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“Šiuo metu, kada mūsų 
darbo valstiečiai, partijos ir 
vyriausybės vadovaujami, su
laužydami paskutinius kapita
lizmo bastionus kaime, sėk
mingai pereina j socialistinę 
ūkio formą, kada mūsų res
publikoje jau yra susikūrę 
keli tūkstančiai kolektyvinių 
ūkių, o ryt poryt bus sukolek- 
tyvinti visos Tarybų Lietuvos 
laukai, mes išgyvename aš
triausios klasių kovos laikus, 
kuri šiandien ypatingai aštri 
ir ideologinėje srityje...“
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SEN. FLANDERS PRIEŠ 
ATOMINES ŽUDYNES
Amerika Neturi Pradėt Atominio Karo, Sako Jis

Naujausios Žinios
MAUZURU, Japonija. — Sovietų sugrąžinti, 2,000 

japonų karinių belaisvių, dainavo Internacionalą ir 
Komunistinio Jaunimo Dainą, pirm išlipdami iš laivo. 
Amerikos karininkai ir japonų valdininkai pasibaisėjo, 
kad belaisviai jau kaip komunistai grįžta Japonijon.

GRŪMOJĄS BANKROTAS
ANGLIJOS IŽDUI
Angly Politikai Kaltina Marshallo Planą

Tai žodžiai iš Lietuvos ra
šytojo Antano Venclovos kal
bos, sakytos Lietuvos Tarybi
nių Rašytojų Sąjungos valdy
bos II-jame plenume.

Šis vienas ilgokas sakinys 
trumpai, algebreijiškai nušvie
čia mums tikrąją buitį šian
dieniniame Lietuvos kaime.

★ ★ ★
Klysta tie, kurie mano, jog 

žemės ūkio kolektyvinimas ei
na labai lengvai, būk jis netu
rįs priešų.

Stambieji buožės, atsiminki
me, žemės ūkio kolektyvini- 
mui priešinasi ir priešinsis vi
somis jų rankose esamomis 
priemonėmis.

Katalikų dvasiškija tam 
žygiui priešinsis visomis savo 
pajėgomis.

Visokie buvusieji dvarpo
niai, buvusieji fabrikantai 
taipgi tam žygiui priešinsis.

Atsiras tam priešų net ir iš 
vidutinių valstiečių, net ir iš 
smulkiųjų valstiečių — pasta
rieji priešinsis ne dėl to, kad 
žemės ūkio kolektyvinimas 
kenktų jų interesams, bet dėl 
to, kad jie dar tebegyvena 
buožių ideologija, kad jie yra 
kapitalistinės propagandos 
užnuodinti.

Va, kodėl Lietuvos vyriau
sybe deda dideliausių pastan
gų, kad visi darbo valstiečiai 
būtų apšviesti, kad jie juo 
greičiau suprastų sau naudą 
iš naujo gyvenimo, iš kolek- 

į < tyvinio gyvenimo.
I * * *

Kaip matome iš Venclovos 
Įkalbos, Lietuvoje šiuo metu

jau yra keletas tūkstančių 
kolektyvinių jūkių.

Neužilgo, be. abejojimo, jų
- bus keliolika tūkstančių. .

Kolektyvinimas žemės ūkio 
nesiliaus, iki jis bus užbaig- 

1 tas.
Tai, galimas daiktas, nebus 

pasiekta šiemet, bet tai bus 
pasiekta, palyginti, greitu lai
ku.

L * Nebeliks Lietuvoj ežių, ne
beliks pagrindo valstiečiams 
muštis, tąsytis po teismus dėl 
žemės vagos, kaip būdavo 

, ligi šiol.
Žemės užteks kiekvienam, 

i norinčiajam ją dirbti.
Visi valstiečiai žemę ben

drai valdys, bendrai ją dirbs 
ir bendrai, sulyg savo įdėtu 

/ darbu, naudosis motinėlės že
melės pateiktais gausiais vai
siais.

Su tuo prasidės naujas, 
šviesus, laimingas gyvenimas 

"i \ . tų įmonių, kurie per šimtme- 
g * čius svajojo apie laimę, bet 

niekad neišbrido iš skurdo 
, gelmių.

★ ★ ★f Tūli žmonės samprotauja
šitaip:

—tarybinė Lietuvos vy
riausybė kadaise skelbė, būk 
Lietuvoje žemės kolektyvini
mas pravestas nebus, o dabar, 
žiūrėkit. . .

Aš niekad niekur nema
čiau, kad Lietuvos vyriausy
bė būtų kada nors sakiusi, 
jog Lietuvoje nebus einama 
prie žemės ūkio kolektyvini- 
mo.

L AŠ, tačiau, maniau, kad že-
£ mės ūkio kolektyvinimas Lie-
W tuvoje prasidės vėliau, negu

Washington. — Republi- 
konas senatorius Ralph E. 
Flanders įnešė sumanymą, 
kuris reikalauja uždraust 
Jungtinėms Valstijoms pir
miausiai naudot atomines 
bombas busimajame kare. 
Jisai sako, leistina būtų 
vartoti atomų bombas tik 
tokiame atsitikime, jeigu 
priešas pradėtų jas naudoti 
prieš Ameriką. Sen. Fland
ers pareiškė:

— Atominė bomba yra 
įrankis masiniai žudyti ci
vilinius gyventojus; kovai 
prieš svetimųjų armijas ji
nai netinka.

Jeigu Amerika vartotų 
atomines bombas prieš So
vietų Rusiją, tai turėtų jo
mis žudyti ir milionus žmo

nių vakarinės Europos 
kraštuose, kuriuos Raudo
noji Armija galėtų greitai 
užimti.

— Kodėl Amerika netu
rėtų pirmiausiai panaudot 
atomų bombą? — užklausė 
reporteriai.

— Tokiu žygiu mes vel
niui parduotume nemiršta
mąsias savo sielas, — atsa
kė sen. Flanders. — Aš ma
nau, kad mes neturėtume to 
daryti.

Demokratas senatorius 
Brien McMahon, pirminin
kas atominės kongresma- 
nų - senatorių komisijos, 
žadėjo užgniaužti tą Flan- 
derso sumanymą, taip kad 
jis niekuomet nepasiektų 
nei Senato nei Kongreso 
Atstovu Rūmo.

PRAGA. — Čechoslovakijos vyriausybė kaltino po
piežių, kad jis mėgina sukurstyti to krašto katalikus 
prieš liaudiškąją valdžią. Pačioje Čechoslovakijoje 
tiems kurstymams vadovauja arkivyskupas Josefas 
Beran’as.

Pranešama, kad valdžia jau uždraudė kunigams 
skaityti maištiškus Beran’o laiškus per pamokslus baž
nyčiose.

WASHINGTON. — čionaitinis žurnalas US. News 
and World Report skaičiuoja, kad Amerika turi 200 
iki 250 atominių bombų.

Švedija Būsianti Bepusiška
STOCKHOLM, Švedija. — Švedų valdžia pareiškė, 

kad ji laikysis bepusiškumo (neutralumo) linkui Sovie
tų Sąjungos ir vakarinių kraštų.

Pirmiau Švedija siūlė Norvegijai ir Danijai sudary
ti bendrą visų trijų apsigynimo sąjungą. Bet kai Da
nija ir Norvegija prisidėjo prie Atlanto pakto prieš 
Sovietus, tai Švedija pertraukė ir kalbas apie sąjungą 
su Norvegija ir Danija.

LONDON, — Anglijos 
valdžios bonai ir šėrai ūmai 
nupuolė 240 milonų dolerių. 
Džiūsta valstybės iždas.

Pirma negu amerikinis 
Marshallo planas pradėjo 
remti Angliją, jinai turėjo 
savo ižde 2 bilionus, 200 mi- 
lionų dolerių auksu ir ame
rikiniais pinigais. O per 
pirmuosius to plano metus 
valstybinis anglų iždas nu
puolė iki 1 biliono, 680 mi- 
lionų dolerių, skaitant ame
rikiniais pinigais ir auksu.

Anglijos valdžia skelbia, 
kad jai gręsia finansinė 
krizė, ir šaukia savo impe
rijos dalių (dominijų) už
sieninius ministrus į Lon
doną pasitarti, kaip pastip
rinti Anglijos iždą.

Anglų politikai teigia,

WAITKUS APLEISIĄS 
LIGONINĘ

CHICAGO. — Praneša
ma, jog Eddie Waitkus, 
garsus Phillies beisbolinin- 
kas, jau rengiasi apleisti li
goninę.

Rutha Steinhagen, 19 me
tų mergšė, peršovė Wait- 
kui krūtinę birželio 15 d.

Australijos Mainieriu 
Streikas Apšlubino 
Visas Jos Pramones

SYDNEY, Australija. — 
Streikuoja 23,000 angliaka
sių New South Wales pro
vincijoj. Stokuojant ang
lies, užsidarė fabrikai, pa
leisdami daugiau kaip 500,- 
000 darbininkų.

Valdžia kaltina komunis
tus už streiką ir perša, kad 
seimas išleistų griežtą įsta
tymą prieš streikierius. 
Valdžia, tarp kitko, prašo 
sau teisės daryti kratas bet 
kuriuose namuose.

Streikuojantieji anglia
kasiai reikalauja sutrum
pinti darbo savaitę iki 35 
valandų, pakelti savaitinę 
algą $4.40 ir įvesti apmo
kamas trijų mėnesių ato
stogas per metus.

Valdžia atmetė tuos rei
kalavimus.

Australijoj dabar vidur
žiemis ir temperatūra 35 
laipsnių virš zero.

ORAS. Būsią šilčiau; o 
antradienį buvo vėsu.

jis prasidėjo.
Man atrodo, kad šis žygis 

buvo paskubintas Vakarų im
perialistų nuolatinių užpuoli- 
kiškų grūmojimų, grūmoji
mų nauju karu.

Kita: aš manau, jog žemės 
ūkio kolektyvinimą paskubi
no ir banditiškų gaujų siau
tėjimas Lietuvoje, — gaujų, 
žudžiusių nekaltus Lietuvos 
smulkiuosius ir vidutinius 
valstiečius.

★ ★ ★
Kaip ten bebūtų, mūsų tė

vų kraštas neatsilieka nuo Es
tijos ir Latvijos, kur žemės 
ūkio kolektyvinimas ligi šiol 
ėjo spartesniais tempais nei 
Lietuvoje.

Komunistą Vadas Gil. 
Green Sumuša Samdytu 
FBI Šnipy Melus

NEW YORK. — Gilbert 
Green, Illinois Komunistų 
Partijos pirmininkas, teis
me faktais sumušė penkių 
FBI samdytų šnipuku me
lagingas pasakas, būk ko-l 
munistų vadai dare sąmok
slą nuversti Amerikos val
džią jėga ir prievarta.

Teismo prokuroras Mc- 
Gohey vėl kaišojo sovietinę 
knyga “Sovietu Komunistų 
Partijos Istoriją” ir tvirti
no, būk ta istorija esanti 
amerikiniu komunistų “bi
blija;” būk jie mokosi iš 
jos nuversti Jungtinių. 
Valstijų valdžią panašiai, 
kaip bolševikai Rusijoje nu
vertė buržuazinę valdžią.

Green parodė, jog tas 
tvirtinimas yra nesąmonė, 
nes minima knyga kalba 
apie proletarinę revoliuci
ją senosios Rusijos sąlygo
se, bet ne kaip Amerikoj 
revoliuciją sukelti.

Teismas prieš 11 komu
nistų vadų tęsėsi jau 100 
dienų.

WASHINGTON. — Auk- 
šciausias Teismas užgyrė 
valstijoms “teisę” daryti 
kratas be warrantu.

TORONTO. — Kanądos 
rinkimus laimėjo premjero 
St. Laurento “liberalai.”

WASHINGTON. — Valdinė Federalio Rezervo ko
misija pranešė, jog pramonės darbai Jungtinėse Vals
tijose dabar žemiau nupuolę, negu bet kada per 3 pa
staruosius metus.

Gen. čang šaukia Kinijos Tautininkus Pasitraukti
NANKING, Kinija. — Buvęs vyriausias tautininkų 

komandierius šiaurvakarinėje Kinijoje, generolas 
Čang či-čun’as šaukia Čiang Kai-šeko tautininku val
džia pasitraukti ir užleisti vietą komunistams - liaudi
ninkams.

Nankingo laikraščiuose išspausdintas to generolo 
pareiškimas smerkia tautininkų valdžios supuvimą ir 
suktybes, ir nurodo, kaip komunistai teisingai ir ga
biai tvarko dalykus savo valdomose srityse.

LONDON. — Demokratiniai partizanai atakavo fa
šistinių smogikų ganią pačioje Graikijos sostinėje 
Athenuose, kaip praneša Graiku žiniu Agentūra. Par
tizanai mašininiais šautuvais ir rankinėmis granato
mis supliekė fašistus.

WASHINGTON.-— 55 negrų vyskupai ir kunigai 
atsišaukė i prezidentą Trumaną ir Senatą, kad atmes
tų karini Atlanto paktą. Jų pasirašvtas pareiškimas 
smerkia ta pakta. kaina pasaulio skaldymą ir kaipo 
įrankį, kuris slopintų siekiančias laisvės kolonines tau
tas.

LONDON. — Sustreikavo 6.000 laivakroviu. protes
tuodami, k.Ad nnalų laivu, kompanijos bužo Kanados 
nrekiniu iurininkn streiką, šimtai snglu marininkų 
damonstrnvo nrieš Amerikos pmbpsada: smerkė Ame
rikos Darbo Federaciją, kad jos jūrininkų unija lau
žo kanadiečiu streiką, v v

Prekybines Prancūzų Derybos su Sovietais
PARYŽIUS. — Franci ja siunčia savo atstovus Mas

kvon derėtis dėl naujos prekybinės sutarties. Teigia
ma, kad Francija nori pardavinėti Sovietams elektri
nius įrengimus ir įvairias mašinas. Tuo būdu daugelis 
francūzų bedarbių gautų darbo.

Amerika, nepardavinėja Sovietams tokių įrengimų. 
Tad juo geresnė proga būtų Francijai, jeigu pavyktų 
jai padaryti nauja sutartis dėl prekybos su Sovietais.

Aukščiausias Teismas 
Panaikino Sprendimą 
Prieš ChristoffelĮ

WASHINGTON. — Auk- 
šciausias Jungtinių Valsti
jų Teismas 5 balsais prieš 
4 panaikino žemesnio teis
mo sprendimą ir bausmę 
Haroldui Christoff eliui, 
CIO Auto. Darbininkų Uni
jos vadui streike prieš Al- 
lis-Chalmers fabrikus Mil
waukee.

Christoffelis pradiniai 
buvo nuteistas 2 iki 6 metų 
kalėti dėl to, kad jis “me
lagingai prisiekęs,” užsi
gindamas, jog buvęs Komu
nistų Partijos narys. Jis 
buvo patrauktas teisman 
pagal kongresmanų darbi
nės komisijos skundą dėl 
“kreivos priesaikos.”

Aukščiausias Teismas da
bar atrado, jog skundą su
darė per maža tos komisi
jos mažuma; vadinasi, 
skundas neteisėtas; todėl 
dabar ir panaikintas pir- 
mesniojo teismo sprendi
mas.

DIDŽIULIAI ORO MA
NEVRAI ANGLIJOJE
London.—Amerikos bom- 

banešiai ir Anglijos rakieti- 
niai lėktuvai daro didžiu
lius karinius pratimus. Ma
nevruose dalyvauja dau
giau kaip 500 bombanešių 
ir kitų lėktuvų.

VAKARINIO BERLYNO STREIK1ER1AI TURI TAISYT SAVO SUŽALOTUS GELŽKEL1US
BERLIN. — Antradienio 

rytą sugrįžo darban 14,000 
streikavusių vokiečių gele
žinkeliečių vakarinėje Ber
lyno dalyje, užimtoje ang
lų - amerikonų ir francū
zų. Tai buvo priešsovietinis 
streikas, remiamas ariglų- 
amerikonų.

37 dienas streikuodami, 
tūli geležinkeliečiai tyčia 
pagadino signalus, geležin
kelių suvedimus (svičius), 
išardė bėgius -ir sužalojo 
kitus gelžkelinius įrengi
mus. Todėl jie dabar turėjo 
bent pusdienį sugaišti, iki

atitaisė tuos sabotažo žy
gius, kad galėtų traukiniai 
pravažiuoti iš vakarų Vo
kietijos per sovietinį ruož
tą į vakarinį Berlyną.

Streikieriams buvo mo
kamos pensijos kaip “be
darbiams.” Bet praeitos sa
vaitės pabaigoje ameriko
nų, anglų ir francūzų ko- 
mandieriai įsakė jiem grįž
ti darban antradienį ir pa
grasino sustabdyti “bedar- 
biškas” pensijas,' jeigu jie 
dar tęs streiką.

Streikui vadovavo fašis

tiniai ir socialdemokrati
niai vadai, reikalaudami, 
kad Sovietą? tiktai anglų- 
amerikonų markėmis mo
kėtų geležinkeliečiams al
gą.

Sovietinė vyriausybė siū
lė 60 nuošimčių algos ang
liškai - amerikinėmis mar
kėmis ir 40 nuošimčių so
vietinėmis.

I

Vakariniai talkininkai, 
pagaliau, užgyrė šį pasiūly
mą, pasižadėdami iškeisti 
savomis markėmis tas so
vietines markes lygiomis,

ir liepė grįžti darban. Taip 
streikas ir užbaigtas. So
vietų priešai prakišo.

(Pagal sutartį, visų Ber
lyno geležinkelių kontrolė 
priklauso Sovietams, nors 
jų valdyboje yra tiktai ry
tinė paties miesto dalis.)

Keturių didžiųjų talki
ninkų karinių gubernatorių 
pavaduotojai pradeda tar
tis apie prekybos atidary
mą tarp rytinės ir vakari
nės Vokietijos. Sovietai 
kontroliuoja rytinę Vokie
tiją, o anglai, amerikonai 
ir francūzai — vakarinę.

kad Marshallo planas per 
daug varžo Anglijos preky
bą ir daugiau daro žalos, 
negu gero. Esą, jeigu ang
lai turėtų prekybos laisvę, 
kaip pirmiau, tai geriau iš
eitų, negu su parama iš 
Marshallo fondo.

Anglijos valdžia planuo
ja nupiginti savo pinigus, 
svarus sterlingų. Svaras 
sterlingų dabar skaitomas 
4 doleriais.

Pinigų nupiginimas reik
štų pabloginimą darbinin
kams. Tai būtų pridengtas 
algų numušimas, nes nupi
gintais pinigais jie mažiau 
tegalėtų įpirkti. O valdžia 
mato “gerumą” tame, kad 
pigiau galėtų pardavinėti 
išgabenamus A m e r i k on 
dirbinius ir gauti dolerių.

Angliškų pinigų nupigi
nimas, pasak Anglijos val
dovų, reikalingas ypač tam, 
kad galėtų atsilaikyti var
žytinėse prieš amerikinius 
“tavoms,” kurių kainos su
mažėjo.

Nepaisant Amerikos, 
Anglija Savaip Ves 
Prekybą su Argentina

BUENOS AIRES, Ar- 
gentina. — Anglija pasira
šė prekybos sutartį su Ar
gentina, nepaisant, kad 
Jungtinės Valstijos protes
tavo prieš tokią sutartį.

Sutartis padaryta 5 me
tams. Prekyba bus vedama 
produktų mainais. Anglija 
siųs Argentinai žemdirbys
tės įrankius, įvairias maši
nas, anglį, žibalą, plieną, 
automobilius ir kitus fabri
kinius dirbinius. Už tai Ar
gentina duos anglam mė
sos, odų - kailių, grūdų ir 
valgomųjų riebalų.

Jungtinės Valstijos, pro
testuodamos, sakė, jog ta 
sutartis pastoja kelią jan-, 
kių bizniui Argentinoje. 
Washingtono valdžia pridū
rė, kad Anglija, gaudama 
didžiulę dolerių paramą iš 
Marshallo plano, nedėkin
gai elgiasi link Jungtinių 
Valstijų.

Naujas Graikijos Kabinetas 
Būsiąs Grynai Fašistinis .

ATHENAI, Graikija. — 
Karaliaus Pauliaus pakvie
stas, Konstantinas Tsalda- 
ris organizuoja naują mi
nistrų kabinetą vien tiktai 
iš monarcho - fašistų.

Praeitą penktadienį mirė 
nęva liberalas ministrų ka
bineto pirmininkas Themis-. 
tokles Sofulis.

Monarcho - fašistas Tsal- 
daris buvo premjero Sofu- 
lio pavaduotojas ir užsienio 
reikalų ministras.

WASHINGTON. — Bu
vęs prezidentas Hooveris 
taipgi priešinasi Trumano 
siūlymui paskirti $300,000,- 
000 paramos mokykloms 
įvairiose valstijose.
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Vienos Dienos Streikas
Pereitos savaitės pabaigoje Washingtone įvyko kairių

jų darbo unijų konferencija. Konferencijoje dalyvavo ar
ti keturių šimtų delegatų, kurie atstovavo apie milijoną 
CIO narių.

< Ši konferencija ilgainiui gali reikšti labai daug. Ji pa
rodo, kad kairiosios CIO unijos nepasiduos terorui iš 
aukštųjų vadų pusės. Jos priešinsis persekiojimui ir 
veiks išvien apgynimui savo teisių. Kairiosios unijos, be 
to, nežiūrės pro pirštus į Kongresą, kuris yra pamiršęs 
liaudies reikalus. Konferencijos pareiškime sakoma, kad 
prezidentas Trumanas ir demokratai nepildo savo rin
kiminių pažadų. Smerkia Kongresą už neatšaukimą 
Taft-Hartley įstatymo. Išdavyste vadina Amerikos Dar
bo Federacijos ir CIO vadų padarytą Trumanui ir demo
kratams nusileidimą, jog jie sutinka su Thomas-Lesinski 

. bilium, kuris faktinai tik pataiso Taft-Hartley įstatymą, 
bet jo neatšaukia.

Konferencija reikalauja, kad Federacijos prezidentas 
Green, CIO prezidentas Murray, mainierių unijos prezi
dentas Lewis ir geležinkeliečių brolijų vadai darytų 
spaudimą į Kongresą dėl Taft-Hartley įstatymo atšau
kimo. Organizuoti darbininkai turi parodyti prezidentui 
Trumanui, demokratų partijos vadams, taip pat visam 
Kongresui, kad jie nesutinka su jokiais kompromisais, 
kad jie reikalauja aiškaus Taft-Hartley įstatymo atšau
kimo. i

Konferencija unijų vadams siūlo paskelbti vienos die
nos visuotiną streiką. Tai bus ryškiausias ir svariausias 
darbininkų nuomonės išreiškimas. Kad toks visuotinas 
vienos dienos streikas būtų pilnai pasekmingas, tai ne
tenka abejoti. Milijonai ir milijonai organizuotų darbi
ninkų karštai sveikintų tokį žygį iš unijų vadų pusės.

Tačiau labai abejotina, ar minėtieji vadai išgirs kai
riųjų unijistų balsą. Visa jų elgsena dėl Taft-Hartley 
įstatymo atšaukimo iki šiol parodė tik vieną dalyką: jie 
nenori padaryti į Kongresą tokį masinį spaudimą, kuris 
šį tą reikštų. Jie ragina unijas pilnai pasitikėti prezi- 

. dentu ir demokratais. Visuotinas vienos dienos streikas 
parodytų organizuotų darbininkų solidarumą, kurio, ma
tyt, nelabai tenori Green ir Murray.

Bet kairiųjų unijų iškėlimas visuotino streiko idėjos 
savaime sudaro reikšmingą spaudimą į Kongresą. Tai 
yra rimtas prezidentui Trumanui ir demokratams pri
minimas, kad darbininkai nėra pamiršę jų pažadų, iš
kilmingai sudėtų pernai lapkričio mėnesio rinkimuose.

Dar Apie Berlyno Streiką
Amerikiečių, anglų ir francūzų zonų Berlyne geležin

keliečiai sutiko baigti streiką ir grįžti į darbą. Jie suti
ko streiką atšaukti tada, kada jiems baigti streiką įsakė 
minėtų zonų komandos. To tik reikėjo ir užteko.

Tai dar vienas įrodymas, kad tas streikas buvo vaka
rinių zonų komandų padaras. Tos komandos suskaldė 
Berlyno geležinkeliečių uniją ir fašistų vadovaujamus 
savo zonų darbininkus sugundė streikuoti. Tuo tikėtasi 
užduoti smūgį sovietinės zonos komandai, kuri tvarko 
Berlyno geležinkelius. Tai buvo diplomatinis ir politinis 
triksas. Daugelis žmonių to nesuprato.

Kas liečia streikierių reikalavimą, kad jiems algos bū
tų mokamos vakarinėmis markėmis, o ne rytinėmis, tai 
visai kitas dalykas. Tą galėjo labai greitai ir lengvai iš
spręsti bendrai visų keturių zonų komandos. Nebūtų rei
kėję kelių savaičių streiko. Nebūtų reikėję streiką sulau
žyti komandų įsakymu. Juk kaip dabar dalykai stovi, 
tai streiką pagaliau sulaužė amerikiečių, anglų ir fran
cūzų zonų komandos. Suorganizavo streiką ir paskui su
laužė !

| . Darbininką Skaldytojai
Genevos mieste, Šveicarijoje, pereitą sekmadienį laikė 

susirinkimą dešiniųjų darbo unijų atstovai. Konferenci
ją sušaukė Anglijos Darbo Unijų Kongresas. Konferen
cijoje dalyvavo Amerikos Darbo Federacijos ir CIO vadų 
atstovai, taipgi visų Marshall Plano šalių dešiniųjų dar
bo unijų atstovai.
, Šios konferencijos tikslas suskaldyti Pasaulinę Dar

bo Unijų Federaciją. Pasaulinė Federacija esanti ko
munistų įtakoje, todėl dešinieji unijų vadai iš jos pasi
traukė ir mojasi suorganizuoti naują tarptautinę unijų 
organizaciją. O tokios organizacijos misija, aišku, bus 
ne darbininkų vienijimas kovai su kapitalu, bet kova su 
jau esama tarptautine unijų organizacija.
L Genevos susirinkimas 'išrinko komitetą parašymui 
konstitucijos dėl naujos organizacijos.

Bet jau šioje konferencijoje, kaip teigia The New 
York Times korespondentas, pasireiškė nuomonių skir
tumai. Belgijos, Australijos ir kitų mažųjų kraštų atsto
vai, girdi, nepasitiki Anglijos Darbo Unijų Kongresu. 
Jie mano, kad anglai nori tokio darbo unijų internacio
nalo, kuriame jie viešpatautų, kurį jie už nosies galėtų 
vedžioti. Juk anglai pasitraukė iš Pasaulinės Federaci
jos todėl, kad jie joje negalėjo viešpatauti. Pasaulinė Fe
deracija tvarkosi demokratiškai. ^Vienos šalies unijos ne
gali paneigti teisių kitų šalių unijų.

"Demokrati niai” Teismai
Amerikos teismai skaito

mi demokratiniais. Ir buvo 
laikai, kuomet Amerikos 
žmonės skaitė caristinės 
Rusįjos teismus žiauriau
siais, brutališkiausiais pa
saulyje. Amerikos liaudis 
didžiavosi savo šalies lais
vėmis, demokratija. Jeigu 
tuomet būtų kas nors pasa
kęs, kad ateis laikai, kuo
met ir Amerikoj bus taip 
pat, kaip ir caristinėj Ru
sijoj, kad ir čia bus laisvė 
suvaržyta, demokratija liks 
tik ant popieros, tai tokį 
žmogų būtų 
šaukę.

Bet ką mes 
bar? . Sekant 
kant teismų eigas, teisėjų 
ir valdžios elgesius, mato
me, kad tūlais klausimais 
dar aršiau, negu caristinėj 
Rusijoj buvo.

New Yorke, teisiant dvy
liką komunistų, teisėjas 
Medina pareikalavo, kad 
vienas teisiamųjų išduotų 
kitų komunistų pareigūnų 
vardus ir adresus. Atsisa
kius išduoti, teisėjas paso
dino jį kalėjimam

bepročiu

matome
spaudą/

ap-

da- 
se-

nių teismų eigose, tokių ap
sireiškimų nebuvo. Teisėjai 
niekad nereikalavo, kad 
teisiamasis išduotu kitus. 
Taip elgdavosi, kaip Medi
na elgiasi, tiktai “derži- 
mordos,” kaip juos tais lai
kais vadino, policininkai, 
sėkliai, kuomet politinį su
areštuodavo. Jie areštuotus 
visokiais būdais kankinda
vo, kad ką nors iš jų išga
vus. Bet kuriuos areštuo
davo žandarmerija, tie jau 
būdavo laimingesni, jų fizi
niai nekankindavo.

Teisėjas Medina net ir 
advokatams grasina kalėji
mu, jeigu jie pasako ką 
nors jam nepatinkamo.

muose ir tokių apsireiški
mu nebuvo. Ten advokatai 
buvo nevaržomi dėlei žo
džių, ten jie sakydavo ašt
rias kalbas ir teisėjai jų ne
stabdė, negrąsino kalėjimu.

Politinių kalinių teismuo
se buvo pagarsėjęs advoka
tas Sokolovas. Jis teismuo
se net skandalus sukeldavo. 
Felicija Bartkevičienė, ra
šydama man laišką balan
džio 19, 1911 met., Kapsu
ko teismo reikalų, apie ad
vokatą Sokolovą ve kaip iš
sireiškė : *

“Daugelis politinių kali
nių reikalauja, kad juos 
gintų adv. Spkolovas. Tuo 
tarpu didesnio klaidingo 
žingsnio negalima padary
ti. 'Sokolovas, . pirm visko, 
kiekvienoj byloj daro skan
dalą teisėjams, per tai juos 
taip suerzina, kad patys 
minkštesnieji “vštajut na 
dyby” ir stengiasi kuo aš
triau nubausti, ypač tas pa
starasis visuomet gal pasi
sekti, *nse įstatus galima iš
kreipti, kaip nori, o kasaci- 
ja tik užmokėta praeina. 
Žinoma, kas savo kailiu
sako — tik kalinys, kad tu
rėjo smagumą gražios re- 
voliucijoniškos kalbos 
advokato paklausyti. Tas 
pats buvo Vinco byloj, o 
dabar žerk pinigus“... (ci
tata iš laiško, kaip parašy
ta.) '

Na, o kas atsitiktų, jeigu 
tokis Sdkolovas ar jam pa
našus pasipainiotų “demo-

at-

P-

kratiniam” Medinai? Jis jį 
keliems metams kalėjiman 
uždarytų.

Advokatai Vrublevskis, 
Bernšteinas ir kiti irgi tei
sėjams nenuolankaudavo ir 
kirto iš peties, bet už tai 
nei vienas teisėjas negązdi- 
dino jų kalėjimu.

Latvijoj bebūnant man 
Liepojaus kalėjime li908 ir 
1909 metais, kalėjimo virši
ninkas Bonkevičius buvo 
pusiau beprotis. Mes tuo
met buvome uždaryti try
liktoj kameroj su latviu Pe
tersonu, vėliau atvedė kokį 
tai jauną vyruką, kurį mes 
laikėme nužiūrimu. Kadan
gi viršininkas Bonkevičius 
nesiliovė durnavoti, jeigu 
taip galima išsireikšti, tai 
kitos kameros pradėjo agi
tuoti skelbti bado streiką. 
Mudu su drg. Petersonu 
pasitarėme, kad neskelbti 
bado streiką, bet rašyti 
aukštesnei valdžiai skundus 
ant viršininko, nurodant jo 
nepakenčiamai elgesį. Aš 
parašiau atsišaukimą į ki
tas kameras, nurodant, ką 
mūsų kamera mano. Bet tas 
mano atsišaukimas nepa
siekė kitą kamerą, pakliu
vo kalėjimo administracijai. 
Nors buvo pasirašyta 13-ta 
kamera, bet mano ranka 
rašyta, tai tujoj aus mane 
griebė karcerąn vesti, bet 
aš pareiškiau, kad sergu, 
todėl turi pašaukti daktarą 
ir! tik su daktaro leidimu 
gali kalinį karceran sodin
ti. Daktaro tą dieną nebu
vo, tai išlikau be karcero, 
bet už tai nubaudė mūsų 
kamerą — atėmė tabaką,

paišelius, sąsiuvinius, kny
gas ir t.t.

Tuojau atsilankė proku
roras. Petersonas duoda 
skundą, kad viršininkas 
mus nubaudė, Prokuroras 
atsako, kad mes atsišauki
mą rašėme. Patersonas at
kerta, kad jis nerašė. Tuo
met prokuroras sako: Jei
gu norite, kad nuo kameros 
būtų nuimta bausmė, o nu
baustas tik tas, kuris rašė, 
tai turite pasakyti kas rašė. 
Petersonas sušuko: “Ar jūs 
norite, kad aš jums būčiau 
šnipu?!”

“Ne, ne. Aš visai nerei
kalauju, kad jūs išduotu- 
mėte tą, kuris rašė.”

Tuomet aš pareikalavau, 
kad viršininkai atneštų tą 
atsišaukimą ir jeigu ten 
bus teisingi faktai, tai aky- 
vaizdoj prokuroro pasira
šysiu savo pavardę. Bet 
viršininkas atsisakė tą pa
daryti.

Iš šio atsitikimo matome, 
kad caristinėj Rusijoj ne 
tik teisėjai, bet ir prokuro
rai nevertė politinių išdavi
nėti draugus.

Taigi, palyginus caristi- 
nės Rusijos teisdarystę su 
Amerikos, prisieina pasa
kyti, kad Amerika teisda- 
rystėje jau aplenkė caristi- 
nę teisdarystę.

Amerikoj 
dievaitei užrištos akys, ad- 
voka 
uždą 
jai 
teisu 
gėsi 
k ra t i

teisdarystės

;ams ir teisiamiesiems 
rytos burnos, o teisė- 
akyplėšiškai e 1 g i a si 
uose. Ir tokį savo el- 
drįsta vadinti demo- 
niu elgesiu.

švenčioniškis.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Mūsų Įnašas Bus 
Dar Didesnis

VILNIUS, kovo 2 d.-^-Per- 
skaičiau aš vakar dienos laik
raštį ir nežinojau, kaip besi
džiaugti. Kas kart gyventi 
darosi vis geriau. Dirbu stro
piai, stengiuosi greičiau atlik
ti užduotį, ir jaučiu, kad vi
sa tai mūsų pačių naudai, mū
sų gerovei eina.

Praėjo palyginti nedaug 
laiko nuo tos dienos, kai buvo 
panaikintos kortelės, kai pi
niginės reformos dėka tarybi
niai žmonės gavo tvirtą ir pil
ti a ve utf’ rublį, o kainos masi
nio vartojimo prekėms vėl su
mažintos.

“Spartos” įmonės kolekty
vas džiaugiasi, kad ir jo čia, 
tegu ir kuklus, įnašas, kad 
ir jo čia įdėtos pastangos, 
štai mūsų ceche—mes įsisavi
nome šilkinių kojinių gamy
bą, gaminame jų vis dau
giau bei aukštesnės kokybės. 
Sausio mėnesio , planą mes 
viršijome 15,6 procento, o 
vasario mėnesio užduotis 
įvykdyta 110 procentų. Pas 
mūs, kojinių ceche, sudarytos 
dvi aukštos kokybės brigados, 
kurioms vadovauja N. Kra
sauskaitė ir P. Smirnovaitė. 
Per trumpą laiką pasiekti gra
žūs laimėjimai: sausio
nesj vietoje numatytų 67.5 
procento pirmos rūšies koji
nių cech’a!s davė jų 83.4 pro
cento. Vasario mėnesį šis 
santykis dar labiau pakilo. 
Taupydamos brangią žaliavą, 
mažindamos broką, mes sten
giamės mažinti 
vikainą.

Mes ir toliau 
darbo našumą,
šiško darbininkų 
prie keturių iriasi n ų

me b Lidą gerinti, o tuo pat 
ir piginti mūsų gamū- 
Tai bus mūsų indėlis į 

ą šalies gerovės kėlimą.
Elena Akromienč.

nius. 
bend r

mė-

ir gaminių sa-

sieksime kelti 
sieksime ma- 

perėjimo 
, ieškosi-

Saviveiklos 
tyvuose

.NIUS, kovo 4 d.—Ma- 
tis K. Petroška prane- 

atvykęs iš Viekšnių 
•os namų meno savivei- 
kolektyVas parodė B.

Uždavi- 
Svečiai Mažeikiuose bu

vo šiltai priimti.
kščius aplankė Kovars- 

ludonojo Kryžiaus drau- 
meno saviveiklos rate- 

Kultūros namų salėje 
parodyta' J. Baltušio 
“Gieda Gaideliai.” 
ji meno saviveiklos ra

teliai kuriasi prie gimnazijų 
ir progimnazijų, prie klubų- 
skaityklų. 
iš Kur 
metais 
veiklos 
nimo 
naujai 
klube visuomenei 

■/

Dauguviečio “Lai 
giasi taip pat ir muzikos'ra
teliai. Antai, naujas pučia
mųjų instrumentų orkestras 
susikūrė Kupiškio gimnazijo
je. •

Kuzmiškio' klube-skaitykloje 
(Miežiškių valsč.;> Panevėžio 
apskr.) veikia dramos ir liau
dies šokių rateliai. Dramos 
ratelis, kuris turi 14 narių, 
vadovaujamas skaityklos ve
dėjo Vitkausko, pastatė A. 
Vienuolio ( pjesę “Prieblando
je.” Saviveiklos kolektyvas 
pasirodė Kurganavos, Bigai- 
lių ir kitose apylinkėse.

Meno 
Kolek

VII 
žeikie 
ša, kad 
Kultu 
klos 
Dauguviečio pjesę 
nys.

ko Ra 
gijos 
Jis. 1 
buvo 
pjesė

Nap

K o vi e ra rašo 
senu apie šiais mokslo 

įsisteigusį meno savi- 
ratelį darbininku ^jau- 

gininazijoje. Mokiniai 
pastatytame miesto 

parodė B. 
lę.” Stei-

Konst. Jasiukaičio 
Kūryba
B. PRANSKUS

kala

“— Sūnau, dabar eik 
grumtis su tamsiomis jėgo
mis, matei, kaip jos pasiuto, 
įniršo. Jos stato naujas ža
bangas, jos visą šalį pa
skandino kraujuose ir lieps
noje, jos susikrovė iš mūsų 
lavonų kaulų sostą,
varguoliams naujus pan
čius. Eik, sūnau, negalima 
gaišti ir vienos sekundės. 
Būk drąsus ligi galo! Ga
lingi liaudies pulkai tepa
laidoja amžiams visus žvė
ris kankintojus, teišardo 
šaltus kalėjimų urvus, ku
rie žudė geriausius mūsų 
sūnus, teišverčia kartuves, 
sutrupina į dulkes nepaken
čiamas grandines, kurios 
mus kankino ir žemino. Sū
nau, mes nemirštantieji, — 
tamsios gaujos gali užmuš-į 
ti kūną bet laisvos, teisingos 
minties niekas nepergalės, 
niekas neišgalvojo, ir neiš
galvos tokių patrankų, ku
rios nušautų galingą mintį. 
Eik į kovą—mintis tevirsta 
gyvenimu! Prakeiktai Ver
gijai galas! Be laisvės nėra 
gyveriimo, be laisvės nėra 
laimės ! Iš liaudies kraujo ir 
kančių išdigs liaudies lais
vė!” (113 — 114 pusi.).

Kaip senutė motina yra 
visos vargstančios ir trokš
tančios laisvės liaudies įas
meninimas, taip jos sūnus 
— revoliucinių kovotojų — 
socialistų. Štai būdingas to 
sūnaus pareiškimas — at
sakymas savo motinai — 
liaudžiai:

“Eisiu be baimės, nes ti
kiu į pergalėjimą; jaučiu,' 
kad žūsiu nuo budelio ran
kos, bet nebaisi man mirtis 
toje kovoje. Mūsų kapus 
papuoš laisvčs liaudies duk
ters, ant mūsų kapų moti
nos, atvedusios savo vaikus, 
mokins mylėti ir apginti 
laisvę. Laiminga bus tuo
met šalis be sostų ir bude-

Šiandien
šiandien 

rankose, 
valdovai:

visuotinas

mes sveri- 
pasaulis 

Žiūrėkite, 
mašinos,

Anglijos darbiečiai yra permirkę imperialistiniu rau
gu. Kaip anglai imperialistai nori valdyti kitus kraštus, 
viešpatauti kolonijose ir plėšti jų žmones, taip darbo 
unijų vadai negali pakęsti tokios organizacijos, kurioje 
kiti žmonės skaitomi lygiais žmonėmis, su lygiomis tei
sėmis ir atsakomybėmis. ,

Kaip ten nebūtų, šis dešiniųjų vadų žygis įneš vaidus ir 
pasidalinimą į tarptautinį darbo unijų judėjimą, Šis Ge- 
nevos susirinkimas pasitarnaus samdytojams ir išnaudo-.

I tojams.

Garwood, N. J. — Alu
minum Company of Ameri
ca paleido iš vietinio savo 
fabriko 10 nuoš. darbinin
kų, — paleisti neribotam 
laikui. IŠ viso čia dirbo 
600 darbininkų.
y Be to, fabriko bosai pa
skelbė, 
ninkai 
tik po

jog likusieji darbi- 
bus pastatyti dirbti 
4 dienas savaitėje.

Tokį dviejų pasaulių — 
darbininkų ir buržuazijos 
— kovos priešpastatymą K. 
Jasiukaitis reiškia, nors 
kiaurai schematingam, net 
alegoriškam, bet vis dėlto 
pilnam revoliucinės kovos 
patoso ir vilčių vaizdely 
“Šventa... ir atėjo šven
tė!” Toji šventė — tai kilu
si revoliucija, 
streikas: 

n___

čiame, 
mūsų 
godūs
staklės nejuda,'kūjai ne- 
tauškina. Mes viską, viską 
mes galime padaryti. Mes 
norėjome, mes norėjome ir 
mes sustabdėme pasaulį. 
Darbas sustojo. Išlepinti 
valdovai, mes galime jus ir 
nutroškinti, ir alkana mir
tim numarinti...” 131
pusi.).

Vaizdelis parašytas tokio 
švenčiančių, kovojančių dar
bininkų ir nusigandusių, 
pilnų pagiežos valdovų dia
logo forma. Užbaiga dar pa- 
tosiškesnė:

“Ir padrąsinąs, garsus 
aidas sklido skersai ir išil
gai pasaulį:

, — Draugai, bendrai, vi
si į eilę, visi prie vėliavos! 
Drąsiau, drąsiau pirmyn!... 
Drąsiau, smarkiau!... Ga
lingas priešas, galingi 
mes!... Į kovą, į kovą, į ko
vą! šiandien kovos diena!... 
Pirmyn, drąsiau... Raudo
noji vėliava, išmirkusi mū
sų kraujuos, veda mus į ko
vą... Mes pergalėsim, mes 
pergalėsim... <

Ir saulė meiliai švietė, ir 
žėrė ji gausius spindulius, 
ir jauna gamta sveikino, 
laimino darbo milžinus:

— Tegyvuoja jūsų šven
tė! Tegyvuoja tarptautinė 
jūsų šeimyna! Tegyvupja 
darbininkų kova!”

Šitą revoliucinės kovos ir 
tos kovos nešėjų — revoliu
cionierių pagerbimą z ir iš
aukštinimą, pasišventimą 
kovai daugiau lyriškoj plot
mėj, K. Jasiukaitis duoda 
apysakaitėj “Ji mylėjo ir 
žuvo.” Joje pavaizduojama 
jauna graži mergaitė,, kuri 
mato apsupančioj ją gražioj 
saulėtoj aplinkumoj daug 
neteisybių
skriaudų, bet visi jai atsa
ko, kad “taip buvo, taip yra 

Į ir taip pasiliks.” Mergaitė 
pamyli jaunikaitį — kovo
toją, kuris vienas jai atsa
ko, kad galima pašalinti tas 
neteisybes, kad ne visados 
“taip bus” ir kad neturi 
taip būti, tik reikia dėl to 
kovoti, kovojant jas paša-

ir socialinių

“— Kovojant... Gerai, ei
siu ■— kovosiu aš. Aš nu- 
drėksiu nuo dangaus saulę 
ii\ mėnesį ir žvaigždes, ati
duosiu žmonėms, ir tuomet 
visiems vienodai bus švie
su ir šilta... Jei aš pailsiu, 
ne! Aš nepailsiu, iš tavo 
meilės aš semsiu sau milži
niškas jėgas, degantis myli
mojo pabučiavimas įkvėps- 
man naują drąsą, 
niekas nesulaužys.”

kurios
(128

Mergaitė eina į kovą, ko
voja ir žūsta revoliucinėj 
demonstracijoj. “Žuvo my
lėdama gyvenimą, ir ant jos 
nekaltų angeliškų lūpų, jau 
sustingusių, pasiliko nemir
štanti žodžiai:

— Ne taip buvo, ne taip 
ir pasiliks!” (128 pusi.)

Šitos K, Jasiukaičio apy
sakaitės, nors schematiškos 
ir deklaratyviškos, agitaci
nės, tačiau jos ryškiai at
spindėjo ir išreiškė tą re
voliucinį kovos patosą ir 
pasiryžimą, kurio buvo ku
pini priešakiniai revoliucio
nierių būriai ' revoliucijos 
kilimo ir jos išsiveržimo 
laikais.

Šiuo tiesiogiu revoliucijos 
pasireiškimų vaizdavimo ir 
jos idėjų .kėlimo keliu, eina 
ir K. Jasiukaičio apysakai
tė “Kareivio pasakojimas.” 
Jos esmė ir vertė irgi ne 
tiek realistiniam kareivių 
buities parodyme, kiek bū
tent kariuomenės reikšmės 
iškėlime revoliucijoj, bend
ruos revoliucijos kovų vaiz
duos ir sprendime tos mora
linės problemos, kuri kyla 
ryšium su tuo, kad caro val
džia revoliucijai malšinti 
naudojo tos pačios liaudies 
dalį, apvilktą į kareivių rū
bus.

Apysakoj parodomas ka
reivių panaudojimas mal
šinti darbininku demonstra
cijoms, išstojimams. Karei
vis Sakalauskas, nužudęs 
vienam iš tokių malšinimų 
savo brolį — tai irgi-yra 
daugiau schema ir simbo
lis šių bendrų kariuomenės 
ir liaudies santykių. Supra
tęs tai, kad kariuomenė žu
do savo brolius, malšinda
ma revoliucinius sambrūz
džius, Sakalauskas atsisako 
toliau žudyti, už ką nutei
siamas kalėj iman — kator
gom Sakalauskas pagaliau 
ima suprasti tikrąją carp 
kariuomenės paskirtį:

(Daugiau bus)
. r - ■ . - - --i . -  ■ - ■ ‘

2 pusi.—'‘Laisvė (Liberty, Lith. Daily) — Tree., Birž. 29, 194$'
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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* 
ve gyvybę už laisvę nuo fašizmo. Tačiau 
ateities laisvė ir taika priklausys tiktai 
nuo gyvųjų budrumo. Mobilizuokit žmo
nes taikai užrašymu dienraščio Laisvės!
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Moterys Veikia Prieš Tuos 
Ragangaudiškus Bilius

Gal Taikos ir Santvarkos 
Reikalus Paliks Moterims

Didėja Nedarbas, Sykiu 
Sunkėja Tarnaičių ir 
Padienių Būvis

Kongrese dabar yra keli 
aršūs biliai. Brooklyniškis 
Amerikos Moterų Kongreso 
skyrius, apsvarstęs juos, 
pavadino juos “Police State 
Bills” (policinės valstybės 
biliais) ir pradėjo laiškų 
su protestais kampaniją. 
Rašo protestus kongreso 
skyriai ir prisidėjusios or
ganizacijos, rašo ir atski
ros narės.

Tie biliai yra, protestai 
prieš juos reikia siųsti se
kamai :

Mundt - Johnson Bilius 
S1194, taipgi Fergusono 
Bilius SI 196 randasi sena- 
tiniame teisdarystės komi
tete. Rašoma senatoriams:

Senator Pat McCarran, 
Chairman, Senate Judicia
ry Committee, Senate Of
fice Building, Washington, 
D. C.

Senator Irving Ives;
Senator Robert Wagner. 

Šių dviejų senatorių, kaip 
ir komiteto pirmininko Mc- 
Carren, adresas tas pats — 
Senato Ofisų Buildinge.

Nixon Bilius HR3342, 
faktinai reiškiąs tą patį, ką 
Mundt-Johnson bilius, da
bar randasi kongresiniame 
Neamerikinės Veiklos Ko
mitete. Prieš jį rašant ad
resuoja :

Congresman Wood, Chair
man, Un-American Activi
ties Committee, House of 
Representatives, Washing
ton, D. C.

Taipgi rašo savo distrik- 
to kongresmanams. Adresas 
visų tas pats.

Hobbs Concentration Camp 
Bill HR10 dabar randasi 
kongresiniame teisdarybės 
komitete. Adresuoja:

Congressman Emanuel

Antrinių Langams 
Užlaidų Tikslas

Teko matyti siaurus, il
gus langelius, dar susiau
rintus dalies lango uždengi
mu su antrosiomis užlaido
mis (draperies).

Pamatiniai tikslai nėra 
uždengti langą. Jie yra:

Paplatinti siauro ■ lango 
išvaizdą. To atsiekiama de
dant tas užlaidas nuo lango 
stiklo ant rėmo ir toliau iš
kišus ant sienos. Tas būdas 
ir patrumpina lango, taipgi 
visos sienos išvaizdą.

Norint dar daugiau pa
platinti sienos ir lango iš
vaizdą, užlaidai reikia pa
rinkti su skersiniais ar įs
trižiniais dryžiais.

Neapsižiūrėta
Jinai — Palauk čionai, 

Biliuk, bėgsiu apsipudruoti 
nosį.

Jinai (sugrįžusi po trijų 
šokių su kitu) — Ar ilgu 
buvo laukti*?

Jisai — Ne, tik aš ieški- 
nėjau jūsų visur įteikti 
jums jūsų čia paliktą pu
dros dėželę.

John H. Mautner, 31 metų, 
užsiimąs pirkimu - pardavimu 
ir išrendavfmui apartmentų 
žemojoje New Yorko , East 
Sidėje, nuteistas tris mėnesius 
kalėti už paėmimą dvejų 
rendos ^bonų, kurių bendra 
suma siekė $350.

Cellar, Chairman, House 
Judiciary Committee, House 
of Representatives, Wash
ington, D. C. Ir rašo kiek
vienas savo distrikto kon- 
gresmanui.

Darbo žmonės yra jau su
varžyti daugiau, negu gali
ma kęsti, nebereikia dau
giau varžčių. Kai kas iš po
nijos norėtų darbo žmonė
mis arti ir akėti. Kiti norė
tų progos patys asmeniai 
ateiti apdaužyti už nenuo- 
lankavimą, nepaklusnumą. 
Jie laukia, kad Hobbs kon
centracijos kempių bilius 
neklaužadas suvarytų jiems 
į tvartus, kaip gyvulius, o 
jie, kaip Hitlerio SS žanda
rai, galėtų ateiti kankinti 
kada norėdami, kiek norė
dami.

Kam fašistinės kiaulydės 
žmonėms nemielos, tie visi 
protestuoja prieš tuos ir 
prieš kitus panašius ragan
gaudiškus bilius.

Niekur Mūsų Šalyje 
Nėra Tokio Įstatymo

Ar jūs girdėjote, kad mū
sų šalyje bent kur būtų toks 
įstatymas, kad valdžiai leis
tų užgrobinėti norimų suim
ti asmenų šeimas? Jei mūsų 
šalyje nėra, tai ar buvo kur 
kitur? Žinau, be vargo at- 
spėsite, jog taip buvo Hitle
rio Vokietijoje. Ten, pradė
jo užgrobinėjimu darbinin
kų vadų šeimų, baigė ištiso
mis valstybėmis.

Būtų laimė, kad tiktai 
ten tebūtų tas įvykę, nes tai 
jau viskas būtų praeityje, 
būtų toli nuo mūsų. Mūsų 
nelaimei, nuo to laiko, kaip 
mūsų vaikai sunaikino Hit
lerį, o hitlerininkai' Ameri
koje pamylėjo ir pasisavino 
Hitlerio filozofiją, prasidė
jo ir pas mus grobstymas 
žpionių įkaitams už nori
mus suimti.

Mrs. Hilde Eisler, tebe
laikoma Ellis Islande jau 
antras mėnuo, penktoji de
šimtis dienų, yra simboliu 
mūsų valdžios departmentų 
pasisavinimo hitlerininkų 
taktikos .kartu su kitais fa
šistų palaikais.

Mrs. Hilde Eisler įkalin
ta be įstatymo, be teismo, 
be priežasties, be prasikal
timo. Visa jos “kaltybė” yra 
tame, kad ji yra žmona iš- 
vykusio Vokietijon koyotojo 
prieš fašizmą Gerhardt Eis- 
lerio, O jo visas prasikalti
mas buvo tame, kad jis ko
vojo prięš fašizmą, kad jis 
buvo Hitlerio persekioja
mas. Dėl to jis,, norėjęs 
grįžti Vokietijon padėti de- 
mokratinti savo šalį, buvo 
sulaikytas Aiherikoje ir 
bandomas įkalinti, kad jis 
negalėtų ten nuvykti ir 
kliudyti atsteigimui fašiz
mo, kurstymui naujo karo. 
Tuomet Eisleris išvyko 
slaptai, pasiekė savo šalį ir 
liaudies tapo išrinktas at
stovu jstatymdavystėn.

Mrs. Eisler, jeigu ji bū
tų išleista parvykti, pas sa
vo vyrą, bet abejo, sykiu su 
vyru darbuotųsi, kad fašiz
mas Vokietijoje nebeprisi
keltų, kovotų už taiką.

Visi, kas priešingi atsta-

Komunistes Sveikino 
Kolegijų Moteris už
Teisingą Pažiūrą
Komunistų Partijos Na- 

cionalė Moterų Komisija 
pasveikino American Asso
ciation of University Wo
men už protingą ir teisingą 
nusistatymą negrų klausi
mu.

Universitetų moterų or
ganizacija visuotiname sa
vo narių balsavime 2,168 
balsais prieš 68 nutarė pri
imti negres savo narėmis. 
Komunistės savo pareiški
me, pasirašytame Elizabeth 
Gurley Flynn ir Claudia 
Jones, pareiškė:

“Nors pavėluotai išsprę
sta, vienok mes pagirtame 
AAUW, kuri savo metinėje 
konvencijoje' atsikirto savo

Šeimininkėms
. Šį Skyrių Veda E. V.

KIAUŠINIENĖ SU 
KEPENIMIS

Trejos vištos kepenys
1 svogūnas
3 kiaušiniai (gali ir dau

giau dėti)
pora šaukštų sviesto 
biskis pipirų ir druskos. 
Numazgojus gerai kepe

nis, smulkiai supjaustyk. 
Ištirpyk sviestą ir jame pa
kepk smulkiai sukapotą 
svogūną. Sudėk kepenis ir 
paspragink kėlės minutes. 
Išplak kiaušinius su biskiu 
pieno (arba pieno vieton 
gali naudoti ir vandens), 
pridėk prismokus, užpilk 
ant pakeptų kepenų, įdėk į 
pečių. Kepk iki kiaušiniai 
bus sutraukti. Tik ne per 
karštame pečiuje, nes kiau
šiniams geriau, kuomet len
gvai kepa.

UOGU IR VAISIŲ 
SEZONAS

Ne visur, ne visos šeimi
ninkės išgali gausiai pape
nėti savo šeimą uogomis. 
Juo labiau uogos mažiau 
prieinamos tokioms šei
moms žiemą, jeigu šeimai 
reikia atsidėti ant perkamų 
krautuvėse gatavų sukenuo- 
tų uogų.

’ Tyros, gatavai sutaisy
tos, uogos labai brangios. 
Uogų liekanų (o kartais net 
be tų liekanų pagamintos 
neva uoginės) košės — ne
brangu. Tačiau, kokia iš jų 
nauda, kuomet dažnai net 
skoniui tų uogų neįdėta, tik 
dirbtiniu dažu, kvapu ir 
skoniu nudažyti krakmolo 
ir kitų panašių pigių me
džiagų viralai, vadinami 
“jellies” ir '“jams.” x •

Tie viralai būna taip gu
driai padaryti, jog reikia 
ekspertės šeimininkės ' su
prasti, kad ji tik dažytą 
krakmolą nupirko. Pavyz
džiui: “avietinėms” košėms 
daryti užtubežiuose nuper
ka pigiai tūlų grūdelių, ku- 

tymui fašizmo Vokietijoje, 
kas priešas fašistinimo 
Jungtinių Valstijų, siunčia 
protestus generaliam pro
kurorui (Attorney Gener
al) Tom Clark’ui, Washing
ton, D. C. Neįstatymiškas, 
žiaurus elgimąsis su Mrs. 
Eisler neturi rasti vietos 
mūsų demokratijoje.

, Alisa. 

organizacijos washingtonis- 
kiam skyriui už jo nedemo-
kratinę veiklą.”

Washingtoniškis skyrius 
prieš dvejis metus neįsilei
do savo narėmis žymios ne
grių vadovės, visų gerbia
mos 90 metų senutės Mrs. 
Mary Church Terrell.

Kartu su pagyrimu de
mokratiniai pasielgusio 
universiteto moterų sparno, 
komunistės pasmerkė wa- 
shingtoniškį skyrių už jo 
“gėdingą ir šovinistinį” 
veiksmą ne vien tik neįsi- 
leidimu negrės, bet ir išsi
traukimu iš AAUW, kuo
met visa organizacija jų šo
vinistiniam pasielgimui ne
pritarė.

rie valgant traška tarp dan
tų lygiai, kaip kad ir avie
čių grūdeliai.

Nejaugi nėra įstatymo 
pirkėją apsaugoti?

Yra neva įstatymas. Or
ganizuoti vartotojai jį išsi
kovojo. Ant pakelio ar bon- 
kutės turi būti pasakyta, iš 
kokių medžiagų kas pada
ryta. Ir ant didžiumos tų 
pakelių yra užrašai. Bet...

Taigi, vis tas bet. Juk 
yra tokių produktų, apie 
kurių maistingumą niekas 
niekad neaiškino. Ir tai ne 
be priežasties. Kol eilinė 
šeimininkė to nežino, jinai 
prekę pirks be klausimo. 
Bile tik ant bonkelės matė 
tą stambiomis raidėmis už
rašą, būk čia tokia ar tokia 
uogienė, to jai ir užteks,

O tuos visokius aiškina
muosius užrašus be žiūrono 
vargiai įžiūrimomis mažy
tėmis raidelėmis, kokių, ro
dos, ir sviete negalėtų būti, 
šeimininkė palieka nei ne
studijavusi. Kartais tam 
nei laiko neturi. O jei ir tu
rėtų, tūps nesuprantamus 
pavadinimus ji paskaito 
prismokais’ •

Prismokai, mat, eiant ei
linės šeimininkės praktika 
—tik priedas, pamatinės 
maisto vertės nepakeičia. Ji 
niekad nekepa ^kiaušinienės 
be kiaušinių ir jai net gal
von neateina, kad kas kitas 
galėtų virti uogienę be uo-

- Norint turėti tikros ir 
prieinama kaina uogienės, 
dėl to, šeimininkei prisieina 
pačiai susikenuoti. Tūlos, 
turinčios, laiko ir auto, gali 
uogų pigiai nusipirkti pas 
farmerius, ypač jei pačios 
susirinks uogas. Kai kurios 
gali užsiauginti ir savo dar
želyje. Sezono įkarštyje kai 
kada ir krautuvėse galirha 
gauti uogų vidutinėmis kai
nomis.

Strawberries (braškių) 
sezonas baigiasi. Dabar yra 
agrastai, vėlybosios vyš
nios, dar ilgai tęsis mėly
nės, prasideda avietės, o 
rudeniop turėsime bruknis 
ir vėlai, rudenį, spalgenas. 
Sekamuose skyriuose pa
duosime bent po vieną iš tų 
likusiųjų uogų darymo re
ceptų.

Nežinau, ar pasaulis lauks 
susitvarkyti save iki tol, 
kol jį sutvarkys šimtmečiais 
vėliau į politinį gyvenimą 
atėjusi moteris. Nesinorėtų 
taip ilgai laukti taikos, ar 
santvarkos sužmoniškėjimo. 
Per lėtai mūsų moterys te- 
besisiekia tų jas labiausiai 
turinčių apeiti, joms labiau
sia palengvinsiančių gyve
nimą naujovių.

Tačiau moterys kai kada 
išriša klausimus, kurių jo
kiu būdu iki šiol niekas ne- 
išrišo be jų.

Kūdikių Priežiūra
Didžiajame New Yorke- 

Brooklyne ir daug kur ki
tur dirbančiosios motinos, 
veikiančiosios motinos susi
tinka akis į akį su vaikų 
priežiūros problema. Kiek 
jos pritakavo pas ponus 
kongresmanus, pas valsti
jos seimelio narius, pas 
miesto tarybą su prašymais 
įsteigti vaikams priežiūros 
centrelius susiedijose! Bet 
tų centrelių niekas joms ne-

San Francisco, Cal.
Moterų Tarptautiškos 

Prakalbos
Birželio 10 d. įvyko Sla

vų Kongreso Moterų Komi
teto. surengtos masinės pra
kalbos Jugoslavų Kliubo 
svetainėje. Tikslas: Išdėsty
ti šių dienų pasaulinius į- 
vykius ir raginti mases 
žmonių veikti už taiką pa
saulyje.

Iš visko matosi, kad to 
skyriaus moterys sumaniai 
darbuojasi. Jos turėjo tris 
geras kalbėtojas* Viena iš 
tų draugių buvo dalyvavusi 
užsienyje įvykusiame tarp
tautiniame moterų kongre
se keli metai atgal. Ji savo 
kalboje palietė laike karo 
pergyventus skaudžius įvy
kius. Ir aiškino, kaip mote
rys turi kovoti prieš visus 
blogumus ir prieš rengėjus 
trečiojo pasaulinio karo, 
taipgi prieš visas atakas 
ant progresyvių darbinin
ku.

Antra kalbėjo jauna drau
gė mokytoja iš darbininkų 
mokyklos. Tai tikrai verta 
pagarbos ta draugė už taip 
nuoseklią kalbą. Ji nurodi
nėjo reikšmę Atlanto Pak
to, kad jis yra agresijos 
paktas. Ji ragino kiekvieną 
sumanų žmogų studijuoti 
Atlanto Paktą ir apie jį 
kalbėtis su savo kaimynais 
ir draugais, aiškinant jį.

Trečia kalbėtoja buvo mū
sų mylima draugė K. Karo- 
sienė. Jos kalba palietė 
svarbius mūsų gyvenimo 
įvykius, atakas ant unijų ir 
jų vadų, palyginimui, pa-- 
vyzdžiams prftnindama jau 
plačiai žinomas atakas ant 
Harry Bridges, ir tt. (Vi
sos kalbėtojos kalbėjo ang
liškai.)
- Prakalbos atrodė šimtu 
nuošimčių gerai pavykusio- 
mis. Rengėjos pranešė, kad 
artimoje ateityje turės ki
tas masines prakalbas kito
je dalyje miesto.

Man atrodo, kad lietuviai 
taipgi tuo klausimu turėtų 
daugiau " domėtis, rengti

įsteigia. Tie ponai, pirm 
rinkimų daug plepa, rinki
miniuose mintinguose žmo
nių kūdikius seilėja - bu
čiuoja, bet po rinkimų vis
ką užmiršta.

Kur ne kur užsilikę ve- 
lionies Roosevelto Naujo
sios Dalybos metais įsteig
tieji tūli centreliai dar lai
kosi ne dėka tiems ponams, 
bet dėka pačių moterų ko
vingam reikalavimui juos 
išlaikyti. Tūlus užsidaran
čius centrelius perėmė uni
jos ir masinės organizacijos 
dėka tų organizacijų mote
rų veiklai ir pramatymui.

Tačiau tų centrelių nie
kad nebuvo pakankamai. Ir 
ta stoka juo labiau kankina 
veikiančiąsias motinas. Ne
daug kur nueisi, nuvažiuo
si, nuveiksi nešina-vedina 
mažu kūdikiu, juo labiau 
keliais tokiais.

Brooklynietis Amerikos 
Moterų Kongreso skyrius 
dėl to sumanė įsisteigti vi
durvasario laikotarpiui sa
vo narių kūdikiams centrelį 
vienos iš jų kieme netoli 
skyriaus raštinės. Jį išlai
kys, jį ir vaikus prižiūrės 
visos kooperatyviąi. Eida
mos kongreso veiklos reika
lais bile kuri galės ten savo 
vaikučius palikti.

Vaikai, sako jos, neturi 
jaunas moteris motinas su
laikyti nuo veiklos už tų 
vaikų gerbūvį šiandien, už 
taiką ir jų gyvybės išsaugo
jimą ateityje.

Kuomet kongresistės kie
me įrengto vaikų centro 
veikla įsisiūbuos, tikiuosi 
pas juos apsilankyti ir tai, 
ką patirsiu, pasakyti vi
soms per Laisvę.

Maliorių lokalai šiomis die
nomis renka Distrikto 9-to 
viršininkus. Eilinių narių slei- 
to balsai visur padaugėję, o 
tūluose lokaluose eilinių bal
sai viršija “progresyviais” 
pasivadinusių neprogresyvių 
kandidatų balsus. Tikimasi 
eilinių laimėjimo.

Į brooklyniškį Amerikos 
Moterų Kongreso skyrių 
pradėjo ateidinėti moterys 
su skundais apie blogėjan- ( > 
čias tarnaičių ir padienių 
darbininkių sąlygas. Skau
džiausia, kaip visuomet, pa
liečiamos negrės.

Pajutusios pasipildžiusią 
bedarbėmis moterimis dar
bo rinką, Brooklyno poniu
tės, įrodydamos savo vy
rams mokančiomis ne blo
giau bizniavoti už juos, pra
dėjo kapoti savo tarnaitėms 
algas. Ir samdymui jau ne
besikreipia į valdinę dar
bams duoti-gauti tarpinin
kavimo agentūrą, bet suki- 
nasi ant kampų biednuome- 
nės apgyventuose distrik- 
tuose, pasiūlydamos poke
lias valandas padirbėti pa
dieniai už menkutį atlygi
nimą.

Tas, sako kongresistės, 
negražiai “primena taip va
dinamąjį vergių turgų, ku
ris gyvavo kitoje dalyje mū
sų miesto prieš keletą me
tų.”

“Negražu, negražu tuo 
būdu moterims išnaudoti 
kitas moteris,” sako kon
greso skyrius savo aplink
raštyje. “Šiuo tarpu Brook- 
lyne nesiranda Tarnaičių 
Unijos, kuri galėtų pagel
bėti joms užsidirbti pragy
venimui pakankamą algą. 
Vienok jau bandoma suor
ganizuoti tokią uniją Broo
klyn e ir mes turėtume ją 
nuoširdiai paremti.”

Unijinė tarnaitėms algų 
skalė New Yorke yra po $1 
už valandą. Brooklynietis. 
Amerikos Moterų Kongreso 
skyrius diskusuoja ir veiks 
ir brooklynietėms tarnai
tėms pagelbėti susiorgani
zuoti, kad galėtų išlaikyti 
žmoniškas darbo sąlygas ir • 
geriau uždirbti.

Ignas Klevinskas, iš Scran
ton, Pa., rašo, kad jis būtinai 
atvyks dienraščio Laisvės pik- 

i nikan liepos 3 d.

' Today’s Pattern
Dominick San Antonio, 22 

metų, nuteistas visą amžių 
kalėti. Jį kaltino žmogžu
dystėje. Įtartas apiplėšime 
likerių krautuvės, Astorijoje, 
kovo 26-tą San Antonio mir
tinai pašovė policistą Antho
ny Oetheimer.

prakalbas agitavimui žmo
nių už tajką, ir prieš reak
cijos atakas.

LLD Narių Atydai
Liepos 1 d. įvyks dviejų 

organizacijų—tai yra LDS 
58 kuopos ir LLD 153 kuo
pos — bendras susirinki
mas. Pirmiausia įvyksta 
LDS, vėliau esti LLD rei
kalai svarstomi. Todėl visi 
nariai raginami pribūti lai
ku. Pradžia nuo 7 vakaro, 
580 Eddy St., trečiame au
kšte.

Sugrįžo iš Ligoninės
Draugas J. Karosas buvo 

staiga susirgęs ir nuvežtas 
ligoninėn patyrimui ligos, 
bet po kelių dienų grįžo į 
namus, - 1229 Sandelin St. 
Linkiu, kad liga jį ilgai ne
vargintų. M. Alvinienė.

L

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

Dept., 427 Lorimer Street, 
Brooklyn 6, N. Y.
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ŽINIOS IŠ LIETUVOS

Čia pirmąkart aš susipažinau su gyven
tojais, apie kuriuos buvau girdėjęs vien 
tik iš kitų. Tai apie juos, apie poliesie- 
čius, sukūrė savo puikiausius kūrinius 
Lesia Ukrainka. Šnekučiuodamas su se
niais, žiūrėdamas į jaunų merginų šo
kius, aš kūriau sau Levkos, Kaliuos pa
veikslus iš jos pjesės “Miško daina;” ir 
jeigu vokiečiai kiek daugiau domėtųsi 
poezija liaudies, kurią jie sumanė paverg
ti, jiems vaidentųsi naktimis: iš Polie
sės Pinsko pelkių prieš juos iškyla giri
nis — su ilgais iki kulnų vengrų kaili
niais, su ožio barzdele, su automatu ran
kose, o jo vardas — Kovpakas. Jo neima 
nei kulkos, nei geležis, o jis griebia vo
kiečius kaulėtomis rankomis už gerklės, 
ir jie miršta siaubo apimti.

Rudniovas stovykloje kasdien lankyda
vo sužeistuosius, sekė gydymą, pralinks
mindavo užjaučiamu žodžiu. Reguliariai 
jis skaitydavo jiems Tarybinio Informa
cijos biuro santraukas, kurias kasdien 
priimdavo mūsų radijistai.

Kartą mes abu užėjome pas sunkiai 
kautynėse dėl Lelčicų sužeistą Niną So- 
ziną. Septyniolikametė automatininke 
gulėjo išblyškusi, stengdamasi neparo
dyti skausmo vaitojimu.

Aš aiškiai atsiminiau mūsų pokalbį žy
gio, metu, kai ji man pasakojo apie savo 
atėjimą į dalinį keršyti vokiečiams už 
žvėriškai užmuštą tėvą.

Rudniovas atsargiai atsisėdo ant lovos 
krašto ir paėmė mergaitę už rankos. Ji 
atsimerkė.

— Draugas komisaras... — tyliai su
šnibždėjo jos lūpos.

Semionas Vasiljevičius išsitraukė iš 
šoninės palaidinės kišenės radiogramą ir 
garsiai ją perskaitė. Tai buvo pasveikini- 

'mas. Vyriausybė apdovanojo Niną Rau
donosios Vėliavos ordinu.

Mergaitė užsimerkė, ilgų blakstienų 
šešėlis krito ant jos skruostų. Po to ji 
vėl atsimerkė ir nusišypsojo komisarui.

— Ačiū, drauge komisare!
— Kad pasveiktum, —■ tyliai atsakė

Rudniovas. •
— Ir dar kartą ačiū, — sušnibždėjo 

Nina. — Dabar aš būtinai pagysiu.
— Būtinai, — atsakėme mes.
Gluškevičių kaime, buvusiame pačia

me Pinsko pelkių centre, mes sugalvojo
me drąsų dalyką. Pailsėję keletą dienų 
po Lelčicų sutriuškinimo, išgėrę trofėji-

. nius degtinę, romą ir konjakus iš gebyts- 
komisaro rūsių, mes vėl ėmėmės darbo.

Žemėlapy, gulinčiame pas Rudniovą 
ant stalo, buvo nupieštas nedidelis vore
lis su keturiomis juodomis geležinkelių 
letenėlėmis ir mėlynais upių ūseliais, o 
šalia jo užrašas “Sarnai.” Keletą vaka
rų išsėdėjome mes — Rudniovas, Kovpa
kas, Bazima, Voicechovičius ir aš — gal
vodami, kaip čia sutraiškinus “vorelį.” 
Pakartoti Lelčicų “partizaniškuosius Ka
nus,” kaip Rudniovas juokais pavadino 
anas kautynes, čia buvo neįmanoma. 
Mieste buvo žymiai didesnė įgula, priėji
mai prie jo buvo nepatogūs puolantie
siems; be to, į miestą suėjo daug komu
nikacijų linijų, — o tai ir buvo didžiau
sias mums pavojus. Bet, iš kitos pusės, 
tatai mus labiausiai ir viliojo.

Mes pasiuntėmę žvalgybą. Ji prigraib- 
stė mums “liežuvių.” Aš, paskirtas Kov- 
pako pavaduotoju žvalgyboje, suteikiau 
pilnas ir išsamias žinias apie įgulą, ir vi
si suprato, kad nei tiesiog jėga laužian
tis, nei apsupimo keliu mums miesto pa
imti nepavyks. Jėgos mūsų būvu mažos, 
sviediniai baigėsi, šovinių — taip pat ne 
pet daugiausia. O žvalgyba pranešinėjo, 
kad “vorelis”'gyvena gobšų voro gyveni
mą. Juodi kelių čiupikliai karštligiškai 
varo į frontą šaudmenis bei kariuomenę; 
priešingon pusėn — į vakarus — eina iš-

1 plėšta duona, aukštos kokybės aviacijos 
miškas. Ir dar, — kas sugeldavo mums 
širdis, — bėgiais rieda užplombuoti va
gonai, — veža Vokietijon suvarytus iš vi
sos Ukrainos vergus, mūsų tarybinius 
žmones.

Riebūs “vorelio” čiupikliai pulsavo vis 
didėjančiu traukinių skaičium, ir Semio
nas Vasiljevičius, skausmingai įsižiūri- 
nėdamas į žemėlapį, įširdęs daužė kumš
čiu stalą:
niodamas rankas ir žvilgčiodamas į laik- 

I — Jį reikia žūt būt sutraiškinti. Bet
„......... , ------- ... --- -------

4 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily) — Tree., Birž. 29, 1949 EE*!''-* t •

sutraiškinti mes neturime jėgų . ..
Ir čia iškilo planas. Aš dabar nebeat

simenu, kam pirmajam atėjo ta mintis į 
galvą, bet ji iš karto tapo bendra vado
vybės kolektyvo mintimi. Kryžius! Pa
statyti ties Sarnais kryžių! Ir Rudnio- 
vas, nusitvėręs tos minties, jau detaliza
vo ją:

— Reikia nupiaustyti galus, nukapoti 
čiupiklius iš visų pusių vienu metu, tą 
pačią valandą, kad iš karto būtų sustab
dytas judėjimas iš vakarų į rytus. Rei
kia neduoti vokiečiams aplinkinių kelių į 
pietus ir į šiaurę; visiškai išvesti mazgą 
iš rikiuotės jo priėjimo punktuose. Dar 
nebaigus visų detalių, operacija iš kar
to buvo pavadinta “Samų kryžium.”

O tai dėl to, kad geležinkeliai Šamuo
se kryžiuojasi: iš šiaurės į pietus — iš 
Baranovičių į Rovno, ir iš vakarų į ry
tus — iš Kovelio į Kijevą. Šamuose jie 
susieina ir išsiskirsto į visas keturias pu
ses, O už keliasdešimt kilometrų nuo 
mazgo kelius perkerta daugybė upių. 
Tuo pačiu metu išsprogdinus keturis 
penkis tiltus priėjimuose prie Samų, nu
lemiamas mazgo likimas, nors pats maz
gas lieka nepaliestas.

Vieną naktį turėjo išlėkti į orą tiltai, 
ir piktas “vorelis” turėjo ilgam nustoti 
egzistavęs. Taip gimė mūsų mintyse ope
racija, ir ji taip pat tiksliai turėjo būti 
įvykdyta mūsų kuopų bei batalionų. Sto
rai apklojęs žemę sniegas leido vykdyti 
operaciją tyliai ir greitai. Mes pasiųscla- 
vome kuopas iš didelio atstumo, palik
dami pagrindinę gurguolės bazę ir visą 
griozdišką dalinio mašiną per šimtą ki
lometrų šone nuo diversijos vietos. Tai 
įgalindavo mus išsaugoti puolimo staigu
mo elementą. Gerai pailsėję po žygių, ar
kliai geru rogių keliu galėjo per vieną 
parą nuvežti mūsų kovines grupes į ga
lutines pozicijas. Ši operacija buvo mūsų 
vadovybės sąstato minties brandos bei jo 
organizacinių sugebėjimų egzaminas. 
Tuo pačiu metu ji buvo ir vidurinės par
tizanų karininkų grandies brandos eg
zaminas.

Visą mūsų uždavinio sudėtingumą su- i 
darė tai, kad visi tiltai turėjo išlėkti oran 
tą pačią valandą, o jie buvo nuo trisde
šimties ligi penkiasdešimties kilometrų 
atstu vienas nuo kito.

Kiekvienas iš penkių vadų, sprendusių 
bendrą uždavinį, jį vykdydamas, turėjo 
veikti visiškai savarankiškai. Raitųjų ar 
raketų ryšio negalėjo būti, kadangi tarp 
“kaimynų,” kalbant fronto kalba,. buvo 
kelių dešimčių kilometrų priešo užimtos 
teritorijos spraga. Pagaliau buvo sunku 
nustatyti, kas yra kieno kaimynas; ly- ' 
giai taip pat sunku buvo suprasti, kur 
kairioji ir dešinioji pusės. Karas be fron
to ir be flangų — taip dviem žodžiais ga
lima nusakyti taktinę šio žygio esmę. 
Operacija buvo vykdoma ne frontu, o 
kryžmai, ir kiekvienas, pasisukęs veidu į 
Samus, t. y. į priešo įgulą, turėjo du kai
mynus iš dešinės, vieną — iš kairės, ir 
vieną — centre. O esąs centre iš visų pu
sių buvo apsuptas priešų ir tuo pačiu 
metu turėjo keturis kaimynus iš karto. 
Operacija buvo apskaičiuota trim die
nom: išėjimas į galutines pozicijas, tiltų 
sprogdinimas ir sugrįžimas atgal prie 
savo pagrindinių jėgų.

Ryšio tarp vadų, kaip aš jau esu sa
kęs, nebuvo. Kiekvienas iš mūsų galėjo 
žinoti padėtį tiktai viename iš penkių 
ruožų. Todėl suprantama, kaip mes jau
dinomės, belaukdami kuopų sugrįžtant. 
Antrą naktį, kada, mūsų apskaičiavi
mais, kuopos turėjo išeiti į galutines po
zicijas, aš ilgai užtrukau štabe. Grįžda
mas, aš pastebėjau figūrą žmogaus, ap- 
siavusio veltiniais, su juoda kepure ir 
kailiniais. Tai buvo Rudnioyas. Jis vaikš
tinėjo pirmyn ir atgal, nervingai trai- 
rodį. Tuo laiku pietuose suaidėjo sprogi
mas, nuslopintas nuotolio ir miško masy
vų minkšto kilimo. Esant kitokiam orui, 
mes, gal būt, būtume jo ir neišgirdę. Bet 
naktis buvo šviesi, rami,' speiginga. Po 
kojomis girgždėjo sniegas, švytintis ap
link mėnulį žiedas žibėjo milijonų žvaigž
džių fone. Semionas Vasiljevičius susto
jo ir apmirė, įsiklausydamas, lyg norė
damas išgirsti vos girdimo sprogimo ir 
aidą. Ir po pauzės tarė:

(Daugiau bus.)

Stačiūnų Valsčiuje

STAČIŪNAI, kovo 2 d. — 
Dabar valsčiuje jau yra 14 
kolektyvinių ūkių. Netrukus 
apiforminsime dar 2 arteles, 
ir tada visas valsčius susidės 
tik iš kolektyvinių ūkių.

Praėjusiais metais eilė vals
čiaus kolektyvinių ūkių išau
gino didesnį derlių, kaip in
dividualūs valstiečiai. štai, 
“Pergalės” kolektyviniame 
ūkyje brigadininkas Ancikas 

plote su
po 22

Juozas 
rinko 
centnerius 
kiek vieno K i ta m e 

Pirmoji,”

vidutiniškai 
žieminių 
hektaro.

Gegužės
grandininkė M on ii
niene iš 3 hektarų ploto nu
ėmė vidutiniškai po 271 cent
nerį cukrinių runkelių iš 
kiekvieno hektaro. Valsčiaus 
kolektyviniuose ūkiuose yra ir 
daugiau brigadų ir grandžių, 
kurios gali didžiuotis savo 
išaugintu ir nuimtu derliumi.

’ šie pirmųjų kolektyvinio 
ūkio metų pasiekimai mus 
dar labiau skatina kelti laukų 
derlingumą.

Respublikinis 
ūkių valstiečių 
pasižadėjo šiais
grūdinių kultūrų 
15-16 centnerių iš hektaro, o 
priešakinėse brigadose bei 
grandyse — ne mažiau, kaip 
po 20-25 centnerius, o cukri
nių runkelių — po 200 cent
nerių iš hektaro. '

Valsčiaus vykdomasis ko
mitetas vietoje išaiškino Res
publikinio kolektyvinių ūkių 
valstiečių suvažiavimo pasi-

žadėjimą, surengė grand įnin
ku pasitarimus, padėjo vie
tose sudaryti ir sustiprinti 
grandis. šiame darbe daug 
padėjo iš apskrities atvykę 
žemes ūkio specialistai.

Aiškinamojo ir organizaci
nio darbo pasėkoje valsčiaus 
kolektyviniuose ūkiuose yra 
sudarytos ir sustiprintos 
grandys ir brigados. Eilėje 
ūkių turime ir priešakines bri
gadas bei aukšto derliaus 
grandis. štai, Sakalų kolek
tyviniame ūkyje Kosto Jan
kaičio ir Kazio Margio aukš
to derliaus grandys pasižadė
jo kiekviena nuimti grūdinių 
kultūrų ne mažiau kaip po 
22 centnerius iš • hektaro 12 
hektarų plote. “Gegužės Pir
mosios” kolektyvinio ūkio

liaus grandys yra 
ir “Pergalės,” • ir 
vardo, ir kituose 
niuose ūkiuose.

Iš senesnių 
ūkių pavyzdžių 
aukšto derliaus 
tyrimo mokosi 
susiorganizavę 
ūkiai, 
dedame 
tai ir

Žemės
Plečia

sudarytos 
Kudirkos 

kolektyvi-

kolektyvinių 
ir ypač iš 

grandžių pa
ir naujai 

kolektyviniai
kuriems taip pat pa- 
iš pat pradžios tvir- 

teisingai atsistoti ant 
K. Brilius.

vakaras, kurį suorganiza- 
šefai — Zarasų gimnazi- 
literatai.
Pranešimą apie artėjantį 

Puškino 150 metų nuo gimi
mo dienos jubiliejų padarė li
teratų grupės vadovas Jukne
vičius. Po to buvo skaityta 
eilė Puškino eilėraščių ir iš
traukų iš jo prozos.

J šį vakarą gausiai atsi
lankė ir broliškosios Latvijos 
kaimyniniai 
valstiečiai.

tas 
vo 
jos

Ūkio Artelė

kolektyvinių ūkių

D. Juknevičius.

kolektyvinių 
suvažiavimas 
metais gauti 

derlių po

naitis davė žodį 12 hektarų 
plote nuimti vidutiniškai po 
25 centnerius rugių iš kiek
vieno hektaro, o kitas gran
diniu kas, Leonas Jonaitis—nu
imti ne mažiau, kaip po 25 
centnerius kviečių iš 1 hek
taro 12 h. plote. Grandininkė 
Maselskienė pasižada nuimti 
300 centnerių cukrinių run
kelių iš 1 hektaro 3 hektarų 
ploto. Tuo būdu šiame ko
lektyviniame ūkyje turime 
tris aukšto derliaus grandis, 
žemaitės vardo artelėje gran- 
d įninkąs Antanas Antanaitis 
koyoja dėl 23 centnerių kvie
čių derliaus iš vieno hektaro 
12 hektarų plote, o grandinin- 
kas Jonas Timinskas—dėl 25 
centnerių rugių derliaus iš 
vieno hektaro taip pat 12 
hektarų ploto. Aukšto der-

VILKAVIŠKIS, geg. 18 d.— 
Daug dėmesio gyvulininkys
tės išvystymui skiria “Šešu
pės” žemės ūkio.artelės (Pil
viškių valė.) nariai. Stambių
jų raguočių fermoje šiuo me
tu yra 31 galvijas. Melžėja 
Černiauskaitė šiemet įsiparei
gojo iš kiekvienos karves pri
melžti po 3,000-4,000 kilogra
mų pieno. Sudarytas gyvu
lininkystės išvystymo planas. 
1951 metais stambiųjų raguo
čių skaičius čia turi pasiekti 
130 galvų.

Kiaulininkystės fermoje da
bar yra 45 kiaulės, iš jų 12 
motininių. Trimečio pabaigo
je fermoje bus- 140 galvų. 
Fermos darbuotojai šiemet 
siekia išauginti po 19-20 par
šelių iš kiekvienos motininės 
kiaulės.

Sukurta taip pat paukščių 
ferma./ V. Žemaitis.

Keturių Apskričių
Jaunųjų Literatų Vakaras

KURŠĖNAI, geg. 18 d. — 
Čia įvyko jaunųjų rašytojų li
teratūros vakaras, kuriame su 
savo kūryba dalyvavo vietos 
gimnazijų literatai, o taip pat 
svečiai iš Šiaulių, Telšių, Ma
žeikių, Viekšnių. Papilės.

Literatūros vakaras vietos 
darbo žmonėse turėjo didelį 
pasisekimą. I. Valančius.

TRUMPAI

★ Pramoninių prekių par
duotuvė atidaryta Žiežmarių 
valsčiaus (Kaišiadorių ap
skrities) kolektyviniame ūky
je “Žalgiris.”

★ Daugiau 
dividualinių 
Utenoje.

Vakaras Puškino Vardo 
Kolektyviniame Ūkyje

/ZARASAI, geg. 18 d. — 
Smalvų valsčiaus Puškino 
/ardo kolektyviniame ūkyje 
įvyko Puškinui paminėti skir-

J. Ratkevičius.
kaip 100 in- 

namų statoma 
Į naujus butus šio

mis dienomis persikelia Di
džiojo Tėvynės karo dalyvis 
Vladas Košei is., tarnautojai 
Gudelis, Skruodis ir kiti.

J. Sirgedas.
A V ieno hektaro braškių 

daržą užveisė Tverečiaus vals
čiaus (Švenčionių apskr.) 
“Pirmyn” kolektyvinio ūkio 
valstiečiai. R. Bernatavičių*.

DIDYSIS PIKNIKAS
Paramai Dienraščio Laisves

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

SEK

Programas prasidės 
5 vai. vakare

Norwood vyrų grupe, kuri taipgi dalyvaus programoj

MAYNARD 
MASS.VOSE PAVILION PARK

SO. BOSTON BROADWAY KVARTETAS 
Su Akompanistu Robert Kelly

GRAŽI MUZIKALĖ PROGRAMA:
ARMONIKA SOLO, RICHARD BARRIS 

KALBĖS ANTANAS BIMBA 
Laisvės redaktorius iš Brooklyno 

A A
Cerrvoni Orkestrą Šokiams

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

Dalyvaukite visi šiame piknike ir paremkite dienraštį Laisvę. — Komitetas

ISKS1—4.^.. ...
V’į- Th



BROCKTON, MASS
Apie Darbus ir Profesijas

Šių metų birželio mėnesi 
bus daugiau jaunuolių, kurie 
baigs aukštesnius mokslus 
įvairiose mokyklose, universi
tetuose ir kolegijose, negu 
jų buvo pereitus kelius metus. 
Kai kurie gavo gerus paaukš
tinimo ženklus ir turi aukštas 
viltis gavimui atitinkamų už
siėmimų. Tūli iš jų, daugiau 
reališki. abejoja apie gavimą 
tikro užsiėmimo tūlose pro
fesijose, prie kurių jie yra

prisiruošę. Tie, kurie dau
giau protauja, susiduria su 
tuo faktu, kad šiuose laikuo
se yra kitaip, negu pereitais 
keliais metais. Viena, kad 
produkcijos mažiau daro, ne
gu pirmiau, o antra, tai tų 
pačių mokinių daug daugiau, 
negu jų buvo kitados.

Paėmus paprastą 
administraty viską 
vienos gentkartčs 
jo, irgi pasirodo, 
reikalaudavo apie

žiūrint, at- 
yra geras

Maynard, Mass

Waterbury, Conn Worcester, Mass

biznio 
darbą tik 
laikotarpy- 
kad seniau 
tris milio-

šių rapor- 
buvo pri- 

V etc rami Administra- 
k oo peru o j ant su Dar

iu kitomis 
jog šie- 

gauti tam 
, kadangi 
veteranais 
pabaigusių

Bušai į Laisves Pikniką 
Liepos 3 July

Tuojau užsisakykite vietą buse, važiavimui 
j didįjį Laisvės pikniką.

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

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

Išeis nuo Lietuvių salės, 41 Barkley Street
11 valandą ryto. 1

Busas iš Montello, Mass.
Kurie norite busais važiuoti į Maynardo pikniką,

jau kreipkitės į J. Kukaitį. Tautiško namo restauracijo
je galite gauti visas informacijas.

tuo-

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

29 Endicott St., 12 vai. dieną. Kelionės kaina 
į abi puses $1.50 suaugusiems ir 75c, vaikams, 

kurie užims sėdyne^.

CHARLES J. ROMAN
Laidotuvių 

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

Augusi Gustas
BELTAIRE FLORIST

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

(Kampas 68th St.)

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

SFIoreroad 8-9330
Ir Gustas jums tuojau pristatys gelių 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 gatves nuo Armory

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS t
Telefonuokite dieną ar naktį

EVergreen 7-4774

Naujai išdekoiuota 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.

nūs užpildymui tuščių vietų, 
dabar reikalauja apie šesis 
milionus tokių pat darbuoto
ju. Iš paviršiaus 
rodo, kad dabar 
prospektas.

Pasiremiant ant 
tų, kurie neseniai 
duoti 
c i jos,
bo Departmental 
įstaigomis, pasirodo, 
met buk sunkiau 
tikras užsiėmimas, 
mokinių su visais 
yra daugiau 
mokslų, negu tuščių vietų.

Čia paduosiu trumpą su
trauka tu darbu, kuriuos bai- 
gusieji mokslą bandys gauti.

Inžinierystė.—Nors ji dali
nasi j skyrius, bet paėmus 
abelnai yra viliojantis užsiė
mimas jaunam 
kadaise buvo 
profesija. Bet 
prisikimšo, per 
dė visos tuščios vietos. Tik 

Į pereitais metais pabaigė in- 
žinierystės mokslus 32,000. 
Du sykiu tiek, kiek prieš ka
rą j u baigdavo. Turime su
sidurti su nuolat didėjančia 
bedarbe, ir nežiūrint kokį 
skyrių inžinierystės nebaig
tum, vis viena sunku darbas 
gauti.

Vaistininkystėj—panaši si
tuacija gavimui darbų baigu
siems tą mokslo šaką, nes 
apie 20,000 įsirašė šiais me
tais.

Tiesažinyste. — Universite
tai rapoTtuoja, kad turi di
delį nesmagumą parūpinti vi
siems tos rūšies užsiėmimą, 
kadangi mokiniai pralenkia 
reikalaujančias vietas.- Ypa
čiai Kalifornijos valstijoj yra 
didelis perviršis.

Biznio administracijoj — 
Daugiau užsikimšę, negu ki
tos profesijos. Pereitais me
tais apie 40,000 baigė moks
lus toje šakoje. Nors darbai 
ir dauginasi, bet įsirašiusių 
skaičius dabar jau pralenkia 
visas vietas.

Žurnalistika. — Šioje profe
sijoje, gal būt, bus sunkiau
sia gauti darbą. Ypačiai did
miesčiuose, kur laikraščių 
skaičius mažėja. Toje šakoje 
mokslus baigusiųjų yra daug 
daugiau, negu tuščių vietų. 
Daugeliui prisieis susirasti ki
tokius užsiėmimus.

Abelnas mokslą. — Daugel 
vietų reikalauja daugiau stu
dijavimo, negu baigus Daile- 
nybių Bakaliauros1 laipsni. 
Greičiau galima gauti šioks 
toks užsiėmimas prie chemi
jos skyriaus.

Pedagogija (mokinimas).— 
Šiuose laikuose šioje profesi
joje daugiau 
negu aplikacijų, 
šieji šią šaką 

‘Vai galės susirasti sau 
k amus 
reikalavimų 
nėse ir 
schools). 
nebus perviršio šioje šakoje.

Mediciniškas ir sveikatos 
patarnavimas. — šio skyriaus 
pabaigusieji mokslus turės 
gerą progą susirasti -sau tin
kamus darbus. * Gydytojai, 
dentistai, slaugės, medicinos 
laboratorijoj, technikinio dar
bo ir X-ray technikai. Visų 
jų yra sunkus darbas, todėl 
nėra perdaug prisikimšę.

Draugijinis patarnavimas.— 
Ši mokslo šaka turėtų būt 
viena iš aukščiausių, kadan
gi jos , darbas susidaro iš 
visuomenės. Yra tiesiog drau
gijinis patarnavimas. Dirbti 
visuomenišką darbą yra ir 
garbingą. Ypačiai dirbti tei
singai nėra .lengva, nes šiuo
se laikuose labai persekioja.

Tarpe šių visų baigusiųjų 
yra ir lietuvių, kurie aplaikė 
gerus paaukštinimo ženklus. 
Jų yra baigusių įvairias moks
lo šakas ir tikisi susirasti sau 
tinkamus užsiėmimus. Linki
me jiems geriausios pasek
mės.

Tarpe visos Amerikos lie
tuvių yra ir šios kolonijos ke
letas lietuvių, kurie baigė 
aukštesnius mokslus. Iš jų

Scovill Manufacturing Co. 
darbininkai liepos 7 dieną 
balsuos unijos ‘.‘pasirinkimą.” 
Tai daroma, kad 569 lokalą 
ištraukus iš Mine-Mill unijos, 
kuri gynė darbininkų reika
lus.

Ant balotų bus padėta ADF 
ir PMC 
Mine-Mill 
binin kai, 
Mine-Mill 
neprivalo 
ADF, nei

nei už 
bet padėti 
viršutiniame 

kur yra 
balsuodami, 

Mine-Mill

unijos, bet nebus 
unijos vardo. Dar- 

norinti išlaikyti 
unijos 569 lokalą, 
balsuioti 

PMC,
“X” pačiame 
kvartale kairėj, 
“Neither.” Taip 
jūs balsuosite už 
569 lokalą. Padarykite tą.

Unijistas.

Jurgis 
6 die- 
Paliko

Birželio .3 xl. mirė 
Wosylius, Palaidotas 
ną, Vilties Kapinėse, 
nuliūdime šeimą: moterį Ag
niešką, 
Ona.

Mes 
visiems
gems už suteikimą mums pa
tarnavimo laike šermenų, už 

palydėjimą i kapus.
A. Wassell.

Laisvės Pikniko
Tikiety Reikale

gerai —- pikniko komisija at 
siskaitys su Laisvės Adminis-

Na, iki pasimatymo pikni 
ke. Rengėjai.

sūnų Petra irV «.

tariame širdingai ačiū
draugams ir drau-

geles ir

P. S 
vainikas

žmogui. Ir 
populiariška 
dabar labai 

daug prisipil-

randasi
Visi 

mokslo

užsiėmimus.
randasi

vidurinėse
Dar kelius

vietų, 
baigu- 

leng- 
atitin- 
Daug 

žemes- 
(high 
metus

vaip pat vieni greitai susiras 
sau darbus, kitiems ims daug

Lawrence, Mass
LLD 7-tos Apskr. Pikniko

birželio, 
pavyko 

dalyvavo 
pasitaikė

turėjome iš

LLD 7-tos apskrities pikni
kas įvyko 19 d. 
Maple Parke. Jis 
puikiai. žmonių 
apie 500. Diena 
graži, tai svečių
visų apylinkės kolonijų.

Apie 6 vai. vakare prasi
dėjo programa. Drg. J. M. 
Karsonas, apskrities pirminin
kas, plačiai paaiškino apie 
apskrities nuveiktus darbus ir 
pakvietė D. M. šolomską, 
Centro Komiteto sekretorių, 
pasakyti kalbą.

Kalbėtojas aiškino, kaip 
Trumano valdžios politika 
yra žalinga patiems Amerikos 
žmonėms, nes persekiojimas- 
pažangių ir laisvų piliečių su
kelia isteriją, o “šaltąsis ka
ras” ir nusistatymas prieš 
Tarybų Sąjungą ir demokra
tines šalis didina nedarbą A- 
merikoj. Jis kritikavo, kad 
baisios sumos pinigų išleidžia
ma apsiginklavimui, 
pat kartu “nėra 
aptvėrimui ir 
statybai.

!\) jo kalbėjo 
chardas Janulis
rio, aiškindamas 
žmonių, ypatingai 
reikalus, taipgi' svarbą besi
mos LMS mokyklos, ir tt.

Su šolomskais buvo atvy
kę ir daugiau svečių iš 
Brook lyno, tai Vincas ir Ona 
Čepuliai ir Steponas Vcčkys. 
Tai daugeliui seni pažįstami 
draugai.

Buvo programoj ir daugiau 
dalykų,
ninkams ir 
rie sunkiai 
gaspadinės 
darbo, kaip
kienė, M. Milvidienė, A. ču- 
lad’ienė ir F. Kuodienč. Joms 
priklauso 
gi ačiū ' 
draugėms, 
kitaip 
aciu ir 
kymą i

bet tuo 
pinigų” upių 
gyvennamių

jaunuolis Ivi- 
iš Worceste-

Amerikos
jaunimo

Dėkavojamc darbi- 
gaspadinėms, ku- 
dirbo, ypatingai 

turėjo sunkaus 
tai: E. Kralikaus-

> didelis ačiū! Taip- 
visieiiis draugams ir 

, kurie vienaip ar 
padirbėjo. Didelis 

publikai už atsilan- 
paramą.

Ęviečiame į dienraščio Lais
vės metinį pikniką, kuris at
sibus nedėlioj, 3 d. liepos, 
Vose Pavilion Parko, May- 
narde. Iš Lawrence važiuos 
dideli ir gražu bua. Jis iš
eis nuo Lietuvių Piliečių Kliu- 
bo, 41 Berkeley St., 11 vai. 
ryto. Kelionė į abi puses kai-, 
puoš tik $1.25. Visi užsi
sakę vietas būkite laiku.

S. Penkauskas.

laiko, pakol atsieks tą patį.
Dabar bedarbe smarkiai di

dinasi — visiems prisieina jos 
paragauti. Apie paprastus 
darbininkus nėra ko ir kalbė
ti. Geri amatininkai irgi di
džiumoj atsidūrė bedarbių ei
lėse, kiti dirba pusdienius, tai 
ir viskas. Ta bedarbė visus 
paliečia. Taigi, visi išvieno 
turėtų kovoti už socialę ap- 
draudą, už ekonominę lygy
bę, ir tt.

Šio miesto lietu via; yra 
įtraukti į tą užburtą ekono
minį krizį, kaip ir kitų ko
lonijų lietuviai. Ir visiems sy-
kiu prisieina 
nę būklę. ' v

pti uz geres 
Ex-Kareivis.

Bendras 
buvo 

derson, D. 
Tumanienė, 
Sukackiene, 
Keršulienū, 
Navikienė, 
nė, E. 
zienė, 
nū, 
Mr.

sudėtinis 
nuo: C. An- 

Davidonienė, U. 
L. Ausėjienė, M. 
A. Dvareckienė, 

Pacesienė, M. 
V alančauskie-

Pilkauskienė, M. Kun 
O. Serbentiene, Šupie- 
Deksiiys, A. Leverys, 

Gosper. Ačiū visiems!
A. W.

E.
B.

Toronto, Canada
AUKOS KNYGŲ FONDUI

Mūsų LLD 162 kuopos na
riai gražiai parėmė . Knygų 
Fondą, suaukojant $14.80. 
Aukavo sekamai: St. Rep
šys $5.35. Po $1 aukavo: A. 
Makštelė, J. Grigaliūnas, P. 
Gutauskas, K. Deveikis, J. 
Slumba, V. Grinevičhrs^j^/ 
Juozaitis. P. Bepirštis—75c., 
V. Vitkus 50c, o kiti po ma
žiau. Visiems didelis ąčiu!

Syrijoj susprogo keli am
unicijos sandėliai.

PRANEŠIMAI
HARRISON-KEARNY, N. J.
LLD 136 kuopos susirinkimas 

jvyks liepos 1 d., 7:3(1 vai. vakare, 
toj pačioj vietoj. Apart svarbių rei
kalų, Jonas Degutis duos praneši
mą apie organizuojamą busą j Lais
vės pikniką.

Taip pat. yra žinoma, kad dar yra 
apie keturi ar penki kuopos nariai 
neužsimokėję duoklių už šį metą.

Todėl prašau nepasiduoti apsilei
dimui; ateikite j šį susirinkimą ir 
atlikime savo organizacijos pareigas. 
-- Prot. Sekr. (151-2)

MONTELLO, MASS.
Dienraščio Laisves metinis pikni

kas jvyks (July) Liepos 3, Maynard, 
Mass. Rengia Naujosios Anglijos 
darbininkų organizacijos. Visuose 
miestuose ir miesteliuose organizuo
tai rengiasi važiuoti į minėtą pikni
ką. Montello irgi neatsilieka, rengia
si važiuoti busais. Norintieji busais 
važiuoti, matykite J. Kukaitį.

Lietuvių Tautiško Namo Draugo
ve rengia pikniką tiems, kurie nega
lės nuvažiuoti į Laisvės pikniką, 
įvyks (liepos) July 3-4, Tautiško 
Namo Parke, prie Winter St. ant 
Keswick Rd. Bus muzika, valgių ir 
gėrimų.

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 1

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. ¥.

Tel. EVergreen 8-9770

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

• Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

IMBSKW

Gerbiami Veikėjai!
Visi dienraščio Laisvės 

niko tikietų platintojai, kuris 
įvyks nedėlioj, 3 d. liepos, 
Vose Pavilion, Maynard, 
Mass., prašomi štai ko:

(1) Grąžinkite pinigus ar
ba tikietus tiems, nuo kurių 
juos gavote.

(2) Kolonijų kapitonai pri
valo savo kolonijos pinigus ir 
tikietus grąžinti J. Grybui pa
čiame piknike. Ta atlikite 
pikniko dienoj, kad geriau 
reikalus sutvarkius.

(3) Jeigu kurie būsite pa
siuntę pinigus ir tikietus Lais
vės Administracijai, tai tas

pik- Winnipeg, Man
AUKOS KNYGŲ FONDUI

Lietuvių Literatūros Drau
gijos 217 kuopos jau veik visi 
nariai sumokėjo duokles už 
šiuos metus. Prie to, gražiai 
parėmė Knygų Fondą, paau
kojant $40.

LLD 217 kp. aukavo $35. 
Po $1 aukavo sekami nariai: 
St. Krisčius, A. Samulionis, 
Dirkson, P. Gudriūnas ir M. 
Vedrukas. Visiems aukavu
siems širdingai ačiū!

• A. Samulionis.

Bušai Atvažiuoja į Laisvės 
Pikniką Brooklyne

Piknikas įvyks Sekmadienį

Liepos 3 July
Klaščiaus Clinton Park

Betts ir Maspeth Avės., Maspeth, L. t, N. Y.

Iš HARRISON-KEARNY, N. J.
Busas išeis nuo 4th ir Davis Sts., 10:30 vai. ryto.

Tikietas $1.50, Round Trip.
Prašo visus kreiptis pas Joną Degutį, 22 John St. ir tuo- . 

jau užsisakyti buse vietą. Bus linksma kelionė ir 
puikus piknikas.

Iš HARTFORD, CONN.
Busas išeis 9-tą vai. ryto, kelionė į abi pusi $4.00.

Tikietus galite gauti pas M. Mtilerankienę.
Prašome šaukti: 5-2781.

Iš CLIFFSIDE, N. J.
Bušai išeis nuo Steponavičiais namų, 364 Palisade Ave.
Kelionė į abi pusi tik $1. Busas išeis 12-tą vai. dieną. 
Malonėkite išanksto užsisakyti vietą buse. Užeikite pas 

Steponavičių arba telefonuokite jam: Cliffside 6-31Ž2 
ir jis aprūpins jus tikietais.
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PEIST LANE
DRUGS, Inc.

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

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

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

'Tel. EVergreen 7-6238

MATTHEW L BUYUS 
(BUYAUSKAS)

Laidotuvių Direktorius

□ □ □

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.' 

MArket 2-5172

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS 

.Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

TELEVISION
SHUFFLE BOARD '

Telefonas
EVergreen 4-9407

innniminnmniinrafflmiimnmnniniinimi

1 TELEPHONE
STAGG 2-5043

RES. TEL.
HY. 7-8681

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIUS

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager 

(Laisniuotas Baisamuotojas)
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

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

5 pusi.—Laisve (Liberty, Litli. Daily) — Treč., Birž. 29, 1949
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New Yorkas- 
Skersai-Išilgai

Lietuvių Namo Bendrovės 
taryba turėjo savo svarbų po
sėdį praėjusio pirmadienio 
vakarą; padaryta nemažai 
svarbių nutarimų.

Aido Choras smarkiai ruo
šiasi Laisvės piknikui; penk
tadienio vakarą repeticijose 
aidiečiai repetuos tas dainas, 
kurias dainuos liepos 3 dieną 
Klaščiaus parke.

Helen Keller, nebylė ir ne
regė genijė, visuomenininke, 
šventė savo 69 metų amžiaus 
sukaktį. Ji sakė: “Dar ne
jaučiu jokių senatvės požy
mių. žmogaus siela niekad 
nepasensta.” Ta proga jubi- 
liejatei prisiųsta daug sveiki
nimų iš viso pasaulio.

Jurgis Kazakevičius mikli
na savo orkestrą, kuris grieš 
Laisvės piknike liepos 3 
na Klaščiaus parke.

die-

Niūiorkiškiai ADF ir 
vadai vis dar tebesirūpina 
tuo, kas galėtų būti geriau*- 
siu kandidatu miesto majorui. 
Amerikos Darbo Partija žada 
turėti savo nepriklausomą 
kandidatą majoro vietai. Rin
kimai įvyks lapkričio mėnesį.

C1O

Jungtinės Tautos šią vasa
rą turės dviejų rūšių pamo
kas New Yorko Universitete 
supažindinimui norinčiuosius 
susipažinti žmones su Jungti
nių Tautų veikla ir siekimais.

Sir Hartley Shawcross, An
glijos prokuroras, atvykęs A- 
merikon paskelbė, jog anglai 
turėsią dar tvirčiau “susiverž- 

jie norės iš
stok os krizės.

ti diržus,” jei 
siristi iš dolerių

New YorkoCentriniame
knygyne tapo išstatyta paro
dai žymaus vokiečių rašyto
jo Gete* (Goethe) darbai, 
susiję su muzikiniu jo laikų 
pasauliu. Jie yra išstatyti 
Muzikiniame Knygyno sky
riuje.

Daugiau nei 130 protestan
tų ir žydų dvasiškių reikalavo 
Švietimo Tarybos (Board of 
Education), kad ji nedarytų 
jokių žygių “ištyrimui moky
tojų,” einant Feinbergo įsta
tymu, pakol valstijos Regen
tai nenustatys tam “tyr.nėji- 

t mui” tvarkos.-—

W. Jurkevičius, brock ton iš
kis, praneša: Laisvės pikni
ke tikrai būsiu—“paseivyki- 
te” man tikietą.

Teisėjas Ploscowe Bronxe 
praėjusį pirmadienį nubaudė 
net 150 asmenų už smulkius 
nusižengimus: teršimą gatvių, 
žaidimą 
bofelių,

neleistinose vietose 
ir kt.

John 
nuvyko 
šniukštinėjo Bernardą Šteiną, 
32 metų amžiaus vyruką, kal
tinamą dalyvavusį 1946 me
tais tūlame apiplėšime ir 
žmogžudystėje New Yorke. 
Stein £hicagoje dirbo viena
me saliūne bartenderiu. Iš 
New Yorko buvo ten pabėgęs.

Kennedy, detektyvas, 
į Čikagą ir ten su-

3,300 darbininkų, dirban
čių / Third Avenue Transit 
Korporacijai, grąsina eiti 
streikan, jei nebus patenkinti 
jų reikalavimai. Streikui lai
kas nustatytas ketvirtadienio 
vidurnaktį.

William Lurye užmušėjai 
dar vis nesugauti; suimtieji 
asmenys, kaip liudytojai, te
belaikomi kalėjime. Sakoma, 
jie ‘‘daug žino” apie unijos 
veikėjo užpuolikus.

Dainuškėle Apie Laisvės Pikniką
Jurgis moko savo pačią:
— Nepamiršk, kad liepos trečią 
Laisvės piknikan važiuosim, 
Ten pašoksim, padainuosim!
— Gerai, gerai, mano mielas. 
Aš tuo rūpinuos per dienas. 
Tik tu, Jurgi, būkie kietas, 
Žinok, kad ten suvyks svietas!
Jurgis sako: — Tu, Maryte, 
Nusipirk naują suknytę.
Aš mūvėsiu šviesias kelnes, — 
Pavydės jų net pats velnias!
— Gerai, gerai, mano mielas: 
Skilandukas ten bus čielas. 
Ten po medžiais, ant stalelio, 
Klaščiaus parke ant kalnelio! . . .

Mūsų Brangiausias 
Aerodromas - Apytuštis

New Yorko miestas turi 
pasistatęs didžiulį aerodromą 
—sakoma, tai didžiausias pa
saulyje. Jis vadinasi New 
York International Airport ir 
randasi prie Jamaica Įlankos, 
skersai nuo Rockaway.

Bet su šiuo aerodromu yra 
keblumų, dėl jo yra kai kam 
ir nemalonumų. Su didžiomis 
amerikinėmis lėktuvų kompa
nijomis dar vis nesusitarta ii’ 
dėl to jos naujuoju aerodro
mu nesinaudoja; naudojasi 
tik keletas tų lėktuvinių kom
panijų, kurių lėktuvai skren
da į užsienį ir atgal.

Pasak New York Timeso 
bendradarbio, John Stuart’o, 
International' Airport miestui 
lėšavo iš viso $110,000,000. 
Tai milžiniška pinigų suma. 
Ir toli gražu dar ne viskas 
aerodrome įruošta. Ten tebe
veikia tik nedidelis pastatas, 
kuriame sukaupta pasažie- 
riams laukiamasis, muitinė, 
restoranas ir dar vienas ki
tas kampelis-ofisėlis.

Penktadienį sukaks lygiai 
vieneri metai, kai šis aerodro
mas buvo oficialiai atidarytas, 
bet jis toli gražu dar negali 
susilyginti nei su La Guardia, 
neigi su. Newarko aerodro
mais.

La Guardia aerodroman 
kasdien atvyksta ir išvyksta 
apie 10,000 pasažierių.

Newarko aerodroman kas
dien atvyksta ir išvyksta apie, 
2,500 pasažierių.

O International Airportan 
kasdien atvyksta bei išvyksta 
mažiau kaip 500 pasažierių.

Kada nors šis tarptautinis 
aerodromas, aišku, bus pats 
gyviausias, kadangi jo žemės 
plotas — milžiniškas. Ten 
viskas paruošta daugeliui lėk-

nusileisti ir iškilti-—pa- 
didžiausiems lėktu-

kur dabar stovi šis 
aerodromas, kadaise

Da-
milžiniški plotai,

tuvų 
tiems 
vams.

Ten, 
naujas
buvo beveik dykumos, 
bar matosi 
išlyginti, apdirbti.

šiuo metu šis aerodromas 
miestui neša nuostolius.

500 Asmeny Dalyvavo 
Konferencijoje.

Apie 500 asmemi dalyvavo 
konferencijoje Brooklyne — 
k on fere n c i j o j e, su ša u k toj e
National Association for the 
Advancement of Colored 
People.

Konferencija išdirbo planus, 
kaip darbuotis, kaip pastoti 
kelią Brooklyn© policijos bru
talumams, taikomiems vy
riausiai negrams.

Konferencijoje dalyvavo 
juodveidžiai ir baltveidžiai 
atstovai nuo visokių Brook
lyno organizacijų.

Buvo ten ii* lietuviškų or
gan i z ac i j ų atsto v ų.

Manhattane, ant kampo 27- 
tos gatvės ir 10-tosios Avenue, 
pradėta statyti 
d žios mokykla 
School No. 33. 
labai stokuoja
žmoniškų pastatų.

nauja pra-
— Public
Mūsų mieste

mokykloms

John Golden, žymus teatri
ninkas, švenčia 75 rr/etų am
žiaus sukaktį. Ta proga pra
ėjusį sekmadienį susirinko į 
Goldeno namus, Bayside, 
Queens, pasveikinti šį žmogų, 
kuris yra pastatęs daug sce
nos veikalu New Yorke, v

Lankėsi Vilnietis
Petras Šolomskas

šiomis dienomis Brooklyne 
lankėsi buvęs laisvietis, o da
bar vilnietis (taigi—čikagie- 
tis) Petras šolomskas. Jis čia 
pabuvojo keletą dienų — ato
stogų proga. Atostogas baigs 
M i c h i ga n o v a 1 sti j o j e.

—Kaip gi jūs ten, vilnie
čiai, gyvenate?—klausiu Pe-

Yorke, 
proble- 
Ameri- 
abiejų

dabar gyvenanti 
išsiskyrė, 
reikalauja, kad 

alimenta, 
teisinda-

Jo-

Dar vis ligo- 
dar vis kritiškoje pa- 
Dar vis nemato, 
labai liūdna žinia! 
ji ne tik vilniečiams,

Teisėjas Levy, New 
turėjo išspręsti tokią 
mą: viena iš Lotynų 
kos porelė (pavardės 
apleistos) ( 
New Yorke,

Moteris
vyras jai mokėtų 
bet vyras atsisako, 
masis:

—Kai mudu tuokėmės, ma
no žmona sakė, kad ji yra 
nekalta, o kai susituokėme,— 
kas kita pasirodė...

—Bet ir tu buvai jau ge
rokai “prasikaltęs,” kuomet 
mudu tuokėmės, — aiškinosi 
moteris.

Teisėjas galvojo, galvojo ir 
štai ką sugalvojo: einant Lo
tynų Amerikos tradicijomis ir 
papročiais, vyras gali būti 
“kaltas,” bet mergina, ište
kantį neturėtų būti praradu
si “nekaltybę.”

Tuo būdu, jeigu ši moteris 
tuokiantis savo vyrui sumela
vo, tai dabar ji neprivalo rei
kalauti iš jo jokio alimento, 
jokios piniginės “dovanos.”

New Yorko kailiasiuviai, 
priklausą Fu r Workers uni
jai (CIO) pasistatė nepapras
tą vasarvietę prie White 
Lake, N. Y. žinoma, ši va
sarvietė yra tik nariams, tik 
jie ten gali pigiai ir gražiai 
praleisti atostogas.

Brangiųjų kailinių išdirbė
jai ir siuvėjai, palyginti, ne 
didelė unija, bet ji labai tvir
ta ii- veikli. Jos prezidentas 
Ben Gold yra pasižymėjęs vi
suomenininkas ir unijos 
jas. Jam vadovaujant 
pastatyta ši vasarvietė.

Pirmiausiai unijistai 
pirko apie 250 akrų
plotą—ilgas žemės pakraštys 
driekiasi pagal White ežerą. 
Bet pačiame žemės plote yra 
dar ir kitas ežeriukas, išimti
nai priklausąs unijistams.

Pastatytas milžiniškas vieš
butis, valgomasis, poilsiui rū
mas, taipgi kitokie įruošimai. 
Viešbutyj virš 100 kambarių. 
Be to, yra pastatytų bunga-

k ū rė- 
buvo

nusi- 
žemės

lows. Išdirbta automobiliams . 
pastatyti aikštė. Prie ežero 
padaryta prieplaukėlė, iš ku
rios valtelėmis galima pasi
leisti i platųjį ežerą.

Kur reikėjo, unijistai užsė
jo žole, o kai kur tą žolę nu
kirto,—gėlių bei medžių pri
sodino.

žodžiu, tai nepaprastai gra
ži vieta, sako tie, kurie ją 
matė.

Restoranas, — puošnus, er
dvus. Kainos nebrangios, — 
pigesnės nei kituose panašiuo
se restoranuose.

Iš tikrųjų, kailiasiuviai gali 
didžiuotis 
gali dar 
šiuo savo 
mu.

savo unija, bet jie 
labiau didžiuotis 

paskiausiu laimėji-

Liaudies Teatro Susirinkimas 
Ši Ketvirtadienį

—Kol kas, nors ne visi, 
n i k i e n ė nesveiku o j a.

—Kaip Wilmutes J o k u li
kai tės sveikata?

Wilmute Jokubkaitė, nepa
prastų gabumų mergaitė, yra 
dukrelė Jono ir Onos Jokub- 
kų. Jonas dirba Vilnyje li
notipininku.

— Prastai! 
n in ėję, 
dėtyje.

Tai 
Liūdna
bet ii1 mums.

—Kai grįšite, perduokite nuo 
mūs linkėjimus Wilmutei ir 
jos tėveliams.

—Dėkui, — atsako Petras.
—Ką veikia Čikagoje mūsų 

Jonas Ignatavičius, buvęs ai- 
dietis, kuris nesenai nuvyko 
pas jus?—klausiu Petrą.

—žinote, Jonas nesijautė 
gerai—jis karo metu buvo vo
kiečių baisiai sužalotas.—Da- 
barf jis kažin kur ant farmos 
dirba.

—Aa!... Būtų gerai, kad 
jis ten greit ir pasekmingai 
išsveiktų. Jis turįs gabumų 
vyras, bet — vokiečių žvė
riškumo auka,—kalbėjau sve
čiui, linkėdamas jam pačiam 
laimingai pasilsėti, pasisve
čiuoti ir vėl stoti darban. N.

Nuomotojai Reikalauja: 
Pašalinkite Woods’?!

Didmiesčio butų nuomotojų 
organizacijų vadai pasiuntė 
prezidentui Trumanui tele
gramą, reikalaujant, kad 
Tighe E. Woods būtų pašalin
tas iš “housing expediter” vie
tos.

Kaip žinia, Woods praėjusį 
sekmadieni išleido tokių pa
tvarkymų, kurie leidžia stam
biųjų namų savininkams api
plėšti milijonus žmonių, nuo- 
muojančių butus.

Amerikos Darbo Partija 
taipgi aštriai pasmerkė šiuos 
M r. Wood’so patvarkymus.

BERNIUKAS UŽMUŠTAS; 
14-KA SUŽEISTA.

Du busai susidūrė, susirė
mė ant kampo 14-tos gatvės 
ir 1-mosios Avenue (Manhat
tane). Nelaimėje buvo už
muštas lS-kos mėnesių kūdi
kis, Giordano Bruno, o Li
ka asmenų tapo sužeista.

Lietuvių Liaudies Teatro 
susirinkimas šaukiamas Šio 
ketvirtadienio vakarą, Lietu
vių Kultūriniame Centre. Na
riai prašomi pasirūpint pribūt 
ne vėliau 7 :30.

Geistina, kad visi nariai da
lyvautų, nes turėsime svarbių 
reikalų.

“Liūdnų Širdžių” Žudy
tojų Teismas Vyksta.

Bronxo apskrities aukščiau
siajame teisme, pirmininkau
jant teisėjui Pecorai, jau 
“Antai prasidėjo” teismas 
tų, kurie žudė “liūdnų 
džių” žmones.

Teisiami Rąymond M. 
nandez ir storoka Mrs. 
th a J. Beck.
ma, yra užmušusi ne

Sekmadienį Staten Islande 
įvyko didžiulis gaisras: užsi
degė Baltimore & Ohio gele
žinkeliui kompanijai priklau
sąs anglies sandėlis; nuosto
liai siekią pusę milijono do
lerių.

šir-

Fer- 
M ar

ši porelė, sako- 
vieną

moteriškę apiplėšimo tikslais. 
Teisiamųjų advokatai laikosi 

tos teorijos, kad jų klijentai 
nėra normalūs; jie esą nesvei
ko proto.

Spėjama, kad teismas tęsis 
ilgokai.

Miestavasis turgaviečių de- 
partmentas skelbia, kad mė
sa, kiaušiniai ir paukštiena, 
daugmeniškai perkant, biskelį 
nupiginta. Tai esą dėl to, kad 
mažiau vartojama, ir iš bai
mės, kad šiltame ore gali 
prisieiti išmesti.

Anthony Grigalis
General Contractor

Stato naujus namus ir pertaiso se
nus sulig moderninės mddos.

xx>ooooooooooooooooooooooo<

Viveca Linfords ir Ronald Reagan dabar rodomoj 
Strand Teatre filmoje ‘‘Night Unto Night.” Sceno
je Phil Spitalny ir jo vienų merginų orkestras.

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 moderniSkus, esame pasižymėję 

kaipo ekspertai.

Klauskite mūsų aprokavimo arba 
patarimo dėl pertaisymo namų.

Prašome kreiptis:
63-26—53rd Drive

Maspeth, L. I., N. Y;
Telephone: NEwtown 9-3215

00000000000000000000000000

Filmą “Red Menace,” šiuo 
metu rodoma New Yorke, 
yra niekas daugiau, kaip “A- 
merikos fašizmo balsas,” sako 
padorūs kritikai.

Mokyklos užsidarinėja, — 
vaikai, kurie ligi šiol buvo 
mokyklose, dabar pasipils 
gatvėse ir žaislavietėse. Au
tomobilių vairuotojai, vairuo
kite savo mašinas atsargiai! 
prašo “miesto tėvaL”

Prašome Sugrąžint 
“Gaidelių” Knygutes

Visi dramos “Gieda Gaide
liai’ aktoriai esate prašomi 
ateinant į susirinkimą atnešt 
knygutes, nes jos buvo iš 
LMS Centro parenduotos ir 
turime sugrąžint, šiai dramai 
sutarčių su kitomis kolonijo
mis ateinančiam sezonui netu
rime. Vienos kolonijos entu
ziastai dėl tūlų kliūčių savo 
nuosprendį atkeitė, o kitos— 
miega. Valdyba.

REIKALAVIMAI
Reikalingas pečkurys (fireman), 

taipgi ir atlikimui kitų mažų darbe
lių. Atlyginimas $125 j mėnesį ir 
kambariai. Gali būt patyręs ar ne
patyręs. Dėl daugiau informacijų 
prašome kreiptis pas: K. Songaila, 
1510 Ocean P’kway, Brooklyn, N. Y.

(151-152)

GYDYTOJAS

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

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

Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0203

Valandos:

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius ■

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists ‘ 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342 
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GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės j

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.

1

B

TONY’S

Petras Kapiskas
PALAIKO

BAR & GRILL

DEGTINES, vynai
IR ALUS

32 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 4-817£

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) — Tree., Birž. 29, 1949




