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LAISVĖ—LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

In the Eastern State*.
427 Lorimer Street, 
Brooklyn G, N. Y.

Telephone: Stagg 2-S878

Dabar jau aišku, kad mes 
'nepaliksime Pietinės Korėjos 
ramybėje. Mūsų armija, sa
koma, oficiališkai išsitraukia, 

4 bet prezidentas Trumanas 
reikalauja tuojau jai duoti 
150 milijonu dolerių, kad ji 
mūsų klausytų. Ką ji daugiau 
darys: turės klausyti.

Ta dalis Korėjos bus mūsų 
ištikima kolonija. Jos pre
zidentas Rhee šoks taip, kaip 
mūsų kapitalas grieš.

Nepamirškime, kad dolerį 
visuomet palydi ginklai. Ar 
ne tokia istorija su Graikija? 

★ ★ ★
Nors laikinai, išgelbėjimas 

šešių žmonių gyvybės Trento- 
ne yra didelis dalykas. Už

* tai kreditas ir garbė pažan
giajai visuomenei. Jeigu ne 
jos protestai ir balsas, tie šeši 
jauni negrai jau būtų iškepti 
elektros kedėje.

Ypatingas vaidmuo priklau
so Civilinių Teisių Kongresui.

žinoma, kova dar nėra 
baigta. Tie žmonės tebelai
komi kalėjime. Veikiausia jie 
bus teisiami iš naujo. Tos 
pačios reakcinės jėgos, kurios 
pirmu sykiu norėjo juos su
deginti, darbuosis ir vėl.

★ ★ ★
4 • Civilinių Teisių Kongresas

turi ant rankų kitą istorinės 
svarbos bylą. Tai byla dvy
likos komunistų vadų. Jau 
daugiau kaip penki mėnesiai 
ji tęsiasi ir galo dar nesima
to.

Kol kas dar tik nedidelė 
dalis mūsų pažangiosios vi
suomenės yra finansiškai Ci
vilinių Teisių Kongresą parė
mus. Paramą reikia.siųsti per 
Civilinių Teisių Kongreso Lie
tuvių Komitetą.

Gerai veikia ir kita garbin-
* ga organizacija. Tai Svetur- 

gimiams Ginti Komitetas. 
Skaičiau Komiteto leidžiamą 
buletinį “The Lamp.” Komi
tetas* susirūpinusiai rašo apie 
Kongresan įneštą Hobbs bi- 
lių prieš sveturgimius.

Jeigu šis bilius taptų įsta
tymu, į pavojų pastatytų vi
sų keturiolikos milijonų sve- 
turgimių pilietybę. Susilauk
tumėme koncentracijos sto
vyklų Amerikoje. Milijonai 

• žmonių būtų paversta betei
siais sutvėrimais.

★ ★ ★
> Tai toks yra reakcijos pa- 

simojimas. Ar Amerikos žmo
nės tylės ir leis jiems ant 
rankų pančius uždėti ?

Sveturgimiams Ginti Kolmi- 
tetas darbuojasi prieš tą bi- 

' lių. Jis ragina visuomenę ne
tylėti.

Šis Komitetas irgi užsitar
nauja nuoširdžiausios visų 
pažangos ir laisvės mylėtojų 
paramos.

★ ★ ★
Vienas advokatas man ra

šo: “Skaitome dabartinės Lie
tuvos laikraščius apie ekono-

* minę ‘ir kultūrinę pažangą 
Lietuvoje. Ir tikime ir džiau
giamės.”

« Bet vis tiek, jei jis prima
nytų, Tarybų Lietuvą jis su 
pirmu saulės patekėjimu ant 
sausos šakos pakartų. Už ką? 
Skaitau:

“Bet taipgi skaitom opozi
cijos laikraščius, kur prane
ša, kad būk dabar Lietuvoje 
yra — ir buvo per kelis me
tus — bjauriausias teroras.” 

Jis tais laikraščiais tiki ir 
sudaro savo nusistatymą lin
kui Lietuvos.

Dalykas aiškus: melai yra 
sugadinę daug žmonių. Bet 
aš tvirtai tikiu, kad tiesa pa
ims viršų. Tiems “opozicijos 
laikraščiams” nesiseks amži- 

M nai savo nelaimingus skaity- 
V Uyus už nosies vedžioti.
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Mokytojų Sąjunga 
Smerkia Priesaikas 
Prieš Komunistus

Boston. — Amerikos Mo
kytojų Sąjungos suvažiavi
mas liepos 4 d. vienbalsiai 
priėmė rezoliuciją, kuri 
priešinasi “ištikimybės” 
priesaikom.

Jau 28 valstijos reikalau
ja; kad mokytojai prisiek
tų, jog jie ne komunistai ir 
neremia jokių komunistinių 
judėjimų.

Suvažiavime dalyvauja 5,- 
000 mokytojų, profesorių ir 
mokyklų bei kolegijų vir

šininkų, atstovaudami 350 
tūkstančių tos organizaci
jos narių, iš visų 48 valsti
jų. Yra apšvietos darbuoto
jų ir iš daugelio užsieninių 
kraštų.

William Saunders, dele
gatas iš New Yorko, piršo 
“pataisyti” Nacional. Švie
timo Sąjungos konstituciją 
taip, kad būtų užginta pri
imt sąjungon komunistus. 
Kilo stiprus pasipriešini
mas tokiam “taisymui”.

Jungtinių Tautų Raportas Kaltina 
Ameriką už Pasaulinės Gamybos Nupuldymą

Lake Success, N. Y. — 
Jungtinių Tautų sekreta- 
riatas išleido platų raportą 
apie gamybos nupuolimą ir 
nedarbo krizę pasaulyje per 
pirmąją šių metų ketvirtį. 
Raportas nepasako, jog So
vietų Sąjungoje tuo pačiu 
laiku gamyba dar pakilo.

Jungt. Tautų sekretaria- 
tas atranda, jog ameriki
nis Marshallo planas smau
gia tarptautinę prekybą ir 
didina nedarbą Amerikoje 
ir visuose kituose vakari
niuose kraštuose.

Gamybos Pakilimas 
Sovietu Sąjungoje

Lake Success, N. Y. — 
Gamyba 1948 metais Sovie
tų Sąjungoje pakilo 
27 nuošimčiais a u k š - 
čiau, negu buvo 1947 me
tais, kaip raportuoja Jungt. 
Tautų sekretariatas. Bet 
Marshallo plano šelpiamuo
se europiniuose kraštuose 
gamyba 1948 metais padi
dėjo tiktai 17 nuošimčių, ly
ginti su 1947 m., sako tas 
Jungt. Tautų raportas.

Fordo Darbininkai 
Nubalsavo Streikuot

Detroit, Fordo automobi
lių darbininkai susirinki
muose milžiniška dauguma 
balsų nutarė streikuot, ka
da išsibaigs dabartinė uni
jos sutartis su Fordu liepos 
16 d.

Jie priešinasi Fordo pa
siūlymams — palikt tą pa
čią sutartį, užšaldyt algas 
ir tt.

Unijos pirmininkas Reu
ther yra pasižadėjęs For
dui pratęsti senąją sutartį.

Kyoto, Japo: ja. — Prieš 
valdžią demonstravo 4,000 
žmonių, jų tarpe 1,700 su
grįžusių iš Sovietų Sąjun
gos karinių belaisvių.

Mūsų patys didieji piknikai 
jau praėjo. Iš jų Laisvė su
silaukė gražios paramos.

Bet tik tuo negalima pasi
tenkinti. Reikia, kad kiek
viena kolonija šį tą suruoštų 
dienraščio Laisvės 30 metų 
jubiliejaus atžymėjimui.

Maloniai prašome laisviečius 
pasidarbuoti.

Marshallo planas duoda 
tam tikrą kiekį dolerių va
kariniams Europos kraš
tams. Daugumą tų dolerių 
jie turi išleisti pirkiniams 
iš Amerikos. Kartu aprė- 
žiamas dirbinių įgabenimas 
iš vakarų Europos pardavi
mui Amerikoje.

Vakarų Europos kraštai, 
mėgindami vieni kitiems 
parduot savo dirbinius, 
tai ’pat reikalauja dolerių. 
Niekas nenori angliškų, 
francūzišku ir kitų vietinių 
pinigų. Tikruoju pinigu 
skaitomas tik doleris. Bet 
vakariniams europiečiams 
stokuoja dolerių. Taip ir 
žlunga tarptautinė prekyba 
ir užsidarinėja darbai.

(Pranešama, kad Anglija 
ir Francija slaptai tariasi, 
kaip paliuosuot savo preky
bą iš Marshallo dolerinio 
jungo.)

Lenkijos Prekyba su 
Šveicarija ir Italija

Varšava. — Lenkija pa
sirašė penkmetinę prekybos 
sutartį su Šveicarija. Pre
kybos apyvarta bus 40 mi- 
lionų dolerių vertės per me
tus.

Pirmiau Lenkija padarė 
prekybos sutarti su Italija 
dėl 50 milionų dolerių apy
vartos per pietus. -

Marshallo planas kreivai 
žiūri į tokias sutartis su 
liaudiškąja Lenkija.

Angliakasiai Pradeda 3-ju 
Dienų Darbo Savaitę

Pittsburgh, Pa. — Mai- 
nieriai dirbs tik 3 dienas 
per savaitę, pagal savo uni
jos pirmininko Johno L. Le- 
wiso patvarkymą.

Jie laikysis trijų dienų 
darbo savaitės, iki kompa
nijos pasirašys naują su
tartį su unija.

SAUSROS PADARYTI 
NUOSTOLIAI

New York. — Sausra pa
darė bent 50 mil. dol. nuos
tolių javams, vaisiams ir 
daržovėms rytinėse valsti
jose — New Jersey, New 
Yorko, Mass, ir kt.

London. — Truputį pali
jo, po ištiso mėnesio saus
ros.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS Atlanto Paktas
i

Washington. — Senatas pradėjo svarstyt prez. Tru-* 
mano reikalavimą, kad užgirių karinį Atlanto paktą. 
Tam reikia dviejų trečdalių senatorių balsų. Valdžia ti-’ 
kiši kad paktas bus užgirtas.

Paryžius. Francijos valdžia nori daugiau paramos 
iš Jungtinių Valstijų; sako, neužtenka tų šimtų milionų 
dolerių, kuriuos Francija gauna iš amerikinio Marshallo 
plano per metus.

Istanbul, Turkija. — Turkų valdžia prašo $115,000,000 
“paskolos” iš Amerikos neva pramonei pakelti.

Amerikos valdžia skiria Turkijai $30,000,000 iš Mar
shallo fondo per sekamus 12 mėnesių.

Roma. — Pasibaigė prekinių Italijos marininkų strei
kas. Jie išgavo tris kartus tiek didesnes nedarbo pensi
jas, kaip iki šiol. Streikas tęsėsi pustrečios savaitės.

Seoul, Korėja. — Pranešama, jog Amerika atšaukė jau 
visą savo kariumenę iš pietinės Korėjos. Bet pasilieka a- 
merikinių oficierių komisija, kuri duoda patarimus de
šiniąją! korėjiečių valdžiai.

Melbourne, Australija. — Valdžia užgrobė angliakasių 
unijos iždą todėl, ką jie tęsia streiką.

Athenai, Graikija. — Naujasis Graikijos monarcho- 
fašistų premjeras pasižadėjo “ščyrai” vykdyt Trumano 
mokymą prieš komunizmą ir klausyt Marshallo plano 
įsakymų.

Beirut, Lebanon. — Žandarai darė urmines kratas ir 
areštavo kelis šimtus žmonių, gaudydami syriečių Liau
dininkų Partijos narius.

Maskva. — Naujasis Amerikos ambasadorius Sovie
tams, admirolas Alan G. Kirk žadėjo darbuotis santy
kiams gerinti tarp Jungtinių Valstijų ir Sovietų Sąjun
gos. . ••

Washington. — Aukštieji Amerikos valdininkai slap
tai svarsto planus, dėl naujos pagalbos Čiang Kai-šeko 
tautininkams atsilaikyti prieš komunistus-liaudininkus 
bent vakarinėje Kinijos dalyje. Žada paskirt čiangui dar?; 
kelis šimtus milionų dolerių karinės paramos. Bus siun-< 
čiama amerikinių generolų-pulkininkų komisija kaip ka-j 
ro mokytojai. f

New York. — Dešinieji Darbo Federacijos vadai šau-« 
kė Amerikos valdžią kuo smarkiausiai ginkluot Kinijos 
tautininkus karui tęsti prieš komunistus-liaudininkus.

Mexico City. — Į Meksikos kongreso atstovų rūmą 
daugiausiai išrinkta prezidento Alemano partijos kandi
datų. Tai vadinama “Revoliucinių Įstaigų” partija.

Maskva. — Kalbėtojai susirinkime Rusų Istorijos In
stituto smerkė buvusiji Amerikos Komunistų Partijos 
sekretorių Earlą Browderį kaipo marksizmo ir leniniz
mo išdaviką.

Williamsburg, Va. — Amerikos generolas W. Bedell 
Smith tvirtino, kad ši šalis laiminti šaltąjį karą; pasa
kojo, jog karinė Amerikos'galybė, girdi, “sulaikė komu
nizmo plėtimąsi” Europoj.

Sofija, Bulgarija. — Jugoslavų komunistų laikraštis 
“Napred” leidžiamas Bulgarijoj, pranešė, kad Jugosla
vijos valdovo Tito žandarai areštavo rašytoją Ladislavą 
Kiamartivą, profesorių Vincentą Ivharį, kelis kitus pro
fesorius ir eilę valdininkų bei karininkų. Jie suimti už 
tai. kad priešinosi trockinei Tito politikai.

“Napred” rašo, jog turės būti organizuojama Jugosla
vijoj platesnė kova prieš žalingą liaudžiai Tito diktatū
rą; .rT’:T!T;

Oslo, Norvegija. — Dešinieji Norvegijos darbo unijų 
vadai, pagal įsakymus iš Washingtono, veikia prieš strei
kuojančius Kanados prekinių laivų marininkus.

Berlin. — Daugelis vokiečių niekinančiai baubė, kuo
met masiniame susirinkime kalbėjo socialdemokratas 
majoras amerikinės Berlyno dalies, girdamas Marshallo 
planą.

Sovietai Pastoja Kelią 
šmugelninkams Berlyne
Berlin. — Karinė Sovie

tų vyriausybė sustiprino 
sargybą tarp savo valdo
mos rytinės Berlyno dalies 
ir anglų - amerikonų ir 
francūzų užimtos vaka

rinės miesto srities; užker
ta kelią maisto šmugelnin
kams iš rytinio Berlyno į 
vakarinį.

Pietų Afrikos valdžia 
ketina uždraust Komunistų
Partiją. n

Atneštų Bankrotą, 
Įspėja Wallace

New York. — Progresy
vių Partijos vadas Henry 
A. Wallace pasiuntė laiškus 
visiem senatoriam, raginda
mas atmesti Atlanto paktą, 
tai yra, vakarinių valstybių 
karinį sąryšį prieš Sovietų 
Sąjungą.

Wallace sako, tas paktas 
gręsia užkurti karą ir nu- 
bankrūtuoti Jungtim Vals
tijas. Jeigu paktas būtų už
girtas, tai dar bilionai ant 
bilionų dolerių būtų eikvo-

Reuther Nori Diktuot 
Unijos Lokalams

Detroit. — šeštadienį at
sidarys CIO Automobilių 
Darbininkų Unijos suvažia
vimas. Dešinysis unijos pir
mininkas Walter Reuther 
su savo bičiuliais perša taip 
“pataisyti” unijinę konsti
tuciją, kad vykdomoji uni
jos taryba galėtų lengvai 
perimt į savo rankas bet 
kokį unijos skyrių - lokalą, 
kuris nesutiks su Reutherio 
politika.

Peršamieji konstitucijos 
pakeitimai siūlo vykdoma
jai unijos tarybai galią 
dviem trečdaliais balsų su
spenduoti tokius lokalus, 
atimt jiems čarterius ir 
baust nepatinkamus Reu- 
theriui narius.

Raportas apie Genjsterizmą 
Auto. Darbininkų Unijoj

New York. — Associated 
Press paskelbė ištraukas iš 
raporto apie gengsterizmą 
CIO Auto. Darbininkų Uni
joj-

Raportas buvo įteiktas 
unijos suvažiavimui 1946 
metais. Bet unijos pirmi
ninkas Walteris Reutheris 
užgniaužė tą raportą, ne
leisdamas jį spaudoje pa
skelbti.

Liaudiški Čilės Socialistai 
Padeda Komunistams

Santiago, Čilė. — Liau
diškosios Socialistų Parti
jos suvažiavimas pareikala
vo, kad Čilės valdžia panai
kintų baudžiamuosius įsa
kymus prieš Komunistų 
Partiją.

Suvažiavimas priėmė re
zoliuciją, reikalaujančią, 
kad prezidentas Videla sau
gotų Čilės nepriklausomybę 
nuo jankių.

ĮSPĖJIMAS čechoslo- 
VAKIJOS VYSKUPAM

Prąga. — Čechoslovaki- 
jos švietimo ministras 
Zdenek Nejedly įspėjo ka
talikų vyskupus, kad liau
tųsi kurstę maištą prieš re
spublikos vyriausybę. Mi
nistras per radiją sakė, kad 
jie, galų gale, turės būti su
valdyti.

Kurstytojų galva yra ar
kivyskupas J. Beran.

jama ginklavimuisi.
Wallace primena augan

čią nedarbo krizę Ameriko
je ir visuose vakarų Euro
pos kraštuose. Jis reikalau
ja, kad valdžia tuos pinigus 
naudotų pašalpiniams sta
tybos darbams. Kartu Wal
lace ragina atidaryti preky
bą su Sovietų Sąjunga ir 
jos kaimynais, rytiniais 
Europos kraštais.

Wallace sako:
— Visose Jungtinėse Val

stijose nedarbas kilo iš to, 
kad beveik visai užkirsta 
mūsų 'prekyba su rytine 
Europa. Jeigu būtų atida
ryta prekyba su rytų Euro
pa ir Kinija, tai per 6 mė
nesius atsirastų milionas 
darbų amerikiečiams.

— Visas šaltasis karas ir 
jo Atlanto paktas yra be- 
smegeniškas dalykas,— pa
reiškė Wallace. — O kad 
galima susitarti su Sovietų 
Sąjunga, tatai parodė pa
staroji Keturių Didžiųjų 
talkininkų konferencija Pa
ryžiuje.

MacArthur Grūmoja 
Japony Komunistam

Tokio; Japonija. — A- 
merikonų komandierius 
gen. MacArthur kaltino ko
munistus už streikų kėlimą 
ir grasino uždraust japonų 
Komunistų Partiją.

Iš sovietinio Sibiro su
grįžo dar 230 japonų kari
nių belaisvių ir tuojau įsto
jo į Japonijos Komunistų 
Partiją.

Londono Laivakroviai 
Neklauso Raudonbaubio

London. — Keli tūkstan
čiai laivakrovių nubalsavo 
tęsti streiką. Jie nepaisė 
streiklaužiško premjero 
Attlee’o atsišaukimo. Att
lee pasakojo, būk šis strei
kas esąs tik komunistų pa
daras; jis deklamavo, ■ būk 
komunistai norį parblokšt 
Anglijos pramonę.

Laivakroviai atsisakė iš
krauti bei prikrauti Kana
dos laivus, prieš kuriuos 
kanadiečiai laivakroviai 
streikuoja.

Per Šventes Žuvo
663 Žmonės

Chicago. — Skaičiuoja
ma, kad ryšium su Liepos 
4 d. šventėmis žuvo 663 
asmenys visose Jungtinėse 
Valstijose. Automobilių ne
laimėse užmušta 290 žmo
nių, nuskendo apie 150, 26 
mirė nuo karščių, kiti pra
rado gyvybę skirtingose ne
laimėse.

ORAS. — šilta.

Raleigh, N. C. — Bedar
bių skaičius North Caroli- 
nos valstijoj gegužės mėne
sį padidėjo apie 12 nuošim- 
v • cių. A
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ABEJOJA APIE ATOMŲ 
BOMBŲ PASISEKIMĄ

i
Per kelis metus mūsų ša

lyje karo kurstytojai dėjo 
sas viltis ant atominių 

bbmbų. Jau nekalbėsime 
apie tokius “specialistus,”

Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office at 
Brooklyn, N. Y., under the Act of March 3, 1879.

Kaip Nesulaikoma Audra
Net dvi federalinės valdžios įstaigos, Census Bureau ir Fede

ral Security Agency, labai konservatyviškai apskaito, kad birže
lio mėnesį dar prisidėjo apie pusė milijono bedarbių. Dabar mes 
jų jau turime 3,788,000. O jeigu paimsime darbo padėtį prieš 
metus laiko, tai surasime, kad šiandien turime pusantro mikl

ino daugiau bedarbių, negu buvo pernai.
O visuomet reikia turėti mintyje, kad šitie valdiškų įstaigų 

apskaičiavimai yra labai nedadėti. Tikrai šiandien yra šimtais 
tūkstančių bedarbių daugiau, negu jos paduoda. Be to, jos nie
ko nesako apie tuos, kurie dirba tik dalį laiko. O tokių irgi yra Į 
keletas milijonų.

Taigi, padėtis labai rimta ir darosi vis rimtesnė. Iš niekur 
niekas nepranašauja laikų pagerėjimo. Niekur nesimato tokių 
faktorių, kurie kalbėtų už darbų padaugėjimą. Kaip dabar da
lyki stovi, tai užsienyje marketai nebegali daugiau paimti Ame
rikos pramonės produktų, kaip dabar paima. Labai galimas 
daiktas, kad eksportų kiekis dar turės gerokai sumažėti. Mat, 
jau pradeda sukilti ir Marshall Plano šalys.- Jos jau skundžiasi, 
kad jų pramonės dirbiniams nebesi randa vietos, kad visur bru
kami tik Amerikos produktai. Tai kenkia jų bizniui ir prekybai. 
Anglijoj, Belgijoj, Frdncūzijoje, Italijoje taip pat didėja ne
darbas.

O kaip su namine rinka? Ar Amerikos žmonės gali daugiau 
daiktų pirkti, kaip perka dabar? Ar numatomas Amerikos žmo
nių perkapiosios galios padidėjimas? Nenumatomas. Dalykai vys
tosi kaip tik atbulon pusėn. Kainos pasilieka aukštos, darbinin
kų įplaukos mažinasi. Jie vis mažiau ir mažiau gali kad ir la
bai reikalingų daiktų įsigyti.

Tai tokios tamsios perspektyvos stovi prieš mūsų akis.)
Depresija užeina kaip nesulaikoma audra. O ji nereikalinga 

ir nepateisinama. Depresija yra kapitalistinės santvarkos kri- 
minališkas vaisius.

Ar yra depresija ir bedarbė socialistiniuose kraštuose? Nėra. 
Ten kaip tik priešingai: ten ir kalbama ir visos pastangos de
dama, kaip daugiau visko pasigaminti. Tokios beprotystės, kaip 
depresija ir nedarbas, socialistinėje santvarkoje neįmanomos.

Šitos tiesos amžinai nuo liaudies negalės paslėpti joks rau- 
donbaubizmas, jokia isterija.

kiti lietuvių tarpe, kurie 
pirmiau nusvilo nagus su 
Lfitlerio “blitz-krygu.” Re
akciniai senatoriai ir kong- 
resmanai, kariniai zubrai ir 
ginklų gamintojai tik ir 
šaukė, kad su Tarybų Są
junga lengva apsidirbti —- 
“mesti
ant Maskvos, Leningrado ir 
kitų miestų, ir baigta.”

I Žinome, kad tas grūmo
jimas neveikė į Tarybų ’Są
jungos politiką. Molotovas 
savo laiku pasakė, kad va
karų valstybės “nieko neat
sieks grūmojimais.” Stalinas 
pareiškė, kad atominė bom
ba nėra tas ginklas, . kuris 
gali suteikti pergalę nauja
me kare.

Bet mūsų šalyje skirta 
daug pinigų atominių bom
bų ir didelių bombinių lėk
tuvų (B-36) gamybai. Ta
me reikale net smarkiai su
sipyko . karo specialistai: 
vieni už karinius lėktuvus, 
kiti už karo laivus, treti už 
kitokius ginklus.

Vėlesniu laiku visa eilė 
mokslininkų ir karo specia
listų pradeda kietai išstoti 
prieš atominės bombos poli
tiką ir strategiją. Kariniai 
specialistai sako, .. kad ato
minės bombos strategija — 
viltis jos pagalba laimėti

atomines bombas

Jurgis Dimitrovas
Penkt. ryto radiju pranešta, kad arti Maskvos pasimirė įžy

musis Bulgarijos komunistų vadas Jurgis Dimitrovas. Jis ten 
paskutiniais keliais mėnesiais gydėsi. Su jo mirtimi Bulgarijos 
darbo žmonės netenka nepaprastų gabumų ir didžiausios drąsos 
vado. Aišku, kad jo sveikatą pakirto daugelio metų sunkus ir ko-i 
vingas gyvenimas.

Jurgio vDimitrovo įtaka buvo plačiai jaučiama ne tik Bulga
rijoje. Jis buvo vienas iš žymiausių ir išmintingiausių moder
niškojo *komunizmo vadų. Joks kitas asmuo bei vadas kapita
listinėse šalyse nepasidarbavo tiek sumobilizavimui žmonių ko
vai su nacizmu - fašizmu, kaip šis Bulgarijos bolševikas. Tik ge
ležinės valios ir giliausio marksistinio įsitikinimo žmogus ga
lėjo suvaidinti tokį vaidmenį, kokį suvaidino Dimitrovas Vokie
tijos Reichstago Gaisro Byloje.

Dimitrovo platus pranešimas 1935 metų Kominterno kongre
sui, kuriame jis pateikė darbininkų 'bendro fronto ir liaudies 
fronto programą kovai su fašizmu, visiems amžiams pasiliks^ jo 
drąsos ir išminties paminklu. Tame pranešime jis istoriniai api
būdino nacizmą - fašizmą ir nurodė jo pavojų žmonijai. Ugnin
gais žodžiais jis šaukė žmones kovon prieš fašizmą. Nuo to lai
ko bendro fronto obalsis tapo šūkiu viso pasaulinio komunistinio 
judėjimo.

Žmonijos didžiausia nelaimė buvo tame, kad tik dūlis jos su
prato fašizmo prasmę ir reikalą kovoti su juomi. Jos nelaimė 
buvo tame, kad bendras frontas nerado tokio pasisekimo, jog 
būtų galėjęs laiku nacizmui pastoti kelią ir suduoti mirtiną, 
smūgį. Už tą baisią klaidą ta pati žmonija užmokėjo baisią kai
ną. Jeigu Dimitrovo iškeltas darbininkų bendro fronto ir liau
dies fronto obalsis, Kominterno priimtas ir paskui komunistinių
partijų visur keliamas, būtų buvęs tinkamai plačiosios liaudies 
Vokietijoje, Italijoje, Anglijoje, Francūzijoje, ypač Jungtinėse 
Valstijose, suprastas ir priimtas, Antrojo Pasaulinio Karo žmo
nija nebūtų mačiusi. - x

Šiandien tai aišku visiems. Bet tada tuo tikėjo tik pati pažan
giausia visuomenės dalis.

Apie Dimitrovo gyvenimą ir darbus ilgai bus kalbama. Joks
istorikas, norėdamas teisingai apibūdinti šią gadynę, negalės 
praeiti nepalietęs Jurgio Dimitrovo didžiojo vaidmens. Turės 
būt atžymėta, jog jeigu fašizmas buvo nugalėtas ir sutriuškin
tas, tai nemaža dalis garbės priklauso šiam tauriam bulgarų 
tautos sūnui, iki pat mirties pasilikusiam ištikimu savo klasei ir 
laisvės idealui.

buvo pirm karo žalinga 
Francūzijos karo vadų vil
tis, būk Francūzija yra sau
gi už Maginoto Linijos.

Georgia Universiteto pro
fesorius Stefan Passon pa
rašė knygą, kurioje jis aiš
kina, kad atominės bombos 
gali būti žalingos tokioms 
šalims,
Francija, bet jokiame atsi
tikime jų pagalba negalima 
įveikti Tarybų Sąjungos ar

Anglija ir

“APMULKINTOS 
DEMOKRATIJOS”

Mūsų valstybės sekreto
rius Dean Acheson sako, 
kad jis Paryžiuje gražiai 
sukirto Višinskį. Bet prie
šingai mano kunigų Drau
gas. Jo bendradarbis Daili
dė labai supykusiai rašo: 

. i
Bene svarbiausias vaisius, 

kurio bolševikai dabar savo 
mulkinimo , politiką yra pasie
kę, yra keturių didžiųjų pasi
tarimų atnaujinimas. Galima 
iš anksto pasakyti, kad tie pa
sitarimai tęsis tol, kol jie 
bolševikams bus reikalingi. Iš
tisą menesį išposėdžiavę Pa
ryžiuje tik tam, kad konsta
tuotų Berlyno blokados nuė
mimą, keturių didžiųjų valsty
bių užsienių reikalų ministrai 
numatė vėl susirinkti rudenį 
New Yorke, kad tartųsi dėl 
to, ko nepavyko išnarplipti 
Paryžiuje. Po New Yorko kon
ferencijos greičiausiai seks 
susitikimas Maskvoje ir t.t. 
Tokių nepabaigiamų derybų, 
leidžiančių išlošti laiko pasi
rengimams naujam puolimui, 
bolševikai ir siekia.

Bet ką galvoja Vakarų De
mokratijos, kai jos, žinodamos 
bolševikų siekimus ir taktiką, 
duodasi vedžiojamos už no
sies? Ar jos jau tiek yra pa
graužtos bolševizmo vėžio iš 
vidaus, kad nepajėgia atsto
vauti demokratinių idealų? 
(D., birželio 28 d.) A
Blogiau ir būti nebegali. 

Rauda Dailidė, rauda visi 
klerikalai.

Bet kiek tos jų ašaros 
reiškia? Ogi visiškai nieko.

Laivakrovių ir Gelžkeliečiy 
Streikai Anglijoj

LONDON. — Keli tūks- 
tančiai anglų laivakrovių 
streikuoja, protestuodami, 
kad valdžia padeda laužyti 
Kanados laivakrovių strei
ką. Anglų laivų kompanijos 
paskelbė lokautą prieš savo 
streikierius. Todėl daugiau 
laivakrovių rengiasi strei
kuoti.

Geležinkeliečiai ruošiasi 
streikuoti arba tyčia lėtai 
dirbti, kad priverstų val
džią pakelti jiems algas.

ALBANY, N. Y. — New 
Yorko valstijos valdžia 6 
iki 18 nuošimčių pakėlė 
kainą važiavimams New 
York, New Haven ir Hart
ford geležinkeliu.

vis! demonstruoja 
gabumus, stengia- 

kitus užbėgti ir už
tai nėra ko ir ste- 
Washingtonas pa-

priesaikos po- 
mažai nuramina 

nepanaikina. O

Pabuvojus ilgesnį laiką 
Washingtone ir pasišūlinėjus 
poniškų rezidencijų apielinkė- 
se, prisistebėjus poniškos lai
kysenos ir prisiklausius pu
siau slaptų jų pasikalbėjimų, 
teko sužinoti, kad po išvirši
niu poniškų ciciulių blizgėsiu 
slepiasi daugiagalvis palauž
to savo galybe pasitikėjimo 
siaubas ir tamsus šešėlis ne
užtikrintos ateities. Kadan
gi Washingtonas yra šaltojo 
karo gimtine ir svarbiausiu 
arsenalu aprūpinimui šiam 
karui amunicija, tai čionai 
apsigyvenę viso buržuazinio 
svieto gabiausi razumo mai
šymo specialistai. Čia knibž
dėte knibžda visokiausių rū
šių patarėjai, nurodytojai, 
drąsinto j ai, perspėtojai ir 
gąz d i nto j ai.

Ačiū šitiem “specialistam,“ 
aliarminiai garsai Washingto
ne nenutyla nei dienomis nei 
naktimis, 
savotišk us 
masi vieni 
rėkti. Už 
bėtis, kad
liko keisčiausia ir neramiau
sia sostine pasaulyje.

Nežiūrint, kad čionaitinė 
ponija, aptekus nesuskaito
mais turtais, visokiais patogu
mais ir gyvena atominių bom
bų galybės šešėlyje, vis vie
na, įjaučia visko labai didelę 
stoką ir kenčia didžiausią bai
mę .dėlei šalies saugumo. Gy
venant normaliam stovyje, 
toks: apsireiškimas būtų gali
ma (aiškinti piktų dvasių žai
dimų poniška silpnybe. Bet 
kai ^gyvenimas yra išmuštas iš 
tiesioginės tėkmės, tai ir pa
prasta musė gali atrodyti- 
milžiniškas priešo bomberis, 
arba plūduriuojantis kelmas 
j ū i ‘(fe pakraštyj e—nežino mos 
valstybės submarinas.

Kad tokios galimybės egzis
tuoja, tai aiškiai rodo sekan
tis pavyzdys: Visi ponai ir 
ponios, prezidentas ir minis
terial, Kongresas, Senatas ir 
karinių spėkų vadovybė ne 
tik gerai nusimano, bet ir 
tikriausiai žino, kad Amerika 
.yra galingiausia šalis pasau
lyje, kurios galybė keleriopai 
didesnė už viso pasaulio galy
bes sudėjus į daiktą, o betgi, 
nežiūrint šito fakto, Washing
tonas randa būtinu 
dėl šalies saugumo.
užtikrintA sau Į ., apsigynimą, 
perka tokius talkininkus, ku- muj jr u£ įsteigimą muziejaus

drebėti
Ir kad

sa ko, kad

zur- 
daro

Ieško, bet Nesuranda
“The Newr York Times” korespondentas Lieberman rašo iš 

Nankingo, kad veltui pastangos iš Kinijos Komunistų Partijos 
vado Mao Tse-tung pasidaryti “Tito.” Jis atsisako būti savo 
šalies ir savo idėjų išdaviku. Jis pasilieka ištikimu savo partijai 
ir savo žmonėms. Jo paskutines pareiškimas prieš imperializ
mą ir už glaudžiausią bendradarbiavimą su socialistiniais kraš
tais, girdi, turėtų įtikinti visus, jog Mao niekados nebus “Kinijos
Tito.“

Karo reikalais specialis
tas Max Werner kietai iš
stojo prieš atominės bombos 
strategiją. Jis sako, kad tai 
klajonė. Bet daugiausiai už
pila šalto vandens atominės 
karo strategijos šalinin
kams admirolas Daniel Gal
lery, kuris yra specialistas 
rakietinių ginklų srityje ir 
eina atsakom i ilgas valdžioj 
pareigas.

Admirolas
Jungtinių Valstijų kariniai 
vadai buvo prieš jo viešą 
išstojimą ir, gal būt, jis net 
nukentės, bet sako, kad, ka
da atominės bombos karo 
strategija veda prie katas
trofos ,tai jis negali tylėti.

Admirolas Gallėry “SaA 
turday Evening Po^t,” 
nale, birželio 25 d.,
šias išvadas: (1) Atominė 
bomba yra perdėta karo 
laimėjimo viltis. (2) Ato
minės bombos strategija 
siūlo lengvą karo laimėji
mą, kurio negali būti. (3) 
Atominis karas taikomas 
priėš žmonių mases, tai jau 
tas pats faktas nustato ki
tų šalių žmones prieš tokį 
karą. Jis daro pastabą, kad 
karo kurstytojai kalba apie 
“diktatorius,” “saujelę ko
munistų,” o rengiasi išnai
kinti dešimtis milijonų civi
lių žmonių, (4.) Jis rašo, 
kad blaivesni karo reikalų 
žinovai daro išvadas iš An
trojo Pasaulinio Karo, kad 
atominė bomba nėra spren
džiamoji jėga karo laimėji
mui.

Per visa šąli ieškomi sitiedu 
asmenys: John Giusto (viršu
je), 31 m. amžiaus, ir Bene- 
dieto Macri, 36 m. amžiaus. 
Juodu kaltinami unijistų vei

kėjo William Lurie 
užmušime.

išti kimybės 
naip sąžinę 
ir baimės 
priežastis tame, kad dar nie
kas nesugalvojo tokio įstaty
mo, kuriuomi būtų galima su
stabdyti protavimą ir progre
savimą. O neturint tokio 
įstatymo, ponai visai tiksliai 
nujaučia, kad joki prižadai ir 
priesaikavimai normalio žmo
gaus neprikala prie vietos ir 
kad kiekvienas turi pasiduoti 
rytdienos reikalavimams.

Besisvečiuojant Washingto
ne, visa* nelauktai ir netikė
tai patekau į Lietuvos “va
duotojų suvažiavimą,“ kuria
me dalyvavo net devynetas 
pronacinių garsenybių, bū
tent: barzdočius M. Krupavi
čius, “ministeris” V. Sidzi
kauskas, P. žadeikis, J. Ka- 
jeckas 
gaitis, 
va rd is 
d a ng i 
oficialiu užkvietinio 
vinie“ dalyvauti, 
tenkintis tik pašaliniu tėmy- 
tojum.

Šiame ‘ 
vo nieko, 
suvažiavimuose. Nei 
šaukto, 

i ninio.

specialybe apžiūrėjo, apstuk- 
sėjb dvasią iš visų pusių ir 
padarė labai autoritetingą 
pareiškimą: “Atlanto Čarte- 
rio dvasio dar tebėra gyva!“

Prelatas Krupavičius, kuris 
jau buvo pdsiruošęs suteikti 
dvasiai paskutinį sakramentą- 
patepimą, po dr. Grigaičio 
pareiškimo, iškilmingai iškėlė 
rankas į dangų ir nudžiugu
siu balsu tarė: “Garbė Vieš
pačiui aukštybėse!...” Visi 
lengvai atsidusome ir tęsėme 
pradėtą misiją, apie kurios 
pasisekimą nėra daug kas 
tauškėti.

L. šimutis, d r. P. Gri- 
J. Budrys, P. Dauž- 
ir M. Vaidyla. Ka- 
jūsų Paulius neturėjo 

suvažia-
tai prisėjo

suvažiavime“ nebu- 
kas būna žmonių 

vardo- 
nei mandatų patikri-
Bet tokių menkniekių 

čia ir nereikėjo, atsižvelgiant 
į tai, kad suvažiavo tautinio 
“potencialo“ vyriausi erštai, 
kuriem kieno nors koki įga
liojimai reikštų pažeminimą 
jų autoriteto.'

Kadangi “suvažiavimo“ da
lyviai jautėsi tautos razumu, 
tai ir savo sumanymus prave
dė be kliūčių, be jokio užsi
kirtimo. Kada ėjo svarsty
mai,, liečia tautinius reikalus, 
neišeinančius iš tautinių ribų 
maštabo, tai delegatai, pilna 
burna tariant, jautėsi gai
džiais savame mėšlyne. Pas 
visus buvo kupina drąsos, pa
siryžimo ir sumanumo. Vieni 
kitus pagyrė ir vieni kitų 
“nuveiktus“ darbus 
Vienbalsiai pasisakė 
tuvos išvadavimą,“ 
rinkimą,
viomis duoklėmis brangių tau
tiečių i “tautos fondo iždinę,“ 
už įsteigimą prieglaudos pro- 
nacių reikalams nusipelniu
siems vyrams (gaila, kad už
miršo moteris, nes tas neiš
vengiamai atsilieps mažėjimu 
tautos), už patalpas prona- 
cinės “kultūros“ apsaugo j i-

už gyrė, 
“už Lie- 

už aukų 
už apdėjimą pasto

Einant per valdinius depar
tamentus, visur buvome su
tikti neprašytų svečių priėmi
mu. Tiesa, kur tik pavyko 
priselinti, visur buvome su
tikti amerikonišku mandagu
mu, bet už to mandagumo 
buvo labai stipriai jaučiama 
nematomo bizniškumo įtaka. 
Jeigu turite ką pasiūlyti, tai 
būsite pasodinti pirmoj vie
toj. Bet jeigu norite ką nors 
gauti, tai tenkinsitės matyda
mi kitus sėdinčius,

Kur tik ėjome, visur buvo
me sutikti pavaduotojų. Di
dieji bosai visi užimti “labai 
svarbiais reikalais..“

Iš to visai aišku, kad Lie
tuvos “vadavimo“ byla nu
stumta į nesvarbių reikalų ka
tegoriją. Kad lietuviška po
nija baigia užmiršti tautiško 
skilandžio smoką, kad su 
kiekvienais metais aukos “Lie
tuvos vadavimui” mažėja ir 
mažėja, tai Washington© po
nams atrodo nevertu atydos 
menkniekiu.

Palengvinanti atmosfera pa
dvelkė atsilankius “tarptauti
nės valstiečių sąjungos cen
tre.” Čia tai pajutome sti
prų ryšį bendro likimo gimi
nystės. Pasikeitėme nuomo
nėmis, vieni kitų nelaimes su
pratome ir at jautėme, vieni 
kitiem palinkėjome geriausių 
sėkmių. Ne be to, kad vieni 
ir kiti nebūtume jautę, jog 
vienų kitiems linkėjimai tiek 
gero padarys, kiek prieš kelis 
šimtmečius mirusiam 
padaro pakėlimas jo 
tuosius.

Tuomi delegacijos 
ir baigėsi. Pasilikus
ingtone ilgesniam laikui, jūsų 
Pauliui teko nugirsti baisiai 
gązdinančių gandų. Aukšto
sios ponijos sluoksniuose slap
tai vyrauja nepasitikėjimas 
lietuviška ponija. Esą, jeigu 
kada nors pavyktų suvaldyti 
Lietuvos 
ingtonas 
kiems 
Lietuvą.
ponų dar vis mano, kad lie
tuviški ponai dar vis nėra 
kaip reikiant įsisąmoninę fa
šizmu. Todėl, girdi, pavedus 
jiems iš naujo valdyti Lietu
vą, keturios sriovės pradėtų 
kelti ermyderį, kurios sriovės 
fašizmas tikresnis, o mužikai 
tuomi pasinaudoję vėl ponus 
iš Lietuvos išdulkintų.

šitą nuomonę ponija rėmė 
Į patyrimais su Mikolaičiku, 
čiang Kai-šeku ir kitais. To
dėl, aukštųjų ponų suprati
mu, būtų daug saugiau, jei
gu Lietuvos • mužikus valdytų 
koks nors gerai patyręs ir tu
rįs geležinę valią amerikoniš
kas 
nė 
šų. 
nei

Kad • išsklaidyt washingto- 
niškiams nepasitikėjimą lietue 
viškais pronaciais, būtinai rei
kia siųsti visų 4-rių srovių de
legaciją Washingtonan, kad 
įtikintų Washingtoną, jog pas 
mus tarpsrbviniai ginčai dėlei 
fašizmo formos nekils, šiuo 
klausimu Washington© neper
tikrinus, Lietuvos “vadavimo” 
darbas bus lygus gaudymui 
vėjo kiauru maišu.

Pasitikėdamas, kad šį mano 
patarimą kaip reikiant supra
site ir atliksite,' kas nurodyta, 
mieli pronaciai, reikšdamas 
jum mano amžiną ištikimybę, 
pasilieku ant visados jūsų nu
žemintu tarnu,

PAULIUS.

žmogui 
į šven-

kelionė
Wash-

rių galybė prilygsta vėjo 
blaškomam šiaudui. Mat, Wa
shingtone vyrauja toks jsiti- 
kmimas: juo valstybė galin
gesnė, tuo didesni pavojai jai 
gręsia, kad ir šitokių spėkų, 
kokias gali išvystyti pavienio 
žmogaus galybė.

Pasekmėje tokio įsitikinimo, 
ponišką svietą apsėdo vienų 
kitais nepasitikėjimo epide
mija, o tuomi pasinaudodami, 
visokį jonvaikiai, įvairių ligų

mužikus, tai Wash- 
n e pavestų 
pronaciams
Daugumas

lietuviš- 
valdyti 
aukštų

smetoninėm liekanom sukrau
ti.

Ii’ minimus tarimus ir su
manymus baigus, reikėjo pa
siruošti stacijom nuo Aino- 
šiaus pas Kaipošių per valdi
nius departamentus. Čionai 
tai mūsų delegatai iš garsiai 
giedančių ' gaidžių pasikeitė 
nežymiai judančiais šešėliais. 
Drąsą ir pasiryžimą pakeitė 
vergiškas nuolankumas ir sle
gianti neviltė. čia tai jau

: “Susi
mylėkit, pasigailėkit“. . .

Eisenai prasidėjus, L. šimu
tis prisiplojo prie dr. Grigai
čio, kaip auklė prie kūdikio, 
budriai saugodamas, jei kar
tais dr. Grigaitį griebtų kon
vulsija (kas dr. Grigaičiui 
lankantis Washingtone daž
nai atsitinka)., kad laiku su
griebti, neduodant pargriūti 
ir sulošti špardymosi akto.

Pradėję kelionę per depart- 
mentus, pirmiausiai atlankė
me Atlanto čarterio dvasią. 
Kad jūs žinotumėt, koks liūd
nas vaizdas pasirodė. Pama
niau vienas sau: jeigu visur 
taip bus, tai tikrai nedalai- 
kysim. Dvasia drybso išsitie
sus be gyvybės ženklo, šiur
pulinga banga persirito per 
visus dalyvius. Jeigu ištikrų- 
jų pasirodys, kad' dvasia mi
rus, tai sukūryk memorandu
mus ir keliauk, iš kur atkelia
vęs. '

Padėtį išgelbėjo turėjimas 
ant vietos daktarą. Daktaras 
Grigaitis su didžiausiu pasi
ryžimu ir visa jo daktariška

įkalbėjimo specialistai ir fan- maldaujančiai girdis:

ponas. Jeigu šita nuomo- 
Wasbingtone paimtų vir
tai lietuviškai diduome- 
duobė būtų iškasta.

baimės vilką kiek 
ir nors dalinai 
palūžusį vienų

tastiškiausių prasimanymų fa
brikantai kas pusvalandis pa
skleidžia glėbius naujų baise
nybių didžiausiu Amerikai 
“pavojų,” sudarydami labai 
“įtikinantį“ įspūdį, būk Ame
rika yra silpniausia ir nelai
mingiausia valstybė pasauly
je, apsėsta nepermaldaujamų 
baisių priešų iš viršaus ir iš 
apačios.

Kad šitą 
sušvelninus, 
sustiprinus
kitais pasitikėjimą, sumanyta 
įvesti ištikimybės priesaikas. 
Mat, jau ponija galutinai per
sitikrinus, kad jeigu * koks 
gatvešlavis ar dišvašeris įsi
gautų į tuos darbus, nesudė
jęs ištikimybės priesaikos, tai 
taip, kaip poteriuose Amen, 
vieną nelaimingą dieną Ame
rika išlėktų į padanges nesu
renkamais .šipuliais. Už lai 
nesistebėkite, jeigu trumpoje 
ateityje nebus galima nei iš
pažinties atlikti iš savo nuo
dėmių pas 
ištikimybės 
cenzoriui.

Bet, ant

kunigą nesudėjus
priesaikos sąžinės

nelaimės išveržtos 2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—- Tree., Liepos 6, 1949



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

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

87 Metų Jaunuole Viltingai 
Veikia už Laisvę

Moterų Klausimas - Ar Svarbus Jis? 
Jį Diskusavo Foley Square Teisme

Ella Reeve Bloor, po visą 
šalį darbininkų meiliai va
dinama Močiute, liepos 8 
mini savo 87-jį gimtadienį. 
Jį atžymėjo liepos 3-čią, 
savo metiniame piknike ant 
savo farmos—April Farm, 
esančios netoli Quaker
town, Pa.

Tos sukaktys, tie jos me
tiniai piknikai sutraukia 
minias svieto ne dėl to, kad 
ji būtų reikalinga ar norė
tų sau iš to naudos. Ji ger
biama ir lankoma už meilę 
ir darbą savo partijai ir 
per ją darbo klasei. Ir nau
da iš tų piknikų visuomet 
skiriama tos partijos dar
bams paremti.

Močiutė, komunistė, dar 
vis tebesako prakalbas, 
nors į tolimas keliones iš
vykti jai trukdo jau pasilp- 
nėjusi sveikata. Tačiau rei
kalas ginti 12-ką jai nedavė 
ramybės ir ji praėjusią žie
mą buvo išvykusi su marš
rutu. Ohio valstijoje praė
jusį vasarį ji apsirgo pneu
monia. Iš ten sugrįžo namo 
ant neštuvų, su 105 tempe
ratūra, tačiau tas jos nesu
stabdė.

Nesiilsi ant Praeities 
Laurų

Vos pakilusią, ją ištiko 
nelaimė, durys pritrenkė 
pirštą, reikėjo 20 diksnių 
jį prisiūti. Tačiau birželio 
10-tą rengtame 12-kai gin
ti bankiete Philadelphijoje 
jinai jau sakė prakalbą, at
vykusi nešina parišta, su
gipsuota ranka.

IŠ viso jos spėkos dabar 
ne didžiausios — ji turi pa
siremti ant draugų alkū
nės, kad galėtų atsistoti, ta-; 
čiau ji nesiilsi pasirėmusi' 
ant savo praeities darbų, j 
dirba dabartyje. Tiesa, ji 
dažnai primena praeities 
kovas už laisvę, prieš tiro
niją, bet primena ne tam, 
kad pasiteisintų jau daug 
nudirbimu, kad galėtų atsi
šalinti nuo veiklos už da-l 
barties ir ateities laisves. Ji j 
juos primena parodymui, 
jog sunkumai yra nugalimi.

O kovų ji pergyvenusi 
daug. Ji vaizdžiai tebepri
simena 1920 metų kampa
niją už gyvybę darbininkų 
didvyrių Sacco ir Vanzetti, 
sakydama:

“Keliavau per visą šalį, 
pėsčia ir retkarčiais pake
leivio pavėžinama, dirbau

Betty Moser, organizuotų 
New Yorko krautuvių 
tarnautojų (unijistų) pri
pažinta gražuolė; ji lai

mėjo gražuolės 
kontestą.

už jų laisvę. Jie išbuvo įka
linti septynerius metus be 
gavimo naujo teismo.

“Jeigu kas sako, kad jie 
negales komunistų vadus 
laikyti kalėjime, aš sakau, 
kad jie gali daryti bile ką, 
jeigu tiktai jiems leisime. 
Kaipo amerikiečiai, mes 
privalome juos atmušti.”

Brangina Kožną Minutę
Tiek daug darbų laukia, 

tad Močiutė nerimsta lau
kiant progos juos dirbti:

“Stebėtais, kiek privarg- 
stu ilsėdamosi,” pasakojo ji 
darbininkų laikraščio ko
respondentui. “Niekad tiek 
nenukenčiau atvesdama pa
saulin 8 kūdikius, kiek ken
čiu dėl to piršto.

“Dabar yra toks laikotar
pis, kuriuo kiekvienas turė
tų būti sveiku, ši nėra pas
kutinė ataka. Mes privalo
me visur nešti tiesą. Svar-

MOČIUTĖ BLOOR
bu kožna minutė. Jeigu tik
tai paslėpsi savo veidą bile 
kur, bile kada, tai bus pir
ma žymė palūžtančio tavo 
moralo.”

Tomų tomais galimo pri
rašyti jos gyvenimo ir ko
vų vaizdo prašančiam ko
respondentui Močiutė ke
liais taupiais bruožais pri
minė: ✓

Iš Jos Gyvenimo Bruožų
“Buvau gimusi šeimos 

tradicijon, jog mes gyvena
me laisvoje Amerikoje. Ma
no prosenuolis kovojo ar
šiame mūšyje Revoliucijos 
Kare greta Jurgio Washin- 
gtono ir tapo užmuštas, 
kad mums paliktu konstitu
cinės formos valdžią. Mano 
močiutė tebegyveno iki man 
suėjo 11 metų amžiaus. Ji
nai buvo mačiusi jį tebebū
dama mergiščia.

“Mano tėvas buvo Civili
niame Kare iš pat pradžių. 
O aš gimiau 1862 metais. 
Buvau užauginta preziden
to Lincolno nužudymu su
darytoje atmosferoje.

“Mes gyvendavome Sta
ten Islande ir New Jersey. 
Per ištisus tris mėnesius po 
Lincolno mirties mūsų lan
gus dengė gedulingos užlai
dos su juodais raiščiais. 
Taip buvo visame miestely
je...” '

Visi tie išgyvenimai jai 
tik išaiškina aršumą inkvi
zicijos prieš tuos 12-ką. Ji 
sako:

“Bile kas paremta ant to
kio melo, kokiais yra kalti
nimai prieš juos, mane pri
pildo gailesčiu ir baisiu pa
sipiktinimu.

“Bile kuris, kas pergyve
no Palmerio raidos po Pir
mojo Pasaulinio Karo, bile 
kuris, kas pergyveno naktį 
pirm Sacco ir Vanzetti nu-

New Yorko Willard Parker Hospitalyj gauti nauji 
“dirbtiniai plaučiai,” uždėti ant berniuko, kuris lygi
na juos su 700 svarų sunkumo “dirbtiniais plaučiais,” 

i kuriuos yra įkištas kitas berniukas.

Šeimininkėms
Šį Skyriy, Veda E. V.

BULVIŲ SU SMETONA 
PYRAGAIČIAI

*

3 puodukai išvirtų, su
trintų bulvių

pusė puoduko Smetonos
5 šaukštai tarkuoto ame- 

rican sūrio
pusė šaūkštuko druskos, 

biskis pipirų
jei turi, idėk kmynų (ca

raway seed)
vienas išplaktas kiaušinis.
Sumaišyk sutrintas bul

ves su druska, pipirais, da- 
dedant Smetoną, sūrį ir, pa
skiausia,' kiaušinį. Išdėstyk 
su šaukštu ant kepamos 
blėtos ir, jei nori pagra
žinti, išplak dar vieną kiau
šinį ir aptepk visų pyragai
čių viršų.

Yra skanūs karšti, geri 
ir šalti.

KENAV1MAS UOGŲ IR 
VAISIŲ

S e k m ingas prezervavi- 
mas uogų ir vaisių priklau
so nuo kelių labai paprastų 
dalykėlių, kurių vyriausiais 
yra:

Parinkimas vaisių — ge
riau nedanokę, negu perno
kę;

Atsarga verdant, kad ne
paliktų nedavirti ar neper
virtų;

Skubus sudėjimas stikli- 
nėsna ir saugiai uždarymas,

žudymo, žino, jog tas buvo 
įspėjimu mums.

“Tai to mes susilauksime 
šioje šalyje. Mes susidursi
me akis akin su mirtimi. 
Mes pergyvensime baisius, 
sukrečiančius dalykus. Mes 
turime tą pamoką išmokti. 
Mes privalome burtis bend- 
ryn ir burtis skubiai.”

Taip ji kalba apie svar
bą ginti 12-ką ir kovoti 
prieš visokias atakas ant 
iaudies laisvių.

Močiutė žada gyventi iki 
šimto ‘ metų. Apie savo na- 
turališkąją mirtį ji nesirū
pina, nes mirtis esanti da
limi jos gyvenimo. O tam 
mainieriui, kuris anglyje iš- 
kalinėja jai paminklą, Mo
čiutė per reporterį pasiun
tė gerus linkėjimus:

“Ar jau pabaigė?” — 
klausė ji. “Patark nesku
bėti. Dar yra laiko. Pa
sakyk jam, jog aš dar gyva 
ir spurdi!” Ne tik spurdi, 
bet ir viltinga. Ji sako:

“Įkalintieji komunistai 
yra nepalaužiami. Mes lai
mėsime !”

kad nedasigautų oras ir su 
juomi jame esančios bakte
rijos, kurios, veisdamosios, 
sukelia revoliuciją stiklinė
je.

Vaisiai, uogos visuomet 
saugiau duodasi kenuoti tie, 
kurie turi rūkšties.

Daržovės saugiausia to
kios, kurios visai neturi ar
ba labai mažai teturi krak
molo.

TokioS'daržovės, kaip pu
pelės, reikalingos labai il
gai virti, tačiau ir taip prie 
menkiausios priežasties 
pradeda rūgti. Kukurūzai 
(komai) kartais tarsi ka- 
nuolės, pradeda šaudyti už 
savaites ar už kelių po su- 
kenavimo.

Turint mažai vienu kar
tu kenuoti, pakankamai ge
ras būdas yra išvirti papra
stu būdu, paprastame puo
de, skubiai supilti i sterili
zuotas karštas stiklines ir 
saugiai jas uždaryti. Užda
rius patikrinti, ar kartais 
nevarva, gal oras praeina.

Turint daryti po dau
giau, geriau sudėti į bon- 
kas nevirtus, užpilti ver
dančiu skysčiu, pridaryti ir 
sustačius giliame puode, 
ant kurio dugno padėta ab- 
rūsas ar groteliai, apsem
tas vandeniu stiklines virti. 
Išvirus, pridrūtinti dangte
lius.

'Virimo laikas skaitoma 
nuo užvirimo.

Syrupai uogoms ir vai
siams darosi: skystas — 1 
dalis cukraus, 3 dalys van
dens; vidutinis — 1 dalis 
cukraus, 2 vandens; tirštas 
— P° lygią dalį cukraus ir 
vandens.

Syrupą visuomet pasida
ryk pirm sudėjimo uogų, 
ypačiai pirm sudėjimo vai
sių, nes nuluptų ar su
pjaustytų vaisių, didžiumo
je, genda spalva ir nyksta 
tūli vitaminai.

Skriaudžia savo šeimą ta 
šeimininkė, kuri išvirusi ar 
iš keno išėmusi daržoves iš
verčia lauk skystimą, ku
riame daržovės virė. Ji.vi
taminus su mineralais išlie
ja, o šiaudus atiduoda su
valgyti. Šiaudai savo vieto
je taipgi reikalingi, bet ne- 
atstpja vitaminų.

WASHINGTON. — Ka
ro departmentas reikalavo 
gana daug pinigų Ameri
kos armijai ilgai pasilaiky
ti Japonijoj.

Gilbertui Green, komu
nistui darbininkų vadui 
liudijant Foley Square tei
sme apie tai, ko moko Ame
rikos Komunistų Partija 
savo klasėse, birželio 29-tos 
dienos liudyme buvo priei
ta prie to, ko tose klasėse 
moko moterų klausimu.

Greenui pasiūlius pavar
toti liudymui Illinois komu
nistų švietimo direktoriaus 
pateiktą pačių komunistų 
savišvietai sutrauką istori
nių faktų, iš jų išvadų ir 
pramtymu ateities, teisme 
kilo ginčų.

Nenorėjo Kalbos apie 
Moteris

Prokuroras ir teisėjas ne
norėjo leisti. Paskiau jie 
reikalavo užtikrinimo, kad 
niekas kitas apie tai dau
giau neliudytų.

Green sakėsi nesąs mote
rų klausimo ekspertu. Jis 
norįs tik pasakyti tą faktų 
sutraukėlę, kuria jisai pats 
vadavosi vesdamas dvi die
nas užtrukusią klasę mote
rų klausimu. Klasė įvyko 
1947 metų žiemą, Coopera
tive Hall, prie Division St., 
Chicagoje.

Kadangi jis nesąs mote
rų klausimu ekspertu, Green 
ginčijo nenorįs užstoti kam 
kitam progą nušviesti tą 
viską nuodugniau. Tačiau 
tai taip pat buvo dalis jo 
veiksmo, jo mokymo, už ku
rį jis teisiamas kaltinimu, 
būk jis, kaipo marksistas, 
mokęs vartoti jėgą ir prie
vartą įgijimui darbininkų 
klasės siekių.

Ginčo įkarštyje teisėjas 
Medina pertraukė teismo 
sesiją, kad teisiamųjų ad
vokatai, teisiamieji ir liu
dytojai galėtų dėl to pasi
tarti.
. Pagaliau, teisėjas liudy- 
mą moterų klausimu leido, 
žinoma, įsakydamas išmes
ti tūlas dalis. Tarpe išmes
tųjų, neleistų aiškinti teis
me, buvo sekcija apie neg
res, nors už tos sekcijos 
aiškinimą ilgai ir neatlai- 
džiai ginčijo komunistų ad
vokatai. Sutrauka faktų 
apie moteris be faktų apie 
negres, ginčijo jie, praran
da dalį savo svorio.

Apgnaibytos moterų klau
simu faktų sutraukos pa
teikimas teismui, Foley 
Square, ėjo maždaug tokia 
tvarką:

Ko Mokė apie Moteris 
Marksistai

Kartą dasigavęs teisės 
raportuoti apie tai, ko jis 
mokė, Greenas pradėjo 
liudyti remdamasis “Su
trauka Marksistų Diskusi
joms apie Kovą už Lygias 
Teises Moterims,” kurią 
jis Chicagos mokykloje bu
vo pateikęs trijose sekcijo
se:

1. Tos kovos teorija ir 
istorija.

2. Moterų padėtis ir pro
blemos Tarybų Sąjungoje.

3. Moterų padėtis Jung
tinėse Valstijose ir išsidir- 
bimas programos veiklai.

Greenas aiškino, kad 
marksizmas parodė, kaip 
gamybos būdai visuomenė
je nustato tos visuomenės
istorinę formą. Primityviš

koje bendruomeniškoje vi
suomenėje visas namų ūkis 
buvo pavestas moterims ir 
jų darbas tuo laikotarpiu 
buvo laikomas lygiai visuo
menišku, kaip kad darbas 
vyrų, išeinančių gauti mai
sto.

Pakaita Industrijos 
Moteris Nustūmė

Visuomenei kintant, par
einant į feodalistinius ir 
kapitalistinius laipsnius, 
žmona tapo pirmuoju iš 
produkcijos išstumtu namų 
vergu.

“ Moderniškoji šeima,” 
liudijo Green, “yra parem
ta slėpiningu motery, ver
gavimu, vyrui esant duon- 
pelniu. Tas duoda jam val
dančiąją poziciją.”

Jisai citavo iš Frederick 
Engelso raštų, kuriuose jis 
1850-tais metais sakė, kad 
socialistinėje visuomenėje 
moterys paliaus buvusios 
namų vergėmis.

Greenas parodė, kaip fa
šizmas vergė moteris su 
“ypatingirėinicizmu” stum
damas jas iš industrijos 
vergauti turčiams ir f ar
mėnams.

Specialė sekcija apie ne
gres moteris, kurios teisė
jas neleido raportuoti teis
me, kalba apie tai, kaip ko
munistų partija savo eilė
se ir toje visuomenėje, ku
rioje partija veikia, kovoja 
prieš vyrų šovinizmą, kaip 
kad kovoja prieš baltųjų 
šovinizmą prieš negrus.
Kuo Pasireiškia Neigimas 

Moterų ?
Prieš moteris šovinizmas 

pasireiškia neorganizavimu 
moterų į unijas, joms pasa
kant, būk jų vieta esanti 
“namie”; nekovojimu už 
paaukštinimus moterims 
industrijoje; neįtraukimu 
moterų į vadovybę unijose; 
nekovojimu už priežiūras 
dirbančių motinų vaikams; 
kartojimu spaudos, radijo, 
filmų paleistų pasakėčių, 
taikomų išsaugoti vyrų šo
vinizmą.

Green pasakojo, kaip jo 
paties klasėje moterys pa
pasakojo savo asmeniškų 
pergyvenimų iš vyrų šovi
nizmo partijoje. Kaip jo 
partija kovoja prieš tą šo
vinizmą ir kaip kiekvie
nam jos nariui vyriškiui 
yra uždėta prievolė prieš 
šovinizmą kovoti.

“Komunistėms moterims,” 
sakė Green, “privaloma 
veikti vadovybėje motery 
organizacijy.”

Jo klasėje, sakė jis, taip
gi buvo mokoma, kad vidu
rinės klasės atsinešimas į 
moterų klausimą buvo ne
mokslinis ir nužemino mo
terų kovą iki laipsnio ko
vos tarp vyrų ir moterų.

“Kova už lygias teises 
moterims yra kova už link
smą šeimos gyvenimą,” 
Green sakė džiūrimanams.

Greenui bepradedant ra
portuoti iš trečiosios faktų 
rinkinio dalies, teisėjas jį 
vėl sugrąžino prie antro
sios, apie moteris Tarybų 
Sąjungoje, klausdamas:

“Sakei, kad moterims 
Tarybų Sąjungoje geriau, 
3 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Tree., Liepos 6, 1949

negu Jungtinėse Valstijo
se? Galvojau, kuomi joms 
ten galėtų būti geriau.”

Visi Lygūs — Visiems 
Lygios Progos

“Moterys Tarybų Sąjun
goje turi daugiau teisių. 
Tarybų Sąjunga neatsiekė 
pasimoto ekonominio laip
snio dėl aštuoneris metus 
siautėjusio viską naikinan
čio karo,” atsakė Greenas.

“Ar vyrai Tarybų Sąjun
goje nesisako esą aukštes
niais už moteris?” klausė 
teisėjas.

“Yra taip sakančių. Bet 
prieš konstituciją ir įstąp 
tymus jie visi lygūs.”

“Čionai moterys mano 
esančios aukštesnėmis,” pa
stebėjo teisėjas.

Greenas papasakojo teis
me, kaip Tarybų Sąjungos 
moterys visu šalies plotu 
veikliai dalyvauja šalies 
moksluose, valdžioje, dailė
je, industrijoje, žemdirbys
tėje. Kaip jos pasiekė aukš
čiausių kario laipsnių karo 
laukuose ir dabar kopia 
aukštuosna taikioje kūry
boje vykinti socialistinės 
statybos penkerių metų 
planą.

Motinystėje Atostogos ir 
Kūdikiams Prižiūrėtuvės
Greenas toliau liudijo, 

kad Tarybų moterys gauna 
gimdyvės atostogų su pilna 
alga, joms prieinamos pui
kiausios auklėtuvės vai
kams, kuomet jos dirba in
dustrijoje.

.Tarybų Sąjungoje, sakė 
toliau Green, Aukščiausioje 
Taryboje (soviete, aukš
čiausioje šalies įstatymų 
leidimo įstaigoje) 1944 me« 
tais buvo 277 moterys, 
kuomet tais pačiais metais 
Jungtinių Valstijų Kongre
se buvo tiktai 5 moterys, o 
senate nei vienos. Žemes
nėse, vietinėse įstatymda- 
vystėse tuomet buvo 460,- 
000 tarybinių moterų.

(Tąsa 4-me pusi.)

Today's Pattern

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

sias revoliucinės socialde
mokratinės literatūros be-

(Tąsa)
Suskaičiavę savo nuostolius, mes ra

dome, kad vien sužeistų mūsų buvo ke
turiasdešimt septyni žmonės. Jų tarpe: 
susivienijimo žvalgybos štabo viršininko 
padėjėjas Gorkunovas, dalinio vadas 
Kudriavskis, raitosios žvalgybos virši
ninkas Miša Fiodorenka ir daugelis kitų 
kovos draugų. Tuo kartu turimomis ži
niomis vokiečiams tai atsiėjo ne ma
žiau kaip du šimtu nukautų žmonių, bet, 
kaip mes sužinojome grįžę į tas vietas 
po metų, iš Karpatų, jų nuostoliai buvo 
žymiai didesni. Vis dėlto, atsižvalgiant 
į mūsų nuostolius, mes laikėme tas kau
tynes dideliu nepasisekimu.

Ta proga dėl nuostolių: taip jau visa
da būdavo, kad priešo nuostoliai, nuro
domi Kovpako štabo, betarpiškai po kau
tynių, per sekantį patikrinimą pasitvir
tindavo. Ir kartais pasirodydavo net bu
vę sumažinti. Nustatyti nuostolius atvi
rose kautynėse galima buvo tik apklau- 
^inėjant dalyvavusius jose kovotojus, va
dus, pranešimų ir raportų bei pranešimų 
iš apačios į viršų keliu: grupės vadas 
pranešinėdavo būrio vadui, būrio vadas 
—kuopos vadui, kuopos vadas—bataliono 
vadui, o tas—susivienijimo štabui. Kov- 
pakas visada kovojo prieš išpūstus skai
čius. Jis vasada, jei tik galėdavo, patik
rindavo tuos duomenis žvalgybos keliu. 
Jis žinojo, kuris vadų turėjo silpnybę 
perdėti. Todėl dažnai, neturėdamas tiks
lių duomenų, paduotus raportuose prie
šo nuostolius apkarpydavo, atsiminda
mas azartišką vado pomėgį “priešo nesi
gailėti.” Be to, jis asmeniškai apklausi- 
nėdavo kovotojus, tuo būdu patikrinda
mas praneštus jam skaičius.

Užeis pas kovotojus, pasikalbės su 
jais, o paskui iškvies, pavyzdžiui, Kulba- 
ką, Gluchovo partizanų dalinio vadą, ku
ris buvo antrojo šaulių bataliono vadas, 
ir tylutėliai tars jam:

— Štai, tu čia raportą parašei. Pasi
imk jį atgal. Ir niekada daugiau taip ne
berašyk.

— Jei vadas ims įrodinėti, senis siunta 
ir rėkia:

— Tai nemėgstu plepalų! Kovotojai 
ką tik man pasakojo. Štai, ten jūs buvo
te tris užmušę, ten paėmėte kulkosvaidį, 
ten tiek ir tiek šautuvų. O ką gi tu ra- 
£ai? Ką gi tu plepi? Ką tu apgaudinėji?

Sugėdintas vadas išeina ir perrašo ra
portą iš naujo.

XIX
Tonežo miestely mes stovėjome kelias 

paskutines 1942 metų dienas. Kautynės 
Gluškevičiuose gruodžio 16-20 dd. ir 
Buchčoje — gruodžio 21 d. parodė vo
kiečių grupuotės vadovybei, kad mes 
jiems esame rimtas, atkaklus ir piktas 
priešas. Mes traukėmės į šiaurę, visą 
laiką prisidengdami stipriais arjergar- 
dais. Mes manėme, kad priešas ims mus 
sekti, bet, mūsų nuostabai, to neatsiti
ko. Matyt, laikė mūsų manevrą mėgi
nimu įvilioti jį miškų rajonų tankmėn. 
O, gal būt, vokiečių nuostoliai Gluškevi
čiuose ir Buchčoje neleido jiems iš kar
to pereiti į persekiojimą. Buvo panašu 
į tai, kad vokiečių vadovybė atstojo nuo 
mūsų, ir atpildas už Lelčicus, “Sarnų 
kryžių” ir kitas “biaurystas,” kurių 
partizanai pridarė vokiečiams, apsiribo
jo vien, kautynėmis Gluškevičiuose ir 
Buchčoje. Partizanai gavo progos pail
sėti po kautynių, ėmė taisytis ir sužeis
tieji. Jais ypatingai rūpinosi Rudniovas.

Reido metu sužeistųjų problema daliny 
visada yra pati sudėtingiausia ir sun
kiausia. Dalinys priverstas nuolat judė
ti. Palikinėti sužeistuosius kitiems dali
niams nėra visai sąžininga, o, be to, tų 
kitų dalinių ne visuomet arti būna. Mes, 
kaip taisyklė, žygiuodavome dar partiza
nų neužimtomis vietomis, “negąsdintų 
fricų kraštais,” kaip mes juokais vadin
davome tas vietas. Palikinėti sužeistuo
sius mums atrodė neleistina. Tai galėjo 
pakenkti pačiai organizacijai ir karinės 
disciplinos pakėlimui. Kovpako susivie
nijimo istorijoje mes tik vieną kartą bu
vome priversti palikti sužeistuosius. Tai 
buvo Karpatuose, kai po dviejų mene
sių nepaliaujamų kautynių mes prara
dome visą gurguolę. Ten kiekvienas su
žeistasis iš esmės išvesdavo iš rikiuotės 
iki dešimties sveikų kovotojų, kurie tu

rėdavo nešti jį ant rankų. Patys sužeis
tieji, matydami, kokia našta jie buvo sa
vo draugams, prašydąvosi pribaigiami. 
Bet mes suprasdavome, kad tokios kraš
tutinės priemonės, net mūsų neišbren
damoj padėty, mes vis dėlto negalime 
griebtis ne tik dėl pačių sužeistųjų, bet 
dar labiau dėl gyvųjų ir sveikųjų. Vis 
dėlto mes buvome priversti palikinėti su
žeistuosius pas vietos gyventojus. Tai— 
teisėtas poelgis, ir man rodos, kad komi
saras Rudniovas šiame reikale, kaip ir 
daugely kitų, pasirodė esąs labai protin
gas partizanų komisaras. Pusę savo lai
ko jis atiduodavo sužeistiems kovoto
jams. Partizaninio karo metu jis įsigi
jo gydytojo patyrimo. Jis žinojo dauge
lio ligų vystymąsi bei eigą, mokėjo nu
statyti sužeidimo kilmę, jo pobūdį, pa
vojingumą gyvybei.

Atsimenu, stalininio reido pradžioje, 
1942 metų rudenį, priėjimuose prie 
sužeistas pagyvenęs partizanas. Jis gu- 
sužeistas pagyvenęs partiųanas. Jis gu
lėjo vežime veidu į viršų ir nejudėda
mas žiūrėjo į ten, kur pro pušų viršūnes 
mėlynavo rudens dangus. Jis buvo su
žeistas kiaurai per smegenis. Jo dienos 
buvo suskaitytos. Peršautas minties 
aparatas kūrė įmantrius plūstamų bei 
švelnių žodžių rezginius. Kartais jis 
kliedėjo kvailai ir be sąryšio, o dažnai 
sąmoningai bei linksmai. Žygio metu, 
kratymo nusilpnintas, jis prarasdavo 
sąmonę, paskui, atsigavęs, stverdavosi 
už degančios nuo karščio galvos ir gar
siai šaukdavo komisarą, švelniai barda
masis.

Trumpas poilsis Toneže ir Ivanovo 
Slabadoje leido mums atstatyti savo jė
gas. Ypatingai jis buvo reikalingas su
žeistiesiems, kuriems kratus pervežimas 
miškais, gumbuotais keliais buvo labai 
kankinamas ir pavojingas. Sužeistųjų 
tuo metu pas mus būdavo iki dviejų 
šimtų. Tie iš jų, kuriuos mes atsivežė- 
me su savimi nuo Briansko, iš kautynių 
prie Dniepro ir Lelęicuose, po truputį 
sveiko. Bet daugiau kaip penkiasdešimt 
partizanų buvo sužeisti per paskutines 
kautynes — Gluškevičiuose ir Buchčoje.

Toneže ir, Ivanovo Slabadoje prie mū
sų prisidėjo pastiprinimas. Stojo į parti
zanus daugelis vietinių gyventojų; pa
keliui pritapo įstrigusieji tuose, miškuo
se Raudonosios Armijos kovotojai bei 
vadai.

Toneže pasitaikė vienas komiškas 
kautynių epizodas. Laukdami priešo iš 
pietvakarių ir iš vakarų, mes kažkodėl 
pamiršome apie šiaurę. Iš Tonežo eina 
platus vieškelis į Turovo miestelį, esantį 
prie Pripetės. Turo ve tilto per Pripetę 
nebuvo, ir mūsų štabui atrodė, kad iš 
ten priešas negali mūsų pulti. Be to, bu
vo žinių, kad priešas pametęs mus iš 
akių ir tiksliai nežinąs, kur mes esame. 
Ėjo penkta ar šešta mūsų stovyklavimo 
para — tai buvo Į942 metų gruodžio 30 
dienos pavakary. Naujus metus mes nu
matėme sutikti bežygiuodami, todėl nu
sprendėme greitomis, žygiškai, atšvęsti 
juos dieną anksčiau Ivanovo Slabadoje. 
Tuo momentu mes sėdėjome štabo val
gomajame, ir Kovpakas ką tik rengėsi 
išgerti stikliuką, bet stabtelėjo, išgirdus 
kulkosvaidžių serijas.

— O gi čia kas? — paklausė jis. — 
Kas trukdo šventę sutikti? Vokiečiai, 
kad aš taip galą gaučiau, vokiečiai svei
kinti atėjo. Na ką gi, susidaužkime!

Senis išgėrė stikliuką, krankštelėjo ir 
tarė:

— Eime kalėdotojų pyragais pavai
šinti !. ..

Tuo momentu šuoliais atlėkė atgal į 
Ivanovo Slabadą vieno stovinčių Toneže 
batalionų ryšininkas, kuris buvo nuve
žęs'štabo įsakymą, ir pranešė vadui, kad 
tarp Ivanovo Slabados ir Tonežo judanti 
didelė gurguolė. Iš visko buvę matyti, 
kad tai vokiečiai. Jie pastebėję ryšinin
ką, jau jojantį atgal, ir paleidę įkandin 
jo keletą serijų. Toneže jau vykstančios 
kautynės. Kovpakas' išsiuntė vieną kuo
pą iš Ivanovo Slabados, o antrą pasiun
tė skersai į Turovo-Tonežo plentą pa
čiupti vokiečių arba neleisti prisiartinti 
naujoms jėgoms. Iš kur čia atsirado vo
kiečiai, atrodė nesuprantama, bet fak
tas liko faktu.

(Daugiau bus?)

(Pabaiga)

Nemažiau politiškai ašt
rūs, sąmojingi ir literatūri
niai vertingi yra ir feljeto
nai, tilpę “Rygos Naujieno
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se.” Pirmasis jų “Didis pa
triotas” pajuokia vokiečių 
baronus Pabaltijo koloniza
torius, jų pastangas suvo
kietinti latvius,, lietuvius ir 
kitas tautas. Atitinkamos 
rūšies yra ir feljetonas 
“Kad neišsiveistų,” pajuo
kiąs senąją rusiškai - len
kišką bajoriją, kuri susirū
pinus tuo, kad ji fiziškai 
nykstanti, mažėjanti, ieško 
visokių būdų papildyti savo 
luomą ir pagaliau prieina 
išvados: išrinkti į bajorus 
patikimus asmenis iš kitų 
luomų. Susirinkę bajorai ir 
siūlo kandidatais savo leka- 
jus, sargybinius, siuvėjus ir 
t.t.

Tačiau įdomiausi, aktua
liausi ir gyviausiai parašy
ti K. Jasiukaičio feljetonai, 
lietuviška tematika. Toks 
yra feljetonas “Neišdegė,” 
pavadintas “šių dienų ko
medija,” nukreiptas prieš 
klerikalinę spaudą ir jos 
darbuotoj us. Kunigas—re
daktorius nori nusikratyti 
pirmeiviško laikraščio re
ti akto r iaus užpuolimų, 
drauge su savo bendradar
biu — inteligentu parašo 
išdavimą žandarams, kurie 
padaro kratą pirmeiviško 
redaktoriaus bute. Feljeto
nas parašytas kaip aštri 
komedijėlė, duodanti ryš
kius kunigo, klerikališko 
inteligento ir jų talkininkų
— kvailų davatkų šaržus.

Klerikalinius tau ti n i n kus 
šaržuoja ir kita komedija
— feljetonas “Vilniaus bar
zdaskutys arba kankinys.” 
Jos vyriausias personažas 
■— Vilniaus sulenkėjęs bar
zdaskutys Izidorius, kuris, 
m a t y d a mas klerikalinių 
tautininkų akciją remti vi
sa, kas lietuviška, irgi nu
duoda didelį patriotą, tyčia 
subiaurioja savo iškabą, 
kas primetama lenkams ir 
už ką jis tampa savo rūšies 
kankiniu tų patriotų akyse. 
Toliau jis parašo patrioti
nio turinio eilėraštį, už ku
rį kunigas — redaktorius 
apšaukia jį genijum. Dar 
toliau Izidorius — jau pats 
tautinio laikraščio redakto
rius, jį myli patriotiškai nu
siteikusios moterys, ieško 
vedybų su juo^ir t.t. Visą 
karjerą sugadina jo senoji 
meilužė, kuri įpuolus re- 
dakcijon sumuša Izidorių. 
Vis dėlto jam mirus tauti
ninkas — kunigas pasako 
šlovinantį patriotinį pamo
kslą.

Parašyta gyvai, šioji ko
medija šaržas puikiai pa
juokia tų metų tautininkų 
pseudo patriotizmą.

Pagaliau paskutinis fel
jetonų ciklas bendru vardu 
“Mūsų atstovai” šaržuoja 
tuolaikinius lietuvių atsto
vus Valst. Dūmoje. A. Bu
lotos pavaizdavime iškelia
mi aikštėn “Vilties” ir ki
tos klerikalinės tautininkiš- 
kos spaudos užpuolimai 
prieš Bulotą, kodėl pastara
sis neinąs su dvasininkais. 
P r. Kuzmą feljetonas pa
smerkia, kaip soc. dem. fra
kcijos renegatą, kuris saką
sis balsuojąs sulig sąžinės; 
bet sąžinę palikęs “Vilties” 
redakcijoje. Atstovus Požė
lą ir Keinį feljetonafe pa
juokia dėl jų pasingumo, 
kad jie per 5 metus niekad
neišėjo į tribūną. Iškalba ir 
kritikinis nusiteikimas 
jiems teatsiranda namie su 
šeimininke ir tarnaite, ku

letristas, bet ir vėliau. K. 
Jasiukaičio apysakaičių dvi 
knygeles buvo išleidęs Lie
tuvos reikalų komisariatas 
1918 m. Voroneže, ir jos bu
vo tos literatūros tarpe, ku
ri buvo plačiai skleidžiama 
lietuvių darbo masėse, ko
vojant už pirmąją tarybų 
valdžią Lietuvoje 1918-1919 
metais. Buržuazinėj Lietu
voj nors K. Jasiukaičio raš
tų, kaip sau priešingų, bur
žuazija nesirūpino populia
rinti, pažangiųjų darbo 
masių tarpe, jie tačiau bu
vo žinomi iš senesniųjų lei
dinių, o jo drama “Alkani 
žmonės,” kaip minėjome, 
buvo viena mėgiamiausių 
pažangiųjų saviveiklos ra
telių repertuare.

K. Jasiukaičio kūrybą, 
kaip reikšmingą lietuvių 
revoliucinės demokratinės 
literatūros palikimą, verti
na ir šiandien tarybinė vi
suomenė.

rioms jie daro apeliacijas, 
kritiką ir tt. — vienu žo
džiu tai, ko nedaro Dūmo
je.

Tokiu būdu šiais savo 
feljetonais ir satyrom K. 
Jasiukaitis pasireiškė kaip 
vienas žymiausių šio žanro 
demokratinių rašytojų. De
ja, ir šio žanro K. Jasiukai
čio kūrinių vėliau bemaž 
neužeiname spaudoje.

Visi šie K. Jasiukaičio 
feljetonai neįdėti į recen
zuojamus jo “Raštus,” tuo 
tarpu kai bent kai kuriuos 
jų reikalinga buvo įdėti.

Nepateko į “Raštus” K. 
Jasiukaičio trumpas felje
tonas - vaizdelis, “Princi
pas,” išspausdintas 1914 
metų “Aušrinės” N. 2(30), 
Kaip ir daugelis kitų demo
kratinių rašytojų, K. Ja
siukaitis “Principe” demas
kuoja ir pašiepia reakcijos 
metų lietuvišką buržuazinę 
inteligentijją. Gydytojas 
Kerbedis, gana ištaigingai 
ir sočiai miesčioniškai gy
venąs, darąs gerą karjerą, 
susitinka su savo studenta
vimo laikų draugu, malo
niai jį priima, vaišina ir t.t. 
Besikalbant draugas jam 
primena senuosius jo prin
cipus nesituokti bažnyčioje 
ir bendrai, laisvas, demo
kratiškas pažiūras. Kerbe- 
džiui tai nemalonu klausy
ti, lipšnumas ir vaišingu
mas draugui dingsta:

“— Atsirado reformato
rius! Jam rodos, kad gyve
nimas — tekinys: paėmei ir 
suk, kur nori. Idiotas!

Gydytojo veidas darėsi 
vis piktesnis.”

Tai gana vykęs lietuviš
kos inteligentijos buržua- 
zėjimo ir miesčionėjimo pa
rodymas. Įdėtieji rinkiniai 
du vėlesnių metų K. Jasiu
kaičio kūrinėliai (“Geležė
lė” — 1921 m. ir “Pasigai
lėjo” — 1927 m.) tiek idėji
niu, tiek meniniu atžvilgiu 
didesnės reikšmės neturi.

Darant bendras išvadas, 
dėl K. Jasiukaičio, kaip ir 
dėl daugelio kitų demokra
tinių revoliucinių rašytojų 
kūrybos tektų pasakyti, 
kad ji per visą jo kūrybos 
laiką buvo dar tik ieškoji
mų periode. Tiek idėjinio, 
tiek stilistinio K. Jasiukai
tis, kaip ir J. Biliūnas, B. 
Vargšas ir k t., reakcijos 
metais nerado tokio, idėji
nio vadovo, kuris būtų išve
dęs jo kūrybą- į nuosaikų 
idėjinį, revoliuciškai socia
listinį kelią, į proletarinės 
ideologijos vieškelį. K. Ja
siukaičio stiliuj taip pat ga
lima stebėti dideliausį mar
gumą — nuo to, ką galima 
pavadinti revoliuciniu sen
timentalizmu, per nuogą 
natūralizmą ligi gana nuo
seklaus kritinio realizmo. 
Tuos K. Jasiukaičio ieškoji
mus žymi ir žanrinis įvai
rumas — lyriški vaizdeliai, 
novelės, alegoriniai vaizdai, 
feljetonai, apysakos, mono
logai, dramos ir net minė
tasis libretto operai. Tačiau 
šitas idėjinis ir stilistinis 
išsiblaškymas nors ir žymi 
K. Jasiukaitį kaip plačių 
užsimojimų ir nemažų ga
bumų rašytoją, betgi nelei
do jam sukaupčiau pasireik
šti ir tuo pačiu palikti savo 
ryškų veidą lietuvių litera
tūroje. To veido įspūdingu
mą nustelbia įvairūs nebū
dingi ir atsitiktiniai šešė
liai ir atspalviai.

Vis dėlto K. Jasiukaičio 
reikšmė buvo gana žymi ne 
tik 1905 m. revoliucijos ga
dynėj, kada, kaip minėjo
me, jis buvo reikšmingiau

BAIGĖ AUKŠTĄ MOKSLĄ
Jurgis R. Šmotukas, 23 me

tų, sūnus Jurgio Jr Marijonos 
Smolukų, 3111 Frankford 
Ave., birželio 14 d. baigė 
chemijos inžinieriaus moks
lą, Princeton universitete. Pa
gerbimui savo, sūnaus, mokslo 
užbaigtuvių proga, jo tėveliai 
surengė šaunią puotą birželio 
26 d., Lietuvių Muz. salėj, 
kur dalyvavo daug draugų ir 
kaimynų.

Karo laiku jaunas Jurgis 
tarnavo du metus Dėdės Ša
mo laivyne. Tuo trumpu lai
ku gabus jaunuolis pasiekė 
antros klasės radar operuoto
jo laipsnio. Prasidėjus moks
lo sezonui, Jurgis tęs tolesni 
lavinimąsi plastikinės inžinie- 
rijos srityje. Jo tėvelis Jurgis 
Smolukas yra aktyviu nariu 
Liet. Muz. Namo Bendrovės 
nuo pat jos įsikūrimo; dabar 
užlaiko maisto krautuvę.

★
MIRĖ

Birželio 12 d. mirė Apolo
nija' Antanaitienė, 67 metų 
amžiaus, gyvenusi 5249 N. 
American St. Palaidota bir
želio 15 d., Šv. Kryžiaus ka
pinėse, Pennsburg, Pa. Liū- 
dėsyj lieka sesuo Mrs. Pe- 
traitienė ir du anūkai.

Birželio 28 d. mirė Juozas 
Bačanskas, Jr., 31 metų, pra
eito karo veteranas, gyvenęs 
1917 Pratt St. Buvo pašar
votas D. J. .Earamino koply
čioj, 2339 E. Allegheny Ave. 
Palaidotas liepos 2 d., šv Do
mininko kapinėse. Nuliūdę 
lieka žmona Zelda, motina 
Anastazija ir brolis Stasys.

MOTERŲ KLAUSIMAS— 
AR SVARBUS JIS?...

(Tąsa nuo 8-Člo pusi.)

Kur Dėti Mūsų šalies 
Šeimininkes?

Teisėjas norėjo žinoti: 
“kas daryti su tomis gas- 
padinėmis?”

“Išsiauklėjus 'moderniškai 
industrijai, kokia ji šian
dien yra, gali užtekti mo
derniškos mašinerijos, kaip 
kad skalbiamosios mašinos, 
kurios gali paliuosuoti mo- > 
tevis nuo nenašaus ran
kinio darbo .*. . Naštą pa
lengvintą įsteigimas pri- 
žiūrėtuvią dirbančią moti
ną vaikams. Vyrai gaiety 
tūlus valgius gauti fabri
kuose.”

“Norėtum visas išsiųsti 
į fabrikus?” klausė Greeno 
teigėjas.

“Ne,” atsakė jis, “tinka
mose sąlygose dideli skai
čiai šeimininkią galėtą tap
ti artistėmis, rašytojomis, 
vadais kultūros ir mokslo 
srityse.”

Greenas ypačiai) pažymė
jo reikalą kūdikiams pri- 
žiūrėtuvių paliuosavimui 
moterų nuo per sunkios 
per visą amžių be pertrau
kos vaikų prižiūrėjimo naš
tos.

“Juk nesiūlai sustabdyti 
gimdymą?” šaipiai paklau
sė teisėjas.

“Ne,” atsakė Greenas, 
\“tai yra labai svarbus vi- 
i suomeniškas veiksnys.”

* * *

Taip, kada nors Ameri- 
ikoje, gal ir ne už ilgo, mo
kinystė bus pripažinta vi- 
! suomenišku veiksmu, šei- 
|ma bus pripažinta esant 
svarbia visuomeniška įstai
ga ir atitinkamai aprūpin
ta. Nereikės tėvams rūpin
tis, kad kūdikiai alksta, 
kad gal už kūdikius išmes 
iš buto. Motinai gimimas 
kūdikio nereikš išmetimą 
iš darbo fabrike, iš moky
klos, iš profesijos, nes kū
dikį prižiūrėti jai pagelbės 
moksliškai įrengtos, pato
gios auklėtuvės.

Kuri kita partija Ameri
koje turi tokią moterims 
laimės programą, kokią tu
ri, už kokią kovoja komu
nistai, kurią ryžtasi net 
teisme ginti ir, jei reikės, 
už ją kalėti? A.

MASKVA. — Atvyko 
naujas Amerikos ambasa
dorius Sovietams, admiro
las Alan G. Kirk.
Abejoms laidotuvėms manda
giai patarnavo laidotuvių di
rektorius D. J. Earaminas.

Kaimynas.

Kongrcsmanas Cox, 69 metų amžiaus, iv kongresmanas 
Adolph Sabath, 83 metų amžiaus, abu susikumščiavo 
USA Kongreso sesijoje, po to susitaikė, pasisveikino 

ir šią nuotrauką pasidarė. Tikri sportai!

4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Tree., Liepos 6, 1949



CLEVELANDO ŽINIOS ŽINIOS IŠ LIETUVOS
ARGI TAIP YRA, 
KAIP DIDLAPIAI RAŠO?

Mūsų miesto didlapiai rašo 
ištisus puslapius ir editoria- 
luose pabrėžia, kad. girdi, 
nėra bedarbės pavojaus, o tik 
kaip ir recesija. Esą didelis 
skaičius imančių vakacijas 
vasaros laiku, o, prie to, Įmo
nės daro inventorius, už tai 
ir nedirbančių skaičius kiek 
pasidauginęs.

Pažangūs ekonomistai Į 
bedarbę žiūri kitaip, negu did
lapiai, kuomet pastarieji nori 
ją užglostyti ir nepasakyti ti
krosios teisybės, štai kokios 
skaitlinės ateina iš valstijos 
sostinės, kur sako gegužės 
mėn. 76,900 yra padavę pra
šymus nedarbo mokesties. 
Viso bedarbių skaičius Ohio 
valstijoj siekiąs aukščiau 
130,000.

no, kaip tą viską užvardyt. 
jei ne hooveriniais laikais, 
kurie jau beldžiasi j darbi
ninkų seimu duris. c c

The Ohio Bureau of Unem
ployment Compensation 
raporte už gegužės mėn.
ko, kad išmokėjo nedarbo mo-į siegavojo, kad stovės už Tei- 

19 19. singos Samdos Praktikavimokesties gegužės mėn., 
$8,500,009. Ir nurodoma, kad 
išmokėjimai nesimažina, o vis 
didinasi. Aukščiau minėta 
pinigų suma nušviečia, kad 
apie 12O,OOo gegužės mėn. 
buvo ant nedarbo mokesties 
sąrašo. Bet reikia žinoti, kad 
jau randasi tūkstančiai, ku
rių mokestis yra jau išsibai
gusi.

Jau ir aklas gali apčiuopti 
bedarbę, bet didlapiai jos ne 
tik “nemato,” jie dar sten
giasi ją paslėpti nuo visuo
menes akių.

CHARLES

August Gustas 
BELTAIRE FLORIŠT 

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

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

telefonuokite:
Slloreroad 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 MARČY AVENUE, BROOKLYN 6, N. Y. 
Skersai gatvės nuo Armory

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS 
Telefonuokite dieną ar naktį

EVergreen 7-4774

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

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

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

Dar Apie Lojalumo Priesaikas

Lojalumo Įstatymas, kurį 
perleido Ohio seimelis, kad 
mokytojai būtų prisaikinami, 
jog jie nėra komunistai, bei 
jųjų simpatikai, susitinka iš 
visuomenės rimtų protestų.

Clevelando Bažnyčių Fede
racijos Socialūs Veiklos sky
rius išėjo su griežtai smer
kiančia rezoliucija prieš tą 
raganų ieškojimo aktą. Rezo
liucijoj reikalaujama, kad 
mokyklos ir mokytojai nebū
tų persekiojami su tokiais ak
tais. kaip Bartunek 
aktas; kad 
mokslui ir 
nesumažins 
o jis daug 
demokratinėms laisvėms 
laisvom tradicijom.

Seibert 
toks aktas kenkia 
pažangai; kad jis 
komunistų veiklos, 
pakenks Amerikos

Dviveidžiu Pažadai t
Ohio seimelio senatoriai, 

Edwin F. Sawicki ir William 
M. Boyd, abu demokratai iš 
Clevelando, buvo išrinkti su 
abiejų GIR ir AFL pagalba 
ir .jie d arlmi inkams daug ža-

sa-I dėjo prieš rinkimus. Jie pri-

Ir kiti il-ka republikonų 
Ohio valstijos tokius pačius 
pažadus dare. kaip tiedu 
Clevelando demokratai. Jie 
visi kartu balsavo už palai
dojimą FEPC. Reiškia, jokio 
skirtumo nėra tarp dviveidžių 
demokratų ir republikonų.

Tai taip Sawicki ir Boyd 
išdavė Clevelando piliečių ir 
darbininkų interesus, nueida
mi tarnauti industrialistams ir 
Ohio Prekybos Butui.

V. M. D.

J. ROMAN
Laidotuvių 

Direktorius

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

'X'W
1113 Mt. Vemon Si.

PHILADELPHIA, PA.
Tel. Poplar 4110

Valstybes sekretorius Dean Acheson tariasi su sena
torium Tom formally apie Paryžiaus konferenciją.

CHICAGOS ŽINIOS
Nieko Neturime Šiandien, 
Atsako Bedarbiams

Atėjus Į Unemployment 
Compensation ir U. S. Em
ployment Service, 862 E. 63 
St., randi nykią, drėgną ir pa
našią Į daržinę bedarbiam 
būstinę. Bet jos vaizdas dar 
labiau pažiaurėja, kuomet 
pažiūri Į ilgas bedarbių eiles, 
kurios laukia užsiregistravi
mo, ir pagaliau jiems pasa
koma: “Nieko neturime
šiandien.”

Besikalbant su eilėje stovin
čiais, jie sako, kad reikia iš
būti nuo trijų iki keturių va
landų ir po to išgirsti tą pa
čią istoriją, kad jie nieko ne
turi.

“Delta Paper Co., sumaži- 
| no produkciją ir paleido mus 
1 15-ką viena diena,” sake Mc

Coy Hill, 642 E. 67th Street.

WATERBURY, CONN.
PIKNIKŲ REIKALU

Nemažai darbo prisieina 
Įdėti rengiant didelius pikni
kus - išvažiavimus, o labiau
siai tai tiems draugams ir 
draugėms, kuriems būna už
dėta visa našta. Ne Ipe reika
lo rengėjų akys atkreiptos į 
apylinkės draugų atėjimą 
talkon, nes be talkos negali
ma laukti sėkmingų piknikų- 
išvažiavimų.

LDS, LMS ir LLD nariams 
žinoma, jog Connecticut vals
tijos apskritys yra nusitaru
sios suruošti šią vasarą iš ei
lės bent kelis išvažiavimus. 
Ir jie ne už kalnų. Laikui 
skubiai bėgant, tik pasijusi- 
me, kad jie Įvyksta, žmonės 
Į juos suvažiuos pasiklausyti 
dainuškų ir prakalbėlių, pa
simatyti su senokai matytais 
draugais ir Įsigyti naujų pa
žinčių.

Bet to dar negana. šiuo- 
mi norisi su visais draugais, 
draugėmis ir visais geradė- 
jais pasitarti apie sutraukia 
mą Į virš minėtų organizaci
jų išvažiavimus kuo daugiau
siai žmonių. Vienbs rengėjų 
komisijos pe ką galės be mūs 
visų paramos bepadaryti. Jie 
nepasieks visos plačios apy
linkės žmonių, mylinčių į pik
nikus lankytis. Todėl visur, 
kur tik randasi lietuvių, kvie
čiame pasidarbuoti — išpo
puliarinti virš minėtų organi
zacijų rengiamus išvažiavi
mus, kad žmonės apie išva
žiavimus žinotų ir galėtų at
važiuoti, paremti taip svar
bius tų organizacijų darbus.

Štai ir kalendorius tų visų 
išvažiavimų: LDS 5-tos ir 
LLD 3-čios apskrities bendras 
išvažiavimas įvyks liepos 17 
d., Lietuvių Daržo, Waterbu
ry. Programą pildyti yra už
kviesti chorai ir geras kalbė
tojas.

LMS 3-čios apskrities išva
žiavimas Įvyks liepos 31 d., 
irgi Waterburyj.

Apie menininkų 1 pikniko 
būsimą programą dar per 
anksti kalbėti. Bet jie, me
nininkai, aišku, pateiks tin
kamą dainų programą. Jie, 

“Ateinu trečiu kartu, bet dar 
negavau nedarbo mokesties 
čekio,” sakė jis.

“Turiu šeimą iš šešių ir tu
rime gyventi iš '$29 savaitė
je,” pareiškė Melvin Crawr 
ford, 3725 Cottage Grove. 
“Nežinau, kaip reikės verstis, 
tos mokesties neužtenka ren- 
dai. Ir kiekvieną kartą atė
jus jokio darbo nėra,” pridū
rė Crawford. Jis dirbo Chi- 
cagos Concrete Breaking Co.

“Aš, taipgi,” pridėjo Lily 
Wilkins, 6139 Rhodes. “Pa
leido mane iš Campbell Soup 
Įmonės lapkričio mėn. dėl ne
sveikatos. Po dviejų savaičių 
sugrįžus, nebepriėmė. Nuo 
to laiko gavau tik vieną če
kį, bet blogiausia, kad neturi 
darbo man.”

Tai tokia padėtis tūkstan
čių bedarbių Chicagoje.

Mickie Berkowitz.

berods, ir pavadinimą duoda 
tai dienai — Dainų Diena.

Spaudos naudai išvažiavi
mas Įvyks rugpjūčio 14 d., 
Lietuvių Daržo, Hartforde.

Matomai, veikėjai turi rū
pintis ir apie busais atvežimą 
žmonių Į šiuos išvažiavimus. 
Tai jau stokime darban su
kviesti iš plačios apylinkės 
visus ir visas Į tuos didžius 
pažmonius.

LLD III Apskr. Pirm. V.

Hudson, Mass.
Gegužės 20 d. tapo palai

dotas Augustas Kauža. Buvo 
apie 54 metų, bemokslis 
žmogus. Gimęs Lietuvoje, 
Amerikoj buvo vilnonių fa
brikų darbininkas. Ilgus me
tus išgyveno šiame mieste.

Apie velionį netenka daug 
rašyti, tik tiek galima pasa
kyti, kaipo kitiems pasarga. 
Velionis visada vartojo svai
ginančius gėrimus, nuolatos 
rūkė ir gavo vėžio ligą. Dak
tarai jam Įsakė mesti rūkyti 
ir gerti, bet jis jų nepaisė. 
Jo sveikata ėjo vis blogyn. 
Nuvežtas ligoninėn, ten nu
pjovė koją virš kelio.

Sveikata ėjo geryn. Par
vežtas Į namus, pasirgo ir vėl 
buvo išvežtas Į ligoninę ir ten 
mirė. Palaidotas į So. Barre 
kapus. Velionis buvo pavie
nis, gyveno, pas Yankauskus, 
kaipo Įnamis. Laike ligos j j 
Yankauskai ir prižiūrėjo, tai 
velionis ir likusį turtą aprašė 
jiems. Prigulėjo prie L. P. 
Kliubo, L. L. Pašalpinės Drau
gystės. Taip buvo ramaus 
būdo žmogus. Lai jam būna 
lengva ilsėtis.

★
Massachusetts valstijoj kiek

vieną sekmadienį yra net trys 
lietuvių radijo programos. 
Kiek man teko pasikalbėti, 
tai geriausiai žmonėms' patin
ka Gjntaro radijo programa. 
Ji yra neilga, bet įvairi, gra
ži dainomis ir naudinga in
formacijomis.

Antroj vietoj yra L. Me-

rasy- 
rašomąjį. 

sėdi mokslo 
komjaunuoliai V. 

End riukaitis, 
jaunuolė Ta

te m os. 20
II-ją

Raseinių Gimnazijoje

RASEINIAI, geg. 25 d. — 
šiemet Raseinių gimnazijos 
abiturientų laidojo egzaminus 
laiko 26 moksleiviai.

Abiturientai pradėjo 
ti lietuvių kalbos 
Pirmose eilėse 
pirmūnai -
Baravičius, J. 
Kreismontas ir 
mošauskaitė.

Paskelbiamos 
abiturientų pasirenka 
temą — apie kolektyvinius 
ūkius. Antrąją temą taip pat 
pasirenka ir abiturientai V. 
A bromas ir D. Karaliūtė — 
kolektyvinių ūkių valstiečių 
vaikai. Jiems ši tema artima 
ir suprantama. Jie savo aki
mis mato, kad kolektyviniai 
ūkiai jų tėvams neša gražų 
ir pasiturintį gyvenimą.

Tik tarybų valdžios dėka 
Karaliūtė ir Abromas baigia 
gimnaziją, o jų tėvai kuria 
laimingą gyvenimą kolektyvi
niuose ūkiuose.

Sėjos Planą Įvykdė su Kaupu 
KA1Š1ADOR1A1, geg. 18 d.

Pirmoji pavasario sėja mūsų 
kolektyviniame ūkyje “Nau
jasis gyvenimas” buvo didelis 
egzaminas mūsų kolektyvinio 
ūkio valstiečiams, tačiau mes 
jį išlaikėme gerai. Pavasario 
sėją mes sutikome su gerai 
atremontuotais žemes ūkio 
Įrankiais, iš anksto apsirūpi
nę mineralinėmis trąšomis, su
darę sėjos planą ir parengę 
kitas priemones.

Sėją mes baigėme pirmo
mis gegužės mėnesio dieno
mis. Ją vykdant didelę pa
ramą mums suteikė partijos 
valsčiaus komitetas ir Kaišia
dorių MTS.

Palyginti su 
tais, pavienio 
metais, pasėlių 
išsiplėtė. Ypai 
daugiamečių ir pašarinių žo
lių pasėliai, kas sudarys go
resnes sąlygas plačiau išvys- 

praeitais 'me- 
ūkininkavimo 
plotai žymiai

lodijos/ kurioms vadovauja 
Lapenai. Jie muzika ir daino
mis gerai palinksmina klau- 
sovus. Paskutinėje vietoje 
yra Minkaus. Jo programa 
pritaikyta daugiausiai dėl jo 
biznio. Jis suteikia progą kal
bėti visiems, kurie tik nori 
plūsti ir niekinti demokrati
ją ir demokratinius žmones. 
Šią pastabą darau todėl, kad 
Minkus per radiją prašo atsi
liepti klausytojus, 
k a jo programa, 
laikrašti ir suteikiu 
mą.

ar patin-
Taigi per 

atsaky- 
Miškų Klajūnas.

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

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

j tyti kolektyviniame ūkyje 
gyvulininkystę.

Vasarinių kviečių, gyvenda
mi pavieniuose ūkiuose, mes 
visai nesėdavome, o dabar 
kolektyviniame ūkyje turime 
pasėję 9 hektarus. Viso va
sarinėmis kultūromis apsėjo- 
me 64 hektarus ir tokiu bū
du sėjos plan j Įvykdėme 123 
nuošimčiais. V. Ratkevičius.

darbuose ak- 
Vilniaus miš
ri ėsty to j ai ir 

žmonių kolek- 
atidirbti

Miškų Technikumas 
Viršijo įsipareigojimus

VILNIUS, geg. 25 d.—Nuo 
pat pirmųjų talkų dienų me
delių sodinimo 
tyviai dalyvavo 
kų technikumo 
studentai. 154 
tyvas savo pažadą 
po 25 valandas įvykdė ir vir
šijo. Jie pirmieji Vingio par
ke pradėjo medžių sodinimą. 
Dėstytojai ir studentai-miški- 
ninkai kitų kolektyvų talki
ninkams patarė, kaip geriau 
atlikti medžių sodinimo dar
bus.

Kolektyvas dirbo ir praplo
čiau! Jasinskio gatvę. Miškų 
technikumo dėstytojai ir stu
dentai savo įsipareigojimus 
Įvykdė 228%.

Komjaunimo ir profsąjun
ginei organizacijai padedant, 
kolektyvas buvo suskirstytas 
brigadomis ir turėjo darbo 
grafiką. Gražų pavyzdį pa
rodė dėstytojai J. Geleževi- 
cius ir Z. Kaplanas, atidirbę 
po 60 valandų.

Moksleivių - talkininkų tar
pe pirmavo komjaunuoliai. 
Komjaunimo pirminės orga
nizacijos sekretorius A. Gie- 
drimas, komjaunuoliai J. Da- 
nusevičius, R. Kviklys ir kiti 
jau atidirbo sostinės atstaty
mo ii' puošimo darbuose dau
giau kaip po 60 valandų. Nuo 
jų neatsiliko ir kiti jaunuo
liai. St. Kaupas, E. Naulic- 
kas, o taip pat nemaža kitų 
jų brigados draugų jau atidir
bo po 60 valandų.

Kolektyvas jau dirbo dau
giau kaip 8,500 valandų.
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PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

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

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

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

TeL EVergreen 7-6288
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JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS

Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

TELEVISION
SHUFFLE BOARD

Telefonas
EVergreen 4-9407

TELEPHONE 
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIUS 

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager

(Laisniuotas Bal sain uoto Jas)
Liūdčsio valandoje kreipkitės pas mus

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 
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Faktai ir Skaitmenys
★ šiais metais sostinės dar

bo žmonės talkos būdu ati
dirbo daugiau kaip 215,000 
valandų tvarkant ir puošiant 
miestą. 1.

1,250,000 plytų tal- 
šiemet išrinko iš 

ir atidavė miesto
kininkai 
griuvėsių 
statybininkams.

★ 6,666 įvairius medžius 
pasodino miesto talkininkai šį 
pavasarį sostinės gatvėse. 
Skveruose ir gatvių pakraš
čiuose pasodinta apie 15,500 
krūmų ir daug gėlių.

★ 31 paskaitą apie miestų 
apželdinimo svarbą, medelių 
sodinimą ir jų priežiūrą skai
tė Vilniaus miškų technikumo 
baigiamojo kurso moksleiviai 
sostinės gimnazijose.

PRANEŠIMAI
MONTELLO, MASS.

Teatrališkas Ratelis rengia meti
nį pikniką Lietuvių Tautiško Namo 
Parke, įvyks liepos 
pradžia 1 vai. dieną, 
zika, gerų valgių ir 
šom visus skaitlingai 
turėsite gerus laikus, 
maitis.

(July) 10 d., 
Bus gera mu- 
gėrimų. Pra- 
dalyvauti, nes 

— George Shi- 
(156-157)' '

SHENANDOAH, PA.
LLD 17 kuopos susirinkimas 

įvyks liepos 10 d., 10:30 vai. ryto, 
Mainierių salėje, kampas Main ir 
Oak St. Prisiuntė nominacijų blan
kas į ccntralinj komitetą, kurias tu
rime išpildyti, taipgi ir daugiau rei
kalų yra. Todėl meldžiu visus daly
vauti. - P. E. Sekr (156-7)

BALTIMORE, MD.
Liet. Prokresyvių Klubo susirin

kimas jvyks penktadienį, liepos (Ju
ly) 8 d. pradžia 8-tą vai. vakare, 
2108 Penrose Ave. Visi nariai ma
lonėkite dalyvauti, nes turime svar
bių reikalų aptarimui, 
mond, sekr.

S. Ray- 
(156-7)

Lietuvių organizacijos rengia pik
niką, sekmadienį, Aug. 7-tą 
Kardošiaus Shore, Evergreen 
Prašome kitų organizacijų tą 
nieko nerengti ir kviečiame 
dalyvauti mūsų rengiamame 
ke. LDS 48 kp. ir LLD 25 kuopos. 
—Kom. sekr. S. R.

ant 
Park, 
dieną 
visus 

pikni-

Didelis piknikas, rengia rusų ir 
ukrainų LWO organizacijos, įvyks 
liepos (July) 10 d. ant Kardošiaus 
Shore, PZvergrcen Park Išeis bu- 
sas nuo Lietuvių svetainės 11 vai. 
ryto. Kelionė $1.00.—Kom. sek. A.R.

(156-7)
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New Yorkas Tai Buvo Bent Piknikas!
Skersai-Išilgai

Antanas Bimba, grįžęs iš 
Laisvės pikniko (Maynard, 
Mass.), sako, jog piknikas bu
vo didelis, gražus, smagus ir 
malonus. Plačiau apie jį, be 
abejojimo, parašys mūsų ko
respondentai iš Massachu
setts. g;;

★

Koste Abekienė pirmadie
nio vakarą lėktuvu grįžo j 
Chicagą. Ji buvo Laisvės 
piknike, taipgi pirmadienį bu
vo nuvykusi į Jones Beach ap
sidairyti ir pasimaudyti. Lais- 
viečių piknikas viešniai labai 
patiko.

★

Franklin Delano Roosevelt, 
mirusiojo prezidento sūnus, 
šiuo metu kongresmanas, sa
koma, neužilgo tuoksis su Su- 
zana Perrin’iūte, niujorkiete. 
Kongresmanas Rooseveltas 
nepersenai išsiskyrė su savo 
pirmąja žmona Ethele du 
Pont’čiūte.

&
Paul Monte išplėšė iš vokų 

firmos (415 W. Broadway) 
tarnautojos $918, sėdosi tak- 
sin ir leidosi bėgti, o policma- 
nas jį vytis. Trafikui esant 
tirštam, taksis negalėjo smar
kiai važiuoti, na, ir Monte bu
vo suimtas palei Holland tu
nelį.

★

Liepos Ketvirtąją šiemet 
šventė miesto gatvių valyto
jai — šventė, bet už tai jiems 
buvo užmokėta. Nuo dabar 
gatvešlaviai gaus keturias 
šventes apmokamas, nors jie 
per jas nedirbs.

★

Benjamin C. Ribman, brook- 
lynietis žymus advokatas ir 
buvęs miesto švietimo tarybos 
narys, mirė praėjusį penkta
dienį.

★

Pietiniame Staten Islande 
tapo atidarytas naujas par
kas,—vadinamas Great Kills 
Park.

★
Lauritz Melchior, daininin

kas, liepos ketvirtąją dainavo 
visoje eilėje miesto ligoninių, 
kuriose gydomi karo vetera
nai.

Karščiausioje Dienele j e 
Šturmingiausia Valandėlė.

Praėjusia pirmadienis, Lie
pos Ketvirtoji, New Yorke bu
vo karščiausia diena Šiemet.

Apie 4 valandą po pietų 
karštis siekė beveik 97 laips
nius — oficialiai, o neoficia
liai, saulėje, karštis siekė virš 
100 laipsnių.

Bet, štai, apie 4 valandą 
iš New Jersės atsibeldžia vie
sulą, šturmingas vėjas su ne
dideliu lietum.

Padangėje debesys raitosi, 
siautėja. Vėjas - viesulą rai
to juos, — raito visą, kas 
stovi pakelėje, ką gali surai
tyti.

Bet vėjas - viesulą eina siau
ru ruožtu. Ten, kur jis siekė, 
karštis tuojau sumažėja arti 
15-ka laipsnių.

Na, ir ši viesulą, nelaukta, 
neprašyta viešnia, nusiaubė į 
jūrą, į Atlantą.

Bet ten, kur ji kliudė, pa
liko nemažų nuostolių.

Labiausiai nukentėjo esan
čios jūroje valtys ir nedidu«- 
kai laiveliai: jie buvo ap
versti, nunešti, “sumaišyti su 
vandeniu.” Motoriniai laive
liai, sakoma, labai nenuken
tėjo, — labai nukentėjo žė- 
glinįai (buriniai) laiveliai.

Keletas žmonių buvo už
mušta. Nemažai sužeista.

95 laipsniai karščio.
Saulutė spragina žemelę ir 

tuos, kurie ja vaikščioja.
Saulėta, gražu!
Nedidelis pietvakarių vėje

lis tingiai pūsnoja, judinda
mas Clinton parko ilgaam
žius medžius. Po medžiais— 
baltuoja, juda vienmarškiniai 
žmonės, — jųjų visa masė.

Kiti tingiai vaikščioja, šne
kučiuojasi.

Įžengiu į parką pačiame 
karštyje.

—Oi lylia, lylia, lylia, bal
nojau juodbėrėlį!... — skam
ba daina, plaukianti iš Kear- 
ny-Harrisono lietuvių grupės, 
kuri čia susidarė prie keleto 
stalų didelė: atvyko' pilnutė
lis busas, taipgi mašinomis.

Jie atsivežė ir smuikininką, 
kuris be paliovos čiulbina 
smuiką lydėdamas daininin- 
k u s.

Šokių salė dar tuštoka, nes 
orkestras dar nepradėjo gro
ti.

—Sveikas!
—Sveikas!
—Kaip gyvuojate?
—Puikiai! Tik tas karš

tis !. . .
—Kas čia bus! Kas bus!...
—Jau antras mėnuo ir nė

ra lašo vandens. Va, žiūrė
kit, kokia žemelė sausa, iš
troškusi, dulkėta!...

šitaip žmonės kalbasi.
Kiti prideda:
—Jeigu tokiame karštyje 

Laisvė galėjo sutraukti par- 
kan, savo piknikan tiek daug 
žmonių, — tai, bracia, yra 
kas nors!. . .

—Kur gi tu rasi geriau, 
kaip Laisvės piknike! — pa
stebi kitas.

Va, Cliffsidės žmonės užė
mę keletą stalų. Prie pirmo
jo pačiame gale sėdi Charles 
Steponavičius. Nepraleidžia 
jis nieko praeinančio nepavai
šinęs, nepasikalbėjęs, nepasi
sveikinęs.

— Suorganizavome tiek 
daug žmonių busu važiuoti, 
kad vėliau žiūrime, žiūrime, 
negalime visų sutalpinti! — 
juokiasi Steponavičius. — 
Nieks to negali padaryti, ką 
padaro mūsų miestas!

Steponavičiui organizuoti 
padėjo draugė Bakūnienė.

Iš Hartfordo atvyko pilnu
tėlis busas ir šešios mašinos,

Medžiaginių nuostolių pa
daryta taipgi nemažai.

Kaipgi antradienį, liepos 5 
dieną ?

Antradienį ir vėl saulėta, 
karšta; saulutė kepina, “kaip 
ant žarijų.”

Spėjama, jog antradienį, po 
pietų (šie žodžiai rašomi 10 
vai. ryto), bus virš 90 laips
nių karščio.

Lietaus nesimato ir jo nieks 
jau nebepranašauja.

Atsibodo!

Susituokė
Birželio 25-tą susivedė John 

Stupur su Edna Baniūtę iš 
Paterson, N. J., kur jaunieji 
ir apsigyvens, sugrįžę iš vedy
binių atostogų.

Jaunasis, sūnus ilgamečių 
Laisvės skaitytojų William ir 
Emilijos Stupurų, brooklynie- 
čių, sykiu su broliu Adomu 
yra dainavęs Aido Chore, 
taipgi dalyvavęs LDS ir ben
drai lietuvių jaunime nuo pat 
vaikystės. Savo sužadėtinę, 
dabartinę žmoną, tačiau jis 
susipažino savo sesers vestuvė
se. Stupurai džiaugiasi susi
laukę marčios.

Linkime jauniesiems laimės 
poroje! L. R.

pilnos žmonių.
—Kiek daug čia pažįstamų 

žmonių! Kiek daug svieto! 
Na, ir tokiame karštyje! — 
kalba žmonės, su kuriais tik 
susitinki.

Nei nebandau čia sužymėti 
iš toliau atvykusiųjų, nes ži
nau, jog negalėčiau pilnai vis
ką padengti!

Jau ir šešta valanda.
Laikas programai prasidėti.
Pasistoja D. M. šolomskas 

ir šaukia visus “prie tvarkos.”
Pirmiausiai pakviečiamas 

Brooklyn© Aido Choras, va
dovaujamas Jurgio Kazakevi
čiaus. Choras sudainuoja ke
letą liaudiškų dainų, akom
panuojant armonikų Choro 
vadovo sesutei, Florence. Ka
zakevičiūtei, šiemet high 
schoolę baigusiai.

Pirmininkas pakviečia vieš-* 
nią iš garsiosios Čikagos — 
Koste Abekienę, — tarti ke
letą žodžių, pasveikinti brook- 
lyniečius nuo čikagiškių.

Viešnia ragina visus remti 
mūsų spaudą, — tvirtumą 
kultūrinėje mūsų dirvoje.

Vėliau .iššaukiamas Rojus 
Mizara. Jis kalba apie Lais
vės poziciją, apie mūsų dien
raščio programą, apie tai, ką 
ji gina, už ką ji stoja ir prieš 
ką ji stoja visuomeninėje dir
voje. Padaro trumputę šių 
dienų pasauliožvalgą ir bai
gia, ragindamas visus juo la
biau remti savo dienraštį šiuo 
taip svarbiu laikotarpiu.

Buvo renkamos aukos dien
raščio finansams sutvirtinti.

Po programos Jurgio Kaza
kevičiaus orkestras pradeda 
groti, o jaunimas šokti.

Apie šį laiką renkasi vis 
daugiau ir daugiau jaunimo.

Publika eina salėn iki 8 va
landos. O tūli apie tą laiką 
jau grįžta namo.

Piknikas tęsiasi iki vėlumos, 
nes parke suvestos elektros 
šviesos — žmonės galėjo sė
dėti pavėsyje ir baigti pikni
ką geroje nuotaikoje.

Piknikas buvo didelis.
Niekad, tačiau, mūsų pik

nikas šiame parke nėra buvęs 
prie 95 laipsnių karščio.

Niekad jis nėra įvykęs to
kioje sausroje.

Šiemet oras tarytum bandė 
laisviečius, tarytum žiūrėjo, 
ar jie suvyks masiniai savo 
dienraščio metinin piknikan, 
—net ir tokiame nepalankia
me ore.

Jie suvyko.
Jie savo egzaminą išlaikė!
Garbė ir padėka jiems už 

tai! N.

Mirė
Elizabeth Pušienė, 60 metų 

amžiaus, gyvenusi 457 Keap 
St., Brooklyne, mirė liepos 2 
d., namuose. Kūnas pašarvo
tas S. Aromiskio koplyčioj, 
423 Metropolitan Avė., Brook
lyne. Laidotuvės įvyks liepos 
6 d., Šv. Jono kapinėse. Ve
lionė paliko nuliūdime sūnų 
William, tris dukteris, Nellie, 
Izabele ir Amelia.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi grab. Aromiskis.

Mary Hart (Nutauta), 27 
metų amžiaus, gyvenusi 110 
Harrison Avenue, Bald- 
win, L. I., mirė liepos 4 d., 
Meadow Brooks, ligoninėje. 
Pašarvota Chester Fulton & 
Son koplyčioj, Merrick Rd., 
Freeport, L. I. Laidotuvės 
įvyks liepos 7 d., 10 vai. ry
to, iš St. Christopher bažny
čios, Baldwin, L. L, į šv. Jono 
kapus, Brooklyne.

Velionė paliko nuliūdime 
tėvelius Joną ir Magdaleną 
Nutautus, du kūdikius, Mar
garet ir Jonuką ir seserį Mrs. 
Anne Stillwell. Laidotuvių 
apeigomis rūpinasi Fulton’o 
įstaiga.

Iš Lietuvių Kriaučių 
Nepaprasto Mitingo

Birželio 29 d. įvyko lietuvių 
kriaučių nepaprastas susirin
kimas unijos svetainėje, 11- 
27 Arion PI., Brooklyne. Pir
miausia buvo išrinktos ir da- 
pildytos komisijos į kriaučių 
lokalo pikniką, kuris įvyks 
liepos 30 d. Po to sekė rin
kimas lokalo užrašų sekreto
riaus Jogėlos. Paliktas tas 
pats aklamacijos būdu.

Antras iš eilės buvo rinki
mas vice-pirmininko Dominin
ko čiurlio, čia jau įvyko 
opozicija iš socialistų pusės; 
P. Tiškus apsiėmė palaikyti 
kandidatūrą prieš čiurlį. Bal
savimo pasekmės parodė, kad 
Čiurlis gavo balsų 123, o 
socialistas Tiškus 11, bet porą 
balsų skaitytojai - maršalkoj 
savo pridėjo, kad būtų “nom-j 
ber 13, hard luck.”

Delegato Ch. Kundroto rin
kime socialistas J. Glaveckas, 
pašokęs nuo kėdės, surinka, 
kad mes turime debartinį de
legatą gerinusį ii- aš rekomen
duoju palikti tą patį. Ch. 
Kundrotas likosi vienbalsiai 
išrinktas eiti delegato parei
gas.
Delegato Ch. Kundroto 
Raportas iš Dirbtuvių

Pirm negu raportavo, jis 
ačiavo kriaučiams ir kriauč- 
koms už jo išrinkimą antriem 
metam būti delegatu, bet pri
minė, kad tie žmonės, kurie 
mane šiandien pirmutiniai no
minavo, tikrai atrodo, kaip 
angelai, atskridę iš dangaus,, 
ir mane apsiaubė savo minkš
tais sparneliais. O kaip se
niai čia mane jie vadino pra
keiktu judošium ir kitais būd-Į 
vardžiais, nevertais nei peklos 
kamščio. Ot, Glaveckas ir tu
rėjo savo akis palenkti že
myn, kadangi į viršų žiūrint 
buvo perdaug šviesos. Dele
gatas prisiminę, kad didelė 
dalis kriaučių ii’ kriaučkų yra 
nubraukti nuo listo vakacijų 
gavime. Jis reinalavo, kad 
tas, kuris negavo vakacijų už- 
mokesties, ateitų į unijos ofi
są pas jį, delegatą, ir bus toji 
vakacijų užmokestis gauta.

Reikia pasakyti, kad šitas 
susirinkimas buvo socialistams 
tikras baubas: kuris kur buvo 
pakilęs, tai į sieną su kakta 
atsimušė.

Ar nebūtų laikas septyniems 
broliams miegantiems prasi
blaivyti ir liautis lokale su
irutes darius?

J. Stakvilevičius.

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)

X)O<XX>OOOOO<XXX>OOO<X>OOOOO<X

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.
Maliavojlmu ir senų namų pertaisy
mu 1 moderniškus, esame pasižymėję 

kaipo ekspertai.

Klauskite mūsų aprokavimo arba 
patarimo dėl pertaisymo namų.

Prašome kreiptis: 
63-26—53rd Drive

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

»

c<xxx>o<xxxxxxxx>ooooo<xxx>o<>

Išvyko Atostogų
Julius ir Marijona Kalvai

čiai linksmai pabalia.vojo'dien- 
raščio Laisvės piknike, o po 
pikniko, sakė juodu, važiuos 
į Rochester, N. Y., ten pra
leisti porą savaičių atostogų.

—Pasimatysite ten su lietu
viais? — paklausėme.

—Važiuojame į tą rojišką 
gražiąją vietelę, į Antano ir 
Monikos Arlauskų vasarvietę 
— Glen Edyth Hotel, West 
Webster, N. Y. Tad norėsime 
ten daugiausia pabūti, pasil
sėti. Mano Marijona pernai 
pavargo važinėjant svečiuose 
po visus tuos gerus ir vaišin
gus žmones. Tad nors mes 
juos, o jie mus labai mylime, 
tačiau vis viena šiemet bandy
sime mažiau važinėtis. Mes 
tikimės, kad rochesteriečiai 
atvažiuos pasimatyti su mumis 
vasarvietėje, — viltingai išsi
tarė Julius.

—Vis viena neiškęsime nors 
teartą nenuvažiavę. Ketvirta
dienio vakarą tikimės nuva
žiuoti į Gedemino Draugijos 
salę, lankytis salės kliube,— 
dadėjo d. Kalvaitienė.

Kalvaičiai—geri laisviečiai, 
ilgamečiai dienraščio skaity
tojai ir prieteliai, o Marijo
na dar ir daugelio pramogų 
labai gabi ir nuoširdi gaspa- 

dinė. Dirba ji Laisvei, dirba, 
liuteriečiams, dirba savo ko
lonijos — Ridgewoodo—kuo
poms, dirba ir Moterų Apšvie- 
tos Klubui. Linkime gerai pa
silsėti ir smagiai pabuvoti už
pelnytoje atostogoje. D.

Klubas neregiams tapo ati
darytas Brooklyne, Carlton ir 
Greene Ave. kampas. Jis 
pavadintas Ligth B«oy Club. 
Klubas turi auditoriją, kurio
je telpa 500 asmenų.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LDS 1 kuopos susirinkimas jvyks 
liepos 7 d., Laisvės svetainėj, 427 
Lorimer St., Brooklyn, N. Y. Visi 
nariai • stengkitės atsilankyti. Apsi
žiūrėkite, kad nesusispenduotumėt. 
Pradžia 7:30 v. v. — Prot. sekr.

PAJ1EŠK0JIMAI
Pajieškau brolio Juozo Ališausko, 

gyvenančio Brooklyne. Prašau jo 
paties atsišaukti, arba kas žinote, 
kur randasi, pranešti man — jo se- 
serei. Esu atvykus iš Cleveland, O. 
ir čia Brooklyne manau pabūti kele
tą dienų. Tak prašau kreiptis se
kamu adresu. Magdalena Raulinai- 
tienė, 427 Lorimer St., Brooklyn 6, 
N. Y. (156-157)

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y.
(1—2 dienom Valandos: į g—g

Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0203
■ ...... . '**'***

Egzaminaojam Akis, 
: Rašome Receptas

Darome ir Pritaikome Akinins

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842
JL ttTFtF’F

GERI PIETOS!
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.

MMMfl BSrM MFJB ■ f-fJB v? A

Jonas Petkus
Lankėsi Laisvėje

šeštadienį, Laisvės pikniko 
proga, aplankė mus Jonas 
Petkus iš New Haven, Conn. 
Jis užėjo į Laisvės įstaigą, ap
žiūrėjo spaustuvę, matė, kaip 
spausdinamas dienraštis ir 
kaip daroma ekspedicija. Sa
vo dienraštį Jonas Petkus 
apdovanojo $5.00. Jis taipgi 
dalyvavo Laisvės piknike, čia 
jis rado gerus draugus Sut
kus ir linksmai praleido laiką.

TEATRININKAMS
Visi Liaudies Teatro nariai 

esate prašomi šio ketvirtadie
nio vakarą, liepos 7, pribūt į 
Kultūrinį Centrą, ne vėliau 8- 
tbs valandos. Išklausysime 
d-go Juškos parašytą komedi
ją ir pasitarsime kitais sku
biais reikalais. Valdyba.

New Jersey valstijos aukš
čiausio teismo sprendimas 
“tų 6-šių” negrų byloje pa
darė gilaus įspūdžio New 
York o miesto negruose. Kaip 
žinia, tie šeši negrai buvo 
nusmerkti mirti ir sėdėjo mir
ties kameroje. Aukščiausias 
teismas surado, kad jie ne
teisingai buvo nusmerkti. Nu- 
smerktuosius gynė Civil 
Rights Congress.

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

Tuojau kreipkitės į Laisvės įstaigą ir gaukite šviežio 
medaus. Medus yra reikalingas jūsų sveikatai.

(Į kitus miestus nesiunčiame)
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TONY’S X
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

.DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

Valandos:
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Penktadieniais uždaryta
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Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISION

Tel. EVergreen 4-9612

6 pusi.—Laisve (Liberty, Lath. Daily) — Tree., Liepos 6, 1949

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVENUE BROOKLYN, N. Y.

Svečias iš Chicagos
Walter Cook, chicagietis, 

atvyko savo atostogas praleis
ti Brooklyne. ' Kadangi jisai, 
kaipo geras vilnietis, yra taip 
pat ir dienraščio Laisvės pa
triotas, tad savo atsilankymą 
pritaikė prie dienraščio Lais
vės pikniko, jame dalyvavo, 
taipgi pasveikino Laisvę su 
$5.

Svečias buvo užėjęs aplan
kyti ir Lietuvių Kultūrinį 
Centrą, jo restaurante pieta
vo. Sakėsi jame lankąsis pir
mu kartu. Centras jam'labai 
patiko. Garbė ir nauda lie
tuviams turėti tokį centrą, sa
kė svečias. Visi privalome su
sidomėti jo gerove, suremti 
pečiais jo išlaikymui.

Draugas Cook apsistojo pas 
Mr. ir Mrs. Joną Jušką, vi
siems žinomąjį menininką, sa
vininkus visai šeimai čevery- 
kų krautuvės—Sundial Shoes, 

i 107-13 Jamaica Ave., Rich
mond Hill, N. Y.

—Draugiški žmonės, — sa
ko svečias apie savo šeiminin
kus, — pasitiko stotyje, ap- 
nakvydino, nors, kaipo biznio 
žmonės turi ir savu reikalu » • * 
nemažai. Ar.

Šeši asmenys buvo įkaitinti 
federalės valdžios už tai, kad 
1946 metais jie pervedė 100,- 
000 svarų cukraus juodajai 
rinkai.




