone, ši byla, šis 
teismas neturėjo visai įvykti.
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T eisėjas Medina Įkalino 
Gil Green’ą - Jau Ketvirtas
Teisiamasis Kalėjime
Green’as Įkalintas dėl To, Kam Jis Norėjo 
Teisme Įrodyti Komunistą Poziciją Kapitalistinės 
Demokratijos Klausimu; Teisėjas Labai Supykęs

New York. — “Aš ma
niau, kad mes galėsime čia 
parodyti mūsų pozicija, 
mūsų dalyką,” sakė Gili 
Green, Illinojaus Komunis
tų Partijos vadovas, teisia
mas federaliniame teisme 
drauge su kitais vienuolika 
komunistų vadovais.

“šiuomi aš jus įkalinu vi-Inžinierius Paul Robeson,
Jr., žymaus dainininko ir vi- i sam Šio teismo pei’ijodui, 
suomenininko sūnus, praėjusį atsakė jam teisėjas Medina, 
sekmadienį susituokė su Ma-

- Greenbergaitės 
buvo privačios, 

tik abiejų jaunų-

siekėsi nu- 
paveiks-

Abu jaunavedžiai yra Cor
nell universiteto auklėtiniai; 
ten juodu susipažino, ten juo
du pradėjo draugauti.

Susituokė tai susituokė — 
kas tokio! Milijonai žmonių 
tuokiasi ir išsituokia, — nėra 
joks stebuklas.

Robesono 
sutuoktuvės 
dalyvaujant 
jų tėvams.

Bet žiūrėkit, kas atsitiko: 
bulvarinės spaudos fotografis- 
tai per prievartą 
traukti jaunavedžių
lūs, o susirinkusių tamsūną- 
rėksnių govėdėlė ėmė baub
ti, į jaunavedžius svaidytis 
negražiais žodžiais.

Kam, dėl ko visa tai?
Dėl to, kad Robesonas yra 

juodveidis, o jaunoji — balt- 
veidė.

Na, ir kas kam turėtų būti 
dėl to galvoj ? ! Matyt, ra
sistams ir visokiems tamsybės 
apuokams tai neleido nurimti.

Jaunavedžio tėvas, — tasai 
20-tojo amžiaus Amerikos ge
nijus, — teisingai pasakė:

—Jei tokios sutuoktuves bū
tų įvykusios Tarybų Sąjungo
je, niekas nei žodelio del to 
nebūtų sakęs!...

Tiesa!

Missouri valstijos liuteronai 
nutarė priimti į savo parapi
jas ir negrus.

Vis tik tai didelis žingsnis 
pirmyn.

Turime atsiminti, jog šian
dien į tūkstančius Amerikos 
krikščioniškų bažnyčių dar 
vis nevalia įkelti koją negrui. 
* Bažnyčios yra skaitomos 
“Dievo namais,” bet tik to
kiais, kur baltieji gali mels
tis, — juodveidžiams ten ne
leistina, nežiūrint to, kad 
juodveidžio biednioko siela 
gali būti tūkstantį kartų šva
resnė negu kokio nors balt- 
veidžio darbininkų išnaudoto
jo arba raketieriaūs.

Negrams yra pastatytos 
bažnyčiomis pavadintos “šan- 
telės,” kuriosna jie gali ei
ti ir melsfis “savo Dievui.”

Iki didžiųjų Laisvės pikni
kų laiko tepasiliko labai ma
žai — tik pusantros savaitės.

Ruoškitės!

Ir Gil Green buvo įkalin
tas. Kai teismo sesija bai
gėsi, kai visi kiti teisiamie
ji skubėjo namo, skubėjo 
tartis su savo advokatais 
dėl rytdienos, kai jie sku
bėjo užkąsti ir pasilsėti, tai 
Gil Green, atidavęs savo do
kumentus Eugenijui Den- 
nisui, buvo nuvestas kalėji- 
man drauge su John Gates, 
Henry Winston’u ir Gus 
Hall’u. Pastarieji trys pir
miau buvo to paties teisė
jo įkalinti.

Tai įvyko praėjusio pir
madienio popietį.

Iš ryto, atrodė, teisme 
viskas eis gerai, ramiai ir, 
tiesą sakant, ėjo ramiai. 
Teisėjas atrodė nusiteikęs- 
nevisiškai blogai; teismo 
salėje viešpatavo ramybė ir 
mandagumas, jei taip gali
ma išsireikšti. Gal vasaros 
tvirti karščiai, gal kas ki
tas privertė visus būti “su
kalbamais”.

Gil Green per dieną sėdė
jo liudytojo suole ir jis, 
klausinėjamas savo advoka
to A. J. Isserman’o, atsaki
nėjo į klausimus.

Green dėstė kapitalisti
nės sistemos santvarką. 
Kuomet kapitalizmas, sakė 
Green, pats kovojo prieš 
feodalizmą, jis buvo pri
verstas suteikti liaudžiai 
politinės demokratijos.

Bet šiandien, kuomet ka
pitalizmas pasiekė savo įri- 
mo procesą, kuomet mono
polistinis kapitalas valdo 
mūsų kraštą, jis atima iš 
žmonių tai, ką seniau buvo 
priverstas duoti; kapitaliz
mas, bijodamas mirties, 
siekiasi žiauria pajėga pa
silaikyti. Jis naikina demo
kratines įstaigas ir bando 
fašistiniais būdais ir prie
monėmis valdyti. *.

To pasėkoje darbininkų 
klasė kovoja už išlaikymą 
demokratinių teisių.

Komunistai, sako Green, 
žino, jog socializmo atėji
mas yra neišvengiamas, bet* 
jie nenori, kad socializmas 
ateitų per fašizmą, nes tai

lėšuotų liaudžiai neapskai- 
tomus nuostolius.

Greeno įkalinimas buvo 
atliktas po pietų, kuomet 
jis, Greenas, norėjo įdėti į 
teismo rekordus straipsnį, 
kurį jis parašė drauge su 
Eugenijum Dennisu 1938 
m., ir kuris tilpo “Komuni
ste”. Šis straipsnis, sakė 
Green, atmuša visus šmeiž
tus ir melagystes, paliktas 
čia persivertėlio Budenz’o, 
liudijusio prieš komunis
tus.

. Prokuroras prieš tai už
protestavo ir teisėjas, kaip 
ir paprastai, palaikė pro
kuroro pusę.

Tuomet Gil Green pasa
kė pradžioje šio rašinio pa
duotą sakinį, o teisėjas at
sakė jam — įkalinimu.

Tiek Dennis, tiek advo-z 
katai Sacher ir Isserman 
protestavo prieš teisėjo pa- 
tvąrkymą, bet teisėjas Me
dina griežtai pasakė: “Aš 
čia palaikysiu tvarką...”

Senatorius Wagneris, 
Sakoma, Pasitrauks 
Iš Vietos

Washington. —Sužinota, 
jog senator. Robert Wag
ner (iš New Yorko) įteiks 
savo rezignacija iš senato
riaus vietos. Kaip žinia, 
Wagneris jau senai nesvei- 
kuoja ir jis negali eiti se
natoriaus pareigu, bet algą 
vis gauna. Todėl, sakoma, 
jis prieš š. m. liepos 8 die
ną pasitrauks iš senato, 
kad demokratų partija ga
lėtų pastatyti savo kandi
datu senatoriaus vietai ki
tą žmogų, — rinkimai įvyks 
rudenį.

Wagneris jau senai norė
jo iš tų pareigų pasitrauk
ti, bet" demokratų, lyderiai 
jam neleido to padaryti.

Manoma,’kad demokratai 
sęnatoriaus vietai kandida
tu statysią buvusį valstijos 
gubernatorių Lehmaną.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Roma. — Premjeras Alcide de Gasperi tapo iš naujo 

išrinktas krikščionių demokratų partijos vadovu — ši 
partija yra didžiausia reakcininkų partija Italijoje.

Londonas. — Vengrijos prekybos delegacija Anglijoje 
pradėjo pasitarimus su Anglijos valdžios atstovais dėl 
prekybos.

Roma. — Popiežius Pijus priėmė prezidento Trumano 
atstovą Mayron C. Taylor pasitarimams.

Melbourne, Australija. — Netoli nuo čia tapo surasta 
gan turtingos naujos aukso kasyklos.

Paryžius. — Francūzijos valdžia paskelbė, jog ji pa
siuntė Maskvon delegaciją tartis su Tarybų Sąjungos 
vyriausybe dėl naujos prekybos sutarties sudarymo.

Viena. — Austrai labai džiaugiasi Paryžiaus konfe
rencijos nutarimu dėl taikos sutarties su Austrija. Jie 
mano, kad neužilgo po sutarties pasirašymo iš Austrijos 
pasitrauks okupacinės kariuomenės.

Milwaukee. — Milton Babičius, 19 metų amžiaus, tapo 
pripažintas kaltu pirmo laipsnio žmogžudystėje — jis 
užmušė savo švogerką dėl to, kad anoji kalbėjo apie bu
simosios Babičienės nėštumą. Babičius nusmerktas vi
sam amžiui kalėti.

šanghajus. — Čiang kai-Šekininkai pradėjo karo lėk
tuvais bombarduoti laivus, įplaukiančius j Šanghajaus 
uostą; subombarduotas anglų prekybinis laivas; keletas 
jūreivių sužeista. Anglai sako: Čiang Kai-šeko valdžia 
turėsianti už tai užmokėti.

Halifax, Nova Scotia. — Šiam miestui jau sukako 200 
metų.

Tokio. — Tarybų Sąjungos vyriausybė paskelbė, kad 
šią vasarą bus sugrąžinti Japonijai visi 94,000 japonų 
karo belaisvių, tebesamų Tarybų Sąjungoj.

Berlynas. — Tarybų Sąjungą šį mėnesį jau sugrąžino 
Vokietijon 1i9,750 vokiečių karo belaisvių.

Roma. — Italijos žemės ūkio darbininkų streikas tebe
sitęsia. Tarp policijos ir streikininkų įvyksta susirėmi
mų. Praėjusį pirmadienį šeši streikieriai buvo sužeisti, 
taipgi vienas policijąntas.

Bucharestas. — Rumunijos liaudies vyriausybė skel
bia, kad šalyje fašistai pradėjo organizuoti banditiškus 
būrius ir žudyti žmones.

Trieste. — Praėjusiuose miestavuose rinkimuose Trie
sto srityje, pro-komunistiniai sąrašai laimėjo penkių 
miestelių tarybas. Visi tie miesteliai yra Amerikos-Bri- 
tų zonoje.

Havana. — čia gauta žinių, kad Dominican resnubli- 
koie, kurią smaugia fašistas Rafael L. Trujillo. įvyko su
kilimas. Sukilėliai užvaldė tris miestus: San'Pedro Ma- 
coriz, Puerto Plata ir Monte Kristi.

Canton. — čia skelbiama, būk Čiang Kai-š,ekas išlys 
“iš olos” ir pradėsiąs vadovauti nacionalistu kariuome
nei, kovojančiai prieš/liaudininkus - komunistus.

Keturių Didžiųjų Ministrai 
Baigė Savo Šeštąją Eilinę 
Konferenciją
Išleido Bendrą Pareiškimą; Višinskis Dar Norėjo 
Jį Papildyti Gautais Patarimais iš Maskvos; 
Austrijos Reikalu Pasiekta Teigiamą Pasekmių

Paryžius. — šeštoji iš ei
lės keturių didžiųjų minis
trų konferencija baigėsi, — 
ji baigėsi išleidimu bendro 
formalaus pareiškimo, ku
riame nužymėti visi klausi
mai, dėl kurių buvo susitar
ta.

Pareiškimas neilgas, ir 
jis liečia vyriausiai Vokie
tiją ir Austriją, be to, ja
me bylojama ir dėl septin
tosios užsienio reikalų mi
nistrų konferencijos.

Dėl busimosios keturių 
didžiųjų konferencijos nu
tartą taip: kai sekamą rug
sėjo ’mėnesį bus sušaukta 
Jungtinių Tautų Asamblė
jos sesija, tai, laike jos, bus 
nustatyta 
sekamai 
rencijai.

Dėl
Dėl Vokietijos pareiškime 

sakoma:
1. Okupaciniai visų ketu

rių valstybių viršininkai 
tęs pasitarimus Berlyne dėl

laikas ir vieta 
ministrų -konfe-

Vokietijos

Trumanas Vis 
Tebereikalauja Piety 
Korėjai $150,000,000

Washington. — Praėjusį 
pirmadienį prezid.’Truma
nas jau antru kartu reika
lavo, kad Kongresas grei
čiau paskirtų Pietų Korė
jai (kurią valdo amerikie
čiai) $150,000,000.

Girdi, kuomet tuos pini
gus Korėjos valdininkai 
gaus, tai visas reikalas ten 
pagerės.

Bet daugelis žymių Ame
rikos visuomenininkų tam 
priešinasi: jie sako, jog to
kios sumos pinigų davimas 
Korėjai padėties ten nei 
kiek nepataisytų, ją net pa
blogintų, nes visokie valdi
ninkai tuos pinigus pra
švilptų ir tuo būdu žmones 
labiau supykdintų.

Kun. N. Pakalnis šiemet mi
ni 25-riu metų sukaktį nuo 
to, kai jis Brooklyne kunigau
ja. Pakalnis studijavo Petra- 
pilyj, Oxforde, Muenchene. 
Tai reiškia, jog Pakalnis tu
rėjo progos mokslinėms ži
nioms pasisemti.

ja, Pakalnis tebeklebo-

nauja “ant North šeštos,” be 
jokio paaukštinimo, be jokio 
čino.

—O žiūrėkit, — sako kata
likai, — Balkūnas: jis be jo
kio mokslo, na, bet padarytas

Ku Kluksklaniniukai 
Nuplakė Dviejy 
Dukry Motiną

“Birmingham, Alabama — 
Dabar paaiškėjo, kad nese
nai siautėjančios maskuotų 
kuklukšininkų govėdos nu
plakė dvieju dukterų moti
ną, Ireną Burtonienę. Tai 
įvyko birželio. 3 dieną; ligi 
šiol moteriškė slėpė šį bru- 
tališką žygį.

Kukluksininkai
lė Burtonienės namus, ku
riuose buvo jos jaunametės 
dukterys ir trys vyrai. Vi
sus pagrobė, išvežė užmies
tis (netoli Suminton) ir ten 
atliko barbarišką darbą. Jie 
įsakė moteriškei įkišti savo* 
galvą vieno vyro tarp- 
kojin ir laikyti, kuomet ji

Trumanas Tuojau 
Prašys Kongreso 
Dar $48,000,000

Oro “Išsišokimai”
Turkijoj, Australijoj
Ir Japonijoj

uzpuo-

kraš-

*KubS«I

z Ir katalikai negali suprasti, 
už ką kunigams teikiama Va
tikano malonės: už tikybinių 
prievolių atlikinėjimą ar už 
politikavimą?

Washington. — Prezid. 
Trumanas neužilgo prašys 
Kongreso paskirti $48,000.- 
000 “atsilikusiems 
tams atstatyti.”

Kaip žinia, Trumanas jau 
senai, dar savo inauguraci- 
nėie kalboje sakė, iog rei-1 
kabiusias pinigų kitiems, 
ekonominiai atsilikusiems 
kraštams pakelti.

Tūli mano, joe: ši pinigų 
suma, kaip ir kitos, bus 
naudojama “Trumano Dok
trinai” tvirtinti.

Iš Turkijos pranešama, 
kad ten, centrajinėie Ana
tolijoje, ivvko didelių no- 
tvvnių. Miestas Tokat be
veik visas nuplautas van
dens. Tokat turi 25,000 gy
ventojų ir 1938 duetais jis 
buvo sušalėtas didžiulio že
mės drebėjimo. Potviniuose 
nuskendo mažiausiai 20 
žmonių, o medžiaginiai nuo
stoliai — milžiniški.

Iš Australijos praneša
ma, kad Naujoje Pietų Va
li joje septyni asmenys žuvo 
potvyniuose, o daugybė 
žmėniu neteko savo namų; 
tai didžiausias ir baisiau
sias potvynis tos provincijos 
istorijoje.

SAKO: TAI ANTRAS 
FORRESTAL

Maskva.' — Tarybų Są
jungos laikraštis “Trud” 
rašo, jog Naujosios Zelan
dijos ministrų pirmininkas 
Peter Fraser einąs “Forre- 
stalo keliu.” Fraser’is rė
kia, šaukia apie pavojų, 
būk kažin kas, girdi, Nau
jąją Zelandiją greit užpul- 
siąs. Fraser’is ragina gink
luoti Naująją Zelandiją.

“Trud” sako, jog tai yra 
niekas daugiau, kaip isteri
ja, kuri veda patį Fraserį 
į proto ligoninę.

Vokietijos reikalų.
2. Jie bandys suvienyti 

Berlyną, sušvelninti santy
kius tarp jo “rytinės” ir 
“vakarinės” zonų. Jie ypa
tingai kreips dėmesio dėl 
apsikeitimo prekėmis, kad 
juo greičiau viso miesto gy
venimas būtų sunormaluo- 
tas.

3. Okupaciniai viršinin
kai kviesis ir vokiečius į 
pasitarimus.

4. Dėl Berlyno blokados 
— tasai klausimas paliktas 
taip, kaip jis yra įrašytas 
susitarime, padary tame 
New Yorke. Vadinasi, blo
kada nuimta ir ji nebus at
naujinta.

5. Bus daroma pastangų, 
kad visa Vokietija būtų ap- 
vienyta ekonominiai, kad va
karinė Vokietija vestų pre
kybą su rytine, kad ekono
minė padėtis visoje šalyje' 
pagerėtų.

Del Austrijos
Del. Austrijos keturi mi

nistrai įpareigojo savo pa
dėjėjus dirbti bendrai, kad 
su š. m. rugsėjo mėnesio 1 
diena būtų užbaigta taikos, 
sutarties tekstas.

Ministrai nustatė būsi
majai Austrijai tokį braiži
nį:

1. Austrijos rubežiai bus 
tokie, kokie jie buvo 1938 
metų sausio 1 d. — t. y. pir
miau negu Hitleris ją įjun
gė Vokietijon.

2. Austrijos valdžia turės 
garantuoti tautinių mažu
mų teises slovėnams ir kro
atams.

3. Jugoslavija negaus jo
kių iš Austrijos karo kon
tribucijų, bet pasiims visą 
turtą, koks yra austrų bu
vęs Jugoslavijoj.

4. Tarybų Sąjunga gaus 
$150,000,000 iš Austrijos 
karo kontribucijomis, — ši 
suma turės būti sumokėta 
šešerių metų bėgyj.

5. Tarybų Sąjunga turės 
speciales koncesijas Austri- 
jos aliejaus šaltiniuose ir 
Dunojaus laivininkystėje.

6. Tarybų Sąjunga pasi
laikys tas vokiečių nuosa
vybes Austrijoje, kurias ji 
pasiėmė.

Kada pareiškimas jau 
buvo atiduotas spaudai ir 
tūli ministrai jau rengėsi 
namo lėkti, tai Višinskis 
pranešė, kad jis nori dar 
pasitarti. Tuomet ministrai 
ir vėl susirinko. Višinskis 
sakė, kad jis gavo iš Mas
kvos reikalavimą, idant 
bendrajame pareiškime bū
tų įkergti kai kurie saki
niai, liečią garantijas dėl 
Tarybų Sąjungos nuosavy
bių Austrijoje.

Pasitarę, ministrai priėjo 
išvados, kad dėl t<j neverta 
pareiškimą keisti; Maskvos 
iškeltieji klausimai būsią 
išspręsti diplomatiniais ke 
liais.
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ORAS: Karštis tebesitę
sia, bet gal būsią lietaus.

Iš Japonijos pranešama, 
jog Okinawa ir kitos salos 
buvo smarkiai nuniokotos 
viesulos; daug nuostolių 
pridaryta.

buvo plakama. O dukterims 
buvo įsakyta stebėti, kaip 
jų motina plakama. Ant a- 
biejų dukterų kaklų buvo 
užnerta virves.
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KVAILA PASAKA
Davatkų Darbininko re

daktorius K. labai greitai ir 
gražiai apsidirba su didžią
ja Tarybų Sąjunga. Apro
bavęs, kaip ji “biedna” ir 
“silpna”, kunigas Urbona
vičius rašo: “Sovietams be
lieka tik du keliai: arba už
kariauti pasaulį ir visą 
žmoniją badu marinti, arba 
nekariaujant patiems žūti 
nuo ekonominio skurdo, nes 
per 30 metų jie pakankamai 
įrodė, kad griauti moka, 
bet statyti nepajėgia,” (D., 
birž. 17 d.).

Ar rimtas, šiek tiek pro
taująs žmogus šiandien ga
li tokią nesąmonę rašyti? 
Negali. Bet taip rašo laik
raščio redaktorius, dar pre
latas !

Per šitą trumpą trijų de
šimtų metų laikotarpį šalis 
tapo paversta iš atsilikusios 
žemės ūkio šalies i šąli su 
galinga, moderniška techni
ka, laimėjo karą prieš pui
kiausiai ginkluotą, techniš
kai aukštai pakilusią Vokie
tiją, vienok Darbininko re
daktorius suranda, kad toji 
šalis statyti nepajėgia!

PIKTAS PROFESORIUS 
APIE “PIKTO ŠALTINĮ”

Šis pasaulis dar mažai 
tebuvo girdėjęs apie profe
sorių VI. Stanka. Dabar jis 
garsiai prabilo. Žmogus no
ri pasigarsinti ir tiek. Kur 
kitur surasi geresnę vietą 
savo beprotiškoms filozofi- 
joms, kaip Naujienas? Nie-| 
kur. )

Todėl prof. Stanka ir ima 
nagan tą pačią jau tūkstan
čius sykių paties Grigaičio 
prakeiktą ir sugriautą Ru
siją. Be jokios abejones, be 
jokios taip pat gėdos, pro
fesorius paskelbia, kad Ru
sija yra piktas dalykas. Bet 
iš kur tas “piktas”' iškyla, 
atsiranda? Tai jau “rim
tas” ir “sunkus” profesd-

Buvo Ne Savo Vietoje
Komunistų Partijos New Yorko valstijos organizacija 

išmetė laukan advokatę Bella Dodd. Tas faktas komer
cinėje spaudoje buvo atžymėtas tik labai siaurai. Bet 
klausimas gana svarbus. Partija plačiame pareiškime iš
kelia tokių dalykų, kurie svarbūs visai Amerikos visuo
menei. Iš šio komunistų žygio turėtų pasimokyti, mums 
atrodo, ir kitos darbo žmonių organizacijos.

Už ką gi Dodd išmesta iš Komunistų Partijos? Vy
riausiai ji išmesta už rasinį ir tautinį šovinizmą. Trum
pai, istorija tokia: Vienas didžiulio apartmentinio namo 
savininkas neteisingai, bjauriai pasielgė su namo gy
ventojais ateiviais portorikiečiais. Tie žmonės buvo žiau
raus savininko nuskriausti ant po.ros tūkstančių dole
rių. Bet šitą neteisingą ir žiaurų savininką pasiėmė prieš 
gyventojus ginti komunistė Bella Dodd. Ir dar kaip ji 
pasiėmė jį ginti! Prieš tuos nuskriaustus oiednus atei
vius darbininkus ji paleido piktas šovinistines kalbas 
legališkuose dokumentuose. Kad pateisinus namo savi
ninko pasimojimą išterorizuoti tuos žmones, paskelbė 
juos “tinginiais, nešvariais ir nemorališkais” sutvėri
mais. Mat, ji, kaipo advokatė, turinti teisę panaudoti vi
sus būdus apgynimui savo kliento reikalų.

Visos pastangos ją pataisyti, ją įtikinti, kad tokiuo 
keliu ne tik joks komunistas advokatas, bet joks teisin
gas, padorus advokatas negali eiti, nepavyko. Pagaliau 
rendauninkai, žinodami, kad Dodd yra 'komunistė, krei
pėsi prie partijos su skundu prieš ją. Dar kartą dalykas 
buvo pilnai ištirtas, peržiūrėti visi dokumentai ir advo
katės Dodd žygiai prieš rendauninkus, ir surasta, kad 
teisybė pastarųjų pusėje, o ne advokatės ir namo savinin
ko. Kitokio žygio nebeliko, kaip tik advokatę mesti lau
kan iš partijos.

Tai dar kartą parodo, kad darbininkų partijoje nėra 
j r negali būti vietos neteisingam, šovinizmo nuodų prisi
gėrusiam žmogui. Jokio pasiteisinimo ir išsisukinėjimo 
negali būti. Negalima ir neleistina jokiam nariui pasi
slėpti po profesijos maska.

Netenka nė kalbėti, jog šis komunistų žygis prieš Bel
la Dodd tik dar labiau sustiprins jų prestižą ir įtaką ne 
tik portorikiečiūose, bet visuose sveturgimiuose žmonėse.

Rasinis šovinizmas, rasinė neapykanta yra pavojin
giausia ir nepateisinamiausia Amerikos visuomenės liga. 
•Prieš ją reikia kovoti, ją reikia naikinti visiems, kurie 
tiki į žmoniškumą, į progresą. . , |

Kodėl ši liga yra pavojingiausia? Todėl, kad čia mes! 
turime keturiolika milijonų negrų ir apie tiek pat svetur-| 
girnių, kurie susideda iš visokių tautinių ir rasinių kil-i 

-mių. Ar gali klestėti tikras žmoniškumas, tikras padoru-s 
mas, tikras kultūrinis progresas, jeigu tie milijonai ir 
milijonai žmonių bus niekinami, diskriminuojami, stum
domi ir pjudomi? Negali būti ir nebus.

Antra, tautinis bei rasinis šovinizmas yra puikiausias; 
kapitalo įrankis prieš darbininkus. Tai taip aišku, jog Į 
nėra reikalo plačiau nė kalbėti.

Kodėl tautinis bei rasinis šovinizmas taip nepateisi- i 
namas? Todėl, kad niekas dar nėra pateikęs jokio fizi-1 
nio, dvasinio bei protinio įrodymo, jog vieni žmonės ge-i 
resni už kitus, jog vieni yra išrinkti, o kiti pasmerkti, i 
Tautinis bei rasinis parinkimas yra hitlerinių kanibalų 
išmislas. Kas nepasiliuosuoja nuo to šovinizmo, tas šą- 
moningai ar nesąmoningai platina nacizmą, kurio su
naikinimui buvo tiek daug ir taip iškaštingai kovota dar 
taip neseniai.

/ —-------... ... ■
Planas Kovai su Depresija

Kalbėti apie depresijos atėjimą, prisiartinimą, grū
mojimą nebėra reikalo. Ji jau čia. Ji jau prasidėjo. Ją 
užginčyti bei jos nematyti gali tik tas, kuris nieko nenori 

’ matyti arba nemato.
Kas liečia darbininkus, tai šiandien vyriausias klausi

mas, kaip kovoti su depresija, kaip nuo jos gelbėtis?
Mums atrodo, kad labai praktišką planą kovai su de

presija pasiūlo darbininkų dienraštis “The Worker.” 
Laikraštis pateikia sekamus penkis punktus:

1? Turi būti pakeltos algos ir sutrumpintos darbo va
landos. Jeigu daiktų jau perdaug ir fabrikai užsidaro, 
tai tik todėl, kad dar vis daug darbininkų dirba per if 
gas valandas ir tegauna mažai atlyginti. Iš to, ką jie 
gauna, negalima visais reikalingais žmoniškam pragyve
nimui daiktais apsirūpinti.

2. Tuojau užvesti plačiausią prekybą ąti Tarybų Są
junga, su Europos liaudiškos demokratijos šalimis ir su 
išsilaisvinusia Kinija. Paskutiniais keliais metais kaip 
'tik su tomis šalimis prekyba tragingai sumažėjo. O tos 
šalys pasiryžusius su Amerika prekybą vesti plačiausiu 
mastu.

3. Tuojau turi būti užvesti plačiausiu mastu viešieji 
darbai, kaip tai: taisymas kelių, taisymas bei statymas 
mokyklų, /gyvenimui namų, parkų, žaismaviečių, ligoni
nių ir t.t. "

4. Finansavimui viešųjų darbų turi būti aptaksuoti

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Tree., Birž. 22, 1949

Pennsylvanijos repubjikonas kongresmanas James E. 
Van Zandt, narys kongresines ginklavimosi reikalams 
komisijos, reikalaują tyrinėti B-36 modelio lėktuvų už
sakymus. Čia jis paroduoja tuo modeliu pasikalbėji
me su reporteriais. Politikieriai kongrese vieni ir kiti 
norėtų, kad visokie užsakymai eitų per jų paegidauja- 
mus žmones, jų pageidaujamoms firmoms, tad repu-' 
blikonai su demokratais ergeliuojasi, o darbininkų ir 
liaudies reikalams nieko gero nepadarė. Daugelis 
tiksliai susiranda tuos žaislelius, kad tūrėtų apie ka 
kalbėti, galėtu, pasiteisinti prieš balsuotojus, būk jie 

neturėję laiko net atšaukti TaR“Hartley akto. $

turčiai, kurie paskutiniais metais pasidarė nesvietiškus) 
pelnus darbo žmonių kaštais., • z

5. Tuojau turi būti suvaldyti bei' pažaboti trustai ir 
monopoliai, numušant kainas, kad paprastoji liaudis ga
lėtų daugiau pragyvenimui daiktų įsigyti. ,

“The Worker” sako: “Čia toli.gražu nėra programa 
dėl įvedimo socializmo, kuris mūsų karštui taip labai rei
kalingas. Bet taį yra minimum programa, ant kurios 
Amerikos žmonių dauguma gali susivienyti apsigynimui 
savęs ir apgynimui savo šeimų nuo bekylančios .ekono
minės audros.” - ’’ , .

Iriui klausimas.
Vienas dalykas tai neaiš

kus: Kokiems galams prof. 
Stanka rašė kelių mylių 
straipsnį, kuomet į tą klau
simą taip griežtai atsako 
tik keliais sakiniais savo 
įžangoje? Pavyzdžiui, skai
tome :

«
Dažnai tenka išgirsti gin

čus, kas dabartinėje Rusijoje 
yra pikto šaltinis: komunistai, 
kurie ją smurtu valdo, ar pa
ti rusu tauta, kurios dvasiai ši 
valdžia tinka? Tačiau šioje 
plotmėje klausimo negalima 
išspręsti, žinoma, pikto šalti
nis ne rusų tautoje, kuri visų 
pirma pati kenčia nuo pikto, 
kuris viešpatauja Rusijoje. 
Betgi jis ir ne komunizme, ar
ba, kiekvienu atveju, ne tik 
viename komunizme. Pikto šal
tinis glūdi 'Rusijos valstybėje, 
arba, tiksliau sakant, Rusijos 
valstybės dydyje. Pikto šalti
nis tame, kad Rusija yra per 
didelė.

Ir viskas. Užbaigtas kriu
kis. Ant balto juodu pasa
kyta. Reikia tik išvados: ta 
didžioji Rusija turi būti su
griauta, išdalinta, suškal- 
dyta. Bet kaip tik tokia fi- 
lozofija pats Grigaitis per 
visus trisdešimt metų mai
tino savo nelaimingus skai
tytojus? Tai kam dar šita 
profesoriaus Stankos talka?

Kita^ dalykas. Rusija nė
ra vienintelė šioje ašarų pa
kalnėje didelė valstybė. Jų 
yra net kelios. Didelė vals
tybė yra Jungtinės Valsti
jos, Britanija, Indija, Kini
ja, nemažos nė Italija su 
Prancūzija.

Tai kodėl naikinti tik vie
ną Rusiją? Kodėl profeso
rius nereikalauja sunaiki
nimo Jungtinių Valstijų? 
Bet, žinoma, veltui jam tą 
klausimą statyti. Jis tik tos 
vienos didelės Rusijos neap
kenčia ir yra pasimojęs su 
ja gražiai apsidirbti!

APIE STALINO ŪSUS
Klerikalinės Lietuvių Ži

nios mano, kad Stalinas 
ims ir vėl sukins visus pa
saulio diplomatus. Jos ra
šo: “Stalinas juokiasi sar
kastiškai po savo ūsais. Jis 
Berlyno blokada, taikos 
ofensyva, grasinimu Suomi
jai ir Norvegijai, dabar Pa- 
r y ž i aus pasikalbėjimais, 
prikala vakarų galybių aty- 
dą Europoje, o tuo tarpu 
rengia kūjo smūgį Kinijai 
.ir visiems rytams, pavesda
mas visa tai atlikti Moloto
vui,” (L. Ž., birž. 17 d.).

Viskas, žinoma, būtų ge
rai, jeigu Stalinas neturėtų 
ūsų: neturėtų vyras po kuo 
sarkastiškai juoktis. O kas 
blogiausia, kad Lietuvių Ži
nios neturėtų medžiagos, 
apie ką rašyti.

RAGINA SENOMIS 
PARTIJOMIS 
NEPASITIKĖTI

Kanados Liaudies Balsas 
rašo:

Senosios partijos, ypač libe
ralų, varo labai didelę pažadų 
propagandą. Klausant kandi
datų kalbų, skaitant jų spau
dą, atrodo, kad kas tai tokio 
įvyko — senos, surambėjusios 
partijos virto jaunomis, ener
gingomis, liaudžiai atsidavu
siomis. Jos pasirengusios ne
palikti neapversto akmens sa
vo pastangose padėti žmo
nėms, neišskiriant 'ii^darbo 
žmonių. Darbo žmonėms, ta
čiau, reikia žiūrėti į tuos paža
dus labai šaltai. Reikia juos 
pasverti praeities šviesoje.

Liberalai ir konservatai yra 
fabrikantų ir kitų išnaudotojų 
partijos.. Jų vyriausias siekis 
yra ginti išnaudotojų klasę. 
Jos pasidarė labai geros, la
bai nuolaidžios todėl, kad žmo- 

! nes pastaruoju laiku pradėjo 
dairytis į kitas puses. Senosios 
partijos išsigando žmonių pa- 
kairėjimo. Jos bijo, kad nebū
tų išrinkta daug atstovų iš ki
tų partijų.

Geriausia garantija kad j u
i ■

pažadai būtų įgyvendinti, tai 
išrinkimas kuo daugiau pažan
gių atstovų, ; kurie nuolatos 
spaustų senąsias partijas, rei
kalautų pildyti pažadus. Ko
vingi atstovai, kad ir mažame 
skaičiuje, suloštų labai didelį 
vaidmenį.

RANKING PASIŪLYMAI 
VETERANAM PATYS 
SAU PRIEŠTARAUJA

Washington. — Vetera
nų komiteto pirmininkas, 
dešinysis demokratas kong
resmanas John E. Kanki
nas reikalaują, kad valdžia 
sustabdytų bedarbiams An
trojo pasaulinio karo vete
ranams .mokėjimus po $20 
per 52 savaites. Jisai sako, 
tai “sėdėjimo alga.”

Iš antros pusės, Kanki
nas siūlo veteranam bonus 
—po $4 už dieną, tarnavu
siems karinėje tarnyboje 
užjūryje karo metu ir po $3 
buvusiem karinėje tarnyboj 
namie. Bet kad veteranai 
galėtų gauti tokius bonus 
viso iki $5,000, tai.jie turė
tų mokėti apdraudos duok
les į tą fondą, sako Kanki
nas.

Frankfort, Vokietija. — 
Čionai prasidėjo masonų 
organizacijos suvažiavimas, 
kuriamą dalyvauja apie 
600 atstovų. Masonų orga
nizacija, Hitlerio laikais, 
buvo nelegalė ir šis suva
žiavimas Vokietijoje įvyk
sta pirmas bėgyje pastarų
jų 16-kos metų.

Geriausia Vieta Praleisti 
Atostogas Jaunimui ir 
Suaugusiems

Pereitos savaitės meno 
skyriuje meno mokyklos 
klausimu davė pamatinį 
straipsnį Harry Mitkus, 
anglų kalboje. Šio rašinio 
tikslas pasiekti lietuviškai 
skaitančią lietuvių publiką, 
organizacijas, jų veikėjus.

Atostogų Mokykla; kuri 
įvyks rugpiučio ((August) 
7-21, 1949, Worcesterio lie
tuvių Olympia Parke, yra 
didžiausiu darbu šiuo me
tu ne tik meno, bet ir kitų 
mūsų kultūrinių organiza
cijų. Šių metų mokykla turi 
būt didesnė ne tik skaičiu
mi studentų, bet ir moksli
niu, kultūriniu atžvilgiu. 
Muzikos, dramos - vaidy
bos, lietuvių kalbos - kultū
ros akademinės pamokos 
kiekvieną dieną ims nema
žiau 6 valandų. Vakarais 
seks prelekcijos, diskusijos, 
liaudies šokiai, organizaci
niai klausimai, žaislai. Taip 
gražus parkas poilsiui, eže
ras pasimaudymui.

Ypatingai šiais metais 
mokykla deda daugiau dė- 

i mesio į tai, kad padrąsinti, 
patobulinti meno veikėjus, 
vadovus, neskiriant jų am
žiumi. Kaip jaunoji lietu
vių kartą, taip ir senesnieji 
kviečiama dalyvauti mo
kykloje. Kiekvienas, kuris 
dainuoja chore ar vaidina, 
veikėjas organizacijose ar 
įdomaujantis lietuvių liau
dies menu, lietuvių kultūra, 
privalo praleisti savo ato
stogas šioje mokykloje.

Prelekcijų, laisvų pasi
kalbėjimų, diskusijų sky
rius šiais metais vyks vaka
rais. Tai daroma, kad ir 
vietiniai galėtų daugiau įsi
traukti į apšvietos darbą. 
Todėl visi lygiai — jauni
mas ir senimas privalo da
lyvauti atostogų mokyklo
je. -
Kas Ir Kaip Gali 
Dalyvauti Mokykloje?

Kiekvienas, kiekviena ga
li užsiregistruoti Atostogų 
Mokyklon. Pavieniai gali 
dalyvauti, kurie patys mo
kyklos xlėšas užsimoka. Or
ganizacijos, ypač meno gru
pės, kaip chorai, vaidintojų 
grupės, gali ir privalo pa
siųsti savo narių, veikėjų 
meno mokyklon, apmokėda- 
mos lėšas. Taip pat mokyk
los komitetas deda pastan
gų sukelti fondą stipendijų 
(scholarships) tiems, kurie 
turėtų dalyvauti mokyklo
je, bet neturi lėšų.

Kaina už dvi savaites 
mokykloje $50. Ši mokestis 
padengia, visas pamokas, 
kuriasK dalyvis pasirinks, 
taip pat maistą ir nakvynę. 
Už vieną savaitę — $27.50. 
Tie dalyviai, kurie turės 
patalpas, nakvynes, maistą 
savo lėšomis, užsimokės tik 
už kursus,-pamokas.

Sukelti stipendijų fondą 
mes prašome paramos iš 
mūsų organizacijų ir pa
dienių asmenų. Tikslas čia 
geras, labdaringas ir nau
dingas lietuvių pažangiam 
judėjimui. Stipendijų fon
das yra sykiu ir organiza
vimas daugiau studentų į 
meno mokyklą. LMS 3 ir 2 
Apskričių Mokyklos Komi
sija numato, jog ši vasari
nė mokykla turi verstis sa
vomis įplaukomis, jei bus 
suorganizuota reikalingas 
skaičius dalyvių - studentų. 
Aukos turi eiti stipendi
jom, kitaip sakant, pasiun
timui studentų į meno mo
kyklą.'

Organizacijos, kuopos, o 

dar labiau meno grupės, 
privalo parinkti .savo stu
dentus ir pasiųsti porai sa
vaičių į atostogų mokyklą. 
Studentai gali būt jauni ar 
suaugę. Nesiradus studen
tų savose organizacijose, 
skirtos aukos tam tikslui 
reikia pasiųsti į bendrą sti
pendijų fondą, kurį tvarko 

' LMS 3 Apskrities Komite- 
j tas.
Parinkimas Studentų
Parinkimas studentų netu

ri būt siaurai varžomas. 
Pirmenybė, žinoma, turi 
būt suteikta tiems, kurie 
jau organizacijose, jų vei
kėjams. Bet nereikia pra
žiūrėti ir tuos, kurie gali 
būt veikėjais, organizacijų 
nariais ateityje. Mes turi
me žiūrėti į ateitį, negali
ma ribotis tik tuom, ką mes 
turim. Pažangaus judėjimo 
idėja negali būt pesimisti
nė, beviltis. Taip pat klai
dinga būtų, jei mes nusivil
tume, jei nematome grei
tų, užčiuopiamų laimėjimų 
iš dviejų savaičių mokyklos 
tuč tuojau.

Mes norime ir tokių stu
dentų į vasarinę mokyklą, 
kurie nėra judėjime, neturi 
pažinties su mūsų kultūri
ne veikla, kurie mano, kad 
tarpe lietuvių jokio vertin
go meninio darbo nėra. To
ki amerikonai lietuviai ne
turi pažinties nė bendrai su 
lietuvių tautos istorija, kul
tūra. Dvi savaites praleidęs 
meno mokykloje, šis ameri
konas lietuvis ne tik kad į- 
sigys žinių apie Lietuvą, 
jos kultūrą, bet jis ir pa
matys, kokį vertingą, gra
žų darbą veikia pažangaus 
judėjimo organizacijos. Čia 
ir bus netiesioginis tikslo 
pasiekimas.

Šio meninio pokilio pa
sekmes taip lygiai negalima 
spręsti ir tų mokyklos da
lyvių, kurie jau aktyviai 
dalyvauja mūsų meno savi
veikloje, 'sulyg tuo, ką jie 
išmoks. Aišku, kad kiekvie
nas pagilins, praplės savo 
žinojimą ir praktiką mo
kykloje. Mokyklos fakulte
tą — muzikos, dramos, lie
tuvių kalbos - kultūros—su
daro kvalifikuoti mokyto
jai. Jie duos geriausius sa
vo profesijų patyrimus mū
sų studentams.

Bet čia ne viskas. Moky
kla veikia ir organizaciniai, 
ji traukia jaunimą ir ne 
jaunimą* darban. Vasarinė 
mokykla yra vienas didelių 
faktorių, įrodančių, jog 
naudinga ir verta veikti 
mūsų meno ir kultūros or
ganizacijose. Vasarinė mo
kykla labai praturtina mū
sų veiklos turinį. «

< .vSusitikę jauną lietuvį 
mes sakome: “Stok į mūsų 
kultūrinę organ izaciją”. 
“Gerai,” mums atsako, “bet 
ką jūs turit) ką duosit?” 
“Štai, mes turime chorus, 
vaidintojų grupes, ruošia
me dainų festivalius, dailės 
parodas, o vasarai turime 
meno mokyklą.”

Bąigdami šį rašinėlį, nori
me pasakyti, jog jo tikslas 
yra išsklaidyti tas mintis 
arba abejojimus apie ver
tingumą vasarinės meno 
mokyklos. Taip pat prašom 
jūsų, skaitytojai, pridėti sa
vo petį padaryti šią mokyk
lą sėkminga. Sykiu kviečia
me praleisti savo atostogas 
su apšvieta, kultūringai. 
Platesnių info r m a c i j ų 
kreipkitės į LMS 3 Apskri
ties • sekretorę: Mildred 
Stensler, 134 W. Northfield 
Ave., Livingston, N. J. <

V. Bovinas
t



Darbo žmogus yra laimingas tada, ka> 
da galingas, o galingas tada, kada orga- 
nizuotas ir apsišvietęs. Ar jau priklauso
te darbo žmonių reikalus ginančioje drau
gijoje? Ar gavote jai naujų narių?

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

rr

Motery Balsas Už Taikę ir 
Vaiky Gyvybės Apsaugą

Mokslas Atmeta Daug 
Senybiniy Spėjimų

reso Rezoliucijos už Taiką 
sapnuoja užkariauti žmones 
ir tautas visame pasaulyje.

Bet mums, mūsų sūnums, 
ir mūsų vyrams, bandymas 
užkariauti pasaulį gali 
reikšti tik mirtį, nuniokoji
mą, sunaikinimą.

Kaip kad moterys visur, 
mes norime išauginti savo 
vaikus sveikais ir naudin
gais nariais demokratinėje 
visuomenėje. To atsiekimui 
mes turime turėti minties 
laisvę, teisę prie savo pažiū
rų, ir progą vesti pirmyn 
mūsų demokratiją.

Mes stojame su moteri
mis visur už taikų pasaulį, 
brolybę ir laisvę visiems 
žmonėms. Mes šaukiame 
visas Amerikos moteris su
siprasti, jog valanda jau 
vėlyba ir reikalas didis vie
nytis savo susiedijose ap
link programą už taiką, 
dirbti šiems siekiams:

1) Stiprinti ir patvirtin
ti mūsų paramą Jungtim 
Tautoms kaipo tikram in
strumentui už taiką, pasi- 
remiančiam Keturių Di
džiųjų koopėravįmu ir dery
bomis;

2) Atsišaukti į preziden
tą Trumaną, kad jis, einant 
Franklin Delano Roosevelto 
tradicija, susitiktų su pre
mjeru Stalinu derybomis iš
lyginti skirtumus ir įsteigti 
susipratimą už taiką;

3) Reikalauti uždrausti 
atominę bombą, kadangi 
jau patsai jos buvimas kelia 
nuožiūrą ir nepasitikėjimą 
Jungtinėmis Valstijomis 
tarpe kitų šalių;

4) Atmesti Atlanto Pak
tą kaipo dalinantį pasaulį 
į dvi kempes ir rausiantį 
Jungtinių Tautų papėdę;

5) Reikalauti valdžios 
budžetą vartoti socialiams 
sveikatos ir gerovės reika
lams liaudžiai, o ne milži
niškiems militariškiems pa
ruošimams.

Amerikos moterys, taika 
gali būti laimėta! Pakelki
te savo balsą!

Gyvybė mūsų vaikų — 
mūsų ateities gentkarčių — 
randasi mūsų rankose!

Visas pasaulis žiūri į 
mus.

Ant mūsų rymo viso pa
saulio likimas.

Vienykimės ir darbuoki
mės už taiką!

★ ★ ★
Šią rezoliuciją, priimtą 

Amerikos Moterų Kongreso 
pirmojoje konvencijoje, įvy
kusioje New Yorke gegužės 
6-8 dienomis, 1949 metų, 
energingai vykdo tos orga
nizacijos skyriai ir tam pri
tariančios tautinės organi
zacijos.

Jeigu jūsų mieste randa
si skyriai, darbuokitės su 
jais sykiu.- Nesant skyrių, 
pagalvokite, ką jūs vienos iš 
tų darbų už taiką galėtumė
te atlikti. O jei ir darbui ne
turite galimybių, gal išsi
galite prisidėti nors para
ma, kurią moterų darbui 
už taiką galite atsiųsti per 
LLD Moterų z Komitetą ar 
įteikti per vietinę LLD kuo
pą. Pasidarbuokite, nes dar
bas už taiką, kaip sako ši 
rezoliucija, yra ypatingai 
motery biznis! Aldietė.

Iš Amerikos Moterų Kong
Susirinkusios Moti nos 

Dienos išvakarėse, mes pa
sižadame suformuoti ir iš
saugoti tą vieną dovaną, ku
rią geros ir tikros motinos 
visur brangins už vis la
biausia — TAIKĄ. Taiką, 
išaugusią laisvėje ir saugu
me visoms moterims ir jų 
šeimoms.

Kaip plėga, karas grąso 
apžioti mūsų namus ir su
naikinti mūsų šeimas. At
ėjo momentas, kuomet kiek
viena moteris, motina, žmo
na ir sesuo turi užimti savo 
vietą.

Taika yra ypatingai mo
terų biznis. Yra išsaugoji
mui kartu savo namų ir šei
mos, apsaugai sveikatos, 
apšvietos ir pačios gyvybės 
savo vaikų.

Tvėrėja naujos gyvy
bės ... ji turi būti sargu vi
sokios gyvybės.

Vienok jau ir dabar mū
sų šeimos atmoka karo kai
ną. Bėgiu 12-kos valandų 
kongresas paskyrė 22 bilio- 
nus dolerių karui. Penkios 
dešimt vienas nuošimtis (po 
51 centą iš kožno mūsų tak
sų dolerio) prezidento Tru- 
mano budžete yra paskirtas 
karo tikslams. Bet tiktai še
ši centai iš kožno dolerio te
skirti namams, mokykloms, 
sveikatai ir visiems mūsų 
šalies naminiams reikalams.

Kasdieną spauda ir radi
jas šaudo Į mus užkarinė- 
mis kalbomis tikslu įtikinti 
mus, būk mums gręsianti 
užrubežinė valstybė.

Kur yra tas priešas, ku< 
ris gręsia mūsų šaliai?

Europos žmonės tebesi- 
stengia atsistoti ant kojų... 
užsigydyti žaizdas karo, ku
ris buvo kariaujamas ant jų 
•pačių slenksčio, jų pačių 
kieme. Tą karą buvo pradė
ję naciai agresoriai (užpuo
likai), kurie norėjo užka
riauti pasaulį. Tenai r nėra 
tokios šalies, kuri galėtų 
suburti tiek daug spėkų ir 
turto, kokio reikėtų nori n- 
čiam vesti užpuolimo karą 
prieš Jungtines Valstijas, 
turtingiausią valstybę pa
saulyje.

Gruodžio mėnesį, 1948 
metų, šeši šimtai delegačių 
iš 56 valstybių, atstovau
jančios 81 milioną moterų, 
susirinko Budapešte į Pa
saulinį Taikos Kongresą 
pareikšti, kąd moterys vi
sur kovos už taiką. Po to 
kongreso Tarptautinė De
mokratinių Moterų Federa
cija įvykdė žymų vaidmenį 
sušaukime ir suorganizavi
me Pasaulinio Taikos Kon
greso, įvykusio Paryžiuje 
balandžio mėnesį, 1949 me
tais, kur dalyvavo delegatai 
iš 72 šalių, atstovaują šešis 
šimtus milionų pasaulio 
žmonių. Mes pareiškiame 
mūsų užgyrimą Paryžiaus 
Taikos Kongreso siekių, ir 
užgiriame šaukimą Vakarų 
Žemyno Konferencijos už 
taiką.

Mes, Amerikos moterys, 
turime specialę atsakomybę 
sau, moterims . visur kitur, 
nes Stambiojo Biznio inte
resai mūsų pačių šalyje 
kursto karo pavojų. Jiems 
karas yra, pelningas. Jie

Laike CIO Transporto Workers Unijos nariu streiko prieš Louisville Railway Co., 
Kentucky, unijistai vairavo 700 privatišk ų mašinų patarnauti užstreikuotų linijų ke
leiviams, kurių, sakoma, oerveždavo ' po 80,000 kas dieną, nemokamai. Firina su

sitaikė su unija, dadėdama po 6 centus už valanda mokesties priedo.'

Amerikietiškai Siekiant “Aukštybių”
Ne viskas pas mus yra 

bloga ir ne viskas gera. Ir 
ne viskas tas iškyla aikštėn. 
Ypatingai nekeliamos aikš
tėn blogybių priežastys —- 
žmonės bijosi bausmių už 
nukaukavimą blogdarių.

Norisi priminti mūsų gy
venimo porą keistenybių, 
kurios, jeigu mes dar turi
me nors kiek padorumo, tu
rėtų priversti mus susilai
kyti nuo skelbimosi virš
žmogiais, viso svieto išgany
tojais nuo komunizmo. Tu
rėtų priversti pagalvoti ir 
apsitvarkyti savame ameri
kietiškame kieme.

★ ★ ★ 
žudymo Heromanija

Kokie pas mus herojai? 
Kas visko turi? Kas visur 
laimi? Kuo gali pagarsėti?

Mažiausia devyniose iš 
dešimties, man matytų ame
rikietiškų filmų kas nors 
ką nors nužudo ar bent vai
kosi nužudyti. Plėšikai, 
žmogžudžiai, vagys, apgavi
kai figūruoja — jie gabūs, 
greiti, gražiai puošiasi, šau
niai lėbauja, visur keliauja.

Paimk laikraštį — ir vėl 
pirmoji vieta tiems patiems 
ar bent šiaip jau pinigin
gam asmeniui.

Argi nuostabu, kad daž
nai matosi - girdisi žinios, 
jog mergšės ir pusberniokai 
bando pagarsėti žmogžudys
tėmis, nes tas labai madnu? 
Jie su pasididžiavimu pri
sipažįsta, būk jie turėję 
“urge,” jie turėję atlikti ką 
nors “exciting,” kaip toji 
mergšė, kuri pašovė Wait- 
kų. Būtų nušovusi, jeigu 
būtų mokėjusi gerai patai
kyti.

★ ★ ★ ( 
Nenorėjusi Rašyti

Kas ji tokia, ta pašovėja 
Ruth Steinhagen? Viso la
bo mašininkė, dirbo raštinė
je. Argi tokias, kaip ir bile 
darbo žmogų, jūs matėt pa
gerbiant filmose, spaudoje, 
pagarsinant už jų gerą dar
bą? Ne. Nematėte. Neigi bi
le darbą, juo labiau taip va
dinamą “moterų darbą” ap
moka taip, kad iš darbo bū
tų kokia ateitis, kaip ji 
amerikietiškai suprantama 
—■ ateitis su daug pinigų. 
Nesulauksi.

Gi mergšei Steinhageniu- 
tei norėjosi pagarsėti, gau
ti turtingą vyrą, gal ir ke
lis. Argi tūlos jos amžiaus 
(19-kos metų), turėjusios 

pinigų ir progos pagarsėti, 
nėra vedusios, tūla jau ir 
kelintu kartu? O jai tik ra
šyti, rašyti ir nieko neturė
ti lemta. ..

Tos nelygybės ji nemokė
jo suprasti, išrišti, atrasti 
nors priežasties. Tad ji nu
sprendė pagarsėti ameri
kietiškai. Pasiėmė kambarį 
šauniame viešbutyje', kuria
me turėjo apsistoti pagar
sėjęs sporto žvaigždė Eddie 
Waitkus, pasistiprino alko
holiais, pasikvietė jos visai 
nepažinusi Waitku savo 
kambarin ir apšaudė, nes 
— turėjusi atlikti ką nors 
“exciting”, tikslu pagarsėti.

★ ★ ★
Negarsūs Alksta ir Miršta

(Birželio 11-tą rezignavo 
Alien County Infirmary 
(ligoninės) Indiana valsti
joje daktaras Noah Zehr. 
Rezignavo po to, kai bėgiu 
34 dienų mirė 29 ligoniai. 
Mirimų priežastimi, sako 
daktaras, buvo ligonių ne- 
damaitinimas.

Ar mūsų šalyje stoka 
maisto? Ne. Tik jį suėda 
žiurkės — politinės ir viso
kios, kurios ryžtasi pralob
ti ir pagarsėti. Kas joms, 
kad tai reiškia iščiulpimą 
paskutinio lašo kraujo ir 
gyvybės įnamiams mūsų

Šeimininkėms
Šį Skyrių, Veda E. V.

Veršienos “čiapsai” su 
Alyvomis

penki, veršienos (veal) 
“loin chops”

2 šaukštai miltų
2 šaukštai sviesto ar ki

tokių riebalų
pusė šaukštuko druskos 
pusė šaukštuko paprika 
šaukštas rudo cukraus 
šaukštas citrinos sunkos, 

biskis sutarkuotos žievės
nemažas sukapotas svo

gūnas
puodukas tomačių sunkos 
trys ketvirtadaliai puo

duko sukapotų alyvų (pi
mento olives).

Apveik “čiapsus” mil
tais ir abi puses apkepink 
riebaluose. Sudėk visus ki
tus produktus prie mėsos 
(apart alyvų), uždenk ge
rai keptuvę ir šutink apie 
pusę valandos. Dabar supilk 
alyvas ir dar pašutink ke
lias minutes.

įstaigose, kurios pilnos var
gšų, neturinčių galimybės 
apsiginti.

★ ★ ★
Darbo žmogus Pakils
Kol doleris pirks ir par

duos viską, įskaitant die
vus, dorą, įstatymus, patri- 
jotizmą; kol valstybė ne
duos pagarbos ir saugumo 
darbo žmonėms, kuriais yra 
didžiuma mūsų šalies gy
ventojų, tol žmogžudystės ir 
visokios kitos blogdarybės 
plis, dauginsis.

Daugelis darbo žmonių 
jau suprato tą tiesą. Jie ko
voja prieš blogdarybių prie
žastis — išnaudojimą, nei
gimą darbo žmogaus teisių, 
persekiojimus. Jie, kaip tas 
Kristus, nori išvaryti iš 
šventviečių ten “perkančius 
ir parduodančius” žmogų 
vergijon ir visą žmoniją ka
ro kančioms. Jie kovoja už 
taiką. Ir jie už tai perse
kiojami. Už tą kovą dabar 
teisiami New Yorke prie 
Foley Square 12 darbinin
ku vadu, komunistu.

C L ’ z V

Tačiau persekiojimai ne
privers žmoniją grįžti at
gal. Argi to neišbandė ca
ras, moderniškieji “carai” 
Mussolinis su Hitleriu, Či- 
ang Kai-šekas? Klysta ir 
tas, kas mano, būk Truma- 
nas su savo priešdarbinin- 
kiškais - priešliaudiškais 
kongresmanais ir Taft 
Hartley aktu, su savo įca- 
rintais teisėjais galėsią 
žmoniją pastumti atgal.

Darbo žmonių ir bendrai 
liaudies vieningumas plin
ta ir bręsta. Kada nors, gal 
dar ir ateinančiuose rinki
muose, jisai pasuks galingą 
savo šluotą, kuri apšvarins 
daugelio miestų ir valstijų 
įstatymdavystes ir valdvie- 
tes. Jei ne šiandien, tai ry
toj ; jei ne šiemet, tai kitais 
metais darbo liaudis paro
dys galią savo balso, su ku
riuo reakcija bus priversta 
skaitytis.

M-tė.

Reikiant persodinti dai
gus ar jau paaugėjusį auga
lą perkelti naujon vieton tu
rėk mintyje tris pamatinius 
dalykus: Neišrauk, bet iš
kelk su kiek galint, daugiau 
žemių; įsodink biskytį gi
liau, negu originaliai buvo; 
kelias dienas palaikyk po 
uždanga nuo saulės ir nuo 
stiprių vėjų.

Tūlų šeimininkių būdavo 
manoma, būk raugintas 
pienas išimas iš audinių ra
šalo ir rūdies plėmus. Šio
mis dienomis chemistai tai 
patikrino ir patyrė, kad 
vieton vieno plėmo, tuo bū
du tik galima pasidaryti 
dvigubą plėmą, daug sun
kiau išvalomą.

Pienelį, sako jie, pasili- 
kit maistui.

★ ★ ★ ,
John Orth, Palisades In

terstate Parko muziejų di
rektorius sako, kad miestie
čių vaikus yra lengviau iš
mokyti gamtotyros, negu 
kaimiečių. Priežastis: kai
miečių vaikus esą reikią ne 
mokyti, bet atmokyti, tai 
yra išmušti iš jų galvų tą, 
ką jie kas dieną m,ato, kuo 
jie anksčiau susidomėjo už 
miestiečių vaikus, tačiau 
buvo neteisingai informuo
ti.

Argi nuostabu, tad, kad 
taip sunku išmušti iš jau
nų ir senų vaikų tą, kas

Praėjus Motery 
Konvencijai

Delegatės iš New Yorko 
grįžo namo nedarniegojusios 
ir nepavalgiusios kaip rei
kia. Kitas tolima kelionė 
privargino. Bet jos užsiga
nėdino atliktu naudingu 
darbu, padarytu žingsniu’ 
pirmyn. Jos —kovotojos už 
taiką, ir už demokratija sa
vo šalies, kurioje jos gyve
na, ir visų žmonių gerovei.

Karas yra baisus visiems, 
išskyrus tuos fabrikantus, 
kurie iš karo darosi pelnus, 
kruvinus milionus krauna
si, nepaisant žmonių kanky
nių ir žuvimo gyvybių.

Ši moterų konvencija užsi
brėžė pastoti kelią toms žu
dynėms. nekaltų žmonių. 
Amerikietės su viso pasau
lio moterimis paskelbė ko
vą prieš karą. Susirišusios 
į vįeną stiprią organizaciją 
moterys nepaliaus dirbusios 
kol nebus įvykinta taika.

Dabar klausimas, kaip 
draugijos pasitiks savo 
siųstas delegates, ar pildys 
tuos konvencijos tarimus? 
Ar narės stos į darbą. Juk 
atsiranda ir tokių, kurie ne
supranta reikalo kovoti kol 
jo asmens ar šeimos nepa
lietė. Taigi, mūsų visų mo
terų priedermė eiti aiškin
ti reikalą visiems bendrai 
darbuotis už taiką. Gal ir 
silpnesni susipras, stos į 
naudingą darbą. Kartą su
sipratę, žmonės nenorės ma
tyti savo vaikus alkanais ar 
kare sužeistais, jie eis kovo
ti už savo kasdieninius rei
kalus ir už taiką.

Eva Simans.

Perdaug šiltas oras praė
jusią savaitę sunaikinęs apie 
$500,000 vertės New Yorkan 
atgabentų bananių, kurios 
dėl karščių per greit prinoko, 
nespėjo išparduoti. Jei oras 
tebesilaikys karštas dieną ki
ta, turėsią išmesti dar už 
$250,000. Išmes, bet nupi
gintomis kainomis neparduos 
žmonėms.
3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Tręč., Birž. 22, 1949

jiems planingai, tiksliai, 
bet neteisingai buvo įkalta 
galvon per kelerius ar ke
liolika mokslo metų apie 
pasaulio santvarką, apie 
klasių santykiavimą, apie 
tai, būk vyrai iš prigimties 
esą gaidžiais, norį muštis, 
tai dėl to karas esąs “neiš
vengiamu.”

Per tiek metų mokyklose 
kaltą ir “zalatytą” netiesą, 
kas dieną, per visą gyveni
mą panaujina, pastiprina 
spauda. Ir visi tie riksmai 
susiveda į “Garbė ant aukš
tybių doleriui! Šlovė ir ga
lybė tam, kas jį turi!”

Užtruks dar ilgai, kol ti
krasis mokslas prablaivys 
mūsų žmones, nukaukuos 
dolerio idijotizmą, o sugrą
žins žmonėms supratimą 
žmogiškųjų vertybių.

Mokslas jau seniai atme
tė mėnulio reikšmę sėjos 
laikui nustatyti ar derliui 
padidinti.

Tarybų Sąjungos respu
blikose, tarpe tų ir Lietuvo
je, kur viskas pamatuojama 
mokslu, net pas Dievą nebe
sikreipia dėl derliaus. Jie 
tik gerina dirvožemį, jo 
įdirbimą, prižiūri derliaus 
nuėmimą ir sutvarkymą. 
Dėl to jie džiaugiasi kas 
metai vis didėjančiu derliu
mi.

žmonės, ypačiai bežemiai 
ir mažažemiai, karčiai tebe- 
atsimena tas dienas, kuo
met kas dieną meldėsi “duo
nos mūsų visų dienų,” ta
čiau dažnai tekdavo paval
gyti be duonos.

Pasakyk moderniškai 
jaunai moteriškei, būk ji 
tūlomis savaitėmis savo 
gyvenimo neturinti praus
tis, nes prarasianti moteriš
kumą, jinai paskaitys jus 
už abejotinos protinės svei
katos asmenį. O buvo laikai, 
kuomet “Dievo dovanos” 
reikėjo “nelie.sti.”

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

Dept., 427 Lorimer Street, 
Brooklyn 6, N. Yf
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Tarybų Estijos Literatūros Suklestėjimas
Rašo P. Vijdingas

(Tąsa)
16. XI. Dvi naktis iš eilės operacijoje. 

Susprogdinome įmonę, pavertėme nebe
naudojamu geležinkelį. Tilto nepavyko 
paimti. Jį gynė stambios priešo jėgos. 
Mokausi partizanų akademijoje neblo
gai. Kautynėse tuo tarpu sekasi; gaila, 
jei gyvenimas nutrūktų prieš mūsų per
galę, o ji ateis, — tai žino ir mūsų prie
šai.

Triobiškių kaime senelė, lydėdama 
mus, pasakė: “Padėk jums, dieve, nuga
lėti.” Daugelis taip sako. Gyventojai su 
mumis, liaudis su mumis, mes privalo
me nugalėti, tai mūsų pareiga.

18. XI. šiandien forsavome Pripetę. 
Tai trečioji upė mūsų žygyje. Viskas pri
klauso nuo to, kas laiko savo rankose ini
ciatyvą. Partizaniniame kare iniciatyva 
visuomet yra mūsų rankose. Priešas ne
žino ir negali žinoti, kur mes eisime, 
kur jam mūsų laukti; nežino bent iki 
tol, kol neatsiras išdavikų, šiandien, ro
dos, jis bandė mums jų įsukti. Reikia iš
siaiškinti. Naktį vėl 
su išmintingu seniu 
protinga galva!

19. XI. Už mūsų 
miegojau. Žmonės iš 
Kursko, žmonės mūsų tėvynės! Kiek jų 
prasiskverbia pro frontą į priešo sritį, 
ten jie dirba savo nepastebimą, bet pa
vojingą vokiečiams darbą. Lėtai, bet tik
sliai graužia jie jo karinę mašiną, ir at
eis diena — priešas nugrius, sugargęs 
priešmirtinės konvulsijos krečiamas. Jų 
vardas — tarybiniai žvalgai. Bet tegul 
tyli tuo tarpu popierius, tegul tyli. Įsi- 
minsim tik šią naktį, — tylią, speigingą 
ir paslaptingą, apšviestą gaisrų pašvais
tės, — ir tylius užšąlančios Pripetės 
garsus. Mes todėl ir nemiegame naktimis 
ir laukiame, kad iškiltų Dniepro ir Pri
petės vandenys ir nuplautų nuo krantų 
paskutiniuosius vokiečių dvėsenos pėd

sakus. Ateis pavasaris, mūsų pavasaris!
Mūsų pavasario pranašai Kovpako ir 

Rudniovo pėdomis pramina partizani
nius takus pirmame Poliesės sniege.

Nina — mielas septyniolikametis au
tomatininkas ir Ania — brangi, nepažįs
tama man maskvietė Ania, žuvusi kau- 

, tynėse prie Demechos stoties. Žuvo švie
sus žmogus, savo mirtimi metęs iššūkį 
priešui ir savo ankstyvu žuvimu įrodęs 
mūsų reikalo nemarumą. Nepažinojau, 
nemačiau aš jos gyvos, bet priešmirtinio 
šauksmo, išsiveržusio iš jos krūtinės, ne
pamiršiu niekada. Daug naktų priešaky, 
kovingų ir taikių naktų, ir, gal būt, kiek
vieną tokią naktį su žvaigždėmis nuaidės 
“A-a-ach . . .” ir minkštai kris kūnas ant 
įšalusios žemės. O vakare iškrito pirmas 
sniegas, jis apdengė mirties marškomis 
žemę ir kūną merginos, atidavusios savo 
gyvybę už tėvynę. Ir automatininke Ni
na, drąsi ir pramuštgalvė, visada, lyg 
berniokas, sukištomis giliai į kišenes 
rankomis, kovojanti taip pat, lyg bernio
kas, pramuštgalviškai. Kai jai nedavė 
automato, ji ėmė verkti ir vis dėlto iš
verkė sau ginklą. Šiandien įsikalbėjome, 
eidami kolonoje. Tėvas žuvo nelaisvėje 
Michailovskio vienkiemy; jį sudegino vo
kiečiai, o duktė nuėjo keršyti už tėvą. 
Mokėsi prie vokiečių mokykloje. Du kar
tus kvietė policijon ir žandarmerijom 
Ūsuotas bošas avino akimis aiškino jai 
su vertėjo pagalba virtuvės perspektyvos 
puikybes, pažadėtas jai fiurerio; o mer- 

. gina, atėjusi pas partizanus, išverkė sau 
automatą ir nuėjo kautis. Sunku, esant 
septyniolikos metų amžiaus, žudyti žmo
nes . . Pirmojo savarankiškai nukauto
jo vokiečio akys sapnavosi jai dvi savai
tes. Bet reikia užmušinėti priešus, ir ji 
tai daro.

Garbė jums, mūsų mergaitės!
21. XI. Buinovičiai. Naktis. Dega žan- 

darmų lizdas. Trys namai, dzotai, visas 
. ’ jų skruzdėlynas, aptvertas spygliuota 

viela. Štai jis — naujosios tvarkos Eu
ropoje simbolis. O aplink gaisravietę, 
parietęs uodegą, bėgioja mokytas šuo — 
vokiečių vilkė. Gailiai žiūri protingomis 
akimis ir nesupranta: ją mokė gainioti 
žmones su rusišku kvapu, persekioti juos, 
o paklusti ponams mėlynomis milinėmis. 
Ir staiga ponai — “mėlynos milinės” —

bėgo neatsižiūrėdami ir net pamiršo sa
vo ištikimą šunį. O rusiškas kvapas įsi
veržė tvirtovėn, padegė namus, išardė 
vielas, sandėlius ir šeimininkauja visur. 
O kiek dar priešaky tokių nesusivokian
čių, klausiančių šuniškų akių! Ne vienas 
tėvynės išdavikas Baltarusijoj ir Ukrai
noje, Prancūzijoje ir Norvegijoje su
kauks iš nustebimo, išvydęs mus su nau
jutėlaičiais automatais, kai mes griausi
me ir laužysime “naujosios tvarkos” pa
matus.

Duoną, grūdus — štai ką saugojo žan
darmerija. Ėsti, esti — ir viešpatauti vi
same pasaulyje — štai dėl ko kariauja 
tavo “mėlynos milinės,” vargše vokiečių 
vilke. O tu galvojai apie ištikimybę ir 
draugystę.

O duona per dvi tris valandas, mums 
leidus, buvo išgraibstyta gyventojų.”

ilgai šnekučiavausi
Kovpaku. Šviesi,

Pripetė. Naktį ne- 
Mozirio, žmonės iš

XIV
Forsavę Dnieprą ir Pripetę, mes atsi

dūrėme miškuose, kurie ištisu masyvu 
dengia šiaurinę Žitomiro ir Roveno sri
čių dalį ir traukiasi toliau į šiaurę, Bal
tarusijos pietinių sričių link. Pati gam
ta paskatino įkurti čia partizanų sritį.

Mes žygiavome dieną. Rudniovas po 
kiekvieno žygio darėsi linksmesnis. Jis 
išlėkdavo ant savo balto arklio į priekį, 
į kolonos priešakį, pas žvalgybininkus, ir 
juokaudavo su jais. Kartais sustabdyda
vo arklį, ištiesdavo ranką į snaudžiantį 
męslvą šilą, ant kurio minkštais kuokš
tais krito baltas sniegas, ir juokais de
klamuodavo:

Nuo šiolei švedui mes grasinam, —
Čia miestas pastatytas bus
Piktumui išdidaus kaimyno .,.

ir linksmai juokėsi.
Pietinė Pripetės baseino dalis — ny

kus, pelkėtas kraštas, ištisai apaugęs 
miškais. Per jį neina plentai, ir beveik 
nėra didelių miestų. Toli vakaruose, pri
sišliejęs prie šio vientiso masyvo, vieni
šai stovi Kovelis. Arčiau į rytus — Sar- 
nų miestas, miško pietryčiuose — Ovru- 
čas, — štai ir visi miestai to didžiulio 
miškingo krašto, išsiplėtusio per šimtus 
kilometrų Pripetės baseine ir jos inta
kuose. Atrodė, lyg pati gamta apdraudė 
jį nuo karo.

Eidami miško keliais, mes dažnai ap
tikdavome dešimtimis kaimų, nemačiu
sių priešo kariuomenės ir tik iš pasako
jimų girdėjusių, kad kažkur kariauja. 
Karas aplenkdavo juos: viskas traukda
vo pietų keliais ar asfaltu iš Lvovo per 
Roveną Kijevo link, arba labiau į šiau
rę —• iš Bresto Minsko kryptimi. O kai
mai gyveno pamirštą ramų gyvenimą, 
jusdami karo kvėpavimą nebent iš šunų 
mokesčio, * įvesto kažkokio apykvailio vo
kiečių komendanto, kuriam fiureris bu
vo pavedęs valdyti šiuos rajonus.

Karas ėjo pro šalį, tik retkarčiais pri
mindamas save ūžimu lėktuvo, praskren
dančio aukštai danguje virš tų pragaiš
tingų vietovių. Bet jeigu šių laikų ka
riuomenei, kariaujančiai manevrinį ka
rą, tasai kraštas buvo aiškiai netinka
mas, tai geresnės vietos perkelti parti
zanų bazei iš Briansko miškų j vakarus 
nebuvo galima rasti. Mūsų žygiu parti
zaninis sąjūdis iš Ukrainos rytų iš kar
to buvo perkeliamas į visą dešiniąją Uk
rainos pakrantę, į jos vakarines sritis.

Buvo sprendžiamas likimas partizani
nės srities, kuriai buvo lemta suvaidinti 
svarbiausiąjį vaidmenį Ukrainos dešinio
sios pakrantės partizanų sąjūdžio plėto
tėje. Buvo tik sprendžiamas, bet dar ne
išspręstas. Visos tos pragaištingos, pel
kėtos vietovės, sudarančios keletą admi- 
nistratyvinių rajonų — Lelčicų, Rakiti- 
nųr Slovečnų, Stolinskių, — dydžiu ly
gių nemažai sričiai, vokiečių valdžios or
ganų buvo sujungtos į vieną apygardą, 
arba, jų kalba, “gebytą.” Apygardos gal
va — gebytskomisaras — savo reziden
cijai pasirinko rajoninį Lelčicų miestelį 
ir gyveųo ten žandarmų bei policijos ba
taliono saugojamas. Tol, kol mes nesu- 
trinsim Lelčicų gebytskomisariato, nega
li būti ir kalbos, apie partizanų srities 
įkūrimą.

(Daugiau bus.)

Nuo tos istorinės dienos, 
kada Estija įstojo į broliš
ką Tarybų Socialistinių res
publikų šeimą, praslinko aš- 
tuoneri su puse metų. Bet 
kaip tik tuo laikotarpiu at
sivėrė nesuskaičiuojami 
liaudies kūrybos šaltiniai 
visose gyvenimo srityse. 
Komunistinė nacional. po
litika sudarė visas sąlygas 
audringam estų tau- 
tos ekonomikos ir kultūros 
augimui. Gaudama visapu
sišką didžiosios rusų tau
tos pagalbą, estų liaudis, 
praturtinta prie šakinės 
tarybinės kultūros lobiais, 
pasiekė didelių laimėjimų 
vystant savo kultūrą, na
cionalinę savo forma, socia
listinę savo turiniu.

Įkūrus Estijoje Tarybų Išytojas 
valdžią prieš rašytojus, po
etus ir dramaturgus iškilo 
garbingas uždavinys —da
lyvauti savo kūryba socia
listiniame jaunos tarybinės 
respublikos pertvarkyme, 
liaudies auklėjime komuni
zmo dvasia.

Literatūra Įgijo naują 
didvyrį — komunizmo sta
tytoją. Literatūra įgijo ir 
naują skaitytoją. Tarybų 
valdžios metais knygai at
sivėrė platus kelias į pačias 
liaudies gelmes. Respubli
koje kas trečias žmogus — 
yra bibliotekos abonentas. 
I) au g i a tū ks t a n t i n i ai s tira
žais išperkamos grožinės,

politinės ir -mokslinės lite
ratūros knygos, išleidžia
mos stambių valstybinių 
leidyklų: ^Grožinė literatū
ra”, “Politinė literatūra”, 
“Mokslinė literatūra” ir 
“Pedagoginė literatūra”, 
1948 metų pabaigoje kiek
vienam Estijos gyventojui 
teko 22 knygos, išleistos 
per paskutinius 4 metus.

Šių dienų estų tautos gy
venimas, prisisunkęs galin
go darbo pakilimo, naujo
sios statybos patoso. Tary
bų Estijos valstietija stojo 
į naują kelią — kolektyvi
zacijos kelią. Tarybų Esti
jos rašytojai nepaliko nuo
šalyje nuo svarbiausių savo 
tautos gyvenimo įvykių. 
Respublikos nusipelnęs ra-

; Martas Raudas, 
per eilę metų dažnai lanky
davosi Kirblio valsčiaus, 
Lijanetaa kaime, kur per
nai buvo sukurtas kolekty
vinis ūkis. Bendravimo su 
tarybinio kaimo žmonėmis, 
perėjusiais į naują kelią, 
išdavoje, jis parašė poemą 
“Žemė auga” — jaudinan
čiai pasakojančią apie estų 
kaimo naują gyvenimą.

Rašytojas Osvaldas Too- 
mingas, sekęs audringą že
mės ūkio elektrifikacijos ir 
mechanizacijos suklestėji- 
jimą, parašė pjesę “Sužiba 
ugnys”. Jos didvyriai 
paprasti valstiečiai, 
tvarką senąjį kaimą.

yra 
per-

Respublikos nusipelnęs 
rašytojas Johanes Semperis 
pasirodė su pjese “Persi
laužimas”. Pjesėje parody
ta socialistinė kaimo staty
ba 1948 metais, kurie įeis į 
istoriją, kaip valstiečių, 
stojusių į kolektyvizacijos 
kelią, gyvenimo persilauži
mo metai.

Jaunasis rašytojas Han
sas Leberehtas parašė ta
lentingą o apysaką apie estų 
kolektyvinį ūkį, sukurtą ra
jone, kur netolimoje praei
tyje individualiniai valstie
čiai beviltiškai kovojo su 
pelkėmis. Tiktai kolektyvi
nis valstiečių darbas galėjo 
nugalėti gamtos jėgas. Apy
saka “Šviesa Koordijyje”— 
viena reikšmingų ir vertin
gų estų tarybinės literatū
ros kūrinių.

Didelį pasisekimą skaity
tojų tarpe turi kūriniai, 
kurių temos liečia didvyriš
ką estų tautos kovą su vo
kiškaisiais okupantais Tė
vynės Karo metais. Daugia
tūkstantiniu ’ tiražu išsipla
tino Eduardo Mianiko karo 
metu novelių rinkiniai “Šir
džių išmėginimas” ir “Pen
kiolika žingsnių,” , O. Too- 
mingo apysaka “Vienintelis 
kelias” ir daugelis kitų es
tų rašytojų kūrinių, ka

iriuose pasakojama apie ne
senų kovų dėl tarybinės tė
vynės laisvės žmones ir įvy
kius.

Kalbant apie tamprius 
rašytojų ryšius su vykstan
čiais respublikoje įvykiais, 
būtina pažymėti vystymąsi,

Estijai naujo literatūrinio 
žanro — meninės apybrai
žos. Estų buržuaziniai ra
šeivos, vadinamieji litera- 
tūros teoretikai ir kritikai, 
skelbė lozungą “menas me
nui.” Jie buvo išbraukę iš 
literatūros meninę apybrai
žą.

Tarybiniai Estijos litera
tai, mokydamiesi iš Tarybų 
Sąjungos geriausių rašyto
jų - apybraižininkų, įsisa
vino šitą sudėtingą ir labai 
įdomų žanrą ir pasiekė ja
me nemažų laimėjimų. 1948 
metais išėjo iš spaudos ži
nomo novelisto ir dramatur
go Aadu Hintos meninių 
apybraižų knyga “Darbo 
žmonių portretai.” Apybrai
žos yra skirtos geriausiems 
respublikos socialistinės 
statybos žmonėms, kurių 
vardai žinomi visai estų 
liaudžiai. Meniškai teisin
guose gyvenimo aprašymuo
se autorius atskleidžia savo 
didvyrių sunkią padėtį, jų 
kelią j garsius Tarybų Esti
jos žmones, jų pasiaukoja
mą atsidavimą tarybinei 
santvarkai, troškimą duoti 
Tėvynei kaip galima dau
giau savo darbo vaisių.

Pirmaujančioji vieta Ta
rybų Estijos literatūroje 
teisėtai priklauso respubli
kos liaudies rašytojui, du
kart Stalinines premijos , 
laureatui Augustui Jakob
sonui. Pastaraisiais metais 
jis parašė tris pjeses: “Gy
venimas citadelėje,” “Kova 
be fronto linijos” ir “Dvi

(Tąsa 5-me pusL)

Bostonas ir Apylinke

DIDYSIS PIKNIKAS
Paramai Dienraščio Laisvės

Piknikas prasidės CJ I I Q l.«8<7 Programas prasidės
1 vai. po pietų oCiCIHdtliCIlį^ lul.CpOS <5 J lily ' 5 vai. vakare

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

Aido Choras iš Worcester, Mass., vadovaujamas Karsokienės.

MAYNARD, 
MASS.VOSE PAVILION PARK

GRAŽI MUZIKALE PROGRAMA:
AIDO CHORAS, WORCESTER, MASS, 

vadovaujamas J. Karsokienės

NORWOODO VYRŲ ANSEMBLIS
dirigentas St. Paura, akomp. Richard Barris

SOLO, RICHARD BARRISARMONIKA
KALBĖS ANTANAS BIMBA 

Laisvės redaktorius iš Brooklyno

Ccrrvoni Orkestrą Šokiams
I )alyvaukite visi šiame piknike ir paremkite dienraštį Laisvę. — Komitetas

4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Tree., Birž. 22, 1949
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MONTREAL, CANADA
Iš Pašalpinės Draugijos 
Susirinkimo

Birželio 10 d. įvyko M LSD 
Pašaipiuos Draugijos mėnesi
nis susirinkimas, Vytauto 
Klubo svetainėje. Susirinki
mas buvo neskaitlingas, prie
žastis bene bus ta. kad nariai 
pamiršę pi ūmesnius nutari
mus, jog vasaros laiku, bir
želio, liepos ir rugpjūčio me
nesiais susirinkimai įvyks ne 
sekmadieniais, bet penktadie
niais, tai yra, kiekvieno mė
nesio antrą penktadienį. 
Toks pakeitimas pasitarnauja 
tiems, kurie vasaros metu 
myli išvažiuoti “week-end” 
kur nors iš miesto. Nariai 
turėtų tą priimti domėn ir

Maynard, Mass.

Bušai į Laisves Pikniką
Liepos 3 July

Tuojau užsisakykite vietą buse, važiavimui 
į didįjį Laisvės pikniką.

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

Tikietas i abi pusi $1.25
Busas iš Lawrence, Mass.

Išeis nuo Lietuvių salės, 41 Barkley Street
11 valandą ryto.

Worcester, Mass.
Busas išeis nuo Lietuvos Sūnų ir Dukterų Svetainėms,

29 Endicott St., 12 vai. diena. Kelionės kaina
7 V

į abi puses $1.50 suaugusiems ir 75c, vaikams, 
kurie užims sėdynes.

CHARLES

August Gustas
BELTAIRE FLORIST

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

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

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.
j 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.

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

! pasistengti sekančiuose susi- 
i rinkimuose dalyvauti.

Į Draugijos Vajus 
i

Paskutiniais mėnesiais buvo 
vedamas Montrealo Lietuvių 

I Sūnų ir Dukterų Pašalpinės 
Draugijos vajus dėl naujų 
narių gavimo. Vajaus rezul- 

I tatai, reikia pasakyti, gana 
gražūs: gauta viso 35 nauji 
nariai. Pasidarbavusiųjų tar
pe randasi didelis Dr-jos pa- 
trijotas ir ilgametis darbuo
tojas, dabartinis iždininkas 
drg. E. St re 11 is. Jis gavo 16 
naujų narių. Su mažesniu 
skaičiumi naujų narių seka 
vicepirmininkas drg. J. Pele- 

I kauskas, J. Vilkelienė, J. Ta-

J. ROMAN
Laidotuvių 

Direktorius

i

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. Vemon St.
PHILADELPHIA, PA.

Tel. Poplar 4110 

ruška, T. Matiukas, A. Boty- 
rienė, Varaška, Bilevičius ir 
Subačius.

★
Draugijos Išvažiavimas

Jau pirmesniuose MLSD 
Pašalpinės Draugijos susiriif- 
kimuose buvo iškelta ir dis- 
kusuota, kad šiais metais 
draugija suruoštų kokį nors 
išvažiavimą. šitas sumany
mas šiltai buvo visų priim
tas ir Įpareigota valdyba, 
draugo su parengimų komi
sija šiuo reikalu rūpintis ir 
surasti tinkamą dėl išvažiavi
mo vietą. šiame susirinkime 
buvo išduotas raportas, kad 
surasta labai graži vieta, prie 
upelio ir su dideliu maudy
muisi prūdu, tik 20 mailių 
nuo Montreal©, tai pas 
draugijos narį drg. Vckterį 

i ant ūkės, šiam išvažiavimui 
drg. J. Vekteris sutiko vietą 
duoti veltui.

Išvažiavimas nutarta ruošti 
26 d. birželio (June). Tam 
bus paruošti ir platinami ti- 
kietai, pasamdyti busai ir or
ganizuojami nariai.

Draugijos nariai, nepra
leiskite šios retos ir labaJ ge
ros progos gražiam pasilinks
minimui. Stengkitės kuo di
desnis skaičius dalyvauti.

Susilaukė Sūnaus
Birželio 9 d. Joną ir Pau

liną Tilėnius aplankė “gar
nys” ir apdovanojo juos sū
num. Motina ir naujagimis, 
abu sveiki.

Linkiu daug laimės ir svei
katos. Koresp.

TARYBŲ ESTIJOS LITE- 
RATŪROS SUKLES

TĖJIMAS
(Tąsa,nuo 4-to pusi.) 

stovyklos.” Už pirmąsias 
dvi pjeses autorius gavo 
Stalinines premijas.

Pjesei “Dvi stovyklos” 
prirašytas epigrafas, čekų 
rašytojo - antifašisto, hit
lerininkų nukankinto, Juli
jaus Fučiko nemirtingieji 
žodžiai: “Žmonės, aš mylė-- 
jau jus! Būkite budrūs!” 
Šis epigrafas nėra atsitikti
nis. Ryškiai menine ir po
litiniai aštria forma rašyto
jas atskleidžia šlykščią vei
klą tarptautinės reakcijos, 
rengiančios naują pasaulinį 
karą. A. Jakobsono pjesės 
yra išverstos į broliškų tau
tų kalbas ir su pasisekimu 
rodomos daugelyje Tarybų 
Sąjungos teatrų.

A. Jakobsono kūrybiniai 
planai — platūs. Jis inten
syviai tęsia darbą, kurda
mas seniai jo užsibrėžtą tri
logiją. Pirma trilogijos da
lis, romanas “Audra,” jau 
baigtas ir rengiamas spau
dai. Be to, A. Jakobsonas 
rašo pjesę “Trys kaštonai,” 
skirtą estų tautos darbo die
noms.

Tarybų Estijos literatū
ra smarkiai kyla. Priešaki
nis literatų būrys, įsijungęs 
į. didelį kūrybinį darbą, pa
skutiniais metais pasipildė 
ir papildomas jaunais ta
lentingais rašytojais, poe
tais ir dramaturgais. Visiš
kai neseniai pasirodė tokie 
vardai, kaip G. Leberehtas, 
J. Šmuulis, E. Mianikas, D. 
Vaarandi, I. Sikemiaė, O. 
Toomingas, bet visi jie jau 
įgijo pelnytą populiarumą 
skaitytojų tarpe.

Jauna Tarybų Estijos li
teratūra vystosi ir stiprėja. 
Estijos tarybiniai rašytojai 
didžiuojasi tuo, 'kad jie su
daro vieną didžiosios tary
binės literatūros būrių, pa
čios idėjiškiausiosios ir pa
čios priešakinės pasaulyje, 
kuri reiškia.naują žingsnį į 
meninį žmonijos išsivysty
mą.

—’—■į '■

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

“Tu privalai pasirašyti ištikimybes priesaiką pirm 
gavimo aplikacijos.”

A. A.
Reiškiam Pagarbą Mirusiam 

Pažangios Rėmėjui ir Draugui

Jonui Kašinskui

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

A. Gotauta 
G. Sienkienė 
V. Žabui 
U. Jurkevičienė 
A. M. Metelionis 
Z. Gobis 
A. Gailiušis 
A. ir M. Sutkai.
A. Griška
B. ir K. Kraptavičiai 
P. ir E. Jočioniai
J. ir R. Savickai 
J. ir A. Klimavičiai 
A. ir M. Andriuliai 
S. ir J. Gareliai 
P. Storonienė
O. Baronienė
R.. Steponkevičienė
E. Sheputis
P. ir M. Smalsčiai

A. ir P. Gyviai
J. ir M. Ginaičiai
P. Vienažindis
M. Prakevičius
G. ir S. Nausiedai
J. ir O. Grebiikai
A. Litvin ,
J. ir M.. Rudzevičiai
J. Aranuk
J. ir A. Urbonai
S. ir S. Lūšiai
J. ir J. Daukai
J. ir Z. Danta
J. Galinskas
F. Mills
S. Gudeliauskienė
A. ir A. Adomaičiai
M. Janulienė
Z. ir A. Ramanauskai
A. ir O. Demskiai

Plečiasi Socialistinis 
Lenktyniavimas

RASEINIAI, kovo 1 d. — 
Vyksta socialistinis lenktynia
vimas tarp Raseinių apskrities 
kolektyvinių ūkių.

“Gegužes Pirmosios” kolek
tyvinio ūkio valstiečiai įsipar
eigojo šiais metais padidinti 
pasėlių plotą '30.5 hektarų, 
užveisti 5 hektarų sodą, iš
plėsti bityną iki 50 avilių. Ko
lektyvinis ūkis 1949 metais du 
kartu padidins stambiųjų ra
guočių ir kiaulininkystės fer
mas.

Be to, kolektyvinio ūkio 
valstiečiai įsipareigojo 1949 
metais išauginti iš kiekvieno 
hektaro visame pasėlių plote 
po 18 centnerių rugių ir kvie
čių, ’o valstiečio Liutkaus 
aukšto derliaus grandis įsi
pareigojo iš 12 hektarų gau
ti po 25 centnerius kviečių iš 
hektaro.

Kolektyvinis ūkis tai]) plat 
plės ii' visuomeninę statybą. 
Įsipareigota pastatyti valdy
bos būstinę, dvi dideles kiau
lides, keturias daržines, pla
čiai išvystyti gyvenvietės sta
tybą.

“Kelias į komunizmą” ko
lektyvinis* ūkis — vienas jau
niausiųjų apskrityje, tačiau 
nežiūrint į tai, prisiėmė pla
čius įsipareigojimus. Kolek
tyvas -šiais metais yra pasiry
žęs pastatyti valdybos būsti
nę, klubą, karvidę, arklides, 
kelias daržines, tris gyvena
muosius namus valstiečiams. 
Jau dabar 4 valstiečių šeimos 
persikėlė į kolektyvinio ūkio 
gyvenvietę. Šiais metais ko
lektyvinis ūkis x pasodins 200 
obelaičių, 100 kriaušaičių, 
daug slyvų, vyšnių bei kitų 
vaismedžių.

Pirmaisiais savo gyvavimo 
metais “Kelias į komunizmą” 
kolektyvinis ūkis išplės pasė
lių plotus 50 hektarų.

Prisiimti įsipareigojimai jau 
vykdomi: išvalyta sėkla, pa
kankamai įsigyta trąšų, bai
giamas žemės ūkio invento
riaus remontas.

Panašius įsipareigojimus 
taip pat prisiėmė ir Salomė
jos Nėries vardo, “Naujojo 
gyvenimo” ir kiti - kolektyvi
niai ūkiai.

, V. Vaidotas, R. Davainis.

1,000 Naujų Gyvulininkystės 
Fermų

Tarybų Lietuvos kolektyvi
niuose ūkiuose suorganizuota 
1,000 gyvulininkystės fermų. 
Jų skaičius kas mėnuo didėja.

Pastarųjų trijų mėnesių 'lai
kotarpyje Šiaulių apskrities 
kolektyviniuose ūkiuose prie

kinių pieno ir kiaulininkystės 
fermų skaičius padidėjo sep
tynis kartus. Klaipėdos, Ša
kių ir kitų apskričių kolekty
vinių ūkių gyvulininkystės fer
mų skaičius padidėjo keturis 
kartus.

Iš Maskvos srities ir Rosto
vo ties Donu naujai sukur
toms fermoms atgabenta ke
letas šimtų motininių kiaulių 
ir veislinių švelniavilnių avių.

Dabar respublikos kolekty
viniuose ūkiuose ruošiami 
diendaržių ir kiaulidžių staty
bų projektai. Gauta per 1,-/ 
500 automatinių girdytuvių, 
didelis kiekis karvėms melžti 
aparatų.

Vienas trečdalis Jungtinių 
Valstijų gyvenamų namų dar 
neturi virimui įrengimų, vir
tuvėj sinkų ii1 maudynių.

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

Progresyvių Partijos metinis pik
nikas įvyksta šį sekmadienį, birže
lio 26 d. Isilcmykite vietą, kadangi 
įvyko pakeitimas, tai bus ,3-ACRE 
PARKE, No. Quinsigambnd Ave., 
Shrewsbury, Mass.' Apie ketvirtada
lis mylios nuo didžiojo kelio, tiltą 
pervažiavus. Programoje bus visokių 
žaislų, dainų ir prakalbą pasakys, 
unijų vadovaujantis darbuotojas Bob 
McCarthy. Galima maudytis, o jei 
lytų, tai pastoges davaliai, visokių 
valgių ir gėrimų ganėtinai. įžanga 
veltui. — D. G. Jusius. (145-7)

BRIDGEPORT, CONN.
Smagus piknikas. Ruošia LLD ir 
LDS vietinės kuopos ir LDS Jaunuo
lių Klubas. Sekmadienį, June 26 d., 
Ginovich Grove, 130 Fairview Ave. 
Ext., prie Reservoir Ave. Nuo 12 v. 
dieną iki 9 P. M. Johnnie and His 
Medley Trio Orkestrą, linksmins šo
kėjus visą popietį. Prakalbos, žais
lai, triksąi visiems įdomūs. Jeigu ir 
lietus būtų piknikas įvyks, nes yra 
gana pastogės. Užkviečiami visi. — 
Rengėjai. (145-6)

PATERSON, N. J.
LLD 84 kp. bendrai su rusais, len

kais ir ukrainais rengia pikniką 
sekmadienį, birželio (June) 26 d., 
rusų parke, West Paterson, N. J. 
Yra kviečiami Petersono ir apylin
kės lietuviai ir kitataučiai atsilan
kyti ir linksmai laiką praleisti ant 
šviežio oro prie skanių užkandžių ir 
įvairių gėrimų, taipgi prie Sohchak 
garsiosios orkestrus. Piknikas prasi
dės pirmą valandą po pietų. įžanga 
ypatai,. įskaitant ir taksus 60 centų. 
Kelrodis — Singac Bus No. 4 
Cross ir Market St., išlipkite ant 
McBride Ave, 2 bloku pervažiavę 
High Bridge ir eikite į kalną porą 
blokų po hairet ten rasite ir pikni
ką. Su AUTOMOBILIAIS atvažiavę 
į Patersono Centrą klauskite, kur 
McBride Ave., High Bridge. Pava
žiavę 2 bloku už tilto sukite po kai
rei į kalną, ten rasite ir pikniką, 
52 Merclinc Avė. — Širdingai kvie
čia — Komitetas. (145-6)

SHAFT, PA.
SLA 199-ta kuopa rengia pikni

ką, kuris įvyks sekmadienį, birželio 
(June) 26 d., bus Brandonville gi
raitėj. Kviečiame vietos ir apylin
kės lietuvius dalyvauti šiame pikni
ke. — Rengimo Komisija.

(145-7)
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Kinija Žengia I 

| Laisvę |
Parašė D. M. ŠOLOMSKAS ' |

Susipažinkite su šiaja milžiniška valstybe. x 
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PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

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

BROOKLYN, N. Y.

*

MATTHEW L 
BUYUS 

(BUYAUSKAS)

/Visokiausi vaistai, kosmetikai kū
dikiam reikmenys, įvairūs daik
teliai, ligonių kambariui reikme
nys už griežtai žemas kainas.

1 1 1

, RECEPTŲ SPECIALIST AL

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

Tel. EVergreen 7-6288
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Laidotuvių Direktorius

□ □ □

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

__— __________________ _

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

1 DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS

Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

TELEVISION
SHUFFLE BOARD

Telefonas
EVergreen 4-9407
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TELEPHONE
STAGG 2-5048

RES. TEL.
HY. 7-8681

I
MATTHEW P. BALLAS

(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABOBIUS
FUNERAL HOME

ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager
(Lalsniuotas Balsamuotojas)

Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 
Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą. 

Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N.
in

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Tree., Birž. 22, 1949
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Kliubiečiai Turėjo 
Išvažiavimą

Birželio 19 d. Lietuvių A- 
merikos Piliečių Kliubas "tu
rėjo busais išvažiavimą į Lie
tuvių Liberty Park, Linden, 
N. .J. Bu vo gražus sekmadie
nis. Nors komercinėje spau
doje meteorologistai gązdino, 
būk būsią lietaus, bet kliu- 
biečių nenubaidė ir jų simpa- 
tikų neišgązdino, net 7 busus 
užpildę nupleškėjo į New 
Jersey valstiją baliavoti. 
Mat, Brooklyne vis dar alučio 
trumpa, bravorų darbininkai 
vis dar laikomis pikietų lini
jose, stambieji bravorų savi
ninkai nepasiduoda unijai. 
Kaip ilgai jie darbininkus 
kankins, kol kas sunku pa
sakyti.

Sudaryme tam išvažiavi
mui gan didelės publikos bu
vo daug prisidėta ir paties 
kliubo gaspadoriaus J. Zaka
rausko, kadangi jis atsikrei
pė į biznierius. Senas biz
nierius Pečinskas sudarė apie 
pusę buso. Taipgi Maspefho 
kliubas gražiai pasižymėjo su 
savo publika. Ir dar pora 
biznierių pasižymėjo, bet ne
turiu užsirašęs jų pavardžių, 
malonėsite atleisti.

Nuvykus į parką apie 11 :30 
ryto komitetas jau buvo pil- 
nai pasirengęs patarnauti pu-Į mūsų gerų rėmėjų ir piknikų 
blikai gėrimais ir valgiais. O j lankytojų piknike nesimatė, 
toji mūsų gabioji gaspadinė Nors rengėjai atsilankiusius 
Augutienė tuojau pradėjo ra- streikierius leido piknikan 
ginti: “Vyrai, eikite čion, j veltui, bet iš anksto ne-
prie valgių, o gėrimas nepra
puls, bus skanesnis, pavalgius 
gerti.”

Reikia pasakj'ti, kad kliu
biečiai vis sumano ką nors 
gerą, naują, kas patiems bus 
naudinga ir publikai gėriau 
patinka. Tie piknikai vieti
niuose parkuose mažesnėms 
organizacijoms niekad gerai 
nepavyksta, publikos į juos 
atsilanko permažai, kas neša 
nuostolių. Didesnėms organi
zacijoms kitaip, Mūsų dien
raštis Laisvė daugiausia pu-, 
blikos sutraukia į vietinį par
ką piknikauti. Po to seka 
kriaučiai, pas kuriuos irgi 
nemažai publikos atsilanko į 
vietinį parką. Kliubiečiai, 
kaipo mažesnė organizacija, 
patyrė, kad jiems geriau pa
vyksta išvažiavimai.

J. Stakvilevičius.

Policijos Atletiškos Lygos 
Greenpoint skyrius birželio 
21-mą pradėjo 14-kos dienų 
karnivalą žaismąvietėje prie 
Box ir Oakland Sts., žais- 
mavietės paramai.

Prie East River ir 22nd 
St. atsidarė stotis, kuri išren- 
duos jūrinius lėktuvus norin
tiems paskraidyti patiems 
juos vairuojant.

Lili Palmer žvaigždžiuoja anglą komedijoje “Her 
Man Gilbey” dabar rodomoje Embassy Cinema, Park 
Avenue ir 42nd St., New Yorke. Toje pat filmoje 

vaidina Peggy Cummins ir Claude Lauphin.

Pasimatykime Birželio 24-tos 
Vakarą, Auditorijoje!

Gal būt sakysite — dabar 
per šilta būti salėse. Tačiau 
taip išsitarę save ir kitus ap- 
gautumėt. Viskas priklauso 
nuo to, kokiose salose. Li
berty Auditorijos patalpos, 
ypatingai auditorijos restau- 
rantas, yra vėsiausia vieta 
Brook lyne.

Kad ten bus nepaprastai 
vėsu šio penktadienio vakarą, 
tam yra dar viena priežastis 
— ten įvyks šalto lemonado 
“pare” pasitikimui keliavusių 
Washingtonan mūsų organi
zacijų delegatų, kurie papa
sakos, ką jie darė gesinimui 
šaltojo karo, kad jis nepa
virstų i šaudymo karą, kad 
mums nereikėtų prakaituoti 
rūpestyje apie savo vaikų li

LDS Trečiosios Apskrities
Darbuote

Piknikas, įvykęs 12-tą die
ną birželio, buvo vidutinis. 
Karštas oras ir streikuojanti 
Elizabeth, N. J., Singerio 
dirbtuve, kurioje dirba gra
žus skaičius lietuvių, tam bu
vo priežastimis. Daugelio 

buvo per spaudą praneš
ta įleidimas s t r ei k įjojan
čių į p i k n i k ą veltui. 
Jeigu būtų tas padaryta, tai 
aišku, kad daugelis jų būtų 
dalyvavę. Reikia priminti ir 
tas, kad šiais metais mūsų 
piknikai nebus sėkmingi, ko
lei minima dirbtuvė ir jos 
darbinin-kai bus streiko lauke.

Reikia tarti nuoširdus ačiū 
piknike dirbusiems darbinin
kams. Lindeno Vertelienei, 
Bakūnienei, Makūnaitei, Už- 
kurėnienei, ir vieno draugo 
pavardės neatmenu; Elizabe- 
tho Poškai, Tarui su ... (ne
įskaitoma, gal su Andriū- 
nu ar Audriūnu?), Stasiukai- 
čiui, ir Brooklyno Varesonui. 
Drg. Skairius irgi dirbo.

★

Svarbu
Teko patirti, kad nekuribs 

kuopos, kuopų vajininkai įra
šydami naują narį neatlyginą 
aplikantui už daktaro egza- 
minaciją. Įsitėmykite, drau
gai ir draugės, šį apskrities 
komiteto tarimą, kad kiekvie
no naujo nario daktaro iš- 
kaščius $2 apmoka apskritis. 
Vajininkas turi pats pamokė
ti, o jisai per kuopą turi 
kreiptis į apskrities komitetą 
ir jam bus pinigai sugrąžinti. 
Svarbu ir tas, kad Penktoji 
Apskritis jau baigia pasivyti 

kimą kare, kad vaikams ne
reikėtų kare žūti.

Tai svarbi priežastis susi
rinkti ir pasikalbėti, net jeigu 
tą reikėtų atlikti ir karštoje 
salėje. Ta pareiga bus kur 
kas smagesnė vėsiose Liberty 
Auditorijos patalpose.

Ateikite visi susidomėjusie
ji taikos išsaugojimu, atsives
kite draugus. Įžanga nemo
kama. Pobūvis draugiško 
p o b ūdžio — pasikalbėsime. 
Tuo patimi pagerbsime tuos, 
kurie mūsų visų reikalais pa
aukojo dieną kaitroje kelio
nei i Washington# ir tenai 
nuvykus vaikščioti po įstai
gas.

Rengia ir kviečija visus L. 
K. Klubas.

mus naujų narių gavime. Mes 
turime 14-ką, ,o jie 9, ir mes 
esame tik penkiais nariais 
skaitlingesni. Drg. Mockai- 
tis tyliai, bet smarkiai dirba, 
ir jeigu mūsų apskrities kuo
pos nepasitaisys, tai turėsime 
sarmatą nuo daug mažesnės 
apskrities, kuomet jie viršys 
mus narių skaičiumi šiame 
vajuje.

Kuopų piknikas įvyks 24- 
tą dieną liepos, Linden, N. J. 
Kuopų veikėjams yra įteikta 
įžangos tikietų. Kuopos par
davę iš kalno tikietus pinigus 
pasilaiko sau. Tačiaus tikie- 
tai parduoti prie pikniko du
rų eis į bendrą iždą.

Pagerbimui mūsų senų vei
kėjų LDS kuopų darbuotojų 
bankietas įvyks 15-tą dieną 
spaliu, Rusų Svetainėje, 408 
Court St., Elizabeth port, N. J. 
LDS kuopų ir mums prita
riančių organizacijų prašome- 
tą dieną nieko nerengti, bet 
dalyvauti pagerbimo mūsą 

i veikėjų pokylyje.
Nesmagu, kad tą pačią 24 

d. liepos mūsų gero draugo ir 
■rėmėjo M. Panelio įvyksta 
piknikas.

Apskrities Pirm.
A. MATULIS.

Pavasaris Baigėsi
Praėjusį antradienį atsi

sveikinome su pavasariu, pra
sidėjo vasara, kuri, tačiau, 
atrodo, šiemet anksti aplenkė 
kalendorių, jau virš mėnuo 
pavasaris buvo vasariškas.

Pirmadienį, šilima siekė 87 
laipsnius. Antradienį iš ryto 
pavėsyje buvo virš 80 laips
nių, saulėje 86. Popiečiui bu
vo tikimaši iki 90 laipsnių.

Sausra šį pavasarį rekordi
niai prailgo. Per paskutines 
26 pavasario dienas nebuvo 
lietaus keliose rytinėse vals
tijose išskyrus kur ne kur už
kliuvusį retkartinį siaurą lie
tutį, nespėjantį net dulkių 
gerai nuplauti. Senasis pa
vasario sausros rekordas buvo 
17 dienų, 1887 metais.

Ignas Valašinas, 63 metų 
amžiaus, mirė birželio 20 d., 
namuose, 222 Crystal Street, 
Brooklyne. Pašarvotas Ste
vens Funeral Home, Lo
gan St. ir Pitkin Avenue, 
Brooklyne.

Laidotuvės įvyks birželio 23 
d., 10 vai. ryto, šv. Jono ka
pinėse. Velionis paliko nu
liūdime žmoną Marijoną, du 
sūnus: Povilą ir Joną.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi direktorius F. W. Sha- 
lins-šalinskas.

Reikalingi Pašalpos 
Daugėja

Didžiajame New Yorl$e rei
kalingos pašalpos šeimos ir 
atskiri asmenys daugėja kas 
mėnuo, jau šeši iš eilės mė
nesiai, kaip skelbia miestavo- 
jo Labdarybės Departmento 
komisionieriaus Raymond M. 
Hilliard raportas.

Gegužės mėnesį prisidėjo 
2,488 pašalpga.vių šeimos ar 
asmenys. Viso tą mėnesį bu
vo 153,210 “cases,” kuriose 
kartais būna po vieną asme
nį ,o kai kada po kelis asme
nis.

Atskiro vieneto (case) kaš
tai taipgi smarkiai auga, bet 
ne dėl to, kad daviniai būtų 
padidinti. Kaštai auga dėl 
to, kad vis daugiau priside
da šeimų, kurios jau priėjo 
ekonominio liepto galą.

Skaičiai prisidėjusių viene
tu, žinoma, nereiškia, kad 
kiekvienas prašiusis pašalpos 
jau ją gavo. Yra visokių už
tęsimų iki aplikantas išvėto- 
mas, ištyrinėjamas, kas daro
ma ne būtinai dėl to, kad 
kas nors apie prašytoją pa
šalpos būti] neaišku ar įtar
tina. Vilkinama pirm, visko 
del to, kad nuvilkinti davi
mą pašalpos.

Aplikacijos šiuo tarpu vis 
tebedaugėja, sako komisio
nieriaus raportas. Savaitę, 
pasibaigusią birželio 11-tą, 
gautos 3,037 aplikacijos nau
jai prašančių pašalpos.

Prašyti pašalpos retas kas 
skubinasi, kol alkis nepriver
čia, nes apart reikalingų pa
šalpai gauti visokių “išpažin
čių,” ir gavusiems pašalpą su 
ja išgyvenimas dabartiniame 
brangume—ne rojiškas. Vie
netui per balandžio mėnesį 
išmokėta po $80.79, o gegu
žės — po $81.05. Imant do
mėn, kad tai ' yra bendra 
skaitlinė, kad tūluose viene
tuose yra po grupę,| po būrį 
asmenų, darosi aišku, koks 
mažytis yra tas gavinys per 
asmenį, koks skurdus yra jų 
gyvenimas.

Penkiolikos metų- mergiščia 
Dorothy Donner mirė iššo
kus iškritus, ar išmesta iš 
Cathedral High School An
nex 4-to aukšto per langą iš 
mergaičių prausyklos. Moky
kla randasi prie Madison 
Ave. ir 130th St. Mergaitė 
gyveno Bronxe.

Miestas paruošia kontrak
tus nuvalymui sniego ir ledo 
nuo gatvių, žinoma, ne dabar, 
ateinančia žiema, t. *•

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

—••.. —•■ ■■ f. ... . . ....

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY ’
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
z Brooklyn 11, N. V.

Tel. EVergreen 8-9770

I Mirštantis Vairuotojas 
Įvažiavo Krautuvei!

Daug žmonių tapo išgąsdin
ti, tūli vos išvengė sutriuški
nimo gatvėje, kuomet mirš
tantis auto vairuotojas, su 
prikabintu prie auto traileriu, 
pradėjo vingiuoti po New 
York o 5th Avenue ir, paga
liau, įvažiavo čeverykų krau
tu vėn.

Buvusieji krautuvėje tapo 
apmesti’ lango stiklo skevel
dromis, tačiau kažkaip lai
mingai visi išliko nesužeisti. 
Krautuvei nuostolių, sakoma, 
padaryta už apie $5,000.

Vairuotojas Oliver Demp
sey, 58 m., gyvenęs 81 Brook
lyn Ave., Valley -Stream, L. 
L, mirė pirm pasiekimo ligo
ninės. Miręs širdies liga. Jis 
dirbo Aircraft Service Co., 18 
E. 48th St., išvežiotoji!.

Nuo užvažiavimo ant žmo
nių mašiną biskelį sulaikė jos 
užkliuvimas gatvėje šonu už 
kitos mašinos. Tas patraukė 
kitų atydą. Vienas senyvas į 
vyriškis išsigelbėjo nuo su
triuškinimo staiga kritęs gra
ben virš rynos, prisiglaudęs 
prie šaligatvio. Vieną mer
giščią, pastyrusią išgąstyje, 
jaunas praeivis nustūmė ša
lin iš kelio, kuriuomi sekun
dėmis vėliau persirito mašina 
ir smogė krautuvėm
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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 į 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 4-0203

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

DaromeJr Pritaikome Akinius ::

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394 398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop 
Frank Domikaitis 

Savininkas
417 Lorimer Street

Laisvės Name 
z Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

ši nelaimė lai primena vi
siems ir visur būti atsargiais 
ant kelio. Yra žmonių, ku
rie ant kelio jaučiasi tarsi sa
vo lovoje, bile kur bile kada 
eina skersai gatvę ir užva
žiuojant mašinai nesiskubina 
prasišalinti, sakydami: “Jam 
nevalia ant žmogaus važiuo
ti.” Gi mirštantis, arba bė- 
gautis vogta mašina, ką nors 
apiplėšęs ar užmušęs, to “ne
valia” nepripažįsta.

Mrs. Esther Arto, 58 me
tų, areštuota kvotimui po to, 
kai jos burdingierius Am
brose Rood, 69 metų, buvo 
rastas miręs savo lovoje, 
New Yorke. Ant jo kūno 
rado sužalojimų.

Anthony Aponti, 3 metų 
amžiaus, 25 Rush St., Brook- 
lyne, tapo užmuštas gatveka- 
rio ties Rush St. ir Wythe 
zXve. Nelaimės gatvekario 
motormaną perk 1 ausi n ėjo, bet 
neareštavo, paskaitė nelaimę 
buvusią neišvengiama.

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 
forma.

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

'71 DD’Q DAP 411 GRAND STREETZU I I 0 I) Ah BROOKLYN,. N. Y.

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

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISIONTelefonas
EVergreen 4-7729

Peter Kapiskas
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LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

Pradėjo Rinkti
Parašus už 52-20 *

Jaunieji Progresyviai New 
Yorke pradėjo peticijų kam
paniją už pratęsimą 52-20 
įstatymo, kad bedarbiai vete
ranai ir toliau gautų po $20 
valdinės paramos per savaitę 
ir kad ta parama tęstųsi per 
ištisus metus, jeigu vetera
nas vis negauna darbo. • Nori 
surinkti 250,000 parašų šią 
savaitę. *

Senasis įstatymas baigsis šį 
mėnesį. šimtai tūkstančių 
veteranų staiga liktųsi be 
kąsnio duonos sau ir šei
moms.

Westchester apskrityje ant 
kelių anksti sekmadienio ry
tą užsimušė automobiliais 
trys asmenys. Visų trijų 
mašinų vairuotojai prarado 
kontrolę — vienas atsimušė į 
medį, kitas Hstulpą, trečias 
apvirto užsisukime išvažiavęs 
iš kelio.

i VEDYBINES KORTELES
I■
I Dienraščio Laisvės Spaustuvė

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

Valandos: ( 1-v 8 vakare \
Penktadieniais uždaryta

Peter 
KAPISKAS

B AR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus

RHEING0LD
BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
Tel. EVergreen 4-8174

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