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Gražiai pasidarbuota. 
Laiko per mažai. 
Šiltas draugiškumas. 
“87 metu jaunuolė.“ 
Jurgis Dimitrovas.

Rašo A. BIMBA

Man teko garbė dalyvauti 
pereitą sekmadienį didžiajam 
spaudos piknike Maynard, 
Mass. Kaip pas mus N e w 
Yorke, taip ir ten žmones 
kankino nesvietiški karščiai. 
Tik pavėsyje buvo galima 
šiaip taip pakęsti.

Tačiau publikos j pikniką 
atsilankė daug. Manau, jog 
ir medžiaginės paramos Lais
vei bus gražios.

★ ★ ★
Bet štai mano rimtai ap

galvota išvada: Iš Laisvės 
štabo į Maynard o piknikus 
turėtą nuvažiuoti ne vienas, 
bet du ar trys žmonės. Vie
nam jokiu būdu negalima at
likti tuos visus darbus, ku
riuos reikėtų atlikti, ir nau
dos negalima tiek padaryti, 
kiek būtų galima padaryti, 
jeigu būtumėme pora, treje
tas.

★ ★ ★
• Pavyzdžiui, labai didelis 
reikalas būtų, jeigu to laiko 
ir spėkų būtų, piknike žodžiu 
kitu pasikalbėti su laisvie- 
čiais, pasidalinti mintimis, 
papasakoti jiems apie dien
raščio reikalus, pasiteirauti 
pas juos apie jų veiklą ir 
problemas. Bet tam nė mi
nutės laiko nebelieka. Vie
nas vos spėji priimti pinigus 
už prenumeratas bei aukas 
visokiems reikalams.

Prenumeratų atnaujinimas 
labai svarbus reikalas. Labai 
gerai padaro tie skaitytojai, 
kurie pamatę iš Brooklyno 
“svečią“ be jokio prašymo 
prieina ir prenumeratą atsi
naujina bei dolerį kitą dien
raščiui ar kuriam kitam svar
biam reikalui paaukoja.

Pagaliau prasidėjo progra
ma. turi eiti ir pasakyti pra
kalba. Jau ir vakaras, jau 
laikas ruoštis namo. Taip ir 
nebūna nei laiko, nei progos 
pokalbiam su laisviečiais.

Todėl labai atsiprašau drau
gu bei draugių, kurie gal no
rėjo vienu kitu reikalu pasi
kalbėti, bet negavo progos.

' įMan labai patinka Naujo- 
«#5os Anglijos laisviečių drau
giškumas. taip pat ir darbš
tumas. Ypatingai mūsų drau
gės moterys kasmet tuose 
piknikuose publiką pavaišina 
skaniais valgiais.

★ ★ ★
Aš jau prižadu, kad kita 

metą, jei sveiki sulauksime, į 
Maynardo pikniką iš Laisvės 
štabo pasiųsimu ne vieną, bet 
du ar tris, beveik pilną au
tomobilių ! Tegul vienu kitu 
ju bus mažiau Brooklyno pik
nike. bet daugiau Maynardo.

Be to, Maynardo piknike^ 
kaip kad esti Brooklyno pik
nike. turėtu būti įrengtas po 
medžiu stalas, prie kurio ga
lėtu draugai prieiti atsinau
jinti prenumeratą, pasikalbė
ti ir tt. Visiems bus geriau 
ir naudos bus daugiau.

Močiutė Reeve Bloor jau 
susilaukė 87 metus amžiaus. 
Tai tikrai stebėtina moteriš
kė, veikėja ir kovotoja. Pa
žįstu ją per labai daug metų. 
Jokiam susirinkime niekados 
aš nemačiau jos apsnūdusios, 
nusiminusios ir nuliūdusios.

Dar ir šiandien ji pasako 
prakalbą, kurios su didele 
nauda galima pasiklausyti. 
Tai pavyzdys neišsemiamos 
energijos, drąsos ir kovingu
mo.

Labai teisingai mūsų Mote
rų Skyriuje ii pavadinta “87 
metų jaunuole.“ Savo troški
mais ir entuziazmu ji dar ir 
dabar toli gražu pralenkia 
daug jaunesnio amžiaus vei
kėjų.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00 
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nglija Griežtai VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Aprėžia Pirkinius1 i

Iš Amerikos
Pirks Reikmenis iš Kitu Kraštu, Kurie Priima Angliškus 
Pinigus; Pavojingai Sumažėjo Doleriai Anglijos Ižde

London. — Sir Stafford 
Cripps, Anglijos finansų 
ministras, uždraudė naujus 
pirkinius iš Jungtinių Val
stijų bent iki rugsėjo mė
nesio pusės. Anglija tuo 
tarpu nepirks iš Amerikos 
tabokos, judamųjų paveiks
lų ir kitų prabangos daly
kų; turbūt, sumažins ir 
maisto įgabenimus iš Jung. 
Valstijų.

Kalbėdamas seime, 
Cripps pranešė, jog aukso 
ir dolerių atsarga Anglijos 
ižde pavojingai nupuolė — 
iki $1,624,000,000 iš viso. Jis 
atmetė Trumano valdžios 
pasiūlymą numušti vertę 
Anglijos pinigams, svarams 
sterlingų. •

Cripps pareiškė, kad An

glija daugiausiai pirks reik
menis iš tų kraštų, kurie 
priima apmokėjimus ster
lingais.

Jungtinės Valstijos par
davinėja Anglijąi dirbinius- 
produktus tiktai už auksą 
bei dolerius.

Kartu Cripps ragino 
Jungtines Valstijas kuo 
daugiausiai pirkti iš Angli
jos, kad ji daugiau dolerių 
gautų.

Jis šaukė darbininkus 
sunkiau ir geriau dirbti be 
algų pakėlimo.

Kuro ministras Hugh 
Gaitskell kalbėdamas Wa- 
les’e, pareiškė:

■ “Musu valdžia šiuo mo
mentu atsiduria sunkiausio
je krizėje.”

Boston. — Prez. Trumanas atsiuntė sveikinimą Švie
timo Sąjungos suvažiavimui. Jis pasižadėjo darbuotis, 
kad Kongresas priimtų jo pasiūlymą — paskirti $300,- 
000,000 iš šalies iždo mokykloms paremti ir mokytojams 
algas pakelti visose valstijose.

(Columbijos Universiteto pirmininkas, generolas Ei- 
senhoweris priešinasi tam Trumano sumanymui.)

Washington. —• Kongresas šaltai žiūri į Anglijos pra
šymą daugiau dolerinės paramos, negu Marshallo planas 
jai iki šio] davė.

Tokio. — Japonijos valdžia tūkstančiais paleidinėja 
valdinius darbininkus-tarnautojus, pagal generolo M'ao 
Arthuro patvarkymą. Bedarbiai kelia audringas demons
tracijas. Daugėja ir didėja streikai.

MacArthur ir japonų valdžia už tai kaltina komunis
tus; planuoja baustinai uždraust Komunistų Partiją.

Washington. — Nuo praeito šeštadienio iki šios sa
vaitės trečiadienio karščiai numarino 411 žmonių įvai
riose valstijose.

Philadelphia. — Prasideda Mainierių Unijos derybos 
su kietosios anglies kompanijomis dėl naujos sutarties.

Švietimo Sąjunga 
Prieš Komunistus 
Mokytojus
Mokytoju-Profesorių Suvažiavimas Pasiduoda Patvarkymui 
Tokiij “Švietėju,” kaip Generolas D. Eisenhoweris

KARŠČIŲ AUKOS
Chicago. — Per karščius 

nuo liepos 2 iki 6 d. įvairio
se valstijose žuvo 393 asme
nys. Nepaprasta kaitra tie
sioginiai numarino 109 žmo
nes, o 284 nuskendo besi- 
maudydami dėl atsivėdini- 
mo.

įkalintas Australijos 
Angliakasių Vadas

Sydney, Australija. — 
Angliakasių Unija pertrau
kė derybas su valdžia dėl 
streiko baigimo, iki bus pa
leistas iš kalėjimo John H. 
King, unijos sekretorius. 
Jis įkalintas vienam mėne
siui, esą, už “teismo panie
kinimą”.

Valdžia birželio 29 d. įsa
kė užgrobti streikuojančios 
mainierių unijos iždą. Bet 
King’as užbėgo valdžiai už 
akių ir tą pačią dieną iš
traukė $14,500 unijos pini
gų iš banko, kad galėtų 
juos streikierių reikalams 
naudoti.

Teismas reikalavo, kad 
Kingas pasakytų, kur tuos 
pinigus dėjo. Kingas nepa
sakė; todėl ir baudžiamas 
už “teismo paniekinimą.”

Washington, Ind. — 103 
laipsnių karščiai užtroškino 
šimtus žuvų čionaitiniame 
ežere.

Bulgarijos darbo žmonės 
neteko savo didžiojo vado. 
Jurgio Dimitrovo mirtis bus 
ilgai jaučiama. Sunku bus jį 
pavaduoti. Dimitrovas simbo
lizavo visus aukščiausius bul
garų tautos troškimus. Už 
juos jis kovojo, jiems jis pa
siaukojo, jais jis gyveno.

Dimitrovo įtaka ir pasauli
niam darbininku judėjime 
buvo didžiulė. Jam vadovau
jant buvo Kominterno iškel
tas darbininkų bendro fronto 
ir liaudies fronto obalsis ko
vai su fašizmu. Karas prieš 
fašizmą buvo laimėtas tik to
dėl, kad žmonės ir demokra
tinės šalys pagaliau sudarė 
liaudies frontą prieš savo 
mirtinąjį priešą.

Neleidžia Bridgeso Į 
Pasaulinę Konferenciją

San Francisco. — Harry 
Bridges, CIO vakarinių lai- 
vakrovių vadas, prašė teis
mą leisti jam išvykti į 
Franci ją, kad galėtų daly
vauti pasaulinėje marinin- 
kų unijų konferencijoje 
Marseilles mieste, liepos 13- 
15 d.

Federalis teisėjas Micha
el J. Roche atmetė prašy
mą, nors Laivakrovių Uni
ja siūlė užstatyti 100 tūks
tančių dolerių, kaip užtikri
nimą, kad Bridges sugrįš.

Bridges yra įkaitintas, 
kad neteisingai išgavęs pi
lietinius Amerikos popie
rius. Prašydamas tų popie
rių jis, girdi, prisiekė, kad 
nepriklausė Komunistų 
Partijai. Valdžia dėl to rei
kalauja įmesti Bridgesą ka- 
lėįiman bei deportuoti į jo 
gimtinę Australiją.

Generalis Jūngt. Valstijų 
prokuroras Tomas Clark 
pripažino, jog Bridges per
sekiojamas tam, kad valT 
džia galėtų lengviau sulau
žyti Hawaju laivakrovių 
streiką.

Šanchajui Nušluota 
153,000 Tautininkų

Šanghai, Kinija. — Per
galingoje kovoje dėl Šang- 
hajaus didmiesčio kinai ko
munistai - liaudininkai su
ėmė 94,000 Čiango tautinin
kų kariuomenės, užmušė 
bei sunkiai sužeidė 15,000, o 
44,000 tautininkų kareivių 
ir oficierių patys pasidavė 
Liaudies Armijai.

Tik labai mažai saujelei 
tautininkų pasisekė laivais 
ištrūkti iš Šanghajaus, kuo
met liaudininkai apgulė jį.

Pittsburgh, Pa. — Užsi
darė dvi Jamison ir Castle 
Shannon kompanijų anglia- 
kasyklos. 500 mainierių ne
teko darbo.

ORAS.—Vidutiniai šilta. 
«

Paryžius. — Jungtinių Valstijų iždo sekretorius John 
W. Snyder atmetė7 Franci jos valdžioj pasiūlymą nupigint 
popierinį Amerikos dolerį, taip kad aukso uncija būtų 
skaitoma 55 doleriais. Dabar uncija aukso atstovauja 35 
dolerius.

(Anglai-francūzai geidavo, kad Amerika net savo auk
su pasidalintų su jais.)

Washington. — Prez. Trumanas ramino amerikiečius, 
kad negręsiąs krizės pavojus.

Washington. — Valstybės'sekretorius Acheson prane
šė, jog Amerika planuoja pirkti iš Anglijos kuo daugiau
siai karinių medžiagų ir krauti jas i sandėlius; sako, rei
kią padėti nusmukusiam Anglijos iždui atsigriebti.

Pittsburgh; Pa. — Jungtinių Valstijų Plieno Korno- 
racija atmetė CIO unijos reikalavimą pakelti darbinin
kams algą. Unijos vadai kalbasi anie streiką, kai pasi
baigs dabartinė sutartis liepos 16 d.

Varšuva. — Lenkija sustabdė bet kokią prekybą su 
Jugoslavija. To vieton Lenkija paplatins savo prekybą su 
Sovietų Sąjunga ir Suomija.

Diktatoriškas jugoslavų valdovas Tito veda priešingą 
Sovietam ir demokratiniams jų kaimynams politiką.

Canberra, Australija. — Australijos valdžia nutarė 
kuo mažiausiai pirkti iš Jungtinių Valstijų, kurios tik už 
dolerius parduoda.

Australija pirks daugiausia reikmenų iš Anglijos ir 
kitų kraštų, kurie pardavinėja daiktus už angliškus pi
nigus, svarus sterlingų.

Teismas Pusiau Alkius 
3 Komunistų Vadus

New York. — Federalis 
teismas sulaikė pietus 
trims kaltinamiesiems ko
munistu vadams — Hen
riui Winstonui. Gusui Hal
ini ir Gilbertui Greenui.

Teisėjas Medina vra nu
teisęs juos kalėti, iki pasi
baigs .byla prieš 11 komu
nistų vadų.

Jie baudžiami už “teis
mo paniekinimą.” O ’’pa
niekinimas” tame, kad jie 
protestavo prieš teismo 
reikalavima išdavinėti ki
tus komunistus ir prieš ap
sigynimo varžymus. ,

Winstonas, Hallas ir 
Greenas tik teisman atga
benami iš kalėjimo.

Būdami teisme, jie ne
gauna svarbiausio paval
gio, kuris kaliniams duo
damas kalėjime.

Pirmiau jų žmonos at
nešdavo teisman jiems už
kandžių. Dabar uždrausta 
žmonoms nešti jiems mais
to. Tad iš kalėjimo atneša
ma jiem tiktai .po pašvinku-

Hisso Byla Perduota 
Džiūrei Spręsti

New York. — Teismas 
perdavė džiūrei spręsti by
lą prieš Algerį Hissą, bu
vusį valstybės departmento 
pareigūną.

Hiss teisiamas neva už 
kreivą priesaiką.

Nusimelavęs FBI šnipu- 
kas Whittaker Chambers 
pernai pasakojo federalei 
grand džiūrei, būk Hiss vo
gęs slaptus valdžios doku
mentus ir davęs juos Cham- 
bersui, kad pastarasis per
leistų juos vadinamam So
vietų agentui Washingto
ne. Chambers tvirtino, kad 
sueidavęs Hissą ir 1938 me
tais.

Hiss po priesaika grand 
džiūrei užginčijo tas Cham- 
berso pasakas. Todėl Hiss 
ir patrauktas teisman už 
“kreivą priesaiką.” 

sį dešrinį sandvičių.
O kalėjime jie gauna tik 

labai negardžius grūdinius 
pusryčius ir silpną vakarie
nę.

Boston. — Nacionalės 
Švietimo Sąjungos suvažia
vimas užgyrė patarimą už
draust Komunistų Partijos 
nariams mokytojauti ame
rikinėse mokyklose.

Tą patarimą davė 20 as
menų komisija, kurioje yra 
generolas Dwight Eisenho
wer, Columbijos Universi
teto prezidentas; James Br. 
Conant, Harvardo Univer
siteto galva; John K. Nor
ton, Columbijos Universi
teto Mokytojų Kolegijos 
profesorius, ir kiti panašūs 
“aukštieji”.

Suvažiavimas todėl jau
tėsi priverstas užgirti jų 
patarimą prieš komunistus 
mokytojus.

Grupė pažangesnių mo-

įkaitęs Atom-Bomby 
Darymas prieš Rusija

Washington. — Profeso
rius Robertas F. Bacher 
gvrė valdinės Atomu Jėgos 
Komisijos pirmininką Da
vidą E. Lilienthalį. Kalbė
damas atominiame Kong
reso komitete. Bacheris sa
kė. jog Lilienthalio vadovy
bėje labai pasmarkinta ato
minių bombų gamyba, o ka
ro pabaigoje Amerika be
veik neturėjo atominių 
ginklų.

(Dvi atominės bombos, 
kurias amerikonai numetei 
Japonijos miestus Hirošimą 
ir Nagasakį, buvo paskuti
nės: bet Jungtinių Valstijų 
valdžia nudavė, būk turi 
dar daug tokių bombų.)

Republikonas senatorius 
Bourke Hickenlooper kal
tino Atomu Komisijos gal
vą Lilienthalį už “baisiai 
blogą” atominiu darbų 
tvarkymą ir valdžios lėšų 
eikvojimą.

Prof. Bacheris pripažino, 
jog komisija padarė klai
dų, bet tai todėl, kad sku
botai, visais garais gamino 
atomines bombas prieš Ru
siją.

Kongresas Užgina 
Nainy Statymo Bilių

Washington. — Kong- 
resmanų ir senatorių įga
liotiniai užgyrė prez. Tru
mano bilių dėl 810,000 gy
venamųjų namų - butų pas
tatymo per 6 metus su ša
lies iždo pagalba. Įgalioti
niai išlygino tūlus skirtu
mus tarp Senato ir Kong
reso Atstovų Rūmo nutari
mu dėl namų statybos.

Senatas ir Kongresmanų 
Rūmas dar kartą perbal- 
suos tą bilių ir perduos 
prez. Trumanui pasirašyti.

___ _ - - --- z. ___ r----

Brussels, Belgija. — Ne
pavyko klerikalui Van Zee- 
landui sudaryt naują Bel
gijos ministrų kabinetą.

kytojų - profesorių prieši
nosi tam sumanymui.

Rose V. Russell, New 
Yorko CIO Mokytojų Uni
jos atstovė, pareiškė:

“Kampanija prieš komu
nistus mokytojus yra klas
tingas pasimojimas. Jeigu 
tas patarimas būtų priim
tas, tai duotų reakcinin
kams įnagį sauvališkai pa- 
varyt mokytojus dėl bet 
kokios priežasties. Tuo įna
giu jie nuolat gąsdintų mo
kytojus.

“Pernai tiktai du ar trys 
mokytojai buvo pašalinti 
kaip tariami komunistai, 
bet daugelis buvo pavaryta 
kitokiais politiniais sumeti
mais.”

Liepos 4 d. suvažiavimas 
atmetė reikalavimus, kad 
mokytojai prisiektų “ištiki
mybę”, tai yra, kad jie nie
ko bendra neturi su jokiais 
komunistinias judėjimais.

Suvažiavime dalyvauja 
5,000 mokytojų, profesorių, 
ir mokyklų bei kolegijų vir
šininkų. Bet tik 3,000 turi 
balsą, atstovaudami 425,- 
000 Nacionalės Švietimo 
Sąjungos narių.

Atlanto Pakto Rėmėjai 
Senate Plūsta Sovietus

Washington. — Trumano 
valdininkai tvirtina, jog Se
natas milžiniška balsų dau
guma užgirs Atlanto pak
tą — Jungtinių Valstijų 'ir 
11 kitų kraštų karinį sąry
ši prieš Sovietų Sąjungą. 
Tam reikia dviejų trečdalių 
Senato balsų, bet sakoma, 
tik 4 ar 5 senatoriai bal
suosią prieš paktą.

Nors karinio pakto užgy- 
rimas užtikrintas, bet de
mokratai ir republikonai 
dar neva diskusuoja, kad 
galėtų daugiau pašmeižti 
Sovietų Sąjungą.

Republikonų vadas sen. 
Vandenbergas trečiadienį 
plūdo Sovietus — komunis
tus, apšaukdamas juos “go
džiais grobikais” ir “pavo
jum pasaulinei taikai.”

Amerikos Iždas Sparčiai 
Smunka Į Skolas

Washington. — Pirmąją 
naujų finansinių metų die
ną, liepos 1, Amerikos val
džia išleido $100,000,000 
daugiau, negu Kongresas 
skyrė. Finansiniai metai 
skaitomi nuo minimos die
nos.

Lemiama, kad šalies iž
das turės 3 iki 5 bilionų. do
lerių nuostolių per seka
muosius 12 mėnesių.
SAUSROS PADARYTI 
NUOSTOLIAI

New York. — United 
Press skaičiuoja, kad saus
ra New Yorke, New Jer
sey ir 6 kitose rytinėse val
stijose padarė 74 milionus 
dolerių nuostolių javams, 
daržovėms ir vaisiams.
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Naujas Gyvenimas
(Laiškas iš Šiaulių)

Liepos 4 dieną sukako 
173 metai nuo paskelbimo 
Jungtinių Valstijų nepri
klausomybės, tai yra, nuo 
revoliucinio karo prieš An
glijos karalių tironiją.

Komercinė spauda ir ra
dijo komentatoriai begėdiš
kiausiai elgėsi, kada jie 
nuslėpė sunkias Amerikos 
žmonių kovas už laisvę, 
vargus ir kančias, Anglijos 
imperijos žiaurumą, kuri 
per 100 metų, kaip kokis 
vilkas, puolė Jungtines Val
stijas, gaudė laivus, skan
dino, degino Bostoną, Phi- 
ladelphiją, Washingtona, 
Baltimorę, New Yorką ir 
kitus miestus. Tie kapitalo 
bernai tas kovas prilygino 
prie dabartinio raudonbau- 
bizmo, taip perstatė, kad 
būk dabar jų kova prieš 
komunistus, progresyvius 
yra tąsa Amerikos Revo
liucijos.

Tai didžiausia begėdystė! 
Amerikos žmonės 1776 me
tais sukilo ir kovojo prieš 
monarchiją, prieš kolonialę 
vergiją. Tais laikais jie bu
vo didžiausi revoliucionie
riai. Šiandien jų kovoms 
prilygsta Kinijos liaudies 
kovos, Indonezijos, Indo- 
Kinų, Indijos, Italijos, 
Francūzijos ir daugelio ki
tu šalių.

Po 1776 metų Europos 
karaliai ir reakcionieriai į 
Amerikos Revoliuciją lygiai 
taip žiūrėjo, kaip šių dienų 
pasauliniai reakcionieriai 
žiūri į Tarybų Sąjungą, 
liaudies demokratines res
publikas ir komunistus.

Į metus laiko Jungtinių 
turėjo $1,- 

nedatekliaus.
ženklas šaliai, 

kurios ir taip valstybinės 
skolos yra $252,292,246,513 
arba po $1,720 skolų ant 
kiekvieno piliečio.

Vienok prezidento Tru
mano šalininkai nubalsavo 
suteikti Pietų Korėjai, sa
vo pasekėjams $150,000,000 
“pagalbos.”

Dar daugiau, senatorius 
Tom Connally pateikė kari
nę Šiaurinio Atlanto Sąjun
gos sutartį užgirti. Jis įkal
binėjo, kad būk tai “taikos 
sutartis”, nors visi žino jos 

bet tokiems reikalams, kurie tikslą. Henry Wallace vėl 
i pakartojo protestą, sakyda- 
imas: “Visas šaltasis karas 
j ir jo Atlanto paktas yra 

, , r . , . , . .ii besmegeniškas dalykas.”Jau kelinta diena Londone eina laivakrovių streikas.;
Streikuoja aštuoni tūkstančiai darbininkų. Premjeras i < Toliau_H. Wallace sakė: 
Attlee tuojau streikierius pasmerkė ir išvadino juos ' “Jungtinėse Valstijose ne- 
“raudonaisiais”. Tai esąs komunistų iškeptas streikas. darbas kilo iš to, kad be- 

Su ta pačia tirada prieš streikierius išstojo ir Attlee ! veb< visai užkirsta musų 
pavaduotojas Herbert Morrison. Jis sako, kad šis strei- prekyba^ su rytine Europa, 
kas ir visa eilė kitų streikų, kurie iškyla Anglijoje, la- Jeigu būtų atidaryta pre- • • i t • *» 1 • v • i T m 5 il» U 1H 1
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Šlykščiausiu Apgavystė
Menševikų Naujienose birželio 28 d. pačios redakcijos 

“Apžvalgoje” vienas straipsnis pavadintas: “Smaugia 
Lietuvos ūkininkus.” Po jo telpa ilgas laiškas, paimtas 
iš klerikalų “Garso”. Iš straipsnio pavadinimo skaityto
jas pamanys, jog laiške ištiesų kalbama apie Lietuvą ir 
Lietuvos ūkininkus. Betgi pasirodo, kad laiškas rašytas 
“vieno ūkininko, gyvenančio Punsko srityje, kuri dabar 
yra Lenkijos teritorijoje.” Perdėm laiške kalbama apie 
Lenkiją ir jos ūkininkus, o nė žodeliu apie Lietuvą ir 
Lietuvos ūkininkus!

Nekalbėsime apie laiško turinį ir jo autoriaus ašaro
jimą, kad Lenkijos valdžia baisiai skriaudžianti turtin
guosius ūkininkus, bet visokias lengvatas teikianti ma
žažemiams. Tai jau visiškai kitas reikalas. Mes čia tik 
norime atkreipti visuomenės dėmesį į tą apgavystę, ko
kios griebiasi Naujienų redakcija kurstymui Amerikos 
lietuvių prieš savo senąją tėvynę Lietuvą. Gal visoje 
Amerikos lietuvių spaudos istorijoje nebuvo niekas iš
drįsęs griebtis tokios apgavystės jokioje politinėje kovo
je. . . . . . ^

Naujienų redakcija pasirodo nukritusi į patį dugną 
negirdėto suniekšėjimo.

Mūsų Vaikai ir Jų Švietimo Reikalai
Mūsų Kongresas ir valdžia nesigaili bilijonų dolerių 

karo ruošimo reikalams, reikalams, kurie atneš Ameri
kai ir visai žmonijai tiktai mirtį ir sunaikinimą. Bet 
Kongresas ir vyriausybė nesuranda dolerių švietimui 
mokyklinio amžiaus vaikų.

Apie vaikų švietimui išlaidas įvairiose valstijose su
randame svarbių davinių CIO leidžiamam buletine “Eco
nomic Outlook” (No. 5, May, 1949). Tos skaitlines yra 
pasibaisėtinos.

Paimkime geriausia šiuo reikalu stovinčias’ valstijas, 
New York ir New Jersey. Šiose aukščiausia stovinčiose 
valstijose per metus ant kiekvieno vaiko-mokinio val
džios išleidžia viso labo tik po du šimtu dolerių. Tie pi
nigai eina mokyklų pastatymui, įrengimui, užlaikymui, Valstijų iždas 
mokytojų algoms ir t.t. Tik du šimtai dolerių! Ar reikia 800,000,000 
stebėtis, kad nepakankamai turime mokyklų ir mokyto- Tai blogas 
jų, kad klasės per didelės, kad susikimšimas, nesvietiš
kas, kad mokytojams neapmokama pagal jų tarnybą?

Bet tai dar būtų Amerikos laimė, jeigu visoje šalyje ši
taip stovėtų apšvietos reikalai. Nusikraustykime Į Ver
mont valstiją. Ten rasime valdžios išleidžiama tik po 
$118 ant kiekvieno mokinio. Maine valstijoj dar blogiau: 
ten išleidžiama viso labo tik vienas šimtas dolerių ant 
mokinio.

O ką jau bekalbėti apie pietines valstijas, tą kraštą 
rasinio šovinizmo ir tamsybės. North Carolinoj 
išleidžiama tik $72, Tennessee — $70, Georgijoj — $66, 
South Carolinoj — $66, Alabamoj — $61, Mississippi — 
$45! 4

Vidutinis amerikietis tų skaitlinių nemato ir nežino. 
Jis nė nepagalvoja, kad jo aukšti mokesčiai eina ne vai
kų švietimui ir mokymui 
nieko bendra neturi su jo reikalais.

Londono Laivakrovių Streikas

bai kenkia darbiečių valdžiai.
Bet'kodėl ta valdžia neužtaria darbininkų? Kodėl ji 

palaiko samdytojus?
Laivakrovių vadinimas “raudonaisiais”, kuomet jų 

tarpe gal tik saujelė tėra tikrųjų “raudonųjų”, jokio 
klausimo neišsprendžia. Tai seniai nudėvėtas argumen
tas visų darbo žmonių priešų.

Kvailas Argumentas
“The New York Times” labai "nepasitenkinęs Jungti

nių Tautų ekonominiu raportu. Tame raporte, mat, pa
sakyta, kad rytinės Europos kraštai ir Tarybų Sąjunga 
daug aukščiau 1948 metais pakilo ekonominiai, negu 
ftiūsų doleriais maitinamos Marshall Plano šalys.

Ypatingai šiam kapitalo organui nepatinka tame ra
porte pastaba, jog Jungtinėse Valstijose pabaigoje 1948 
metų jau buvo virš trys milijonai bedarbių, tuo tarpu 
socialistinėje šalyje nėra jokios nedarbo problemos, nėra 
jokios bedarbių armijos.

Kokia iš to išvada? Kaip išaiškinti tą istorinį skirtu
mą tarpe socialistinės ir kapitalistinės ekonomijos?

“Times” turi tiktai vieną “argumentą”, atseit, kad 
Tarybų žemėje darbininkai esą verčiami dirbti.

To didlapio redaktoriai veikiausia nepagalvojo, kaip 
kvailas yra jų tas argumentas. Daleiskime, kad tiesa, 
kad socialistinėje šalyje yra žmonės spėka verčiami dirb
ti (kas, žinoma, netiesa). Bet kad versti dirbti, tai reikia, 
kad būtų darbo. Kaip gi versi žmogų dirbti, jeigu jam

kybą su ryt. Europa ir Kini
ja, tai per 6 mėnesius atsi
rastų milionams amerikie
čių darbų.”

Tą patvirtino ir Lenkijos 
demokratinė vyriausybė, 
kuri atšaukė Amerikoje 
$750,000 užsakymą ant šra- 
tinių stebulių. Lenkija sa
ko, kad buvo už $3,000,000 
mašinerijos užsakius Ame
rikoj, bet Trumano vyriau
sybė daro kliūtis išvežimui.

Baisi sausra purto mūsų 
šalį. Daug daržovių, vaisių, 
javų sunaikinta. Tas dar 
daugiau apsunkins piliečių 
gyvenimą, nes pelnagrobiai 
turės daugiau progų kelti

kainas ant 
reikmenų.

Anglijoj, Londone, buvo 
surengta masinės demons
tracijos prieš Jungtinių 
Valstijų atstovybę, smer
kiant 12-kos komunistų tei
smą. Kartu protestavo prieš 
Wall stryto kenkimą Angli
jos prekybai.

Bulgarijos liaudies vadas 
Jurgis Dimitrovas mirė Ta
rybų Sąjungoj. Tai nenuil
stančių kovų žmogus už 
liaudies reikalus. Jo kūnas 
parveštas į Bulgariją. Sa
koma, kad bus taip išbalsa- 
muotas, kaip Lenino kūnas 
ir pasiliks amžiams. Dimit
rovas buvo mylimas bulga
rų liaudies vadas, dar jam 
gyvam beesant bulgarų 
jaunimas įsteigė naują 
miestą Dimitrovgradą, ku
ris plečiasi į didelį kultū
ros ir industrijos centrą.

čechoslovakijoj katalikų 
vyskupai ir kunigai, kurs
tomi Vatikano, vis triukš
mauja. Bet jų galia pakirs
ta. Liaudies demokratinė 
vyriausybė pareiškė, kad 
kunigai, kurie eis su liaudi
mi, tai, nepaisant, kad juos 
iš kunigavimo bandys at
statyti vyskupai, arba po
piežius atskirs nuo bažny
čios, jie pasiliks kunigais ir 
gaus vyriausybės apsaugą. 
Atrodo, kad tautinė bažny
čia — atsiskyrus nuo Vati
kano— gauna daugiau pri
tarėjų.

Kinijoj 
lėktuvai, 
ninkams, 
bardavo
tą ir šimtus žmonių užmu
šė. Kaip tik tas atsitiko tuo 
laiku, kada į mūsų šalį at
gabeno našlaitę kinų mer
gaitę ir komercinė spauda 
gyrėsi apie “ 
mą.”

Kinijos
generolu Čiang Kai-šeku, 
reikalauja iš Amerikos dau
giau “pagalbos” karui prieš 
Kinijos liaudį. Bet Kinijos 
liaudies vadai sako, kad jie 
ištaškė reakcijos jėgas, iš
taškys ir imperialistų, jei
gu tie drįs nosį kišti.

Italijon vis daugiau at
vyksta Amerikos daininin
ku, atveža filmu ir džiazų 
plokštelių. Italai daininin
kai, artistai ir muzikai la
bai nępatenkinti. Tūli sako, 
kad jeigu taip toliau bus, 
tai gali italams daininin
kams tekti restoranuose 
lėkštes mazgoti. Vis tai 
Marshallo plano vaisiai.

Ant Sicilijos salos bandi
tai, vadovystėje Salvatore 

kulkosvai- 
Partinio

pragyvenimo I ga ir kitos valstybes balsą. 
* • • • y* •Norvegijos premjeras Ei
nar Gerhardsen pareiškė, 
kad New York Timeso ko
respondento Mr. C. L. Sulz- 
bergerio p rasi m anymai, 
būk Tarybų Sąjunga nori 
nupirkti dalį Norvegijos, 
yra melas. Tas korespon
dentas dažnai iškepa nebū
tų dalykų prieš Tarybų Są
jungą ir demokratines liau
dies respublikas.

Dabar jis lankosi Suomi
joj ir iš ten teikia raportus. 
Matyti, kad tokie jie yra, 
kaip buvo ir iš Norvegijos.

Švedijoj Jungtinių Vals
tijų atstovas Mr. H. F. Ma
tthews sakė kalbą, kurioj 
labai užsipuolė ant Tarybų 
Sąjungos ir komunistų. To
dėl švedų laikraščiai stip
riai jį pasmerkė, kad jis, 
būdamas diplomato vietoj 
ir gyvendamas Švedijoj, ne
turi tam teisių.

T u r k i j os reakcininkai 
reikalauja iš Jungtinių Val
stijų vėl “paskolos” $115,- 
000,000. Ir kodėl nereika
lauti, kada gauna.

Taikos reikalai. Pagal 
Keturių Didžiųjų užsienio 
ministrų nutarimą, Austri
jai taikos sąlygos turi būti 
pagaminta iki 1 d. rugsėjo.

Buržuazinio Lietuvos sei
mo stenografinėj ataskai
toj už 1938 metus galima 
perskaityti tokią užrašytą 
vieno iš deputatų kalbą:

“Mūsų šalis maža, ne- C 7

turtinga; mes neturime 
gamtos turtų ir mums ten
ka su tuo skaitytis: jau 
dabar mes turime daug be
darbių inteligentų, kas gi 
bus, jeigu visi vaikai pra
dės mokytis!”

Šiame atvirame pasisa
kyme, kaip veidrodyje atsi
spindėjo visa smetoniškos 
vyriausybės politika dir
bančiųjų valstiečių ir Lie
tuvos darbo liaudies atžvil
giu. Šiaulių apskrities 
ventojai, aišku, nebuvo 
imtimi. Švietimas ir čia 
vo turtingųjų dalia. z

DARBO ŽMONIŲ VAI
KAMS MOKSLAS.

1939 metais Šiaulių ap
skrities gimnazijose ir mo
kyklose mokėsi iš viso 7,500 
moksleivių. Daugumoje tai 
buvo buožių, pirklių, dvari
ninku vaikai, 
lių apskrities 
ir mokyklose 
tūkst. žmonių, 
ninku, darbo
inteligentų vaikai.

Anksčiau gauti vidurinį

vakare į bet ko- 
biblioteką ir jūs 
sekantį vaizdą: 
susirinko grupė

gy-
1S- 

bu-

Dabar Šiau- 
gimnazijose 
mokosi 13 
Tai darbi- 

valstiečių ir c

amerikiniai karo 
perduoti reakci- 
kelis kartus bom- 
Šanghajaus mies-

geraširdišku-

reakcininkai, su

Giuliano, su 
džiais atakavo 
miestelį ir buvo apgulę po
liciją. Sako, kad tas bandi
tas dėl ko tai supyko. Pir
miau reakcininkai juo di
džiavosi, nes jis kartą pa
skelbė komunistams karą.

Japonijoj generolas Mac- 
Arthuras minėjo 4-tą lie
pos. Jis pasakė reakcinę 
kalbą, reikalaudamas nele
galizuoti Komunistų Parti
ją ir pulti unijas. Japonijos 
jam paklusni vyriausybė 
svarsto jo pasiūlymus. Tūli 
numato, kad tie reakciniai 
žygiai gali atvesti prie na
minio karo. Japonijos rei
kaluose turi Tarybų Sąjun-

nėra darbo? Kaip versi, pavyzdžiui, Amerikos audėjus 
dirbti, kuomet audinyčios uždarytos, kuomet darbo ne
siranda? Juk nereikėtų nė versti juos dirbti, jeigu tik 
darbo būtų!

Taigi, komercinės spaudos pasaka apie vertimą dirbti 
tik pripažįsta tą faktą, jog socialistinėje ekonomijoje 
nėra nedarbo problemos, nėra bedarbių armijos. Ekono
minė krizė - depresija ir bedarbių armijos yra grynai 
kapitalistinės ekonomijos kriminališkiausias vaisius.

Tuo reikalu Anglijos, Fran- mokslą buvo nelengva. Da- 
cijos, Jungtinių Valstijų ir bar ne tik pačiame Šiaulių 
Tarybų Sąjungos užsienio į mieste, bet ir trijuose 
ministrų pavaduotojai ve- krities valsčiuose 
da derybas Londone.

Pasitarimai eina ne taip gimnazija, 
švelniai, nes Washingtone "I V 1 • • 1 • • • •

gimnazijos
yra 

ir viena

dabar Šiauliuose įkurta su
augusių gimnazija; joje 
mokosi 320 žmonių.

ŽMONĖS VERŽIASI Į 
KULTŪRĄ.

Veržimasis į kultūrą, į 
žinojimą, kas taip charak
teringa visiems tarybD 
nia-rns žmonėms, matosi iš 
daugelio Šiaulių miesto gy
venimo pavyzdžių.

Užeikite 
kia miesto 
pamatysite 
skaitykloje
lankytojų. Čia darbininkai, 
neseniai užbaigę pamainą, 
namų šeimininkės, tarnau
tojai. Bet jie dabar atėjo, 
ne skaityti, bet klausyti. 
Kas nors iš susirinkusiųjų 
balsu skaito knygą. Ir taip 
sistemingai, skyrių po sky
riaus, iki pabaigos knyga 
skaitoma kolektyviai.

Skaitymas balsu labai po
puliarus miesto gyventojų 
tarpe. Taip buvo perskaity
ti balsu Fadiejevo “Jaunoji 

Petro Cvirkos 
ir kiti

aps- 
dvi

pro-

Gvardija,”
“Žemė Maitintoja” 
veikalai. O dabar, kai Ta
rybų šalis ruošiasi jubilie
jinėms Puškino dienoms,* 
čia dažniausiai galima iš
girsti šio genijaus eiles žy
maus lietuvių poeto Anta- . 
no Venclovos vertimuose.

Mieste kasdien būna ke
lios viešos paskaitos visuo
meninėmis - politinėmis, e- 
konominėmis ir mokslinė- 
mis temomis. Jos praveda- 

pnos partiniame kabinete,
nie- bibliotekoj, įmonių raudo

nuose kampeliuose. Vieti
nių lektorių, užsitarnavu
sių klausytojų dėkingumą, 
tarpe — arch Rektorius Ši- 
šla, fizikos mokytojas Ben- 
daravičius, chemikas Sto
nis, gydytojas Volpertas ir 
kiti. 32 inžinieriai, parti
niai darbuotojai, pedagogai, 
mokslo darbuotojai įtraukti 
į paskaitų skaitymą. Metų 
bėgyje juos išklausė dešim
tys tūkstančių žmonių.
POILSIO IR KULTŪROS 

VIETOS
Vakarais Šiaulių gatvėse 

daug žmonių. Po darbo die
nos miestiečiai eina į kiną, 
į paskaitas, į muzikinės ko
medijos ir dramos teatrą, 
į fabrikų klubus, į miesto 
Karolio Požėlos vardo kul
tūros ir poilsio parką. Klu- 

(Tą.sa 4-rne pusi.)

anksčiau
aukštos moky- 
ji yra. 1948-49 

metų pradžioje

Šiauliuose 
karo šalininkai nenori susi-; ]<af| nebuvo 
tarimo. Jie bando užsienio p|os# Dabar 

sa“ mokslo i___  ,___  .,.
Šiaulių mokytojų institutas 
atidarė savo duris. Pirma
me kurse studijuoja arti 
150 studentų, būsimų jau
nosios kartos auklėtojų. 
Šiauliuose, įvairiose mokslo

ministrų susitarimus 
vaip perstatyti, tai yra, to
kioj šviesoj, kad Tarybų 
Sąjungai būtų nepriimtini.

nių Valstijų imperialistų 
paaštrėjo santykiai, besi
varžant už pasaulines rin
kas. Nors anglai ir Wall 
Strytas sudaro bloką prieš 
Tarybų Sąjungą, daro savo 
tarpe karinius suokalbius, 
į juos įtraukia kitas šalis, 
nustatant jas prieš liaudies 
demokratines šalis ir Sovie
tų Sąjungą, bet ir patys 
niaujasi.

Vokietijoj, Berlyne paši
nai! j ino derybos tarpe An
glijos, Franci jos, Jungtinių 
Valstijų ir Tarybų Sąjun
gos miesto komandierių. 
Jie atnaujino pasitarimus 
todėl, kad taip buvo susi
tarę užsienio reikalų minis
trai Paryžiuje. Gal bus at- 
steigta Berlyne švelnesni 
santykiai, nes nuo buvusios 
įtemptos atmosferos kentė
jo abi pusės.

Sovietų Sąjungos prezi
dentas N. Švernikas, priim
damas Jungtinių Valstijų 
naują atstovą admirolą A. 
G. Kirką, sakė, kad Sovie
tai sveikins įvykį, jeigu bus | 
prašalinta kliūtys abiejų į 
šalių prekybai. Penkių M'e-: 
tų planas vykinamas labai I 
pasekmingai. Daugelyje in-, 
dustrijų pralenktas plano 
pasibrėžimas.

Sovietų Sąjunga, Čecho^ 
Slovakija, Lenkija ir Suo
mija panaujino metų laikui 
prekybos sutartį. Iš abiejų 
pusių ta prekyba sieks $56,- 
500,000.

dagogo, šaltkalvio, muzi
kanto, medicinos sesers, 
mechaniko, traktoristo, sta
tybininko, odininko, audėjo 
profesijas. Daugeliuose te
chninio minimumo rateliuo
se, kurie įsteigti beveik vi
sose miesto įmonėse, kvali- 
fikuojasi šimtai berniukų 
ir mergaičių.

Darbininkų jaunimui, ku
ris praeitais metais dėl vie
nos ar kitos priežasties ne
galėjo lankyti mokyklos,

Anglų Mokslininkai Užgi- 
ria Pasaul. Unijų Sąjungą

Milan, Italija. —' Angli
jos Mokslininkų Unijos va
das Crowther, kalbėdamas 
Pasaulinės Darbo Unijų 
Sąjungos suvažiavime, pil
nai užgyrė tos sąjungos po
litiką dėl taikos išlaikymo 
ir darbo žmonių gerovės.

Lyman Johnson, ADF narys, teismo keliu laimėjo 
negrams teisę būti priimtais i Kentucky valstijos uni
versitetą Lexingtone. Po to laimėjimo, kai Johnsonas 
vyko j universitetą, jis buvo priverstas važiuoti se- 

greguotu bu.su,—busti, kur neleidžiama negrams 
sėdėti greta baltųjų!

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) —Penki , Liepos 8, 1949



Lietuvos Mokslininkai
Padeda Gamybai

Rašo J. Matulis
Lietuvos liaudies ūkis gy

vena nematytai spartaus 
kilimo laikotarpį. Auga, 
atstatoma pramonė. Nau
jais, socialistiniais pagrin
dais vystosi žemės ūkis. Ry- 

, šium su tuo, prieš Lietuvos 
mokslininkus stovi ypatin
gai dideli ir atsakingi už
daviniai. Jie negali stovėti 
nuošalyje nuo gyvenimo. 
Lygiai kaip kitų sąjungi
nių respublikų mokslinin
kai, Tarybų Lietuvos moks
lininkai su didžiuliu entu
ziazmu dalyvauja kuriama
jame, kūrybiniame darbe 
liaudies, tvirtai žengiančios 

' keliu į komunizmą. Ir ly
giai taip, kaip visi tarybi
niai mokslininkai, Lietuvos 
mokslininkai su ypatingu 
pasitenkinimu sutiko Le
ningrado mokslo bei techni
kos darbuotojų šūkį — stip
rinti ir vystyti mokslinių 
įstaigų draugystę su ga-(Vas pašarine baze, 
myba, kasdien padėti ga-i Akademijos Botanikos so- 
mybai. Šia kryptimi Lietu-į (je tyrinėjami vaismedžių 
vos TSR Mokslų Akademi- veisimosi metodai, aklima- 
ja ir kitos respublikos mok- tizuojami eteriniai - alieji- 
slinės įstaigos padarė pir- nįaj augalai. Sukurtas nau

jas specialus pomologijos 
I sodas. Čia, akamedikui Iva
nauskui vadovaujant, paso
dinta keli šimtai įvairių 
rūšių vaismedžių, tame tar
pe daug mičiurininių rū
šių, surinkti herbarai aū1 
galų, apibūdinančių v vieti
nę augmeniją, o taip pat 
valgomųjų bei žalingų gry
bų kolekcijos. Akademijos 
Zoologijos muziejuje orga
nizuojamas darvinizmo 
skyrius.

Didelį darbą atlieka Aka
demijos Žemės Ūkio Insti
tutas. Instituto bendradar
biai tyrinėja ir kartogra
fuoja Lietuvos dirvą. Dvie
jose apskrityse dirvos nuo
traukos jau yra padarytos 
ir sudaryti dirvų žemėla
piai. Atiduotas spausdinti 
apžvalginis respublikos dir
vų žemėlapis. Šis darbas 
įgyja didelę praktinę reikš
mę ryšium su žemės ūkio 
zonavimu, kolektyvinių ū- 
kių žemėtvarkos išvystymu 
ir dirvų kalkinimo metodo 
panaudojimu. Vasaros me
tu tolesniems dirvų tyrinė-

muosius žingsnius.
Mokslų Akademijos 
Uždaviniai

Lietuvos 
Akademija 
1941 metų 
buvo atkurta tuoj išvada
vus Lietuvą iš vokiškųjų 
grobikų. Mūsų Akademija 
ir kitos respublikos moksli
nės įstaigos savo uždaviniu 
pasistatė—patenkinti prak
tinius pramonės bei žemės 
ūkio poreikius. Dauguma 
problemų, kurias Akademi
jos institutai tiria, turi gy
vybinę reikšmę liaudies ri
kiui. 1 <

Prie Mokslų Akademijos 
yra 11 institutų. Ką jie da
bar veikia?

Biologijos ir žemės ūkio, 
chemijos ir medicinos insti
tutai pertvarkė savo darbą 
priešakinės materialistinės 
biologijos pagrindu. Lietu
vos mokslininkai nuodug
niai išstudijavo diskusijos 
biologijos klausimais me
džiagą, ir tai padeda jiems 
planuoti ir įvykdyti moksli-

TSR Mokslų 
buvo įkurta 

pradžioje ir vėl

Lietuvos TSR Mokslų 
Akademijos prez.

nius tyrinėjimus.
supažindinti 
mokslininkų ir 
bei medicinos 
sluoksnius su 
T. D. Lisenkos

“Agrobiologija, 
išversta į lietu-

. Siekiant 
plačiubsius 
žemės ūkio 

praktikų 
akademiko 
klasikiniu

Darbai 
kurie klausimai,

veikalu 
toji knyga 
vių kalbą.
Konkretūs

Štai kai
kuriuos tiria mūsų Akade
mijos institutai. Biologijos 
Institutas atlieka pievų ty
rinėjimus Nemuno žemupy
je. Vokiečiai čia sugriovė 
visą melioracinę sistemą, ir 
pievos neteko savo vertės. 
Ties Nemunu Klaipėdos 
krašte pradeda dirbti kom
pleksinė ekspedicija, kuri 
padės paversti krašto pie-

T

Atostogos (Vakacijos) su Apšvieta

1.

2.

3.

4.

LMS mokyklos patalpa.

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

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

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

monija, interpretacija, chorvedystė.-" L »
DRAMA I: Pagrindinė vaidybos technika, scenos technika, gri

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

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

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

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

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

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

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

—$27.50. Pilnų informacijų kreipkitės j Mokyklos Komisijos sekr.:
MILDRED STENSLER, 134 W. Northfield Ave., Livingston, N. J.

5.

6.

ra---------------------------------------------------------------------
i

Įjimams atlikti į respublikos 
apskritis siunčiamos trys 
didelės ekspedicijos.

Institutas taip pat atliko 
eksperimentinius tyrinėji
mus labiau efektyvių dir
vos tręšimo būdų srityje.

Ryšium su trimečiu gy
vulininkystės išvystymo 
planu Lietuvos mokslininkų 
laukia ypatingai daug dar
bo. Gyvulininkystė — 
grindinė respublikos 
ūkio šaka.

Siekdami suteikti 
lininkystei efektyvią 
bą, Žemės Ūkio

pa
žemės

mals jau pastatytos ir taip 
pat gamybinėse sąlygose iš
bandomos sped alinės ma
šinos pirminiam ,linų apdir
bimui. šitos mašinos me
chanizuoja procesą, pageri
na darbo sąlygas ir dinų 
pirminio apdirbimo koky-

Institutas atliko 
labai vertingą 

tiriamąjį darbą 
nuodegių, seleno
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Instituto 
bendradarbiai tyrinėja su
sidariusį Lietuvoje stam
biųjų raguočių tipą. Prie 
instituto įsteigta mokslinė 
gyvulininkystės stotis, kom
plektuojama veislinių ra
guočių 7 ir kiaulių banda. 
Keletas mokslininkų tyri
nėja stambų, sultingą ir 
grūdų pašarą, ruošia gyvu
lių šėrimo racionus.
Kolektyviniai ūkiai

Skirdama ypatingai dide
lę reikšmę moksliniam dar
bui žemės* ūkio srityje, 
Mokslų Akademija paruo
šė specialų planą kaip kas
dien teikti pagalbą kolekty 
viniams ūkįams. Vasaros 
laikotarpiu į daugelį kolek
tyvinių ūkių bus nusiųstos 
įvairių specialybių moksli
nių darbuotojų • brigados. 
Kiekviena brigada padės 
artelėms įvykdyti žemė 
tvarką, organizuoti laukų 
darbus ir visuomeninių gy
vulių priežiūrą. Kartu mo
ksliniai . darbuotojai dirbs 
tiriamąjį darbą. Be to, 
kiekviena Akademijos mok
slinė ekspedicija, be pagrin
dinio darbo, taip pat padės 
vietiniams kolektyviniams 
ūkiams.

Visai neseniai viename 
Šiaulių apskrities valsčių 
įvyko išvažiuojamoji moks
linė Mokslų Akademijos ir 
Žemės Ūkio , Akademijos 
konferencija. Konferencija 
buvo skirta kolektyvinių ti
kiu statybai respublikoje. 
Buvo apsvarstyti 14 prane
šimų, kuriuos padarė moks
lininkai ir žemės ūkio prak
tikai. Pranešimų temomis 
buvo aktualiausieji, prakti
niai klausimai: kolektyvi
nių ūkių sustiprinimas or
ganizaciniu požiūriu, žemė
tvarka, priešakinės agro 
bei zootechnikos įdiegimas, 
gyvulininkystės ir pašari
nės bazės išvystymas, nau
jų ' kultūringų gyvenviečių 
statyba ir tt.
Mokslas ir žmonių 
Sveikata

Akademijos Eksperimen
tinės Medicinos Institute 
dėmesio yra Verti nauji 
profesoriaus Kairiūkščio 
veikalai tuberkuliozės gy
dymo srityje, akademiko 
Banaičio monografija — 
“Traumatinis šokas,”' pel
niusi platų pripažinimą, 
akademiko Mažylio mono
grafija apie bevaikiškumo 
priežastis ir kiti.

Didelę reikšmę įgyja mū
sų Akademijos Technikos 
Mokslų Instituto darbas. 
Šis dar visai neseniai orga
nizuotas institutas dabar 
tyrinėja naujus metalo ap
dirbimo būdus, kuria nau
jas mašinas, reikalingas 
įvairioms respublikos pra
monės šakoms.

Vienoje Kauno gamyklo
je, pavyzdžiui, institutas 
įdiegia gamyboje sraigtų 
gaminimą presavimu. Re
miantis instituto tyrinėji-

Mūsų Akademijos Tech
nikos Mokslų Institutas ir 
Chemijos 
pramonei 
mokslinį 
dėl pirito
likučių ir eilės kitų atmatų 
išnaudojimo įvairiose pra
moninėse įmonėse. Tų at
matų * išnaudojimas duoda 
žymią ekonomiją.
Statybinės Medžiagos

Akademijos Chemijos In
stitutas atlieka didelį dar
bą kreidos mergelių tyrimo 
srityje. Kelių upių slėniuo
se jau rasti patogūs apdir
bimui kreidos nuosėdų klo
dai. Instituto statybinių 
medžiagų laboratorijos ve
dėjas Sližys atrado naują, 
technikoje dar nežinomą, 
rišamąją medžiagą, pava
dintą “kreidos cementu.” 
Šiuo darbu išspręstas klau
simas apie išnaudojimą 
kreidos mergelių, netinkan
čių naudoti gaminant port- 
land-cementą. Kreidos ce
mento gamybai nereikia 
specialaus įrengimo, ją ga
lima organizuoti paprasto
se plytinėse. Tyrinėjimų iš
davos persiunčiamos Staty
binių Medžiagų Pramonės 
Ministerijon įdiegti prak
tikoje.

Akademijos Geografijos 
Institutas paruošė spaudai 
administracinį Lietuvos že
mėlapį. Geografijos mokslų 
kandidatas S. Tarvydis už
baigė kapitalinį veikalą — 
Lietuvos TSR fizinę ir eko
nominę geografiją. Nauju 
to pat autoriaus veikalu 
“Lietuvos TSR kaimų ir 
gyvenviečių’tipai bei jų pa
skirstymas” jau naudoja
masi planuojant naujas ko
lektyvinių ūkių sodybas.

Akademijos Ekonomikos 
Institutas atliko tyrinėji
mus apie kolektyvinių ūkių 
statybą Lietuvos TSR. In
stituto duomenys panaudo
jami * tam, kad sudarytų 
perspektyvinį planą respu
blikos žemės ūkiui elektri
fikuoti.
Moksliniai Tyrinėjimai

1949 metais Mokslų Aka
demija organizuoja keletą 
mokslinių ekspedicijų. Vie
na jų užsiims jūros augme
nijos tyrimu Kuršių - ma
rių įlankoje ir kit. Balti
jos jūros rajonuose. Kita 
ekspedicija pravedama 
bendrai su Latvijos Mokslų 
Akademija. Šitos ekspedici
jos uždavinys — geologi
niai tyrinėjimai. Žemaiti
joje dirbs archeologinė eks
pedicija.

Eilė Akademijos bendra
darbių šiais metais tęsia 
svarbų planiniam Lietuvos 
socialistiniam ūkiui darbą; 
jie tyrinėja, kaip respubli
kos teritorijoje yra paskirs
tytos durpės ir statybinės 
medžiagos, o taip pat įvyk
do atsparių ugniai medžia
gų išžvalgymą.

Mūsų institutai vis la
biau stiprina ryšius su vi
sasąjunginiais mokslo cen
trais periodiškai aplanko 
giminingus Maskvos, Lenin
grado ir broliškųjų respub
likų institutus. Didelę kū
rybinę pagalbą mums su
teikė neseniai įvykusi są
junginių respublikų moks
lų akademijų mokslinei vei
klai koordinuoti Tarybos 
sesija. Iš Lietuvos į Visasą
junginės Mokslų Akademi
jos daktaro aspirantūrą 

(Tąsa 1-mo pusi.)
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JUBILIEJUS
Tai didysis darbas visos pažangiosios Amerikos lietuvių vi

suomenės. šaukia į darbą mus visus, apšvietą branginančius 
žmones, ne tik mūsų dienraščio bendroves pareigūnai, bet ir 
pati mūsų sąžinė. Mūs,ų dienraštis baigia 30-tus metus savo gy
vavimo infliacijos prismaugtas. Turime jį gelbėti!

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

Speciale Laida Atžymejimui
30 Mėty Dienraščio Sukakties

Rugsėjo 16 d. dienraštis Laisve išeis dvigubai padidintas. 
Tai bus 30-ties metų sukakties atžymejimui 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 specialeje laidoje.

Nelaukime Vajaus Gavimui
i ’ •

Laisvei Naujų Skaitytojų
Pats gražiausias žygis atžymejimui mūsų dienraščio 30 metų 

sukakties bus gavimas kuo daugiausia naujų skaitytojų. Nelau
kime vajaus, darbuokimės dabar gavimui naujų skaitytojų. Stip
riausias užtikrinimas dienraščio ateities yra skaitytojai.* Kuo 
daugiau bus skaitytojų, tuo stipresnis bus mūsų dienraštis mo
raliai ir materialiai, 
užsisakyti Laisvę.

Kiekvienoje sueigoje kalbinkime žmones

*
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 atžymeji- 
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 del pasiskelbimų ar 
kokių kitų reikalų, rašykite Laisves Administracijai ir mes jums 
mielai suteiksime visas informacijas.

Visais reikalais kreipdamiesi, adresuokite:

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

1943 metų sausio 1 dieną mes forsa
vome Pripetę. Trukdomi sužeistųjų, išė-' 
jome į šiaurę, prie didelio Červonaja, 
arba Kunigaikščio-ežero, kaip jį vadin
davo vietiniai gyventojai.

Ant to ežero ledo mes nutarėme nulęi- 
sdinti lėktuvus.

Čia pasibaigė didysis reidas, Kovpa- 
ko partizanų pavadintas stalininiu, — 
nuo vardo žmogaus, įkvėpusio juos tam 
garsiam karo žygiui.

Per tris su viršum mėnesius mūsų 
dalinys perėjo tūkstantį šešis šimtus ki
lometrų — nuo Briansko miškų į Uk
rainos šiaurę, Kijevo bei Žitomiro sritis 
ir į Poliesę.

Tomis dienomis toli lytuose, ant Vol
gos krantų, buvo lemiamas karo liki
mas. Bet ir čia, giliam priešo užnugary, 
už tūkstančio kilometrų nuo Volgos, mes 
jautėme Stalingrado alsavimą. Priešaky 
nežinia. Mes nemanėme, kad prieš mus 
dar dveji metai karo ir keturi reidai: į 
Ukrainą, į Karpatus, į Lenkiją, į Balta
rusiją, ir dar ilgas bei garsus, turtingas 
nuotykių dešimties tūkstančių kilometrų 
kelias po priešo užnugarį.

Bet apie tuos reidus bus pasakojama 
toliau.

ANTROJI DALIS
I

1943 m. sausio 1 dieną Kovpako vado
vaujamas partizanų dalinių susivieniji
mas priėjo prie Pripetės. Dabar mes pri
ėjome ją iš pietų. Prieš mus buvo keli 
vokiečių batalionai, turį keršyti už “Sar- 
nų kryžių” — vienu metu susprogdinimą 
penkių tiltų geležinkelių, einančių į 
ktambų Sarnų mazgą, — bei už kitus 
smulkius "‘remonto” darbus priešo ko
munikacijos ruožuose.

Visa antroji gruodžio pusė praėjo 
kautynėse su baudžiamaisiai batalionais, 
o į mėnesio pabaigą mes, atsišiepdami, 
pasitraukėme miškų gilumon ir priėjo
me šitą pelkėtą bei vandeningą Dniepro 
intaką.

Naujų metų naktį daliniai praleido 
kaimuose, stovinčiuose išilgai vieškelio 
tarp Turovo ir David-Gorodoko mieste
lių, belaukdami sugrįžtant žvalgybinių 
grupių, mano išsiųstų į Pripetę paieško
ti persikėlimo. Štabas apsistojo Ozdani- 
Čio kaime. Po gruodžio polaidžio šalo tik 
dvi tris dienas, ir mes nebuvome tikri, ar 
bepavyks mums persikelti ledu. Kovpa- 
kas buvo be ūpo, kadangi perdaug žvit
rus Michailas Kuzmičius Siemenistas 
buvo sukliudęs įvykdyti numatytą Da
vid-Gorodoko antpuolį. Senis apvaikšti
nėjo kuopas ,tikrino sargybas ir plūdosi. 

• Žvalgybą mes vykdydavome ypatingai 
kruopščiai ne vien todėl, kad slinkome į 
nežinomą kraštą, bet dar ir todėl, kad 
kaprizinga Pripetės upė galėjo iškrėsti 
mums nemalonų pokštą.

Vietiniai seni gyventojai tvirtino, kad 
Pripetės būdas esąs savotiškas bei at
kaklus ir kad tik pirmam rudens šalčiui 
nirtulinga upė pasiduodanti su noru ir 
jis iš karto sukaustąs ją savo lediniam 
glėby. Bet jei tik vieną kartą ji atslūgs, 
— o atoslūgis vidury žiemos čia papras
tas reiškinys, tai net per pačius stipriau
sius Šalčius stovės neužšalusi. O jeigu ir 
užšąla antrą kartą, tai ne visur ir slepia 
savy plūtis, sraujumas, apdengtus plo
nu ledu ir apibarstytus sniegučiu “spąs
tus” — savotiškas vandens vilkduobes. 
Kažkas tuose senių prietarų ženkluose 
buvo panašu į tiesą. Iš tikrųjų, dar lap
kričio vidury, septynioms dienoms po 
persikėlimo per Dnieprą ties Lojovu pra
slinkus, mes artinomės prie stalininio 
reido finišo. Tada mes forsavome Pripe
tę pirmųjų šalčių metu. Dviejų trijų 
šimtų metrų pločio ledine juosta judėjo 
visi pėstininkai bei lengvoji dalinių gur
guolė. Ledas buvo plonas bei stangrus, 
jis įlinkdavo kaip lingių plienas, tačiau 
nelūždavo ir net nebraškėdavo, o išlai
kydavo ant savęs naštą tampriai bei 
elastingai. Pusę kilometro žemiau upė 
buvo dar laisva nuo ledinės dangos, ir 
dirbąs ten keltas, nors ir buvo visas ap
kibęs varvekliais, lyg kalėdų senis, vis 
dėlto perkėlinėjo sunkumus — patran
kas ir vežimus su šaudmenimis.

Tą pirmąjį persikėlimą pef Pripetę 
mes pavadinome “Lediniu velniatilčiu.”

Dabar mūsų laukė antrasis persikėli
mas per Pripetę, ir, nors buvo jau sausio 
mėnuo, surasti patogią vietą buvo ne

lengva. Senieji poliesicčiai iš aplinkinių 
kaimų, gerai pažįstą savo upę, žvalgų 
parenkami vadovais, neigiamai purtyda
vo galvas:

— Sunkus reikalas. Šiemet Pripetė 
labai bus užsispyrusi. Lyg turtingo šei
mininko mergina.

Ir tiesa. Pirmoji leitenanto Gaponen
kos žvalgybinė grupė, beieškodama per
sikėlimo vietos, aptiko storą bei stiprų 
ledą. Žvalgai laimingai perėjo per upę į 
jos šiaurinį krantą, įsitikinę, kad atliko 
uždavinį, bet kai grįžo atgal — pakliuvo 
į “spąstus” ir įsmuko. Patsai Gaponen- 
ka ir geriausias jo grupės žvalgas, buvęs 
felčeris Zemlianka, arba, kaip visi jį va
dindavo tryliktoje’ kuopoje, Antonas Pe- 
trovičius, vos neprigėrė. Juos išgelbėjo 
Volodia Lapinas. Jis susiprato paimti il
gą kartį, numetė ją ant ledo ir, išsilaikęs 
ant jos pats, padėjo paskui išsikapstyti 
visiškai jau netekusiems jėgų draugams.

Vyrai sugrįžo apledėjusiais nuo šal
čio drabužiais ir smarkiai plūdosi.

— Mat, kokia upė: vos porą metrų į 
šalį nuo savo pėdsakų — ir vos gyvi li
kom. Milicininkai išgelbėjo — aptikome 
juos ties David-Gorodoku, apkūlėme, ra
dome jų vežime didžiulę bonką naminės 
ir šiek tiek pasišildėme, — gyvai pasako
jo Volodia Lapinas.

Aš nuvijau ryšio žvalgą į kuopą atneš
ti vyrams atsarginių rūbų, o pats sėdau 
kuo skubiausiai užrašyti ir atžymėti že
mėlapy jų žvalgybos rezultatų. Vyrai sė
dėjo pusnuogiai, pusgirčiai, markstėsi 
nuo šviesos bei sklindančios nuo krosnies 
šilumos ir, kol aš atžymėdavau žemėla
py ir bloknote vieną skyrių, suspėdavo 
kiek sunstelti. Paskui pabusdavo ir pra
nešinėdavo toliau. Paprastai už neblai- 
vumą atliekant pareigą mes bausdavome 
labai smarkiai, bet čia ir aš negalėjau 
susilaikyti nesišypsojęs, o, be to, ir ap
linkybės pateisino tą jų partizanų sub
ordinacijos nesilaikymą.

Apie dešimtą vakaro valandą susirin
ko ir visi kiti žvalgai. Pasirodė, kad ir 
jiems teko paplaukioti lediniam vande
ny. Žygiuoti buvo nutarta taip: forsuo
ti Pripetę ties viensėdžiu, kur yra bu
vęs žvalgyboje Gaponenka. Vidurnaktį 
mes pasijudinome nirtulingos upės link. 
Bežygiuojant, prie pagrindinės kolonos 
prisijunginėjo batalionai bei kuopos, bu
vę užuolandoje aplinkiniuose kaimuose.

Žygis buvo numatomas ilgas.
Praleidęs visą koloną, aš užtrukau Oz- 

daničiuose ir vijausi paskui ją juoduo
jančiais šviežiame sniege pėdsakais. Po 
pusvalandžio mane pasivijo aštuntos 
kuopos ryšininkas, gal penkiolikos metų 
berniukas, Volodia šišovas.

Tasai vaikinas jau seniai mane domi
no, bet arčiau susipažinti su juo aš ne
spėjau. Jis vilkėjo raudonarmietišką mi
line, gulinčia ant jo gerai,’tačiau be vai- 
kėziškos fantazijos, ant pęčių jam mas
katavo vengrų karabinas, prie diržo — 
naganas dėkle, jo paties pasidirbtame iš 
kiaulės odos. Ypatingo ginklams pomė
gio — natūralaus jo amžiuje — aš jame 
nepastebėdavau. Jis jodinėdavo ant ne
didelio arkliuko gerai, bet be to savotiš
ko šaunumo, kuriuo pasižymėdavo Sie
menistas, Vanka Černiakas, Valka Niko
lajevas ir kiti jaunųjų partizanų atsto
vai, dažniausiai einantieji ryšininkų pa
reigas.

Volodia Šišovas išsiskirdavo iš jų tar
po santūrumu bei romiu būdu. Šviesia
plaukis, netaisyklingų, stambių negra
žaus veido bruožų, didele nosim, jis bu
vo paprastai ramus bei nekalbus. Vien 
tik akys, šviesiai pilkos, kuriose giedrio
mis saulėtomis dienomis galima buvo pa
stebėti vos žymų melsvumą, kartais vai
dingos, kartais prasmingai liūdnos ir 
dažnai griežtos — akys daug mačiusio 
suaugusio žmogaus apstulbindavo, kai aš 
įsižiūrėdavau ir imdavau suprasti tą 
žmogiūkštį. Žygio metu, beeinant, jo bal
so nebūdavo^ girdėti; išskirstant dalinį 
apsistojimo vietoje, kai Siemenistas ir 
■Vanka Černiakas lyg paklaikę zujo po 
kaimą, uoliai, triukšmingai ir išdidžiai 
vykdydami savo kvartirjerių pareigas, 
Volodia tyliai prajodavo gatve, sutikęs 
savo kuopą, pasukdavo arklį į priekį ir, 
tyliai prataręs: “Paskui mane,” — žin
gine jodavo į apsistojimo vietą, rimbu 
parodydamas važiuotojams, kam kur 
sustoti. (Bus daugiau)

NOMINACIJOS PRASIDĖJO
Lietuvių Literatūros Drau

gijos nariai šiemet referendu
mu išrinks Centro Komiteto 
narius dėl 1950-1951 metų. 

“Mūsų Draugijoj yra plati de
mokratinė tvarka.

Kandidatus nominuoja vi
sų kuopų nariai tuos draugus 
ir drauges, kurie narių supra
timu yra tinkami tvarkyti 
Draugijos reikalus ir vado
vauti veiklai. Suprantama, 
iš tos apylinkės, kur yra cen
tras, kad išvengus perdidelių 
iškaščių Centro Komiteto na
rių suvažiavimams į posė
džius.

Nominacijos prasidėjo su 1 
d. liepos ir baigsis su 15 d. 
rugpjūčio. Visoms kuopoms 
yra išsiuntinėta nominacijoms 
blankos. Visų kuopų valdy
bos raginamos sušaukti skait
lingus narių susirinkimus ir 
atlikti nominacijas.

Duoklių Pasimokėjimas
Mūsų Konstitucija nusako, 

kad visi nariai duokles pasi- 
mokėtų iki 1 d. liepos. Bet, 
kadangi duoklė yra metinė, 
tai daugelis draugų ir drau
gių užvelka jos pasimokėji
mą. Todėl Centro Komitetas 
nutarė duoklių mokėjimą pra
tęsti iki 1 d. spalių.

Reiškia, Jaiko yra pakan
kamai. Visus ir visas, kurių 
duoklės dar nemokėta, prašo
me iki to laiko atlikti savo 
pareigą. Atminkite tą, kad 
apie tą laiką, veikiausiai, bus 
gatava knyga. Labai pagei
daujama, kad visi nariai bū
tų sumokėję duokles, kad vie
nu kartu būtų galima kiek
vienai kuopai išsiųsti tiek
knygų, kiek priklauso. Kada
reikia vienai kuopai siųsti
knygas per du ar tris kartus,
tai daug daugiau susidaro 
darbo ir pašto išlaidų.

Turime 77 Garbės Kuopas
Kuopos, kurios pilnai pasi-

mokejo duokles iki 1 d. lie
pos, yra priskaitomos prie 
garbės kuopų surašo. Viso to
kių kuopų yra 77. Pirmiau 
buvo paskelbta 64 kuopos. 
Prie jų prisideda dar seka
mos:

Kp. Miestas
17 Shenandoah
26 Collinsville
52 Detroit
55 Brooklyn
63 Bridgeport
68 Hartford
76 St. Clair
87 Pittsburgh

106 Ambridge
186 Beloit
187 Chicago
188 Detroit
190 Cleveland.

Dėkui už Aukas
Šiuo kartu Knygų ir Ap- 

švietos Fondą gražiai parėmė 
draugai ir draugės kanadie
čiai. Aukų gavome seka
mai :

LLD 217 Kp., Winnipeg, 
per A. Samulionis $40.

LLD 162 Kp., Toronto, per 
P. Bepirštis ir A. Karosas 
$14.80.

LLD 72 Kp., Great Neck, 
per F. B. Lideikis $5.05.

LLD 39 Kp., Scranton, per 
P. Šlekaitis $5.

Visiems tariame širdingai 
ačiū už aukas! Prašome ir 
ateityje paaukoti pagal savo 
išgalę i Draugijos Knygų ir 
Apšvietos Fondą. Darbo šioj 
srityje yra daug. Tas reika
lauja lėšų.

D. M. ŠOLOMSKAS,.. 
ALDLD CK Sekretorius.

46 Ten Eyck St. 
Brooklyn 6, N. Y.

Sofija, Bulgarija. — Ve
lionio Bulgarijos premjero 
G. Dimitrovo kūnas bus 
taip nubalsamuotas, kaip ir 
Lenino; tad vis atrodys 
kaip gyvas.

NAUJAS GYVENIMAS 
(Tąsa nuo 2-ro pusl.'i 

bu scenose darbininkams 
pasirodo meninės saviveik
los būreliai, Šiauliuose nuo
lat dirba 6 choro būreliai, 
penki dramos, 4 pučiamųjų 
ir styginių instrumentų or
kestrai, 3 tautinių šokių 
kolektyvai. Teatras, kuriam 
vadovauja buvęs Tarybinės 
Armijos karininkas artis
tas Žukauskas, stato tary
bines ir klasiškas pjeses.

Kas mėnesį auga miesto 
ir kaimo dirbančiųjų gerbū
vis. Parduotuvėse nuolat 
būna didelis prekių pasirin
kimas. Ypatingai padidėjo 
pirkėjų antplūdis po šių 
metų kovo mėn. 1 dienos, 
kada tarybinė vyriausybė 
vėl, jau trečią kartą, 10-30 
procentų sumažino pramo
ninių ir maisto prekių kai
nas.

Nuo to laiko, kai mūsų 
šalyje buvo likviduota kor
telių sistema, Šiaulių dir
bantieji pradėjo pirkti 4 
kartus daugiau audinių, 3 
su puse karto daugiau ga
tavų rūbų ir avalynės, tris 
kartus daugiau cukraus ir 
t. t. Žymiai išsiplėtė pre
kybos tinklas. Mieste dabar 
dirba 180 parduotuvių ir 
valgyklų.

Tarybinės vyriausybės rū
pinimasis dirbančiaisiais 
aiškiai pasireiškia miesto 
komunalinio ūkio ir butų 
atstatyme. Kelios dešimtys 
tūkstančių miesto gyvento
jų dabar perkelti į atstaty
tus ir naujai, gerai įreng
tus namus.

Naujas gyvenimas atėjo 
į seną lietuvišką Šiaulių 
miestą, išsiplėtė jo gyven
tojų horizontai. Šis naujas 
gyvenimas kasdien tampa 
vis ryškesnis, vis turtin
gesnis, vis džiaugsminges- 
nis. J. Matiejūnas.

LIETUVOS MOKSLININ
KAI PADEDA GAMYBAI

(Tąsa nuo 3-Clo pusi.) 

siunčiami trys daktarantai. 
Pastaruoju metu 14 moks
linių bendradarbių apgynė 
kandidatines disertacijas.
Mūs Pasimojimai

Metai po metų jaunoji 
Lietuvos Mokslų Akademi
ja stiprina ir išplečia moks
linį darbą, siekdama išsprę
sti itin svarbius liaudies ū- 
kio išvystymo klausimus 
pagal penkmečio planą že
mės ūkio bei pramonės sri
tyje.

Kartu su Lietuvos TSR 
Mokslų Akademija vis tam
presnį ryšį su gamyba savo 
darbe palaiko kitos moksli
nės įstaigos ir aukštosios 
mokyklos respublikoje. 
Taip, pavyzdžiui, Kauno 
universiteto profesoriai ir 
dėstytojai paruošė ir įgy
vendino mokslinės - techni
kinės pagalbos suteikimo 
Kauno įmonėms planą. Že
mės Ūkio ir Veterinarijos 
Akademijų profesorių bei 
studentų kolektyvai šefuo
ja (glok)ja) daugelį kolek
tyvinių ūkių. Žemės Ūkio 
Akademija, pavyzdžiui, še
fuoja eilę Kauno ir Šakių 
apskričių kolektyvinių ti
kiu. šitos akademijos ben
dradarbiai periodiškai išva
žinė ja į kolektyvinius ū- 
kius, skaito ten paskaitas ir 
praveda pasikalbėjimus, 
teikia kolektyvinių ūkių 
valstiečiams bei vietinių 
Tarybų darbuotojams kon
sultacijų aktualiais žemės 
ūkio gamybos klausimais.

Tarybinė santvarka Lie
tuvos mokslininkams suda
rė pačias palankiausias są
lygas moksliniam darbui. 
Tokių sąlygų laisvajai kū
rybai jie niekuomet neturė
jo-

Connecticut

LIETUVIŲ PIKNIKAS
RENGIA LIET. DARB. SUSIVIENIJIMO IR LITERATŪROS DRAUGIJOS APSKRIČIAI

Sekmadienį, Liepos 17 July, 1949

Vilijos Choras is Waterbury, Conn., Gertrude Ulinskaitė, dir.

Puiki dainų programa ir svarbi prakalba. Dainuos Laisves Choras iš Hartford ir vietinis 
Vilijos Choras ir D. M. šolomskas, iš Brooklyn, N. Y., sakys prakalbą.

LIETUVIU- PARKE Chestnut Hill Road 
Waterbury, Conn.

GERA ORCHESTRA ŠOKIAMS, ĮŽANGA 35 c.
Piknikas prasidės^ 12 vai. dieną. Programas bus pavakaryje.

Gavome žinių, kad atvyksta daug žmonių iš kaimyniškų valstijų. Čia bus gera proga susi
eiti su seniai nematytais draugais. Turėsime skanių valgių, gardaus alaus ir minkštų gėri
mų. Todėl kviečiame visus atsilankyti. — RENGĖJAI

4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— Penkt., Liepos 8, 1949



MONTREAL, CANADA
Didelės ir Gražios Vestuvės

Birželio 18 d. apsivedė Al
dona Tamošiūnaitė su Bilu 
Alenskiu. Puiki ir didelė, ves
tuvių puota Įvyko Vytauto 
Klubo svetainėje. Aldona pla
čiai montrealiečiams žinoma 
ir populiari mergaitė. Ilgame
tė choro narė ir meno veikė- 

, ja (Aldona davė pasižadėji
mą, kad ji ne tik pati Vilijos 
choro neapleis, bet ir savo 
draugą atsives), todėl, taip Į 
bažnyčią; taip ir i vestuvių 
pokylį susirinko labai daug 
žmonių, kurie buvo labai gra
žiai priimti ir pavaišinti, o 
jaunieji, iš svečių pusės, buvo 
gausiai apdovanoti Įvairiomis 
ir vertingomis dovanomis.

Bažnyčioje nuotaika buvo 
labai graži ir žavinti. Buvo 
daug žmonių, daug pajaunių, 
daug ir gražių pamergių, o tą 
puikią nuotaiką dar daugiau 
paįvairino, tai Janinos Jonai
tytės malonus balselis, kuri 
laike ceremonijų padainavo 
vestuvėms pritaikintą dainą.

Jaunieji “medaus mėne
siui“ praleisti lėktuvu išskri
do į New Yorką, o iš ten va
žiuos Į Floridą.

Linkiu jauniesiems daug lai
mės ir ilgo gyvenimo!

★
Padaryta Operacija

Birželio 2] d. staigiai su
sirgo drg. J. M. Paragis, bu
vęs ilgametis choristas ir me
no veikėjas. 2 1 d. birželio 
Generalinėj Verduno ligoni
nėj buvo padaryta apendicito 
operacija. Koks ligonio svei
katos stovis šiuo laiku, nete
ko girdėti.

Birželio 12 d. užsiregistra
vo Pašai pi nėj Draugijoj drg.

CHARLES

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST 

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

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

telefonuokite .*
SHoreroad 8-9330

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

Specialistai Pritaikymui
Šermenims, Vestuvėms ir Bankietams

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

Paul Gustas Funeral Home, 
INC..

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį

EVergreen 7-4774

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

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

. kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.

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

„Ona Verbylienė. Skundžiasi, 
kad jai ranką labai skauda. 
Ligonė serga savo namuose.

Linkiu abiems ligoniams 
greitai pasveikti!

Viešnia iš Urugvajaus

Šiuo laiku Montreale, pas 
buvusią torontietę Mary Ku- 
biliuk, svečiuojasi jos sesers 
duktė, kuri atvyko iš Uru
gvajaus. Kaip ilgai viešnia 
čia bus, neteko sužinoti. Vieš
nia yra operos dainininkė, 
graži ir simpatiška, o taipgi 
labai maloni mergaitė. Ji ir 
čia tęsia mokslą dainavimo 
srityje. Teko ir scenoje ją 
girdėti dainuojant.

Laimingo pasisekimo Tau, 
lietuvaite Tavo užsibrėžtuose 
siekiuose!

★ 
Mantrealiečiams Naujienybė

Rugpjūčio 6 dieną šios ko
lonijos lietuviams bus nepa
prasta diena, šią dieną Įvyks 
dubeltavos vestuvės Vytauto 
Klubo svetainėje, tai Neles 
Kielaitės ir Salės Adomony
tės. Abi buvo senos draugės, 
abi išsirinko draugus ameri
konus, abi kartu ištekės. Tai 
labai gražu ir bus įdomu ves
tuvininkams pamatyti dubel- 
tavas vestuves.

★
Piknikai Vyksta

Jau kelintas iš eilės įvyko 
piknikas, ruoštas progresyvių 
šios kolonijos lietuvių, senoj 
piknikų vietoj. Vieta labai 
graži ir vasaros karščiai dar 
neprasidėjo, todėl poilsiui, pa- 
kvėpavimui tyru oru ir susi
tikimui su draugais, pažįsta
mais, kaip tik yra labai ge
ra vieta, pikniko vieta.

J. ROMAN 
Laidotuvių

Direktorius

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

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Tel. Poplar 4110

Kas turite progą, nepa
mirškite atsilankyti Į pikni
kus. Rengėjai visuomet pri
ruošė šaltų gėrimų ir skanių 
užkandžių.

Korespondentas.

Detroit, Mich.
SVARBI KONFERENCIJA
Birželio 27 d7, Fuller vieš

butyje, atsibuvo svarbi kon
ferencija reikale apgynimo 
nuo deportavimo tų asmenų, 
kurie skiriami išdeportavimui 
iš mūsų šalies. Daugelis jų 
net ir nebuvo daug aktyvūs 
pažangiųjų judėjime.

Vien Detroite yra suimta 10 
ypatų ir skiriami deportavi
mui. Yra moterų, kurių vy
rai yra piliečiai, bet joms bu
vo atsakyta pilietybė, kaip 
kad Michigan Workerio re
dakcijos štabo nario Nat 
Ganley žmonai, nes jis akty
viai veikė Komunistų Partijoj 
už liaudies reikalus. Jo mo
teris yra atvykusi iš Lenki
jos, tat jai ir atsisakyta iš
duoti pilietybę, kaipo komu
nisto žmonai. Panašių atsi
tikimų yra ir daugiau.

Konferenciją buvo sušau
kęs Civilių Teisių Kongresas 
ir Progresyvių; Partijos Tau
tinės Grupes.

Senatorius Stanley Nowak, 
kuris yra Progresyvių Parti
jos pirmininkas Michigano 
valstijoj ir eina kitas svarbias 
pareigas, nurodė, kad reakci
jos pasimojimai ant liaudies 
teisių yra išdavas baimės dar
bo žmonių. Jis nurodė, kad 
kada Francijos Revoliucija 
nušlavė karalių viešpatavimą, 
nusirito karaliaus ir daugelio 
jų šalininkų galvos, tai tada 
čia buvo išleista tie “sedi
tion” įstatymai, kurių pagal
ba ir dabar puola piliečius. 
Jeffersono laikais tie įstaty
mai negalėjo veikti, bet da
bar jie vėl viešpatauja.

Po Pirmojo Pasaulinio Ka
ro reakcija siautė. Daugelis 
dar pamena taip vadinamus 
“Palmer Raids,” kada viena 
nakčia tūkstančiai žmonių 
buvo suimta. Ir ta reakcija 
kiek sumažėjo, kada piliečiai 
pradėjo siųsta rezoliucijas, 
protestuodami, j Washington 
na.

Taip yra ir dabar, šiandie-
* • ♦

ninis reakcijos dūkimas, ge- 
neralio prokuroro Clark įsa
kymai areštuoti,- FBI siunti
mas šnipų Į organizacijas ir 
ten provokavimas yra pasek
mė viešpataujančios klasės 
baimės naujų ir galingų de
mokratijos pergalių pasauly
je.

Amerikos kapitalistų klasė 
mato, kad kitose šalyse dar
bo liaudis laimi, tai ji pati 
bijosi dėl savo likimo ir puo
la desperacijom Plačiai ati
darymas durų į Ameriką 
hitlerininkams, aiškiems fa
šistams, puolimas pažangių 
žmonių, tai yra isterija. Nuo
latinė propaganda prieš liau
dies demokratinę tvarką Ru
munijoj, Bulgarijoj, čecho- 
slovakijoj ir kitur, bandymas 
kištis į’ jų vidaus reikalus. 
Wall stryto valdonai dreba 
del savo lobingo gyveninio.

Taigi, Amerikos demokra
tinių žmonių pareiga netylė
ti, bet veikti per organizaci
jas, konferencijas, asmeniniai 
siųsti protestus kongresma- 
nams ir senatoriams, guber
natoriams ir kitiems valdinin
kams, reikalaujant, kad ne
liestų Amerikos žmonių iš
kovotų demokratinių teisių. 
Konferencija išdirbo planus 
veikimui apgynimui skiriamų 
asmenų deportavimui. Rep.

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

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

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 kp. susirinkimas įvyks 

11 d. liepos, 7:30 v. v. Liet. Salėje, 
29 Endicott St. Malonėkite visos 
narės dalyvauti, reikia aptarti vasa
riniai reikalai. — A. W.

(158-159)

4 Jis priverstas gerti dėl susikrimtimo. Po to, kai jam 
buvo nukirsta išlaidoms pinigą suma iki $40,000 

metams, jis jau patapo ne tas žmogus.“

CHICAGOS ŽINIOS

LAISVES
SPAUSTUVE

GALI JUMS PATARNAUTI

CS Darbininkai Reikalauja 
Algų Pakėlimo

Lokalas 194 ir lokalas 80 
jau trečia savaitė derasi su 
Campbell Soup Co. reikale 

I 

darbininkam algų pakėlimo ir 
kitų pagerinimų. Unija rei
kalauja minimum 25 c. va
landai pakėlimo algos, ką 
darbininkai yra praradę prie 
dabartinės skubos sistemos, 
palyginus su algomis metai 
atgal. Unija nori iškovoti 
žmoniškesnes algas, kad dar
bininkai prie dabartinės pa- 
brangos galėtų suvesti galą 
su galu.

Kompanija spiriasi ir skait
linėmis “prirodo,“ kad dabar 
Campbell Soup darbininkų 
abelna alga-uždarbis $1.43 
valandai. Ir sulyg pono Hoer- 
ly yra pakankamai kiekvie
nam darbininkui dėl “gero 
pragyvenimo.“

Bet pažiūrėjus arčiau Į ti
krus ir nesufušeriuotus davi
nius, tai randamo visąi ką ki
tą. Kiek unijai ir darbinin
kams yra žinoma: vyrai gau
na $1.09 ir moterys 98 c. va
landai. Dabar kyla klausi- 
mass, iš kur Campbell Soup 
Co. gauna skaitlines, kad 
darbininkai uždirba $1.43 
valandai ?

Štai iš kur Campbell Soup 
Co. paima skaitlines savo 
“garsiai algai.“ Kompanija 
suima krūvon visas aukštąsias 
algas, viršlaikį, naktinį dar
bą ii- dadeda priedui premi
jas ir padalina ant visų dar
bininkų skaičiaus, kad gavus 
savo norimą skaitlinę $1.43 
valandai.

Bet reikia žinoti, kad uni
ja su premijomis nieko neturi 
ir dėl jų neturi teisės derėtis. 
Kompanija premija? gali nu
statyti, kad darbininkas gali 
jas gauti arba ne.

. Unija turi ganėtinai Įrody
mų, kaip kompanija pasta
raisiais metais yra visaip 
pertvarkius l.vgmalą darbo, 
sukombinavus ir pernarplio- 
jus darbus, kad darbininkų 
iškovotos algos yra atimamos 
viršuj suminėtais būdais.

Unijos pareigūnai, suėmę 
darbininkų algas, tatai yra 
Įrodę, kaip darbininkų algų 
konvertukai yra- sumažėję, ir 
kiekvienas darbininkas ir dar
bininkė tatai mato ir pergy
vena, kad nebegali su tokia 
mokestimi pragyventi ir apsi
rengti save ir šeimyną žmo
niškai.

Paimkime maisto prirengė- 
jus. Jie uždirbdavo apie 
$130 Į mėnesį premijų-dova- 
nų. Dabar jie nei pusės tos 
sumos nebegauna. Jie gavo 
pakėlimą algos $16 mėnesiui, 
bet iš jų dovanomis - premi
jomis atimta $75 į mėnesį.

Arba imkime kukorius.

Pernai jų alga buvo $1.10 
valandai, pamatinės algos su
sidarydavo $44 savaitei ir 
premijų gaudavo apie $30 
savaitei; alga susidarydavo 
$74. Dabar jie gauna $1.20 
valandai, arba apie $48 sa
vaitei už valandinį savaitės 
darbą. Bet premijos jų nu
puolė iki $12 savaitei.

Unija yra pri rodžius pa
vyzdžių pavyzdžiais darbi
ninko uždarbio sumažėjimą. 
Ir kuomet unijos pareigūnai 
priparodė kompanijos netei
singumą jos skaitlinėse, tai 
kompanijos įvairūs spoksma- 
nai landžioja unijos raštinė
je ir skudžiasi, kad unijos 
atstovai blogai veda dorėji- 
mosi darbą ir jį užtęsia.

Tas parodo ne ką kitą, 
kaip Campbell Soup Co. ma- 
nadžmento išsisukinėjimus ir 
nenorą pakelti darbininkam 
algas, kuriems priklauso pa
kėlimas jau seniai.

Kuomet kompanija verkia, 
kad mes nemokame tartis, tai 
reikia žinoti, jog mes užtiko
me tą vietą, apie kurią kom
panija nenorėtų, kad darbi
ninkai žinotų. Viena, kad 
pernai Campbell Soup Co. 
padarė daug pelno, o šiemet 
jos pelnas už pirmą šių me
tų bertai n Į yra žymiai prašo
kęs 1948 metų pirmą bertai- 
nį.

Campbell Soup Co. darbi
ninkams priklauso žmoniškes
nė' alga, ir jie jos reikalauja.

Darbininkė.

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. V.

Tel. EVergreen 8-9770

5an Francisco, Cal.
ŠIRDINGA PADĖKA

Mano gyvenimo draugas 
Kazimieras Kisielius mirė 
birželio mėnesį, kas suteikė 
mums didelį smūgį. Nežino
jau nei ką daryti. Bet į pa
galbą tuojau pribuvo LLD 
153 kp. ir LDS 58 kp. val
dybos nariai, suteikė užuojau
tą ir pasitarnavo laike šer
menų.

Tariu širdingiausią padėką 
visiems draugams ir drau
gėms, kurie vienaip ar kitaip 
pagelbėjo, už gėlių vainikus, 
grabnešiams, palydovams ir 
M. Alvinienei už pasakytą 
kalbą. Didelis ačiū. San Fran
cisco ir Oaklando draugams 
ir draugėms!

Veronika ir Adolfas 
Kisielius,

Velionio žmona ir 
sūnus.

P

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 snaustuvę.

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

Reikalu spaudos darbų rašykite:

lig

S

LAISVE
427 Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y 
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PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

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

BROOKLYN, N. Y.
I! Visokiausi vaistai, kosmetikai kū

dikiam reikmenys, Įvairūs daik< 
toliai, ligonių kambariui reikme
nys už griežtai žemas kainas.

RECEPTŲ SPECIALISTAL

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

Tel. EVergreen 7-6238
. - .v. -r- -> -g- -r-< w .•f1 W W A A' A' '1’ V U1 "I1 'I '1 'A ’JTY TTTTTt

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS

Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

TeIefonas TELEVISION
EVergreen 4-9407 SHUFFLE BOARD

mnnmininiiiiiniiniiniiiniiiniiiiiniininii

TELEPHONE
STAGG 2-5043

RES. TEL.
HY. 7-3631

••J
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MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABOBIUS 

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager 

(Lalsnluotas Balsamuotojas)
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus

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

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

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Li th. Daily)-—PenkL, Liepos 8, 1949

Majoras O’Dwyer 
Lankysis Meksikoje

Meksikos prezidentas Mi
guel Aleman prisiuntė Niu
jorko miesto majorui William 
O’Dwyer’iui pakvietimą ap
lankyti Meksiką.

O’Dwyeris priėmė Alema- 
iio pakvietimą ir mano nuvyk
ti į Meksiką dar šį mėnesį.

Liepos 14 dieną O’Dwyeris 
tikisi iš didmiesčio išvykti, o 
grįžti liepos 24 dieną.

Kun. Will Wilfrid Whalen 
aną dieną žuvo gaisre, kilu
siame jo namuose, 349 E. 144 
St. Bronxe.

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

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

K

K

MATTHEW A BUYUS 
(BUYAUSKAS)

□

Laidotuvių Direktorius

□ □ □

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J. 

MArket 2-5172
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DU DARBININKU 
SUIMTI

Bankininkas R. H. Crowe 
už pavogimą iš National City 
Banko $883,660 nubaustas 
federalinio teismo trejiems 
metams kalėti. $5,950.65 pa
vogtųjų kažin kur "sutirpo,” 
o kiti — surasti. Koks mie- 
laširdingas teisėjas Goddard!

★
Daniel Gentile, už žmogžu

dystę buvęs nusmerktas mir
ti, išliko gyvas; gubernatorius 
Dewey pakeitė jam mirties 
bausmę amžinu kalėjimu už 
tai, kad Gentile išdavė kai 
kuriuos jam žinomus krimi
nalistus.

★
H. W. Weil, 73 m. amžiaus, 

buvęs Metropolitan Operos 
baritonas, nuskendo Blue 
Mountain Lake, N. Y., kur jis 
su savo žmona leido atosto
gas. Operoje jis dainavo tarp 
1911 ir 1917 metų.

★
Demokratų partijos vadai 

nutarė statyti savo partijos 
kandidatu senatoriaus vietai 
buvusįjį gubernatorių Herbert 
II. Lehmaną, bet dar nežino, 
ar šis sutiks kandidatuoti.

★

Abraham Cah«n, žydų dien
raščio "Forward” redakto
rius ir leidėjas, minėjo savo 
89 metų amžiaus sukaktį. Jis 
pareiškė, kad jo laikraštis re
mia Izraelio valdžią, nes ji 
esanti socialistinė ir kuria Iz
raelyje socializmą. "For
ward” nėra nei kiek švares
nis (politiniai) už lietuviškas 
"Naujienas.”

★

Bayside, Queens’eje, viena 
gatvė tapo pavadinta John 
Golden Lane pagarbai 
John Golden’o, žymaus tea
trininko, kuris neseniai šventė 
savo 75 m. amžiaus. Jis Bay- 
sidėje gyvena.

Margaret Faure, 65 m. am
žiaus, nušoko nuo savo apart- 
mentnamio stogo ir užsimušė;- 
gyveno po num. 1368 Metro
politan Ave., Bronxe.

★
Max Holden, 64 m. am

žiaus, žymus vodevilistas, ma- 
gikas, mirė praėjusi antradie
nį.

ILGW unijos viršininkai 
paskyrė iš unijos iždo $5,000 
arabams pabėgėliams šelpti; 
Izraelio valstybei atstatyti ši 
unija paskyrė jau keletą mi
lijonų dolerių.

Trupė vaidintojų, susimo
kiusių "Kiss me, Kate” kome
diją, trimi vagonais išvyko į 
Los Angeles, Cal., kur jie ža
da vaidinti per visą vasarą.

★
Nežiūrint visokių patarimų 

ir įspėjimų, švenčių metu tū-■ 
Ii automobilių vairuotojai vis- 
vien važiavo, "kaip patrakę,” 
—nesiskaitydami su elemen
tarinėmis važiavimo taisyklė
mis. Tokie žmonės yra at
sakingi už daugelį gyvybių, 
prarastų trafiko nelaimėse.

★

Lenkų laivas "Batory” New 
Yorko uoste ir vėl buvo prie
šiškai sutiktas: jo įgulos na
riai buvo neišleisti iš laivo. 
Matyt, prokuroras Clark ker- 
šina laivo įgulai už tai, kad 
tuo laivu kadaise išvyko iš 
Amerikos Gerhart Eisler.

F. C. Smith

Ferdinand Smith, pasižymė
jęs jūrininkų vadovas ir Har
lemo Darbo Unijų Tarybos 
sekretorius, tapo suimtas ir 
patalpintas į Ellis Islandą, 
kaip nepilietis. Jis laikomas 
deportavimui.

Tas pats padaryta su Bea
trice Siskind Johnson, 44 me
tų amžiaus, motina 5-rių me
lų amžiaus Amerikoje gimu
sios dukrelės.

Šitie d u visuomenininkai jau 
seniau yra buvę suimti, kaip 
nepiliečiai, ir paskirti depor-

VADOVAI
IR INELAISVINT1

(b"

tayimui. Smithas buvo pa
leistas po $3,500 bėla; dabar 
jo bėla pakelta iki $10,0(10.

Smithas yra gimęs Britų 
Vakarų Indijose; jis Ameriko
je senai gyvena ir čia turi, 
šeimą. Smithas ruošėąi pats 
išvykti į Europą ir ten kur 
nors gauti darbą, bet, Clark’o 
Įsakymu, jis buvo suimtas.

Mrs. Johnson gimė Lenki
joj. Amerikon ji atvyko'1912 
metais, kai ji buvo 8 metų 
amžiaus. Ji buvo norėta iš- 
deportuoti seniau; buvo, su
imta ir išleista po $1,000 bė
la.

Dabar šią 'moterį suėmė 
"kaip pavojingą” ir ji laiko
ma Ellis Islande.

Abu suimtieji jau senai no
rėjo patapti Amerikos pilie
čiais, bet jiems nebuvo leista 
to padaryti.

Amerikinio Komiteto Sve- 
turgimiams Ginti sekretorius 
Abner Green sako, jei visuo
menė, matydama tai, tylės, 
nieko nesakys, tai kiekvieno 
amerikiečio asmeninė laisvė 
kabos pavojuje.

Jis ragina Amerikos žmo
nes siųsti savo protestus At
torney General Clarkui prieš 
nelegalų suimdinėjimą žmo
nių, jų persekiojimą ir laiky
mą nelaisvėje, neišleidžiant 
po jokia kaucija.

Netikęs Gaivalas 
Netikusiai Elgėsi

Tūlas Joseph Sullivan, 27 
metų amžiaus, paleistas iš ka
lėjimo. praėjusį sekmadienį 
atliko tikrai blogą darbą.

Vairuodamas automobilių, 
jis lėkė skubiai ir smarkiai 
sužeidė vieną berniuką, ėjusį 
gatve. Užuot sustojęs, Sulli
van paleido automobilių visu 
greičiu—dūi, bėgti.

Policmanai jį vijosi, šaudy
dami. Besivydami, bešapdy- 
damį nedorėlį policmanai už
mušė jauną moteriškę, ėjusią 
su vyru šaligatviu.

Pagaliau visgi bėgusįjį su
gavo. Minia norėjo Sulliva- 
nąz “teisti savo teismu.” Jis 
nuvežtas kalėjimai! ir bus tei
siamas.

. Visa tai įvyko Manhattane, 
nepertoli nuo Williamsburgho 
tilto.

Filmos-Teatrai
Brooklyn© Paramount Tea

tre rodoma įdomi filmą "Sor
rowful Jones,” kurioje vyrau
jančią rolę vaidina Bob Hope, 
Lucille Ball ir kiti žymūs ak
toriai.

★
Roxy Teatre teberodoma 

filmą "House of Strangers” 
su Edward G. Robinsonu 
priešakyje. Veikalas vaizduo-

Marinas Dirba Wall Strytui, 
Sako Puerto Rikieeiai

šiuo metu Jungtines Valsti
jas lanko Louis Munoz Marin, 
Puerto Rico gubernatorius. 
Jis, be kitko, buvo priimtas 
prezidento Trumano.

< Marinas — pirmas puerto- 
rikietis, pastatytas guberna
toriaus pareigoms eiti toje 
saloje.

Komunistų Partijos Puerto- 
rikiškė Komisija arba biuras 
išleido Marino lankymosi pro
ga pareiškimą. Jame nuro
doma, jog Marin kadaise, 
tarp 1940 ir 1944 metų, buvo 
pažangus žmogus ir suvaidi
no pažangią rolę. Bet šiuo 
metu jis tarnauja Wall stry- 
tui, neigia Puerto Rico salos

gyventojų interesus, tarnau
damas Amerikos kapitalo in
teresams.

Dėl to, sako pareiškimas, 
Marinas yra čia "aukštosios 
visuomenės” taip šiltai pri
imamas.

Puerto Rico saloje darbo 
žmonių gyvenimas, nurodo 
pareiškimas, darosi nepaken
čiamas, dėl to šimtai tūkstan
čių jų persikelia gyventi į 
Jungtines Valstijas.

New Yorko mieste šiuo me
tu yra arti pusė milijono pu- 
ertorikiečių. Nemokėdami 
anglų kalbos, jie ir čia nega
li gauti žmoniškesnio darbo 
ir jų gyvenimo sąlygos yra 
apverktinos.

ja New Yorko žmonių gyve
nimą, bet tūli kritikai nurodo, 
kad šiame veikale be reikalo 
pašiepiama italų tauta, paže
minami italu kilmės amerikie- 
Čiai.

★
Lewisohn Stadium koncer

tai tebesitęsia ir juose daly
vauja patys geriausieji talen
tai muzikos pasaulyje.

Liepos 11 dieną ten smui
ku grieš Isaac Stern, žymus 
virtuozas.

Liepos 12 d. Sir Adrian 
Boult vadovaus visam orkes
triniam programai.

Liepos 13 d. smuiku grieš 
Frances Magnes, pasižymėju
si amerikietė smuikininkė.

Liepos 14 d. pianą skam
bins Claudio Arrau, garsusis 
čilietis pianistas.

PARDAVIMAI

Klimai Sugrįžo iš Atostogų
Praėjusį trečiadienį sugrįžo 

iš atostogų richmondhil]iečiai 
dd. Motiejus ir Emily Klimai, 
tėvas ir duktė. Jie, rodos, ar
ti trijų savaičių praleido Ka
nadoje — daugiausiai „važinė
dami (savo automobiliu), be
sidomėdami jos vaizdais. Lan
kėsi Montrealyj, Quebec’e, 
St. Lawrence upės žiočių sri- 
tyj ir, paskiausiai, Toronte.

Quebec’o provincijoj, sako, 
vaizdai gražūs. Bet Ontario 
provincijoj, Toronto srity j, 
laukai labai išdžiovinti saus
ros. ūkininkai labai nusimi
nę. Dėl pašarų stokos galvi
jai išstatomi pardavimui už 
pusę kainos, bet. . . kas gi 
tokioj padėtyj juos pirks?... 
Praėjusia sekmadienis buvęs 
taip karštas, kad ir važiuo
jant buvę per. karšta. V.

Orkestras Bryant 
Parko Lankytojams

Prie didžiojo New Yorko 
miesto knygyno (kampas 
Fifth Ave. ir 42nd St.) yra 
nedidelis, bet gražus parkas, 
vadinamas Bryant Parku.

šis parkas visuomet pilnas 
žmonių ir balandžių. Suolų 
žmonėms susėsti čia nemažai, 
bet jie beveik visuomet pil
ni darbo žmonių, kurių dau
gumą sudaro bedarbiai.

Knygyno administracija nu
tarė pakartoti praėjusių me
tų praktiką, — duoti orkes
trinius koncertus šiame par
ke.

Koncertai prasidės sekamą 
pirmadienį ir tęsis iki Darbo 
Dienos. Koncertai duodami 
tarp 12 ii- 2 v. p. p. kiekvie
ną dieną, išskiriant šeštadie
nius ir sekmadienius.

Praėjusiais metais, sakoma, 
25,000 žrponių klausėsi šitų 
koncertų, šiemet skaičius pa
didės, nes šiemet daug be
darbiu, k •

Kaip Vargšele 
Bandė Mokslo Siektis

■ ■ #

Susai! Justei’, 23 m. am
žiaus, sulaikyta Brooklyne už 
tai, kad ji, sakoma, leidu
si "negerus čekius.” Juste- 
riūtė buvo sugauta keičiant 
negerą čekį, $4 8 vertės, vie
noje baldų krautuvėje Fulton 
ga t v ėję, B i ‘O o k 1 y ne.

Mergina aiškinasi, kad ją 
prie to vertė vargas ii- noras 
baigti kolegiją.

Negalėjusi užsistatyti iki 
teismo $2,500 belos, Jūsteriū- 
tė patalpinta kalėjimai! — 
Women’s House of Detention.

SKELBKITĖS LAISVĖJE

Mažėja Darbai ir Ten
New York as yra kapitalis

tinio pasaulio prekybos cen
tras.

šiame mieste gyvena daug 
darbininkų, duoną pelnančių 
dirbant visokiose įstaigose, 
kurios veda prekybą su užsie
niu.

šiomis dienomis buvo pa
skelbta. jog labai daug tokių 
įstaigų paleidžia tarnautojus, * 
—darbai mažėja. O jie ma
žėja dėl to, kad Amerikos 
prekyba su užsieniu mažėja; 
kapitalistiniai kraštai, besire- 
mią doleriu, negali Ameriko
je daug ko pirktis, nes ne
turi dolerių.

JOHN YUSKA

■   fMALLTHf &

107-13 Jamaica Avenue, 
Richmond Hill 18, L. I., N. Y.

Mes laikome didžiausios batų išdirbystės SUNDIAL SHOE 
COMPANY, tikrai skūrinius batus dėl kiekvieno nario šei
mynoj, ir parduodame su mažu uždarbiu. Taigi pas mus 
pirkdami, niekad neapsigausit.

Krautuvė tik 8 blokai nuo BMT lllth Street stoties ir tiek pat 
nuo Liberty Auditorium. Tad prašome užeiti.

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

K vertinė 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)

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)

Kaip Vienas Kirpėjas 
Kirpo be Žirklių

Frank Colasanti, 37 m. am
žiaus, iš profesijos esąs bar- 
berys. Jis tačiau nemažai 
žmonių apkirpo be žirklių.

Pasak jo, jis šitaip daryda
vo. kol buvo sugautas: nuei
na į knygyną, pasirenka viso
kių bizniškų knygų su var
dais ir adresais tam tikrų 
"žymių asmenų,” na, ir pra
deda: skambina jiems telefo
nu ir pasakoja, kaip jis juos 
kadaise ten ir ten kirpo ir 
skuto, kaip jis jiems grąžiai 
patarnavo — ar negalėtų jie 
dabar jam prisiųsti keletą do
lerių (jei galima, telegrafu), 
nes jis esąs bėdoje.

Policijos nuomone, Colasan
ti šitokiu būdu gavo nemažai 
pinigų.

Jis pats prisipažino prie šel
mysčių ir dabar padėtas po 
$500 bėla laukia teismo.c -

Visgi Bloom’iūtės 
Turės Pakalėti

I ---------
Dorothy ir Pearl Bloom’iū

tės — "dvi seselės, kaip au
selės” — nusitarė eiti šešiems 
mėnesiams kalėjimai!. Jiedvi 
buvo kadaise nusmerktos vie- 
neriems metams kalėti ir pa- 
simokėti piniginę pabaudą už 
tai, kad ėmė kyšius iš žmo
nių, ieškančių gyvenamųjų 
butų.

Abi Bloom’iūtės#apeliavo į 
aukštesnį teismą; pastarasis 
sumažino joms bausmę per 
pusę.

Sesutės Bloom’iūtės dar ga
lėtų į aukštesnį teismą ape
liuoti, bet jos nuo to atsisakė 
— nuėjo kalėjimai!.

Richmond Hill — visi tušti, su 
garu šildomi, garadžiai. 6 kamba
riai, $6000. 7 kambariai, mūrinis. 
$7500. Dviem šeimom, 10 kambarių, 
atskirai statytas; 1 blokas North 
Jamaica Ave, $9750. Dviem šeimom, 
11 kambarių, $10,000. Dviem šei
mom, 12 kambarių; mūrinis, atski
rai statytas, 40x100.

Turime visokių namų visose da
lyse miesto. Taipgi ir naujų.

ZINIS, 361 Union Avė., kamp. 
Grand St., Brooklyne. REpublic 
9-1506 arba EVergreen 4-34Į37.

(158-159)
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Anthony Grigalis
General Contractor

Pabėgo 4-rios Šeimos

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y.
.... j —2 dienomValandos: jg—g vakarajs

Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0203

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptas :

Darome ir Pritaikome Akinius:

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: ^are

Penktadieniais uždaryta

STADIUM KONCERTAI fr7“t.Ave-
Philharmonic Symphony Orchestra—Muzika po žvaigždėmis 

Nebrangios kainos: 30c ir daugiau.
Sir Adrian Bolt, konduktorius.

Pirm., Liep. 11—Isaac Stern, smuikininkas,—visa programa Brahms
Antr., Liep. 12—Viso orkestrinė programa—Tschaikovsky’o, Haydn’o
Trčd., Liep. 13—Frances Magnes, Smuikininkė,

Schubert, Chausson, Wagner
Ktvr., Liep. 14—Claudio Arrau, Čilės pianistas, 

visa programa Beethoven’o
ŠeŠt., Liep. 16—Robert Stolz vadov.—M. Farell, K. Baum, solistai 

Muzika Johann’o Strauss, Jr.

Nedidelis namas (75 Mc
Kibben St., Brooklyne) pra
dėjo braškėti, krypti; ketu
rios šeimos, jame gyvenan
čios, nusigando, bet vis dar 
nesijudina. Pašaukta poli
cija išvarė visas keturias šei
mas laukan, nes namas iš ti
krųjų "lindo žemėn.”

O jis lindo žemėn dėl to, 
kad greta jo tuščiame lote 
buvo pradėta žemė kasti nau
jam pastatui statyti.

Klausimas: kur dabar tos 
šeimos dėsis?

Stato naujus namus ir pertaiso se
nus sulig moderninės mados.

BUNGALOW EXPERTAI

Mes dabar statome daug bungalows. 
Duodame platų architektūros pasi
rinkimą ir pabųdavojame stipriai ir 
patogiai gyvenimui. Kainos žemos.
Maliavoj linu ir senų namų pertaisy
mu I moderniškus, esame pasižymėję 

kaipo ekspertai.

Klauskite mūsų aprokavimo arba 
patarimo dėl pertaisymo namų.

Prašome kreiptis:
63-26—53rd Drive

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

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

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

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas
417 Lorimer Street 

Laisvas Name 
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

71 DD*C I? A I? 411 GRAND STREET AjU 0 1 O O Alt BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN 

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

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 4-0612

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Penkt., Liepos 8, 1949




