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Getei 200 Metų.
Lutheris, Gete, Bismarkas.
Commager’io Straipsnis.
Nemato šviesos.

Rašo R. MIZARA

lygiai 200 
paties žy- 

rašytoj o

von Goe- 
rugpiūčio

Šiemet sukaks 
metų nuo gimimo 
miausio vokiečiu 
Gėtės.

Johann Wolfgang 
the gimė 1749 metų
28 dieną, o mirė 1832 metais. 
Jis gimė Frankfurte ant Mai
no.

Gėtė buvo ne tik didelis ra
šytojas, — jis buvo ir moksli
ninkas, o taipgi valstybinin
kas.

Be kitų vertingų veikahi, 
Gėtė sukūrė nemirštamąjį 
Fausta su Mefistofeliu. Šiam 
veikalui francūzų kompozito
rius Gounod parašė rrriziką, 
na, ir šiandien jis tebėra nuo
lat statomas visų kultūringų 
kraštų scenoje.

Thomas Mann, nūdieninis 
žymus vokiečių rašytojas, gy
venąs Hollywoode, rašo, kad, 
jo nuomone, buvo trys žymūs 
vokiečiai, padarę milžiniškos 
įtakos į Vokietiją ir pasaulį: 
Lutheris. Gete ir Bismarkas.

Kiekvienas jų gyveno skir
tingu laikotarpiu ir veikė 
skirtingoje srityje, kiekvienas 
vaidino svarbu vaidmenį, bet 
iš jų didžiausias ir mylimiau
sias, aišku, yra Gete.

Pačiame gyvenime Gete ne
buvo pažangus, sako Manu, 
bet jo raštai—taip: gilūs, 
vertingi, nemirštą.

Įdomiu daviniu Mann 
teikia apie Bismarką:

“Jis pietums suvalgydavo 
pusę vištos, išgerdavo pusę 
butelio konjako, tris butelius 
vyno ir tuomet išrūkydavo 
penkias pypkes ...”

Na, ir besilaikydamas to
kios dietos, Bismarkas gyve
no 83 metus.

Tiek Lutheris, tiek Bis
markas buvo aštrūs, žiaurūs, 
kuomet Gete — švelnus, su
kalbamas, žmoniškas.

Apie Gėtę mes išspausdin
sime savo laiku išsamesniu 
straipsnių, kad skaitytojas su
sipažintų su jo genijum. <

pa-

visokius -raganų

Amerika matė 
atvejais panašius

Columbia Universiteto pro
fesorius Henry Steele Com- 
mager parašė gana įdomų 
straipsnį, tilpusį New York 
“Timeso” laidoje birželio 26 
dieną.

Rašytojas griežtai smerkia 
nūdieninę isteriją, — raudon- 
baubius ir 
medžiotojus.

Praeityje 
net keturiais
isterinius pasireiškimus ir vi
sus juos liaudis nugalėjo, sa
ko straipsnio autorius.

Tai buvo laike Prancūzų Re
voliucijos, prieš pat Civilinį 
Karą, pabaigoje 19-tojo am
žiaus, kuomet buvo aukštai 
pakilęs liaudininkų (pupulis- 
tų) judėjimas, na, ir tuojau 
po pirmojo pasaulinio karo.

užbaigia šva-

buvusių faš’s- 
su socialistine

Deja, neblogą savo straips
nį profesorius 
kai, klastingai.

Jis suplaka 
tinę Vokietiją
Tarybų Sąjunga. Jis neatski
ria nakties nuo dienos.

Kuomet rašytojas taip nai
viai savo straipsnį užbaigia, 
tai jis pakerta viso savo raš
to vertę.

Nūdienė padėtis verčia kiek
vieną žmogų pažinti 
mą ir sakyti tiesą, ar 
patiks ar nepatiks.

Bet tūli liberalai
neatskiria šiaudų nuo grūdų 
ir dėl to neretai jų net ir 
geri norai virsta niekalu.

gy vem
tai kam

dar vis

Žmogus, kuris šiandien ne
atskiria ;fašizmo nuo komu
nizmo, neatskiria tamsos nuo 
šviesos.

Tolstojus, tačiau, sakė:

£
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Komunistai Greit Užvaldytų 
Pietinę Korėją, jei Amerika 
Neduotų Jai $150,000,000
Acheson’as Sako, Tik Greita Amerikinė Pagalba Galėtų 
Išlaikyt Reakcinę Pietinės Korėjos Valdžią

Washington. — Amerikos 
valstybės sekretorius Dean 
Acheson maldavo Kongresą 
greitai paskirt 150 milionų 
dolerių pietinei Korėjai. 
Achesonas gąsdino kongre- 
smanų užsienio reikalų ko
misiją, kad pietinės Korė
jos valdžia per 3 mėnesius 
žlugs, jeigu Jungtinės Val
stijos atidėlios kariniai - 
medžiaginę paramą pieti
nei Korėjai.

Daugelis republikonų kon- 
gresmanų priešinasi tam 
Achesono - Trumano pasiū
lymui ; sako, jog komunis
tai gali nuverst pietinės 
Korėjos valdžią ir pasiimt 
naujus amerikinius kyšius 
jai.

(Pietinė Korėjos pusė yra 
Amerikos kontroliuojama. 
Šiaurinė Korėjos pusė bu
vo Sovietų tvarkoma. Bet 
įsikūrus Liaudies Respubli
kai šiaurinėje Korėjoje, So
vietai atšaukė iš ten visą 
savo kariuomenę. Pietinėje

Korėjoje yra vietinė fašis- 
tuojanti valdžia, “išrinkta 
po jankių durtuvais,” kaip 
sako Sovietai.)

Vyksta ginkluota darbi- 
ninkų-valstiečių kova prieš 
pietinės Korėjos valdovus.

Žlugo Ulinojaus 
Seimelio Riliai 
Prieš ‘Raudonuosius

Jungtinių Valstijų Iždas 
Turėjo 1,800 Milionų Dol 
Nuostolių per 12 Menesių
Šalies Iždas Skolingas $252,000,000,000, bet Trumanas 
Skiria dar Bilionus Užsieniam Kovai prieš Komunizmą

Washington. — Jungti
nių Valstijų iždo sekreto
rius John W. Snyder pra
nešė, jog šalies piniginė 
per paskutinius 12 mėnesių 
išleido 1 bilioną ir 811 mi
lionų dolerių daugiau, negu

Naujas Teisinas 
J. Coplonaitei

NEW YORK. — Lie
pos 11 d. valdžia pradės čia 
naują teismą prieš Juditą 
Coplonaitę, esą, už “są
mokslą išdavinėti valdinius 
sekretus Sovietams.”

Federalis apskrities teis
mas Washingtone praeitą 
penktadienį nuteisė Coplo
naitę, buvusią valdžios raš
tininke, 40 mėnesių iki 10 
metų kalėti neva už inten
ciją išduoti valdinius popie
rius sovietiniam inžinieriui 
Valentinui Gubičevui, Jun
gtinių Tautų samdytam pa
reigūnui.

Coplonaitę nuteista be 
jokio parodymo, kad jinai 
būtų bet kokią valdinę slap
tybę išdavus. Ji baudžiama 
tiktai dėl to, kad teismo 
džiūrė spėjo, būk Coplonai- 
tė galvojo išduoti tokius se
kretus.

Coplonaitės advokatas 
duoda apeliaciją. Tuo tarpu 
ji laikoma po $20,000 užsta
tu.

SPRINGFIELD, Ill. — 
Užsidarė Ulinojaus valsti
jos seimelis; tuo būdu liko 
“numarinti” bent iki 1950 
metų biliai prieš Komunis
tų Partiją.

Republikono senatoriaus 
P. Broyles bilius reikalavo 
uždraust Komunistų Parti
ją ir baust iki 5 metų kalė
jimo žmones, priklausan
čius tai partijai arba vadi
namom “komunistinio fron
to organizacijom.”

Šimtai tūkstančių pažan
gesnių piliečių reikalavo 
atmesti tuos ragangaudjš- 
kus bilius.

Žlugo ir sumanymas ty
rinėti Chicagos Universite
to ir Roosevelto Kolegijos 
profesorių ir studentų išti
kimybę. Jų studentai aud
ringai protestavo prieš tą 
raudonbaubių pasimojimą.

St. Louis mieste valdžia paskelbė, jog visi viešieji 
miestavi prūdai (pools) y;ra atdari lygiai baltiems ir 
juodiems piliečiams. Kuomet negrai pradėjo eiti i 
maudynes maudytis, tai, matome, kas atsitiko... Kilo 

beveik rasinės riaušės. Tuomet miesto valdžia ir vėl 
segregavo negrus . . .

Įvairios ŽSmos

Angly-Amerikony
Peštynės dėl
Marshallo Dolerių

DOVANA Už ATOMINES 
KASYKLAS

Washington. — Ameri
kos valdžia paskyrė $10,- 
000 dovanų kiekvienam, 
kas atras naują uraniumo 
kasyklą. Uraniumas yra 
atominių bombų medžiaga.

CLARK
“APGAILESTAUJA”

WASHINGTON. — Ge
neralis prokuroras Tomas 
Clark neva apgailestavo, 
kad FBI šnipai naudojo as
meninius pletkus būk kaip 
parodymus byloje prieš Co
plonaitę.

—šviesa pasiliks šviesa,
nors aklas jos ir nemato . . .

pajamų gavo.
Prie išlaidų priskaitoma 

ir 586 milionai dolerių, ku
riuos valdžia sugrąžino 
(daugiausiai kapitalistam) 

kaip taksų “permokėji
mus.”

Marshallo planui prieš 
komunizmą vakarinėje Eu
ropoje tuo tarpu buvo išei
kvota daugiau kaip 4 bilio- 
nai dolerių (keturi tūks
tančiai milionų).

Jungtinių Valstijų iždas 
yra į s i s k o linęs 252 bi
lionus, 770 milionų dolerių. 
Valstybės skolos per pasta
ruosius 12 mėnesių padidė
jo 478 milionais dolerių.

Bet Trumano valdžia, be 
atodairos šinkuodama žmo
nių sumokamus taksus, rei
kalauja dar daugiau kaip 
5 bilionų dolerių Marshallo 
planui, Atlanto paktui, Ko
rėjai, Japonijai ir kitiems 
kraštams kariniai stiprint 
prieš Sovietų Sąjungą.

Valdžia tuo tarpu be at
skaitų naudoja apie 10 bi- 
iionų dolerių, surinktų į 
senatvės pensijų fondą. 
(Amerikinis ž u r n ą 1 istas 
John Flynn tatai vadino 
valdiška suktybe prieš nu
senusius žmones.)

WASHINGTON. — Tru
mano valdžia reikalauja 4 
bilionų dolerių Marshallo 
planui vakariniams Euro
pos kraštams prieš komu
nizmą per 12 sekamų mė
nesių. Republikonai Senato 
lėšų komisijos nariai ragi
na numušti tuos Marshallo 
kvšius.

Tęsiasi peštynės tarp A- 
merikos ir Anglijos dėl an
gliškų pinigų svarų sterlin
gų iškeitimo amerikiniais 
doleriais.

Belgija ir tūli kiti vaka
rų Europos kraštai yra ga
vę šimtus milionų svarų 
sterlingų už parduotas An
glijai prekes. Jie reikalauja, 
kad Anglija Marshallo do
leriais atpirktų tuos anglų 
pinigus. Anglija siūlo tik
tai ketvirtadalį savo pinigų 
atsiimti, užmokant dole
riais už juos.

Amerika bando priverst 
Angliją daugiau svarų ster
lingų atpirkti doleriais. Dėl 
to ir eina peštynės tarp A- 
merikos ir Anglijos valdžių.

Prieš porą mėnesių sva
ras sterlingų buvo vertina
mas 4 doleriais. Dabar jis 
nupuolė beVeik iki pustre
čio dolerio.

Mirė G. Dimitrovas

DULLES PARĖMĖ HISSĄ

Dabar

Maskva. — Mirė Bulga
rijos premjeras Georgas 
Dimitrovas, pasauliniai iš
garsėjęs komunistų vadas, 
apie 67 metų amžiaus.

PARYŽIUS. — Tūkstančiai darbininku demonstra
vo, kad valdžia uždarinėja lėktuvų fabrikus. Paleido 
dar 3,000 lėktuviniu darbininkų.

Amerika bruka vis daugiau savo lėktuvų Francijai.

WASHINGTON. — Amerikinis Fizikos Institutas 
atsiuntė protesto telegrama. Senato atominės jėgos ko
misijai dėl to, kad ji šmeižia atominius mokslininkus, 
ieškodama “raudonųjų raganų” tarp jų.

Was h ing t on.
60 nuošimčių daugiau be
darbių yra užsirašę nedar
bo pensijom, negu pernai 
vasarą.

ISTANBUL, Turkija. — Atvyko 4 amerikonai, ku
rie žada ieškot “Noiaus arkos” ant Ararato kalno. Tas 
kalnas yra arti sovietinio Kaukazo.

(Anglų karininkai jau pirmiau nuo to kalno šnipi
nėjo sovietines pozicijas, neva ieškodami arkos.)

PESCARA, Italija. — 
Sierinės dujos užtroškino 5 
tunelio darbininkus.

PERTH, Australija. — Per audrą sudužo karinis 
transporto lėktuvas; žuvo 18 žmonių.

LONDON. — Keturių didžiųjų talkininku užsie
ninių ministru pavaduotojai tęsia derybas dėl taikos 
sutarties su Austrija.

MASKVA. — Įvairios Sovietų pramonės pernai davė 
34' bilionus, 800 milionu rublių gryno pelno. Tas pelnas 
vartojamas fabrikams ir kitoms pramonės įmonėms di
dinti.

CHICAGO. — Dar neišimta kulka, kurią Rutha 
Steinhagen’aitė įšovė krūtinėn Ed. Waitkui, garsia
jam lietuviui beisbolininkui.

STOCKHOLM1. — Amerikiniai korespondentai Šve- 
diioi pasakoja, kad Rumunijos valdžia suėmus eilę so
cialdemokratų, kaip anglų-amerikonų šnipus.

KANTON, Kinija. — Čiang Kai-šeko tautininkų val
džia vėl pagrūmojo skandinti “visus” Amerikos, An
glijos ir kitu kraštų laivus, plaukiančius į kinų komu
nistu - liaudininku uostus. V v

NEW YORK. — Federalis apeliacijų' teismas atme
tė prašymą panaikint bausmę trims kaltinamiems ko
munistų vadams — H. Winstonui, G. Kaliui ir Gilber
tui Greenui.

Apskrities teisėjas Medina įkalino juos, iki baigsis 
byla prieš 11 komunistų vadų. Jie baudžiami už tai, 
kad atsisakė išdavinėti kitus komunistus arba “par 
niekino teismą.”

LONDON. — Streikuoja 8,000 Jaivakrovių. Lieka 
neiškrauta 80 laivu. Streikas plinta. Jis kilo kaip pro
testas dėl to. kad laivu kompanijos ir “socialistinė” 
Anglijos valdžia laužo Kanados laivakrovių streiką.

Amerikos Darbo Federacija taipgi streiklaužiauja 
prieš kanadiečius.

Ragangaudiška N. Y 
Mokyklų Komisija

Amerikonai Užgina Anglam 
Prekybą su Kiną Liaudim

London. — Anglija no
rėtų prekybos su Kinijos 
komunistais - liaudininkais; 
to reikia smunkančiam An
glijos užsieniniam bizniui. 
Bet Jungtinės Valstijos 
priešinasi bet kokiam pla
tesniam verslui su komu
nistų valdoma rytine ir vi
durine Kinija. Amerika 
užgina pardavinėt liaudiš
kai Kinijai bet kokius tin
kamus pramonei daiktus.

ARGENTINOS MĖSA 
JANKIAMS

WASHINGTON. — Val
džia užsakė didelius kiekius 
Argentinos mėsos ameriki
nei kariuomenei užsienyje. 
Jungtinių Valstijų mėsos 
bizniai protestuoja.

W ashington. — Kinijos 
tautininkų atstovas prašė 
naujos piniginiai - karinės 
paramos iš Jungtinių Vals
tijų, žadėdamas “atmušt” 
kinų komunistus.

SEOUL, Korėja. — Fašistuojantis pietinės Korėjos 
■prezidentas Syngman Rhee pasibažijo Amerikai, kad 

/ jis ginsiąs' “demokratija” nuo komunistų ir neįleisiąs 
valdžion nei vieno “raudonojo.”

Rhee nori greičiau gauti iš Amerikos 150 milionų do
lerių, kurių jam Trumanas reikalauja.

Truman Prašo Bent 45 Mil. 
Dolerių Bizniui Užsieny]

Washington. — Valsty
bės sekretorius Dean Ache
son perdavė • Kongresui 
prez. Trumano reikalavimą 
paskirt 45 milionus dolerių 
amerikiniam bizniui išvys- 
tyt atsilikusiuose svetimuo
se kraštuose.

Prezidentas, be to, reika
lauja šalies iždo pinigais 
užtikrint rizikingus ameri
konų kapitalo įdėjimus į 
pramones užsienyj.

ALBANY, N. Y. — New 
Yorko valstijos mokyklų 
komisija kvos Komunistų 
Partiją, Socialistų Darbi
ninkų Partiją, IWW uniją 
ir Tautinę Portorikiečių 
Partiją. Generalis Jungti
nių Valstijų prokuroras 
Tomas Clark viešai paskel
bė, būk tos organizacijos ne
ištikimos Amerikai.

Valstijinė mokyklų komi
sija rengiasi formaliai už
draust šių organizacijų na
riams mokytojauti.

Anglai-Amerikonai Priversti 
Nusileist, Sako Višinskis

NEW YORK. — Repub
likonų vadas John Foster 
Dulles praeitą savaitę, liu
dydamas Algerio Hisso by
loje, parėmė daugumą His
so užsigynimų.

Hiss, buvęs valstybės de
partment pareigūnas ir jo 
žmona užginčijo FBI šni- 
puko Wh. Chamberso pa
sakas, būk Hiss nešęs val
diškas slaptybes Chamber- 
sui, kad pastarasis perduo
tų jas tariamam “Sovietų 
agentui.”

MASKVA. — Sovietų už
sienio reikalų ministras 
Andrius Višinskis plačiai 
išdėstė laikraščiuose, kaip 
Amerikos, Anglijos ir 
Francijos užsieniniai mi
nistrai Keturių Didžiųjų 
konferencijoj Paryžiuj bu
vo priversti nusileist sovie
tiniams reikalavimams,' pa
remtiems Potsdamo sutar
ties pagrindais.

O tie vakarų nusileidimai 
liudija, kad sunkiai šlubuo
ja amerikinis Marshallo 
planas prieš komunizmą, 
pareiškė Višinskis.



LAISVE
» 

LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY 
The Laisve, Inc!

Every day except Sundays and Holidays
Į Established April 5, 1911
> LORIMER STREET, BROOKLYN 6, N. Y. Tel. STagg 2-3878

Kas Ką Rašo ir Sako

$8.00
$4.00
$9.00

APIE KINIJOS ATEITĮ
Kinijos Komunistų Par

tijos pirmininkas Mao Tse- 
tungas politiniame pasita
rime dėl sudarymo demok
ratinės liaudies vyriausy
bės plačiai kalbėjo apie ša
lies praeitį ir ateitį.

Mao Tse-tungas sakė, 
kad Kinijos reakcija, prie
šakyje su generolu Čiang 
Kai-šeku, 1946 metais pra
dėjo karą prieš liaudį to
dėl, kad užsienio imperia
listai apginklavo kelių mi- 
lionų jo armiją ir pažadėjo 
pilną jam pagalbą.

Jis sakė, kad po trijų me
tų sunkios kovos, kurioje 
vadovavo komunistai, Kini
jos liaudis karą išlaimėjo — 
reakciją nugalėjo ir imasi 
kurti naują, laimingą gyve
nimą. Kinijos Liaudies Iš
laisvinimo Armija į tris 
metus sumušė 5,590,000 re
akcijos kareivių ir oficie- 
rių. Ji suėmė kalnus gink
lų ir amunicijos.

Mao Tse-tungas sakė, 
kad visos "Kinijoj liaudies 
demokratinės partijos, dar
bininkų, valstiečių, inteli
gentų, moterų, mokinių ir 
mokslininkų organizacijos, 
karštai sveikino paskelbi
mą, kad bus sudaryta liau
dies demokratinė vyriausy
bė. Net iš užsienio kinų or
ganizacijos karštai atsilie
pė.

Jis sakė, kad Kinijos de-

ko pusėje nusiramintų. Jis 
sakė, kad imperialistai aks- 
tins reakcininkus Kinijoje 
prie sabotažo, prie kenki
mo, siųs jiems pinigų, gink
lų ir į pagalbą specialistus. 
Mao Tse-tungas numato,

kad užsienio imperialistai 
provokuos, gal būti net 
bandys siųsti į Kiniją savo 
ginkluotas jėgas, jeigu tik 
tas jiems bus galima pada
ryti. Jis kvietė Kinijos de
mokratinę liaudį budėti, 
veikti, pribaigti reakciją ir 
būti savo šalies ir tautos 
laisvės sargyboje.
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Didelis Žmonių Laimėjimas
Tai turime dar vieną didelį įrodymą, ką reiškia žmo

nių susipratimas ir solidarumas, šauniausi pavyzdį su
teikė išgelbėjimas Trentono šešių jaunų negrų gyvybės. 
Prieš keletą mėnesių be didelių ceremonijų jie buvo pa
smerkti mirtin. Ir būtų buvę sudeginti elektros kedėje. 
Viskas tam buvo paruošta.

•; Jų ir visos Amerikos laimė, kad apie tai sužinojo ko
munistai. Jie tuojau tą žiaurų teismo nuosprendį išty
rė ir surado, kad žmonės nuteisti mirtin nepagrįstai. 
Jiems primetamas nužudymas tūlo krautuvininko nėra 
įrodytas. Jie pradėjo apie tai viešai kalbėti. Pasipylė 
straipsniai Daily Workeryje. Atėjo Civilinių Teisių 
Kongresas ir pasiėmė mirtin nuteistuosius gelbėti. Tuo
jau imtasi legališkų žygių. Paduota apeliaciją į aukštes
nį teismą. O čia eina protestai ir reikalavimai, kad nu
žudymas būtų atidėtas. Apie tai išgirdo visa Amerika. 
’ New Jersey valstijos gubernatorius Driscoll buvo pa
veiktas. Nužudymas vyrų buvo atidėtas, kol aukštesnis 
teismas persvarstys vietinio teismo nuosprendį. Dabar 
turime sprendimą New Jersey Aukščiausio Teismo; 
Aukščiausias Teismas žemesnio teismo nuosprendį pa
naikino ir įsakė kaltinamiesiems suteikti naują teismą. 
Aukščiausias Teismas pripažino, kad žemesnysis teismas 
pasielgė neteisingai, nepakankamais įrodymais pasmer
kė šešis vyrus mirtin. Jis pripažino, kad iš kaltinamųjų 
ūeva kaltės prisipažinimai buvo išgauti kankinimais ir 
kad taip išgauti prisipažinimai nieko nereiškia, negali 
būti skaitomi įrodymais.

Teisingai Civiliniu Teisiu Kongreso sekretorius Wil-i
lianrL. Patterson pareiškė: * - - I mokratinė vyriausybe sieks

“Šiandien Amerikos žmonės laimėjo didelę pergalę ko- i gfaziU 1J’ diaugmgų san y- 
voje už išlaikymą konstitucinių laisvių ir civilinių įr' kių su visomis pašau 10 va- 
žmoniškųjų teisiu negrams ir, tuo būdu, visiems ameri-1 s^^eH?.ls’ <a JV 5 

‘ uzgydzius karo žaizdas, kad
’ j . • ........... |pakėlus Kinijos liaudies ap-. Tai yra laimėjimas visu amerikiečiu, kurie tiki tiesa t . ,J J - j svietą, politinį ir kultunnj

lygį, kad pagerinus ekono
minį gyvenimą.

Bet jis pabrėžė, kad bū
tų savęs apsigaudinėjimas 
manyti, kad jau po to, ka
da Kinijos liaudis nugalėjo 
reakciją, kad reakcininkai 
viduje ir imperialistai lau-

ir laisve.
Mes irgi galime pasidžiaugti, kad ir mes šiek-tiek 

prisidėjome prie šios pergalės laimėjimo. Tiktai pažan
gioji lietuvių spauda nuteistuosius mirtin gynė ir reika
lavo jiems laisvės.

Pasaulinis Darbo Unijų Kongresas
Italijos mieste Milane prasidėjo Antrasis Pasaulinės 

Darbo Unijų Federacijos Kongresas. Suvažiavo atstovai 
septynių dešimtų milionų organizuotų darbininkų.

Federacijos sekretorius francūzas Saillant, atidaryda
mas kongresą, teisingai apibudino pasaulio organizuotų 
darbininkų uždavinį, kai jis pasakė, kad šiuo tarpu svar
biausia darbininkų kova tai kova prieš ekonominę krizę 
ir trečiojo karo pavojų. “Šitie du apsireiškimai,” jis pa
sakė, “pareina iš to paties ekonominio ir socialinio fak
to — monopolistinio kapitalo viešpatavimo.” Krizė ir ka
ras — kapitalizmo dvynukai!

Šiame Kongrese nebesimato mūsų CIO atstovų ir at
stovų Anglijos Darbo Unijų Kongreso. Tos dvi organiza- 
sijos susišaukė savo konferenciją Šveicarijoje ir suorga- 

• nizavo naują darbo unijų federaciją. Giriasi, kad naujo
ji .federacija jau turinti per 45 milijonus narių.

Kad šis skaldytojų žygis yra Pasaulinei Federacijai 
smūgis, tai netenka abejoti. Bet tai nėra mirtinas smū
gis. Pasaulinė Federacija pasilieka svarbiausiu ir di
džiausiu faktorium darbininkų kovoje prieš ekonominę 

.. krizę ir naujo karo pavojų.

Klaidingos Politikos Sužlugimas
Ta pati reakcinė klika, kurią sudaro republikonai ir 

pietinių valstijų demokratai, laimėjo kovą prieš atšauki
mą Taft-Hartley įstatymo. Senatas balsų dauguma pri
ėmė senatoriaus Tafto pasiūlymus, kurie palieka pačius 
žiauriausius to nelemto įstatymo nuosakus. Trumano pa
sekėjai sako, kad jie šiuo tarpu visiškai atsisako kovoti 
už Taft-Hartley įstatymo atšaukimą. Tegul pasilieka 
senasis įstatymas, o jie ruošis 1950 metų rinkimams.

Tą pat pareiškė ir darbo unijų judėjimo vadeivos — 
William Green ir Philip Murray. Jie irgi sako, kad ne
beliko jokios vilties šiame kongrese laimėti Taft-Hartley 
įstatymo atšaukimą. Jie irgi pamokysią 1950 metų rin
kimuose tuos senatorius, kurie balsavo už Tafto pataisy
mus prie Thomas-Lesinski biliaus.

Tai dabar ir laukime 1950 metų rudens rinkimų. O 
tuo tarpu ta pati Trumano valdžia ir samdytojai organi
zuotus darbininkus kryžiavos ant Taft-Hartley įstatymo.

Tai baisus darbo unijų politikos sužlugimas. O ji su
žlugo todėl, kad ji buvo klaidinga politika. Toji politika 
buvo įkinkyta į Trumano ir demokratų partijos vežimą. 
Atsimename, kaip įtūžusiai Green ir Murray kovojo 
prieš Progresyvių Partiją, Henry Wallace vadovaujamą. 
Unijose vedė aštriausi terorą ir persekiojimą prieš 
tuos unijistus, kurie rėmė naująją partiją. Trumanas ir 
demokratai laimėjo. O ką laimėjo darbininkai? Nieko. 
O jeigu šiandien Kongrese būtų geroka sauja senatorių 
ir atstovų, išrinktų Progresistų Partijos tikietu, visa pa
dėtis būtų kitokia. Taft-Hartley įstatymas būtų seniai
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Finansinė Atskaita už Balandžio, 
Gegužės ir Birželio mėn. 1949.

Balandžio Mėn. Įplaukos: 
Kas prisiuntė Miestas Suma 

P. Venta, Brooklyn. ............ $1.70
B. Lideikis, Great Neck 7.70 
Penkauskas, Lawrence 9.75 

Blažonis, Lowell ........... 5.10
Žemaitis, Baltimore .... 10.75 
Niukąs, Dorchester ..... 5.00
Apšegienė, Auburn ..... 32.75
Burba, Chicago ........... 3.05
Račkauskienė, Haverhill 21.50 
Kuzmickas, Girardville 4.00 
Yocis, Bridgeport
Skerston, St. Louis .... 12.00 

B. Muleranka, Hartford 
St. Jasllionis, Binghamton 25.00 
J. Didjun, New Haven .... 8.50 
S. Janulis, Worcester ..... 14.00
Geo Šimaitis, Montello .... 22.60

Yakštonis, Trenton ..... 6.20
Penkauskas, Lawrence 6.00 
Babarskas, Brooklyn .. 7.75 
Valinčius, Pittston 
Burba, Chicago ....

Draugijos Draugas ..
75

161
45

19
145

27 
57 
81

1 
30 
79

2 
54 
92

7

F.
S. 
J.
A.
T.

P.

J.
19.00

21-.25

A.
S.
P.
A.
P.

26.25 
.. 5.00 
500.00 

J. D. Sliekas, Miami ..... 10.00
J.
K.

P.
M.

E.

M.
K.
A.
J.
J.

Guyes, Seattle ........... 15.00
J. Tashalis, St. Petersburg

Šolomskas, Chicago .... 
Pūkis, Los Angeleš .... 
Danta, Detroit .........
Valley, New Britain .. 
Jasiunas, Cleveland .. 
Smagorienė, Maspeth 
Rušinskienė, Brooklyn 
Lipčius, Chester .......
Urman, Chicago .........
Usevich, So. Boston .... 5.00 

C. Andriunas, Elizabeth .. 17.50 
Butvill, Cicero . 25.50

Gudauskas, Springfield 38.00

Viso
Balandžio Mėn. Išlakins:

Sekret. alga už bal. mėn. 
Už spausdinimą knygos .....
Už atspausd. “Šviesos” No. 1 
Knyg. išeigos už .3 mėnesius
Už anglų kalbos knygas jaun. 58.70 
Už paštos ženklelius .............. 39.00
Atmokėta aukų Meno Sąjungai 2.00 
Atmokėta LLD 1 kp. duoklių 2.00 
Už 
Už

16.50
25.95
21.50 
20.00 
21.00
30.80
4.15
9.20

16.50
42.60

M.

$1,094.05

$66.50
200.00
514.96
141.75

paštos atvirukus ............... 1.76
svetimos laidos knygas .... 23.92

Viso .... ......... ;....■................ $1,050.59
SUTRAUKA:

Balansas buvo .................... $2,089.78
Baland. mėn. įplaukė ...........  1,094.05

Kartu ............................ ‘ $3.183.83
Išeigų buvo ..............  1,050.59

Balansas .........   $2,133.24

Gegužės Men. Įplaukos:
11 S. Janulis, Worcester ..... 12.00

— A. Čekanauskas, Springfield 1.00
Pav. J. Alexaitis, Essex ........... 3.00
25 A. Žemaitis, Baltimore .... 1.75

Pav. J. Jackim, Shel. Island ... 2.00
.104 K. Guzevich, Chicago .... 19.60
53 A. Glebo, Gardner .......... 23.75

N. Pakali, Brooklyn ......... 4.00
19 P. Šolomskas, Chicago 24.50
37 S. Penkauskas, Lawrence 10.00
13 K. Abakan, Easton ......... 14.25
36 M. Bacevičius, La Porte .. 17.00

110 L. Bekis, Rochester ....... 5.25
22 J. Stripeika, Cleveland .... 93.60
45 K. J. Tashalis, St. Pct. 13.25
51 J.- Rūbas, Burton ........... 20.00

187 P. Burba, Chicago ........... 3.50
188 A. Varaneckienė, Detroit 17.50
190 P. Nemura, Cleveland .... 43.50
145 M. Pūkis, Los Angejes .... 20.00
118 A. Kraujalis, White Plains 4.75
55 P. Babarskas, Brooklyn .. 11.25
68 J. Johnson, Hartford ....... 12.00

Pav. T. 'Brodsky, -Elm. ...... 3.00
138 B. Schneider, Brooklyn .. 4.80
— L. Nakvidavičius, Brooklyn 1.00
Pav. P. Gcdar, Denver ............. . 3.00

1 K. Rušinskienė, Brooklyn 6.00
198 K. B. Kaross, Oakland .. 30.00
63 A. Miller, Bridgeport......... 3.0(5
-- P. Bukšnys, Brooklyn ..... 2.25
13 F. Malkevich, Clinton .... 2.00

136 P. Ramoška, Newark .... 12.15

Viso įplaukė .................. $444.65

Gegužės Mčn. Išėjo:
Už anglų kalbos kn. jaunuol. $66.45

Draugas praneša, kad 
Vokietijoj pabaltiečiai die
vo paukšteliai buvo suren
gę demonstraciją, reika
laudami, kad jiems Lietuva 
būtų sugrąžinta. Vienas iš
keltų šūkių buvęs:

“Kodėl Ribbentropas bu
vo nugalabintas, o ne Molo
tovas?”

Ir kaip būtų saldu ant šir 
dies Draugui ir dievo pauk
šteliams, kad dabar Pabal- 
tijyj viešpatautų Hitleris, 
Ribbentropas, ■ Goebbelsas 
ir kompanija.

Tūlas dipukas V. Indra- 
jis rašo Drauge apie lietu
vių vargus Belgijos anglių 
kasyklose. Bet kuomet kas 
phkalbina grįžti Lietuvon, 
tuomet jau užmiršta apie 
Savo vargus, ir paleidžia 
darban liežuvį. Indrajis ve 
kaip atsiliepia:

“Mat, kur yra maita, ten 
ir varnų atsiranda. Bolševi
kai pajuto silpnąją vietą ir 
visokiais būdais stengiasi 
tremtinius vilioti grįžti na
mo” ...

Indrajis, kad ir nesuži- 
niai, teisingai pavadino 
“maita” tuos, kurie nenori 
grįžti namo. Ir kaip jie ga
li grįžti, kuomet virto 
“maitomis” ir -jau iš tolo 
dvokia?

rybų ministerial vos vos 
pajėgė pagimdyti mažą su
sitarimo peliūkštį.”

Keleivis nepatenkintas 
peliūkščiu. Kas kita, jeigu 
ta konferencija būtų pa
gimdžius didelį “pacuką” 
(žiurkę). Achesonas jį bū
tų atvežęs ir įteikęs Kelei
vio redaktoriams, tuomet 
jie būtų turėję bent gerą- 
kepsnį! O dabar ir pauos
tyti neteko.

Iš Danijos atvažiavo A- 
merikon daktaras E. Ja
cobson. Jis manė čia pada
ryti gerą biznį. Mat, jis iš
rado vaistus alkoholikų gy
dymui ir manė, kad Ameri
ka juos pirks.

Bet išvažiavo tuščiomis.v 
Jis, važiuodamas Ameri
kon, užmiršo, kad tie jo 
vaistai bus kenksmingi ne 
tik degtinė® dirbėjams, bet 
ir valdžiai, kuri iš degtinės 
vartotojų gauna dideles 
įplaukas. Pagaliau ir butle- 
geriai dar gali sustreikuoti 
ir valdžiai nesmagumų pa
daryti.

Jubiliejaus Atžymejimas
*

Liepos mėnuo yra darbininkų vakacijų mėnuo. Nes 
liepos mėnesį visos didžiosios pramonės užsidaro ir pa
leidžia darbininkus porai savaičių vakacijoms. Vakacijų 
proga daugelis išvažiuoja kur nors į laukus poilsiui ar 
kur į kitus miestus aplankyti gimines ar draugus. Va
kacijų vietos yra pilnos žmonių. Miestuose taipgi, įvairio
se užeigose, yra skaitlingi susibūrimai. Taigi, prieteliai, 
vakacijų laikotarpiu, reikia turėti mintyje dienraščio 
Laisvės jubiliejaus atžymėjimą. Visose sueigose pasitar
kime, ką atlikome dėl savo dienraščio sukakties atžymė- 
jimo ir ką dar galėtume atlikti. Panaudokime vakacijas 
vajui už sustiprinimą savo dienraščio.

Su liepos pradžia gerokas1 skaičius atsinaujino dien
raščio prenumeratą, kuriems buvo išsibaigusi. Atsinau
jindami, didelė dauguma, neskūpaudami, apdovanoja 
dienraštį jubiliejaus proga. Šiuo kartu turime malonumo 
paduoti vardus sekamų asmenų, suteikusių dovanų:

K. Pužauskas, Woodhaven, N. Y. . . .
M. Shablinskas. E. White Plains, N. Y. .
J. ir’ V. Kazlauskai, Tunkhannock, Pa. .
S. Ockauskas, Grand Rapids, Mich. . . 
St. Kazulionis, Cleveland, Ohio .... 
Frank ir Olga Graham, So. Boston, Mass 
Draugas iš Argentinos...........................
Antanas: Jankus, Dorchester, Mass. . . 
A. ir M. Stenes, Bronx/ N. Y. . . . . .

Labai graži parama! Širdingiausiai dėkojame visiems, 
suteikusiems taip gražias dovanas. Taipgi norime pri
minti, kad labai laukiame atsinaujinimo prenumeratų 
iš visų, kurie aplaikėte pranešimą ,kad jūsų prenumera
ta pasibaigė. Laisves Administracija

Sekr. alga už geguž. mėn...... ' 66.50
Atmokėta aukų dienr.........
Už pastos ženklelius “Šv.” 
Už telegramą ......................
Už svetimos laidos knygas 
Atmokėta 
Atmokėta 
Atmokėta 
Atmokėta 
Randa už
Už knygos spausdinimą ...
Kelionė atstovo j Washingtoną 22.70 

anglų kalbos knygas . 9.80

Viso ................................... $545.91

SUTRAUKA:
Balansas ................................ $2,133.24
Geguž. mėn. įplaukė .... ......... 444.05

Kartu   $2,577.89
Išmokėjimų huvo ................... 545.91

f - -----------------------

Balansas ..................... $2,031.98
Birželio Mčn. įplaukos:
D. Sliekas, Miami ....... 1.50
Blažonis, ' Lowell ......... 3.70
Vinikaitis, Ozone Park 18.00

8, K. Pakšienė, Kenosha 5.00
K. Genys, Scranton ......
J. Shukis, So. Boston .....
M.
A.
M.
M.

.... 59.46 
išs. 36.00 
............ 79 
.... 11.71

aukų CTK .......   7.00
prenum. “Laisvei” .... 8.00 
pren. “L. B.” ......... 4.00
aukų “Viln.” ....... 16.00

bal., gcg. ir birž...... 37.50
200.00

Už

75
44

185
Apsk.

38

J.

86
52

103
9

34
33

83
207

56

79
218

24
11

188
200
155

13.50
14.25
17.25
25.50
17.50
49.50
26.20

J.

J.

$8.00 
. 5.00 
3.00
3.00
3.00
3.00

.2.00
1.00 

,1.00

Anglijos valdžia dejuoja, 
kad atsargos auksas, pa- 
rėmtąs' Amerikos doleriais, 
tirpsta ir šaliai gręsia eko
nominis pavojus. Sykiu val
džia pastebi Amerikai, kad 
dėl tos priežasties ji nega
lės iš Amerikos prekių pirk
ti.

Vadinasi, jeigu Amerika 
nori, kad Anglija pirktų iš 
jos prekes, tai turi jai duo
ti vėl keletą bilionų dolerių, 
kitaip “biznio” nebus...

nišką judį “Geležinė uždan
ga.” Laike rodymo kas tai 
įmetė “smirdančią bom
ba”... v

Mat, tas judis dvasiniai 
pasmirdęs, tai lai žiūrovai 
patiria ir “fizinę” smarvę.

Pragoję staiga numirė 
Jungt. Valstijų karinis at
stovybės attache. Jis, išėjęs 
iš atstovybės, krito ant ša- 
lygatvio.

Kažin, ar Washington© 
valdžia nepasiųs Čechoslo- 
vakijos valdžiai protesto, 
kad jis krito ant miesto ša- 
lygatvio, kurį valdo komu
nistinė valdžia?

Draugas turi “specialį” 
savo korespondentą Pary
žiuje. Skaitant jo raštus, 
reikia stačiai stebėtis iš jo 
speciališkumo. Rašydamas 
apie Keturių Didžiųjų kon
ferenciją, apart visokių 
plepalų, ve ką pasako:

“Kada Višinskis pranešė 
per telefoną Molotovui, kad 
vakariečiai siūlo kompro
misą, tai šis atsakė:

— “Kompromisą? Leisk 
jiems padaryti visus pasiū
lymus, kad mes geriau ga
lėtame pamatyti iki kiek 
jie nusileidžia ir ką už tai 
nori gauti.” (Draugas, No. 
136).

Na, ar tai gali būti dides
nis specialistas, negu Vyt. 
Arūnas? Tik pagalvokite ir 
nesijuokite: Višinskis iš 
Paryžiaus kalbasi per tele
foną su Molotovu, kuris 
randasi Maskvoj, tuo tarpu 
Vyt. Arūnas girdi Moloto
vo atsakymą Višinskiu! L Ar 
tai čia ne stebuklas? Tik
rai dvasios šventos įkvėpi
mas !

O gal paprastas gamtinis 
apsireiškimas: Vyt. Arūno 
ir Draugo redaktoriaus 
protų sumišimas? Juk Švei
ko proto žmogus tokių ne
sąmonių nerašys, o jeigu 
parašo, tai sveiko proto re
daktorius jų netalpins. Bet 
čia atitiko kotas kirvį...

Išrodo, kad popiežių kan
kina nervinė liga, nes ne
gali susitvarkyti su savo 
avelėmis. Rumunijoj buvo 
apie 1,500,000 \ vadinamų 
uniatų. Jie priklausė Rymo 
katalikų bažnyčiai. Bet 
apie pora metų atgal atsi
metė nuo katalikų ir prisi
dėjo prie pravoslavų tiky
bos. Popiežius praganė 1,- 
500,000 avelių.

Po 'to iškilo skandalas 
Vengrijoj, kuomet popie
žiaus ištikimas tarnas1 už 
šnipystę tapo už grotų pa
tupdytas. , i

Dabar vėl skandalas Če- 
choslovakijdj. Čia irgi dau
gelis kunigų jau išsižadėjo 
popiežiaus. '

Jeigu bėga piemenys, tai 
paskui juos seks ir avys, 
nepaisant skerdžiaus gąsdi
nimų uždarytį joms dan
gaus karalystės vartus.

Chosna, Chicago .....
Jakštys, Detroit .......
Kazlauskas, Hudson .. 
Usevičiuš, Norwood ....

S. Puidokas, Rumford .....
J. Urbonas, Pittsburgh ...... 38.50
W. Brazauskas, Hartford 6.40

Mališauskas, Muskegon 3.50 
Krauss, Hart ..........  10.25
Baltutis, Milwaukee .... 18.85 
Petrukaitis, Stoughton 21.00 
Urman, Chicago ......... 23.00

M. Sisco, Scottville ....... 34.30
Ch. Bender, Brooklyn ..... 4.60

Janulis, Worcester ..... -6.00
Šlekaitis, Scranton .... 18.00 
Wardo, Detroit ...... 31.75

Gasparaitis, Hillside .. 12.40 
Janulis, Worcester ....... 8.25 
Rušinskienė, Brooklyn 45.25 
Wolf, Paterson ........... 5.00
Sutkienė, S. Francisco 20.00 
Gūdžius, Christopher 2.00 

Burba, Chicago ........... 3.00
Pūkis, Los Angeles .... 6.75 
Rinkevich, Gr. Rapids 15.25 
Šolomskas, Chicago .. 24.00 
Paulauskas, Pittsburgh 33.10

Ch. Stephens, Cliffside .... 1.50 
A. Bakshas, Camden ....... 5.00
K. Milen, Brooklyn ....... 13.50
M. Yanavich, Washington 15.75

Guzevich, Chicago ..... 13.50
Deedas, Red Lake ....... 6.00
Janulis, Worcester ..... 1.50
Blažonis, Lowell .......  , 1.50

2.00

S.
P.

H.

S.
V.

P.
M.
P.
P.
M.

K.
M.

84
.153
Pav. J.
187
145

66
19

. 40
77

133
147
236
104
152

11 S.
44 J.

Pav. Joe Calvin, Kokomo
43 B. Radzevich, Wilkes Barre 6.50

15-A J. Jackson, Gibbstown 6.50
( Apsk. 15 J. Žebrys, Cleveland 10.00

,146 Chicago .... 25.50

atšauktas. Dabar kapitalistai pamate įr įsitikino, kad 
organizuoti darbininkai vis tiek veš jų politinį vežimą. 
Tai ką jie paiso? Jie mato, kad organizuoti darbininkai 
neturi savo masinės partijos, kuri kovotų už juos ne 
tik laike rinkimų, bet apskritus metus.

Trumanas ir jo pasekėjai iš pat pradžios nenorėjo aiš
kaus, pilno Taft-Hartley atšaukimo ir sugrąžinimo Wa
gner Act. Jie Kongresui nedavė tokio pasiūlymo, kuris 
reikštų pilną įstatymo atšaukimą. Jie pakišo bilių, kuris 
mažai tesiskiria nuo Taft-Hartley įstatymo. Nebuvo aiš
kiai ir griežtai klausimas pastatyta. Darbo unijų vadai 
ir čia nusileido ir užgyrė Administracijos patiektą Tho
mas-Lesinski bilių.

Su tokia kreiva politika organizuoti darbininkai nie
ko nelaimėjo praeityje ir nelaimės ateityje.

B. Gelgotas,

Viso .................................. $661.80*
Birželio Mčn. Išmokėjimai:

Sekr. alga už birž mėn....... $66.50
Atmokėta dien. prę. ir aukų 62.00 
Paštui už Šviesos 2-rą klasę 25.00 
Už anglų kalbos kn. jaunuol. 17.07 
..Už atspausdinimą “š.” No. 2 497.42 
Už iss. “Šv.” No. 2 ............ 46.00
Už telegramas .......   2.00
Už spaudos darbus — Nom. bl. 4.59
Atmokėta aukų CTK ............... 3.00

Viso ........  $723.58

SUTRAUKA:
Balansas buvo .................. $2,031.98
įplaukų buvo .......................... 661.80

Kartu ............................ $2,693.78
Išmokėta .................................... 723.58

Laikraščiai praneša, kad 
Vatikane dabar rausiasi po 
Baziliką ir, ar įspesite, ko 
ten ieško? Nagi švento 
Petro kaulų! Ir jau kores
pondentai spėja, kad gal 
pavyks surasti.

Aš irgi manau, kad kau
lų galima bus surasti ir ap
krikštyti juos švento Petro 
kaulais ir dar stebuklin
gais.

Balansas ........................ $1,870.20
D. M. šolomskas, 

ALDLD CK Sekretorius.
J. J. Karkiančius, 

ALDLD CK Iždininkas.

Keleivis, rašydamas apie 
keturių didžiųjų konferen
ciją Paryžiuje, sako:

, “Po ketūrių savaičių de-

Išrodo, kad jau visai ar
ti tie hooveriniai laikai. Sa
vo laiku Hooveris kartoda
vo, kad gausa jau tik už 
kampo ir darbininkai ją 
tuo jaus pamatys.

Dabar angliakasių unijos 
viršininkai reikalauja, kad 
angliakasiams duotų dirbti 
po tris dienas į savaitę. Tas 
labai gerai skamba, bet ke
lias dienas į savaitę anglia
kasiai turės ir valgyti? Juk 
sumažinus darbą, reikės su
mažinti ir valgį.

V. Paukštys.
. ■ ■ ------------------------------------------------------------—
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Kas Valdo Tarybų Latviją 
-------- . • ~ ® 

yraPastatas, kuriame 
Latvijos Tarybų Socialisti
nės Respublikos Aukščiau
sioji Taryba, — vienas se
niausių Rygoje. Kadaise jis 
buvo vokiško landtago re
zidencija. Buržuazinėj Lat
vijoj čia šeimininkavo Lat
vijos seimas, susidedąs iš 
buržuazinių partijų atsto- 

• vų. Vokiškosios fašistinės 
okupacijos metais ties pi
lies sienomis stovėjo vokiš
ki smogikai, saugodami vo
kiečių okupacinės kariuo
menės Pabaltyje viršinin
ką, esesininką, obergrupen- 
fiurerį Fridrichą Ekelną.

Tiktai nuo to istorinio 
momento, kada išsipildė 
amžini latvių tautos troš
kimai, kada Latvija įstojo 

‘ lygiateisiu nariu į didžiąją 
Tarybų Socialistinių Res
publikų Sąjungą, šios seno
sios pilies durys 'atsivėrė 
tikriems darbo liaudies at
stovams.

Kas gi valdo Tarybų La
tviją, ką latvių tauta išrin
ko į savo Aukščiausiąjį val
džios organą?

Latvijos Parlamentas
Latvijos TSR Aukščiau

sioji Taryba susideda iš 120 
deputatų. Tai įvairių pro
fesijų ir luomų žmonės — 
darbininkai, valstiečiai, mo
kytojai, gydytojai, meno, 
mokslo, literatūros, profsą
junginiai, partiniai, tarybi
niai darbuotojai. 29 mote
rys dalyvauja, lygiai kaip 
vyrai, respublikos valdyme. 
Visi deputatai išrinkti re
miantis Latvijos TSR Kon
stitucijos 106 ir 107 straip
sniais, užtikrinančiais tik
rai lygius ir visuotinius 
rinkimus, visų respublikos 
darbo žmonių dalyvavimą 
juose nepriklausomai nuo 
jų rasinio ir nacionalinio 
priklausomumo, tikėjimo, 
mokslo cenzo, sėslumo, so
cialinės kilmės.

Ne aukštas tarnybos lai
psnis ar turtinė padėtis tu
rėjo reikšmės išstatant 
kandidatus į Aukščiausio
sios Tarybos deputatus. 
Priešrinkiminiuose susirin
kimuose darbo žmonės pa
vadindavo tuos, kurie savo 
darbu, kovos žygdarbiais 
Didžiojo Tėvynės Karo die
nomis,' visuomenine veikla 
gimtojo krašto labui išsiko
vojo šlovę ir pagarbą savo 
bendrapiliečių tarpe.
Darbininkas — Parlamento 

Narys
Prie tokių žmonių pri

klauso Žanis Zuimačas, fa
briko “Sarkandaugava” 
meistras, vienas geriausių 
šalies stiklių. Jis buvo eili
nis darbininkas, drąsiai ko
vojo su vokiškaisiais — fa
šistiniais grobikais, o po 
karo jis grįžo į fabriką su 
karštu noru dalyvauti Lat
vijos pramonės atkūrime. 
Drauge su inžinieriumi Če- 
redničenka, Zuimačas, vi
sos eilės techninių patobu
linimų dėka, padarė tikrą 
revoliuciją stiklo pramonė
je, pasiekęs rekordinio lan
gų stiklo ištempimo — 145 
ilginių metrų į valandą. Jo 
darbai vyriausybės aukštai 
įvertinami. Žaniui Zuima- 
čui suteiktas garbingas Sta
lininės premijos laureato 
vardas.

Atstovė Artistė
Tas pats vardas suteiktas 

ir deputatei Lilitai Berzinf 
Latvijos TSR Valstybinio 
Dailės Teatro artistei. Ji 
sukūrė ištisą eilę puikių 
įvaizdžių, atiduodama savo 
talentą, savo meną liau
džiai. Kada jos pavardė bu-

Rašo
A nejus tas Kirchens teinąs

Latvijos TSR Aukse. T-bos 
Prezidiumo Pirm.

Ansonas, 
Ventpilio miesto vykdomojo 
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pirma pavadindavo tuos 
pasiaukojančius kovotojus, 
kurie visu savo gyvenimu 
įrodė, kad liaudies gerovė 
jiems brangesnė už viską.

Moteris Kovotoja
Tas lygiai taip pat liečia 

ir deputatę Olgą Augustę, 
kurią liaudis, nusimetusi 
fašistinio ulmanistinio re
žimo pančius, 1940 metais 
išlaisvino iš kalėjimo. Ne
nuilstamas organizatorius, 
energinga ir veikli moteris, 
ji puikiai pateisina savo 
rinkėjų pasitikėjimą, eida
ma respublikos Aukščiau
siosios Tarybos Prezidiumo 
Pirmininko pavaduotojo 
pareigas.

Ne kartą prieš parsida
vusius buržuazinės Latvijos 
teisėjus stodavo Andreis Ja
blonskis. Pogrindinio laik
raščio “Cinia” — Latvijos 
komunistų partijos (bolše
vikų) organo — redkolegi
jos narys, Jablonskis pasi
rodė kaip liepsningas di
džiųjų išvaduojamųjų idėjų 
propagandistas. Šiuo metu 
liaudis jam patikėjo atsa
kingą teisingumo ministro 
postą. Pats patyręs visus 
buržuazinių įstatymų šlyk
ščius neteisingumus, Jablon
skis nūnai stovi teisingiau- 
sio pasaulyje — revoliuci
nio — teisėtumo sargyboje.

Darbininkas Ministras
Respublikos Ministrų Ta

rybos Pirmininko pavaduo
tojas Matis Pludonsas 
samdinio sūnus. Jis kovojo 
pilietinio karo, o vėliau Di
džiojo Tėvynės Karo fron
tuose. Jo krūtinę puošia 
Lenino, Raudonosios Vėlia
vos ordinai ir greta karinių 
apdovanojimų — du Darbo 
Raudonosios Vėliavos ordi
nai už sėkmingą darbą at
kuriant respublikos ūkį ir 
kultūrą.

Pakanka susipažinti su 
visų Latvijos respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos 
deputatų biografijomis, kad 
suprastume vieną tiesą: iš
kilimas nuo darbininko ar 
samdinio iki valstybinio 
veikėjo tarybinės santvar
kos sąlygomis ne išimtis, 
bet tipingas reiškinys.

Nauji Vadai
Apie tai įtikinamai bylo

ja vietinių Tarybų sudėtis. 
Rygos miesto darbo žmonių 
deputatų Tarybai vadovau
ji Arnoldas Deglavsas, 
praeityje Liepojos uosto 
krovikas. Jis taip pat išėjo 
rūsčią bolševikinio pogrin
džio mokyklą. Kai į Latvi
ją įsiveržė vokiškieji fašis
tiniai grobikai, Deglavsas 
suformavo iš Rygos darbi
ninkų naikinamąjį būrį, 
kuris išaugo į batalijoną, o 
vėliau į pulką ir įsiliejo į 
Tarybinės Armijos eiles.

1944 metais, Rygos išva
davimo nuo okupantų die
nomis, galima buvo matyti 
aukštą Deglavso figūrą vi
sur — prie degančio operos 
ir baleto teatro pastato, or
ganizuojantį gaisro gesini
mą, depe, raginantį žmones 
atstatyti tramvajaus lini
jas, sugriautuose gamyklų 
ir fabrikų cechuose. Deglav
so vadovaujami, rygiečiai 
per nematytai trumpą lai
kotarpį užgydė karo pada
rytas žaizdas, ir pavertė 
Latvijos sostinę gerai įren
gtu puikiu centru, padarę jį 
dar gražesnį, negu jis buvo 
prieš karą.

Deglavso 
Janis Pupuęas, 

vo priešrinkiminio susirin
kimo dalyvių pavadinta, te
atro meno vadovas Smilgis 
pasakė: “Aš laimingas ir 
didžiuojuos tuo, kad gyve
nu pačios demokratiškiau
sios pasaulyje Stalino Kon
stitucijos epochoje. Aš ilgai 
gyvenau ir kelis kartus da
lyvavau buržuazinės Latvi
jos “rinkimuose.” Bet šian
dien aš turiu teisę, kurios 
anksčiau neturėjau, savo 
nuožiūra išstatyti vertus 
kandidatus, į'mūsų respub
likos Aukščiausiąją Tary
bą.” Rinkimų dienomis tą 
pačią mintį išreikšdavo 
tūkstančiai Latvijos darbo 
žmonių.
Buvusios Fašistinio Režimo

• Aukos
Delegatų tarpe — leng

vosios pramonės ministras 
Karlis Šicas, samdinio sū
nus, pats bernavęs nuo 10 
metų amžiaus. Už revoliuci
nę veiklą prieš Ulmanio re
žimą Karlis Šičas tris kar
tus buvo suimamas ir nu
teistas katorginiams dar
bams. Po to, kai Latvijoje 
buvo paskelbta Tarybų val
džia jis aktyviai dalyvauja 
ūkiniame respublikos gyve
nime. Kaip sunkūs bebūtų 
nuostoliai, kuriuos Latvijai 
padarė vokiškieji fašisti
niai okupantai, liaudis su
gebėjo per trumpą laiko 
tarpą atkurti sugriautas 
įmones. Betarpiškai Kar 
liui Šicui vadovaujant, Ta
rybų Latvijos lengvosios 
pramonės gamyklos ir fa
brikai per 2Vž metų pilnu
tinai atkurti.

Valstiečių Kolektyvai
Toli už respublikos ribų 

pasklido kolektyvinio ūkio 
“Nakotnė” šlovė. Ir ne tik 
todėl, kad jis vienas geriau
sių kolektyvinių ūkių Lat
vijoje. “Nakotnė” visiems 
brangus, kaip Latvijai nau
jo kolektyvinių ūkių judėji
mo pirmgimis, kaip šio ju
dėjimo pionierius. Dabar 
respublikoje daugiau kaip 
3,500 kolektyvinių ūkių ir 
jų skaičius kasdien didėja. 
Valstiečiai praktikoje mato 
didžiulę kolektyvinio ūki
ninkavimo pirmenybę ir 
drąsiai stoja į kaimo socia
listinio pertvarkymo kelią. 
Nuo pirmų “Nakotnės” or
ganizavimosi dienų artelei 
vadovavo Stanislovas Lei- 
tansas. Valstiečiai iš toli
mų viensėdijų atvažiuodavo 
pas jį gero patarimo. Aki
vaizdžiai įsitikinę, kokie di
džiuliai kolektyvinio ūkio 
turtai, jie išvažiuodavo 
tvirtai pasiryžę pasekti 
“Nakotnė” pavyzdžiu. Pra
eityje Stanislovas Leitan- 
sas buvo samdinys. Jis ko
vojo Didžiojo Tėvynės karo 
frontuose. Šis garsus res
publikos žmogus taip pat 
vienbalsiai išrinktas Latvi
jos TSR Aukščiausios Ta
rybos deputatu.

Būdinga, kad žymi vals
tybinių veikėjų, .vadovau
jančių Tarybų Latvijos vy
riausybei, dalis praėjo šlo
vingą pagrindinio darbo ko
vos kelią. Kas valandą rizi
kuodami savo gyvybe, šitie 
žmonės drąsiai kovojo su 
Uitvių tautos pavergėjais. 
Z<ei kalėjimai, nei ištrėmi
mai, nei kaljnimas tvirtovė
se nepalaužė jų valios. Ir ne 
atsitiktinai darbo žmonės, 
rinkdami Latvijos Tarybų 
Socialistinės Respublikos miesto Tarybos pirminin- 
Aukščiausiąją Tarybą, visų kas

pavaduotojas
Liepojos
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ardas Jansonas, dešimtys 
kitų vietinių Tarybų dar
buotojų, praeityje samdi
niai ar darbininkai, taip 
pat garbingai neša aukštą 
liaudies deputatų vardą.

Deputatai vykdo jiems 
pavestas valstybines parei
gas, neatsitraukdami nuo 
savo profesijos, nuo savo 
darbo. Jie visada yra gyve
nimo tankmėje, gerai žino 
savo rinkėjų poreikius ir iš
reiškia jų valią.

Valstybes Aparatas
Aukščiausiosios Tarybos 

Prezidiumas reguliariai, du 
kartus į metus sušaukia 
Latvijos TSR Aukščiausio
sios Tarybos sesijas. Į sesi
jas suvažiuoja deputatai iš 
visų respublikos kampų. Ir 
štai rūmuose, kuriuose ka
daise buvo niekinamos dar
bo žmonių teisės, mes nūnai 
matome 
liaudies
Drauge su septyniasdešimt
mečiu Teodoru Zalkanu, ta
lentingu skulptoriumi, gali
ma matyti Apoloniją Poli- 
kevič, audinių fabriko “Ju- 
glas manufaktūra” darbi
ninkų pirmūnę, kaimo mo
kytoją Hedvigą Veldman, 
dramaturgą Arvydą Grigu- 
lį, Valstybinės Konservato
rijos direktorių kompozito
rių Medinšą, Latvijos res
publikos Mokslų Akademi
jos narį profesorių Vales- 
kalną, seniausią revoliuci
nį veikėją — Latvijos Ko
munistų Partijos Centro 
Komiteto sekretorių Kaln- 
berziną, — Ministrų Tary
bos Pirmininką, buvusį Ry
gos miesto darbininką, da
bar žymų rašytoją, Stalini
nės premijos laureatą Vilį 
Lacį, kompozitorių Janį O- 
zolinį, kuris karo metu ko
vojo su ginklu ir kovos dai
na prieš vokiškuosius gro
bikus.

Kaip skirtingos bebūtų 
deputatų biografijos, jose 
yra daug bendro ir tipingo 
visiems liaudies išrinktie
siems. Visi jie tikri savo 
tautos atstovai. Visi jie iš
ėjo nelengvą darbo kelią, 
vis jie pasiaukojamai ati
duoda savo jėgas ir žinias 
brangios Tarybų Latvijos 
gerovei. Apie tai, kaip Lat
vijos TSR Aukščiausiosios 
Tarybos deputatai tarnau
ja savo liaudžiai, kokių lai
mėjimų jie pasiekė kovoje 
už jaunos tarybinės respub
likos liaudies ūkio ir kultū
ros atkūrimą ir išvystymą, 
byloja tas faktas, kad iš ag
rarinės šalies — iš kapita
listinių Vakarų žemės ūkio 
žaliavinio priedėlio, koks 
Latvija buvo nacionalisti
nės buržuazijos valdymo 
metu, ji dabar pavirto iš
vystyta pramonine socialis
tine respublika.'

Broliškų tarybinių respu
blikų tautos suteikė Tarybų 
Latvijai didžiulę, pagalbą; 
tiek nesavanaudiška, tiek ir 
beribė. Tarybų Latvijos ry
tojus — tai naujo, dar aud- 
ringesnio ekonominio ir 
kultūrinio respublikos su
klestėjimo diena. Tam ir 
skirta Latvijos TSR Aukš- 
čiausiosįos Tarybos depu
tatų veikla.
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Tai didysis darbas visos pažangiosios Amerikos lietuvių vi
suomenės. šaukia į darbą mus visus, apšvietą branginančius 
žmones, ne tik mūsų dienraščio bendrovės pareigūnai, bet ir 
pati mūsų sąžinė. Mūsų dienraštis baigia 30-tus metus savo gy
vavimo infliacijos prismaugtas. Turime jį gelbėti!

Reikia jam naujų skaitytojų, reikia parengimų ir reikia au
kų. Tik tais būdais stodami į pagalbą dienraščiui, galėsime džiu
giai apvaikščioti sukaktį ir užtikrinti jam ateitį.

Speciale Laida Atžymejimui 
30 Metų Dienraščio Sukakties
Rugsėjo 16 d. dienraštis Laisve išeis dvigubai padidintas. 

Tai bus 30-ties metų sukakties atžymejimui speciale laida, ši 
laida turi mirgėti organizacijų pasveikinimais dienraščio 30 me
tų sukaktim. Taipgi reikia aplankyti biznierius ir gauti jų pa- 
siskelbimus specialei laidai. Asmenys, kurie aukuos jubiliejaus 
proga, jų vardai bus išspausdinti specialėje laidoje.

Nelaukime Vajaus Gavimui 
Laisvei Naujų Skaitytojų

Pats gražiausias žygis atžymejimui mūsų dienraščio 30 metų 
sukakties bus gavimas kuo daugiausia naujų skaitytojų. Nelau
kime vajaus, darbuokimės dabar gavimui naujų skaitytojų. Stip
riausias užtikrinimas dienraščio ateities yra skaitytojai. Kuo 
daugiau bus skaitytojų, tuo stipresnis bus mūsų dienraštis mo
raliai ir materialiai. Kiekvienoje sueigoje kalbinkime žmones 
užsisąkyti Laisvę.

Sveikinkite Dienraštį Sukaktim
Patys Savo Iniciatyva

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

JURBARKAS, geg. 25 d.— 
Didelį sodą turi “Pažangos” 
kolektyvinis ūkis (Jurbarko 
valse.). Septynių hektarų plo
te auga daugiau kaip 500 
vaismedžių. Sodininkai A. 
Tamošaitis ir Pr. Petrauskas 
išbaltino medžias, gražiai su
tvarkė sodą, kurio medžiai 
jau sužydo.

Visuomeninis sodas šiemet 
bus du kartus padidintas, ar
telės nariai nusprendė paso
dinti čia 580 vaismedžių, pa
daryti liepų alėją.

I. Daugėla.
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Konst. Jasiukaičio 
Kūryba

B. PRANSKUS

(Tąsa)
Tai buvo Radikas, Rudniovo sūnus. 

Jam buvo gal šešiolika metų, bet, vokie
čiams atėjus, Rudniovas nesvyruodamas 
pasiėmė jį drauge su savim į dalinį. Ra- 
dikas — pilnu vardu Radijus — visam 
daliny buvo žinomas ir mylimas, bet su 
Kovpaku jį jungė ypatinga draugystė: 
jaudinanti ir rūsti, švelni ir paprasta se
nojo kario ir jaunojo tarybinės kartos at
stovo draugystė.

Gorkunovas, skubėdamas ir labai jau
dindamasis, greitai pakartojo, jau tikrą
jį, savo pasakojimą komisarui. Šis sėdė
jo, susimąstęs pašiodamas ūsą. O paskui 
pašaukdino šeštosios kuopos vadą:

— Priimk naują partizaną.
Vadas su Gorkunovu išėjo. Komisaras 

pavaikščiojo po trobą, pagalvojo ir tarė 
sūnui:

— Radikai, prižiūrėk Gorkunova. At
bodo, tiesą žmogus sako, bet, gal būt, ir 
meluoja.

Radikas dažnai užeidavo į šeštąją kuo
pą pas naująjį partizaną. Kartais, kolo
nai žygiuojant, pasisodindavo jį į savo 
roges. Gorkunovas buvo geras žvalgas. 
Jis daug kartų pasižymėjo kautynėse, 
parodė puikią nuovoką kariškuose reika
luos ir ilgainiui tapo žvalgybos vadu. 
Reide iš Briansko miškų į dešiniąją Uk
rainos pakrantę jis buvo jau paskirtas 
žvalgybos štabo viršininko padėjėju.

Taigi, Gorkunovas stovėjo dabar prieš 
komisarą ir prašė pavesti jam vadovau
ti kautynėms, kurių uždavinys sutriuš
kinti vokiečių įgulą Buchčoje. Keliais žo
džiais nubrėžęs operacijos planą, komisa
ras sukvietė kuopų vadus, būsiančius 
Gorkunovo žinioje tose kautynėse, ir nu
rodė jiems uždavinį. Vadai pasitraukė į 
šalį, aptardami su Gorkunovu detales. 
Aš užmigau, gulėdamas ant pastolio.

Kautynės prasidėjo. Prasidėjo jos ne 
taip, kaip to norėjo komisaras ir Gorku
novas. Žvalgai perdėjo. Trys jų, patys 
aršiausieji — Fedia Mička, Mitia Čerio- 
muškinas ir Gomozovas — išlindo per 
anksti pirmyn, nepastebimi prisiartino 
prie pat mokyklos, tačiau pašalinti sar
gybinio be triukšmo nesugebėjo. Sargybi
nis spėjo iššauti, bet čia pat nugriuvo 
kulkosvaidžio serijos pakirstas. Žvalgai 
sugulė griovy tiesiai priešais mokyklos 
duris. Iš mokyklos ėmė bėgti vokiečiai, ir 
žvalgai iš arti juos šaudė. Nudėjo keletą 
dešimčių. Bet netrukus pasibaigė šovi
niai, ir žvalgams teko pasitraukti. Kol į 
šaudymo vietą atėjo kuopos, kurios turė
jo pradėti kautynes ir sutriuškinti prie
šo įgulą, nepasiruošusią, vokiečiai spėjo 
įsitaisyti gintis, kaip, matyt, buvo galvo
ję anksčiau. Ant visų mūrinių pastatų 
kampų buvo pastatyti kulkosvaidžiai, mo
kyklos kieme — minosvaidis. Reikėjo im
ti kiekvieną namą atskirai. Kautynės už
truko iki ryto.

Kautynių, kaip ir žmonių, esti įvairių. 
Esti kautynių šviesių, esti ir niūrių. Es
ti kautynių nuobodžių ir sunkių, kaip 
senio našlio gyvenimas, apsunkintas įsi- 
senėjusio reumatizmo. Esti kautynių, 
trunkančių penkias minutes, lyg trumpa 
vasaros audra. Kiekvienos kautynės turi 
savo veidą, savo ypatingumus, savo ne- 
sikartojančias smulkmenas, kurias įsi
meni visam gyvenimui, jei tu esi karys 
ir kautynėse galvojai apie pergalę, o ne 
gulėjai, įsikniaubęs nosimi į žemę, dre
bėdamas dėl savo kailio.

Auštant Kovpakas įsakė išstumti į 
priekį patrankas ir tiesiu taikymu triuš
kinti pastatus. Įsijungiau į kautynes ir 
aš su Pavlovskiu.

Pavlovskis — senas pilietinio karo 
Černigovo partizanas, Ščorso laikų pulko 
komisaras, dar devynioliktaisiais metais 
gavęs karinį Raudonosios Vėliavos ordi
ną, — pasiliko vokiečių užnugaryje ir 
buvo pas Kovpaką padėjėju ūkio reika
lams. Kaip ūkvedys, pasižymėjo baisiu 
šykštumu, tačiau kautynių metu, buvo 
nepaprastai drąsus ir parodydavo nema
ža karinio patyrimo bei vadovavimo ga
bumų.

Pavlovskis nuėjo į vieną flangą, aš — 
į antrą, kur susitikau Gorkunovą. Sku
biai sužinoję ir įvertinę padėtį, mes tie
siu taikymu iš patrankos ėmėme kulti 
pastatus. Mums pavyko padegti moky

klą. Vokiečiai baisiai rėkė, bet degantis 
pastatas vis dėlto neleido mums prasi
veržti pirmyn. Už mokyklos buvo dar 
vienas namas, iš kur, pasilikę priedango
se, šaudė vokiečiai. Viename didelių kie
mų stovėjo vokiečių gurguolė, susidedan
ti iš šimto vežimų bei arklių. Nežmoniš
kai kaukė bebaigiantieji degti mokykloje 
vokiečiai. Kautynės vis tęsėsi. Vokiečiai 
mėtė signalines raketas, šaukdamiesi 
pagalbos nuo Sario pusės pro Dzeržins- 
ką, iš kur kiekvieną minutę galėjo at
vykti pastiprinimas.

Kovpakas pasiuntė n ten ' ketvirtąjį 
batalioną, kurio uždavinys buvo užkirs
ti kelią nuo Deržinsko ir pasitikti mū
šiu priešo sustiprinimą.

Tuo tarpu kautynės darėsi vis aršes
nės. Vokiečiai turėjo didelių nuostolių, 
bet daug nuostolių turėjome ir mes. Po
pietį, įsivarę, mes susibūrėme viename 
kieme ties kuriuo stovėjo mūsų patran
ka, šaudžiusį tiesiu taikymu. Ten buvo 
Gorkunovas, Pavlovskis, raitosios žval
gybos vadas Miša Fiodorenka, keli žval
gai ir aš — viso apie 15 žmonių. Tuo 
momentu tiesiai į žmonių būrį nukrito 
vokiečių mina. Ji iš karto išvedė iš ri
kiuotės aštuonis žmones, tame skaičiuje 
Gorkunovą ir Fiodorenka. Visi buvo su
žeisti į kojas, kadangi mina sprogo la
bai arti. Minosvaidininkas apšaudė tą 
vietą ir neleido mums prieiti arti. Bu
vo panašu į tai, kad priešas bando mus 
kontraktuoti. Priešais nebuvo pėstinin
kų. Patranka stovėjo tik su savo įgula. 
Jai grėsė pavojus likti vokiečių rankose.

Aš prišliaužiau prie Gorkunovo ir ban
džiau perrišti jo žaizdą. Tuo tarp iš už 
daržinės kampo man sušuko Pavlovskis:

— Veršigora, reikia patranką išvilkti. 
Jei atiduosime patranką vokiečiams, ži
nai, ką mums už tai Kovpakas pasakys?

— Varyk čia įgulą! — sušukau aš, 
atsakydamas jam, o pats, pirmiau negu 
vokiečių kulkosvaidininkas spėjo atiden
gti ugnį, perbėgau per kelią ir, apsukęs 
daržą, pribėgau prie patrankos vežėjų, 
pasislėpusių už daržinės. Išardę tvorą, 
mes šuoliais atlėkėme į kiemą, įsikibome 
patranką ir drauge su Pavlovskiu, ne
kreipdami dėmesio į Gorkunovo dejavi
mus bei šauksmus, padėjome jį ant pa
stok). Ten pat paguldėme ir Mišą ir taip 
pat šuoliais išlėkėme iš grėsmingos vie
tos.

Tuo tarpu nuo kito kaimo galo su rim
bu rankose bėgo Kovpakas. Jo kailinių 
skvernai plevėsavo. Paskui jį, vos su
skubdamas, bėgo Karpenka, pasivijęs 
Kovpaką, pačiupo jį už apikaklės ir su
šnibždėjo jam taip, kad negirdėtų kovo
tojai :

— Kur tu lendi, išpendėjęs seni? Ir 
be tavęs yra kam kariauti.

Kovpakas kažką atsakė. Karpenka, 
praleidęs pro šalį kuopą, griežtai drėbė 
jam: “Žiūrėk, kad tokios išdaigos dau
giau nebūtų, saugokis!” — ir puolė vytis 
kuopą. Kuopa greitai atitaisė padėtį, 
bet išmušti vokiečių iš mūrinių pastatų 
mes nepajėgėme. Dvi mūsų pulko pa
trankos nepramušė storų mūrinių sienų, 
ir nors vokiečių ten liko, gal būt, ir labai 
mažai, bet paimti jų buvo neįmanoma. 
Mūsų nuostoliai vis augo. Buvo aišku, 
kad vesti žmones atviroje vietoje į kul
kosvaidžius, paslėptus už mūrinių sienų, 
buvo beprasmiška.

Tuo metu kairėje, ant miško kelio, įsi
liepsnojo kautynės. Į mūšį įsijungė mū
sų ketvirtasis batalionas. Iš vokiečių pu
sės pradėjo šaudyti artilerija, trenkė mi
nosvaidžiai, sproginėjo rankinės grana
tos ugnies siūtimis atsakinėjo partizanų 
automatai, ir prityrusi ausis suvokė, 
kad ten vyksta aršios kautynės.

Temo. Vadovybė susirinko miško pa
krašty. Žvalgai, išsiuntinėti į visas puses, 

pranešė, kad surado kelią per pelkę 
Buchčos užuolankoje. Buvo aišku, kad 
iki sekančios dienos vokiečiai atsigabens 
čia rezervus, ir jėga laužti Buchčos ne
vertėjo.

Pervedę gurguolę per pelkę, mes iki 
auštant atbrięlome prie Tonežo miestelio 
ir užėmėme jį dviem batalionais. Štabas 
apsistojo du kilometrus į rytus nuo To
nežo, Ivanovos Slobodos kaime.

(Daugiau bus.)

(Tąsa)
S i u ž etas “Šienapiūtės” 

toks: Samdiniai bernai ir 
mergos piauja ir grėbia 
šieną, skųsdamies sunkiu 
darbu, blogu gyvenimu. 
Jauna tarnaitė Aldona iš
reiškia tai žodžiais: “Ne 
tik mūsų, visi tokie samdy
tojai; jiems rodos, kad ber
nas ar mergaitė gali dau
giau patraukti už arklį.” 
Ūkininkaitis Gotautas vi
lioja Aldoną, žada ją vesti, 
bet ji jam atsako, nurody
dama savo šeimininko pa
vyzdį, kuris irgi vedė tar
naitę ir paskui visaip iš jos 
tyčiojasi: “Sudžiūvo, suvy
to nuo barnių, paseno be 
laiko. Sunku ir liūdna žiū
rėti į jos gyvenimą,” — 
sako Aldona. Ji myli berną 
Andrių, tačiau jie abudu 
vargšai — bežemiai.

Gotautas keršija Andriui 
ir Aldonai — išmeta And
riaus motiną — kampinin
kę iš buto.

Turint galvoj, kad kaip 
kiekvienam operiniam lib
retto yra daug kas sąlygi
nio, “Šienapiūtė” yra rea
listinis kūrinys ir be to — 
aštrios klasių kovos tema. 
Labai vykusiai panaudotos 
joje liaudies dainos, ku
rioms suteikta atitinkama 
dvasia ir prasmė.

Šiuo laikotarpiu, K. Ja- 
siukaitis mėgino rašyti ir 
rusiškai. Emigravus į už
sienį, M. Gorkis — atspaus
dino vieną K. Jasiukaičio 
kūrinėlių “Bulvare” (“Na 
bul’vare”) savo leidžiamuos 
rinkimuos “Znanije (XXIX 
kn., 1909 m.) ir surišo jį su 
kita rusų spauda. Dėl šito 
K. Jasiukaičio bendradar
biavimo rusų spaudoj lie
tuviški patriotai iš “Vil
ties” ir kt. kėlė nusistebė
jimo ir apgailestavimo. 
Tuomet Vaidilutė paskelbė 
ištraukas iš K. Jasiukaičio 
laiškų, kuriuose jisai nuro
do savo sunkią medžiaginę 
būklę, negalėjimą pragy
venti rašant lietuviškai ir 
paduoda žinias apie tą ben
dradarbiavimą rusų spau- 
doj:

“Tamsta turbūt nusiste
bėsi, pamačiusi mane rusų 
literatūroje, — taip, imu 
rašyti rusiškai. Šit vienas 
daiktas jau pasirodė žurn. 
“Znanije.” Neužilgo bus at
spausdinta pora daiktų 
“Novy žurnal dlia vsiech” 
... Paskutinėmis dienomis 
parašiau naują veikalą 
“Malenkaja ženščina”.”

Tuo tarpu mums neteko 
susekti, ar šie K. Jasiukai
čio kūriniai buvo atspaus
dinti rusų spaudoj ir ko

Tai rastas buteiikus atomo paslapties, elemento 
“U235.” Del šito butelio dingimo buvo sukeltas 
skandalas. Jis, sakoma, buvo dingęs Argonne 

laboratorijoje Chicagoje.

kios .rūšies jie buvo. Tačiau 
negalime praeiti pro šalį 
keleto šiuo laikotarpiu pa
rašytų K. Jasiukaičio fel
jetonų, “Rygos Naujieno
se” ir “Rankpelnyje” Petro 
Butėno slapyvardžiu. “Ran
kpelnyje” radome tris jo 
feljetonus. Pirmame jų 
“Geri katalikai” pajuokia
mi Škotijos davatkiškai nu
siteikę lietuviai, laukią at
vykstant dar vieno kunigo. 
Feljetonas turi ryškų an ti
ldė rikalinį pobūdį, o kartu 
pajuokia ir būdingus Škoti
jos atsilikusių lietuvių gy
ventojų būklės bruožus: 
girtavimą, davatkiškumą ir 
t.t.

Antiklerikališkas, para
šytas labai gyvai ir sąmo
jingai, yra ir kitas feljeto
nas “Adomas ir Ieva.” Ado
mas, kaip vyras, giriasi sa
vo tvirta valia, kieta kumš
timi, bet Ieva vis dėlto įkal
ba jį suvalgyti obuolį. Ka
da dievas išveja juos iš ro
jaus ir Adomas priekaiš
tauja Ievai, pastaroji atsa
ko norėjusi Adomo “tvirtą 
valią” išmėginti ir ramina 
Adomą:

\ !

“Rojaus nėra ko gailė
tis... Nuobodus ten gyve
nimas! Gulėk, valgyk ir 
melskis! Tuo tik idiotai ga
li pasitenkinti... Reikia 
viskas išbandyti, viskas ži
noti... Dirbsime, nepražū
sime !”

Bet bene įdomiausias yra 
trečiasis feljetonas “Trio 
arba Lietuvos vyrai. Jisai 
turi' ne tik antiklerikalinės, 
bet ir aštrios tiems laikams 
politinės reikšmės. Stilizuo
tų monologų forma juose 
duodamos kalbos atvykusių 
iš Lietuvos į Ameriką au
koms rinkti kun. J. Tumo, 
kun. K. Olšausko ir J. Gab
rio. Ypač gyvai stilizuota 
kun. J. Tumo kalba:

“Tėvynė verkia, tėvynė 
vaitoja, tėvynė beldžias į jū
sų jautrias širdis, geras šir
dis... Mano brangūs ange
lai — jūs ir patys gerai ži
not, kad žmogus be tėvy
nės, vis tiek, kaip šuo be 
uodegos!... Gelbėkime mū
sų tėvynę, gelbėkime, kol 
dar laikas! Atiduokime jai 
paskutinius marškinius!”

Kaip žinome, kun. J. Tu
mas, grįžęs į Lietuvą labąi 
neigiamai rašė apie ameri
kiečius lietuvius, ir šitą jo 
dviveidiškumą amerikiečių 
atveju pajuokia K. Jasiu- 
kaitis, taip stilizuodamas 
jo kalbą, grįžus į Lietuvą:

“M'an rodos, kad gorila ir 
katinas turi daugiau sme
genų ir proto, negu Ameri
kos lietuvis. Amerikos lie

tuvis tinka tik laukams nu
tręšti — gal aš persilpnai 
pasakiau, tik gaila, kad ki
tokio išsireiškimo tuojau 
nesurandu.”

Kun. K. Olšausko kalboj 
svarbiausia iškeliama aikš
tėn jo šnipinėjimas ir tar
navimas caro policijai. J. 
Gabrio gi, sudariusio vad. 
“Lietuvių biurą,” akcija 
pajuokiama tuo, kad jis 
nuolat pučia auksinę dūde
lę:

“— Liur - liur - liur... 
Mano biuras! Liur - liur 
liur... Aš — Lietuva, Lie
tuva — tai aš, Liur - liur - 
liur. Doleriai reikalingi...”

Atsimenant, kokia svar- 
bią vietą užėmė a įais lai
kais šios tautininkų ir kle
rikalų kampanijos dėl aukų 
rinkimo, tautos namų ir t. 
t., šis K. Jasiukaičio felje
tonas buvo labai taiklus.

Šitą feljetoną K. Jasiu- 
kaitis buvo perdirbęs net į

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Ruošiasi Šienapiūtei

ANYKŠČIAI, geg. 25 d.— 
Apskrities kolektyviniai ūkiai, 
užbaigę sėją, pradėjo ruoštis 
šienapiūtei. Ypač sparčiai 
ruošiasi šienapiūtei ir der
liaus nuėmimui Petro Cvir
kos vardo kolektyvinis ūkis, 
čia jau atremontuotos 2 šie- 
napiūvės, 2 kertamosios ma
šinos, 2 arkliniai grėbliai. 
Baigiama remontuoti kulia
moji mašina.

. Neblogai ruošiasi šienapiū
tei “Naujojo kelio,” “Atei
ties,” ' “Vienybės,” “Pirmyn” 
ir kitos žemės ūkio artelės, 
čia jau atremontuota daugiau 
kaip 50% visų mašinų.

St. Ramanauskas.

Nauji Pastatymai Teatruose
KLAIPĖDA, kovo 4 d.— 

Šiomis dienomis Klaipėdoje 
įvyko J. Chlivickio ir J. Gus
taičio pjesės “Obelys žydės” 
premjera. Tai pirmasis lietu
viškas dramos kūrinys apie 
kolektyvinį ūkį. Pastatymo 
režisierius — R. Juknevičius, 
dailininkas — G. Korostelio- 
vas.

Ostrovskio ir Solovjovo “Be- 
lugino vestuves” parodė Pa
nevėžio dramos teatras. Pje
sę režisavo J. Miltinis, spek
taklio dailininkas — J. Surke- 
vičius.

Kauno jaunojo žiūrovo te
atre įvyko Gaidaro pjesės 
“Timūnas ir jo būrys” prem
jera. Mėgstamą tarybinio jau
nimo veikalą pastatė A. Zau- 
ka dailininkas—R. Krinickas.

★ Kolektyvinis ūkis praėju
sių metų pavasarį susiorga
nizavo Pasvalio apskrities 
Daujėnų valsčiuje pirmasis. 
Šiuo metu šiame valsčiuje jau 
yra 10 kolektyvinių ūkių.

K. Vyčas.
★ A A

Geri Egzaminų Rezultatai
KAUNAS, geg. 25 d.—Vi

sose miesto mokyklose egza
minų pradžia rodo žymiai ge
resnius rezultatus, negu1 praė
jusiais metais.

I V-toj e miesto gimnazijoje 
8-tos klasės lietuvių kalbos 
rašomųjų darbų 32 procentai 
įvertinti pažymiu labai gerai, 
54 procentai — gerai ir 14 
procentų—patenkinamai.

Komjaunimo vardo gimna
zijoje 6-a klasėje—26 moki
niai. Iš jų istorijos egzami
nuose 20 mokinių gavo pen
ketukus, šešių mokinių istori
jos mokslo žinios įvertintos 
ketveriukais. VII kl. 95% mo
kinių algebros egzaminą išlai
kė labai gerai. IV-a klasės 
23 mokinių rusų kalbos rašo
mieji darbai įvertinti; 12 — 
labai gerai, 10—gerai, 5 — 
patenkinamai ir vienas — ne
patenkinamai.

žymiai tvirtesnes, negu 
praėjusiais mokslo metais, 
mokslo žinias egzaminuose 
rodo ir Kauno miesto pradi
nių mokyklų ketvirtųjų sky
rių mokiniai.

4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— Antr., Liepos 5, 1949

atskirą trijų veiksmų ko
mediją. Išspausdintos jos 
niekur neužėjome, tačiau 
dėl jos vaidinimo randame 
tokią žinutę 1912 m. “Ko
vos” No. 5 apie vieną Čika
gos lietuvių darbininkų va
karą:

“Vakaro branduoliu bu
vo trijų veiksmų komedija 
“Svečiai iš Lietuvos,” para
šyta K, Jasiukaičio. Siuže
tas tos komedijos paimtas 
iš atsilankymo į Ameriką 
“svečiu nebuvėlių.” Persta- * 
tomą, kaip juos priėmė ir 
vaišino mūsų inteligentai. 
Nupiešta svečių kunigų 
tikslai ir pašiepta šliaužio
jimas Amerikos “veikėjų” 
prieš tuos “garbės vyrus.” 
Veikalėlis parašytas skam
bia ir smagia kalba, pilnas 
sąmojingo juoko ir pašai
pos. Tik trečias aktas taip 
trumpas, jog, rodosi, lyg 
veikalėlis da neužbaigtas.”

(Daugiau bu*)

Tarybiniai Ūkiai Įvykdė 
Grūdinių Kultūrų Sėjos Planą

VILNIUS, geg. 18 d. — 
Respublikos tarybiniai ūkiai 
socialistinių lenktynių dėka 
grūdinių kultūrų sėjos planą 
š. m. gegužės 15 dienai įvyk
dė 102%. * Grūdinių kultūrų 
sėja atlikta vien tik veisline 
sėkla ir eilinėmis sėjamosio
mis mašinomis. Dideli pa
sėlių plotai apsėti vernalizuo- 
ta sėkla ir kryžminiu būdu.

šiais metais tarybiniai ūkiai 
grūdinių kultūrų sėjos darbus 
baigė 20 dienų anksčiau, ne
gu pernai. t

Eilė tarybinių ūkių kolekty
vų, kaip Leonpolio, A. Kirs
nos, Pagojaus, Lentvario, 
Ruzgų, Biržuvėnų, TauraĮau- 
kio, Dumpių ir daugelis ki
tų, buvo įsipareigoję grūdinių 
kultūrų sėjos darbus atlikti 
pačiais geriausiais agrotech- 
pikiniais terminais. Tesėda
mi savo duotąjį žodį/ dar 
Gegužės Pirmosios-išvakarėse 
jie įvykdė grūdinių kultūrų 
sėjos planus ir dešimtis hek
tarų pasėjo viršum plano.

Dabąr tarybiniuose ūkiuose 
gausiai sėjamos vienmetės žo
lės, silosinės kultūros, paša
riniai šakniavaisiai, sodina
mos bulvės, daržovės ir tech
nikinės kultūros.

J. Damkūnas.

“Laimės” Kolektyviniame 
Ūkyje

PAGĖGIAI, geg. 25 d.— 
Katyčių valsčiaus kolektyvi
nis ūkis nutarė šiais metais 
gyvulininkystės išvy s t y m o 
planą viršyti 10%. Čia suor
ganizuotos 3 gyvulininkystės 
fermos. Jose — 15 karvių, 
13 kiaulių ir 16 motininių 
avių.

Apsvarstę trimečio planą gy
vulininkystei išvystyti, “Lai
mės” kolektyvinio ūkio vals
tiečiai numatė visą eilę prie
monių gyvulių skaičiui didin
ti bei jų produktyvumui kelti.

Pradėti remontuoti 2 di
džiuliai tvartai raguočių fer
mai. Auginimui palikti 6 
veršiukai. Melžėja Armonai- 
tė įsipareigojo šiais metais iš 
kiekvienos karvės primelžti 
po 2,700 litrų pieno.

Pašarų baz&i sustiprinti 
vienmetinėmis žolėmis apsėti 
5 hektarai žemės. Didelis 
sklypas išskirtas pašariniams 
runkeliams. Numatoma pa
ruošti didelį kiekį siloso. P^ 
vos patręštos mineralinėmis 
trąšomis.

Kolektyvinio ūkio valdyba 
siekia išvystyti paukštinin
kystę. Būsimajai paukštinin
kystės fermai auginama arti 
tūkstančio įvairių rūšių nami
nių paukščių. Toliau ple
čiant “Laimės” kolektyvinia
me ūkyje elektrifikavimą, gy
vulininkystėje eilė darbų bus 
mechanizuota. ■ J. Venckus.



IŠ KALIFORNIJOS VALSTIJOS
SACRAMENTO. — Paga

lios stiprus žmonių sentimen
tas prieš taip vadinamą po
litinių raganų medžiojimo ko
mitetą, ypatingai jo pirmi
ninką Jack Tenney, privertė 
jį (Tenney) rezignuoti.

Ir ko šioje valstijoje Mr. 
Tenney n.epriskaitė komunis
tams. Pagalios, matyt, ir 
pats nusigando jų, o negalė
damas nieko jiems padaryti, 
rezignavo.

Tai yra laimėjimas progre- 
syviams žmonėms Kaliforni
joje.

me mieste, valdžios liudinin
kas dar gi prieš darbininkų 
vadą, negali būti populiarus.

Kas tik buvo skelbti “drau
gingais valdžiai” liudininkais, 
visi nuo to kratėsi. Jie sakė 
būsią tik liudininkai, bet ne 
valdžiai draugingi.

Matyti, nekaip eina su pa
sižadėjusiais bent ką verto 
prieš Bridges duoti.

Su Bridgęsu sykiu bus tei
siami ir

rodo, jog Kalifornijoj vienas 
iš dešimties karo 
yra bedarbis. Viso 
teranų yra be darbo

Viso Kalifornijoj 
šiuo tarpu skaitoma
Taigi, daugiau pusės miliono.

Ieškančių darbo Kaliforniją 
taigi nevilioja.

veteranų 
karo vc- 
170,000. 

bedarbių 
528,000.

•kiti du unijos vadai.

Mane ima kerštingas noras 
viešai užklausti eilę’ vyrų ir 
moterų, Los Angelėj ir San 
Franciscoj, mokančių gerai 
rašyti, kodėl jie nieko nera
šo ?

LOS ANGELES. — čionai 
yra grupė republikonų, kurie 
vadinasi Partisan Republic
ans ir kurie yra reakcingesni 
už pačius reakcininkus; jie 
pagamino peticiją ir pasiun
tė Washington an, reikalauda
mi. kad Kongresas 
tų” valstybės 
Acheson.

žinote, už
Anot jų,

daug ir perdažnai 
Tarybų Sąjungą.

Paryžiaus konferencijoj( jie 
sako, jis
vietams. Jie dėl 
skundo prieš jį ir 
mo jo iš valstybės 
riaus pareigų.

Štai kokių žmonių 
esama. Achesonas 
TSRS, o jie puola jį 
gerinimą” TSRS.

DIEGO.—Miesto ta- 
tik nepakėlė miesto 

dar

SAN 
ryba ne 
tarnautojams algų, bet 
nemoka $7 bonųt kas žadėta
pakilus pragyvenimo brangu
mui, bet ji nutarė kelti algas 
aukštai apmokamiems miesto 
viršininkams.

Kaip patarlė sako: 
k a ranką mazgoja.

žinau, jie atsakytų, kad lai
ko neturi 

, 9

teisinimas, 
valandas 
m as ar 
kam nors 
ką labiau 
paskirti.
gyti, miegoti ir 
Galima rasti laiko 
jei brangintum tai, 
ti reikia. Nedaug 
svarbesnių už šį.

iRan-

inpyčin-
sekretorių Dean

Achesonas per
ti ž gerina”

irgi pataikavo So
to nori 
prašalini- 

sekreto-

SAN FRANCISCO. — Ver
tos pastebėjimo šios žinios:

Silpnas žemės drebėjimas 
j prie San Francisco • Įlankos 
i trečiadienį.

Laivakrovių unijos pirmi
ninkas Harry Bridges ir se
kretorius Louis Goldblatt iš- 

prieŠ 
žudy- 
Mala-

p ak orimą 
Darbo Unijų

bet tai nėra pasi- 
Visi turime 24 

kasdieną. Turėji- 
neturėjimas laiko 
priklauso nuo to, 
vertini, kam laiką 

Visi turi laiko val- 
apsirengti. 
ir rašymui, 
o brangin- 
darbų yra

Žvalgas.

Miami, Fla.
Žinios iš Saulėtosios Padangės

Porą mėnesių buvo didelė 
sausra. Visi žalumynai nuvy
to apdžiūvo iki geltonumo. 
Birželio mėnesiui užstojus, 
prasidėjo gausūs lietūs—pila, 
kaip iš kibiro, po porą kartų 
į dieną, tai atsigavo ūkio pa
sėliai ir daržovės, o mieste 
jardų žolelės ir visokios gė
lės, kurios puošia namus, tai 
pražydo, kaip ant mielių. 
Pažvelgus į .laikraščius, tai 
šiaurėje dideli karščiai, siekia 
iki 96 laipsnių. žmonės se
nesnio amžiaus alpsta nuo ši
limos. Mes saulėtame, pusiau 
tropiškam e krašte turime 
progą pasigirti, kad neturime 
tokių didelių karščių. Daž
niausiai gradusninkas pakyla 
iki 88 laipsnių. Saulutė, ži- 

tačiau
ma
nė
me- 

ir 
tas

karšta
9

tiek būna 
prakaituoti 
silpnumas

San Francisco, Cal.

pas mus 
puola 

už “už-

SAN FRANCISCO.
ry Bridges byla atidėta. Sa
koma, valdžios advokatai tu
ri vargo su liudininkais. Vie
na, dalykai biskį kitėja ir 
Bridgeso įtaka dar padidėjo. 
Antra, Kalifornijoj, ypač šia-

1 lar-

nešė griežtą protestą 
Britanijos militaristų 
mus darbininkų vadų 
yoj, ypač prieš 
Pan-Malayan
Federacijos prezidento.

Bay Dištrikto Dailydžių 
Taryba (ADF) reikalauja al
gų pakėlimo 25 centų valan
dai. Dabar .gauna $2.16, o 
reikalauja $2.11.

Taryba sutinka pasiduoti 
arbitracijai. Reikalavimas lie
čia 15,000 darbininkų.

SACRAMENTO. Valsty
bės department© skaitlinės

Durpynuose
RADVILIŠKIS geg. 25 d.- 

* >

Sparčiai vyksta durpių kasi
mas apskrities pramkombina- 
to durpyne. Kasėjų brigada, 
kurioje dirba J. Kazlauskas, 
V. Ponelis, St. Dotasickas ir 
M. Kuzminas, kasdien iškasa 
po 2-2 Į/į karto daugiau dur
pių, negu numatyta.

Per 15 dienų durpyno ko
lektyvas įvykdė 2 mėnesių 
užduotį.

RASEINIAI.—Klusų durpy
ne verda darbas. Rikiuotėm 
stojo antrasis agregatas. Dur
pes gamina dvi pamainos.

Per kelias dienas paruošta 
100 tonų kuro.

noma, labai 
pavėsyje iki 
lonu, kad nei 
reikia. Joks
kankina, jautiesi drūtas 
truputį kaip ir susnudęs; 
eina senesnio amžiaus žmo
nėms, ant sveikatos.

Statybos 
atpigo maž daug 
nuošimčių, bet ir 
statyba apsistojo, 

namų - nemelių

nu- 
biz-
me- 
ant 
pati 
nes 
pri-

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquoi

Pastaruoju laiku gyvenamų
jų namų kainos pusėtinai 
krito. Real Estate agentų 
nis sušlubavo, 
džiaga 
15-kos 
namų 
gatavų
statyta matosi visur. Visi jie 
tušti ir visi parsiduoda, tik
tai pinigus mokėk ir kraus
tykis. Už dešimtį tūkstan
čių dolerių dabar galima nu
sipirkti pusėtinai gražų nau
ją namuką penkių kambarių 
ir vietą dėlei pastatymo au
to mašinos. Už tokius pat 
namus pernai prašydavo po 
penkioliką tūkstančių dolerių 
ir žmonės pirkdavo — mokė
davo tokias
šiauriečiams naujai atvaži'avu- 
siems arba 
žiuoti dabar yra gera proga 
apsipirkti, nes baigiantis 
sarai pasirinkimai namų 
mažės ir kainos pasidarys 
sukalbamesnės. Sezonui
mavotojų artinantis, praside
da antplūdis visokių žmonių.

Tačiau, pragyvenimo . pro
duktai nei kiek neatpigo. Pie
no kvorta 27 centai, 
bulvių, mėsos kaina 
kokia buvo pernai, 
orandžių 50 centų;
dabar ne sezonas, pavažiavus 
į šalį, kur auginami Gran
džiai, galima gauti visą bu
šelį už dolerį ir pusę.

aukštas kainas.

CHARLES J. ROMAN
Direktorius

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs (lieną 
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 Si.
PHILADELPHIA, PA.

Tel. Poplar 4ho

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST 

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

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

telefonuokite: 
SHoreroad 8-9330

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

Specialistai Pritaikymui
Šermenims, Vestuvėms ir Bankietams

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

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS 
Telefonuokite dieną ar naktį 

EVergreen 7-4774

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

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.
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given that. License 
issued to the under- 
at wholesale under 

Alcoholic Beverage 
South 4 th Street, 

. County of Kings,
distributors

NOTICE is hereby
No. C-691 has been i 
signed to sell beer 
Section 107 of the 
Control Lew at 379 
Borough of Brooklyn, 
to be consumed off the premises.
WILLIAMSBURG BEER 1:ICT.".V 

Inc.

to :
107

is hereby given that License 
has been issued to the under
sell beer fit wholesale under 

’ of the Alcoholic Beverage 
w at 230 East 9 th Street, 

Brooklyn, County* of Kings, 
premises.

NOTICE 
No. C-705 
signed 
Section 
Control
Borough of 
to be consumed off the premiues. 
PASQUALE & NICHOLAS De MARINIS

dba De Marinis Bros.

NOTICE 
No. GB 
signed 
Section 
Control 
Borough .. .
tp be consumed off the premises.

is
6313 
to
107

hereby given that License 
has been issued to the under

sell 
of 

at 
Brooklyn.

beer at retail 
the Alcoholic

1214 Cortclyou
of Brooklyn. County of

C ARM E LO LT CCIA RDO

hereby given that

under
Beverage

Road,
Kings,

NOTICE 
No. G B 
signed 
Section 
Control 
Borough . .
to be consumed off the premises.

norintiems atva-

va-
su-
ne-
žie-

duonos, 
ta pati, 
Tuzinas 
žinoma,

Egzaminai Veterinarijos 
Akademijoje

KAUNAS, geg. 25.—Vete
rinarijos akademijos studentai 
jau laiko pavasario egzami
nus.

Neseniai išlaikė egzaminus 
3 kurso zootechnikos fakulte
to studentai. Daugiau kaip 
70% iš jų egzaminuose gavo 
labai gerus pažymius. Respu
blikinės studentų mokslinės 
konferencijos dalyvis studen
tė Milinskaitė visus dalykus 
išlaikė labai gerai. Tokiais 
pat rezultatais egzaminus iš
laikė ir studentas Bertašius.

Dabar prasidėjo egzaminai

veterinarijos fakulteto ketvir
tame kurse. Studentai jau 
užbaigė politinės ekonomijos 
egzaminą.

šiomis dienomis visi 44 ket
virtojo kurso studentai iš
vyksta į apskritis, kur padės 
vietiniams ir tarybiniams 
ūkiams vykdyti TSRS Minis- 

, trų Tarybos ir VKP CK nu
tarimą apie trimetį planą gy
vu 1 i n i n k ystės p ro d u k ty yumui 
išvystyti.

Greitu laiku ir kituose aka
demijos kursuose prasideda 
egzaminai, kuriems intensy
viai ruošiasi studentai ir ka
tedros. S. Makaitis.

MIRĖ KAZYS KISIELIUS

Birželio 16 d. Sonomo ap
skrities ligoninėj mirė senas 
šio miesto gyventojas Kazys 
Kisielius (Kiesil), sulaukęs 
61 metų amžiaus.

Palaidotas birželio 18 d., 
laisvai, be bažnytinių apeigų, 
krematorijoj. '

Į kapines palydėjo didelis 
skaičius simpatijos draugų ir 
draugių, nuo organizacijų, 
taipgi artimų ir pažįstamų, 
kurie išreiškė gilią užuojautą 
velioniui, jo gyvenimo drau
gei, jų sūnui ir giminėms. 
Prie velionies grabo kapinėse 
viena organizacijos nare pa
sakė trumpą jausmingą pra- 
kalbėlę dėl paskutinio pasi- 
tarnavimo.

Kadangi velionis Kisielius 
visados rėmė darbininkišką 
veikimą ir spaudą, prigulėjo 
prie LLD lo3 k p. ir LDS 58 
kp., todėl jis turėjo didelę 
simpatiją tarpe draugų ir 
draugių San Francisco ir 
Oaklande. Gausiai puošė jo 
grabą gyvų gėlių vainikai ir 
buvo draugiška simpatija nuo 
draugų ir minėtų organizaci
jų.

Velionis Kisielius buvo sun
kaus darbo žmogus ir jis 
dirbdamas vario kasyklose 
gavo nesveikatą, todėl pasi- 
pirko sklypuką žemės ir šlu
bą toli už miesto ir ten gy
veno su savo šeimyna; bet 
ir tas nieko negelbėjo.’ Ve
lionis pasidavė į apskrities li
goninę ir ten baigė savo gy
venimo dienas.

Mirdamas paliko dideliam 
liūdėsyj savo gyvenimo drau
gę Veroniką, sūnų Alfonsą ir 
švogerką, gyvenančią Los An
geles. Jis turėjo savo du 
brolius Lietuvoj, bet po karo 
neturėjo su jais susirašinėji
mo.

Jis atvyko į Ameriką 1910 
metais ir išgyveno šioj šalyj 
arti 40 metų. Kalifornijoj iš
gyveno virš 30 metų. Vedęs 
išgyveno 26 metus. Jų sūnus 
yra atitarnavęs militarę tar
nystę.

Velionis paėjo iš Lietuvos, 
Kauno rėdybos, Ežerėlių ap
skrities, Kamajų parapijos.

Su šiuomi išreiškiu gilią 
užuojautą velionies šeimynai!!

M. Alvinienė.

I w" "

Atostogos (Vakacijos) su Apšvieta

LMS mokyklos patalpa.

Lietuvių Olympia Parke, Worcester, Mass.
Nuo Rugpiūčio (August) 7 iki 21 dienai, 1949.

• MOKYKLOS KURSAI:
1. MUZIKA I: Kursas pradedantiems. Valdymas kvėpavimo, gaidų

skaitymas ir tt.
2. MUZIKA II: Muzikos teorija ir praktika; balso lavinimas, har

monija, interpretacija, chorvedystč.
3. DRAMA I: Pagrindinė vaidybos technika, scenos technika, gri

mas, šviesų efektai ir tt. z
4. DRAMA II: Kursas tiems, kurie jau turi vaidybos patyrimo, ypač

skiriama režisūrai.
5. LIETUVIŲ KALBA: Pamokos lietuvių kalbos, istorijos, kultūros,

organizacinės problemos ir tt.
6. LIETUVIŲ LIAUDIES ŠOKIAI: Kursas padalytas j du skyrius.

Instrukcijos kaip šokti ir lavinti instruktorius, kad jie savo 
kolonijose galėtų vadovauti šokių grupes.

ŽAISLAI - PASILINKSMINIMAI
Mokyklos sesijos ims kiekvieną dieną po 6 vai. Vakarais paskaitos, 

diskusijos, senų ir jaunų šokiai, ežeras maudytis, laiveliais plaukioti, 
gražus parkas pavėsiauti.

Mokyklos studentų koncertas, dramatiškas vaidinimas, piknikas. 
Su maistu, nakvyne kaina už dvi savaites $50. Už vieną savaitę 

—$27.50. Pilnų informacijų kreipkitės į Mokyklos Komisijos sekr.:
MILDRED STENSLER, 184 W. Northfield Ave., Livingston, N. J.
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PEIST LANE
DRUGS, Inc.

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

BROOKLYN, N. Y.

MATTHEW A • BUYUS
(BUYAUSKAS)

License

under
Beverage 
Avenue, 

Kings,

is ______
3907 has .been Issued to the under-
to sell
107 » of
Law at
of Brooklyn,

beer at retail 
the Alcoholic
2623 Atlantic 

County of

MAX

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

Laidotuvių DirektoriusSOUTH BEND, Ind. — 
Pasibaigė 10 savaičių CIO 
unijos streikas prieš Ben- 
dix lėktuvų kompaniją, pa
gal streikierių derybų ko
miteto patarimą.

HUBERT

hereby given that 
has been issued to the 
sell

of
at

Brooklyn,

NOTICE is 
No. GB 
signed 
Section 
Control 
Borough . .
to be consumed off the premises.

to 
107 
Law 
of

beer 
the

at retail 
Alcoholic 1 
East 92nd 
County of

License 
under- 
under 

Beverage 
I Street.

Kings,

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

RECEPTŲ SPECIALISTAL

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

Tel. EVergreen 7-6238
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sugaudyti. Vieni be ga- 
krašto giriasi, kad jiems 
sveika ir linksma, žo- 

sakant, kaip pasakiška- 
Tačiau man, dir-

BEN KUNOFSKY

given that

beer at retail under 
the Alcoholic Beverage 

•428 Bedford Avenue, 
County of Kings,

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

Eicensehereby
has been issued to the under
sell

of
at

Brooklyn,

NOTICE 
No. GB 
signed 
Section 
Control 
Borough . .
to be consumed off the premises.

718 I 
to i 
107 
Law 
of

WILLIAM FIXSEN

Gyvendamas saulėtoj Flori
doj, tai negali visų posmų nei 
siūlų 
lo ir 
labai 
d žiu
me rojuje.
bant kirpykloj, tenka matyti- 
patirti visokių žmonių, su vi
sokiom kvarabom. Vieni čiau
do ir spiaudo; kiti nevaldo nei 
strėnų, nei sprando; treti 
skundžiasi turį visokius neu- 
raitus-borsaitus — ir velnias 
tus visus vardus gali suvaiky
ti !' Tai žmonės, matyti, pa
siturinti ir patenkinti, kad 
čia gyvena.

Paprastam darbininkui/ ne
turinčiam nei sutaupų, nei se
natvės pensijos, nei kokios ap- 
draudos, per amžių kapitalui 
spėkas atidavus, turtus jiems 
sukrovus — negi po pažastim 
kepurę pasibrukęs almužnos 
prašysi nuo tokių pat varg
šų darbininkų, kaip pats esi! 
Tokiems žmonėms nepatarti
na čion važiuoti. Tai nėra 
mano tikslas ką nors įžeisti, 
bet sveikas patarimas apsi- 
.saugoti nuo dar daugiau bė
dų ir vargų.

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS

Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

TELEVI
1 SHUFFLE i

Licenseis hereby given that 
6132 has been issued to the under- 
to sell beer at retail
107 of thę Alcoholic 1
Law at 2039 Fulton 
Of Brooklyn, County of

NOTICE 
No. GB 
signed 
Section 
Control 
Borough 
to be consumed off the premises.

FANNIE MARESCA'

under 
Beverage 

Street, 
Kings,

License

under
Beverage

N,

NOTICE
No. GB
signed 
Section 
Control ... ___ ___
Borough Of Brooklyn, County of Kings, 
to bo consumed off ’the /premises.

CHARLES WIENBERG
• • ■ —“ I -1^— -■ - ■ — — 11*. ■ ■■ ■■■ ■ -- — I

is hereby given that License 
596 has been issued 'to the under- 
to sell beer at retail under 
107 of the Alcoholic Beverage 
Law at 246 Rochester Avenue, 
of Brooklyn, County of

is hereby given that 
6133 has been Issued to the under- 
to sell beer at retail 
107 of the Alcoholic

Law at 5911 Avenue

NOTICE 
No. EB 
.signed 
Section 
Control 
Borough 
to be consumed on the v premises.

DELORME INCORPORATED

NOTICE 
No. EB 
signed 
Section 
Control 
Borough ______ _ , ____ „
to be consumed on the premises.

Kings,

irt 
623 
to 
107 
Law 
of

hereby given that 
has been issued to the 
sell beer at retail 

of- the Alcoholic 
at 836 De Kalb

Brooklyn, County of Kings, 
HERMAN WIENER' ‘

NOTICE 
No. EB 
signed 
Section 
Control 
Borough _ . ____ _
to be consumed on the premises.

Licensc 
under* 
under 

Beverage 
Avenue,

is hereby given that license 
2-18 han been issued to the under- 
to sell beer at retail under 
107 of the Alcoholic Beverage 
Law at 2743 Pitkin Avenue, 
of Brooklyn. County of Kings,

LOUIS SPRUNG

is hereby given that License 
400 has been issued to the under* 
to sell beer at retail under 
107 of the Alcoholic Beverage 
Law at 61 Graham Avene; 
o( Brooklyn, County of Kings,

NOTICE 
No. EB 
signed 
Section 
Control 
Borough 
to be consumed on the premises.

AARON & HARRY POTOLSKY
NOTICE 
No. EB 
signed 
Section 
Control 
Borough 
to be consumed on the premises.

is hereby given that Liceftse > 
1750 has been issued to tho under- 
to sell beer at retail under 
107 of the Alcoholic Beverage 
laiw at 706 Kent Avenue,, 
of Brooklyn, County of Kings,

CATERINA VA RANO

NOTICE irt hereby given that License 
No. RL 3181 has been issued to the under
signed to sell beer, wine and liquor at 
retail under Section 107 of the Alcoholic 
Beverage Control Law al 565 Broadway, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

EMILIA NAPOLITANO

Jau antras mėnesis, kai Mi- 
amėj apsigyveno dd. S. ir M. 
Meisonai iš Waterbury, Cpnn. 
Tai buvę ilgamečiai castonie- 
čiai. Jie Easton, Pa., veikė 
ir darbavosi darbo klasei. Iš
auklėjo ir išmokslino tris, 
kaip liepas, dukteris. Saulė
toji Florida jiems patinka, 
mano čia pastoviai apsigyven
ti, nei kiek nepamirštant dar
bo klasės pareigų.

V. J. Stankus.

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue

■ ~ Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves 

$150 a
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto. 
Tel. Virginia 7-4499

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

*
Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

Telefonas '
EVergreen 4-9407

ION
ARD

TELEPHONE
STAGG 2-5043

BES. TEL.
* HY. 7-8681

imwnminnninininM
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MATTHEW P. BALLAS
S) LAISNIUOTAS GRABORIUS(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIUS

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager

(Laisniuotas Balsamuotojas)
Liūdėsio valandoje kreipkitės pas mus 

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

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

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) — Antr.t Liepos 5, 1949
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New Yorkas— 
Skersai-lsilgai

Philip Kunzas su žmona 
praėjusį šeštadienį išvyko į 
Augusta miestą, Georgia vals
tijoj, aplankyti ten esančių jo 
žmonos giminių. Grįš Brook- 
lynan rugpiūčio 15 dieną. 
Kadangi Kunzas negalėjo d a? 
lyvauti Laisvės piknike, tai 
jis užsimokėjo penkinę pa
baudos, — penkinę Laisvės 
iždan.

Ch. Kundrotas, lietuvių 
kriaučių unijos lokalo delega
tas, vienbalsiai tapo išrinktas 
toms pareigom eiti dar vie- 
neriems metams. Plačiau apie 
tai bus sekamame Laisvės nu
meryje parašyta J. Stakvile
vičiaus.

★
Valys Bunkus su žmona iš

vyko į Kanadą atostogų; ka
dangi jis dėl to negalėjo da
lyvauti Laisvės piknike, tai 
“nusibaudė” penkine, paau
kodamas ją Laisvės naudai.

Magdalena Raulinaitienč, 
clevelandietė, atvyko Laisvės 
piknikan Brooklyne.

★
Koste Abekienė, čikagietė 

dainininkė ir visuomenininke, 
atskrido lėktuvu Laisvės pik- 
nikan Brooklyne.

★
Vincas Vasiliauskas, šena- 

dorietis, atvykęs Į Laisvės 
pikniką, apsilankęs mūsų 
įstaigoje, paaukojo $3 dien
raščio reikalams.

★
Dr. Nathan Rappaport, niu

jorkietis, neprisipažįsta kaltu 
daryme nėščioms moterims 
abortų. Jis yra valdžios įkai
tintas ir bus teisiamas,—sako
ma, per vienerius metus šis 
gydytojas, darydamas abor
tus, uždirbdavęs $200,000.

★
John J. McCloy, civilinis 

gubernatorius amerikinei Vo
kietijos zonai, išskrido lėktu
vu eiti paskirtąsias jam par
eigas. McCloy užims vietą 
generolo Clay. Išskrido jis 
Vokietijon pilnas optimizmo.

★
Teisėjas (magistrate) Will

iam Klapp, ėjęs tas pareigas 
nuo 1931 m., pareiškė, kad 
jis su š. m. rugpiūčio mėne
sio 16 diena pasitrauks iš jų. 
Jis jau turi 61 met. ir tarna
vo miestui iš viso 33 metus.

★
New Yorko grand džiūrė 

ligi šiol jau “išstudijavo” apie 
600 ištuokų (divorsų), atliktų 
pastaruoju metu. Džiūrės 
tikslas: surasti “fabrikuotas” 
ištuokas ir dėl jų kaltininkus! 
patraukti teisman.

★
i

Filmų kompanija Twentieth 
Century-Fox 1950 metais pa
gamins tarp 24-26 didžiųjų 
filmų, sakė jos atstovas New 
Yorke, Darryl F. Zanuck. 
žmonės sako: tegu kompani
ja išleidžia filmų mažiau, tik 
lai būva jos geresnės.

I

Scena iŠ technispalvės tarybines filmos “The Magic 
Horse,” rodomos Stanley Teatre, 7th Avė., prie Times 

Square, New Yorke. .

Kalbant Apie Mūsų Maudynes
Miesto sveikatos komisijo- 

nierius Harry S. Mustard pa
darė Įdomų pareiškimą apie 
miestavas maudynes — by- 
čius, pajūrius.

Sveikatingumo komisija ty
rinėjo vandenį, tyrinėjo vi
sas maudynes, pasak Mr. 
Mustardo, kad pateikus žmo
nėms žinių apie tai, kurioje 
vietoje jūros vanduo maudy
muisi yra sveikas, tyras, ne
užterštas, o kur nesveikas ar
ba rizikingas.'

Iš viso buvo tirta 80 vietų— 
visu pajūriu. 1,900 vandens 
pavyzdžių buvo pasemta ir 
tyrinėta. Po viso to dabar 
pranešama, kur žmonės gali 
saugiai maudytis, o kur ne.

Saugiai gali žmonės mau
dytis: abiejuose Rockaways, 
Queens; Orchard ir City Is
land, Bronx; Brighton Beach 
iki Brightono 3-čiosios gatvės,

Mūsų Važiuotės Sistema
Niūjorkiškė miesto važiuo- 

tės taryba (Board of Trans
portation), pradėjusi veikti 
192J metų liepos 1 dieną, 
pateikė kai kurių žinių apie 
mūsų miesto važiuotės (trans
portacijos) padėtį.

Kaip žinia, šiandien Niu
jorko miestas turi savo ran
kose, savo nuosavybėje dau
gumą transportacijos priemo
nių : požeminius ir viršutinius 
traukinius, gatvekarių linijas, 
taipgi ir busų linijų.

Visa miesto transportacijos 
sistema — geležinkeliai, trau
kiniai, gatvekariai, busai, — 
verta $1,600,000,000, sako 
važiuotės taryba.

Važiuotės tarybos metinis 
biudžetas siekia $218,500,- 
000, iš kurios sumos tarnau
tojų - darbininkų algomis iš
mokama $150,850,000.

Darbininkų - tarnautojų iš 
viso yra 42,000.

Kasdien ši taryba operuoja, 
t. y., leidžia veiklon, 789 
traukinius, taipgi 2,800 gat
ve k ari u s.

šitie traukiniai ir gatveka

Dainininkė, Kuri 
Tolesniam Tyrimui” įsidainavo į Skandalą

'Majoras Atidavė 
a

New Yorko valstijos guber
natorius Dewey prisiuntė laiš
ką miesto majorui 
er’iui.

Laiške buvo sužymėta visa 
eilė policijos brutalumų, at
likti! prieš miesto negrus.

Išlaikęs laišką apie 10 die
nų, miesto galva pareiškė, 
kad jis visą tą reikalą ati
davė “tolimesniam tyrinėji
mui,” kurį, girdi, atliks John 
M. Murtagh ir policijos ko- 
misijonierius William P. O’
Brien.

Gubernatorius laišką majo
rui prisiuntė po to, kai jis 
buvo apipiltas skundais žmo
nių, žinančių padėtį ir ma
tančių negeistinus įvykius, 
pasireiškiančius mūsų mieste.

Brooklyne, taipgi Annadale 
and G Huguenot Beaches, 
Wolfe’s Pond Park ir Green 
Kills Beach, Staten Island.

Nešvarus vanduo yra Co
ney Islande, nuo W. 3rd St. 
iki Norton’s point, taipgi už
terštas vanduo Seagate, South 
Beach, Graham Beach, Great 
Kills Beach ir Prince’s Beach, 
Staten Islande.

Ltvbai užterštas vanduo yra 
North River, East River, Up
per Harbor, Harlem Ship Ca
nal ir Jamaica Bay.

šiuose vandenyse daugelis 
žmonių, kurie drįso maudytis, 
užsikrėtė visokiu brudu.

Taigi kiekvienas mūsų skai
tytojas, susipažinęs su tuo, 
kas yra pasakyta šiame raši- 
nyj, privalo pagalvoti pir
miau, o paskui eiti vandenin.

Pasakykite ii- savo vaikams, 
kad ir jie saugotųsi užkrėstų 
vandenų.

riai nuolat veikia, vykdami Į 
ten ir atgal.

Tai paskaičius, atrodo labai 
daug. Deja, mūsų miesto 
traukiniai, — ypatingai ryt
mečiais ir povakariais, — la
bai persipildę. žmonės su
kišti į juos, kaip silkės bač
kom

Reikėtų leisti operacijon 
daugiau traukinių, gatveka
rių, daugiau busų. Kai ku
rie traukiniai tuojau reikėtų 
pakeisti geresniais, naujes
niais, moderniškesniais.

Turime atsiminti, jog dau
gelis miesto darbininkų kas
dien priversti vykti į darbą ir 
atgal, kaip silkės bačkoje; 
kelionėje jie išbūva ,vidutiniš
kai, vieną valandą rytmetį ir 
vieną valandą vakare, grįž
tant iš darbo.

Daugelis žmonių, dėl to, 
skundžiasi, kad jie, važiuoda
mi į darbą ir grįždami iš Į 
darbo, labiau nusikankina, 
negu dirbdami!

Važiuotės taryba privalo 
žinoti, jog žmonės šiandien 
moka po 10 centų fėrą!

Adelė • Sulzbergienė, žy
maus advokato žmona, reika
lauja per teismą nuo savo vy- 

perskyrų, $350 laikino ali- 
mento ir $5,000 jos advoka
tui.

Už ką gi?
Ji sako, jos šeimon įsimai

šė tūla rusų kilmės dainininkė 
j—Liuba Malina. Su Liuba 
Adelės vyras, girdi, važinė
jęs, ūžęs ir linksminęsis, kuo
met ji, žmona, buvo apleista.

—Liuba perdrąsiai į mūsų 
šeimos reikalus įsidainavo, sa
ko Adelė.

Reikalauja Ginkluoti 
Piety Korėją

Poniutė Geraldine Fitch,
žurnalistė, su savo vyru su
grįžo iš Pietų Korėjos, — tos 
dalies Korėjos kuri yra Ame
rikos žinioje.

Poniutė Fitch reikalauja, 
kad Amerika Pietų Korėją 
ginkluotų, nes kitaip, girdi, 
jei mes to nepadarysime, tai 
šiaurės Korėja ims ir užval
dys pietinę.

Mrs. Fitch nusigandusi dėl 
komunizmo plėtojimosi viso- 
je Azijoje. Tą “baisų pavo
jų” Fitch’ienė apsakys savo 
kalbose, kurias žada daryti 
po visą Ameriką.

Abu Fitchai buvo nusitarę 
visam amžiui pasilikti Kini
joje, bet jiems planus sumai
šė komunistai, kuriems vado
vaujant, Kinijos liaudis bai
gia laisvinti Kiniją išKuomin- 
tango klikos režimo.

Pas Seną Laisvės 
Skaitytoją

Pereitą penktadienį lan
kiausi pas Adomą Stankevi
čių, kinis gyvena New Yorko 
mieste, netoli Williamsburg 
tilto, 224 Clinton Št. Buvau 
girdėjęs, kad jo sveikata šio
mis dienomis buvo smarkiai 
pašlijus. Tačiau jį radau ge
rai nusiteikusį. Mato dar ge
rai, Laisvę ištikimai skaito 
kasdien. Vaikštinėja lengvai. 
Nieko, girdi, neskauda, ale 
tik š ai p kartais silpna.

Adomas jau gerokai persi
utęs per septintąją dešimtį 
metų. Bet jo susirūpinimas 
Amerikos ii- viso pasaulio rei
kalais tebėra labai stiprus. 
Apsidžiaugė, kad prieš porą 
savaičių buvo nuvažiavęs pa
matyti mūsų Kultūrinį Cen
trą. Įstaiga jam labai pa
tikus. B.

‘Komunistinis Pavojus 
Europoje Sumažėjo

Penki asmenys, atstovavę 
Jewish Labor Committee (žy
dų Darbo Komitetą) New 
Yorke, lankėsi Europoje. Vi
si jie yra unijistai, — unijų 
viršininkai.

Delegacijoje buvo Adolph 
Held ir Louis Hollander, lie
tuviams kriaučiams gerai pa
žįstamas, ir kiti.

Aną dieną Astor Hotelyj 
delegacija pateikė savo ra
portą iš kelionės, kuri prasi
dėjo su š. m. balandžio 25 d. 
ir baigėsi visai neseniai.

Ką gi ši delegacija įdomaus 
pasakė ?

Įdomiausias jai dalykas, 
pasirodo, buvo šis: “komunis
tinis pavojus Europoje mažė
ja.” Tai, girdi, paliudijo 
parlamentariniai rinkimai 
Belgijoje, tai paliudijo rinki
mai Hollandijoje.

Bet apie tuos rinkimus mes 
žinojome iš spaudos, delegaci
jai nereikėjo specialiai Euro
pon vykti .

Važiuoti unijų lyderiams į 
Europą ir ten “studijuoti” 
“komunistinį pavojų,” atrodo, 
yra nei šis nei tas!

PAKĖLĖ AUKŠTYN 
13-KĄ UGNIAGESIŲ

U gn i agesi ų k o m isi j on ieri us 
Frank J. Quayle šiomis die
nomis pakėlė aukštesniuosna 
laipsniuosna 13-ką ugniage
sių.

Real Estate
Parsiduoda dviejų aukštų namas? 

Randasi po adresu 402 Hooper St., 
Brooklyne. Tuščias apartmentas. 
Dviem automobiliams garadžius. Dėl 
daugiau informacijų kreipkitės as
meniškai po 5 vai. vakaro, pas: 
John Kepura, 84 Ridge St., New 
York City, N. Y. (153-158)

xxxxxxxxxx><xxx>oo<x>oo6ooo<><

Anthony Grigalis 
General Contractor

Stato naujus namus ir pertaiso se
nus sulig moderninės mados.

BUNGALOW EXPERTAI
Mes dabar statome daug bungalows. 
Duodame platų architektūros pasi
rinkimą ir pabudavojame stipriai ir 
patogiai gyvenimui. Kainos žemos.
Maliavojimu ir senų namų pertaisy
mu i moderniškus, esamo pasižymėję 

kaipo ekspertai.
Klauskite mūsų aprokavimo arba 

patarimo dėl pertaisymo namų.

Prašome kreiptis:
63-26—53rd Drive

Maspeth, L. L, N. Y.
Telephone: NEwtown 9-8215

Ar Tai Yra Žmoniška? 
—Klausia Žmonės

• Laisvėje buvo • rašyta, jog 
tūla Chicari’ų šeima New 
York (f šiomis dienomis parsi
vežė iš Kinijos našlaitę mer
gytę ir ją įdukrino—adoptino.

’ Chisari’ai yra katalikų ti
kybos, o< mergaitė — aišku, 
ne.

Na, tai pirmiausiai Ch išari 
grobėsi mergaitę apkrikštyti. 
Mergytė, būdama nelaisvėje, 
negali gi sakyti prieš tai nie
ko — ji tik šešerių metų am
žiaus ir apie jokią religiją ne
turi jokio supratimo.

Bet Chisari’s pasišaukė ku
nigą, susitarė ir sekmadienį 
padarė mergytę-našlaitę kata
like.

Ką ši mergaitė savo gera- 
dėjams pasakys, kai užaugs?

Daugelis New Yorko žmo
nių piktinasi šiuo1 “žygiu.”

Natūralūs Gazas 
New Yorko Žmonėms «

Neužilgo, su rugpiūčio mė
nesiu, Staten Islando gyvento
jai pradės naudoti natūralų 
gazą.

šis gazas ateis iš rytinės 
Texas valstijos — ateis di
džiule “paipa,” 1,800 mylių 
ilgumo.

Natūralūs gazas, gaunamas 
iš žemės, kur kas karštesnis, 
—t. y. jo ugnis karštesnė,— 
negu mūsiškio gazo. Todėl 
teks gaziniai pečiai taisyti, 
pritaikant juos prie naujo 
kuro.

Gazo pristatymu ir paskai- 
dymu rūpinasi New York & 
Richmond Gąs Co.

Bernard M. Baruch išvyko 
laivu “Queen Elizabeth” į 
Europą, iš kur jis grįš rug
piūčio 25 dieną. Baruchas 
matysis su Churchillu, di
džiuoju naujo karo provoka
torium; jiedu geri bičiuliai.

* BROOKLYN j

fLABOR LYCEUMS
* DARBININKŲ ĮSTAIGA |
gSalčs dėl Balių, Koncertų, Ban-g 
skietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt.fi 
g Puikus steičius su naujausiais g 
S įtaisymais. m

S KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS S 
g Kainos Prieinamos. fi
§ 949-959 Willoughby Ave. g 
E Tel. STagg 2-88^2 g

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y.
i

Valandos: 1—2 dienom 
6—8 vakarais

Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0203

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptas

Darome ir Pritaikome Akinins

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842
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GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas
417 Lorimer Street

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

“Aš Dėjau Vainikus...”
Praėjusį antradienį Madi

son Sq. Gardene negrų vado
vas ir pasaulinio masto dai
nininkas, Paul Robeson, su
dainavo keletą dainų, taipgi 
sakė neilgą, bet brandžią 
kalbą.

Robeson, kaip žinia, nese
niai sugrįžo iš Europos, kur 
jis turėjo labai platų koncer
tų maršrutą.

—Važiuodamas iš šalies į 
šalį, — sakė Robeson, — aš 
nuolat dėjau ant kapų gelių 
vainikus, — ant kapų -tų 
žmonių, kurie mirė kovodami 
fašizmą... Daugiausiai tų ka
pų yra komunistų kapai... Jie 
buvo pirmutiniai ir paskuti
niai kovoje prieš fašistus.

Robesonas paspaudė'ranką 
komunistinės partijos sekre
toriui Eugenijui Dennis’ui ir 
pažadėjo ginti teisiamuosius 
12-ką komunistų vadų, kiek 
tik jo pajėgos leis.

Nepaisant reakcijos1 dūkimo, 
žymėjo šis milžinas vyras, ne
žiūrint aštraus persekiojimo, 
mūsų pusė, liaudies pusė, yra 
kur kas tvirtesnė negu liau
dies priešų.

—Jungtinėse Valstijose ko
munistai taipgi stovi pirmuti
nėse liaudies gynėjų eilėse.

25,000 havajiškų orchidų 
išstatyta Rockefellerio Cen
tre New Yorke; sudarytas ty- 
piškas havajiškas gėlių dar
želis.

Pavasarinis Medus
Bitininkas Končius prisiuntė troką pavasarinio medaus.
Per geroką laiką Laisvė neturėjo medaus, dabar vėl turi.

Kvortinė bonka____ $1.25
Pusė galiono______ $2.00

m "
Tuojau kreipkitės į Laisvės įstaigą ir gaukite šviežio 

medaus. Medus yra reikalingas jūsų sveikatai.
(Į kitus miestus nesiunčiame)

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

TITDD^C DAD 411-GRAND STREET AjUI I 0 DAU BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN 

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

4-7729 TELEVISION

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, •
• Tel. EVergreen 4-9612

Britų Ambasadorius 
Grįžo Anglijon 

______  u
Britanijos ambasadorius A- 

merikai, Sir Oliver Franks, 
šiomis dienomis išskrido iš 
La Guardia Aerodromo namo, 
Londonan.

Užklaustas spaudos kores
pondentų, koks reikalas jį 
verčia vykti Londonan, «—• 
gal ekonominės depresijos 
pavojus, — ambasadorius at
sakė, jog, girdi, ne tai. Jis 
vyksta “šiaip sau.”

Ambasadorius perduos savo 
vyriausybei pasikalbėjimus, 
atliktus su valstybės depart- 
mento pareigūnais.

Turime, nepamiršti, jog 
šiuo metu tarp Anglijos .ir A- 
merikos kyla nesusipratimė- 
lių: anglai nenorį klausyti 
Amerikos padiktavimų eko
nominėje srityje. Tuo pačiu 
tarpu ‘anglų pinigų vertė 
smarkiai krinta žemyn.

Šiomis dienomis pieno kom
panijos, pristatančios miesto 
gyventojams pieną, pakėlė jo 
kainas puse cento vienai kvor
tai. Atsiminkime: tai įvyksta 
vasarą! '

RANDAVOJIMAI
Išsinuomuoja šviesus, gražus kam

barys vienam asmeniui. Kreiptis: 
556 Ridgewood Ave., Brooklyn, N. 
Y. Tarp 6-8 vai. vak. Antras aukš
tas. (154-155)

Petras Kapiskas
PALAIKO

BAR & GRILL

DEGTINĖS, VYNAI
IR ALUS

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

Telefonas: EVergreen 4-8174

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

Valandos:

Penktadieniais uždaryta

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Antr., Liepos 5, 1949




