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Darbo Žmonių 
Dienraštiy 

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00

KOPIJA 5c

Jau trys savaitės, kai Aus
tralijoje streikuoja 23,000 
angliakasių.

Jie reikalauja 35 valandų 
darbo savaitėje, pakelti jiems 
$5 algas, taipgi pagerinti kai 
kurias darbo sąlygas.

Streikininkai laikosi solida
riai ir jie tikisi priversti sam
dytojus išpildyti jų teisę 
reikalavimus.

Jau tūlas laikas, kai Ha
vajuose streikuoja laivakro
viai.

Ten darbininkai taipgi 
kalauja algų pakėlimo ir 
bo sąlygų pagerinimo.

Jie laikosi vieningai.
šis streikas, manoma, 

svarstytas net Jungtinių Vals
tijų Kongrese, nes Havajų sa
los, kaip žinia, priklauso 
Jungtinėms Valstijoms.

Tūli kongresmanai■ jau aš
trina savo dantis prieš strei
kininkus.

rei- 
dar-

bus

Anglijos sostinėje, Londo
ne, streikuoja laivakroviai ir 
kiti uosto darbininkai.

Šiuo metu uoste viešpatau
ja savotiška “ramybė.”

• Darbiečių valdžia paskel
bė streiko apimtoje 
“nepaprastą padėtį.’
ninkai puolami, persekiojami.

Valdžia siunčia kariuomenę 
streikui laužyti: kareiviai 
bando

Bet 
skelbė 
išėjo 
tūkstančių darbininkų, atsisa
kančių dirbti ten, kur karei
viai “prikiša nagus.”

srityje 
Streiki-

laužyti:
iškrauti laivus.
po to, kai valdžia pa-
“nepaprastą padėtį,” 

streikan dar keletas

Visi šitie streikai nėra per 
dideli, matuojant žmonių 
skaičiumi.

Bet jie turi didžiulės reikš
mės. Jie parodo kylantį dar
bininkų kovingumą, jų ryžtą, 
jų atsisakymą gyventi tais 
trupiniais, kuriuos samdytojai 
numeta jiems nuo savo skob
nio.

Londonas, Australija ir Ha
vajų salos —.geografiniai sto
vi toli kits nuo kito, bet dar
bininkų kovos juos suartina.

Dar labiau visa tai suarti
na anti-darbininkiškoji pro
paganda, skleidžiama samdy
tojų ir pasirodanti mūšų kraš
to spaudoje bei per radiją.

Ar jūs žinote, kad" dėl ši
tų visų trijų — trijose pasau
lio dalyse—darbininkų ‘ strei
kų samdytojai kaltina komu
nistus ir Maskvą?!

Girdi, čia Maskvos darbas! 
Jinai iššaukė darbininkus 
streikan. *

Komunistai, girdi, įdiegė 
darbininkuosna mintį, kad jie 
turį gauti didesnes algas ir 
dirbti trumpesnes valandas!

Kuomet viskas “esti gerai,” 
kuomet nėra darbininkų strei
kų, tai samdytojų klasės or
ganai skelbia: mūsų darbinin
kai konservatyvūs, jie dievo
baimingi, jie patrijotingi; jie 
Maskvos agentų neklauso.

Kai tįk tie patys darbinin
kai pareikalauja didesnių al
gų, — jie tuojau apšaukia
mi “komunistų aukomis” ir 
“Maskvos pastumdėliais”...

Atsimename: neperseniai 
kardinolas Spellmanas, laužy
damas duobkasių streiką New. 
Yorke, skelbė tą, pačią nedo
rą, neteisingą propagandą.

klasės organai 
tuomet, kai 
svieto nebu- 
streikai bu- 
negu Sian-

Samdytojų 
“pamiršta,” jog 
komunistų “ant. 
vo,” darbininkų 
vo, — aštresni, 
dien.

Jie gali tai “pamiršti,” bet 
darbininkai nepamiršta. Ka
pitalistinėje santvarkoje strei-
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TRUMANAS SAKO, DAR 
“NĖRA DEPRESIJOS”
Reikalauja Lėšų Valdiniams Darbams; Siūlo Pagerint 
Senatvės ir Nedarbo Pensijas; Smerkia “SavanaudžiusM

Vėliausios Žinios
Paryžius. — 38,000 Francijos laivakrovių streikuoja 

prieš Anglijos laivus. Savo streiku jie reiškia paramą 
streikuojantiems Londono laivakroviams.

LAISVe-LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

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

Telephone: Stagg 2-8878

Dienraščio XXXI.

SKELBIAMAS STREIKAS
PRIEŠ PLIENO ĮKIŠTA

Washington. — Prezid. 
Trumanas trečiadienį per 
radiją pareiškė, jog depre
sijos dar nėra, nors bedar
biu skaičius siekia “apie 4,- 
000,000.”

Trumanas sakė, kad jei
gu šalies iždas parems vie
šuosius valdinių darbų pro
jektus ir kitus prezidento 
sumanymus, tai galima bus 
išvengti depresijos.

Prezidentas pakartojo to
kius savo siūlymus, kaip pa
platinti ir pagerinti senat
vės ir nedarbo pensijas, pa
remti pramonių plėtimą ir 
1.1. Nors dėl to būtų nepri
teklių valstybės iždui, bet

' tatai tarnautų darbų palai
kymui, duotų žmonėms pa
jamų, todėl jie galėtų dau
giau reikmenų pirkti. Tuo 
būdu pastotume depresijai 
kelią, kaip sakė preziden
tas.

Trumanas smerkė “sava
naudiškus interesus”, kurie 
kovoja prieš tokias valdines 
išlaidas.

Kartu prezidentas primi
nė, jog trys ketvirtadaliai 
42 bilionų dolerių, skiriamų 
metinėms valdžios išlai
doms, eina kariniams pasi
ruošimams ir buvusiųjų ka
rų lėšoms apmokėti.

Washington. — Pi*ez. Trumanas telegramomis vėl ra
gino visas plieno kompanijas priimti jo pasiūlymą dėl 
plieno darbininkų streiko išvengimo. Laukia kompanijų 
atsakymo.

Los Angeles. — Northrop kompanija sako statysianti 
tokius lėktuvus, kurie vienu pradėjimu skris 25,000 my
lių ir, niekur nenusileisdami, aplėks aplink žemės rutulį.

Washington. — Senatoriai ginčijasi del valdžios rei
kalavimo iš anksto ginkluoti Atlanto pakto — priešso- 
vietinio sąryšio — kraštus.

Sydney, Australija. — 23 Komunistų Partijos vadai 
atsisakė perduoti teismui partijos iždą. Dėl to jiems grę- 
sia kalėjimas už “teismo paniekinimą.”

Teismas liepė atnešti jam partijos pinigus, kad jinai 
negalėtų jais remti angliakasių streiko.

Pusė Miliono Plieno Darbininkų Rengiasi Streikan prieš 
Kompanijas, Atmetančias Prez. Trumano Pasiūlymą

Pittsburgh, Pa. — CIO 
Plieno Darbininkų Unijos 
pirmininkas Philip Murray 
pranešė, jog darbininkai šį 
šeštadienį sustreikuos prieš 
tas kompanijas, kurios at
meta prezidento Trumano 
pasiūlymą.

Trumanas pasiūlė ir 
jos vadai užgyrė tokį 
na:

Prezidentas paskirs 
misiją, kuri tyrinės,
kompanijos gali pakelti 
darbininkams algą ir įves
ti jiems pensijas. Komisija 
duos patarimus. Tuo tarpu 
unija susilaikys nuo streiko 
per 60 dienų ir dirbs seno-

uni- 
pla-

ko-

Sovietų Ambasadorius 
Smerkia Priešunijinę 
MacArthuro Politiką

Washington. — Sovietų 
Sąjungos ambasadorius A- 
leksandras Paniuškinas 
smerkė amerikonų generolą 
MacArthurą, kad jis už
draudė Japonijos valdinių 
darbininkų - tarnautojų 
streikus. Toms unijoms pri
klauso apie 2,000,000 japo
nų.

Paniuškinas sakė, . Japo
nijos valdžia, pagaP Mac
Arthuro patvarkymus, pa
gamino tokius įstatymus, 
kurie įgalina mėtyti, teisti 
ir bausti net privačių pra
monių samdinius, jeigu jie 
dalyvauja kovoje už darbi
ninkų reikalus.

MacArthuras naikina de
mokratines japonų teises, 
užreiškė Paniuškinas.

Generolas Frank R. Mc
Coy užginčijo tuos kaltini
mus, vadindamas juos “so
vietine propaganda.”

Bridges Kaltina Hawaju 
Laivų Kompanijas

Washington. — Vakari
nės CIO Laivakrovių Uni
jos prezidentas Harry 
Bridges kaltino penkias di
džiąsias Hawaju laivų kom
panijas, kad jos užsispyrė 
sulaužyti savo laivakrovių 
streiką, sunaikinti jų uni
ją ir jau monopoliniai vieš
patauti visam Hawaju salų 
ūkiui.

Bridges prašė kongres- 
manų, teisių komisiją leisti 
jam apie tai liudyti 
nantį pirmadienį.

Portugalijos Fašistai 
Įkalino 15 Kairių jų

atei-

Lisbon, Portugalija. — 
Portugalų teismas pasiuntė 
15 žmonių į sunkiųjų dar
bų kalėjimą iki 15 metų už 
tai, kad jie skleidę komu
nistų propagandą.

(Portugalijos valdžia 
fašistinė.)

kas — vienintelė darbininkų 
klasės priemonė laikiniesiems 

j savo reikalams pagerinti.

Georgijos Teismas 
Įsakė ir Negrus 
Šaukt į Džiures

Atlanta, Georgia.— Auk
ščiausias šios valstijos teis
mas nusprendė, jog aps
krityse, kur yra gana daug 
negrų, tai ir negrai turi bū
ti įtraukti į teismų džiūri- 
menų sąrašus ir šaukiami į 
džiūres.

Teismas pranešė, jog a- 
pie pusę Gėorgijos valstijos 
gyventojų yra negrai, bet 
džiūrimenų sąrašuose nėra 
nė vieno, negro, ir per 30 
ar 40 metų joks negras ne
buvo pakviestas į džiūrę.

Toks negrų išskyrimas iš 
džiūrių laužo Jungtinių 
Valstijų Konstitucija ir 
peržengia šalies Aukščiau
siojo Teismo sprendimus, 
kaip pareiškė vyriausias 
Georgijos teismas.

Pagal šį patvarkymą, bus 
surengtas naujas teismas 
negrui Johnui Crumbui to
dėl, kad jį atrado kaltu 
džiūrė, sudaryta vien tiktai 
iš baltųjų.

Anglijos Seimas Užgyrė 
Streiko Laužymą

London. — Anglijos sei
mas 412 balsų prieš 4 už
gyrė “socialistinės” val
džios įvestą pusiau-karinį 
stovį prieš streikuojančius 
Londono laivakrovius. Prieš 
tai balsavo 2 komunistai ir 
2 kairieji darbiečiai seimo 
nariai.

Valdžia atsiuntė jau apie 
5,000 kareivių užstreiktio- 
tiems laivams iškrauti.

Remdami laivakrovius, 
streikuoja tūkstančiai mė
sos darbininkų,' vežikų ir 
trauklinių ‘ laivukų 
boats) darbininkų.

(tug-

Užsi
karę!-

šanghai, Kinija.—Sėdėjimu Čionaitiniame anglų banke 
streikuoja daugiau kaip 100 kinų ir 35 anglai tarnauto
jai; reikalauja daugiau algos.

Cleveland. — Ateivybės valdininkai tardo Leoną Cal
low dėl deportavimo iš Amerikos.

Callow sakė, jog teisdarystės departmentas žadėjo jam 
valdinę tarnybą, jeigu jis sutiks išdavinėti komunistus. 
Callow nesutiko;

Portofino, Italija. — Amerikinis judamųjų paveikslų 
gamintojas David O. Selznick, 47 metų, apsivedė su ju- 
džių aktore Jennifere Jones, 30 metų amžiaus.

Washington. — Senato lėšų komisija, paskyrė Franko 
fašistų valdžiai Ispanijoj “50 milionų dolerių dovana”, 
sakė valstybei sekretorius Dean Acheson. Ta komisija 
ragino priimt Franko į Marshallo planą.

Popiežius Ekskomimikavo
Katalikus Komunistus

Išbraukė Komunistu Vardą 
Iš "Neištikimybės” Diliaus

Reuther Reikalauja 
Sau Diktatūros Auto. 
Darbininkų Unijoj

sios sutarties sąlygomis.
Senoji sutartis baigiasi 

vidunaktį iš penktadienio į 
šeštadienį.

Šį pasiūlymą atmetė Uni
ted States Plieno Korpora
cija, Bethlehem ir Repub
lic plieno kompanijos ir 58 
kitos įmonės. Jos reikalau
ja teįsmo indžionkšinais- 
drau ėmis, pagal Tafto- 
HartĮey’o įstatymą, laužyti 

 

gręsiantį streiką.

Prie^ jas streikuos pusė 
milion darbininkų, jeigu 
tos kampanijos nepaskubės 

 

priimti prezidentinio pla
nu:

Trys plieno kompanijos- 
Wheeling, Youngs town 
Sheet and Tube ir Jones 
and Laughlin — užgyrė 
prezidento pasiūlymą. To
dėl darbininkai nestreikuos 
prieš jas.

Trenton, N. J. — 
mušė trys Fort Dix 
viai, kuomet, važiuodami 
armijos automobiliu, smogė 
į atvažiuojantį iš priešin
gos pusės troką.

London. — Jugoslavijos 
kareivis nušovė vieną ang
lą kareivį, rubeziaus sargą 
tarp Triesto ir Jugoslavi
jos

Vatikanas. — Šventoji 
Popiežiaus Tarvba - Kon
gregacija paskelbė, jog ka
talikai Komunistų Partijų 
nariai ir rėmėjai vra auto
matiškai pašalinti iš baž
nyčios — ekskomunikuoti 
ir užginta jiems sakramen
tus dalinti. Uždrausta kata
likam net komunistinius 
raštus skaityti.

Šis popiežiaus įsakymas 
paliečia milionus katalikiš
kų komunistų ir tūkstan
čius kunigų.

PAVOJINGESNI Už 
RADIKALUI

Los Angeles. — William 
H. Hastie, pirmas negras 
amerikinių Virgin salų 
gubernatorius, . pareiškė, 
kad negrų tautos skriaudė
jai ir niekintojai yra pavo
jingesni Jungtinėms Vals
tijoms, negu vadinamieji

Boston. •— Massachusetts 
seimelio senatas užgyrė 
sumanymą, kuris reikalau
ja uždraust samdyt vie
šiems - valdiniams dar
bams žmones, priklausan
čius vadinamom “neištiki
mom” Amerikai organiza
cijom. Bet valstijos senatas 
išbraukė iš sumanymo žo
džius “Komunistų Partija”, 
kuomet republikonas sena
torius John D. Mackay pa
aiškino:

“Dar joks teismas nėra 
nusurendęs, kad Komunis
tų Partija siūlvtų jėga nu
versti šios šalies valdžią: 
joks teismas neatrado, kad 
ši partiia būtų taip nusi
kaltusi.”

Milwaukee, Wis. — CIO 
Automobilių Darbininkų 
Unijos pirmininkas Walter 
Reuther reikalauja duoti 
galią‘jo vadovaujamai vyk
domajai tarybai suspen- 
duot, išbraukt ir “perorga- 
nizuot” tokius unijos sky
rius - lokalus, kurie prie
šinsis dešiniajai Reutherio 
politikai.

Manoma, kad< šis unijos 
suvažiavimas duos “teisę” 
Reutherio vadovaujamai li
nijos tarybai dviem trečda
liais balsų taip apsidirbti 
su kairiųjų vadovaujamais 
lokalais.

Reutheriečiąi taipgi pla
nuoja išbraukt progresyvių 
grupės vadus, kurie kriti
kuoja Reutherio pataikavi
mą fabrikantams ir jo bi
čiulių “raketus” unijoje.

Suvažiavimo daugumas, 
mašinaliai sudarytas iš 
Reutherio šalininkų, vėl 
išrinko jį unijos pirminin
ku, o Reutherio rėmėjus— 
kitais unijos viršininkais.

Acheson Norėjo, kad 
4 Didieji Nesusitartų

Sovietai Netrukdo 
Jankių Armijos Troky

Berlin. — Karinė Sovietų 
valdyba be jokių trukdymų 
perleido 60 ’amerikinės ar
mijos trokų su kroviniais iš 
vakarinės Vokietijos per 
sovietinį ruožtą į vakarinę 
Berlyno dalį, užimtą ang
lų - amerikonų ir francū- 
zų. Trokai gabeno žuvį, 
daržoves ir kitus maisto 
produktus.

Bet Sovietai leidžia ame
rikonams jr kitiems vaka
riniams talkininkams va
žiuoti tiktai didžiuoju vieš
keliu iš Helmstedto į Ber
lyną; užgina važinėti ki
tais, pašaliniais keliais.

Prieš Atlanto Pakto 
Ginklavimą iš Anksto

radikalai (“raudonieji”). 
Jis kalbėjo suvažiavime Są
jungos dėl Negrų, Pažan
gos.

MEDINA UŽGINA RODYT AUKŠČIAUSIO 
TEISMO SPRENDIMĄ APIE KOMUNISTUS

New York. — Komunis
tų Partijos sekretorius Eu
gene Dennis, vienas kalti
namųjų komunistų vadų, 
reikalavo perskaityt džiu- 
rei Aukščiausio Jungtinių 
Valstijų teismo sprendimą 
apie komunistus. Federalis 
teisėjas Medina uždraudė 
tą sprendimą džiūrei paro
dyti.

Aukščiausias Teismas 
Schneidermano byloje 1943 
metais nusprendė, jog prL 
klausymas Komunistų Par
tijai nereiškia, kad narys 
stotų už Amerikos valdžios

nuvertimą jėga ar prievar
ta. Savo sprendimui pa
remti Aukščiausias Teismas 
davė ištraukas iš Markso, 
Lenino ir Stalino pareiški
mu.

Mokytoja Fanny Hart- 
man’aitė, Bostono komuni
stų veikėja, liudydama ap
sigynimui, pareiškė, jog 
FBI šnipukas H. A/ Phil
brick melavo, būk komuni
stai suokalbiavę ragint* 
prievarta nuveršt Jungtim 
Valstijų valdžią. Tokius 
melus Philbrickui r įkvėpė 
slaptoji FBI policija, kaip 
sakė Harfmanaitė.

Washington. — Republi- 
konas senatorius John Fos
ter Dulles sakė korespon
dentams, jog Amerikos val
stybės sekretorius bean 
Acheson norėjo, kad nepa
vyktų buvusioji ' Keturių 
Didžiųjų užsieninių minis
trų konferencija, kad ne
būtu susitarta su Sovietais 
dėl Berlyno. Toje konferen
cijoje dalyvavo ir pats Dul
les.

Achesonas bijojo, kad su
sitarimas pakenktų Atlan
to pakto užgyrimui Sena
te. Todėl, nors ir buvo žy
mia dalim susitarta dėl 
Berlyno, Achesonas vis ma
žino susitarimo svarbą.

Arkansas, valstijoj šie
met 240 asmenų susirgo 
kūdikių paralyžium ir 13 
jau mirė.

ORAS.-Dalinai apsiniaukę.

Washington. — Republi- 
konas senatorius Wherry 
pasiūlė Senatui, kad atmes
tų Atlanto pakto kraštų 
ginklavimą amerikinėmis 
lėšomis iš anksto. Jisai su
tiko tik be tokio ginklavimo 
remti Atlanto paktą.

Wherry sakė, Amerika 
tik tuomet turėtų siųsti •' 
ginklus, jeigu bet kuris eu
ropinis Atlanto pakto kraš
tas būtų užpultas.
. Trumaniškų demokratų 
vadas sen. Tom. Connally 
smerkė Wherry už tokį pa
siūlymą.

Valdžia reikalauja $1,- 
130,000,000 Atlanto pakto 
šalims ginkluoti pirmaisiais 
pakto metais.

Puikiai Užderėjo Sovietų 
Kaimynų Javai

Praga, Čechoslovakija. — 
Puikiai užderėjo javai ir 
daržovės sovietiniuose Pa- 
baltijos kraštuose ir ketu
riose kaimyniškose Sovietų 
Sąjungai šalyse — Čecho- 
slovakijoj, Lenkijoj, Veng
rijoj ir Rumunijoj. O Bul
garijoj, nežiūrint sausros, 
gaunama vidutinis derlius.

•
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Tragedijos Ore
Per vieną dieną (antradienį) įvyko dvi didelės trage

dijos ore: Indijoje sutriuškėjo vienas (Hollandijos) pa- 
sažierinis lėktuvas, o Kalifornijoje—kitas. Abiejose ne
laimėse žuvo 80 žmonių. •

Abejojame, ar šitų didžiųjų nelaimių priežastys bus 
pilnai ištirtos, ar jos bus kada nors surastos.

Įdomu tai, kad Indijos nelaimėje žuvo 13-ka ameriki
nių žurnalistų.

Visi jie buvo imperialistinės Hollandijos valdžios “sve
čiai”. Visi jie buvo nugabenti į Indoneziją tam, kad “su
sipažintų”, “kaip puikiai” hollandiški imperialistai ten 
“reikalus tvarko”, kaip “smagiai ten žmonės pasitenki
nę”, kokie “geri” tie Indonezijos priešai.

Aišku, mes nežinome, kokį tasai “tyrinėjimas” įspūdį 
buvo palikęs korespondentuose. Nežinome, ką jie būtų 
rašę, jei būtų sugrįžę Amerikon. .Veikiausiai, ne vienas 
jų būtų garbinęs imperialistų viešpatavimą pavergtame 
krašte. Kiti gal būtų turėję užtenkamai sąžinės ir drą
sos ir būtų parašę tai, ką jie iš tikrųjų matė ir girdėjo iš 
pačių indonezų lūpų.

Atsiminkime: tarp vykusiųjų ten korespondentų ne
buvo nei vieno, atstovavusio pažangią spaudą!

Korespondentai ir Hollandijos valdininkai, atlikę savo 
misiją, visi linksmi grįžo namo. Bet štai!... Didžiulis jų 
lėktuvas sutriuškėjo ir visi pasažieriai, o taipgi lėktuvo 
įgula žuvo.

Kalifornijoje žuvę žmonės buvo “eiliniai” keleiviai, be 
jokių specialių misijų.

Nepaisant-visko, gaila, kad uos tragedijos įvyko ir 
žmonės žuvo. Turime'suprasti, jog tarp “nužiųrimų”, ten 
buvo ir gerų žmonių, ypatingai tarnautojų tarpe.

Gal dar ne tuoj bus galima drąsiau pasakyti, jog kelia
vimas oru yra užtikrintai saugus...

Dulles ir Taftas
Tuojau po prisaikdinimo, gubernatoriaus‘Dewey pa

skirtasis senatorius John Foster Dulles pasakė USA se
nate kalbą. Jis kalbėjo ūžėtai, kad senatas užgirtų Šiau
rės Atlahto Paktą, — karinį dokumentą, kuriuo Ame
rika įsipareigoja ginkluoti Europos kraštus, ruošiant 
juos karui prieš Tarybų Sąjungą, ir pati jin stoti “kai 
bus reikalas.” ‘

Mr. Dulles yra republikonų lyderis, didelis “ekspertas” 
užsieniniuose dalykuose, patikimas Trumanui žmogus.

Bet, štai, tame pačiame senate išstoja kitas senato
rius: Taftas.

Taftas yra reakcininkas, bet Tąftas pasisako, kad jis 
balsuosiąs prieš užgyrimą šio karinio dokumento.

Kodėl gi Taftas taip sako ir kodėl jis ryžtasi tai da
ryti?

Todėl, kad Taftas supranta, jis žino, jog milžiniškas 
Amerikos žmonių daugumas yra nusistatęs prieš Šiau- 
'rės Atlanto Paktą. O 1950 metais Taftas norės ir vėl 
kandidatuoti senatoriaus vietai; 1952 metais, tas pats 
Taftas mano kandidatuoti šalies prezidento vietai.

Štai, kodėl jis dabar atsisako balsuoti už tokį doku
mentą, kuris nėra Amerikos žmonėms priimtinas.

Savo atsisakymą balsuoti už šiaurės Atlanto Paktą se
natorius Taftas motyvuoja taip: (!) jis yra militarinė 
sąjunga, skubinanti naują ,karą, ir (2) jo priėmimas 
reikštų uždavimą didžiulio smūgio Jungtinėms Tautoms. 
• Taftas, kaipo realistas, žino ir įąi, kad ruošimasis nau
jam karui, — karui prieš Tarybų Sąjungą, — yra pra
žūtingas dalykas mūsų kraštui. Jeigu Hitleris negalėjo 
Tarybų Sąjungos sunaikinti, kuomet jis turėjo šu savimi 
visą Europą, tai juo labiau negalės to atlikti Wall St ry
to imperialistai - militaristai. .

Tas, kuris trečiąjį pasaulinį karą pradės, turės pats 
pražūti, — pražūti negarbingiau negu žlugo Hitleris ir 
jo šaika. <

Štai, ką senatorius Taftas žino ir supranta. Štai, ko
dėl jis sakosi balsuosiąs prieš šį karinį dokumentą.

Bet Taftas neorganizuoja tvirtos Atlanto Paktui opo
zicijos. Jis tyliai sau vienas dirba, pareikšdamas tik sa
vo nuomonę. Tai, žinoma, yra politikavimas, — politika
vimas savanaudiškiems interesams. x

Jei Amerikos liaudis smarkiai4 subruztų ir griežčiau 
• pasisakytų prieš Atlanto Paktą, tai, be abejojimo, ji pri

verstų dar ne vieną senatorių pasisakyti taip, kaip pasi
sakė senatorius Taftas.

Tuomet liaudis išeitų laimėtoja.• #

Nervuoti Žmonės
' Žibios skelbia,, jog antradienį lėktuvo nelaimė, įvyku
si Kalifornijoje, atsitiko dėl to, kad lėktuve susimušė du 
pasažieriai.

Aišku, niekas negali pasakyti, ar šis įvykis buvo ne
laimės priežastimi, kadangi dauguma žmonių ir lėktuvo 
vairuotojas yfa nelaimėje žuvę, — žuvę ir tie, kurie lėk- 
darni susiniovė. '

Mums čia svarbu priminti tik tai, jog šiandien daug 
žmonių yra nervų suėsti, — su pakrikusiais nervais, — 
ir jie bent kada ir bent kur gali atlikti tai, ko normalus

BET KAS Iš TO 
ŽIŪRĖJIMO

Menševikų Naujienos 
džiaugiasi ir rašo:

Pereitą savaitę Jules Feld- 
manas, naujasis Latvijos pa
siuntinys Amerikai, įteikė 
savo kredencialus. Jį priė
męs pats valstybės sekreto
rius Acheson. Tuo būdu A- 
merika ir vėl pabrėžė savo 
nusistatymą Pabaltijo vals
tybių atžvilgiu. O tas nusi
statymas yra toks: Ameri
ka žiūri į Pabalti jos kraš
tus kaipo į nepriklausomas 
valstybes, kurias dabar yra 
okupavusi Rusija.
Bet kokia iš to nauda ?- 

Naudos nėra jokios, o žalos 
yra labai daug. Jeigu mūsų 
vyriausybė pripažintų Ta
rybų Lietuvą, užmegstų su 
ja normališkus ryšius, nau
dos būtų daug tiek Lietuvai, 
tiek Amerikai. Ypatingai 
džiaugtųsi Amerikos lietu
viai, nes tuomet prasidėtų 
normališkas susisiekimas 
su mūsų broliais ir seseri
mis Lietuvoje. Kol tokių 
santykių nėra, negali b®i 
normalaus susisiekimo su 
Lietuvos žmonėmis.

Mūsų vyriausybė daro di

delę klaidą, laikydama 
Feldmanus ir Žadeikius at
stovais vyriausybių, 
seniai nebesiranda.

kurių

KAD IR NAUJI, 
BET GERI ..

Kunigų Draugas teigia, 
kad “Maskvos valdovų gal
vose pradėjo pūsti nauji 
vėjai. Rusijos komunistų 
vadovybė norėtų atnaujinti 
didesnę prekių apykaitą 
su Vakarų Europa ir Ame
rika.”

Tegul tai bus ir “nauji 
vėjai”, bet jie yra geri vė
jai. Jie jau duoda gerų re
zultatų. Pavyzdžiui, Angli
ja jau padarė prekybos su
tartį su Tarybų Sąjunga, 
pagal kurią prekių apy
kaita labai išplečiama. Y- 
patingai mūsų kraštui būtų 
didžiausios naudos iš dides
nės prekių apykaitos. Bū
tų naudos, nes darbų dau
giau atsirastų, mažiąu be
darbių būtų.

Draugui tas labai nepa
tinka. Bet tas dar kartą 
parodo, kad klerikalų dien
raščiui nerūpi darbo žmo
nių reikalai.

Ko Nori Vokiečiai?
Komercinė spauda ir ra

dijo komentatoriai daug 
prirašo ir prikalba apie Vo
kietiją. Ypatingai giriama 
vakarinės zonos, kur tvąrka 
yra Anglijos, Francijos ir 
Jungtinių Valstijų. Daug 
rašo apie Bizoniją, tai yra, 
sujungimą šių trijų zonų į 
vieną ir net įtraukimą į ka
rinę Šiaurinio Atlanto Są
jungą.

Skaitant tą spaudą ir 
klausantis Radijo komenta
torių, atrodo,* kad vakari
nių zonų vokiečiai tam pil
nai pritaria, kad jie paten
kinti esama padėtimi.

Tikrumoj, tai taip nėra. 
Amerikiečių, anglų ir fran- 
cūzų zonose yra labai daug 
nepasitenkinusių darbinin
kų ir valstiečių. Jie žino, 
kad Tarybų Sąjungos zonoj 
valstiečiai gavo žemę be at
lyginimo, kad- darbininkų 
padėtis geresnė. .

.Tą parodo ir atsibuvęs 
Trečiasis Vokiečių Kongre
sas pabaigoje gegužės ir 
pradžioje birželio Berlyne. 
Į šį Kongresą vokiečių or
ganizacijos iš Tarybų Są
jungos zonos rinko delega
tus laisvai. Bet Anglijos, 
Francijos ir Jungtinių 
Valstijų zonose to negalėjo 
viešai atlikti. Vietos val
džios ir ypatingai socialis
tai skundė organizacijas ir 
asmenis. Todėl į Kongresą 
iš tarybinės zonos suvažiavo 
1,400 delegatų, o iš vakari
nių zonų 616•delegatų.

Viso dalyvavo £,016 dele
gatų. Jų tarpe buvo atsto
vai įvairiausių organizaci
jų, daug profesorių, gydy
tojų, kunigų, liberalų ir ki
tų. Įdomu yra tas, kad ma
nifestą į Vokietijos gyven
tojus priėmė 2,013 balsų 
prieš du, o vienas susilai
kė. Tas parodo, kaip dide
lis buvo vieningumas. Kon
gresas išrinko iš 330 narių 
Central. Komitetą. Įgalio
ta Centralinis 
priimti atstovus 
čių organizacijų 
nių zonų, jeigu 
ras.

kongresas buvo išrinkęs 
didelę delegaciją į Paryžių, 
kad įteiktų Keturių Didžių
jų užsienio ministrų konfe-

rericijai vokiečių reikalavi
mus. Ta delegacija buvo 
Paryžiuje, bet tik Tarybų 
Sąjungos ministras stojo už 
išklausymą jų reikalavimų, 
o kiti — atsisakė.

Komitetas 
nuo vokie* 
iš vakari- 

tokių atsi-

kiti — atsisakė.
Ko Vokiečiai Nori?

Vokiečių Trečiojo Kong
reso priimtas manifestas 
reikalauja, kad su Vokieti
ja būtų padaryta taika. 
Siūlo paruošiamąsias sąly
gas ir taikos sąlygas. Pa
ruošiami darbai siūlomi:

(1) Pergalingos valsty
bės turi paruošti taikos są
lygas su Vokietija pasire
miant Krymo ir Potsdamo 
susitarimais. (2) Atsteigti 
administratyvį .ir' ekonomi
nį bendrą Vokietijos tvar
kymą. (3) Įsteigti vienus 
pinigus visai Vokietijai.
(4) Organizuoti laikinąją 
demokratinę visos Vokieti
jos vyriausybę. (5) Sušau-

I kiniui konferencijos taikai 
su Vokietija, turi bėndra- 
darbiauti 
laikinoji 
riausybė.

Taikos sąlygos skirsto
mos į dvi dalis — Pareigos 
vokiečių liaudies ir Teisės 
vokiečių liaudies. Pirmame 
skyriuje siūlo: (1) Vokieti
ja sutinka atmokėti perga
lėto j arčs už jiėrhs padary
tus karo nuostolius reikme
nimis, prie sąlygų,, kad Vo
kietijoj vidutinis būtų žmo
nių gyvenimas. (2) Galuti
nai likviduoti karinį pasi
ruošimą, ypatingai ginklų 
gamybą. (3) Demilitari
zuoti ir demokratizuoti vai? 
stybines, ūkines ir visuome
niškas vokiečių įstaigas. (4) 
Nubausti visus karo krimi
nalistus ir . prasižengėlius 
prieš žmoniškumo teises.
(5) Vokietija priima aprėž
tą kontrolę iš Keturių Di
džiųjų (Anglijos, Franci
jos, Jungtinių Valstijų ir 
Tarybų Sąjungos), ' kaip 
ekonominiais, taip ir politi
niais klausimais.

Liaudies Teises
Kas. liečia vokiečių liau

dies teises; tai tas manifes
tas siūlo: (1) Paruošimas 
visai Vokietijai konstituci
jos, kuri gvarantuotų de
mokratines teises, tautinę

ir ta Vokietijos 
demokratinė vy-

žmogus niekad nesitiki! * \
Gal tai karo pasekmės, o gal patiės įrančio mūsų vi

suomeninio gyvenimo Vaisiai.

“Amerika”, birželio 17 d., ka jų broliai idėjoj ponai 
'patalpino straipsnį tūlo F. socialistai. “Naujienos 
Antanausko, u ž v a rdytą 
“Veža į Sibirą”. Autorius 
ten rašo, kaip bolševikai 
birželio 12 d. 1941 metais, 
besirengiant vokiečiams 
pulti Lietuvą, gaudė lietu
vius ir gabeno Sibiran. Jis 
ten prirašo visokių “baise
nybių.” Skaitau tuos jo at
siminimus ir mislinu; kam 
jis rašo — žmonėms ar ko
pūstų galvoms? Jis su žmo
na išbėgo iš stubos, pasili
ko stuboj 15 metų giminai
tė. Bet ir ji pabėgo. Jis 
sako:

“Pati mergaitė, pro užpa
kalines duris, per tvorą, pa
spruko į' gatvę ir per dvi 
dienas, pėsčia, pasiekė sa
vo motiną, 120 mylių nuo 
Kauno.”

Išrodo čia nieko ypatin
go — per dvi dienas nu- 
maršavo tik 120 mylių.

Bet ar autorius rašyda
mas, o .redaktorius talpin
damas, pagalvojo, kad šis 
melas mušasi kiekvienam į 
akis? Ne.

Dabar panagrinėkime jį. 
Pirmiausiai užduokime sau 
klausimą, ar nuo Kauno į 
kurią pusę Lietuva turi 120 
mylių, tai yra — 840 vers-

Jeigu surasite, kad turi, 
tai paskaičiuokite, po kiek 
verstų mergaitė turėjo eiti 
per valandą?
' Jeigu ji ėjo, be pertrau
kos, per, dvi dienas — 48 
valandas, tai ji turėjo pada
ryti po septyniolika ir pusę 
verstų į vąlandą, nesusto
dama nei vieną minutę per 
48 valandas, net savo gam
tinių reikalų atlikimui.

Deja, klerikalų rašėjai ir 
redaktoriai savo melais 
prie to dagyveno, kad jau 
ir meluoti nemoka. O jau 
teisybė pas juos senai pa
laidota ir iš numirusių ji 
neprisikels, todėl apie ją 
nevęrta jiems nei priminti...

'Nuo klerikalų neatsilie-

nepriklausomybę, politinę, 
ūkinę ir kultūrinę laisvę. 
(2) Nevaržomas vystymas 
industrijos, kuri tarnauja 
nekariniams reikalams, au
klėjimas technikinių kadrų, 
darbininkų, valstiečių ir in
teligentijos be industrinių 
monopolistų ir stambių 
dvarponių.

Toliau tas manifestas pa
smerkia organizavimą at
skiros Vokietijos vakarinė
se zonose, tai yra, be Tary
bų Sąjungos zonos, atmeta 
Bonno konstituciją, pasisa
ko prieš Vokietijos įjungi
mą į karinę Šiaurinio At
lanto Sąjungą, nusako, kad 
po padarymo taikos su Vo
kietija turės būti laipsniš
kai ištrauktos Keturių Di
džiųjų okupacinės armijos 
ir nurodo, kad Vokiečių 
Kongresas, kaipo Tautinio 
Fronto liaudies išreiškimas, 
turi būti pakviestas suda
ryti laikinąją Vokietijos 
vyriausybę. Jis baigiasi pa
reiškimu:

“Vokiečių Taryba (iš
rinkta Kongreso)
visus vokiečius į bendrą ko
vą už apvienytą, nepriklau
somą ir taikingą Vokietiją, 
už greitesnį padarymą tai
kos ir' atšaukimą okupaci
nių armijų.”

Šių dienų Vokietiją už
ima 143,200 ketvirtainių 
mylių ir turi 67,500,000 
gyventojų. ' Tarybų Sąjun
gos zona plotu-yra didžiau
sia, nes ji užima 46,600 
ketvirtainių mylių ir turi 
18,000,000 gyventojų. V. S.

” nr. 
137, apžvalgų skyriuje, ra
šo apie Čekoslovakijos tei
smą. Ten ve kas pasakyta: 

“Visi teisiamieji ‘prisipa
žino’ — matyt, policija juos 
kankino, tardydama. Če
koslovakijos komun i s t ų 
žvalgybą išmokė sovietų 
GPU ‘ekspertai’, kaip tar
dyti suimtuosius, kad jie 
‘prisipažintų’. Bolševikų 
kankinimo metodos yra 
baisesnės, negu Inkvizici
jos. Jie ne tiktai muša ir 
spardo kalinį ir laužo jo 
kaulus, jie leidžia stiprią 
elektros šviesą į akis, bado 
akis įkaitintomis adato- • M mis...

Ir taip rašo, atsiprašant, 
advokatas, baigęs mokslą 
Šveicarijoj, o Amerikoj ga
vęs daktaro laipsnį, Pijus 
Grigaitis. Jis posmuoja, 
kad po tokių kankynių ką 
policija pakiša kaliniui, tai 
jis ir pasirašo tą prisipaži
nimą.

Tik įsivaizduokite, laike 
tardymo policija sulaužo 
kaliniui kaulus, įkaitinto
mis adatomis išbado akis, o 
paskui pakiša jam prisipa
žinimo popierą ir tas pasi
rašo! Ir pasirašo išbadyto
mis akimis^— spangas bū
damas !

Aš manau, ) kad jeigu kas 
nors Grigaičiui ne įkaitinta, 
bet šalta adata pabadytų a- 
kis, tuomet jam daugiau 
nereikėtų nei rašyti, nei 
skaityti...

Na, o kaip yra su tais, 
kuriuos paskui teisia “su
laužytais kaulais” ir “išba
dytomis akimis?”

Teismai būna vieši, juo
se dalyvauja laikraščių ko
respondentai. Bet nei vie
nas* jų nei sykį nepastebėjo, 
kad teisė arba nuteisė ka
linį sulaužytais kaulais ir 
išbadytomis akimis. Jie vi
si teismabučiuose buvo 
sveiki, kaip ridikai.

O gal komunistų žvalgy
ba, įleisdama koresponden
tus teismabutin, išbado ir 
jiems akis, kad nematytų 
sužalotų kalinių? Nuo ko
munistų galima ir to tikė
tis... Gal Grigaitis ir apie 
tai parašys. O “Naujienų” 
skaitytojai jo raštą paims 
už gryną pinigą, nes rašo 
ne bile žmogus, bet išmok
slintas — diplomuotas už
sieniuose ir čia, Amerikoj.

Bet žmonių patarlė sako: 
“Asilą pervesk per visus 
fakultetus, apkabinėk jį di
plomais — jis vistiek asilu 
pasiliks.” • r

Ši patarlė kaip tik atitin
ka ir “Naujienų” diplomuo
tam redaktoriui...

Kad ir didžiausia nesą
monė, bile tik ji atkreipta 
prieš komunistus, tai pri
imama už auksą. Su dora ir 
sąžine jie nesiskaito.

švenčioniškis' \

Skaitytojų Balsai
Nežinau, ką kiti skaityto

jai mano, bet kas liečia ma
ne, tai esu pilnai patenkintas, 
kad dienraštis Laisvė išeidi- 
nės penkis kartus į savaitę 
laiko.

Viena, tas sustiprins dien
raštį finansiniai; o kita-^-su- ' 
teiks darbininkams daugiau 
poilsio, kurie iki šiol visas 
šešias dienas dirbo prie 
Laisvės, kuomet milionai dar
bininkų kitur dirbo tik po 
penkias dienas į savaitę.

Man atrodo, kad dienraščio 
skaitytojai nuo to nei kiek 
nenukentės. žinote, draugu
žiai, aš atydžiai tėmijau dien
raščio pulsą nuo seniai ir gal
vojau parašyti ir pasiūlyti tą, 
ką jūs dabar nutarėte vykin
ti gyvenimam Tik man atro
dė, kad reikia nutraukti šeš
tadienio numerį, mat, jis at
eina kartu su pirmadienio. 
Tik aš bijau, kad Įvairumų 
puslapis neprapultų, kurį my- , 
liu ir kuris eidavo z pirmadie
nį. (Dabar jis tilps antra
dienį—Red. )

Aš nenoriu pranašauti, bet 
mes nuo tiesos ir nepabėgsi
me, būtent, nesame tikri, kaip 
daug metų galėsime išlaikyti 
ir penkis kartus į savaitę 
dienraštį. Reikia atsižvelgti 
į lietuvių senėjimą ir mūsų 
kartos mirtingumą. Man at
rodo, kad už desėtko kito me
tų iš mūsų kartos jau ma
žai kas būsime gyvi. Miršta 
mūsų draugai, miršta drau
ges! Miršta po keletą kiek
vieną savaitę! Gi jaunoji 
karta, čia gimusi ir augusi, 
s u p r a n t ama, amerikone j a, 
kaip ir kitų tautų, ir negalima 
laukti, kad ji rūpintųsi atei
tyje kalbiniais laikraščiais.

Aišku, kad aš labai nore- 
čiau, kad būčiau gimęs ir jūs 
gimę prieš penkis metus, o 
ne prieš 60 mėtų atgal. Ta
da būtų visas mūsų gyveni
mas priešakyje, o dabar.. .

Na, ką padarysi, kad mes 
buvome ankstyvesnė karta, 
juk dėl to negalima mūsų 
tėvams rugoti.

Susninkų Jurgis.
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šaukia

Jubiliejaus Atžymėjimas
_________ i

Be atlaidos dirbkime savo dienraščio jubiliejaus atžy- 
mėjimui. Laikas sparčiai traukiasi. Jubiliejinė laida iš
eis rugsėjo - Sept. 16-tą. Tai laidai reikia medžiagos. 
Reikia biznių Įiašiskelbimų, reikia organizacijų pasveiki
nimų dienraščiui jubiliejaus įroga ir reikia asmeninių 
pasveikinimų ir dovanų dienraščiui.

Jau turėjome gražių pranešimų iš gautų bizniškų pa- 
siskelbimų, organizacijų ir asmenų pasveikinimų su gra
žiomis dovanomis dienraščiui sukakties proga iš daugelio 
vietų. Tačiau dar yra daug kolonijų, iš kurių mažai tega- 
vome, o dar iš kitų visai nieko negirdėjome apie paramą 
dienraščiui jubiliejaus proga. Per ilgai tylima! Laikas 
pasirodyti darbais ir labai laikas.

Štai eilė vardų punktuališkų žmonių, kurie dienraščio 
Laisvės reikalais rūpinasi taip lygiai, kaip savo paties 
šeimos reikalais.

M. Lewis (surinko), Los Angęles, Cal. $21.00 
ALDLD 45 kuopa, Los Angeles, Calif. . 11.00 
Moterų Apšvietos Klubas, L. Angeles, Cal. 10.00 
Tessie Sharry, Brooklyn, N. Y. . .
Biruta Pampalaitė, Toronto, Canada

■ J. Gendrėnas, Cleveland, Qhio ’. . .
J. Vasilius, Danbury, Conn. . . .
J. Bonza, Danbury, Conn. . . . .

Gražiai pasidarbuota ir gražus atsinešimas asmenų, 
kurie savo iniciatyva apdovanojo dienraštį jubiliejaus ' 
proga. Linkėtina, kad visi savo dienraštį branginantieji 
žmonės pasektų tuos, kurių vardai aukščiau išspausdinti.

Dar kartą norime priminti, kad jau ne per daugiausia 
laiko liko iki jubiliejinės laidos. Prašome suskubti su 
skelbimais, pasveikinimais ir dovanomis tai laidai.

Laisves Administracija.

. 10.00
. 9.45
. 3.00

. 3.00
. 3.00

2 pusi.-'—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)** Pėrtkt., Liep. 1S,‘ 1949
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DIDŽIOJO MOKSLININKO 115 METU 
GIMIMO SUKAKTIS

Rašo J. 
Lietuvos Mokslų

1834 m. vasario mėn. 8 d. 
Sibire, Tobolsko gimnazijos 
direktoriaus Mendeliejevo 
šeimoje gimė silpnos svei
katos keturioliktasis vaiku- 

, tis, kuriam buvo suteiktas 
Dimitri jaus vardas. Nors 
Dimitrijus per visą savo gy
venimai nepasižymėjo gera 
sveikata, bet užtai išaugo 
dvasiniu milžinu, kurio var
das puošia mokslo istorijos 
puslapius ir įrašytas greta 
nedaugelio didžiųjų mokslo 
korifėjų vardų.

Dimitrijus Mendeliejevas 
vaikystę praleido Sibire ir 
baigė tą pačią Tobolsko 
gimnaziją, kuriai vadovavo 
jo tėvas. Po gimnazijos bai
gimo, 1850 m. įstojo į Pe
terburgo pedagoginį insti
tutą, fizikos - matematikos 
fakultetą. Jau aukštesniuo
se kursuose profesoriai 
Mendeliejevą laikė įžymiau
siu studentu, o draugai — 
busimąja mokslo žvaigžde. 
Dar studentu būdamas, 
Mendeliejevas pradėjo pir
muosius s a v a r a nkiškus 
mokslo tyrinėjimus chemi
jos srityje, ir baigdamas 
institutą patiekė stambų ir 
rimtą kandidatinį darbą — 
“Apie izomorfizmą”. Bai
gęs pirmuoju insti
tutą ir pažymėtas 
aukso medaliu, Mendelieje
vas buvo paliktas rengtis 
magistro egzaminams. Ta
čiau dėl silpnos sveikatos, 
gydytojų patariamas, turė
jo išvykti į pietus. Monoto
niškas gimnazijos darbas 
nepatenkino tyrinėtojo in
telekto, ir jau 1856 m. Men
deliejevas grįžta į Peter
burgą, tai pačiais metais 
išlaiko prie universiteto ma
gistro egzaminus ir apgina 
magistro disertaciją “Apie 
specifinius tūrius.” Maž
daug po pusantro mėnesio, 
apgina kit. disertaciją arba ! jam uaMucgmiw n
habilitaciją “Apie silicinių l entuziazmu ėmėsi bendro

sios chemijos vadovėlio 
paruošimo darbo. Tokį 1,- 
757 psl. vadovėlį, pavadintą 
“Chemijos pagrindai”, Men
deliejevas parašė 1868—
1870 m. Pirmą kartą šis 
veikalas buvo išleistas 1869-
1871 m. atskirais sąsiuvi
niais. “Chemijos pagrindai” 
susilaukė 14 laidų rusų kal
ba, buvo išversti į daugelį 
didžiųjų Vakarų Europos 
kalbų ir sudarė Mendelieje- 
vui nemirštamą, pasaulinį 
vardą. Šis Mendeliejevo vei
kalas išgarsėjo visame pa
saulyje svarbiausia todėl, 
kad jį ruošdamas, sistemin
damas gausią cheminę me
džiagą, Mendeliejevas su
rado elementų periodiškumo 
dėsnį, kuris padėjo tvir
čiausius pamatus visam 
chemijos rūmui, ir chemijos 
mokslą pastatė greta kitų 
precizinių mokslų, numa-

MATULIS,
Akademijos prezidentas 
ra viena pagrindinių kons
tantų, sprendžia! bet kokių 
dujų suskystinimo klausi
ma, v

Grįžęs iš Heidelbergo 
1861 m. Mendeliejevas . vėl 
pradėjo dirbti Peterburgo 
universitete, kur pirmuo
sius metus skaitė organi
nės chemijos kursą. Tais 
pačiais metais išspausdino 
maždaug 500 puslapių vei
kalą “Organinė chemija”, 
kurią jis parašė, kaip sako
ma, vienu užgulimu. Men
deliejevo žodžiais, “Organi
nės chemijos” kul’są para
šęs per du mėnesius, neat
sitraukdamas nuo rašomo
jo stalo. Tai buvo anaiptol 
ne kompiliacinis veikalas, ir 
už jį Mendeliejevui buvo 
suteikta didelė Demidovo 
premija. Reikia pasakyti, 
kad Mendeliejevas buvo di
delis intensyvaus, koncent
ruoto darbo šalininkas. Jis 
buvo priešininkas skirstyti 
darbą dalimis, ir sakydavo, 
kad tik sukoncentravus vi
sas pastangas į vieną tiks
lą ir atkakliai dirbant be 
atvangos, galima sukurti 
ką nors vertingo, kuo ir 
pats būsi patenkintas.

1865 m. Mendeliejevas 
buvo paskirtas technikinės 
chemijos profesorium ir po 
dvejų metų jam buvo su
teikta bendrosios chemijos 
katedra Peterburgo univer
sitete. Pradėjęs skaityti 
bendrosios chemijos kursą, 
Mendeliejevas tuojau susi
dūrė su tuo pačiu klausimu, 
kaip ir anksčiau, organinės 
chemijos srityje: jis nerado 
nei vieno neorganinės che
mijos vadovėlio, kuris būtų 
nors iš dalies patenkinęs jo 
reikalavimus. Todėl metęs 
šalin visus darbus, įvairių 
straipsnių rašymą ir reda
gavimą, Mendeliejevas su 
įprastu jam užsidegimu ir 
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rūgščių struktūrą” ir gau
na “venia legendi” (teisę 
paskaitas skaityti). 1857 
m. pradžioje buvo patvir
tintas docentu Peterburgo 
u n i v e r sitete ir pradėjo 
skaityti teorinės ir organi
nės chemijos - kursą. 1859 
m. Mendeliejevas komandi
ruojamas dviems metams į 
Heidelbergą, kur dirbo 
kartu su garsiaisiais to 
meto chemijos mokslinin
kais, kaip Koppu, Bunsenu 
ir Kirchoffu. Čia kuklioje, 
savo paties jėgomis įtaisy
toje laboratorijoje, Men
deliejevas padarė savo pir
mąjį s&mbų išradimą, apti
kęs “Absoliutinę skysčių 
virimo temperatūrą”, kuri 
po Anderwso 1859 m. atlik
tų tolimesnių tyrimų buvo 
pavadinta “kritine virimo 
temperatūra.” Ši Mendelie
jevo surasta kritinė virimo 
temperatūra ir šiandien y- tančių ateities procesų rai-

International Fur & Leather Workers unija (CIO) nupirko žemės sklypą arti White 
Lake, N. Y., ir ten įtaisė gražius pastatus, kur unijos nariai galės nebrangiai ir gra

žiai pavasaroti ir sav o sveikatą pataisyti.

dą. Surastojo periodiškumo 
dėsnio reikšmę geriausia y- 
ra apibūdinęs F. Engelsas 
šiais žodžiais: “Mendelieje- 
vaš, nesąmoningai taikyda
mas Hėgelio dėsnį apie kie
kybės perėjimą į kokybę, 
atliko mokslinį žygį, kurį 
drąsiai galima sulyginti su 
Leverje išradimu, apskai
čiavusiu dar nežinomos pla
netos — Neptūno orbitą.”

Mendeliejevo elementų 
periodiškumo dėsnis api
bendrino milžinišką empiri
nę medžiagą, davė darnią 
neorganinės chemijos siste
mą ir sudarė naują chemi
jos mokslo epochą. Šis 
dėsnis davė pagrindą gi
liausiam visos chemi
jos pertvarkymui ir įnešė 
pakitimus, kurių chemija 
nebuvo pergyvenusi nuo La
vuazjė ir Daltono laikų. Jei 
Daltonas, kurdamas, atomi
stikos teoriją (1808), padė
jo naujosios chemijos pir
muosius pagrindus, tai 
Mendeliejevas, nustatyda
mas periodiškumo dėsnį, 
užbaigė klasikinės chemijos 
formavimo periodą. Iki 
Mendeliejevo dėsnio pa
skelbimo niekas negalėjo 
bandyti, dargi niekam ne
atėjo ir į galvą —spėlioti 
apie naujų, nesurastų ele
mentų buvimą, tuo labiau, 
numatyti iš anksto jų fizi
nes ir chemines savybes. 
Naujų elementų suradimas 
buvo grynai empirinis ir 
pripuolamas dalykas, kuris 
neturėjo jokios teorinės 
reikšmės. Tik periodiškumo 
dėsnis leido tiksliai išpra
našauti naujų, iki tol neži
nomų elementų buvimą, 
numatyti jų pagrindines 
savybes, kurias savo genia- 
lišku įžvalgumu aprašė 
Mendeliejevas. Mendelieje
vo periodiškumo dėsnis ne 
tik susistemino chemijos 
mokslą, davė į rankas tik
ras gaires tolimesniems ty
rinėtojams, bet tuo pačiu jis 
nurodė medžiagos vieningu
mo saitus, padėdamas iš
narplioti painias atomų 
•struktūros gelmes, kuriose 
yra sukrautos milžiniškos 
atominės energijos atsar
gos.

Mendeliejevo mokslo dar
bai ir pasiekimai toli gra
žu nesibaigia periodišku
mo dėsnio sukūrimu ir jo 
išvystymu, šešiasdešimtie j i 
XIX a. metai buvo laiko- 

švietė ytokie stambūs gam
tos mokslų žibintai, kaip 
Sečenovas, Mečnikovas, Bu
tlerovas, Stoletovas, Kova- 
levskis ir kt., kurių vardais 
pamatuotai didžiuojasi ne 
tik didžioji rusų ir kitos 
tarybinės tautos, bet visas 
mokslo pasauks. Nėra abe
jonės, kad s’e šviesūs pro
tai ir jų veiklos platus dia
pazonas davė Mendeli ejevui 
nemažą impusą ir plėtė vi
sapusiškos veiklos sferą. 
Visi Mendeliejevo darbai 
pasižymėjo nepaprastu ma
stu, mokslinės bei visuome
ninės veiklos interesų įvai
rumu. Mendeliejevo gau
sūs moksliniai darbai yra 

susiję ne vien su chemija, 
bet ir su daugeliu kitų 
gamtos mokslo šakų, ku
rios kartais atrodė labai to
li nuo chemijos. Į jo tyrimų 
sritį ir plataus intelekto 
sferų įėjo: dujų ir skysčių 
tyrinėjimas, tirpalų teorija, 
organinė ir neorganinė 
chemija, elementų periodiš
kumo dėsnis, kristalografi
ja, nafta, sprogstamosios 
medžiagos, matų, saikų ir 
svorių reorganizacija, eile 
ekonominių tyrinėjimų, pa
galiau, meteorologija ir o- 
reivystė. Visose srityse jis 
paliko savo pėdsakus ir di
delės moralinės drąsos bei 
plataus masto žymes. Savo 
moralinę drąsą jis pareiškė 
ne tik išvadose dėl nežino
mų dar elementų, bet i^ 
tuo, kad 1887 m. pirmuti
nis, visai vienas įžengė į a- 
erostato pintinę ir pakilo į 
padangę saulės užtemimui 
sekti ir stebėti, nors aero- 
stato konstruktoriai griež
tai įspėjo apie aerostato de
fektus ir gresiančius jam 
pavojus^ Tyrinėdamas Ba
ku srities naftą, Mendelie
jevas sukūrė vadinamąją 
mineralinę arba karbidinę 
naftos kilmės teoriją, kuri 
ir šiandien dar nenustojo 
reikšmės.

4 Greta virtinės stambių 
mokslinių problemų ir 
smulkesnių klausimų, Men
deliejevas gyvai domėjosi į- 
vairiausiomis chemin. pra
monės šakomis, technologi
nėmis problemomis ir ga
mybinių jėgų išvystymu. 
Nagrinėdamas įvairius ga
mybinių jėgų išvystymo 
klausimus, dažnai darydavo 
drąsius teorinius apibend
rinimus ir technologinius 
prognozus. Jisai pirmasis 
iškėlė anglies gazifikacijos 
problemą giliai po žeme, 
kuri pradedama įgyvendin
ti tik socialistinėje epocho
je, numatė kieto kuro eko
nomiškesnį sunaudojimą 
dulkių formoje; skelbė apie 
šiaurės ledynų stichijos už
kariavimo ir išnaudojimo 
galimumus ir t.t.

Sunku trumpai išvardinti 
Mendeliejevo veiklos visa
pusiškumą ir jo plačią in
teresų sferą. Tai buvo ge
nialus mokslininkas, didelis 
pilietis ir savo tautos, savo 
Tėvynės gilus patriotas. Jis 
drąsiai kovojo su vokiškuo
ju šovinizmu moksle ir gy
nė prieš vokiečius savo pri
oritetą periodiškumo dės
nio išradimo klausimu. Ta
čiau vyriausias šios kovos 
motyvas buvo ne asmeniš
kos ambicijos, bet savo tau
tos ir savo Tėvynės 
mokslo garbė. Jis drąsiai 
nešė studentų peticiją švie
timo ministrui Delianovui, 
karštai palaikydamas pro
gresyvius studentų reikala
vimus, nors dėl to 1890 m. 
turėjo pasitraukti iš univer
siteto. Aplamai, D. I. Men
deliejevas paliko geriausias 
genialaus mokslininko, di
džiojo rusų tautos sūnaus 
tradicijas, kurios sudaro 
tarybiniams mokslininkams 
ir ypač tarybiniams chemi
kams šviesų kelrodį ir ne
išsemiamą patriotizmo Šal
tinį.

ANGLIJA NUTEISĖ 
LENKIJOS OFICIERIŲ

Manchester, }Anglija. — 
Anglų teismas nukaitino 
M. Kaczmareką, buvusį 
Lenkijos artilerijos oficię.- 
rių. Teismas atrado, kad 
Kaczmarekas, girdi, “šnipi- 
nėjęs Anglijos ir Amerikos 
oro jėgas”, tarnaudamas 
liaudiškai Lenkijos val
džiai. Už tai jam gręsia iki 
14 metų kalėjimą.

Ar gavote Laisvei naują 
skaitytoją jubiliejaus atžy- 

’mėjimui?

JIE PAVELDĖS NEMARU PALIKIMĄ
(ištrauka iš apysakos)

Rašo
JONAS AVYŽIUS

Gaidžiai jau žadino drėg
ną lapkričio rytą. Noreika 
suniurzgėjo, apsivertė ant ki
to šono. Nosį maloniai pa
kuteno švežiai nuobliuotos 
eglinės lentos kvapas. Pa
dvelkė džiūstančių moliu. To
mas nusičiaudėjo. Praplėšė 
akis. Už sienos, neišbusda- 
ma iš miego, girgždino lopšį 
žmona. Kniurksėjo kūdikis.

Noreika atsisėdo lovoje. 
Apsidairė. Pro plačius lan
gus žiūrėjo pilko apyaušrio 
kvadratai. Gaidžiai rėkė ir 
rėkė be paliovos. . . Tomas 
klausėsi pakreipęs ausį jų pa
šėlusio giedojimo ir negalėjo 
atsitokėti iš malonaus sapno 
įspūdžių. Pamiršo, nebepri
simena viso sapno. Rodos, 
dusdamas lipo į statų kalną, 
kažkokio milžino ranka jau jį 
griebė iž pakarpos, bet stai
ga prieš akis atsivėrė be
kraštė, miežiais liūliuojanti 
lyguma. Oras tyrut tyrutė- 
lis, kaip po šviežiai nulijusio 
lietaus, o visuos kraštuos tik 
kliegia, čirena paukšteliai, 
tartum užburtame pasakų so
de.

Noreika skubiai pašoko, už
simovė kelnes. šiurkščiais 
delnais jis nučiupinėjo visas 
sienas, brūkštelėjo per švie
žiai nubaltintą krosnį, atsi
klaupęs pastukseno krumplių 
galais į grindis. Paskui at
sisėdo prie stalo, kuris kve
pėjo dažais, ir, nykščiais su
spaudęs smilkinius, šnibždė
jo :

—Viskas gryniausia teisy
bė. . . Mes gyvenam... Mes 
gyvenam... Agint. . . Agut..., 
—pakuždom pašaukė žmoną. 
Ji snūduriavo. Kniurksėjo kū
dikis; ir vienodai girgždėjo 
lopšio kartis.

Noreika užsimetė švarką ir, 
atsirėmęs ant palangės, ban
dė suvokti paskutinių dienų 
įvykius. Rodos, jie niekada 
negyveno ir nenorėjo gyventi. 
Tikras gyvenimo troškulys ki
lo prieš tris mėnesius, kada 
abu su broliu at lesė į kolek
tyvinį ūkį lentas. Tą naktį 
jis numetė nuo savęs ilgai 
slėgusią jo pečius naštą. Pats 
nejausdamas to, Noreika ėmė 
stebėti kolektyvinio ūkio gy
venimą ir- įžiūrėti jame tai, 
ko anksčiau nematė. Iki šir
dies gelmių Tomą sukrėtė 
pradinės mokyklos mokinių 
talka varpoms rinkti. Vai
kai savo pažadą įvykdė. 
Centneriai grūdų buvo atko
voti. Jie papildė kolektyvi
nio ūkio svirnus. Palydėda
mas paskutinį vežimą su var
pomis, Noreika ilgai kiūrėjo 
įkandin ir susimąstęs kram
tė ūsą.

—Matai, kokius kalnus nu
vertė mūsų vabalėliai, — pa
lietė tada Tomo alkūnę ko
lektyvinio ūkio partinės orga
nizacijos sekretorius Mažri
mas ir giedriu žvilgsniu pa
žiūrėjo draugui į akis.

—Taip, — atsakė Tomas. 
— Po trupinį, kaip kokios 
skruzdės... Aš per dešimt 
metų tiek javo neišauginau, 
o jie iš dirvos atėmė... Ak, 
Mažrimai, čia tai jau. . . kaž
kaip gerai. ..

Mažrimas nusisuko ir nuė
jo. Jo ilgos rankos švaistėsi 
plačiau, negu paprastai. . .

Po to prasidėjo vasarojaus 
valymas, kūlimo talkos. Grįž
damas nuo kuliamosios, No
reika dažnai užmesdavo akį į 
brolio dailidės Mykolo briga
dą. Dailidės jau buvo baigę 
tvartus. Darbas virė prie skai
tyklos ir namų statybos. No
reikai patiko tvartai. Tokių 
jis savo gyvenime nebuvo 
matęs. Dideli langai, grin
dys, vandentiekis... Buožė 
Lamsargis spyrėsi, sakė ne
pastatys, bet Mykolas užplie- 
kė gyvuliams rūmą. Jis ir 
namus pastatys... Ir Norei
ka nebeįstengė nuvyti nuo 
savęs gundančių minčių. Po 
kokių trijų-keturių metų gal 

ir Tomui namą pastatys... 
Gal?. . .

—Viską tiesiausia linija va
ro, kaip užsibrėžė,— dažnai 
pagalvodavo Noreika. Jo są
monėje ėmė išryškėti mintis, 
kad dėl to viskas eina gerai, 
kad žmonės dirba, stengiasi. 
—Taip, taip,—nejučiom kais
davo Noreikos širdis.— Seka
si... Ką gi, juk ir aš dirbu, 
ir aš kėliau ranką už planą. 
—Kartą Tomas susitiko toli
mą savo giminaitį.

—Kaip pas jus?—pasitei
ravo Tomas.

—Pradžia... žiūrime, dai
romės. . .

Ėė, broleli, pažiiirėk, ko
kius mes rūmus statom,—pa
sigyrė Noreika.—-Mykolas gu
dragalvis, tas žada visus nau
jais namais aprūpinti... Mes 
tvirtai laikomės. . .—Giminai
tis išvažiavo, tik tada Tomas 
nusistebėjo pats savimi. Ir 
nežinojo, ar džiaugtis, ar 
gąsčioti: kolektyviniame ūky
je gimė kažkas artimo To
mui. Neužilgus prasidėjo 
avanso išmokėjimas. Norei
ka nuėjo į valdybą porą tuš
čių maišų ant pečių užsime
tęs.

—Nelįs,—pasakė Kolektyvi
nio ūkio pirmininkas Ančiu- 
lis, — Maišus ir arklį pasko
lins ūkis. Drožk pas Ajarą. 
Tik neimk savo juodžio. Ne
paves.

Arklininkas Ajaras išdavė 
Noreikai arklį. Sandėlininkas 
atsvėrė pilną vežimą grūdų. 
Tomas krapštėsi pakaušį, 
niurnėjo, o jo grandininkas 
Strazdas su Mažrimu sviedė 
į vežimą maišą po maišo.

—Trečdalis, tikino Mažri
mas Tomą. — Likusius, kai 
metai pasibaigs, gausi.

—Tai jau, vyručiai... — 
niurnėjo Noreika. -— Kad ir 
ne trečdalis būtų... Juk vi
sas vežimas... O mano ba
los... žinote, mano balos. . .

Nepraėjo pilna savaitė, pas 
Noreiką atėjo pats Ančiulis 

' ir pasakė:
—Vienas namas baigtas, 

kraustykis gyventi. Ūkio vy
rai padės iškraustyti.

Kai Noreika vis dar tebe- 
graibstė rankomis orą, An
čiulis svariai paaiškino:

—Nuspaus tave lūšna. . . O 
kas atsakys? Valdyba... Ne, 
brolau. Susirišk ryšulėlius ir 
kelkis į naują gyvenimą...

Vakar persikraustė Noreika 
į naują namą. Trys kamba
riai ir virtuvė. Grindys. Vi
sur švara neišpasakyta, čia, 
mielasis, nebenusiavinėsi ko

Atostogos (Vakacijos) su Apšvieta

LMS mokyklos patalpa.

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

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

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

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

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

slciniRmst režisūrai *
5. LIETUVIU KALBA: Pamokos lietuvių kalbos, istorijos, kultūros,

organizacinės problemo's ir tt.
6. LIETUVIŲ LIAUDIES ŠOKIAI: Kursas padalytas j du skyrius.

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

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

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

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

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

3 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Penkt., Liep. 15, 1949

jų ant lovos atsisėdęs ir ne- 
bešvaistysi žemės iš naginių... 
Visur dažyta, nauja, kvepia... 
Ak, kad amžiną atilsį tėvelis 
nors skersa akimi galėtų 
žvilgterėti. . .

....Pirma rami, nuostabi 
naktis išmiegota naujame rū
me. Ir atsilsėta už visą vi
są amžių...

Noreika užsimetė kailiniu
kus ir išėjo į kiemą. Aušo. 
Plačiai daužė sparnais gai
džiai, skubėdami , pažadinti 
naują dieną. Kolektyvinio 
ūkio tvartuose kuženo arkliai. 
Ajaras, užsigulęs, kalė siur
blio rankena, kažkas ėjo lau
ku ir laužė kaip reikiant ne- 
suledėjusį gruodą.

Puikus, skardus lapkričio 
mėnesio apyaušris...

Naujame Noreikos tvarte
lyje rupšnoja karvė. Pajutęs 
šeimininką, laibai nutęsia 
nuo miego nugarą tiesdamas 
ėriukas, maloniai vizgina uo
degą senas šuo. Tomas jį ant 
rankų išsinešė iš ^avo ūkelio 
po varžytynių ir niekada ne
kilo mintis Margį nudanginti.

—Aleksas išvažiavo moky
tis. — mąstė glostydamas ant 
krūtinės užsikorusio šuns gal
vą Noreika. — Andriukas 
mokosi... Gerai sakė, labai 
reikia dabar savų mokytų 
žmonių. Tai, mat, koks tas 
gyvenimas. Man gal ir ne
daug teteks čia besiviešėti. . . 
O vaikai... Tie pagyvensi..

Noreika pašėrė gyvulius. 
Jau buvo išaušę, kai jis grįžo 
į vidų. Priemenėje rūpestin
gai nusivalė kojas, įkvėpė ką 
tik užkaistais barščiais kve
piančio oro. žmona, padelko- 
mis tąsydama įsikibusį vaiką, 
sukosi apie puodus. Tomas 
tylėdamas žiūrėjo į ją. Taip, 
jiedu senį. Labai išvargino 
juos gyvenimas. Bet mirs ra
mūs. Jiedu paliks savo vai
kams palikimą, kokio iki šiol 
niekas nebuvo paveldėjęs. 
Pamažu tekės dienos, plauks 
metai, jų seniai čia nebebus. 
Liks vaikai. Jie statys ir plės 
Paduvos miestą, augins javus 
ir nebegalės įsivaizduoti sau, 
kad žemėje buvo kada nors 
tokios dalys, pasogos, krai
čiai, kad brolis neapkentė 
brolio, troško greičiau pašar
voti tikrą tėvą. Vaikai vėl 
augins vaikus, ruoš jiems tur
tingą ateitį, ir jie paveldės 
nemarų palikimą, kurį atei
ties kartoms ruošia Mažrimo 
žmonės.

New York. — Miesto ma
joras O‘Dwyer užreiške, 
kad jis vėl kandidatuos 
rinkimuose Į majorus.
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(Tąsa)
— Organizacijos, pasirodė, ir nebuvo. 

Ginklų sandėlis to paties kinomechani- 
ko Nino, — tokią npes jam pravardę da
vėme už tai, kad jis savo lapelius miru
sios Ninos vardu pasirašinėdavo, — Ni
no ginklų sandėlis, sakau, susidėjo iš 
penkių granatų, vieno pistoleto ir apie 
keturiasdešimt šovinių. O organizacijos 
— jokios! Ji buvo mano vaizduotės mis
tifikacija! Jis, vienas, tasai mechani
kas Ninas, prisižiūrėjęs įvairių paveiks
lų iš pogrindžio gyvenimo, žinote, apie 
Maksimą ir kitus, ėmė veikti savo galva 
bei rizika. Jau po to, kai mes įsigijome 
jo pasitikėjimą, jis man kartą pašnibž
dom prisipažino: “Aš, sako, patį žan
darmerijos vachmistrą iš pistoleto nu
šauti noriu!” Ir akys blizga tokia pasi
ryžimo ugnele. “Na, nušausi tu vach
mistrą, o kas paskui?” Tyli. “O, pas
kui tau virvutę ant kaklo ir po balkiu.” 
Vėl tyli. Štai, pasakysiu aš jums, per 
tuos taikos metus mūsų žmonės nustojo 
visokios patirties. Mokyklose, neduok 
dieve, kad vaikėzai viens kitam nosį su- 
žnekintų, susirinkimuose ir biure mirti
nai nukamuos — ir, štai, kai reikia 
kautis, žmonės to ir nemoka kaip rei
kiant. Įgudimo nėra. Ir tai tokiais virto 
rusų žmonės, kurie nuo amžių, nors ir 

' ramaus mąstymo būdo, tačiau muštynėse 
visada pirmaudavo.

Apskritai, išdėsčiau aš jam visa ir sa
kau, kad iš pistoletukų šaudyti dabar 
netinka. Reikia veikti taip, kad jeigu 
jau pačiam tektų žūti, tai kad bent porą 
šimtų hitlerininkų už savo gyvybę galė
tum nudėti. “Kuo?” — klausia. “Sprog
dinimais, diversiniu metodu,” — atsa
kau. Ir kiršindamas siūlau: “Sakyk, Ni
nai mielasis, ar tavo kinoteatrą galime 
mes užminuoti ar ne?” O jis mirkčioja. 
“Taigi ar apsauga prie teatro yra ar 
ne?” — klausiu. “Kokia čia apsauga? 
Ką nori, gali ten daryti.” — “Tai ko gi 
tu stebies?” — “O kaip gi užminuoti, 
kuo?” — “Tai jau, brol, mano rūpestis. 
Tu mums tik sąlygas sudaryti turi.” 
Vienu žodžiu, susitarėme mes — kaip, 
ką, ir po savaitės kinoteatre, po grindi
mis, mūsų buvo padėta penkiasdešimt 
kilogramėlių “medikamentų.” Dabar be
liko tik prijungti laidą ir laukti momen
to, kai kinoteatre vieni vokiečiai filmo 
žiūrės. Ištiesėme mes laidus ir nuvedė- 
me iki mechaniko kameros. Prijungėme 
prie svirties jungiklio, įjungiančio į re
produktorių gramofono plokšteles, va
dinamo adapteriu. Įjungiant svirties 
jungiklį) susiglaudžia laidai po grindi
mis, ir teatras turi išlėkti pas alachą į 
padanges.

— O kas gi turėjo įjungti? Nejaugi 
tas Ninas pats pasiryžo?

— Štai, čia ir buvo kabliukas. Vach
mistrą šaudyti — tai jis gali, o išlėkti 
į orą kartu su fricų kuopa, matau, ne 
visai jam paranku. Iš karto aš nesuvo
kiau kodėl.

— O, tai ne* labai romantiška. Šaudy- 
. ti — tai vis dėlto veiksmas. 'Galima nu
šauti ir pačiam pabėgti, atsišaudyti. Pas
kui ir pasigirti galima. Štai, kaip!

— Taigi. O čia jau labai tikslios ma
tematiškos formulės. Jeigu šisai šūvis 
pavyks, tai jau pačiam išlikti gyvam nė
ra jokios vilties.

—Teisingai. Tai jūs teisingai supratote. 
Manau, beveik kiekvienas taip jaustųsi 
jo vietoje.

— Kažin. Bet panašiems spėliojimams 
aš tada neturėjau laiko. Pusė sumanymo 
įvykdyta, o antra, pati atsakingiausioj! 
įusė — priešaky. Kas įjungs svirties 
jungiklį?- Ir kada? Teko ryžtis žiauriam 
dalykui. Aš jums sakiau, kad Ninas tu- 

* rėjd padėjėją. Paduodavo dėžutes, mokė
davo paleisti aparatą, kaspiną pervynio
ti. Žinoma, apie mūsų sumanymą jis ne
žinojo. Štai, ir apsistojome mes ties šiuo 
variantu — svirties jungiklį įjungs pa
dėjėjas.

g — Kada?
— Seanso metu, žinoma.
— Bet teatrą lanko ir taikingi rusų 

Žmonės.
į' — Taigi tai ii* blogiausia. Bet čia 

mums pasisekė. Paprastai vokiečiai ru
sams rengdavo vieną seansą, o sau — 
kitą. Tačiau į savąjį arišką seansą jie 
vis dėlto rusų merginų pasikviečia. Bet

čia pasitaikė proga: atvyko į rajoną bau
džiamasis dalinys. Geresnio momento 
mūsų sumanymui įvykdyti ir nenorėk. 
Dienos metu mes su Ninu paskutinį kar
tą viską suplanavome — kas, kaip. Jis 
patikrino savo įvadą. Vakare ėjo filmas, 
dalyvaujant garsiajai artistei Marlenai 
Ditrich. Ir tą patį vakarą mano kino- 
mechanikas vos nesužlugdė viso to suma
nymo.

— Kaip tai? Nejaugi atskleidė jūsų 
sumanymą?

— O ne. Vokiečius atvežė automašina, 
teatras pilnas, reikia pradėti seansą, o 
mano mechanikas išėjo į gatvę ir sako 
man: “Aš nesprogdinsiu, mano vachmis
tro nėra.” — “Kokio tau vachmistro rei
kia?! Štai jų tau gal trys šimtai tavo 
rankose.” — “Nėra to manojo iš rajoni
nės žandarmerijos. Raudonplaukio. Jis 
man snukį daužė. Aš be jo nesutinku 
sprogdinti.” Ir, suprantat, per visą gatvę 
rėkia. Aš jį sudraudžiau. Na, štai štai, 
sugadins visą reikalą. Išgelbėjo patsai 
raudonplaukis vachmistras. Žiūrim — 
eina. Ir ne vienas, o su mergše. Buvo 
rajone viena palakstūnė, su vokiečiais 
vaikščiojo. Vis tikėjosi, kad koks nors 
Hansas ją ves, Berlynan nusiveš. Štai, 
ją ir vedasi raudonplaukis vachmistras 
į mūsų seansą su garsiąja artiste Mar
lena Ditrich. “Na, duokš, — sakau, — 
Ninai mielasis, duok jiems muziką per 
adapterį.” Nubėgo mano kinomechani- 
kas. Po kokių penkių minučių ir aikterė- 
jo. Aš gatvės kampe stovėjau, ir tai ma
ne kiek apkurtino. Tolo kad ir nedaug 
buvo, bet jis mūsų buvo po grindimis pa
dėtas. O pastatas užkimštas. Langai ir 
durys dvigubom langinėm užtaisyti, to
dėl ir sprogimas lyg'dvigubai stipresnis 
išėjo. Sienos liko sveikos, bet užtat lu
bas ir stogą pradžioje pakėlė į viršų, o 
paskui ' aikterėjo visi tie balkeliai bei 
lentelės atgal salėn. Vienu žodžiu, iš 
dviejų šįmtų aštuoniasdešimt fricų tik 
septyni liko sveiki; juos ištraukė iš po 
nuolaužų, tačiau tiems aš nepavydžiu: 
kiekvienam buvo sulaužyta ne mažiau/ 
kaip po penkiasdešimt kaulų. Na, kaip 
jums patinka?

— Nieko. Startas geras. O kaip gi ki- 
nomechanikas?

— Mūsų Ninui istorija atsitiko. Jis 
padėjėjui svirties jaungiklį parodė ir sa
ko: “Aš turiu namo nubėgti... Tai tu po 
trijų keturių minučių įjunk plokštelę.” 
O pats išėjo iš teatro' ir tekinas pas ma
ne. O tas, matyt, vokiško konjako prisi
siurbęs, nenuvokė aiškiai minučių. Ne
spėjo xNinas ir trisdešimt žingsnių nuo 
teatro atsitolinti, kaip plokštelė sugrojo. 
Niną be sąmonės partrenkė ant žemės. 
Jis ir dabar lyg kontūzytas. Pradėjo 
mikčioti ir raukos dreba. Taigi. Po to 
sprogimo kine mūsų reikalai išsijudino. 
Apie tai ilga kalba. Mes 'jau ir be to įsi
plepėjome. Laikas miegoti.

Po ketvirčio valandos visi žeminėje 
miegojo.

Užmigau ir aš.
IV *

Pavakare mes sugrįžome į savo dalinį.
Vienas mano palydovų, Volodia Zebo- 

lovas, įsikarščiavęs pasakojo radijistei 
Aniai Mažutei apie paskutinių dviejų 
dienų nuotykius.

‘— O ar atsimeni, kaip tu nusileidai 
Brįansko miškuose? — juokdamasi pa
sakė Aniutka.

Volodia Zebolovas paniuro.
Skaidrios ir nedrąsios sielos keistuolis, 

suluošinto jauno kūno ir psichikos, baikš
čios dėl karo ištąsytų nervų!

Volodia Zebolovas, berankis trylikto
sios kuopos automatininkas, o dabar šau
nus žvalgas.

Taip, taip, gerbiamieji piliečiai su 
rankomis ir kojomis! Kareivis be abiejų 
rankų, ir ne bet koks kareivis, o geriau
sias — žvalgas. Kairioji ranka jam nu
plauta nuo alkūnės, dešinioji — nuo del
no pradžios. Dešinioji ranka nuo alkū
nės buvo perskirta pusiau išilgai spindu
lio ir alkūnės kaulo ir kuokšteliu saus
gyslių, raumenų audinio bei oda apsivi
jusi aplink kaulus, tuo būdu panėšėda
ma j gnybles. Tiktai aistringas noras gy
venti ir veikti, jaunojo organizmo jėga 
bei chirurgo meistriškumas išgelbėjo 
žmogui pavidalą vienos galūnės, suluo
šintos, biaurios, bet gajos.

(Daugiau bus.)

(Pabaiga)
Artėjo krantas. Kažkas 

numetė virvę ant tiltelio 
laukiančiam žmogui. Jis už
kabino už didelio geležinio 
kablio ir numetė galą atgal 
į keltą. Kelios didelės, gru
bios rankos pamažu pri
traukė jį prie tiltelio, tarsi 
didelį, paklusnų gyvulį. At
sargiai stumdamiesi, skubė
jo žmonės, pamažu sujudėjo 
vežimai. Rimkuvienė ragi
no lėtai judančius sodiečius.

— Apsnūdot, ar ką 
jau...

Kol išsikrapštė visi veži
mai, kažkoks arklys spėjo 
krimstelti ausį Rimkuvie
nės kumelpalaikei. (Ji ne
draugiškai žvilktelėjo į di
delį bėrą eržilą ir ėmė tryp
čioti vietoje. Nepatenkintas 
keltininkas riktelėjo:

— Važiuok greičiau, dar 
keltą įlauši!

, i
Pliaukštelėjo botagas, ku

melė neramiai šoktelėjo į 
tiltelį. Akimirka, ir vežimas 
pakibo ore. Klykdama ne 
savo balsu, Rimkuvienė spė
jo užsikabinti už kelto tu
rėklų, ir tuoj po to vežimas 
sunkiai pliumptelėjo vande
nin, nutraukdamas paskui 
save kumelę.

Nespėjo atsikvošėti įvy
kio apstulbinti žmonės, kai 
klupdama ir painiodamas! 
ilgame sijone, prapliupo 
Rimkuvienė:

— Va Jėzau, skęstame! 
Žmones, ratavokit! Ruge
liai mano sušlaps.

Bėgiodama tilteliu pir
myn ir atgal ji šaukė:

— Rugiai mano pasken
do. Kuo aš duoklę atiduo
siu?

Kumelė, susipainiojusi 
pakinktuose, nuvirto į van
denį. Jos snukis iškildavo ir 
vėl dingdavo vandeny, pa
likdamas toje vietoje baltų 
burbulėlių juostą.

Krante sujudo. Vienas' 
kitą ragino:

— Matai, arklys skęsta,į 
šokit, vyrai, kurie jaunes-! 
ni! Prikelti reikia! Vadžioj 
se susipainiojo! Čia negilu," 
— ragino jaunuosius seny
vas vyras.

Kol žmonės ginčijos, kam 
šokt ir kas čia dėl viso to 
kaltas, nuo kranto vienas 
paskui kitą brido trys ka
reiviai. Vienas sučiupo už 
apinasrio kumelę, kiti mėgi
no ją atkinkyti ir kelti už 
šonų.

Po kelių minučių gyvulys 
buvo iškinkytas ir išvestas 
iš vandens. Sustirusią ku
melę kareiviai pavedė be- 
žiopsančių vaikigaliųxbŪriui 
pavaikyti. Vaikai stropiai 
ėmėsi darbo.

Rimkuvienė visą laiką su 
nepasitikėjimu ir baime se
kė įvykių eigą.

Dar nujos kur galgonai 
arklį...
> Jįai kareiviai pradėjo 

fcmpyti į krantą šlapius 
maišus^ ji dar labiau sune
rimo:

— Žiūrėkit, kad neatsi- 
rištų! — šūkavo nuo kran
to. — Jau, jau atsileido vir
vė, užveržkit stipriau, pa- 
skandinsit man rugelius.

Ant kranto susirinkusi 
minia pradėjo murmėti:

— Pati lįsk į vandenį ir 
užsirišk. Ačiū pasakytum, o 
ji dar komandą paduoda. 
Duoklę, mat, veža, lyg ana
pus nebūtų sandėlio. Per 
savo žioplumą įlindo, dabar 
tik žmones vargina.

— Reikia ir samagonšči- 
kėm duoklę- atiduoti! — pa
sigirdo dygi pašaipa.

— Ko jūs čia dabar, 
nuolankiai nusišypsojo Rim

kuvienė niurzgiančioms mo
terėlėms. —r Ir, kaip niekur 
nieko, riktelėjo kareiviams:

— Paieškokit da ten maz
gelio su lašiniais!

Netrukus vežimas buvo 
ištemptas į krantą. Raudo
nom, sugrubusiom nuo ledi
nio vandens rankom karei
viai sudėjo maišus. Vienas 
iš jų, matyt, jauniausias, 
nebeišlaikė iki galo: visas 
pamėlęs, kalendamas danti
mis, pasileido žvyruota Ne
muno pakrante.

Rimkuvienė ėmėsi pati 
kinkyti kumelę.

— Tai dėkui, sakalėliai, 
gal ir pati būčiau kaip 
nors . ., bet va jūs jaunes
ni... Ačiū, kad pagelbėjo t 
Nieko neturiu jums už dar
bą, vokiečiai viską sudegi
no. .. Gal nors bulbelių ki
šenes pripilčiau. ..

— Ką tu čia, motin, vežk, 
duoklę atiduok. Mums iš ta
vo duoklės duos, kai reikės.

— Kad vokiečiai nebūt 
sudeginę, į svečius pakvies
čiau, medum pavaišinčiau. 
Dabar nfeko, tik pelenai pa
liko ...

— Vyrai, verskit vežimą 
į vandenį, — sušuko kažkas 
iš susirinkusių žmonių tar
po.

Rimkuvienė net nuščiu
vo: minioje stovėjo, matyt, 
ką tik atėjęs kaimynas nau
jakurys. Tai buvo nebe jau
nas vyras, apžėlęs juoda 
barzdele, pykčiu žaižaruo
jančiomis akimis, jis šaukė:

— Nė vienas šapelis ne
nukrito prie vokiečių! Visi 
pastatai sveiki. Buožės! 
Trisdešimt hektarų turėjo! 
Sūnus miškuose slapstosi! 
Samagonui rugius veža, 
spekuliantams! Ir bulves į 
turgų! Verskit ją su visais 
maišais į Nemuną! — šau
kė įtūžęs naujakurys.

Rimkuvienė skubiai ban
dė kišti sustirusiems karei
viams į rankas šlapią maz
gelį su lašiniais ir dar kaž
ko graibėsi užantyje, bet 
pamačiusi, kad jie neskuba 
imti, šoko prie naujakurio 
tildyti. Sujaudinti žmonės 
suūžė, kaip bičių avilys:

— Matai, dabar negaila 
lašinių?!

—■ Konfiskuoti rugius!
— Gadini dievo dovaną, 

— murmėjo kažkokia senu
tė, — iš rugių duonelę rei
kia kepti, ne tą kvarabą, 
nubaus dievas, paskui duo
nelės pristigsim!...

Sušlapę kareiviai stovėjo, 
tarsi apstulbę. Paskui vie
nas nusispiovė, o antrasis, 
su stambiu randu ant 
skruosto, dabar pamėlusiu 
ir pabrinkusiu nuo šalčio, 
čiuptelėjo naujakurį .už 
rankos.

— Palik, negi versi į 
vandenį, arklio gaila... — 
ir patylėjęs pridūrė: — Ne
ilgos jų dienos, sutvarkys...

Ir, gūžtelėjęs pečiais, nu
ėjo.
(Iš Almanacho “Jaunieji”)

PRAVDA KRITIKUOJA 
ACHESONĄ

Maskva. » — Sovietų ko
munistų laikraštis Pravda 
kritikavo Amerikos valsty
bės sekretorių Deaną Ach- 
esoną už tai, kad Acheso-” 
nas priėmė Julių Feldman- 
są, kaip buržuazinės Lat
vijos valstybės > ’ atstovą. 
Pravda priminė, jog nebėra 
tokios latvių valstybės.

Gifu, Japonija. — Ameri
kos kareivis Wm. Demison 
nudūrė japonę savo myli
mąją, paskui šoko po elek
triniu traukiniu ir nusižu
dė. . • . '

Gražiai Pagerbė Vedybinių | 
Sukaktuvių Proga

Birželio 25 d., pas dd. 
Vizbarus stuboje, buvo su
ruošta surprizo, partija pager
bimui ir atžymėjimui dd. Al
bino ir Julės Vaitiekūnų, jų 
dvidešimties metų vedybinių 
sukaktuvių proga. Apart di
delio būrio jubiliejantų drau
gų, dalyvavo ir amerikonų, 
tai d. Vaitiekūnienės pusse
serės su savo vyru. Partija 
buvo labai gražiai priruošta: 
daug vaišių, o “jaunieji” bu
vo apdovanoti labai gražio
mis dovanomis. Partijos pri- 
ruošimui darbavosi visa eilė 
draugų ir draugių.

Draugai Vaitiekūnai yra la
bai draugiški ir simpatiški 
žmonės, , nemažai prisidėję 
darbu Sūnų ir Dukterų Pa- 
šalpinėj Draugijoj, ir turi 
daug draugų.

★
Daug “Shower” Partijų

Nė vienais metais neįvyko 
tiek daug vestuvių, kaip kad 
šiais metais, o kadangi daug 
vestuvių, tai daug įvyksta ir 
visokių priešvestuvinių parti
jų. Pastaruoju laiku įvyko 
dvi “shower” partijos dėl Ne
lės Kielaitės, kurias jai su
ruošė, vieną, kiek anksčiau, 
jos. draugės, tai buvo pinigi
nis “shower,” gi kita partija 
įvyko birželio 28 d., kurią su
ruošė įstaigos darbininkai, 
kurioje Nellie dirba. Ji įvy
ko Mount Royal viešbutyje, 
šioje partijoje ji buvo apdo
vanota jai labai reikalingais

daiktais, tai “suit-cases.”
Birželio 29 d. įvyko kita 

partija, kurią suruošė d. H. A- 
domonienė dėl A. Adomony
tės, pas Adomonytės sesutę 
Canie. Buvo labai graži par
tija, daūg susirinko moterų 
ir merginų, kurios būsimą 
jaunąją apdovanojo labai 
gražiomis dovanomis, o d. H. 
Adomonienė labai sugabiai ir 
gražiai priruošė partiją.

Linkiu būsimoms jauno
sioms gražios ir laimingos at
eities 1

Susižiedavo
Birželio 25 d. susižiedavo 

Petras Žukauskas su Julija 
Gečiūte. Sužiedotiniai abu 
yra neseniai atvykę iš Vokie
tijos. Jų vestuvės numatomos 
rudenį.

Susižeidė Ranką
Birželio 28 d. d. R. Valen

tis susižeidė ranką. Ligonis 
serga savo namuose.

Linkiu greitai pasveikti.

Daug Svečių Amerikonų
Pastaruoju laiku Montrea- 

lą aplanko daug lietuvių ame
rikiečių, kurie čia atvažiuoja 
atlankyti savo giminaičius, 
kiti savo draugus. Paskuti
niu laiku amerikiečiai sve
čiavosi pas šipelius, » taipgi 
buvo atvykę amerikiečiai Ma- 
tusevičiai, tai d. S. Matusevi
čiaus dėdė iš Connecticut 
valstijos. Buvo ir ant pikni
ko. Korespondentas.

Dienraščio

LAISVĖS
Didieii Piknikai7

Jš anksto rengkites dalyvauti didžiuosiuose 
savo dienraščio paramai piknikuose

« € >
SHENANDOAH, PA.

X-Įvyks Sėkmadienį

LIEPOS 24 JULY
Brandonville Grove

Brandonville, Pa.

DIDŽIOJO NEW YORKO APYLINKE
L.D.S. ir L.L.D. Apskričiai rengia šaunų pikniką 

paramai dienraščio Laisvės.

RUGPJŪČIO 14 AUGUST
Lie tu viii Liberty Park

340 Mitchell Ave., Linden, N. J.
$ $ >

HARTFORD, CONN.
Įvyks sekmadienį

RUGPJŪČIO 14 AUGUST
Light House Grove

East Hartford, Conn. \
® e ®

PHILADELPHIA, PA. 
įvyks Sekmadienį.

RUGSĖJO 4 SEPTEMBER
Crescent Picnic Grounds

5 -I

56 Cornell Ave., Gloucester Heights, N. J.
Ant rytojaus Labor Day šventė.

4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)w— Penkt., Liep. XS, X949
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MŪSŲ DIENYNAS
Per kelis mėnesius 

kalbama, būk miesto 
galba yra duodama daugeliui
tokių, kuriems nereikia. Buvo 
užsipuolimų vieno valdininko 
ant kito. Pagaliau paaiškė
jo, kodėl taip buvo daroma.

Kylant nedarbui, daugeliui 
politikierių reikia darbų, tai 
yra, kad juos padėti prie 
nuolatinio ir gerai apmokamo 
darbo. Taigi, pasimota pro
gresyviai žmonės išmesti ir jų 
vietas atiduoti kitiem< taipgi 
norima naujų
dėti, kas į metus 
$50,000. * ,

Ir šis ponas reikalavo mies
to' majoro, kad paskirtų ko
misiją jieškojimui komunistų 
tarpe mokytojų. Majoras “de
mokratas” tuojau paskyrė ko
misiją, kurioj yra ir polici
jos viršininkas re pu bl ik on as 
Harry S. Joy. Tai nereikia 
abejoti, kad tokis “mokytas” 
vyras suras ne vieną komu
nistą.

during my brief life span is 
to aid in advancing the march 
of civilization. Sometimes it 
is not easy.”

Tai žodžiai sąžiningo mies
to -darbininko, o ne' kiaulalo- 
vio politinio paršiuko.

Politicus.

Waterbury, Conn

viršininkų pa-
atsieis apie

mane.
tuojau su-

CHICAGOS ŽINIOS

Air. Georgo Shenkas, vete
ranas kare, dalyvavo kovose 
Europoj, ištarnavęs 22 mėne
sius laiko, gavo įsakymą pasi
traukti

Service 
teikiamas po to. kai pereina 
tam tikrus kvotimus. Pasi
rodė, kad ne taip yra, nes tie 
darbai suteikiami politiniams 
viršininkų pakalikams. 1

Tas daugiau paaiškėjo, ka-

na pareigas prie miesto van
dentraukio, perėjo tuos kvoti
mus. Civil Service viršinin
kas D. J. Sublette surado, 
kad Mr. Shenkas universitete 
būdamas prigulėjo prie stu
dentų grupės, kurie studijavo 
ir marksizmą. Taigi jam ne 
tik nesuteikė aukštesnio dar
bo, bet miesto majoras Van 
Antwerp įsakė dar Mr. Shen- 
ką paleisti ir nuo vanden
traukio pareigų. Štai kokia 
pas mus “demokratija.”

Pasirodo, kad per virš du 
metus FBI tyrinėjo 
mokytojus ir nieko 
surasti, — sakė mokyklų su
perintendentas A. Dandineau.

Detroite

n u o vandentraukio 
Jis pareiškė: v

i always ready to ad- 
beliefs and affijia- 

Sublette’s arguments 
when 

no proof of 
only

“l am 
m it my 
lions. I 
met final bankruptcy 
he could offe»' 
my present affiliation — 
those of two years ago. (Bū
damas Wayne UnivcYsitete 
jis prigulėjo prie Marxian 
Society.) The action of Civil 

political 
precedent 
in civil

Susirinkimas ir Kiti Dalykai.
1 d. liepos atsibuvo pus

metinis Lietuviu Piliečiu Kliu- 
bo, 103 susirinkimas. Pagal 
skaičių narių susirinkimas bu
vo mažas. Parengimo komi
sija pranešė, kad 19 d. birže
lio Įvyko kliubo piknikas, ku
ris pilnai pavyko, daug buvo 
žmonių ir atliko pelno $153.

Taipgi buvo išduotak rapor
tas už praeitus 6 mėnesius. 
Pasirodė, kad kliubas (turėjo 
uždarbio per tuos 6 mėnesius 
su virš 
pinigų
viršum $80,000. 
n ai išmokėtas, 
ri vertės, pilnai 
sakyti, bet visgi
dešimtis tūkstančių 
Biznis, kaip paaiškėjo iš ra
porto, sumažėjo iš priežas
ties bedarbės, mat, pusėtinai 
bedarbė palietė visus darbi
ninkus, kartu palietė visokios 
rūšies biznius. Kada šapose 
darbai ėjo gerai, tai ir biz
niai buvo visur geri. Kada 
darbai sušlubavo, tai ir viskas 
pradėjo šlubuoti.

Bedarbių skaičius 
didėja. Jeigu 
eis, tai nežinia,

Teko kalbėtis 
vusiu kareiviu,

puolama ir jos vadai teisia
mi sufreimuotoje byloje, Fo
ley Square, New Yorke.

“Baltųjų darbininkų išnau
dotojai ir juodspalvių linčiuo- 
tojai labiausiai bijosi 14,000,- 
000 negrų ir tris syk tiek bal
tųjų darbininkų vienybės. Be 
tos vienybės ir baltieji dar
bininkai nieko nelaimės, 
jie negins vis labiau 
negrų darbininkų,” 
tavo Jones.

Turėjo Apleisti 
Plyštantį Namą

IS

concerned,

persecution, sets a 
for rotten politics 
service.

“As far as 1 am
the case transcends my own 
personal desires and well be
ing. I have been on the fir
ing lines, both political and 
military, long enough to be
come 
sonal

“1

quite insensitive t«per- 
pains inflicted on me. 
hold no personal gnir- 
against would-be Bona-

partistš like Mr. Sublette. I 
fight them in order to pro
tect society from their selfish

“1 ’nave come to conclusion 
that the best thing I can do

CHARLES J. ROMAN
Direktorius

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

1113 Mt. Vernon St. -
PHILADELPHIA, PA.

Tel. Poplar 4110

Augusi Gustas 
BELTAIRE FLORIST

U

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

(Kampas 68th St.)

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

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

ko jūs reikalausite.

Šermenims, Vestuvėms ir Bankietams
Užsakymus taipgi įgalima priduoti per PAUL GUSTAS 

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

Paul Gustas Funeral Home
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS 
Telefonuokite dieną ar naktį 
* EVergreen 7-4774

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

“Aš
duota

H

lei 
puolamų 
užakcen-

Trijų aukštų apartmenti- 
niam namui pradėjus braškė
ti ir plyšti, tinkui kristi, pen
kiolikai šeimų įsakyta tuojau 
apleisti tą namą, nors, neturė
dami kitų patalpų, jie vis dar 
bandė plyštantį namą 
tyti ir jame tai pintis.

Nelaimę tam namui 
E. 94th St., Brooklyne) 
še kasimas skiepo tarp

čio namo, 309-13—94th St 
nes įmatoma jam pavojus, 
jeigu gretimasis namas ant jo 
užgriūtų. Liksis 
šeimos.

Išmestieji ir 
reikalauja tos 
kuri sugriovė jų

jų gyvenimą 
nes paprasto buto ne-

be buto 6

rams-

mokėti 
čiuose, 
gauna.

išmetamieji 
kompanijos, 
namus, ap- 

viešbu-

$2,000. Kliubas 
ir valdžios b,onų

Namas 
Kiek jau 
negalima
vertas kelias 

dolerių.

tu- 
pa-

Herbert March 
kaip stakjarduose 
įmonėse išnaudotojai 
nėja masėmis juodspalvius ir 
meksikiečius darbininkus. Vi-

nuiro d ė, 
ir kitose 

atleidi-

p la-

bu-
Ko-

kasdien 
dalykai taip 
kaip bus.
su vienu bu
ku ris buvo

Italijoj ant Jugoslavijos ru- 
bežiaus. Amerikos karei
viams draudžiama eiti per 
rubežių, nežinia dėlei kokios 
priežasties. Viršininkai sa
kydavo: jus .areštuos ir nieko 
neduos valgyti, kaip tik duo
nos ii' vandens. Bet iš tikrų
jų, tai ne Jugoslavijoj areš
tuodavo, bet mūsų pusėj tą 
darydavo, kada sužinodavo, 
kuris buvo slaptai perėjęs ru
bežių.

Taipgi 
mūsų 
Įvyksta, 
nikai 
riuos 
jimo 
eiga

14 d.
apskritys

Laisvės

rugpjūčio 
rengia 
naudai

negalima pamiršti 
parengimus, . kurie 

Trys apskričių ,pik- 
ir visi labai svarbūs, ku-
kožno darbininkų judė- 
patrijoto ir rėmėjo par- 
paremti.

Pirmas piknikas, kuris
Įvyksta 17 dieną liepos, Lie
tuvių Parke, Waterbury j,

Antras — 31 dieną liepos, 
Lietuvių Parke, Waterburyj, 
rengia LLD ir LDS ir meno 
apskritys, 
minimos 
dienraščio
pikniką, kuris įvyksta Hart
ford, Conn., Lietuvių Parke.

Visuose piknikuose bus 
dainų programa ir geri kal
bėtojai. Kalbės apie šių die
nų įvykius. Būkite visi ir aš 
būsiu. Waterburietis.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue 
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

F. W.SIi alius
(SHALINSKAS)

Funeral Home
I I

84-02 Jamaica Avenue 
Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.

Tel. Virginia 7-4499

Buvo Didelis-Sekmingas 
Spaudos Piknikas N

Virš 5,000 chieagiečių Ne
priklausomybės Dienos pikni
ke, susirinkę Justice Park 
Gardens, Justice, 111., protes
tavo prieš Įkalinimą Gilbert 
Green, Illinois Komunistų 
Partijos pirmininko ir kitų 
kaltinamųjų New Yorko teis
me komunistų vadų.

Green turėjo kalbėti šiamį 
visų tautų spaudos pikniko, 
bet teisėjas Medina jį Įmetė 
karceriu už tai, kad jis pa
sakė teisme sekamai: 
maniau, mums bus
proga perstatyi savo pusę. 
Piknikas buvo garsinamas
kaipo protesto demonstracija 
prieš Medinos tokį nežmoniš
ką elgėsj, ir žmonių stebėti
nai daug susirinko.

Šis piknikas buvo skaitlin
giausias, palyginus sw pirmes
nių metų piknikais, rengtais 
4-tą liepos. Lietuvių svečių- 
viešnių buvo iš gana toli: 
Detroit, Grand Rapids, Mich., 
Wisconsino, Indianos ir 
čiojo Illinois.

Vyriausiais kalbėtojais 
vo Claudia Jones, galva
munistų Partijos Nacionalio 
Moterų Komiteto, ir Herbert 
March, organizatorius CIO 
United Packinghouse Work
ers unijos.

Jqnes ugningą ir išsamią 
prakalbą lydėjo gausūs aplo
dismentai, kurioje ji plėšė 
maska nuo sufreimuotos ko
munistų vadų bylos. Ji nu
rodė, kaip Amerikos reakci
ninkai su Wallstrycio impe
rialistais priešakyje, matyda
mi artėjantį šalyje ekonomi
nį krizį, yra baimėje, kad 
Amerikos masės nesužinotų 
jų juodų iikslų Įtraukt mūsų 
šalį Į fašizmą, nedarbą ir ka
rą. Jie suruošė klastingą ir 
sufreimuotą bylą prieš Komu
nistų Partijos vadus, kaip 
Hitlerio naciai, patys padegę 
Vokietijos Reichstagą, norėjo 
nuteisti Vokietijos komunistų 
vadus ir Georgijų Dimitrova, 
jo draugus, pabrėžė Jones.

Jones žėrė Įkaltinimus Tru- 
manui ir demokratams, kurie 
žadėjo negrams civiles teises 
prieš rinkimus, o po rinkimų 
pasidavė linčininkams pieti
nių valstijų; unijoms žadėjo 
atšaukimą Taft-Hartley akto 
ir dabar rengia joms dar di
desnį suvaržymą.

Jones nurodė, kad Ameri
kos išnaudotojai yra despera
cijoj ir siekia išeities kapita
listinei sistemai fašizme ir 
atominiame kare. Kad A- 
merikos trustai ir pelnagro- 
biai yra nei kiek negeresni 
už Vokietijos buvusius junke
rius, kurie Vokietijos liaudį 
privedė prie katastrofiškos 
tragedijos. Amerikos junke
riai — Wallstryto imperialis
tai — rengia Amerikos darbo 
liaudžiai dar didesnę nelai
mę! dar baisesnę katastrofą ir 
tragediją, kokią Hitleris su 
naciais Surengė Vokietijos 
žmonėmš.

Ir paslėpimui tos konspira
cijos prieš Amerikos žmones, 

.sakė Jonės, Amerikos imperi
alistai su Wallstryciu prieša
kyje sudarė biaurią ir klas
tingą bylą prieš komunistus.

Jones nurodė, kaip reakcija 
vis labiau puola negrus; lin- 
čiavimai didėja Soutuose ir 
Nertuose. Nedarbui kylant, 
negfai pirmiausia atleidžia
mi iš darbų. Nuo negrų ne
atsilieka svet’ūrgimiai; 86 jų 
yra po areštu deportavimui ir 
nemažai jų yra uždaryti Ellis 
Island.

Amerikos reakcija labiausia 
bijosi baltų ir juodspalvių 
vienybės. Amerikos išnau
dotojai nori, sakė Jones, juos 
padalinti, juos užnuodyti vie
nus prieš kitus, kad abieji 
negalėtų pamatyti savo tikrų
jų išnaudotojų. Komunistų 
Partija yra vienatinė partija, 
kuri skelbia ir vykina gyve
nimai! rasių vienybę ir sugy
venimą* Tai tos priežasties 
dėlei Komunistų Partija yra

New Yorko Park Avenėje 
48th\lig 96th St. užkabin- 
pirmlausios 56 naujoviš-

(315 
atne- 

Kings 
Highway ir 94fh St. statysi
mam pastatui ir po juo 
ražams. Dasikasus ties 
namuti2 pėdų gilyn, gal 
pasirausus ir po namu, 

as pradėjo, irti.
Taip pat uždaryta viskas ir 

Įsakyt išsikraustyti gyvento
jams gretimo dar negrių van-

dar-

turi 
bro^-

darbininkai 
užstoti savo
spalvos ir kovo-

tąjį šovinizmą prieš juod
spalvius, kad j,uos padalinus.

Darbdaviai, ypatingai stak- 
jarduose, sakė March, patyrė, 
kad negrai yra daugelyje vie
tų kovingesni darbininkai. Iš
naudotojai už tai juos nori 
atskirti nuo baltųjų; Įskiepyti 
juodspalviams darbininkams, 
kad baltieji ne tik jų neuž
stoja, bet pageidauja jų 
bo vietų.

Baltieji 
nuoširdžiai 
liūs juodos
ti prieš segregaciją ir diskri
minaciją. Šitą išnaudotojų 
sąmokslą, padalinti baltus ir 
juodus, kad labiau abejus iš
naudojus ir vienus prieš kitus 
pjudžius, turime visomis ap- 
vienytomis pajėgomis atmuš
ti, pabrėžė March.

Rosclando Aido Choras, va
dovystėje Dorothy Yuden, pa
tiekė eilę gražiai skambančių 
liaudies dainelių, o “Club 
Metro” davė daug tautiškų 
ir liaudiškų šokių.

Publikos arti pusė buvo 
juodspalviai. darbininkai su 
šeimomis iš stakjardų, plie
no Įmonių, Crane, Harvester 
ir kitų Įmonių.

Visą dieną matėsi abiejų 
spalvų darbininkų solidaru
mas ir tenkinimasis tokia 
didele ir sėkminga darbinin
kų demonstracija, kuri čia 
buvo visų tautų spaudos pik
nike. J. Sibiras.

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

Extra Susirinkimas. Ir labai svar
bus susirinkimas. ALDLD 10 kuo
pos įvyks trečiodienį, 20 d. liepos 
kaip 8 v. vakare, 735 Fairmount 
Ave. Būtinas reikalas' susirinkti vi
siems nariams, turime nominuoti 
viršininkus j centro valdybą. Ir ke
lius svarbius dalykus mūsų vietines 
darbuotės aptarti. 
Didysis Laisvės 
čia pat, . prisirengimas 
Philadelphiečių ^praeities 
turi i ..................

Nepamirškite! 
piknikas jau veik 

reikalingas, 
tradicijos 

būt atlaikytos. — Komitetas.
(163-4)

WORCESTER, MASS.
LPB Klubo antras metinis pikni

kas įvyks liepos 17 d., Olympia Par
ke. Programoje: plaukimo ir kitos 
lenktynės su dovanomis greituo
liams, bus ir prakalbos. Geros gas- 
padinės specialių valgių gamina pik 
nikui. Kviečiame visus skaitlingai 
dalyvauti. — Kom. (163-164)

/ Vaistas “AZIVA”
No. 1. — šis vaistas geras nuo 

nudegimo.
Nusideginus reik pamirkyti ske- 

pečiukę į vaistą ir kloti ant skau
damos vietos. Kartoti kol sustos 
skaudėti. Didelė bonka, 51.59. Ma
žesnė $1.35.

No. 2. — šis vaistas geras nuo
/ pūliuojančių žaizdų.

Turint pūliuojančių skaudulių, rei
kia pamirkyti tyrą » skepečiukę ir 
uždėjus ant skaudulio palaikyti 1 
valandą. Pakartoti 2 ar 3 kartus, 
arba kol sustos skaudėjus.

Bonka“* 51-59. Mažesnė, 51-35.

No. 3. — šis vaistas geras nuo 
akių skaudėjimo.

Kada turite akyse karštį atsigu
lus aukštieninku įleiskit lašą vais
tų ir užsimerkę palaukit dvi minu
tes. Tadą bus gerai. Atkartoti kas 

valandas, kol sustos sopėti.
Kaina 95c

No. 5. šis vaistas geras nuo 
plaukų ir galvos niežėjimo.

Jei galvą niežti, vartok šią poma 
dą taip: paimė & lašus ant delno ir 
trink kokias 2 minutes. Sustabdo 
niežėjimą ir žmogus jaučiasi gerai 
Bonkutė“' — 51-59.

Užsakymus duodant, įdėkite mo
ney orderį ar čekį, ai’ pinigus į 
ką ir siųskite sekančiu antrašu:

J. MACHINSKAS,
Silver St., Šo. Boston 27, Mass, 
vaistai yra skelbiami per Am- 
berlahdo Radio pusvalandį.

2

VO-

295
Šie

ga- 
pat 
būt
na-

nuo
tos
kos pašto Iželės. Jos rasis 
ant taip pat; naujų alumininių 
elektrinėms lempoms stulpų.
---------------- ------ ----------- <,-----

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

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

LAISVĖS
SPAUSTUVĖ

GALI JUMS PATARNAUTI

§

3
3
3

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,

i*^**j*

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

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

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

RECEPTŲ SPECIALISTAL

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

Tel. EVergreen 7-6288

2
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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 HY. 7-8681

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIUS 

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager

(Laisniuotas Balsamuotojas)
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
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New Yorkas- 
Skersai-Išilgai

Svečias iš Chicagos d. Wal
ter *Cook, išvyko namo po 

. virš savaitės atostogų pas 
Richmond Hill gyventojus ir 
savininkus čeverykų krautu
vės Mr. ir Mrs. John Yuška. 
Pirm išvykstant,'dal
ėjęs pasimatyti su 
entuziastais Liberty 
joje.

buvo už- 
bowling 

Auditori-

Auditorijos restauranto gas- 
padinei Birutai Villis vis dar 
negalėjus sugrįžti, restauran- 
tas šiuo tarpu pilniau veikia 
tik trečiadienių ir penktadie
nių vakarais, ir su sandvičiais 
kitais vakarais. Liepos 15-tos 
vakarą bus 
kopūstų ir 
vakarienei.

bulvinių blynų, 
kitko lietuviško 
Užeikite.

I
Benui grojant, vaikams šo

kant, pareigūnams sakant 
kalbas, Bronxe atidaryta 517- 
ji žaismavietė. New Yorko 
didmiesčio ribose. Kalbėtojai 

^priminė, jog 1934 metais te- 
rbuvo tik 117 žaismaviečių, 
bet nesakė, kad žmonių rei
kalavimai ir Roosevelto sui 
LaGuardia Naujoji Dalyba 
jas padaugino.

Pajūryje ties Roslyn mies
teliu areštuotas New Yorko 
firmos viršininko sūnelis. 13 
metų. Jis prisipažino riau- 
mojęs po pajūrius su gauja 
palaidų jaunukų, kurie buvę 
nariais tokios gaujos, jog net 
įstoti jon galėję tik įrodymu, 
kad ką nors pavogęs. Jie 
grobstę nuvykusių maudytis 
daiktus - pinigus ir jais dali
nęsi.

Dar 8 tikietų pardavinėjimo 
agentūros, viso jau 17, ne
teksiančios leidimų, kaip 
skelbia New Yorko tyrinėji
mų komisionierius Murtagh. 
Esą nužiūrėti ir tūli teatrų 
savininkai, kurių teatruose 
nuolat “pritrūkstą” regulia- 
rėmis kainomis tikietų, bet vi
suomet tų tikietų galima gau
ti pas agentus — už 
aukštesnę kainą.

daug

Majoras O’Dwyer su 9 ki
tais jam artimais asmenimis, 
esamais ar buvusiais pareigū
nais, išvyko Meksikon trum
pam vizitui. Sugrįšiąs 23- 

• čia.

Stebint softball žaismę New 
Farmers Ovai .žaismavietėje, 
Ridgewoode, įlūžo pastolis, 
ant kurio sėdėjo 150 asmenų. 
Pastatų inspektoriai, apžiū
rėję pastolius, paskelbė visus 
nesaugiais ir apie tūkstančiui 
stebėtojų įsakė juos apleisti. 
Penki asmenys biskelį sužeis
ti.

Sugedus elektros laidu jun
giniams, sustabdė 41 Penn
sylvania ir Long Island gelž- 
kelių traukinį kelyje arba 
nuo išėjimo iš stoties per arti 
tris valandas trečiadienio 
prievakarį.

Užgirti nauji planai staty
bai liaudies mokyklos 32-ros 
prie President ir Union Sts., 
Brpoklyne. Statyba kainuo
sianti $1,835,000.

Puikūs vaidintojai 
Puikiame Judyje 
Iš Puikios Apysakos!

Alan Ladd - Betty Field 
MacDonald Carey - Ruth Hussey 

‘The Great Gatsby’ 
Asmeniškai: PEGGY LEE ir 
JIMMY DORSEY ir jo orkestras. 
PARAMOUNT Times Square

Prasideda V isašalisko j i Teisių 
Biliaus Konferencija

Valys, Veronika Bankai 
Pasitenkinę V akacijom

Gale šios savaitės, šešta
dienį ir sekmadienį, New 
Yorke, Henry Hudson Hotel, 
353 W. 57th St., įvyks visaša- 

Biliui ginti kon-

11-kos naciona- 
oficialiai

ferencija.
Sumanyta 

lių vadų, remiama 
pasisakiusių 631 iš žymiausių
vadų mokslų, religijos, dai
lės, jaunimo, moterų, darbi
ninkų judėjimo srityse,, kon
ferencija tikimasi būsiant 
plačiai atstovinga ir įdomia. 
Joje tikriausia bus atstovau
jama 43 valstijos, o konfe
rencijai atsidarius gal būt pa
matysime ją padidėjusią at-

stovais ir iš likusių 5 valstijų.
Delegatais ir atstovais bus 

nemažai tokių žmonių, kurie 
savo gyvenime patyrė, kaip 
įžūliai reakcininkai jau trem
pia Teisių Bilių. Jie iš prak
tikos įsitikino, jog svarbu 
kiekvienam padoriam ameri
kiečiui stoti ginti tą žmogaus 
teisių dokumentą, o kartu ir 
save nuo vergijos. Vergija 
neišvengiamai sugrįžtų, jeigu 
fašistuojantiems elementams 
pavyktų tą. žmogaus apsau
gos įstatymą sunaikinti.

Konferencija prasidės 16- 
tos rytą, baigsis 17-tą, sek
madienį.

Šiuom tarpu Valys ir Vero
nika Bunkai atostogauja Ka
nadoje. Iš vakacijų juodu 
atsiuntė Laisvės štabui linkė
jimų ir rašo, kad linksmai 
atostogauja. Bunkus sakosi 
šienaująs ant ūkio ir džiau
giasi gera mankšta iš darbo. 
Jų atostogos jąu grėit baig
sis. Siuvimo pramonė šiek-tiek 
pradeda krutėti, tad ir jie tu
rės grįžti prie darbo.

Majoras Pasisakė 
Vėl Kandidatuosiąs

Tuojau po išgirdimo,
trijų miesto apskričių demo
kratų lyderiai susitarė nomi
nuoti kandidatu 
prokurorą Hoganą, 
O’Dwyer 
jog jis 
dingą j į ■ 
nebuvo 
kovos.

Po to
prezidentą

į unajorus 
, majoras

1 buvo išsireiškęs, 
kovosiąs prieš “nuo- 
trium^iratą.” Vienok 
pasisakęs, kaip jis

Sudalyti ir užgirti planai 
St. Johns Parke, Brooklyne, 
statyti pasilinksminimui cen
trą, kuriame, greta kitko, bū
tų pastato viduje prūdas 
maudynėms, didelė salė spor
tui ir eilė mažesnių kambarių 
kitiems liuoslaikio užsiėmi
mams. Tačiau statyba, kai
nuosianti $918,000, atideda
ma toliau.

Prie Aukotojų 
Laisves Piknike T

Laimingi Gimę 4-se! Filmos-Muzika-Teatrai

“Feinbergo Aktas Yra 
Nekonstitucinis”

naujagimiams 
kol kas gerai 
ne dėl to, kad 
vyriausybė ir 
taip jau labai 

vaikus ben-

karą liuosu, jeigu
va-

yra

tuo

Collins’ų 
1 ketveriukams 
sekasi. Ir tai 
mūsų miesto 
įstaigos būtų
rūpestingi apie 
drai. Mieste gal yra bent pu
se miliono vaikų ir jauname- 
čių, kuriems ko nors trūksta, 
o tūliems ir veik visko trūks
ta. Tačiau mes dėl jų ne
kvaršiname sau galvos.

Kas kita Collinsiukams. 
Jiems ir jų tėvams stokavo 
vietos bute — valdžia ir ko
mersantai jiems gavo laikiną 
patogų butą. O praėjusį an
tradienį, su didžiausiomis ce
remonijomis, pradėta kasti 
skiepas naujam privatiškam 
šeimos namui. Patsai apskri
ties prezidentas Lyons išvertė 
pirmąjį špatą žemių. Ten bu
vo . daug kitų pareigūnų ir 
komersantų, paveikslininkai, 
spaudos korespondentai. Jie 
fotografavo ir plačiai aprašė 
tą įvykį.

Ir visa tai dėjosi dėl to, 
kad keturi Collinsiukai gimė 
kartu—ketveriukai. Tai įdo
mybė. Amerikiečiai linkę, 
tikriau tariant, įkalbėti žiūrė
ti keistybių. Jie važiuos pa
garsintų Collinsiukų žiūrėti; 
mūsų pareigūnai rodys, kaip 

,^nes puikiai aprūpiname sa
vo vaikus; apylinkės preky
bininkams biznis klestės.

Visgi gerai, kad Collinsiu- 
kus aprūpino namais.

O kaip bendrai su vaikais, 
kuriems tokių patogumų 
trūksta ?

Kiekvienas pasakys, jog 
kalti jie patys, kad jie negi
mė vienu kartu dideliais bū
riais. Dar labiau kalti jie 
patys ir jų tėvai, kad net už
augę pasilieka mažais, nesu
mano, nesugebi susiorgani
zuoti į didelius būrius ir iš
reikalauti, įsisteigti tą, ko 
jiems reikia.

Stanley Teatre Naujos 
Filmos Šeštadienį

Turintieji liepos 15-tos 
pakanka

mai anksti nueis, galės pa
matyti dar teberodomą tary
binę filmą “The Magic 
Horse,” o po to matyti pir
mąjį rodymą gautų pakarto
ti “Baltic Deputy,” “Spring 
Song,” ii’ “May Day in the 
USSR — 1949.”

Gegužinės filmą parodo ne 
vien tik žavius Maskvoje įvy
kusio parado vaizdus, bet 
taip pat veiksmus ir iš dau
gelio kitų didžiosios Tarybų 
Sąjungos respublikų.

Ši programa bus tik 
savaitę.

valstijinė Board 
komisionieriauB 
kontroliuojama 
taryba nei jos

sekė majoro kelionė 
Trumaną į 

Washingtona, Mrs. Roosevel- 
tienės raginimas O’Dwye- 
riui vėl kandidatuoti, daug 
partinių tarimų ir persitari- 
mų. Pagaliau, trečiadienį, 
įvyko visų penkių ^miesto ap
skričių demokratų lyderių 
mitingas, o po to mitingo—

Hoganas paskelbė ištrau
kiąs save iš lenktynių;

O’Dwyer pasisakė kandida
tuosiąs.

Seniau O’Dwyer buvo pa
reiškęs ir užtikrinęs, kad jis 
nenorįs kandidatuoti antra
jam terminui. Kol kas sunku 
tikrinti, ar jis tai buvo pasa
kęs išbandymui politinių vėjų 
linkmės, ar gal ištikrųjų ne
norėjo beužsiimti majoryste, 
tik paklausė savo kolegų ra
ginimo apsiimti.

Majorą statyti buvę nutar
ta visų lyderių mitinge. Ma
joras, mat, kaipo jau esąs iš
rinktu, skaitomas 
stipriausių pačioje 
tų partijoje.
ma, galėjęs gauti ir 
ey’o paramą, tačiau 
kratai susiprato,

n as
Newyorkietis Fred Larson, 

68 metų, prigėrė įkritęs upe
liu Van Kull eidamas lieptu 
ant pervažos, kurioje jis dir
bo. Kito laivuko inžinierius 
Henry Bjzaen panėrė vande
nin ir
vinti nepavyko.

Laisvės piknike (Clinton 
Parke) aukojusiųjų (jlienraš- 
čiui pasveikinti sąraše nebu
vo pažymėta, kad V. Paukš
tys nuo philadelphiečių pri
davė rinkėjoms Feiferienei ir 
Nevinskienei $4.25.

Atsiprašome!

a.

vieną

ištraukė, bet atgai-

REIKALAVIMAI
Viduramžiui vyrui reikalingas for- 

nišiuotas kambarys su valgiu ar be 
valgio, bile dalyje Brooklyno. Pra- 

‘šau pranešti j bučernę pas šimanską, 
378 Grand St.,'Brooklyn, N. Y.

(161-3)

JOHN YUSKA

SO* ALL TH t F**'”.

Kritikuoja Filmą
Kaipo Šovinistinę

Kongresmanas Vyto 
antonio ir daugelis kitų žy
mių amerikiečių, taipgi dar
bininkų spauda kritiškai at
siliepia apie filmą “House of 
Strangers,” smerkia ją.

Filmą dabar rodoma Roxy 
Teatre. Joje vaidina grupė 
gerų aktorių, tarpe kitų Ed
ward G. Robinson, Susan 
Hayward, Richard Conte, 
Luther Adler. Pastarasis, 
narys garsių aktorių šeimos, 
specialiai ruošėsi atvaizduoti 
amerikietį italą, kuris, einant 
filmoje įterptais sakiniais, 
perstatomas s k y m u o t o j u 
žmogžudystės.

Mare-

Laiške švietimo komisionie- 
riui Francis T. Spaulding, ko
munistų organizacija New 
Yorke pareiškė, jog Feinber
go aktas, priimtas paskiau
sioje seimelio sesijoje, 
nekonstitucinis.

Niekas neturi teisės
aktu remiantis įtardinėti ar 
kaltinti bile kurią partiją ar 
kitą kuriją organizaciją “sub- 
versyve.” Lygiai taip pat tos 
teisės neturi 
of Regents,

| Spauldingo 
įstaiga. Tž
komisijos neturi daugiau tei
sės už bile kurią kitą grupę 
asmenų užgirti ar neužgirti 
bile kurią , politinę partiją, 
nes tam tos tarybos nei bile 
kurios kitos grupes neįgalina 
nei visašališkoji nei New Yor
ko valstijinė konstitucijos, pa
reiškė komunistai.

Toji taryba, tačiau, dedasi 
visagalinčia. Ji tam susišau
kė posėdį liepos 14-tą, Alba- 
nyje. Komunistai — viena iš 
pirmiausių jų o r g a n i z acijų 
protestuoti prieš nekonstituci- 
nius sauvaliavimus — pasiun
tė į tą posėdį įstatymdavystei 
atstovę Mrs. Lillian Gates. 
Advokatas Abraham Unger, 
iš Unger, Friedman ir
scher advokatų firmos, nuvy
ko jai patarėju.

Flei-

PARDAVIMAI
Didelis Bargenas! Priversti par

duoti 6-ių šeimų namą už $5,500. Su 
visais įrengimais, puikiausiose sąly- 

’ . . Labai
subvių.

gose. Labai geros įplaukos, 
geras privažiavimas, arti 
Šaukite: EVergreen 7-1648.

Forest Park -— tuščias

vienu iš 
demokra- 

Hoganas, sako- 
Dew- 

demo-
kad jeigu 

jiems majoro išrinkimas būtų 
priklausęs nuo republikonų 
lyderių, tad jie (republiko- 
nai) būtų ir valdę, patys pa
sidalinę vietomis.

"Pasisakiusiaįs už Hoganą 
buvo Tammany lyderis Hugo 
E. Rogers iš Manhattan, 
James. A. Roe iš Queens, Je
remiah Sullivan iš Richmond. 
Tačiau su. majoru griežtai 
laikęsi dviejų labai svarbių 
apskričių lyderiai1—Ed. Flynn 
iš Bronx ir 
iš Brooklyno. 
tams gręsė 
Daleidžiama,
lygose ir' republikonai su at
skilėliais būtų nesiskaitę, tad 
jie pasidavė.

John Cashmore
Tad demokra- 
pasiskaldymas. 

kacb tokiose są-

RANDAVOJIMAI
Išsinuomuoja forn'išiuotas kamba 

rys vienam asmeniui. Kreipkitės pas 
Robert Feifer, 556 Ridgewood Ave., 
Brooklyn, N. Y. (163-6)

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 3 blokai nuo BMT 111 th Street stoties Ir tiek pat 
nuo Liberty Auditorium. Tad prašome užeiti.
---------------------- V- ■_ . .... ...... ........ ...... ■ ,...... . ............... ...... . . ...       „„

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)

Metropolitan Agentai 
Balsuoja už Uniją

Metropolitan 
ance Co. agentai 
valstijose ir New 
te perbalsuoja 
unijos.

CIO United

Life Insur- 
devyniose 

Yorkp mies- 
pasirinkimą

\
Office and

Professional Workers kovoja 
liktis atstove tų darbininkų, 
kuriuos ji suorganizavo ir 
lig šiol atstovavo per 12 me
tų. Menama, jog darbinin
kai nesiduos apgaunami fir
mos raudonbaubizmu. New- 
yorkietis tos unijos lokalas 
30-tas tikisi, kad 1,776 čionai 
didmiestyje esantieji agentai 
pasirinks jį. Balsavimai pra
sideda liepos 15-tą.

STADIUM KONCERTAI ,Avc-
Philharmonic Symphony Orchestra.—Simfonijos po žvaigždėmis. 
Nebrangios kainos — 30c ir daugiau. — Pierre Monteux, vad.

Liep.
Liep. ___ ...
Liep. 20 Giovanni Bagarottl, debiutojąs smuikininkas; Ravel, Brahma

. Liep. 21 — Artur Rubinstein, pianistas—Tchaikovsky, Debussy, RespighiŠe it., Liep. —- * -

Pirm.
Antr.,
Tr<rf..
Ketv.,

18 — Nathan Milstein. smuikininkas
—^..Visa Programa orkestrinė—Debussy, Brahms, R. Strauss

: Ravel, Brahma
„ „ - - _______ ____ -• -- - - I
23 — Rom be r go vakaras. Kenyon ir Marvey, solistai. Romberg vadovauja.

Stadium Koncertai Mažai 
Teiškrypsta iš Plano '

Esant giedriam orui, žvaigž
džių po žvaigždėmis koncer
tai Lewisohn Stadiume, Am
sterdam Avenue ir 136th St., 
New Yorke, bene tik vieną 
ar porą vakarų neįvyko dėl 
lietaus bėgiu viso šio sezono.

Sekančiomis dviemis savai
tėmis, 8-se programose, or
kestrui vadovaus Pierre Mon- 
teux, pavaduojamas Sigmun-' 
d o Romberg 23-čios vakarą.

Solistais bus: 18—smuiki
ninkas Nathan Milstein; 20— 
smuikininkas Giovanni Baga- 
rotti; 21—pianistas Artur 
Rubinstein; 23 — sopranas 
Kirsten Kenyon ir tenoras 
Gene Marvey.

Koncertai’ įvyksta kas va
karą, išskyrus sekmadienius. 
Sekmadieniais koncertai 
įvyksta tiktai tuomet, jeigu 
šeštadienio vakaro programa 
dėl lietaus būna atidėta se
kamam vakarui.

Darbo vakarų programos 
būna taip suderintos, jog vie
no vakaro programoje būna 
svečiai artistai, o kitą orkes
tras atlieka savomis jėgomis. 
Tad jeigu svečių vakarą lie
tus, toji programa vykdoma 
sekamą vakarą, o orkestras 
savosios programos nebevyk
do. Jm**

Įžangos koncertuosna vi* 
siems prieinamos.

flioras; 
dviem šeimom, su 11 kambarių; ap
daryti (enclosed) porčiai; aliejum 
šildoma; garadžiai.

Jamaica Hills; dviem šeimom mū
rinis; atskirai statytas, su 13 kam
barių; garadžiai; 8th Avė. 
50x150.

22 šeimom apartmentinis 
atskirai statytas; 60x100. 
$9000; prekė $35,000.

Turime visokių naujų namų, bun
galows visose dalyse miesto. Kas tu
rite pardavimui priimame namus, 
farmas, krautuves. ZINIS, 499 Grand 
St., 361 Union Ave., Brooklyne. 
EVergreen 4-3487; REpublic 9-1506.

(163-165)

subvė;

namas, 
Įplaukų

GYDYTOJAS '

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

BROOKLYN, N. Y.
X—2 dienom 
6—8 yakaraiš

Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0208

Petrais Kapiskas
PALAIKO

BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI
IR ALUS

Valandos:

SKELBKITĖS LAISVĖJE

Telefonas: EVergreen 4-8174

TONY’S:,
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas ~

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

Ir. A. Petriką
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tel, EVergreen 7-6868 

9—12 ryte 
1— B vakare

Penktadieniais uždaryta

Valandos:

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptas : 

Darome ir Pritaikome Akiniusxx>oooooo6oooooooooooooooo<

se-

Anthony Grigalis
General Contractor

Stato naujus namus ir pertaiso 
nūs sulig moderninės mados.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

BUNGALOW EXPERTAI

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

\ kaipo ekspertai.

Klauskite mūsų aprokavimo arba 
patarimo dėl pertaisymo namų.

Prašome kreiptis:
63-26—53rd Drive

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

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop 
Frank Domikaitis 

Savininkas 
417 Lorimer Street 

'• Laisvės Name 
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

'71 TDLPC PAD 411 GRAND STREET /jlrr O DAIl BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI'KASDIEN 

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISIONfTelefonas 
EVergreen 4-7729 t

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

6pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Penkt., Liep. 15, 1949
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