
Ambasadorius Kirk.
Jurgis Dimitrovas.
Jo Darbai Nemirs.
Tūliems Dipukams.

Rašo R. MIZARA

Alan G. Kirk, naujasis Jung
tinių Valstijų ambasadorius 
Tarybų Sąjungai, liepos mėn. 
4 dieną įteikė savo kredenci- 
jalus to krašto prezidentui Ni- 
kalojui M. švernikui.

Atlikdamas tas, diploma
tams įprastas rutiniškas par
eigas, ambasadorius Kirk pa
sakė ir kalbą.

Jis pabrėžė noro, kad tarp 
šitų didžiųjų kraštų viešpa
tautų geri santykiai, kurie 
vestų pasaulį prie taikaus 

’ sugyvenimo, prie ramaus, kū
rybinio darbo, 
dėjo darbuotis.

Jeigu mūsų 
taip kalbėjo ne 
mo, bet “iš
tai kiekvienas taikos trokštąs 
žmogus tegalės tik pasi
džiaugti.

Kiekvienam juk aišku: jei 
bus geri, normalūs santykiai 
tarpe Tarybų Sąjungos ir 
mūsų krašto, tai ir pasaulinės 
taikos viltys žmonėse sutvir
tės, — taika iš tikrųjų gy
vuos !

Bet, jeigu ambasadorius 
Kirk tai sakė tik “dėl viso 
ko,” tuomet padėtis nepasi
keis, šaltasis karas tęsis, neš
damas pasauliui nelaimę 
nelaimės.

Jis tam ža-

ambasadorius 
dėl formalu- 

tikros širdies,”

po

Jurgis Dimitrovas mirė.
Mirė milžinas, atlikęs pa

saulio proletariatui herkuliš- 
kus darbus.

Dimitrovas mirė sulaukęs 
67 metų amžiaus, kuris buvo 
sunaudotas tam, kad darbo 
žmonės būtų laisvi, kad jie 
susilauktų laimingesnio ryto
jaus.

Iš mažens buvęs zeceris, 
Jurgis Dimitrovas visą savo 
sąmoningą amžių praleido 
kovai už šviesesnį savo kraš
to, taipgi viso pasaulio dar
bo žmonių rytojų.

jis 
iš- 
jis 

premjeru

Būdamas sūnumi mažos bul
garų tautos, Dimitrovas tuo 
pačiu kartu per metų eilę 
buvo viso pasaulio proletaria
to vadovas, įkvėpėjas, jam 
kelio rodytojas į laisvę.

Kadaise savo tėvynėje 
buvo persekiotas ir iš ten 
tremtas, tačiau, ilgainiui, 
pritapo Bulgarijos 
ir mirė tose pareigose.

Stebinanti Dimitrovo drą
sa aiškiai buvo įrodyta “reich
stago padegimo” byloje Leip
cige, kur šis didvyris numas- 
kavo Vokietijos nacių vadus.

Nei joks k>tos šalies sūnus 
Maskvoje nebuvo taip pa
gerbtas, kaip Dimitrovas, iš
lydint jo palaikus Į 
tąją Bulgariją.

Dimftrovas mirė, 
mokslas, jo gražieji
džiai, palikti darbo žmonėms, 
niekad nemirs!

numylė-

bet jo
pavyz-

Dienraščio piknike Brook- 
lyne teko susitikti nemažai 
dipukų, — gerų žmonių, nau
jų mūsų prietelių.

Pasikalbėjus su jais, man 
norisi padaryti tūlos išvados.

Kai kurie dipukai perdaug 
didžiuojasi savo “mokslu.,” 
savo pozicijomis, kurias buvo 
užėmę Lietuvoje.

Besididžiuodami, jie dikčiai 
perdeda!

?tai, vienas 
savo praeitį: 
didelis, kokius 
nius jis turėjo, 
jo sėdįs, kitas 
sydamas ano 
man merkia akimis, šypsoda
masis.

Vėliau, priėjęs prie manęs, 
jis sako:

—Neklausykit, ponas, ką 
X kalbėjo: jis gerokai pame
lavo. AŠ ji pažįstu ir žinau 
jo praeiti. . .

pasakoja apie 
koks jis 
aukštus
. Na, o 

dipukas,
pasakojimų,

buvo 
laips- 
greta 
klau-

Vadinasi, tuščios, bereika-
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Čiang. Kai-šekas Laukia 
Naujos Karines Paramos 
Iš Jungtinių Valstijų
Čiangas Gąsdina Ameriką, kad Jei Komunistai-Liaudininkai 
Užvaldytų Kiniją, tai įsigalėtų Visame Azijos Žemyne

Taipeh, Formoza. — Ki
nijos tautininkų diktator. 
Čiang Kai-šekas kalbėjosi 

su dviem amerikiniais ko
respondentais; reikalavo 
naujos pagalbos iš Jungti
nių Valstijų karui prieš ki
nų komunistus - liaudinin
kus.

Čiang gąsdino Ameriką, 
kad jeigu komunistai už
valdytų Kiniją, tai jie, gir
di, užimtų ir visą Aziją, o

Wall Strytas Remia Angly 
Torius prieš Darbiečius

London.— Amerikos val
dovai susitarė su Anglijos 
torių (atžagareivių) parti
jos vadais parblokšti anglų 
Darbo Partijos valdžią An
glijoje ir anglų imperijos 
dalvse. Tokią naujieną par
nešė “socialistams” - dar- 

i biečiams anglų ambasado- 
! rius Sir Oliver Franks, at
lėkdamas iš Washingtono, 
kaip teigia Telepress žinių 
agentūra.

Anglu toriai ir Amerikos 
Wall Stryto politikieriai

Anglai Purtosi prieš 
Marshall© Diktatūrą

London.— Jungtinių Val
stijų iždo /sekretorius (mi
nistras) John W. Snyder 
siūlo, kad Anglija nuver
tintų (nupigintų) savo pi
nigus svarus sterlingu. An
glų valdžia tanu priešinasi. 
Anglijos iždo ministras 
Stafford Cripps grasina pa
sitraukti iš vietos, jeigu bū
tų numušta sterlingų ver
tė. Dabar svaras sterlingų 
laikomas 4 doleriais ir 3 
centais.

Anglijos valstybės iždas 
nusmukęs iki 1,600,000,000 
dolerių, skaitant auksu ir 
amerikiniais pinigais.

Bet Amerika reikalauja, 
kad Anglija doleriais iškei
stų savus sterlingus, ku
riuos sumokėjo už pirktus 
iš Belgijos ir kitų europinių 
kraštų daiktus. Anglai ne
sutinka.

Amerikinis Marshallo 
planas spiriasi diktuoti, 
kokiomis sąlygomis bus ve
dama prekyba tarp Anglijos 
ir kitų šalių.

Didėja anglų pasiprieši
nimai amerikinei diktatū
rai tarptautinėje prekybo
je.

lingos pagyros ima ant syk ir 
nužemina jų autorių.

Kam tas beribis gyrimasis?
Jis čia juk niekuo nepa

dės.
Ar ne geriau būti kukles

niu ?
Pakartoju: ne visi dipukai 

besaikiai giriasi, — tik dalis 
jų. Ir ši kukli pastabėlė yra 
tokiems taikoma.

tuomet būtų neišvengiamas 
naujas pasaulinis karas.

Korespondentai užklau
sė: — Gal kinų komunistai 
išstos prieš Sovietų Sąjun
gos vadus panašiai, kaip 
Jugoslavijos valdovas Tito 
daro?

Čiangas užginčijo tokią 
svajonę ir pabrėžė, kad Ki
nijos komunistai yra uo
liausi Sovietų Sąjungos 
draugai.

vers suruošti Anglijoj vi
suotinus rinkimus šiemet. 
Jie tikisi, kad per tuos rin
kimus bus pašalinta dar- 
biečių valdžia. Jinai su sa
vo šaltojo karo politika 
prieš Sovietus nusmuko 
darbo žmonių akyse.

Suklupo šaltasis Karas
Jau pats New Yorko Wall 

S t lyto Žurnalas praeitą 
ketvirtadienį ragino Jung
tines Valstijas apleisti 
žlungančią šaltojo karo po
litika, bet dėti Amerikos 
kapitalą į anglų imperijos 
kraštus ir kolonijas, naga] 
prezidento Trumano “ketu
rių punktų programą.” Tuo 
būdu Amerika, girdi, susti
prėtų ir, veikdama 
su aukštąja anglu 
galėtų toliau siekti 
patauti pasaulį.

Wall Strytui, be kitko, 
nepatinka, kad Anglijos 
darbiečiai “socializuoja” kai 
kurias pramones.

Tokiais sumetimais Ame
rika kliudys užsieninę dar- 
biečiu valdžios prekybą ir 
trukdys jiem paramą iš 
Marshallo fondo, kaip rašo 
Telepress.

išvien 
klase, 

užvieš-

“Tokio Rožė” Teisiama 
Kaip Išdavikė

San Francisco. — Fede- 
ralis apskrities teismas 
tardo vadinamą “Tokio Ro
žę”, kaip Jungtinių Valsti
jų išdavikę karo metu. Ji
nai tada, nuvykus Japoni- 
jon, šaukdavo per japonų 
radiją jankius neklausyti 
savo komandierių ir neko
voti prieš Japoniją.

Bet Amerikos valdžia ne
reikalauja Tokio Rožei 
mirties bausmės už tai.

Jinai yra iš japonų tėvų 
gimus Los Angelese. Gim
tasis Tokio Rožės vardas— 
Iva Toguri, bet ji ištekėjus 
už Portugalijos piliečio Fe
lipe D’Aquino. Jos advoka
tas todėl sako, kad Rožė 
jau nebuvo Amerikos pilie
tė, tai ir negali būti bau
džiama kaip šios šalies 
davike.

iš-

ORAS.—šilta, giedra.

Naujausios Žinios
Washington. — Demokratų kongresmanų vadai ketina 

reikalaut, kad dabartinė Kongreso sesija išleistų įstaty
mą senatvės pensijoms padidinti.

Seoul, Korėja. — Pietinės Korėjos liaudiški partizanai 
vėl susikirto su dešiniosios valdžios kariuomene.

Pietų Korėjos valdžia skleidžia paskalus, būk sovieti
niai kareiviai padeda partizanams.

Seoul, Korėja. — Milionas žmonių dalyvavo laidotuvė
se tautinio korėjiečių vado Kimo Koo, kurį nušovė fa- 
šistuojančio prezidento Syngman Rhee valdžios oficie- 
rius.

Washington. — Pranešama, kad Jugoslavijos Tito val
džia prašo apie $300,000,000 paskolos iš Jungtinių Valsti
jų-

Washington. — Čechoslovakijos valdžia atmetė kelių 
amerikonų prašymą leisti jiems ten atsilankyti.

Tuebingen, Vokietija. — Vokiečių teismas nuteisė tris 
savo tautiečius kalėjiman 18 mėnesių iki 5 metų už tai, 
kad jie dalyvavo nužudyme daugiau kaip 1,000 žmonių 
Grafeneck’o beprotnamyje.

Austin. Texas. — šios valstijos seimelis užgyre bilių, 
uždraudžiantį baltiesiems linčiuoti negrus. Pranešama, 
kad gubernatorius B. H. Jester pasirašys ta bilių, kuris 
reikalauja bausti linčininkus kaip kriminalistus.

Stockholm, Švedija. — Švedų liberalų laikraščiai smer
kė Amerikos ambasadorių Fr. Matthews už kurstančią 
prieš Sovietus kalbą, pasakytą Liepos 4-joj.

Damaskas, Sy rija. — Diktatorius gen. Husni Zayim 
skaitosi Syrijos “prezidentu” visam amžiui.

Roma. — Sicilijos gengsteriai rankinėmis granatomis 
ir kulkosvaidžiais užpuolė dvi policinės milicijos kareivi
nes Partinio miestelyje; užmušė 4 milicininkus, sužeidė 
3 kitus ir pabėgo.

Teismas Iškraipo Gil. Greeno Parodymus

Trenton, N. J. — Skaičiuojama, jog 44 dienų sausra 
sunaikino apie pusę daržovių New Jersey valstijoj. Saus
ra daro daugiau kaip pusę miliono dolerių nuostolių per 
dieną.

Berlin. — Keturių didžiųjų talkininkų komendantai 
pradės derybas dėl prekinio ir politinio bendradarbiavi
mo tarp rytinės-sovietihės Berlyno dalies ir anglų-ame- 
rikonų ir francūzų užimtos vakarinės miesto srities.

Athenai. — Graikijos monarcho-fašistų valdžia rėkia, 
kad Albanija ir Jugoslavija siunčia karinius reikmenis 
graikų partizanam, kovojantiem prieš fašistus.

(Tie riksmai liudija, kad partizanai peria kailį fašis
tam.)

New York. — Teisme 
prieš komunistu vadus pro
kuroras - kaltintoms M^- 
Gohev pakišo išpešiotas iš
traukas iš nusenusi o Jau
nųjų Komunistu Saiungos 
manifesto, išleisto 1934 me
tais.

Teisiamojo Gilberto Gree
no, Illinoiaus komunistu va
do, advokatai, pasipriešino 
to neva dokumento naudo
jimui. Advokatai nurodė, jog 
komunistai čia teisiami pa
gal Smitho įstatymą, išleis
tą 1940 metais. O pati 
Jungtiniu' Valstijų Konsti
tucija uždraudžia a kaltinti

lenkų Prekybos Sutartis 
Su Vakarine Vokietija'

Berlin. — Lenkija padarė 
1 metų prekybos sutartį su 
vakarin. Vokietijos ruož
tais, užimtais anglų, ameri
konų ir francūzų.

Lenkija pristatys vakari
nei Vokietijai $32,000,000 
vertės grūdų ir kitų maisto 
produktų, taip pat medienos 
ir magnesito metalo. Vaka- 

žmones už dalvkus. įvyku
sius pirma, negu išleistas 
užeinantis Inos įstatymas.

Teisėjas Medina užgyre 
iškramtytu sakiniu vartoji
mą iš to Jaunųjų Komunis
tų manifesto, neva kaipo į- 
rodvma. būk komunistai 
skelbę, kad reikėsią jėga ir 
prievarta nuversti Ameri
kos valdžią.

Tuom teismo 
iasi nustelbti 
dokumentinius 
parodymus, kad 
vadai niekur
Smith o istatvmo jokiais pa
našiais “mokymais.” 

vadai mo- 
skaitlingus 
komunistų 
komunistu 

neneržengė

rinė Vokietija už tai siųs 
Lenkiiai mašinas ir kitus 
reikalingus pramonei įren
gimus.

Lėktuvu atskridęs,
NUŠOVĖ VĖŽIAUTOJĄ
Crisfield, Md. — Virgini

jos valstijos policininkas, 
lėktuvu atskridęs, nušovė 
Marylando pilietį > Earlą 
Nelsoną už tai, kad Nelso
nas gąudė vėžius “Mary
lando valstijos vandenyje.”

Dienraščio XXXI.

Atlanto Paktas Įpareigoja 
Ameriką Kariauti, kaip 
Pripažįsta Sen. Connally
Amerikonų Armija Būtų Siunčiama ir prieš Liaudį, Kuri 
Vakariniuose Kraštuose Imtų Valdžią į Savo Rankas

Washington. — Demok
ratas senatorius Tom Con
nally karštai šaukė senatą 
užgirti Atlanto paktą —ka
rinę dvylikos vakarinių 
kraštų sutartį prieš Sovietų 
Sąjungą ir demokratinius 
jos kaimynus.

Connally, Senato užsieni
nių reikalų komiteto pir
mininkas, bandė įpasakoti, 
būk Atlanto paktas neįpa
reigoja Jungtines Valstijas

71,580,000 Unijistų
Pasaulinėje Sąjungoje

Milan, Italija. — Vyksta 
Pasaulinės i Darbo Unijų 
Sąjungos suvažiavimas. Da
lyvauja 240 delegatų iš 42 
šalių, atstovaudami 71,580,- 
890 unijistų.

Sąjungos sekretorius 
Loius Saillant, Francijos 
darbininkų vadas, atžymė
jo, jog Pasaulinė Unijistų 
Sąjunga dar paaugo, nepai
sant, kad dešinieji Ameri
kos CIO ir Anglijos unijų 
biurokratai ištraukė savo 
organizacijas.

Sovietų unijų delegatas 
Solovjev pasiūlė atsišaukti 
į amerikiečius ir anglus 
darbininkus, kurių vadai 
pasitraukė iš Pasaulinės 
Unijų Sąjungos. Solovjov 
kvietė juos palaikyti ryšius 
su Pasauline Sąjunga, 
paisant dešiniųjų vadų.

Suvažiavima sveikino dvi 
amerikinės CIO unijos — 
Kailiasiuvių ir Profesiona
lų.

Kalbėjo Meksikos darbi
ninkų vadas Vincente Lom
bardo Toledano, Generalės 
Lotynų Amerikos Darbo 
Konfederacijos sekretorius; 
Argentinos unijistų delega
tas Iscaro; Italijos katali
kiškųjų unijų vadas Rossi 
ir daugelis kitų.

ne-

818 Žuvo Liepos 4-tos 
j Švenčiy Nelaimėse

NelaimėseChicago.
nuo praeito šeštadienio iki 
Liepos 4 vidunakčio žuvo 
818 žmonių visose Jungtinė
se Valstijose, kaip apskai
čiavo Nacionalė Saugumo 
Taryba. Tai daugiau negu 
bet kada atsitiktinų mirčių 
ryšium su Liepos 4 d. šven
tėmis.

321 asmuo buvo užmuštas 
automobilių nelaimėse; 278 
nuskendo; 18 žuvo lėktuvų 
nelaimėse; 131 mirė kituose 
nelaiminguose atsitikimuo
se; 70 krito nuo karščių.

........ .. ............... .................................. f

Churchillo Pranašyste....
London. — Buvęs Angli

jos premjeras Churchillas 
pranašavo grupei reakcinių 
lenkų pabėgėlių, kad Lem 
kija kada nors “būsianti iš
vaduota” nuo liaudiškos 
savo valdžios.

LAISVĖ—LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

In the Eastern State*.
427 Lorimer Street, 
Brooklyn 6, N. Y.

Telephone: Stagg 2-8878

tuojaus stoti karan, jeigu 
kas užpultų bent vieną pak
tui priklausančią šalį. Bet 
toliau savo kalboje pripaži
no, jog paktas uždeda šiai 
šaliai tokią pareigą.

Jisai sakė, kad jeigu tik 
grūmotų tiesioginis ar 
“netiesioginis” užpuolimas 
vienam bei kitam Atlanto 
pakto kraštui, tai visi jie 
tartųsi daryti tam tikrus 
žygius.

“Netiesioginiu užpuoli
mu” (iš Sovietų pusės) se
natorius Connally vadino 
liaudiškų demokratinių val
džių įsikūrimą Bulgarijoj, 
Vengrijoj ir Čechoslovaki- 
joj-

Jeigu bent viena iš trijų 
šalių būtų priklausiusi At
lanto paktui tuo laiku, tai 
Jungtinės Valstijos būtų 
kariavusios prieš Sovietus,, 
kaip suprantama iš Connal- 
ly’o pareiškimo.

Jei Francijos’ar Italijos 
liaudis imtų valdžią į savo 
rankas, tatai būtų laikoma 
“netiesioginiu užpuolimu”, 
ir Amerika siųstų ten savo 
armiją. Tokia yra aiški iš
vada iš. senatoriaus Connal
ly kalbos.

Jis tvirtino, būk Atlanto 
paktas neatkreiptas prieš 
Sovietų Sąjungą, bet apsi
sukęs kartotinai atakavo 
Sovietus.

Sen. Connally taip pat ra
gino šią Kongreso sesiją 
paskirti $1,130,000,000 euro
piniams Atlanto kraštams 
ginkluoti per metus.

Trečiadienį senatorius 
Vandenberg, republikonų 
vadas, šaukė Senatą negai-. 
šuojant užgirti tą paktą. 
Užgy rimui reikia dviejų 
trečdalių balsų.

Valdžia tvirtina, kad gal 
tik 10 ar 12 senatorių bal
suos prieš Atlanto paktą.

Anglai-Amerikonai Gudriai 
Siūlo Berlyno Rinkimus

Berlin. — Kariniai ame
rikonų, anglų ir francūzų 
valdininkai perša suruošti 
bendrus visam Berlynui 
miestinius rinkimus. Jie 
valdo kur kas didesnę ir 
gyventojais skaitlingesnę 
vakarinę Berlyno dalį. To
dėl jie užsitikrintų laimėji
mą rinkimuose prieš rytinį 
Berlyno ruožtą, kuris So
vietų kontroliuojamas.

Suprantama, jog Sovietai 
atmes tą pasiūlymą.

Kiny Demokratai Sveikina 
Sovietinį Pasiūlymą

Peiping, Kinija. — Kinų 
Demokratinės Sąjungos 
laikraštis Kwangming svei
kino Sovietų užsieninio mi
nistro Višinskio pasiūlymą, 
kad ir Kiniją privalo daly
vauti paruošime taikos su
tarties su Japonija.

Amerika, Anglija ir 
Franci ja atmetė tą pasiūly
mą.
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Gen. MacArthur ir Komunistei
Mūsų okupacinės valdžios bosas Japonijoje, generolas 

MacArthur nemyli komunistų. Dar labiau jis priešingas 
pačiam komunizmui. Komunizmo filosofija esanti nesu
derinama su jo valdomos Japonijos gerove. Jis nori at- 
steigti tokią Japoniją, kokia buvo prieš karą, o Japonijos 
komunistai nori naujos Japonijos, — ■ tokios, kurioje bal
są turėtų ir darbo liaudis.

Todėl, sako MacArthur, veikiausia prisieis Japonijos 
Komunistų Partiją uždaryti ir komunizme skelbimą pa
skelbti kriminališku prasižengimu. Tam dirva jau pa
ruošta.

Amerikiečiai labai mėgstame kalbėti prieš diktatorius 
ir diktatūras. Bet štai mes turime diktatorių Japonijoje. 
Jis valdo Japoniją. Jis vienas nusprendžia, kas naudinga 
arba nenaudinga Japonijai. Jis uždarys politinę partiją 
tik todėl, kad besutinka su tos partijos veikla ir filoso-

MŪSŲ KUNIGĖLIAMS 
PASISKAITYTI

Pittsburgh© Lietuvių Ži
nios surado, kad kadaise 
ant svieto plačiai gyvavęs 
“krikščioniškasis komuniz
mas”, arba “meilės komu
nizmas”. Tai buvę tais lai
kais, kai Kristus pasirodęs 
ant svieto ir pradėjęs kovo
ti turtuolius ir galiūnus.

Šis klausimas visgi įdo
mus. Ypatingai juo turėtų 
susidomėti mūsų dvasiškieji 
tėveliai. Mes karštai pata
riame jiems pasiskaityti se
kamą iš L. Žinių ir rimtai 
pagalvoti, k a i p sunku 
jiems bus patekti dangaus 
karalystėn:

Kristaus mokslas turėjo 
begalinės įtakos, suraminda
mas vargšus ir perspėdamas 
turtuolius: “Vargas jums, 
turtuoliai, kurie turite (jau 
čia žemėje) suraminimą! 
Vargas jums, kurie esate so
tūs, nes iš tikrųjų esate al
kani! Sakau jums, jog leng
viau kupranugaris 
pro adatos 
turtuolis įeis

dienas. Šiemet Rojalis- 
Armija negalės ofensy- 
tęsti ilgiau kaip 30 die-vo 

nu.
“Iš savo pusės, Laisvosios 

Graikijos Armija, bekovo
dama prieš šitą fašistų o- 
fensyvą, praves visą eilę 
veiksmų po visą Grai
kiją. Ji užpuldmės ir paė
mus laikys didelius mies
tus. Užpuolimus ant miestų 
darys pagalba jų gyvento
jų, iš vidaus. Ant galo pra
ves savo platų ofensyvą ir 
dalyvaus paskutiniam mili- 
tariniam sprendime, kas 
kovą laimės.

“Athenų valdžia paskelbs

krizę ir pareikalaus dau
giau paramos iš Jungtinių 
Valstijų. O Laisvoji Grai
kija pradės smarkų taikos 
ofensyvą.

“Šita situacija iššauks 
labai karštų diskusijų viso
se Jungtinėse Valstijose.

“Daugelis europinių Mar
shall Plano šalių prisidės 
prie šio Laisvosios Graiki
jos taikos ofensyvo. Euro
piečiai pateiks tam tikrus 
sąlyginius pasiūlymus dėl 
baigimo civilinio karo Grai
kijoje. Pagaliau klausimas 
bus pakeltas ir Jungtinėse 
Tautose.”

Ordinai ir Medaliai Lietuvos 
Valstiečiams

Jungtinės Tautos ir Ekonominė Krizė
Jungtinių Tautų Ekonominių Reikalų Departmentas 

paskelbė raportą apie pasaulinę ekonominę padėti. De
partmentas suranda, kad toji padėtis nėra sveika, kad 
mes esame išvakarėse ekonominės depresijos arba krizės.

Jungtinių Tautų įstaigos raportas parodo didelį pra-l 
moninės gamybos pakilimą Europoje ir Tarybų Sąjun-| 
goję. Gamyba taipgi, kiek mažesniam laipsnyje, pakilo i 
Jungtinėse Valstijose ir Kanadoje. Tai buvo 1948 metais. 
Bet su 1949 metais prasideda Jungtinėse Valstijose ga
mybos sumažėjimas. Tas atsiliepia ant pasaulinės padė
ties. Kai gamyba puola, nedarbas auga. Krizė Jungtinė
se Valstijose pagimdys krizę visam kapitalistiniam pa
saulyje.

pralys 
skylutę, negu 
j dangaus k a-

Evangelija aiškiai kalba 
už vargšus, darbininkus, ap
leistuosius.

Kas daryti? Kur išeitis? Aiškaus atsakymo Jungtiniųl 
Tautų įstaiga nepateikia. Ji tik sako, kad reikia ieškoti 
priemonių užbėgimui depresijai už akių. Geriau turinti 
būti sutvarkyta prekyba tarpe tautų. Blogai, kad tūlos- 
šalys yra per daug pasirėmusios Jungtinių Valstijų pa-i 
rama. Jų prekyba paremta doleriais, bet kai pasibaigia! 
paskolos iš Amerikos, pasibaigia jų ir doleriai. Tokioje 
bėdoje yra atsidūrusi Anglija.

Gaila, kad ši jauna pasaulinė organizacija neturi aiš
kios programos, kaip kovoti krizę. Ji neiškelia ir neparo
do to fakto, jog ekonominė krizė gimsta kapitalistinėse 
šalyse. Jos nesiranda >ir negali rastis socialistinėje san
tvarkoje. Jeigu tai būtų parodyta, tai ir išvada savai
me būtu aiški. 

*>•

Pats Jėzus kilęs 
staliaus sūnus, 
žemos kilmės 

ir jo mokiniai; paprasčiausi 
žmoneliai seka jo žodį, gi 
turtuoliai ir mokslininkai 
atmeta arba klausosi su ne
pasitikėjimu, bijodami pra
rasti žemiškas gėrybes. Iš
ganytojas juos pasišaukęs 
tarė: “Jūs žinote, kad pa
gonių kunigaikščiai viešpa
tauja ant vargšų; nebus taip 
tarp jūsų : Kas tik norės bū
ti didesnis, tebūnie jūsų tar
nas, nes ir žmogaus Sūnus 
atėjo, ne kad jam tarnautų, 
bet kad jis pats tarnautų.” 

Šv. Jokūbas taipgi surami
na vargšus, 
turtuoliai 
šus, 
kūnas i 
o j ūs 
kaukite 
jums ateis.
puvo, ir jūsų drabužiai kan
džių suėsti. Jūsų auksas ir 
sidabras surūdijo, ir tos rū
dys priš jus ir suės jūsų kū
ną kaip ugnis. Jūs krovėte 
sau rūstybės turtus. Štai 
darbininkų užmokestis, kurį 
jūs ^sulaikėte, šaukiasi teisy
bės, ir jų šauksmas pasiekė 
Dievo ausi

VILNIUS, geg. 25 d. — 
Lietuvos TSR Aukščiausio
sios Tarybos Prezidiumo 
Pirmininkas J. Paleckis 
įteikė ordinus ir medalius 
apdovanotiems TSRS Auk
ščiausios Tarybos Prezi- * 
diumo Įsakais Lietuvos 
TSR kolektyvininkams — 
žemės ūkio pirmūnams. J. 
Paleckis įteikė Lenino ordi
ną, “Piautuvo ir Kūjo” 
aukso medalį ir raštą apie 
Socialistinio Darbo Didvy
rio vardo suteikimą Joniš
kio apskrities Karolio Po
žėlos . vardo kolektyvinio 
ūkio grandininkui Juozui 
Lekavičiui, apdovanotam 
už rugių derliaus po 30 
centnerių iš hektaro gavi
mą 15 hektarų plote 1948 
metais. Medaliai “Už darbo 
šaunumą” buvo įteikti ap
dovanotiems už kviečių, ru
gių bei cukrinių runkelių 
aukštų derlių gavimą 1948 
m.: Šiaulių apskrities 
myn” kolektyvinio i___
grandininkei Danutei Dar- 
gevičiūtei, Biržų apskrities 
“Aušros” kolektyvinio ūkio 
brigadininkui Jonui Lapė-

nosios žvaigždės” kolekty
vinio ūkio valstietei Teklei 
Kuliauskaitei, Biržų aps
krities “Aušros” kolektyvi
nio ūkio valstiečiui Stasiui 
Petrauskui, Joniškio aps
krities “Aušros” kolektyvi
nio ūkio valstiečiui Anta
nui Ramašauskui, Joniškio 
apskrities “Raudonosios vė
liavos” kolektyvinio ūkio 
valstiečiui Juliui Stankui, 
Kelmės apskrities “Perga
lės” kolektyvinio ūkio vals
tiečiui Jonui Stumbriui 
Biržų apskrities 
kolektyvinio ūkio 
Onai Tribaitei.

Be to, Darbo
sios Vėliavos ordinas buvo 
įteiktas Ginkūnų tarybinio 
ūkio grandininkui Vladui 
Jančauskui ir medalis “Už 
darbo šaunumą” — Impolio 
tarybinio ūkio grandininkui 
Aleksiejui Davidovui. -

Apdovanotųjų vardu ta-

Paryžiuje nuo gegužės 
23 d. iki birželio 20 d. po
sėdžiavo Keturių Didžiųjų 
— Anglijos, Franci jos, 
Jungtinių Valstijų ir Tary
bų Sąjungos užsienio mi
nistrai.

Jie buvo paėmę aptarti 
keturis klausimus: (1) E- 
konominė ir politinė Vo
kietijos vienybė ir atšauki
mas keturių okupacinių 
armijų iš Vokietijos; (2) 
Berlyno dalykas, kaip tai, į- 
vedimas vienų pinigų ir 
bendras sklandesnis tvar
kymas; (3) paruošimas tai
kos sąlygų Vokietijai, ir 
(4) paruošimas Austrijai 
taikos sąlygų ir sutarties 
dėl jos nepriklausomybės.

Konferencijai užsibaigus, 
keturi ministrai išleido pa
reiškimą. Pirmuoju klausi
mu sako, kad užsienio mini
strai tarsis New Yorke, šį 
rudenį”, kada 'ten susirinks 
Jungtinių Tautų Asamblė
ja. Taipgi įsakė okupacinių 
armijų komandieriams tar
tis, kad pagerinus ekonomi
nius ir politinius reikalus

ir de- 
keliu, 

Sovie- 
ardyti 
konfe-

Radi-

ir 
“Aušros” 
valstietei

Raudono-

tos konferencijos 
ir šaukia užgirti 

Šiaurinio Atlanto

jis sueina su

Debatai dėl Atlanto Pakto
49

Kongreso Senate prasidėjo debatai dėl užgyrimo Šiau
rės Atlanto Pakto. Kadangi abiejų didžiųjų partijų va
deivos yra pasisakiusios už Paktą, kadangi prezidentas 
Trumanas už Paktą galvą guldo, tai mažai bereikia abe
joti, jog Paktas bus priimtas.

Po užgyrimo Atlanto Pakto tuojau seks reikalavimas 
pusantro bilijono dolerių apginklavimui į tą Paktą įei
nančių šalių. Naujo karo kurstytojai jaučiasi labai gerai. 
Jiems šiuo tarpu sekasi. Labai džiaugiasi amunicijos ir 
karo ginklų gamintojai. Jie gaus milžiniškus užsakymus.

Tik Amerikos ir viso pasaulio darbo žmonėms šis Pak- lintų į šią filosofiją. Jis'ir
tas ir ginklavimasis nežada nieko gera. ■ gi baisiai prasižengia, kai

! šiandien taip įžūliai kovoja 
prieš komunistus, kurie 
kaip tik ir nori išgelbėti

Darbo Federacijos Klaida
Amerikos Darbo Federacijos vadai sugalvojo planą dėl

nistrų konferencijos nė 
“good bye” nepasakęs.

Tada karo kurstytojai 
užtraukė: “Amerika 
mokratija eis savo 
nesiskaitydama su 
tais.” Ir pradėjo 
Krymo ir Potsdamo 
rencijų sutartis 
“Roosevelto klaidą.”
jas ir komercinė spauda, 
senatoriai ir kiti valdinin
kai tik ir šaukė už karą. 
Visi jie tvirtino, kad nie
kados daugiau nesitars su 
Sovietais, nes būk.negalima 
susitarti. Įrodinėjo, kad ka
pitalistinis ir komunistinis 
pasauliai negali taikiai su
gyventi, kad jų tarpe karas 
neišvengiamas. Gan atsa- 
komingi asmenys mūsų » 
valdžioje siūlė “mesti ato
mines bombas ant Sovietų 
miestų.”

Bet štai įvyksta konfe
rencija Keturių Didžiųjų 
ir atsiekia eilę susitarimų. 
Suprantama, tas nepatinka 
tiems, kurie karo giesmę 
dainavo. Ir dabar jie bando 
mažinti 
reikšmę 
karinę 
Sutartį.
Kas privertė 
daryti susitarimą?

Anglijos, Francijos ir 
Jungtinių Valstijų diploma
tai įsitikino, kad gąsdinimai • 
neveikia į Sovietų politiką. 
Tuo kartu jie pajuto, kad 
liaudis visame pasaulyje 
stovi už taiką, prieš karą— 
Taikos Suvažiavimas New 
Yorke, Pasaulinis Taikos 
Kongresas Paryžiuje, Mo
terų Pasaulinis Suvažiavi
mas Vengrijoj ir kiti.

Kinijoj laimėjo liaudis. 
Stambios Komunistų Par
tijos, kaip Kinijos, Italijos, 
Francūzijos, Anglijos ir 
kitos, pasisakė, kad jeigu 
karas bus suruoštas prieš 
Tarybų Sąjungą, tai darbi
ninkai neis kariauti.

Tuo kartu Marshallo pla
nas įnešė suvaržymų pre
kyboje tų šalių, kurios 
gauna iš jo pagalbą. Bai
sus nedarbas Italijoj. Auga 
bedarbių skaičius Belgijoj, 
Anglijoj ir kitur. Labai di
dėja nedarbas mūsų šaly
je.

Visi šie ir daugelis kitų 
svarbių faktų veikė į kon
ferencijos dalyvius, vertė, 
kaip vienas tarybinis rašy
tojas pareiškė — “palikti 
diktavimą už durų.”

Taigi, atrodo, kad ir at
eityje šie faktoriai ir kiti 
veiks ir vers eiti prie ei
lės susitarimų, prie atsisa
kymo, nors laikinai, nuo 
karo politikos. Atrodo, kad 
bus išdirbtos ir priimtos 
taikos sąlygos su Austrija. 
Atrodo, kad pasauliniai im
perialistai vis mažiau turi 
galimybių kenkti liaudies 
demokratinėms respubli
koms. Prekybos ir konku
rencijos varžytines jau pa
rodė Anglijos ir Argenti
nos susitarimas, kad tar
pe Anglijos' ir Amerikos 
imperialistų “medaus mė- 
nesis” nėra amžinas.

Taigi, po Paryžiaus kon
ferencijos karo kurstyto
jams pasidarė sunkiau veik
ti, o taikos gynėjams — 
lengviau. D. M. š.

Manila. — Dešinysis Fi
lipinų prezidentas Elpidio 
Quirino ragino sudaryti 
Pacifiko Vandenyno šalių 
karinį paktą prieš komuniz
mą.

Tokio.
strų kabinetas planuoja 
griežtus policijos 
veiksmus prieš komunistų 
demonstracijas. > ..

Berlyno reikaluose taipgi 
įsakyta komandieriams, kad 
gerintų santykius, finansų 
reikalus, plėstų prekybą, 
kaip tarpe Berlyno zonų, 
taip ir okupacinių zonų.

Trečias klausimas palieka 
atviras, nes 
pirmuoju.

Austrijos reikaluose pa
daryta eilė
Vakarinės valstybės pripa
žino, kad Tarybų Sąjunga 
turi gauti iš Austrijos 
$150,000,000, kaipo nors 
daliną atlyginimą už tas 
skriaudas, kurias austrai 
jai padarė, kariaudami 
Hitlerio armijoj. Sovietų 
Sąjunga nusileido Korinti- 
jos reikale, kurią pirmiau 
reikalavo perduoti Jugo
slavijai. Susitarta, kad ten 
gyvenanti slovėnai ir kroa
tai neturi būti persekioja
mi. Išrišta ir visa eilė kitų 
klausimų.
Ka Parodo ši 
Konferencija?

Pirmas, dalykas: įvyki
mas šjos konferencijos, at- 
siekimas tūlų susitarimų, 
bendras paskelbimas jos re
zultatų ir ateityje darbų 
uždavė smūgį tiems, kurie 
įrodinėjo, kad “jokis susi
tarimas tarpe demokratų ir 
Sovietų negalimas”.

Pamename, kaip lapkričio 
mėnesį, 1|946 metais, Geo. 
Marshall pasiėmęs savo 
krepšį išėjo iš keturių mi-

nusileidimų.

T^l1*1 * v J ’**j . rybin. vyriausybei ir parti-
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sakydamas, kad 
skriaudžia varg- 

prieš kuriuos kaip per- 
trenkia: “Pabuskite, 
turtuoliai; verkite ir 

; dėl nelaimiu, kuri
Jūsų turtai su-į nuį, Joniškio apskrities 

I “Aušros” kolektyvinio ūkio 
brigadininkui Vincui Nor
kui, Joniškio apskrities 
“Pergalės” kolektyvinio ū- 
kio grandininkui Jonui Pe
trauskui, Šiaulių apskrities 
“Pirmyn” kolektyvinio ū- 
kio brigadininkui Stasiui 
Pikeliui, Šiaulių apskrities 
Gegužės Pirmosios” kolek
tyvinio ūkio grandininkei 
Monikai Sargūnienei ir Jo
niškio apskrities “Raudono
sios vėliavos” kolektyvinio 
ūkio grandininkui Aleksui 
Strockiui.

Medaliai “Už 
j imą darbe” buvo 
šiems kolektyvinių 
valstiečiams: Biržų

(L. ž., birž.

Pats Lietuvos Žinių re
daktorius irgi nepadarytų 
klaidos, jeigu rimtai įsigi-

išgelbėjimo esą Čiang Kai-šeko režimo. Jie reikalauja, pasaulio varguolius iš skur- 
kad mūsų valdžia tuojau skubintųsi su visokia pagalba do namų nevalios, 
nacionalistams jų kovoje prieš komunistus.

Green, Woll, Meany ir kiti Federacijos šulai pamiršo, 
kad mūsų šalis jau sukišo Čiango režimui keletą bilijonų 
dolerių paramos. Dabar visi sako, kad tai buvo numeti
mas į vandenį.

Juo greičiau Čiango režimo likučiai bus likviduoti, tuo 
sveikiau bus Amerikai ir Kinijai.

Mūsų Mokytojai'Prabilo
Bostone prasidėjo labai svarbi konvencija National 

Education Association mokytojų departmento. Konfe
rencijoje dalyvauja penki tūkstančiai eilinių mokytojų 
ir mokyklų vedėjų. Pirmutinėje sesijoje konferencija pri
ėmė rezoliuciją, kurioje mokytojai griežtai pasmerkia 
valdžios pastangas įvesti mokytojams lojalumo priesai
ką. Beveik pusė valstijų jau turi įvedusius tokią priesai-

Iš GRAIKIJOS IR 
APIE GRAIKIJĄ 
', ‘-‘News 
buletinis 
svarbius 
kiją:

“Apie
kijos Rojalistų Armija pra
dės ofensyvą Vitsi-Gram- 
mos srityje, kur Laisvosios 
Graikijos armija turi su
koncentravus savo vyriau
sias jėgas. Pereitais -metais 
šis ofensyvas buvo pradė
tas birželio 14 d. ir tęsėsi

From Greece” 
numato sekamus 
įvykius apie Grai-

pasižymė- 
iteikti 

ūkių 
aps

krities “A u š r o s” kolek
tyvinio ūkio valstiečiui .An
driui Gerveliui, Joniškio 
apskrities “Pergalės” ko
lektyvinio ūkio valstiečiui 
Vladui Žlabui, Joniškio ap
skrities “Pergalės' kolek
tyvinio ūkio valstiečiui Juo
zui Drigotui, Šiaulių aps
krities ’’Gegužės Pirmo
sios” kolektyvinio ūkio 
valstietei Bronei Katilevai- 
tėi, Biržių apskrities “Auš
ros” kolektyvinio ūkio val
stiečiui Jonui Kontrimui, 
Šiaulių apskrities “Raudo-

jai padėkojo už suteiktą 
jiems aukštą kolektyvinių 
ūkių valstiečių darbo įver
tinimą Socialistinio Darbo 
Didvyris Juozas Lekavi
čius, kuris pasižadėjo 1949 
metais gauti derlių po 32 
centnerius rugių iš hekta
ro 19 hektarų plote. Gran- 
dininkas Aleksas • Strockis, 
brigadininkas Jonas Lape
nas ir kt. dėkojo partijai ir 
tarybinei vyriausybei už 
suteiktą garbę Lietuvos ko
lektyvinių ūkių valstiečiam 
ir įsipareigojo duoti dar 
aukštesnius derlius bei dė
ti visas pastangas, kad Ta
rybų Lietuvos žemės ūkis 
dar labiau klestėtų.

J. Paleckis 
apdovanotuosius 
Aukščiausiosios 
Prezidiumo ir Lietuvos TS 
R Aukšč. Tarybos vardu ir, 
palinkėjo jiems ir jų šei
moms laimės asmeniniame 
gyvenime ir tolesnės sėk
mės išauginant aukštus

pasveikino

Tarybos
derlius visų tarybinės Tė
vynės darbo žmonių gero
vei.
/ Lietuvos TSR Aukščiau
sios - Tarybos Prezidiumo 
vardu apdovanotiesiems 
buvo įteiktos vertingos do
vanos. • (ELTA)

Mokytojai argumentuoja, kad tokie įstatymai nereika
lingi ir nukreipti tik prieš mokytojus. Jie sako, kad jeigu 
reikia tokios priesaikos, tai ją turi padaryti*visi pilie
čiai. Kodėl iš kitų priesaikos nereikalaujama?

Gerai, kad mokytojai pasisakė prieš lojalumo priesai
ką. Reikalavimas iš jų tokios priesaikos yra metimas 
nuožiūros ant jų ištikimybės Amerikai.

Bet mokytojai daro klaidą, kai jie išstoja prieš loja
lumo priesaiką tik tuo argumentu, kad tai yra nepatei
sinamas užsipuolimas tik ant mokytojų. Atrodo, jog jie

nieko nesakytų, jeigu tas žygis būtų atkreiptas prieš vi
sus piliečius. Mokytojai turi suprasti, kad lojalumo prie
saikos reikalavimas yra reakcijos pasikėsinimas ant 
Amerikos žmonių civilinių laisvių ir demokratinių teisių. 
Prieš mokytojus lojalumo priesaika, prieš darbo unijas 
Taft-Hartley įstatymas^ prieš komunistus teismai — tai 
tik keli frontai, kuriais ta pati reakcija siekia to 'pa
ties tikslo. • ‘

Todėl ir kova turėtų būti bendra ir suvienyta prieš tą 
pačią reakciją. Deja, to supratimo dar nėra pasiekę nei 
mūsų darbo unijos, nei mūsų mokytojai.

John Santo (antrasis iš kairės), buvęs CIO Trans
port Workers Uniios finansų sekretorius, atsisveikina 
su draugais išplaukdamas laivu / Nieuw Amsterdam. 
Buvęs areštuotas deportavimui, kaipo “nepageidauja
mas svetimšalis,” Santo gavo leidimą “savanoriai”’ 

išvykti.

Japonijos mini-

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Ketv., Liepos 7, 1949



Gintaro Krante
* Rašo G.>

PALANGA. — Čia prasi
deda tasai Baltijos pajūrio 
baras, kuris geografijoje 
vadinamas gintaro krantu.

Nuo senų laikų daugelis 
Palangos gyventojų susiejo 
savo gyvenimą su gintaro 
gavimu ir apdirbimu. Ne- 

, išsemiamos jo atsargos glū
di žemėje, ant kurios stovi 
miestelis. Gintaras suran
damas dumbluose, kuriuos 
audra išmeta į pajūrio ko
pas. Jį čia surenka krante, 
gaudo tinklu iš laivelių, net 
pasineriant paima iš jūros 
dugno.

Čia nėra pramoninių to 
vertingo mineralo išgavi
mo; dideliais mastais jis 
atliekamas įpiečiau, Kalin
ingrado rajone, bet gintaro 
verslas uždeda antspaudą 
visam to mažojo pajūrio 
miestelio gyvenimo būdui.

Tame miestelyje veikia 
stambiausioji Lietuvoj gin
taro apdirbimo dirbtuvė. 
Čia yra puiki laboratorija, 
turinti pirmaeilius įrengi
mus: mufelinę lydymo kro
snį, hidraulinį presą, džio
vinimo kameras ir kitus į- 
rengimus, būtinai reikalin
gus moksliniam tiriamajam 
darbui gintarinės žaliavos 
išnaudojimo srityje.

Dirbtuvei vadovauja Vla
dislovas Navackas, žmogus 
įsimylėjęs gintarą ir daug 
pasidarbavęs, siekiant iš
vystyti Lietuvoje šią itin į- 
domią pramonės šaką.

Jis išmokė ir parengė ne
maža kvalifikuotų meistrų 
— Petkų, Milašį, Kernaus- 
kaitę, Derkintį ir kitus. Iš 
po jų rankų išeina aukštos 
meninės vertės dirbiniai — 
sagės, medalijonai, karoliai, 
tie patys papuošalai, kurie 
ligi šiai dienai laikomi bū
tina lietuvaitės tautinių rū
bų dalimi. •
Lietuviškos Kultūros 
Klestėjimas

Sekmadieniais ir šventa
dieniais tuos papuošalus dė
vi Palangos merginos. Tau
tiniais rūbais jos pasirodo 
scenoje, dainuoja chore, da
lyvauja meninės saviveiklos 
rateliuose.

Palangoje yra plačiai iš
vystyta meninė saviveikla. 
Prie valsčiaus Kultūros 
Namų įvairiuose rateliuose 
užsiima žvejai, kolektyvinių 
ūkių valstiečiai, sanatorijų 
darbuotojai, tarnautojai. 
Čia veikia partinis kabine
tas, kur skaitomos paskai
tos, surengiamos konsulta
cijos, duodami atsakymai į 
įvairius klausimus. Labai 
populiari yra miesto biblio
teka, turinti daugiau kaip 
3,200 tomų politinės, moks
linės ir grožinės literatū- 

-ros.
Palangos Kurortas

Visame jaučiafnas mies
telio tarybinio gyvenimo 
pulsas. Ypatingai jis jau
čiamas kurorto darbe; da
bar neįmanoma įsivaizduo
ti Palangą be kurorto. Čia 
viskas paruošta naujam se
zonui. Atiduodami naudotis 
keli nauji sanatorijų kor
pusai. Šią vasarą čia savo 
sveikatą pataisys ne ma
žiau kaip 6,000 darbo žmo
nių.

Prieš devynerius metus, 
buržuazinėje Lietuvoje, Pa
langa buvo nuobodžiaujan
čių turtuolių prieglobsčiu; 
jie pušyne pasistatė nuosa
vas vilas ir atvažiuodavo 
čionai vasarą neturėdami 
ką veikti. Buvo čia Smeto
nos vila, kurioje dabar yra 
vaikų namai. Buvo čia ir 
kitų fašistinių vadeivų ko-

Motiej finas
tedžai.

O nūnai gintaro krante 
buvusiuose grafo Tiškevi
čiaus bei kitų turtuolių na
muose ilsisi Tarybų Lietu
vos darbininkai, valstie
čiai, tarnautojai, mokslei
viai. Ir ne tik Lietuvos. 
Čionai atvažiuoja Maskvos, 
Leningrado, Ukrainos ir 
Baltarusijos gyventojai, ly
giai kaip lietuviai dabar 
naudojasi Krimo Pietų 
kranto, Juodosios jūros mi
neralinių vandenų gydyklo
mis.
Viskas Pasikeitė

Smetoniškieji vadeivos 
garsiai vadino Palangą ku
rortu. Bet kas tai buvo per 
“kurortas”? Prie pat jūros 
stovėjo vonių pastatas. Vo
nias priiminėti jame galima 
buvo tik vasarą. Arklys bu
vo toji varomoji jėga ma
žyčiam siurbleliui, kuris 
guminėmis žarnomis vari
nėjo jūros vandenį į vo
nias. Už maudymąsi čia 
reikėjo mokėti: pirkai bi
lietą — priimk vonią. Medi
cininę pagalbą Palangoje 
tegalima buvo gauti tik pas 
privatų gydytoją. Jokio sa
natorinio gydymo visai ne
buvo.

Miestelis tegyveno kelis 
mėnesius per metus, kada 
čionai suvažinėjo turtuo
liai. Bet ateidavo ruduo, 
imdavo pūsti šiaurės - va
karų vėjai — ir jis ištuštė
davo, apmirdavo iki sekan
čios vasaros.

Tarybų valdžia prikėlė 
gyvenimui visus Lietuvos 
kampelius, atskleidė lietu
vių tautos dvasinius savu
mus. Pranyksta amžinas 
skirtumas tarp' provincijos 
ir sostinės. Ir visi žmonės 
įsijungia į bendrą galingą 
tarybinio gyvenimo ritmą.
Dideli Pagerinimai
Kas metai kurortas vis ge* 

riau sutvarkomas, išplečia
mas, aprūpinamas naujais 
gydymo įrengimais. Iš Sta
lingrado gamyklos gauti 
medicininiai įrengimai — 
skirstomoji katedra, dušai; 
Šarko, cirkuliarinis, kylan
tis ir kiti. Įrengiamas gy
domasis pliažas su aeroso- 
lariumu, tentais oro vo
nioms, išplečiama fiziote- 
rapeutinė aparatūra diater- 
mijai, galvanizacijai. Stei
giamas funkcionarinės dia
gnostikos kabinetas, kuria
me bus įrengti aparatai 
nervų sistemos jautrumui 
išbandyti.

Vietoj primityvaus pobū
džio įrengimo jūros vande
niui paduoti pastatytas ir 
puikiai įrengtas didelis vo
nių korpusas su katiline, 
siurbimo stotimi, galingu 
vandentiekio bei kanaliza
cijos tinklu, sanitarine šva- 
rykla, dušais. Dabar ilsin
tieji ištisus metus galės 
naudotis gydomosiomis jū
rų voniomis.

Tarybų valstybė daro vi
sa, kad sergantiems ir ilsin
tiems sudarytų geriausias 
gydymo sąlygas. Apie tai 
byloja gausūs įrašai atsilie
pimų bei pasiūlymų knygo
je: “M'es sustiprinome savo 
sveikatą, puikiai pasilsėjo
me”, — rašo Vilniaus įmo
nių darbininkai Ulvydas, 
Poltaitė ir Grakštaitė. “Ne
sinori išvažiuoti iš sanato
rijos — taip gera mums čia 
ouvo”, — pažymi Lietuvos 
darbo-valstiečių grupė. “Iš
važiuojame žvalūs ir susti
prėję” — įrašo inžinieriai- 
leningradiečiai.

Visi, kas pabuvojo Pa
langoje — Baltijos gintaro

3 pusi.-—LaUve (Liberty, Lith. Daily) — Ketv., Liepos 7, 1949

Tarybų Lietuvos Miškų 
Ūkio Atkūrimas

Rašo

Lietuva visuomet buvo gar
si savo miškais. Jų itin tur
tingi masyvai buvo išsiplėtę 
visoje respublikos teritorijoje. 
Bet dėl grobuoniškos miškų 
e ksp 1 o atac i j os bu rž u az i n ė j e 
Lietuvoje, o vėliau vokiško
sios okupacijos laikotarpiu, 
Lietuvos miškai buvo smar
kiai išnaikinti.

Per buržuazinio - dvarinin- 
kiško viešpatavimo 20 metų 
Lietuvoje buvo iškirsta apie 
50 milijonų kubinių metrų 
medienos. Kasmetinis kirti
mas dvigubai prašoko nusta
tytą. -normalų kirtimą. Jei 
per vieną sezoną buvo iškirs- 
toma apie 20 tūkstančių hek
tarų miško, tai iš viso užso
dindavo tik 2-3 tūkstančius 
hektarų. Gabendami lietuviš
ką mišką į užsienį, užsienio 
miško pramonininkai —- gra
fas šuazelis, Broitigamas ir 
kiti susikrovė milžiniškus ka
pitalus. »

Lietuvos okupacijos laiko
tarpiu hitleriniai grobikai iš
naikino per 10 milijonų ku
binių metrų medienos.

Dabar visi miškai—liaudies 
nuosavybė, šių metų vasario 
mėnesį įvykęs Lietuvos komu
nistų partijos VI suvažiavi
mas didelį dėmesį skyrė res
publikos miškų ūkiui atkurti. 
Miškų sodinime aktyviai da
lyvauja kaimų ir miestų' gy
ventojai.

1947 metais, buvo sudaryta 
Lietuvos TSR Miškų ūkio 
Ministerija. Josios uždaviniai 
yra: miškatvarkos vykdymas, 
miškų fondų įskaita, iškirstų 
miško barų, aikščių, apdegu
sių vietų apželdymas, sėklos 
surinkimo organizavimas, 
miško apsauga ir tt. Minis
terijos aparatan pakviesti 
dirbti seni prityrę miškinin
kai, kaip antai, ministro pa
vaduotojas A. Kvedaras, Ro
kiškio apskrities .miško ūkio 
direktorius P. Bakanas, vyr. 
girininkas E. Majauskas ir 
■kiti.

Lietuvos TSR Miškų Ūkio 
Ministerija jau nuveikė dide
lį darbą. Visų pirma atlikta 
respublikos inventorizacija. 
Per dvejus su viršum metus 
tarybiniai miškininkai su
tvarkė 70% visų respublikos 
miškų.

Visi miškai suskirstyti į 2 
grupes. Prie pirmds grupės 
priklauso žaliųjų zonų miš
kai, kurortiniai, draustiniai ir 
dirvožemio bei laukų apsau
gojimo miškai. Šios grupės 
miškuose kirtimas yra už
draustas, išskyrus sanitarinį 
ir priežiūros kirtimą. Visi ki
ti miškai priklauso prie an
tros grupės, kur vykdomas 
kirtimas ne didesnis kaip nu
statyta metinė biržė.'

Pokariniais metais Lietuvo
je pasodinta ir užsėta 27 
tūkstančiai : hektarų miško. 
Vien tik 1948 metais buvo 
pasėta ir pasodinta 11,384 
ha miško, šiais 1949 metais 
numatyta pašėti ir paso
dinti penkiolika tūkstančių 
hektarų miško, o artimiau
siais metais apželdyti visus 
tuštaujančius ir arimui netin
kamus sklypus. Niekad pir
miau miško sodinimo darbai 
Lietuvoje neturėjo tokio pla
taus užmojo.

Be to, atliekami priežiūros 
kirtimo bei sanitarinio kirti
mo darbai, o taip pat dideli 
miškų priešgaisrinės apsau
gos’darbai. Pavasario ir va
saros metu didesnius miškus 
patruliuoja specialūs' lėktuvai, 
kurie nedelsiant praneša apie 
kilusį gaisrą.

Parengiami specialistų-miš- 
kininkų kadrai, Vilniaus miš
ko technikumas, kurio moks-

Algirdas Matulionis

lo programa apskaičiuota tre
jiems metams ir Vilniaus, 
Valstybinio Universiteto miš
ko fakultetas, kuriame moks
lo programa yra apskaičiuo
ta penkeriems metams, kas 
metai išleidžia dešimtis spe
cialistų - miškininkų. šiose 
mokslo įstaigose paskaitas 
skaito prityrę specialistai ir 
mokslininkai — prcf. T. Iva
nauskas, prof. A. Minkevi
čius, vyr. dėstytojas M. Jan
kauskas, V. Vaitkus ir kiti.

Prie* Lietuvos TSR Mokslų 
Akademijos steigiamas Miškų 
ūkio Institutas, kuris padės 
mokslinius pagrindus miškų 
ūkiui atkurti ir toliau išvys
tyti.

Dabar išleidžiama daug 
specialinės miškininkystės li
teratūros. Tik 1948 metais 
buvo išleista 11 knygų. Pir
ma, buržuazinėje Lietuvoje 
tokia literatūra beveik nebu
vo leidžiama.

Tarybų Lietuvos miškų 
ūkiui kuo sparčiausiai atkur
ti žymiu mastu padeda bro
liška sąjunginių respublikų 
pagalba. Siekiant sutaupyti 
miško medžiagą, į Lietuvą iš 
įvairių Tarybų Sąjungos mies
tų atsiunčiama: akmens an
glis, cementas ir kitos me
džiagos.

Tai, kad respublikoje didė
ja durpių kasimas ir sėkmin
gai vystosi statybinių medžia
gų pramonė, .taip pat įgali
na taupyti miško medžiagą 
statybose, dalinai pakeisti 
medieną kaip kurą.

Partija ir vyriausybė skiria 
labai didelį dėmesį miškų at
kūrimui. Tatai ryškiai maty
ti uždaviniuose, kurie yra iš
kelti pokariniame penkmečio 
plane ir TSR Sąjungos Minis
trų Tarybos bei VKP Centro 
Komiteto istoriniame nutari
me “Dėl plano laukų užuo- 
vėjinėms miško užtvaroms su
daryti, žalieninėms sėjomai
noms įdiegti, tvenkiniams bei 
vandens rezervuarams įreng
ti, siekiant užtikrinti gausių 
ir pastovių derlių gavimą 
TSR Sąjungos europines da
lies stepių ir miškų-stepių ra
jonuose.’’ šiame nutarime nu
matyti milžiniški savo mastu 
darbai miško sodinimo srity
je; jis atskleidė naują pus
lapį gamtos pertvarkymo is
torijoje. Jis padeda kuo 
sparčiausiai atkurti ir išvysty
ti Tarybų Lietuvos miškų 
ūkį.
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Grand Junction Colo. — 
Čionaitinis laikraštis “Sen
tinel” rašo, kad per dvejus 
metus dingę 30 tonų atomi
nės uraniumo medžiagos.

Eilė' žmonių stovi prie Bronxo 
apskrities pastato, laukdami 
paduoti aplikacijas dėl butų 
(apartmentų). Iš viso pri
duota 17,500 aplikacijų, kuo

met apartmentų tėra tik 
, 2,140.
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krante, išreiškia didelę pa
dėką komunistų partijai ir 
tarybinei vyriausybei už 
parodytą didžiulį rūpinimą
si darbo žmonių sveikata.
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LAISVES
JUBILIEJUS

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

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

Speciale Laida Atžymėjimui 
30 Metų Dienraščio Sukakties

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

Nelaukime Vajaus Gavimui 
Laisvei Naujų Skaitytojų

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

Sveikinkite Dienraštį Sukaktim
Patys Savo Iniciatyva

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

Jei norite kokių platesnių informacijų dėl pasiskelbimų ar 
kokių kitų reikalų, rašykite Laisvės Administracijai ir mes jums 
mielai suteiksime visas informacijas.

i

Visais reikalais kreipdamiesi, adresuokite:

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

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

4>

<♦)

<♦>

<♦>

<♦>

T 
t

<♦>

<♦>

<!>

<|>

<♦>

<f>

<♦>

<♦)

<♦>

<0

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

<f>

<!>

<♦>

<♦>

<!>

<♦)

<♦>

<♦>

<i>

<♦)

4>

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

<i>

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

!>

<♦>

<♦>

•>

>

4>

<f>

>



GRYNOS SĄŽINES ŽMONES
Parašė P. VERSIGORA Vertė N. ZIBERTAITĖ .

5-26-49 . —35—
-.................. . .■..■■_■■■ ______________________________________________________ ''&*____________________________ '________________________________________________________________ _

Tekstiliečiai darbininkai pikietuoja New Jersey valstijos seimelio rūmus, reikalau
dami pravesti įstatymą, pagal kurį būtų valstijoje statomi pigesni namai, taipgi 

kad būtų nedarbo kompensacijos (mokestys).

Pasirodė, kad vokiečių 
bataliono priešakinė kolona Įvažiavo 
tiesiai į du mūsų batalionus, įsitaisiu
sius Toneže. Dešimtoji kuopa, kurią iš
siuntė Kovpakas, priėjo prie tos Tonežo 
dalies kaip tik tuo metu, kai gatvėse 
įsiliepsnojo mūšis, o gurguolė sustojo 
miške ir buvo beišsiskleidianti važiuoti 
atgal. Kuopa trenkė į gurguolės uode
gą. Vokiečių tarpe kilo panika, bet jau 
temo, ir vokiečiai, naudodamiesi sutemo
mis, išsilakstė po mišką, palikdami di 
delį skaičių užmuštų ir daug vežimų. 
Visą naktį tęsėsi šaudymasis, bet, bijo
damas tamsoje pašauti savuosius, Kov
pakas nesiuntė kuopos mūšin. Veikė tik 
atskiros užuolandos ir žvalgai.

Auštant Karpenkos kuopa nuėjo ryš
kiais pėdsakais į šalį nuo kelio, miškan. 
Miškas buvo lyg savotiškas užrašas, 
kautynių protokolas. Visur timpsojo nu
kautieji, sužeistieji, aplinkui buvo išmė
tytos vokiškos kuprinės, erzac-veltiniai, 
katilėliai, bėgiojo išžaboti jojami arkliai 
nusmukusiais po pilvu balnais. Krūmuo
se tankiai stovėjo dviem arkliais pa
kinkyti vežimai, ir arkliai, pakinktais įsi

painioję krūmuose, išgąstingai prunkš
tė. Ten pat mes radome vieną pabūklą 
ir du minosvaidžius — beveik visus sun
kiuosius vokiečių bataliono ginklus. Vė
liau buvo rasta bataliono vado, majoro 
Štifelio, planšetė. Joje mes suradome 
įsakymą, atskleidusį mums neaiškų ligi 
šiol vaizdą: “Majorui Štifeliui. 42. XII. 
30 d. 23.00 valandą jums išeiti į Buch- 
čos šiaurinį pakraštį, gruodžio mėn. 31 
d. 00 valandą 00 minučių staigiu smū
giu sutriuškinti partizanų gaują. Atlie
kant uždavinį, turėti omeny, kad vaka
ruose, pietuose bei rytuose partizanai 
apsupti 417, 231, 232, 233, 105 batalio
nų.”

Rašęs įsakymą aiškiai nesuvokė, su 
kokiu priešu jam tenka susidurti, ir ba
talionas, užuot nutvėręs mus, pats pate
ko mums į rankas, bet dėl nakties tam
sos mes negalėjome išnaudoti tos pir
menybės iki galo. Panika vokiečių tarpe 
buvo baisi. Jie prarado pusę savo sąsta
to, tačiau visiškai sutriuškinti bataliono 
mums nepavyko, kadangi vokiečiai išbė
giojo greičiau, negu mes spėjome smogti 
jiems galutinį smūgį ir organizuoti viji- 
mąsi.

Po kelių dienų, atėję prie Turovo ir 
David-Gorodoko, mes pamatėme, kad 
pasprukęs batalionas nebuvo tinkamas 
kautis, kadangi likučiai jo kareivių tik 
dabar ėmė rinktis Turove. Jų reginys 
buvo labai apgailėtinas; kas be kepurės, 
kas vienu batu, kas be šautuvo. Atkiūti
nę į kaimą, vokiečiai verkė, prašė vals
tiečių duoti jiems nors kąsnelį duonos. 
Matomai, batalionas buvo visiškai mepa- 
ruoštas kautynėms su partizanais, o tas; 
kas skyrė jiems šį karinį uždavinį, taip 
pat nieko neišmanė šiame reikale.

Kai štabe vertėjas vertė mums aptiktą 
įsakymą ir priėjo ligi tos vietos, kur 
majorui Štifeliui buvo įsakoma sutriuš
kinti partizanus BuchČoje, Kovpakas sė
dėjo, niaukėsi, gnybčiojo barzdelę ir pa
šnibždomis plūdosi. Bet kai vertėjas pri
ėjo paragrafą, kuris skelbą: “Po gaujos 
sunaikinimo majorui Štifeliui peršukuo- 
ti miškus aplink nurodytą rajoną,” Kov- 
kakas atsilošė į kėdės atramą ir nusijuo
kė. Vertėjas nustojo vertęs, nustebęs žiū
rėdamas į vadą. Kovpakas springdamas 
juoku, ilgai negalėjo nieko ištarti. Paga
liau jis pratarė:

— Smarkiai peršukavo, oi, ir peršu- 
kavo...

Iš tikrųjų, jau antrą parą mūsų kovo
tojai vilko vokiečius, pakliuvusius “be- 
šukuojant” Tonežo mišką, ir jų mantą, 
išmėtytą po mišką. Kovpako juokas 
greitai paplito po dalinį, ir vyrai ilgai 
atsimindavo majorą Štifelį, “peršukavu- 
sį” Tonežo miškus.

XX
Mes išėjome iš Tonežo, norėdami pa

sitraukti į šiaurę ir surasti tinkamą 
lėktuvams nusileisti aikštelę, kuri buvo 
mums labai reikalinga. Pinsko pelkių ir 
didžiulių miško masyvų rajone ledinis 
ežero plotas buvo vienintėlė lygi vieta, 
kurioje galėtų nusileisti milžiniškos m a- ' 
šinos, skrendančios pas mus tiesiai iš 
Maskvos. Naktį į 1943 metų sausio 1 
dieną mes sustojome ant plento Turovas 
— David-Gorodokas, Olšanu ir kituose

sodžiuose.
Kovpakas buvo numatęs pakratyti 

David-Gorodoką, kadangi mums, ilgą 
laiką po Lelčicų ištupėjus miško rajo
nuose, išsibaigė tabakas, druska, cukrus 
iki kiti būtini produktai. Surinktomis 
žiniomis, David-Gorodoke vokiečiai visų 
šių dalykų turėjo perteklius. Reikalą pa
gadino Michailas Kuzmičius Siemenis- 
tas, tas pats keturiolikametis žvalgas, 
kuris basas buvo atėjęs pas Kovpaką dar 
Šumsko srityje. Per tą laiką berniukas 
tapo prityrusiu kareiva, šauniu žvalgu, 
landžiu bei drąsiu. Jis be paliovos zujo 
po koloną ir priešaky jos, buvo raitosios 
žvalgybos paties Kovpako ryšininku. Pa
prastai jis pirmutinis nulėkdavo į kai
mą ir, kol atvykdavo kolonos galva, spė
davo pranešti vadui, komisarui ar man, 
kur galima apsistoti, kas girdėti apie 
priešą, kaip gyvena žmonės, ar yra kai
me sergančių šiltine ir kitas reikalingas 
mums žinias.

Į Olšanus Michailas Kuzmičius taip 
pat įsiveržė anksčiau už visus kitus. Se
niūnas spėjo pasislėpti. Pririšęs arklį 
prie kaimo valdybos vartų, Kuzmičius 
įėjo į kontorą. Ant sienos kabojo telefo
nas. Vaikinas susidomėjo kevėrziška 
kaimo telefono dėžute. Pasuko rankeną, 
nuėmė ragelį. Atsiliepė telefonistės bal
sas:

— David-Gorodokas. Ko jums reikia? 
Kuzmičius minutę susimąstė, o paskui 

kibiai tarė:
— O, mat, panele, duok man gestapą. 
Gestapas atsiliepė, ir Siemenistas 

pradėjo su gestapo vertėju “malonų po
kalbį.” Siemenistas priminė gestapi
ninkams, kad šiandien naujų, 1943 me
tų išvakarės, ir pažadėjo jiems, kad at
vyksiąs asmeniškai su sava kompanija 
išgerti stikliuko degtinės. Šaunusis 
žvalgas prašė paruošti tinkamą užkan
dį. Ir kai gestapininkas paklausė, su 
kuo jis kalbąs, berniukas, išdidžiai įsi
rėmęs į šonus ir pamėgdžiodamas Kov
paką, atsakė:

— Su kuo kalbi, domies? — ir atsiko- 
sėjęs, blerbtelejo į ragelį: — Patsai čio
nykščių miškų šeimininkas su tavimi 
kalba, Kovpakas. Girdėjai apie tokį? Na, 
taigi! — ir išdidžiai pakabino* ragelį.

Aš įėjau į trobą kaip tik tuo momen
tų, kai jis tarė paskutiniuosius žodžius.

Kolona jau įslinko į kaimą, bėginėjo 
kvartirjeriai, vyko padalinių išskirsty
mas. Štabas, apsistojęs kaimo valdyboje, 
pradėjo savo darbą. Įėjo Kovpakas ir

• Semionas Vasiljevičius. Drauge su ma
nimi ir su Bazima ėmėme tartis, ar ver
ta naktį pradėti karinę operaciją prieš 
David-Gorodoką ar ne. Komisaras buvo 
linkęs į tai, kad be pertraukos reikia 
slinkti į šiaurę ir greičiau įrengti aero
dromą lėktuvams priimti. Kovpakas no
rėjo “pakratyti” David-Gorodoką. Anks
čiau aš nebuvau atkreipęs ypatingo dė
mesio į Siemenisto pasikalbėjimą telefo
nu, tačiau dabar jį atsiminiau ir papa
sakojau apie tai Kovpakui. Senis įsiuto 
ir liepė pašaukti žvalgą. Jis ilgai klausi
nėjo jį ir plūdo, o paskui užsipuolė ant 
manęs. Iš tikrųjų, tasai pokalbis suardė 
visus vado planus. O, matyt, Kovpakui 
labai magėjo. užgerti Naujus metus iš 
David-Gorodok6 rūsių. Iš esmės vokie
čiai buvo įspėti apie mūsų artumą: ir 
pats to nesuprasdamas, berniūkštis iš
plepėjo mūsų planus. Sumanymo teko 
atsisakyti, ir Naujų metų naktį mes 
praleidome bežygiuodami. Auštant mes 
priėjome Pripetę, o paskui, perėję ge
ležinkelį Kalinovičiai-Luninecai, atsidū
rėme Kunigaikščio-ežero rąjone.

Tačiau, kaip mes sužinojome po mėne
sio, gestapininkai taip buvo išsigandę 
pasikalbėjimo telefonu su Siemenistu, o, 
gal būt, ir papildomų dpie mūsų jėgas 
duomenų, gautų iš pabėgusio seniūno, 
kad, iš tikrųjų, Naujų metų naktį jie 
paliko didesnę David-Gorodoko dalį ir 
persikraustė į kitą Gorinės upės kran
tą. Hitlerininkai buvo įsitikinę, kad 
mes įvykdysime* savo grasinimą ir už
imsime David-Gorodoką. Tiltas per Go
rinę ties David-Gorodoku buvo jų užmi
nuotas, ir Naujų metų naktį jie praleido 
gynybos pozicijose. Matyt, mes ne visuo
met tinkamai įvertindavome savo jėgas 
bei tą baimę, kurią įvarydavome prie
šui. Daugelis galimybių taip ir likdavo 
mūsų neišnaudotų. (Bus daugiau)

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Prisidėsime prie gamtos 
apsaugos

VILNIUS, Kovo 3 d. — 
Karo metu ir pokariniam 
laikotarpyje Lietuvos TSR 
medžiojamoji fauna labai 
s u m a ž ėjo. Stambiesiems 
žvėrims ir paukščiams grę- 
sia visiško išnykimo pavo
jus. Briedžių, elnių, danie
lių ir kurtiniu, kuriu anks- 
čiau būta gausu, liko tik re
ti egzemplioriai. Šiandien 
jie yra tikrieji gyvosios 
gamtos paminklai. 1948 me
tų sausio mėnesį, darant 
visoje respublikoje medžio
jamosios faunos apskaitą, 
buvo pastebėta briedžių 70, 
elnių — 85, danielių — 20, 
kurtiniu —„380. Stirnų liko V v
taip mažai, jog dabar iški
lo reikalas visai uždrausti 
jas šaudyti. Kita naudingo
ji medžiojamoji fauna — 
kiškiai lapės, ūdros, vove
rys ir kt. taip pat sumažė
jo.

Iškirtus ir išnaikinus ka
ro metu miškus, nemaža 
dalis išlikusių žvėrių ir 
paukščių buvo priversta 
apleisti tas vietas, kuriose 
iš seno-^gyveno ir ieškotiš 
naujų; pagaliau labai išsi
sklaidė ir praretėjo. Išsi- 
sklaidžiusiems žvėrims ir 
paukščiams gręsė daug dau
giau pavojų iš plėšriųjų ir 
brakonierių pusės.

Medžioklės ūkio valdyba 
prie Lietuvos TSR Minist
rų Tarybos pirmaisiais sa
vo veiklos metais ėmėsi at
statyti Lietuvos TSR me
džioklės ūkį. Pirmon eilėn 
vedama kova su brakonie
riavimu. Be administraty- 
vinių priemonių^ kurios 
naudojamos medžiotojams 
sudrausminti, daromi žy
giai pereiti iš .primityvaus' 
medžioklės ūkio vedimo į 
intensyvųjį ūkį. Šią žiemą 
jau pasiruošta pradėti lau
kinės faunos šėrimą. Med
žioklės fondui praturtinti 
įsteigta 101 medžioklės 
draustinis — 107,000 ha 
ploto.

■ Tačiau šių priemonių ne
užtenka likusiems gyvosios 
gamtos paminklams apsau
goti. Be jau turimų medžio
klės draustinių, kuriuose 
tik nustatytą laiką heme- 
džiojama, yra svarbu turėti 
rezervatus. Rezervatas tai 
mažiausia paliestas gražio
sios gamtos kampelis su už
silikusiais retosios gyvūni
jos atstovais,* kur medžiok
lė visam laikui uždrausta, 
ir žmogaus šeimininkavimo 
įtaka čia galimai daugiau 
sumažinta. Rezervatų reik
šmė kultūros, mokslo srity
je be galo didelė.

Rūpindamasi gamtos ap
sauga mūsų vyriausybė pa
darė žygių- retajai faunai 
išsaugoti. 1948 m. lapkričio 

6 d. Lietuvos TSR Minis
trų Taryba savo nutarimu 
Nr. 818 “Dėl medžioklės re
zervatų įsteigimo ir jų ap
saugos Lietuvos TSR” 
įsteigė šiuos rezervatus:

Stumbriškio — Panevė
žio, Pasvalio ir Kupiškio 
apskr.; Kuršių Neringa — 
Klaipėdos apskr.; Punios 
Šilas — Alytaus apskr.; 
Gudų Giria — Varėnos ap
skritu Žagarės — Joniškio 
apskr.; Labanoro — Šven
čionių apskr.;, Užvinčių — 
Zarasų, Utenos ir Švenčio
nių apskr.; Jurbarko — 
Jurbarko ir Tauragės ap
skritu Verškainių - Šešuo
lių — Ukmergės apskr.; 
Padauguvos — Kauno ap
skritu Metelių — Alytaus 
apskr.; Vidzgirio — Aly
taus apskr.

Jau dabar Medžioklės 
ūkio valdyba prie Lietuvos 
TSR Ministrų Tarybos yra 
išskyrusi specialią rezerva
tų sargybą, bet-be vietos 
gyventojų talkos rezervatų 
apsaugos darbas neįmano
mas. Rezervatų aplinkinių 
gyventojų, medžiotojų ir 
gamtos mylėtojų padedami, 
bendromis jėgomis apsaū- 
gosim ir praturtinsim sa
vąją gamtą. Valsčių inteli
gentija — mokytojai, agro
nomai, miškininkai turės 
plačiai dalyvauti gamtos 
apsaugos populiarizacijos 
darbe, auklėti ir skiepyti 
jaunuomenei gamtos meilės 
jausmą.

Bet koks kėsinimasis į 
laukinę fauną yra neleisti
nas liaudies turto grobsty
mas. J. Šokas.

Darbo žmonės karštai pri
taria partijos ii’ vyriausy
bes nutarimui

BIRŽAI, kovo 3 d. — Su 
dideliu džiaugsmu Biržų 
apskrities darbo žmonės 
sužinojo apie naują parti
jos ir vyriausybės rūpini
mąsi tarybine liaudimi. 
Įmonėse, įstaigose ir kolek
tyviniuose ūkiuose vyksta 
susirinkimai ir mitingai, 
skirti nutarimui dėl naujo 
kainų masinio vartojimo 
prekėms sumažinimo.

Įvykusiame “Siūlo” fab
riko darbininkų ir tarnau
tojų mitinge senas gamybi
ninkas Andriuškevičius' pa
reiškė : .

— Aš dėkoju partijai ir 
vyriausybei už rūpinimąsi 
.mūsų liaudimi. Tuo metu, 
kai kapitalistiniuose kraš
tuose kainos kyla, mūsų 
liaudis kasdien ima vis ge
riau gyventi. Tai yra gali
ma tiktai mūsų tarybinėje 
valstybėje. Atsakydamas į 
Vado rūpinimąsi mumis, aš 
siūlau dar labiau pakelti 
darbo našumą, pagerinti 
gaminamos produkcijos ko

kybę ir įsipareigoju įvyk
dyti 6 mėnesių gamybinį 
planą iki gegužės 1 d., ga
mindamas tiktai pirmos 
rūšies produkciją.

Astravo malūno kolekty
vas įsipareigojo įvykdyti 
pusmetinį planą iki. gegu
žės 1 d., sutaupant 70,000 
rublių valstybinių lėšų, ir 
pastatyti lentpjūvę.

Darbininkų ir valstiečių 
korespondentų suvažiavi
mas Švenčionyse

ŠVENČIONYS, kovo 3 d. 
— Vasario 27 d. Švenčiony
se įvyko apskrities darbi
ninkų ir valstiečių kores
pondentų II suvažiavimas, 
kuriame gausiai dalyvavo 
visų apskrities valsčių ir 
daugelio apylinkių tarybi
nės spaudos aktyvistai, sie
ninių laikraščių redakto
riai, darbininkų ir valstie
čių korespondentai, o taip 
pat laikraščių skaitytojai.

Suvažiavime pranešimą 
padarė apskrities laikraš
čio “Už Tėvynę” redakto
rius Valiukonis. Pranešėjas 
iškėlė LKP (b) VI suvažia
vimo nužymėtus uždavi
nius, pabrėždamas, kad tie 
uždaviniai nusako ir darbi
ninkų bei valstiečių kores
pondentų darbą. Valiuko
nis nurodė, kad per pasta
ruosius metus darbininkų 
bei valstiečių koresponden
tų skaičius apskrityje išau
go trigubai, o sienlaikraš
čių skaičius prašoko 400. 
Apžvelgdamas jo redaguo
jamo laikraščio darbą, jis 
nurodė, kad “Už Tėvyne” 
maža dar populiarina že
mės ūkio pirmūnus, nedaug 
teskiria vietos tarybinei 
s t a t y bai, nepakankamas 
yra laikraščio medžiagos 
veiksmingumas. Prie laik
raščio nėra įsteigtas pra
dedančiųjų rašyti ratelis.

Po pranešimo vyko dis
kusijos.

Saldutiško valsčiaus vyk
domojo komiteto sienlaik
raščio “Į naują gyvenimą” 
redaktorius Bukauskas nu
rodė, kad tas sienlaikraštis 
maža dar terašo apie ko
lektyvinių ūkių statybą, ne
pakankamai kovoja prieš 
buržuazinės - nacionalisti
nės ideologijos pasireiški

Juozo Širvinsko-Schirvinsko Alias
Palikimai, Boston, Mass.

Sekant tyrinėjimą apie viršui minėto asmens gi
mines, atsišaukus bent dviem šimtams asmenų iš 
įvairių Lietuvos kraštų, liudijimu Mykolo NotrimOj 
velionio Juozo kaimyno it sykiu Amerikos dirbtuvėj 
dirbusio, velionis paėjo iš Rekčių kaimo, Kurisėnų, 
Lietuva. Jei kas žino apie velionį daugiau, prašau 
man pranešti.

Adv. F. J. BAGOCIUS>
302 W. Broadway^
So. Boston 27, Mass.

4 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Ketv.., Liepos 7, 1949

mus. Apskrities laikraščio 
adresu jis nurodė, jog “Už 
Tėvynę” mažai padeda sie
ninių laikraščių redakto
riams. Be to, “Už Tėvynę” 
nevisada reaguoja į kriti
nes korespondencijas.

Pečiulevičiūtė (Daugė
liškio valsčiaus klubo-skai
tyklos sienlaikraščio “Le
nino keliu” redaktorius) 
kalbėjo apie sienlaikraščio 
reikšmę keliant švietimo 
klausimus. Š v enčionių 
MTS direktorius, sienlaik
raščio “Traktorininkas” re
dkolegijos narys Skliaren- 
ka nurodė spaudos aktyvis
tų vaidmenį kovoje dėl sėk
mingo sėjos atlikimo. Mela
gėlių valsčiaus sienlaikraš
čio “Tarybinis darbuoto
jas” redaktorius Misiūnas, 
iškeldamas vis didėjantį ko
respondentų aktyvumą, nu
rodė, kad jie vis dėlto ope
ratyviau ir sistemingiau 
turi dalyvauti apskrities 
laikraštyje. Apie kritikos 
užgniaužimo faktus kalbė
jo suvažiavime Ignalino 
valsčiaus sienlaikraščio re
daktorius Miliutina. Miliuti- 
na siūlė apylinkėse regulia
riai organizuoti seminarus 
sienlaikraščių redkolegijų 
nariams. Didelius korespon
dentų uždavinius kolektyvi
nių ūkių statyboje iškėlė 
apskrities vykdomojo ko
miteto pirmininkas Iva- 
šauskas. Jis ypatingai pa
brėžė, kad reikia demas
kuoti buožių skleidžiamus 
šmeižtus. Korespondentų 
uždavinys, nurodė jis to
liau, yra sistematingai da
lyvauti Tarybų sesijose, ra
šyti apie deputatų veiklą. 
Ivašauskas iškėlė pageida
vimą, kad “Tiesa” plačiau 
parodytų kolektyvinių ūkių 
statyboje pirmaujančias ap
skritis.

Apie organizacinius sien
laikraščiu redkolegijų na
rių ir darbininkų bei vals
tiečių korespondentų užda
vinius kalbėjo partijos 
Švenčionių apskrities komi
teto sekretorius propagan
dos reikalams AnoČinas. Jis 
nurodė, kad spaudos akty
vistai turi padėti organi
zuoti sienlaikraščius kolek
tyviniuose ūkiuose ir regu
liariai jiems padėti. Kalbė
tojas smulkiai išanalizavo 
atskirų sienlaikraščių trū
kumus, ypatingai kritikos 
vengimą. Kalbėtojas kriti
kavo “Tiesą” už tai, kad ji 
per maža rašanti apie Šven
čionių apskritį.

Ryšium su suvažiaviiriti 
buvo organizuota daugiau 
kaip 100 sienlaikraščių pa
roda, kurioje buvo atsto
vaujami visi valsčiai.

Darbininkų ir valstiečių 
korespondentų suvažiavime 
kalbą pasakė “Tiesos” atsa
kingojo redaktoriaus pava
duotojas B. Fogelevičius.

Suvaži^imo dalyviai pri
ėmė plačią rezoliuciją, ra
ginančią dar labiau išplės
ti sieninę spaudą ir sustip
rinti darbininkų bei vals
tiečių vaidmenį kovoje dėl 
LKP (b) VI suvažiavimo 
nutarimų įvykdymo.



Detroit, Mich. Skaitytojo Balsai Hartford, Conn. Cleveland, Ohio
TRUMPOS PASTABOS IR MANO NUOMONĖ

Pablūdo visa reakcinė spau
da kampanijoj 
įlinkus ir progresą, 
su jais, kad jie nieko 
simokina iš istorijos, 
jie 
tai 
jy 
jie

prieš darbi- 
Ne laime 

nepa- 
Jeigu

imtų iš istorijos pamokas, 
suprastų, kad dabartinės 

pastangos yra veltui, kad 
tik sau nervus gadina...

Užėjus karščiams, daugelis 
skundžiasi, kad “per 
Manau, kad bus gera 
atsivėdinti naktiniame 
ke (moonlight), kurį
IJLD 52 kp.. šeštadienį, liepos
9 d. Beechnut Grove. Da- 
Jy vau kite ’

šilta.“ 
proga 
pikni- 

rengia

Nežinau, kas sumanė dien
raštyje Laisvėje pirmame 
puslapyje vienoj špaltoj tal
pinti “Vėliausias žinias,“ bot 
tai geras dalykas. Labai ge
rai, kad daikte ir trumpai 
paduodamos. Tos žinios įdo
mios ir lengvos skaityti. Taip
gi gerai, kad ir paskutiniame 
puslapyje yra trumpų ir įdo
miu žinučių, k •

Iš Kanados, Montreal o 
miesto, yra apsčiai įdomių 
žinučių. Reikėtų, kad ir iš 
kitų kolonijų būtų jų tokioje 
formoje. B. Muleranka.

Detroitiečiai gerai darbuo
jasi dėl dienraščio Laisvės 30 
metų jubiliejaus. O. Dems- 
kienės darbo rezultatai jau 
paskelbti Laisvėje. žinau, 
kad darbuojasi K. Nausėda ir 
A. Gotauta, o kur dar 
LLD 52 k p. nariai?

Cleveland, Ohio

kiti

Birželio 9 d. policininkas 
Holloman nušovė negrą 
R. Kennedy, 18 metų 
3919 Scovill Avė. Sako 
Įtarė negrą vagystėje ir 
dyme pabėgti. Na,
kada nušautasis jau nekalba, 
tai lengva pasiteisinti, 

šeši mėnesiai laiko < 
policininkas nušovė kitą 
grą, teisindamasis, kad

Earl 
ties 
kad 

ban-
žinoma,

lan- 
vie-

Vasaros laiku mažai 
kosi į susirinkimus, vieni 
nur prie ežero, kiti kitur. Ar 
nebūtų galima surasti visiems 
tinkamą vietą paežeryje ir 
ten atlaikyti susirinkimą?

lie
tas 
ėjo

Detroitiečiai. kurie aukojo 
minėjimui J. Kašminsko, 
pyksta ant Vilnies, kad tą 
minėjimą neįdėjo į Detroito 
Skyrių, o ant Laisvės — kad 
nebuvo uždėta, jog tai yra iš 
Detroito.

Dar kartą primenu, kad šį 
šeštadienį bus gera proga vi
siems atsivėdinti LLD 52 k p. 
naktiniame piknike. Beechnut

gatvę. Pasirodo, kad 
diskriminacija auga, 
atsakoma daugelyje 

vietų darbai. Kada nedarbas 
auga, tai juodspalvių padėtis 
darosi dar blogesnė. Gi tuo 
kartu visokį kapitalo tvarkos 
garbintojai šaukia, kad būk 
mūsų šalyje yra pilna “lais
vė.“ Tas jų tvirtinimas ne
sutinka su faktais. Rep.

skersai 
negrų

LLD 68 Kuopos Reikalais
Lietuvių Literatūros Drau

gijos 68 kuopos susirinkime 
tartasi ilgai apie būsimo pik
niko reikalus dienraščio Lais
vės paramai. Kuopa rūpina
si, kad piknikas būtų sėkmin
gas. Jis įvyks 14 d. rugpjū
čio, Lietuvių Parke, gražioj 
vietoj, E. Hartforde.

Girdėjau, kad Laisvės Cho
rui nepasiduoda ir Vilijos 
Choras iš Waterbury: jis ren
giasi taipgi dalyvauti. Reiš
kia, dainų programa bus tur
tinga ir graži. Tai lieka vi
soms lietuvių kolonijoms or
ganizuoti busus į šį pikniką.

Dar yra keli nariai, kurie 
nesumokėjo LLD duokles už 
1949 m. Todėl eilė draugų 
apsiėmė matyti tuos narius, 
ypatingai, kuriems sąlygos 
neleidžia atsilankyti į susirin
kimus, ir jų duokles iškolek- 
tuoti.

Gerbiami nariai, kurie dar 
esate nepasimokėję savo duo
kles, tai prašome ateiti į su
sirinkimą ir pasimokėti arba 
perduokite savo duokles per 
valdybos narius. Sekamas 
kuopos susirinkimas atsibus 
pirmadienį, 11 d. liepos, 7:30 
vai. vakare, 155 Hungerford 
St. Visi nariai prašomi at
silankyti.

LLD 68 Kuopos Valdyba.

Grove. Būtinai visi ir visos 
dalyvaukite. Koresp. D.

CHARLES J. ROMAN
Laidotuvių 

Direktorius
^5?

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

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Tel. Poplar 4110

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST

Lietuvis Kvietkų Pardavėjas
6762 FOURTH A VE., BROOKLYN 20, N. Y.

(Kampas 68th St.)

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

SHoreroad 8-9330
Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką, 

ko jūs reikalausite. \ 
Specialistai Pritaikymui

šermenims, Vestuvėms ir Bankietams
Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS 

FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

PAMIRŠTI REIKALAI
P,e re i t o j k o rėš p o n d e n c i j o j 

tūli dalykai buvo nepaminėti, 
tai draugai darė pastabą: 
“Jeigu rašai, tai rašyk apie 
viską.“ Gerai, aš dėl pasta
bų nepykstu.

Laisvės Choro susirinkime 
buvo plačiai kalbėta apie Me
no vasarinę mokyklą, kuri 
jvyks Worcesteryje, praside
dant su 7 d. rugpjūčio iki 21 
d. Į tą mokyklą Laisvės Cho
ras siunčia tris studentus. 
Vienas ims vaidybos kursą, 
antras—liaudies šokių. Šie 
bus po dvi savaites. • Trečias, 
tai dabartinė pianistė ir mo
kytoja, išbus mokykloj vieną 
savaitę, nes šeimyniniai rei
kalai neleidžia ilgiau būti, gi 
kita, tai turi mokyti chorą, 
nes Laisvės Choras yra apsiė
męs dainuoti Laisvės piknike, 
kuris jvyks 14 d. rugpjūčio, 
E. Hartforde, Lietuvių Parke.

Choras labai apgailestauja, 
kad mokytoja Wilma Hollis 
turės keliems mėnesiams pa
sitraukti iš mokytojavimo dėl 
šeimyninių reikalų. Choro 
nariai linki jai kuo geriausio 
ir pasitiki, kad ji vėl sugrįš 
prie choro mokytojavimo.

Wilmai pasitraukus, jos vie
tą užima dabartinė pianistė 
Grace Geilun-Gailiūnienė, ku
ri ir bus savaitę laiko moky
toja Meno vasarinėje moky
kloje. Reporteris.

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

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį

EVergreen 7-4774 \

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

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

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

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. V.

Tel. EVergreen 8-9770

Iš Konferencijos už Teisę 
Streikuoti ir Pikietuoti

Konferencija buvo suruošta 
Allerton Hotelyj. ] konfe
renciją buvo pakviesti valsti
jos gubernatorius Lausche, 
Clevelando majoras Burke ir 
Brooklyn majoras, kurio 
mieste randasi Fawick Air
flex dirbtuvė, kurioje yra 
laužomas streikas. Matomai, 
streikieriai manė, kad tie 
valstijos ir miestų valdininkai 
užtars juos, kada ypatiškai 
jiems bus dalykas perstatytas 
ir išaiškintas, kaip į juos atsi
neša Fawick Airflex kompa
nija, su kuria jų unija per 6 
metus mėgino taikiu būdui iš
rišti algų bei sąlygų klausi
mus.. Pastaruoju laiku kom
panija pasikėsinusi sulaužyti 
jų uniją išprovokavo streiką, 
o sulaužymui streiko pasikvie
tė Clevelando ir Brooklyno 
policijas ir Cuyahoga apskri
ties šerifą su keliomis dešim
timis mušeikų. O sumuštus 
ir areštuotus streikierius Com
mon Pleas teisėjas James C. 
Connell nubaudė negirdėtai 
aukštomis piniginėmis ir ka
lėjimo bausmėmis ir uždarė į 
kalėjimą po kaucija, viršijan
čia 2 milijonus dolerių, dar 
pagrasindamas, kad jeigu ir 
būtų tokia kaucija parūpinta, 
jis streikierių nepaleis iš ka
lėjimo. Valstijos gubernato
rius, Clevelando ir Brookly
no majorai tik prisiuntė po 
gražų pąsiteisinimo (laiškutį, 
dėl ko jie negalėjo atvykti į 
streikierių šaukiamą konfe
renciją. Tik tuose laiškuose 
nė žodelio, užtariančio strei
kierius, nė žodelio pasižadėji
mo suteikti streikieriam bent 
kokią pagalbą.

Tas aiškiai parodė, kad 
darbininkų išrinkti j aukštas, 
atsakomingas vietas ponai 
tarnauja tik turčiams - fabri
kantams. Argi galima tikėtis, 
kad Clevelando majoras, ku
ris siuntė raitą ir važiuotą po
liciją į kitą miestą laužymui 
kalbamo streiko ir Clevelando 
policijos automobiliuose buvo 
vežami streiklaužiai į Fawick 
dirbtuvę, dabar atėjęs užtar
tų streikierius? To negalima 
tikėtis.

Šiaip konferencija buvo 
skaitlinga atstovais nuo įvai
rių unijų bei kitų organizaci
jų. Buvo išduotas platus ra
portas, kaip unija bėgyje 6 
metų sugyveno su Fawick 
Airflex kompanija iki praei
to pavasario, kada kompanija 
pasikėsino pakrikdyti Electric 
United, CIO, uniją ir jos vie
ton įvesti Amerikos Darbo 
Federacijos UAW uniją. Ne
atsižvelgiant j tai, kad CIO 
turėjo didžiumą ir kad už 
streiką balsavo didelė didžiu
ma, Darbo Federacija, su 
Carl Smigel priešakyje, atėjo 
streiklaužiauti.

Konferencijoj buvo gerų 
kalbėtojų. United Electric 
unijos vadas Herbert Hersh- 
berg sakė: “Tik keli metai 
atgal kariavome, kad apsau
goti demokratiją. šiandien 
jau draudžiama ir kalbėti už 
demokratiją.“

Advokatas Davis, kuris gy
nė teisiamus Fawick Airflex 
streikierius, sakė, kad teis
muose jau nebegalima1 besiti
kėti darbininkams gauti be
šališką nuosprendį, ir kad 
Taftt-Hartley aktas bei Ohio 
valstijos legislatūros išleistas 
“laikinas“ streikų ir pikieto 
draudimas esą prasižengimas 
prieš Jungtines Valstijas. 
Baigdamas savo kalbą, adv. 
Davis sakė: Mūsų reakcijo- 
nieriai atvedė mus prie tokios 
padėties, kad jau laikas vi
siems sukilti, kad atitaisyti tą 
padėtį.

E. U. unijos viršininkė Ma
ry Reed pranešė, kad sušelpi- 
mas Fawick Airflex streikie
rių—kuknia ir maistas atsiei
na labai brangiai ir kad jau 
tam reikalui yra išleista virš 
14 tūkstančių dolerių. Todėl 
Reed atsišaukė į konferenci
jos delegatus, kad jie savo 
unijose, savo organizacijose

paprašytų aukų sušelpimui 
streikierių. Lietuvių Moterų 
Kliubo delegatės pridavė au
ką $10.

Konferencija pasiuntė nb- 
teistiems streikieriams užuo
jautos telegrama į Warrens
ville kalėjimą.' Taipgi išnešė 
rezoliuciją valstijos legislatū- 
rai, kad atmestų “tuolaiki- 
ną“ draudimą streikų ir pi
kieto ir kad išmestų teisėją 
James C. Connell iš Common 
Pleas teismo. Išrinktas veiki
mo komitetas. J. N. S.

ką, kad be kovos laimėjo di
delį pagerinimą.

Hearstas Džiaugiasi
llcarsto spauda labai gėri

si, kad Kalifornijos Universi
tete studentai . ir mokytojai 
priėmė priesaiką be jokio pa
sipriešinimo. Tik tas laikraš
tis peikia grupę profesorių, 
kad protestavo prieš tokią, 
nedemokratišką priesaiką. 
Mat, Hearsto spauda nori vi
sus profesorius žiopliais pa
daryti. . ALVINAS.

San Francisco, Cal
STREIKAS DAR TĘSIASI
Naminių rakandu darbinin

kų streikas dar tęsiasi, kurie 
jau randasi streiko lauke veik 
menuo laiko. Kompanija da
vė pasiūlymą dėl didesnių al
gų, bet nenori, kad būtų su
mažintos darbo valandos. 
Darbininkai reikalauja, kad į 
kontraktą būtų sutartis. 40 
valandų darbo į savaitę, o 
mokestis pasiliktų tokia, kaip 
buvo už 48 valandas. Kom
panija pasiūlė pakelti $2.50 
į savaitę, bet darbo valandos 
nebus sutrumpintos. Tokį 
kompanijos pasiūlymą darbi
ninkai atmetė.

Dabar komercinė spauda 
garsiai aimanuoja, kad darbi
ninkai esą jau praradę pusę 
milijono dolerių, negaudami 
savo uždarbio algų.

Buvo Pasirengę į Streiką
Oaklando gatvekarių darbi

ninkai jau buvo pasirengę ei
ti į streiką reikalaudami di
desnių algų. Bet kompanija 
su miesto taryba ir unijų de
legacija susitarė streiką ati
dėti ant tolimesnio laiko. 
Taipgi unijos narių susirinki
mas svarstys kompanijos pa
siūlymą dėl algų pakėlimo.

Miesto taryba sutiko duoti 
kompanijai galią, jeigu algos 
bus darbininkams pakeltos, 
tai kompanija turės teisę pa
kelti mokestį ant gatvekarių 
ir busų važiuotojams. Dar 
neteko patirti galutino unijos 
nuosprendžio.

Pakelia Mokytojams Algas
Baigiantis mokyklų sezonui, 

San Francisco mokytojų ben
drija įteikė reikalavimą Mo
kslo Skyriaus viršininkams al
gų pakėlimo mokytojams ir 
jų perdėtiniams. ligai netru
kus buvo duotas pranešimas, 
kad Mokslo Departmentas 
priėmė jų reikalavimus ir bus 
pakeltos algos ir kiti reika
lavimai išpildyti.

Tas rodo nepaprastą daly-

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

LLD 11 kp. susirinkimas jvyks 
liepos 10 d., 10:30 ryto, 29 Endicott 
St. Draugai, yra keletas svarbių da
lykėlių aptarti, būkite visi. — Sekr. 
J. M. Lukas. (157-8)

MONTELLO, MASS, 
k

Teatrališkas Ratelis rengia meti
ni pikniką Lietuvių Tautiško Namo 
Parke, jvyks liepos 
pradžia 1 vai. dieną, 
zika, gerų valgių ir 
šom visus skaitlingai
turėsite gerus laikus. — George Shi- 
maitis. (156-157)

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

SHENANDOAH, PA.
LLD 17 kuopos susirinkimas 

t jvyks liepos 10 d., 10:30 vai. ryto, 
I Mainierių salėje, kampas Main ir 
Oak St. Prisiuntė nominacijų blan
kas j centralinį 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 penktadieni, 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)

Didelis piknikas, rengia rusų ir 
ukrainų LWO organizacijos,1 jvyks 
liepos (July) 10 d. ant Kardošiaus 
Shore, Evergreen Park Išeis bu- 
sas nuo Lietuvių svetainės H vai 
ryto. Kelionė 81.00.—Kom. sek. A.R 

(156-7)

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

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

Žvejai Sukūrė Kolektyvą
KLAIPĖDA. — Antrosios 

džiugios dienos: jie susibūrė 
į kolektyvą. Artelės pirminin
ku išrinktas 69-metis žvejys 
Tidikas.

Artelės nariai organizuotai 
vystys žvejybą, o taip pat gin
taro rinkimą.

Nutarė IŠskirt Negrus 
Valdiniuose Namuose

WASHINGTON. — Kon- 
greso Atstovų Rūmas 168 
balsais prieš 130 atmetė re- 
publikono Jameso G. Fulto- 
no pasiūlymą, kad negrai 
lygiai su baltaisiais būtų 
priimami gyvent į namus, 
kurie bus statomi šalies 
valdžios lėšomis arba su jos 
parama miestams bei vals
tijoms.

Tas pasiūlymas buvo duo
tas kaip pataisymas valdi
niam biliui dėlei gyvenamų
jų namų statymo. Truma- 
niški demokratai stojo 
prieš lygybę negrams to
kiuose namuose.

Ar gavote Laisvei naują 
skaitytoją jubiliejaus atžy- 
mejimui?

LAISVĖS
SPAUSTUVĖ

GAU JUMS PATARNAUTI
Laisvės spaustuvė atlieka visokius spaudos darbus. 

Draugijoms, bizniams ir asmenims galime atspausdinti 
viską, kas tik jums yra reikalinga iš spaudos darbų.

Draugijos, kuriom yra reikalingos konstitucijos kny
gelė, tuojau kreipkitės į Laisvės spaustuvę. Darome 
vertimus iš anglų į lietuvių ir iš lietuvių į anglų kalbas.

Taipgi padarome visokius spaudos darbus draugijų 
parengimams. Nesivėlinkite su užsakymais. Mažiau 
rūpesčio iš anksto atlikus savo pareigas.

Popieriaus trūkumo jau nėra, Laisvės spaustuvė 
gauna visokio popierio, kokio tik reikalinga jūsų 
spausdinimams. Ką tik turite spausdinimui, kreipkitės 
į Laisvės spaustuvę.

Laisvės spaustuvėje atliktu darbu būsite patenkinti. 
Kainos už spaudos darbus Laisvės spaustuvėje yra 
prieinamos.

Reikalu spaudos darbų rašykite:

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

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

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

BROOKLYN, N. Y.
Visokiausi vaistai, kosmetikai kū
dikiam reikmenys, įvairūs daik
teliai, ligonių kambariui reikme
nys už7 griežtai žemas kainas.

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. EVergreen 7-6288

MATTHEW A. 
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

□ 
Laidotuvių Direktorius 

□ □ □ 
426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J. 

MArket 2-5172

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS

Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

TELEVISION
SHUFFLE BOARD

Telefonas
EVergreen 4-9407

TELEPHONE 
STAGG 2-5043

BES. TEL.
HY. 7-8681

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABOBIU8 '

' FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager

(Laisniuotas Balsamuotojas)
Llūdėsio valandoje kreipkitės pas mus

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

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

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Ketv„, Liepos 7, 1949
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Nargelai
Išvyko AtostogŲ

Nepriklausomybes Minėjimas 
New Yorko Didmiestvj

New Yorkas— 
Skersai-Išilgai

Smerkia Tuos, Kurie Nori 
Pateisinti Feinbergo Aktą

Bowlingas
Kultūriniame Centre

Florence Kazakevičiūtė, ai- 
dietė, armonistė, džiaugiasi 
baigusi high school. Praėjusį 
penktadienį ji, ta proga, pa
vaišino aidiečius sodele ir sal
dainiais.

★
LDS 1-mosios kuopos narių 

mėnesinis susirinkimas įvyks 
liepos 7 dieną, Laisvės salė
je, VVilliamsburge.-

Lietuvių Liaudies Teatro 
narių susirinkimas įvyks šį 
vakarą, ketvirtadienį, Kul
tūriniame Centre, Richmond 
Hill’yje.

★
- 12-kos komunistų vadovų 

teisme, kuris tęsiasi jau arti 
pusės motų, dar vis tebeliū- 
dija Gilbert Green, lllinojaus 
valstijos komunistų veikėjas.

Niujorko valstijos Komunis
tų Partijos organizacijos var
du, pirmininkas Robert 
Thompson ir sekretorius Will
iam Norman pasiuntė griežtą 
protestą valstijos švietimo ta
rybai x— Board of Regents.

Kaip žinia, New Yorko 
valstijos seimelis yra išleidęs 
t. v. Feinbergo Įstatymą 
(Aktą), kurį gubernatorius 
Dewey pasirašė. Einant tuo 
aktu, bus košiami New Yorko 
valstijos pradžios, vidurinių ir 
aukštųjų mokyklų mokytojai.

Einant Feinbergo įstatymu, 
I bus šalinami iš vietos viso- 
! kie “subversyvių” pažiūrų 
i mokytojai, o “subversyviais 
i mokytojais” reakcininkai ga

li skaityti bent kokį pažan
gesnį žmogų.

★
Po 40 dienų sausros ir kai

tros, liepos 6-tą dieną Niū- 
jorko mieste pasirodė lietaus, 
gerai nuteikusio didmiesčio 
žmones.

★
Alger Hiss’o byla eina prie 

pabaigos; spėjama, jog liepos 
7 dieną bus visas dalykas 
įteiktas džiurei. Penktadie
nį gal žinosime bylos rezulta
tus.

★
Juditė Coplon’iūtė, švenčių 

proga, aplankė Laisvės Stovy- 
lą ir kaikuriuos muziejus. Ji 
svečiuojasi pas savo brolį 
New Yorke. Pirmadienį ža
da prasidėti jos antrasis teis
mas, — šiuo kariu New Yor
ko mieste.

★
Tūli ADF vadai New Yor

ke reikalauja, kad Amerika 
tuojau pradėtų teikti fašisti
niam čiang Kai-šekui didesnę 
piniginę paramą.

Laivų kapitonas George 
Fried, 71 metų amžiaus, pa
sižymėjęs savo profesijoje 
žmogus, mirė praėjusį pirma
dienį Yonkers mieste, N. Y. 
valstijoje.

★
Švenčių pabaigoje bu'o už

sidegęs Long Island geležin
kelis, nutiestas skersai Jamai
ca įlanką: tūkstančiai žmo
nių, vykstančių iš Rockaway 
maudynių, buvo sulaikyti ke
letui valandų.

Charles Tamulyno, iš Mas- 
peth, žmona, Beryl, su sūne
liu Charles, išskrido į Lon
doną (Anglijon) pas tėvus 
pasisvečiuoti; Tamulynienė 
yra Londone gimusi ir augu
si.

★
Polytechnic Institutas, Brook

lyn©, tebetęs sekamą rudenį 
ir žiemą vakarinius kursus, 
kuriuose mokysis apie 2,200 
studentų, sako prezidentas 
prof. Cornelius Wanmacher.

Board of Regents kadaise 
j pranešė Jungtinių Valstijų

Komunistu Partijai, kad ji 
turinti teisę prisiųsti savo at
stovybę j konferenciją (š. m. 
liepos 14 dieną) pasiaiškinti: 
kodėl josios nariai mokytojai 
neturį būti pašalinami iš mo
kytojų vietų.

Dėl šitokio Board of Re
gents žygio niūjorkiškė komu
nistų organizacija ir padarė 
pareiškimą, nurodant, jog 
Feinbergo Akto vykdytojai, 
šaukdami komunistus “pasi
aiškinti,” siekias) tuomi nu
kreipti visuomenės dėmesį 
nuo pavojaus, pareinančio iš 
to įstatymo.

Kaip žinia, New Yorko 
valstijos visuomenė didžiai 
nepasitenkinusi kalbamuoju 
nauju įstatymu, kuris suvar
žys mokytojus, ne vieną gerą 
mokytoją paliks be duonos 
kąsnio, ir tuo būdu užduos 
smūgį visam švietimo darbui.

Kliubiečių Žinios
Liepos l d. įvyko Lietuvių 

Amerikos Piliečių Kliubo 
i pusmetinis susirinkimas. Kaip 
I ir visada, šiame pusmetinia
me susirinkime buvo išduota 

• pilna atskaita knygų peržiū
rėtojų ir sekretoriaus.

Turiu pasakyti, kad mūsų 
piliečių kliubas yra gerai pa

siturintis; sudėjus į daiktą 
pašalpinį ir biznio skyrius, 

; siekia virš $30,()(f(), be namo 
’ ii' neskaitant biznio. Jeigu 
priskaitytuffne namą i)’ biznį, 
tai kriaučiai, kurie yra visam 
pasaulyj pagarsėję, k a i p 
bagočiausi ir visiems savo 
pinigus mėtinėja, tai prieš 
Lietuvių Amerikos Pilie
čių Kliubą yra viščiukas. Va 
kodėl: piliečių kliubas savo 
taupų kokiems pašlemėkams 
nemėto, bet jis daugiau rūpi
nasi savo nariais, ligos ir 
nelaimės paliestais.

Pas kliubiečius jokios par
tijos politiniai ligoniai negau
na. O iš kriaučių visokie po
litikieriai ir tinginiai išmelžia, 
kaip iš karvutės pieną. Ge
rai dar, kad iš lokalo valdy
bos socialistus, Grigaičio ber
nus, prašalino, nes kitaip bū
tų šiandieną kriaučiai palikę 
kaip bizūnas grynas.

Kaip pranešė sekretorius 
jaunasis Linkus, kliubiečių li
gonių randasi mažai ir jų pa
dėtis nėra kritiška, tad nu
tarta visiems minėtiems ligo
niams pašalpą apmokėti, — 
bet ant komitetavo susirinki
mo, kadangi pirmininkas 

| Kreivėnas ten nebuvo, tai ir 
nebuvo galima ligoniams če
kių išrašyti.

Iš Maspetho kunigo Balkū- 
no parapijos buvo prisiųstas 
laiškas su bazaro tikietų kny
gute, reikalaujant kliubiečių

nupirkti. Laiškas, kaip tokis, 
likos priimtas. Knygutė su 
tikietais nutarta sugrąžinti at
gal. Kliubiečiai turi savo ta
rimą, kad .jokios politinės 
partijos neturi teisės ko iš 
kliubo reikalauti ir gauti.

J. Stakvilevičius.

Reikalauja Paleisti 
Petrą Harisiades’ą

Jau antras mėnuo Petras 
i Harisiades, graikų tautos sū- 
I nūs tebelaikomas Ellis Islan- 
: do kalėjime. Jis laikomas 
! nelaisvėje deportavimui.

Harisiades išgyveno Ameri
koje 33 metus; vedė ameri
kietę žmoną, turi šeimą; ke
letu atvejų bandė gauti pilie
tybę, bet negavo. Dabar jis 

Į suimtas ir neišleidžiamas po 
i jokia bėla; manoma jį depor
tuoti į Graikiją, atiduodant į 
monarchistų - fašistų rankas. 
American Committee for the 
Protection, of Foreign Borm 
paskelbė, kad jis renka pilie
čių parašus po peticijomis, 
reikalaujant išleisti iš nelais
vės Petrą Harisiades’ą.

ADP Rinks Parašus

RESULTS OF GAMES BOWLED
JUNE 29, 1949.

Team No. 2 1 2 3 Totals
S. Večkys 144 144 107 395
Blind 81 81 81 243
Alex Nevins 142 142 142 426
Win. Skodis 107 105 135 347

Net 474 472 465 1411
Handicap 44 44 44 132
Gross 518 516 509 1543
Won 7.7.7 ZZZ
Lost.

Team No. 3 1 2 3 Totals
V. Grogas 87 108 109 304
Pop Navickas 103 113 110 326
Mary Dobinis 134 123 144 401
Al Dobinis 135 157 147 439

Net 459 501 510 1470
Handicap 25 25 25 75
Gross 484 526 535 1545
Won zzz zzz zzz
Lost

'ream No. 4 1 2 3 Totals
Use Bimba 120 123 96 339
Helen Esker 119 119 119 357
Grace Guido 118 77 106 301
G. Sadauskas 186 157 148 491

Net 543 476 469 1488
Handicap 34 34 34 102
Gross 
Won 
Lost

577 510

zzz

503 1590 

zzz

Team No. 6 1 2 3 Totals
V, Žilinskas 147 147 147 441
Adele Grannas 87 101 86 274
Chas. Sipowitz 117 85 89 291
Geo. Prentis 157 129 152 438

Net 508 462 474 1444
Handicap 6 6 6 18
Gross 514 468 480 1462
Won
Lost zzz zzz zzz

Team No. 5 1 2 3 Totals
M. Grigas 91 91 91 273
Blind 127 127 127 381
Blind 90 90 90 270
Tony Navickas 129 120 139 388

Net 437 428 447 1312
Handicap 19 19 19 57
Gross 456 447 466 1369
Won
Lošt zzz zzz zzz

Team No. 1 1 2 3 Totals
Geo. Norkus 133 133 133 399
Amelia Burba 70 118 121 309
Joe White 114 103 98 315
Chas. Jankaitis 116 155 136 407

Net 433 509 488 1430
Handicap 51 51 51 153
Gross
Won

484 560 
zzz

539 1583

Lost zzz

Juozas Nargėla su žmona, 
iš Flushing, L. 1., N. Y., 6-tą 
liepos išvyko į tolimas vakaci- 
jas. Jiedu aplankys Kanadą, 
o iš ten vyks į Wisconsin vals
tiją. Ten jiedu aplankys sa
vo draugus ii- gimines. Nar- 
gėlai turės apie trejetą savai
čių vakacijų. Kelionę atliks 
lėktuvais.

Nusitarę turėti sau malo
numo ir poilsio, Mr. ir Mrs. 
Nargelai atsiminė ir dienraštį 
Laisvę. Išvažiuodami apdo
vanojo savo dienraštį $5. Lin
kime jiems gero poilsio ir ma
lonių pasimatymų su giminė
mis ir draugais.

įspėja Automobilių 
Vairuotojus

Automobile Club of N e w 
York išleido įspėjimą visiems 
automobilių vairuotojams, pri
menant, kad visi žinotų, jog 
šiandien miesto gatvėse šim
tai mokyklinio amžiaus vaikų 
leidžia “atostogas.”

Vaikai žaidžia boliuke, vai
kai gatvėse bėgioja, vaikai 
gatvėse praleidžia “vakaci- 
jas,” nes jų tėvai neturi iš
tekliaus jiems išgabenti į už
miestį. Tai vis darbininkų 
vaikai.

N e a ts argi a i v a ž i u o j ant, 
lengvai galima vaikučius su
žeisti arba užmušti. Dėl to: 
pasisaugokite!

PAJ1EŠK0JIMA1
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)

Liepos Ketvirtosios — 173 
metų sukakties nuo paskelbi
mo Amerikos nepriklausomy
bės minėjimas New Yorke 
buvo skystas. - ,

Karščiai, be abejojimo, tam 
daug kliudė.

čia ir ten buvo grupės žmo
nių susirinkę ir klausėsi kal
bų, kurias sakė daugumoje 
visokie raudonbaubiai.

Iš Thomas Jeffersono Ne
priklausomybės Deklaracijos, 
atrodo, daugelis storžievių 
juokus krėtė.

Vienas pažymėtinas daly
kas: šiemet Liepos Ketvirtąją 
Niūjorko gatvėse nebuvo 
triukšmo, nebuvo fireerack- 
er’iais šaudymosi. Dėl to 
žmonės džiaugėsi, kad nega
dino nieks jiems ramybės.

Prospect Parke Knights of 
Columbus organizacija buvo 
sušaukusi nedidelį mitingėlį, 
Kuriame kalbėjo fašistinių 
“įsitikinimų” kunigas Curran. 
Na, jis tai pasitenkino, nes 
turėjo progos dar kartą išlie
ti tulžį prieš Tarybų Sąjungą. 
Kunigas reikalavo, kad iš 
Jungtinių Tautų būtų pašalin
ta Tarybų Sąjunga!

Madison Aikštėje New Yor
ke taipgi įvyko mitingėlis, su
šauktas Minute Men of Ame
rica organizacijos.

įvyko dar čia ir ten dides

nių ir mažesnių sambūrių, ku
riuose kalbėjusieji bandė sa
vaip aiškinti Nepriklausomy
bės Paskelbimo dokumentą.

Tačiau kalbėjusieji nepri
minė to fakto, jog anuo me
tu 1776 metais, kuomet ta
sai . dokumentas buvo parašy
tas ir priimtas, jis sukrėtė fe- ? 
odalistinę santvarką, jis buvo F 
revoliucinis dokumentas; šian
dien, dėl to, kad Nepriklau
somybės Deklaracijos dėsnius 
žmonės taiko dabartinei ga
dynei. liaudies interesams, jie 
už tai yra persekiojami, puo
lami, kalinami!

Nepriklausomybės deklara
ciją Wall strytas naudoja 
tik formaliai — jos turinys 
jam nėra priimtinas. To tu
rinio visokie naujo karo ruo- « 
šęjai, visa, faktinai, valdan
čioji klasė, bijosi, kaip vel
nias kryžiaus.

švenčių proga New Yorko 
uoste buvo sustoję keli karo 
laivai. Tų laivų įgulos sve
čiavosi didmiestyj, apžiūrinė
jo miesto istorines vietoves.

Buvo atvykę nemažai iš ki
tų miestų žmonių susipažinti 
su New York u, su garsiąja 
Laisvės Stovyla.

Milijonai New Yorko žmo
nių Liepos 4 dieną buvo iš
vykę į užmiestį, į pajūrius, į 
maudynes, į parkus.

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)

LEAGUE STANDING TO DATE
Won Lost.

1. Team No. 2 9 3
2. Team No. 3 9 3
3. Team No. 4 6 6
4. Team No. 1 5 7
5. Team No. 5 4 8
6. Team No. 6 3 9

INDIVIDUAL AVERAGES 
TO DATE

Amerikds Darbo Partija 
pradėjo rinkti ant peticijų pi
liečių parašus tam, kad pasta
čius kandidatu Manhattan© 
prezidento vietai Ewart Gui- 
nier, žymų unijistą ir negrų 
visuomenės veikėją.

Beartėjant lapkričio mė
nesiui, piliečiai pradeda dau
giau darbuotis, nes tą mėne
sį įvyks rinkimai New Yorko 
miesto tarybos, majoro ir ki
tų pareigūnų.

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y.
,T , , (1—2 dienomValandos, j g—g vakarajs

Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0203

Name Games Pins Ave.
1. Gene Sadauskas 12 1936 161
2. Tony Navickas 12 1876 156
3. Geo. Prentis 12 1849 154

• 4. Al Dobinis 12 1835 152
5. V. Žilinskas 6 884 147
6. Alex Nevins 9 1282 142
7 Geo. Norkus 6 803 133
8. Chas. Jankaitis 12 1523 126
9. Helen Esker 6 714 119

10. Chas. Sipowitz 12 1386 115
11. Wm. Skodis 12 1382 115
12. Mary Dobinis 12 1366 113
13. S. Večkys 9 1016 112
14. Use Bimba 9 973 108
15. Pop Navickas 12 1256 104
16. V. Grogas 9 934 103
17. Joe White 12 1186 98
18. Amelia Burba 12 1093 91
19. M. Grigas 3 273 -91
20. Mary Pierro 6 540 90
21. Adele Grannas 12 1042 86
22. Grace Guido 12 934 79

x>oooooooooooooooooooooooo<

Real Estate
Cypress Hills — Brooklyn — 499 

Ridgewood Ave., parsiduoda 3-jų 
šeimų mūrinis namas. Garu šildo
mas. Yra 1 apartmentas tuščias, 
$12,000. Galima skambinti savinin
kui dėl pasimatymo. AP. 7-8127. 
Prašome vien tik pavieniai kreiptis, 
ne agentai. (157-162)

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)

TONY’S
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:

Penktadieniais uždaryta

Vaizdas iš filmos “The Blind Goddess,” kurioje vai
dina Eric Portman, Anne Crawford, 

Hugh Williams ir kt.

Be to, bus renkamas senato
rius.
' Darbiečiai mano vesti savo 
rinkimų kampaniją nepri
klausomai, su savo kandida
tais.

Anthony Grigalis
General Contractor

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius:

---------- «
Barbara Kraucunas, 53 m. 

amžiaus, gyvenusi 242 , East 
124th 'St., New York City, mi
rė liepos 5 d., Mother Cabri- 
ni ligoninėje. Pašarvota ko
plyčioje, ant 2nd Avė., tarpe 
119th ir 120th gatvių, New 
Yorke.

Laidotuvės įvyks liepos 8 
d., šv. Jono kapinėse. Velio
nė paliko nuliūdime vyrą 
Theodore, du sūnus, tris duk
teris ir anūkų.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi grab. F. W. Shalins, 
8402 Jamaica Ave., Wood- 
havene.

Stato naujus namus ir pertaiso se
nus sulig moderninės mados.

BUNGALOW EXPERTAI

Mes dabar statome daug bungalows. 
Duodame platų architektūros pasi
rinkimą ir pabudavojame stipriai ir 
patogiai gyvenimui. Kainos žemos.
Maliavojimu ir senų namų pertaisy
mu 1 moderniškus, esame pasižymėję 

kaipo ekspertai.
Klauskite mūsų aprokavimo arba 

patarimo dėl pertaisymo namų, f v
Prašome kreiptis:

63-26—53rd Drive
Maspeth, L. L, N. Y.

Telephone: NEwtown 9-8215

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

GERI PIETŪS!
Kada norite geru pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop 
Frank Domikaitis 

Savininkas
417 Lorimer Street

Laisves Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

A

Telefonas
EVergreen 4-7729 TELEVISION

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI 
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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

'JI TDWQ DID 411 GRAND STREET 
/A l i “ I >AlL BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN 

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Ketv., Liepos 7, 1949




