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sapnuoja.

pabaigė 
[blogai.

Nemiegodamas
Pasėjo vėją.
Pradėjo gerai,
Rugsėjo 4.
Persiėmimas New Yorke,

Rašo A. BIMBA

Vatikano karalius kliedą, 
* nemiegodamas sapnuoja. Jis 
sapnuoja apie tuos labai se
nus laikus, kuomet jo pirm- 
takūnai leisdavo prakeiksmo 
bules, kuomet prieš juos ka
raliai pilvais šliaužiodavo, 
kuomet mokslo vyrai laužuo
se pleškėdavo.

Dabartinis popiežius norėtų, 
kad ir dabar jo visas pasau
lis klausytų. Norėtų jis, kad 
jo ekskomunikacijos išsigan- 

” dę milijonai 
nusilenktų ir 
mi Vatikanui

katalikų žemai 
pasiliktų ištiki- 
ir kapitalui.

kad 
po
pa
is

jau aišku,Bet dabar 
su savo ekskomunikacija 
piežius tik gražaus vėjo 
sisėjo. Lauksime, kada 
pradės audrą piauti. Tai 
eis. Tai turės ateiti.

Čechoslovakijos vyriausybė 
jau pareiškė, 
kurie pildys 
yra, svetimos 
vo, įsakymą, 
vystę.
šalies išdavikais. O kas 
kia išdaviką, kiekvienam 
ku.

kad tie kunigai, 
Vatikano, tai 
valstybės valdo- 

papildys išda-
Jie bus skaitomi savo 

lau- 
aiš-

kadArgi galimas daiktas, 
kur nors už tūkstančio mylių 
sėdėdamas svetimos .valstybės 
valdovas, prisidengęs religine 
skraiste, diktuotų čechoslova- 
kijos, Lietuvos, Lenkijos, Ven
grijos, Tarybų Sąjungos arba 
Kinijos piliečiams, ką jie turi 
daryti, kokiai partijai jie tu
ri priklausyti, arba kokios 
partijos turi saugotis?

Tų šalių kunigai ir vysku
pai dabar turės pasirinkti: 
Su Vatikanu arba su savo 
šalimis? Kurie pasirinks Va
tikaną ir pildys jo 
ei jas, tie bus savo 
davikai.

instruk- 
šalių iš-

di-Jų bosas pastatė 
džiausion bėdon.

juos
Aišku, kad 

tik vienas kitas sutiks tapti 
savo šalies išdaviku ir eis ka
lėjimam

Taigi, pats popiežius su
skaldo savo bažnyčią. Pats 
popiežius paskelbė politinę 
kovą, kurios rezultatų nė jis 

- pats nesitikėjo.
Gal taip ir gerai. Gal da

bar milijonai tikinčiųjų grei
čiau pamatys, kad popiežius 
nėra jokio dievo atstovas, kad 
jis yra paprastas, lygiai grieš- 
nas politikierius.

Neekskomunikavo jis nacių, 
kurie milijonais skerdė ne
kaltus žmones. Bet eksko- 
munikavo jis milijonus kata
likų, kurie gyvena naujajam 
pasaulyje. vadovaujamame 
komunistų.

I

Prieš porą desėtku metų jis 
buvo puikus, veiklus vyras. 
Jis skaitė pažangiuosius laik
raščius, darbavosi darbinin
kiškose organizacijose. Vi
sur jį. būdavo, matysi: kon
ferencijose, parengimuose, 
komisijose. Visu jis buvo my
limas ir gerbiamas.

Bet persikelia jis gyventi 
į kita miestą.
d utiniai gerą darbą, 
jis draugauti su 
“draugais,” pradeda 
syti reakcijos balso.

Sueini ji ir nebegali susi- 
dabar už vi- 
protįngesnis: 
parengimus, 

organizacijų.

Gauna jis vi- 
Pradeda 
naujais 

jis klau-

Tegul

kalbėti. Jis jau 
sus gudresnis ir 
nebeateina jis į 
iŠsibraukia iš 
Vieną kartą sakau jam: “Pri
sidėk prie Kultūrinio Centro, 
paremk jį desėtku kitu do
lerių.” Jis atšauna: 
durniai dedasi...”

i

Ką jis daro? Kaip jis lai
ką leidžia?

Per dieną krautuvėje dirba 
k(Tąsa 5-tam pusi.)
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KINŲ LIAUDININKAI 
NUŠLAVĖ 4 (JANGO 
ARMIJAS PER DIENA
Daro Apsupimo Žygius prieš Tautininkus Čangšoj ir 
Maršuoja Artyn Kantono; Užėmė dar Kelis Miestus

Šanghai, Kinija. — Kinų 
Liaudies Armija per vieną 
dieną liepos 12 sunaikino 
keturias Čiang Kai-šeko 
tautininkų armijas Paoki 
srityje, į šiaurės vakarus 
nuo Kantono. Liaudininkai 
tada suėmė 30,000 tautinin
kų kareivių ir oficierių, nu
kovė bei sunkiai sužeidė 
10,000. Kiti tūkstančiai tau
tininkų nuskendo Wei upė
je, mėgindami ją perplauk
ti ir pabėgti.

Pašovė Moterį Teisme ir 
Pats Nusišovė

Kalamazoo, Mich. — Kai 
teismas davė perskyras Do
rai Bakerienei, jos vyras 
Clarence čia pat peršovė ją 
ir pats nusišovė.

Teisman Patrauktas Buvęs 
Vengrijos Ministras Rajk

vi- 
ministrui La- 
kaip tėvynės

apsigynimo

Viena. — Pranešama, kad 
Vengrijos valdžia ruošia 
teismą buvusiam savo 
daus reikalų 
szlo Rajkui, 
išdavikui.

Vengrijos 
ministras Farkas ir prem
jero pavaduotojas M. Ra- 
kosi sučiupo Rajką, kuomet 
jis pardavinėjo karines ša
lies slaptybes amerikiniams 
šnipams, kaip teigia United 
Press.

Rajk taipgi šnipavo Ju
goslavijos Tito valdžiai 
prieš Vengriją.

Tuo tarpu Rajk veidmai
niaudamas priklausė Ko
munistų Partijai. Paga- 
liaus, tapo išbrauktas 
partijos.

iš

Nusmerktas Pakart 
Kraugėris Žmogžudis

Lewes, Anglija. — Teis
mas nusmerkė pakart Joh- 
ną G. Haighą, kaip žmog
žudį. Haighas prisipažino, 
kad nužudė 9 vyrus bei mo
teris ir gėrė jų kraują.

Teismas atmetė Haigho 
advokato tvirtinimą, būk 
Haighas pamišėlis,

Paleistuviai Jaunuoliai Ap
niko New Jersey miestelius

Lavalette, N. J. — šim
tai jaunuolių, berniukų ir 
mergaičių, keliolikos . metų 
amžiaus, pasisamdė vasar
namius čia ir aplinkiniuose 
miesteliuose, begaliniai gir
tuokliauja ir aršiau kaip 
gyvuliškai paleistuvauja. 
Tai daugiausia “hai šku
lių” studentai ir studentės.

Pats Lavalette’s majoras 
William Chandler užtiko 
viename vasarnamyje būrį 
nuogų mergaičių ir vaikinų 
lytiškai beslinksminant vie
ni kitų akyse.

------------ |---
Maskva. — Sovietai į- 

steigė naują laivyno akade
miją Leningrade.

Liaudininkai - komunistai 
užėmė dar kelis miestus, 
maršuodami j pietus linkui 
Kantono ir darydami apsu
pimo žygius prieš tautinin
kų tvirtovę Čangšą, prie 
geležinkelio į Kantoną.

Kartu Liaudies Armija 
artėja prie Szechwano pro
vincijos, kuri vadinama Ki
nijos ryžių aruodu.

(Tautininkai skelbia, kad 
jie atgriebę nuo komunistų 
Kian miestą.)

Bandys Užgini Aukšč 
Teismo Teisėjams 
Liudyt Kt. Teismuose

Washington. — Tūli se
natoriai ir kongresmanai 
ketina siūlyti išleisti įsta-
tymą, kad uždraustų Auk- r*e tinklu išgriebė iš juros.
ščiausiojo Teismo teisėjams 
liudyti kituose teismuose a- 
pie kaltinamųjų būdą - 
charakterį.

Jie pasipiktinę, kad du 
Aukščiausiojo Teismo tei
sėjai — Reeci ir Frankfur
ter — liudijo federaliame 
apskrities teisme New Yor
ke, jog Alger Hiss buvo 
sąžiningas ir ištikimas val
stybės departmento parei
gūnas Washingtone.

(Nusimelavęs FBI šni- 
pukas Whittaker Cham
bers pasakojo, būk Hiss 
nešdavęs jam Amerikos 
valdžios sekretus, kad 
Chambers perduotų juos vay 
dinamam “Sovietų agentui” 
Washingtone. Hiss po prie
saika federalei grand džiū- 
rei užsigynė. Dėl to ir su
daryta bvla prieš Hissą, bu
vusį valdžios pareigūną.)

UNIJOS APGAILESTAUJA MIRUSIO PAŽANGŪNO FRANKO 
MURPHY’O, J.

Detroit. — Daugelis Dar
bo Federacijos ir CIO uni
jų atsiuntė apgailestavimo 
telegramas dėl to, kad mirė 
Aukščiausio Jungtinių Val
stijų Teismo teisėjas Frank 
Mųrphy.

CIO pirmininkas Philip 
Murray savo telgramoje 
gailėjosi Murphy’o kaip pa- 
sišventusio liaudies drau
go.

Mainierių Unijos pirmi
ninkas John L. Lewis pa
reiškė, jog Murphy “už
miršdamas asmeninius savo 
reikalus, visuomet darbavo
si dėl teisių lygybės visiems 
amerikiečiams.”

Gailesčio pareiškimus dėl 
Murphy’o mirties taip pat 
atsiuntė Darbo Federacijos 
pirmininkas William Green, 
prezid. Trumanas, Jungt. 
Valstijų Senatas ir Kong
reso Atstovų Rūmas.

Velioniui pagerbti Kong
resas pertraukė savo posė
dį vienai dienai.

Vėliausios Žinios
Washington. — Pranešama, jog prez. Trumanas skirs 

kataliką Aukščiausiojo Teismo teisėju vieton mirusio 
Franko Murphy’o, dievoto kataliko.

Pagal įsigyvenusius šioje šalyje padavimus, turi būti 
bent vienas katalikas teisėjas Aukšč. Teisme, kuris su
sidaro iš 9 teisėjų.

Groveland, Florida. — Pašaukti šimtai milicijos mėgi
na sustabdyti baltųjų riaušes prieš negrus. Baltieji de
gina negrų namus ir šaukia, “mirtis negrams!”

Riaušės kilo iš paskalų, kad trys negrai išžaginę vie
ną baltą moterį. Įtariamieji negrai areštuoti.

Seattle, Wash. — Sudužo keleivinis lėktuvas; 6 asme
nys tapo užmušti, 34 sužeisti. Kaisdamas lėktuvas suar
dė 5 namus.

Lake Success, N. Y.— Graikijos monarcho-fašistų vąl- 
džia atsiuntė Jungtinėm Tautom skundą, būk Bulgarija, 
Albanija ir Rumunija veikliai remia graikų partizanų 
karą prieš monarchistus.

(Kai tik partizanai suduoda didesnį smūgį jiems, Grai
kijos fašistai visuomet surinka, kad kiti kraštai pade
dą partizanam.)

Monarcho-fašistai gyrė Jugoslavijos valdovą Tito, kad 
jis “jau neremia graikų partizanų.”

Cleveland, Ohio. — Geležinkelių Traukinių Brolijos 
sekretorius William P. Kennedy tapo jos pirmininku vie
ton mirusio pirmininko Aleksandro F. Whitney.

Kennedv pasižadėjo kovot, kad būtų panaikintas 
streiklaužiškas Tafto-Hartley’o įstatymas.

Neapolis, Italija. — Bomba sudraskė tris žvejus, ku-

London. — Anglijos “socialistų” valdžia vėl grūmo
jančiai isakė streikuojantiems laivakroviams grįžti dar
ban. Pristatė jau 9,000 kareivių ir jūreivių iškrauti už- 
streikuotus laivus.

Streikierių eilės padaugėjo iki 16,000.

Guatemaloje tęsiasi mūšiai tarp sukilusiu kareiviu ir 
prezidento Juano J. Arevalo rėmėjų. Mūšiuose veikia 
lėktuvai, šarvuoti automobiliai, patrankos ir kiti gink
lai iš abiejų pusių.

Sovietai Protestuoja, kad Italija, Įstodama 
Į Atlanto Paktą, Sulaužė Taikos Sutarti

London. — Sovietai pa
siuntė protestą Italijai, kad 
jinai, įstodama į Atlanto 
paktą, sulaužė taikos sutar
ti. Italija toi sutartyje pa
sižadėjo susilaikyti nuo ka
riniu sąryšiu, atkreiptu 
prieš bile talkininkų šalį, 
pasirašančią taikos sutartį

Dabar gi Italija prisidė-

VALSTIJŲ AUKŠČIAUSIO TEISMO TEISĖJO
Roosevelto Politikos 

Rėmėjas
Velionis teisėjas Frank 

Murphy buvo uolus prez. 
Roosevelto Naujosios Daly
bos rėmėjas. Į Aukščiausią
jį Teismą Rooseveltas jį 
paskyrė 1940 metais.

Murphy, kaipo šio teismo 
narys, pasižymėjo pažan
giais bylų sprendimais.

Jis buvo progresyvis ka
talikas, o iš profesijos ad
vokatas. Mirė nuo širdies 
ligos, būdamas 59 metų am
žiaus (o ne 56, kaip buvo 
pradiniai pranešta).

Sprendimai
Murphy parašė 

čiausiojo Teismo daugumo 
sprendimą 1943 m. komu
nisto Schneidermano bylo
je. Sprendimas sakė, jog 
priklausymas Komunistų 
Partijai nereiškia, kad jos 
narys stotų už šios šalies 
valdžios nuvertimą jėga ir 
prievarta. Tas sprendimas 

Aukš-

jo prie karinio Atlanto pak
to, kurio tikslas yra užpuo
limas prieš Sovietų Sąjun
gą ir liaudiškos demokrati
jos kraštus, sako Sovietų 
protestas.

Tokias protesto notas 
Sovietai pasiuntė ir Ame
rikai, Anglijai ir Franci- 
jai, kaip Atlanto pakto 
meistrams.

pripažino, jog Komunistų 
partija “nori savo tikslų 
pasiekti taikiais ir demok
ratiniais būdais.” Tad ir 
buvo sugrąžinta Schneider- 
manui pilietybė.

Murphy nesutiko su Auk
ščiausiojo Teismo daugumu, 
kuris atsisakė spręsti atei
vio vokiečio komunisto 
Gerharto Eislerio reikala
vimą pripažinti jam konsti
tucines teises.

Murphy smerkė 
teisėjus, 
vališkas 
daromas 
mus.

Jisai 
Teismo 
balsais 
žemesn. teismo sprendimą 
prieš Haroldą Christoffelį, 
buvusį CIO unijos streiko 
vadą prieš Ellis-Chalmers 
kompaniją Milwaukee, že
mesnysis teismas buvo at
radęs Christoffelį kaltu, 
kad Christoffelis, liudyda-

kitus 
kurie užgyrė sau- 

valdžios agentų 
kratas ir užgrobi-

vadovavo Aukšč. 
daugumui, kuris 5 
prieš 4 panaikino

Dienraščio XXXI.

ANGLIJA REIKALAUJA 
ATOM-BOMBŲ SEKRETŲ 
IŠ JUNGTINIŲ VALSTIJŲ
Kanada ir Anglija Grūmoja Sulaikyti Amerikai Atominių 
Bombų Medžiagą, Jeigu Amerika Neišduos Jom Sekretų

Washington. — Atominė 
senatorių ir kongresmanų 
komisija slaptai svarsto, ar 
išduot Anglijai ir Kanadai 
atomų bombų sekretus. 
Svarstymuose dalyvauja 
aukščiausi kariniai Ameri
kos valdininkai ir prez. 
Trumano kabineto nariai.

Anglija ir Kanada reika
lauja tų sekretų, kad pačios 
galėtų greičiau pasigamint 
atomines bombas. Grasina 
suvaržyt atominės uraniu-

Trumanas Tikisi “be 
Karo Laimėt” prieš 
Sovietu Sąjungą

Tru-Chicago. — Prez. 
manas, kalbėdamas masonų 
sąskridyje, tvirtino, kad 
“demokratinės jėgos pa
saulyje”, vadovaujant Ame
rikai, galų gale, be karo į- 
veiksiančios sovietinį ko
munizmą.

Trumanas pasakojo, kad 
kaimyniškuose Sovietams 
kraštuose “smarkėją” bruz
dėjimai prieš komunizmą. 
Jis pranašavo, kad jeigu 
Sovietų Sąjunga neatsisa
kys nuo dabartinės savo 
politikos, tai komunizmas, 
girdi, galėsiąs net “pats 
savaime susinaikinti.”

Trumanas piešė Sovietus 
kaip “užpuolikus.” Jis kar
tojo, kad Amerika su savo 
demokratija turi vadovau
ti pasaulio tautoms.

Mamaroneck, N. Y.—Nu
sišovė policininkas James 
Hughes, kuomet viena mo
teris padavė skundą, kad jis 
užpuolė ją išžaginti auto
mobilyje.

mas kongresmanų Neame- 
rikinės Veiklos Komitetui, 
užsigynė, kad jis priklausė 
Komunistų Partijai.

1948 m. Murphy palaikė 
Wallace’o Progresyvių Par
tijos teisę dalyvauti rinki
muose Illinojaus valstijoje. 
Jis su kitais dviem teisėjais 
balsavo prieš 6 Aukšč. 
Teismo narius, kurie užgy
rė tos partijos išbraukimą 
iš rinkimų sąrašų.

Kitame sprendime Mur
phy parašė daugumos tei
sėjų nuomonę, jog streįkie- 
riai turi konstitucinę • teisę 
pikietuoti.

Seniau Mhirphy buvo Fi
lipinų general- gubernato
rius, generalis Jungt. Vals
tijų prokuroras, Michigano 
valstijos gubernatorius ir 
Detroito miesto majoras. 
Kaipo gubernatorius, Mur
phy nesutiko vartoti milici
ją prieš streikuojančius au
tomobilių fabrikų darbinin
kus. ■ m
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mo medžiagos išgabenimus 
Jungtinėms Valstijoms iš 
Kanados ir Belgiškojo Kon
go, Afrikoj, jeigu Amerika 
neatidengs visų atom-bom- 
bų darymo sekretų.

Amerika daugiausia u ra
mumo gauna iš Kanados ir 
Kongo. O anglai yra Kon
go uraniumo kasyklų savi
ninkai. .

Teigiama, kad tiktai Kon
gresas galėtų nutarti pasi
dalint atom - bombų slap
tybėmis su Anglija ir Ka
nada.

Anglijos ir Kanados mok
slininkai padėjo ameriko
nams išvystyti pirmąją ato
minę bombą; bet pačios 
bombos padarymas buvo 
paslėptas nuo jų.

i

Užginta Akauntantam Duot 
Patarimus dėl Taksų

Albany, N. Y. — Apelia
cijų teismas patvirtino že
mesnio teismo sprendimą 
prieš akauntantą Bernardą 
Bercu, kuris buvo $50 nu
baustas už patarimą vienai 
kompanijai, kaip mažiau 
taksų mokėti.

Apeliacijų teismas, pagal 
advokatų sąjungos reikala
vimą, užgynė akauntan- 
tams davinėti patarimus dėl 
taksų; sako, tai advokatų 
biznis.

(Akauntantas yra pinigi
nių atskaitų patikrintojas " 
ir gali gerai taksus supras-

Du Nusilpę Anglijos 
Ministrai

London. — Anglijos už
sienio reikalų ministras 
Ernstas Bevinas keliaus 
Franci jon į sveikatnamį, 
kur stiprinsis bei gydysis 
per dvi savaites.

Anglijos iždo ministras 
Stafford Cripps išlėkė 
Šveicarijon gydytis per 6 
savaites.

Pakirto jiem nervus dole
rių stoka ir ginčai su Ame
rika varžytinėse dėl preky
bos. Atkaklus laivakrovių 
streikas taipgi netarnauja 
Crippso ir Bevino sveika
tai.

Korporacijų Pelnai
Nupuolę $550,000,000

Washington. — Valdinė 
verslo komisija apskaičia
vo, jog korporacijų pelnai 
per tris pirmuosius ‘šių 
metų mėnesius sumažėjo 
550 milionų dolerių, lyginti 
su tais pačiais 1948 metų 
mėnesiais.

Šiemet per tuos mėnesius 
korporacijos gavo “tik” 2 
bilionu, 400 milionų gryno 
pelno.

—

ORAS.—Karšta giedra.
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Naujas Liaudies Armijų 
Ofensyvas Kinijoje

Pavasariniame ofensyve Kinijos liaudies išlaisvinimo 
armijos atliko milžiniškų laimėjimų: jos peržengė di
džiulę Yangtze upę, išlaisvino Nankingą, Šanghajų, Han- 
kową ir daugybę kitų didelių ir svarbių miestų, užduo
damos čiang kai-šekininkams aštrių smūgių.

Tai buvo milžiniški laimėjimai, pasiekti nepalaužiama 
liaudies valia ir ryžtu, taipgi vadovybės išmintimi.

Tuomet liaudies išlaisvinimo armijos sustojo. Joms 
teko susitvarkyti. Pirmiausiai: išlaisvintieji miestai ir 
sritys reikėjo aprūpinti pareigūnais, sugebančiais tvar
ką palaikyti, būtinuosius žmonių reikalavimus patenkin
ti. Be to: teko transportaciją, kurią nacionalistai, bėgda
mi, suardė, atsteigti, kad galėjus žygiuoti tolyn. Reikė
jo armijas sutvirtinti, apginkluoti ir paruošti naujam 
žygiui.

Susitvarkiusios, liaudies armijos pradėjo naują žygį, 
vasarinį ofensyvą. Armijoms vadovauja žymusis gene
rolas Lin Piao, Mandžiūrijos išlaisvintojas.

Ar šis liaudies išlaisvinimo armijų ofensyvas, vasari
nis ofensyvas, išlaisvins visą Kiniją, ar dar teks padary
ti vienas “sustojimas”, mes nežinome. Turime atsiminti, 
jog dar dideli Kinijos plotai yra Kuomintango “žinio
je”. Tiesa, tuose plotuose veikia partizaninės armijos, 
liaudis paruošta kovai prieš Kinijos liaudies nepriete
lius, bet, kita vertus, turime ir tai atsiminti, jog neiš
laisvintoje teritorijoje yra daugybė aukštų kalnų ir ki
tokių gamtinių “pinklių”, kurios reikės liaudininkams- 
komunistams nugalėti.

Čia ir ten liaudies armijos susitiks ginkluotų pasiprie
šinimų iš čiang kai-šekininkų pusės. Čiangas dar turi 
amerikinių ginklų, dar turi karinių lėktuvų, gautų iš 
Amerikos; jis dar turi nemažą armiją ir pinigų. Tuo 
būdu, kai kur jis dar galės tūlam laikui laikytis.

Liaudies vyriausybė paskelbė, jog nuo 1946 metų lie
pos 1 d. iki šių laikų, vadinasi, per trejis metus, ji pra
rado 1,432,000 kovūnų-karių. Iš to skaičiaus 243,900 bu
vo užmušti mūšiuose, 989,^00 sužeisti, 10,400 pateko prie
šo nelaisvėn, o 188,900 dingę be žinios, — gal nelaisvė
je, gal žuvę.

Per tą patį laiką Kuomintangas prarado virš 5,000,- 
000 savo karių, kurių dauguma pasidavė liaudininkams- 
komunistams nelaisvėn.

KAS KĄ RAŠO IR SAKO PASTABOS

ta 
čių 
už

ANGLIJOS KRIZES 
PRIEŽASTYS

Kanadiškis “L i a u d i es 
Balsas” rašo:

Daug kas stebisi, kodėl 
Anglija pirma atsidūrė eko
nominiuose sunkumuose, o 
ne Italija ar Francija, ku
rios yra daug silpnesnės, 
negu Anglija. Kai kas ma
no, kad to priežastimi yra 
valdžia, ypač jos nacionali
zacijos programa. Konser- 
vatyviški politikieriai mėgs- 

kaltę versti ant darbie- 
valdžios. Be abejonės, 
krizį kalta valdžia, bet 

kito taškaregio, negu
konservatyviški politikieriai 
kaltina.

Anglija turi importuoti 
daug maisto ir žaliavos. Jai 
neužtenka namie pagamina
mo maisto, juo labiau neuž
tenka žaliavos jos didžiulei 
industrijai. Kad būtų kuo 
užmokėti už importuojamą 
maistą, žaliavas, ji turi turė
ti didelį eksportą gatavų 
gaminių, ypač industrinių. 
Čia ir prasideda jos bėdos.

Pirm karo, ji turėjo dide
lių kolonijų, kur ji gaudavo 
maisto ir žaliavų. Taipgi ji 
parduodavo daug savo ga
minių savo kolonijose ir do
minijose. Po karo, kaip ži
nia, ji įstojo į Maršalo ša
lių grupę ir sutiko su tam 
tikrais 
lavimais. 
v e r s t a 
vadinamą 

amerikiečių
Ji buvo 
panaikinti 
sterlingų 

reiškė

Kanda Ranką, Kuri Jį Gelbėjo
Ne-Amerikinis Komitetas pasiryžo “nunakinti” žymų 

Amerikos negrų vadovą, dainininką ir aktorių Paul Ro- 
besoną.

Robesonas Paryžiaus taikos kongrese, įvykusiame 
praėjusį pavasarį, pasakė: jei kiltų tarp Tarybų Sąjun
gos ir Amerikos karas, tai Amerikos negrai atsisakytų 
kariauti prieš Tarybų Sąjungą.

Ne-Amerikinis Komitetas užsispyrė “prirodyti”, jog 
Robesonas esąs “klaidingas”. Šis komitetas dabar šau
kia kai kuriuos žymesnius negrus, kad jie kalbėtų prieš 
Robesoną, kad jie pasakytų, jog negrai eitų kariauti 
prieš Tarybų Sąjungą!

Tarp kitų tokių negrų buvo Jackie Robinson, basebo- 
lininkas, žaidžiąs Dodgers’ų klube. Jis nuvyko pas Ne- 
Amerikinį Komitetą ir sakė, jog, girdi, Robeson “neži
nąs, ką kalbąs”, kai jis sakąs, būk negrai nekariautų 
prieš Tarybų Sąjungą. Robinson visaip žemino Robeso
ną, taipgi komunistus, pataikaudamas baltiesiems šovi
nistams. *

Tačiau pats Jackie Robinson greit išskubėjo atgal New 
Yorkan, nes bijojo pasilikti Washingtone: vargiai jis 
būtų gavęs ten viešbutyj kambarį nakvynei, — Wa- 
shingtonas, atsiminkime, laikosi džimkrovizmo “įstaty
mo” !...

Kokia ironija! *
Ironija glūdi ir tame, kad Paul Robesonas buvo vienas 

pirmutinių Amerikos žymių vyrų, reikalavusių, kad 
Dodgers’ų vadovybė priimtų Jackie Robinsoną į savo 
klubą!

Robesonas visaip rėmė, visaip palaikė beisbolininką 
Robinsoną, o dabar pastarasis jam atsimoka “skolas”!

Gaila, kad žymus sportininkas, dargi negrų rasės 
sportininkas, patapo fašistinės klikos auka!

Jau 7-tas Mėnuo!
Šią savaitę sukako pusė metų, kai prasidėjo 12-kos 

* komunistų vadovų teismas Foley aikštėje New Yorke.
Teismas įžengė į septintą mėnesį.
Tačiau teismo pabaigos dar nesimato.
Vieną “apčiuopiamą” laimėjimą reakcininkai šiame 

teisme jau pasiekė: teisėjas Medina įkalino tris teisia
muosius: Hall, Winston ir Green. Jie tebesėdi kalėjime. 
Teismabutin jie atvedami tiesiog iš kalėjimo, kaip kri
minalistai, ir, teismo sesijai pasibaigus, vedami atgal 
kalėjiman. Jie buvo įkalinti už padarytas pastabas teis
me.

Nieks negali pasakyti, kuo teismas baigsis. Gal teisė
jas pasirūpins, kad neužilgo visi teisiamieji būtų kalė-

turi 
dar

reika- 
pri- 
taip 
blo-

ati darymą 
durų amerikiečių prekėms į 
tas šalis, kur tiktai Anglija 
prekiaudavo. Be to, visa ei
lė kolonijų atsiskyrė ir tapo 
savistoviomis valstybėmis. 
Pačios . dominijos pradėjo 
laisviau elgtis. Teko sko
lintis nemažą sumą iš Ame
rikos.

žingsnis po žingsnio An
glija palindo po Amerikos 
letena. Ji turi pirktis do
leriais. Jeigu Francijoj su
sidaro didesnė suma sterlin
gų, tai ji turi išpirkti juos 
doleriais. Doleriais 
pirktis Kanadoje. Tas
būtų niekis, jeigu butų ga
lima parduoti dolerio šalyse 
— Jungtinėse Valstijose ir 
Kanadoje. Bet jos prekės 
negali konkuruoti su Jung
tinių Valstijų ir Kanados 
prekėmis. šio kontinento 
industriniai gaminiai piges
ni.

Anglija galėtų palengvin
ti savo padėtį prekiaudama 
su tomis šalimis, kur nerei
kia mokėti doleriais, bet 
Maršalo plano patvarkymai 
draudžia. Net Jungtinių 
Tautų sekretoriatas savo 
raporte sako, kad Maršalo 
planas smaugia tarptautinę 
prekybą ir didina nedarbą 
Amerikoje ir kitur.

Anglijos valdžia sulaikė 
importą iš Jungtinių Valsti
jų ir Kanados, kad sutaupy
ti dolerius. Bet tas mažai 
ką padės. Tas nepadės pa
kelti eksportą. Anglija iš
sigelbės tik tuomet, kada 
jos valdžia pasiliuosuos nuo 
Maršalo plano suvaržymų ir 
pradės prekybą su tomis ša
limis, kur jos gaminiams yra 
platesnė rinka, iŠ kur mai
nais galima gauti maisto 
žaliavos.

ir

KLERIKALĄ! IR
ISPANIJOS FRANKO

Dienraštis Vilnis rašo:
Didžioji spauda vis kar

Ispanijos 
Katalikų

tai stoja

toja, kad “katalikiškoji vie
šoji nuomonė šalyje stoja 
už Franco Ispanijos priėmi
mą į Jungtines Tautas.” Iš 

' to susidarytų įspūdis, kad 
dauguma Amerikos katalikų 
remia frankistinę Ispaniją. 
Niekas negali būti toliau 
nuo tiesos.

Tiesa, kad už 
priėmimą stoja 
Karo Veteranai.

Tiesa, kad už
Knights of Columbus frater
nal ė organizacija.

Tiesa, kad didi dalis aukš
tosios katalikiškos dvasinin
kijos šalyje, su Spellmanu 
priekyje, stoja už.

Bet CIO, kuris yra apie 
66% katalikiškas, stoja 
prieš Ispanijos įtraukimą į 
Jungtines Tautas, prieš 
Franco;

AFL, kurioje katalikai ir 
sudaro daugumą, stoja prieš.

Panaši padėtis yra ir Eu
ropoje. Aukštoji klerikalija 
Italijoje ir Francūzijoje sto
ja už Franco. Bet Italijos 
katalikiškos darbo unijos 
(kurios neseniai atskilo nuo 
kairiųjų vadovaujamos Dar
bo Konfederacijos) išstojo 
prieš Franco priėmimą. Ly
giai Francūzijoje katalikų 
taip vadinamos krikščioniš
kos unijos stoja prieš.

Ponai iš mūsiškio “Drau
go,” kurie visomis keturio
mis stoja už Franco, turėtų 
pagalvoti, kad jų nuomonė 
supuola ne su daugumos, bet 
su mažumos pasaulio katali
kų nuomone.

Net, jei katalikų daugu
ma ir stovėtų už Franko 
režimo parėmimą, tai vis- 
vien jo nebūtų galima rem-

SKAITYTOJŲ BALSAI

9 
po 
Dienraščio

MIAMI, FLA.
Laisvė Nr. 159, už liepos 
dieną, Ant pirmo puslapio 

antgalviu: Pranešimas 
Laisvės Skaityto

jams, sako, kad i savaitę už
teks penkių numerių, nes, 
esą, darbininkai neturi nei 
vienos išeiginės dienos ir tuo- 
mi per eilę metų yra skriau
džiami. Kad tai yra daug 
tiesos, apie tai nei nesibarsi- 
me. Tačiau, anot senų žmo
nių patarlės: jeigu yra pa
tapąs, taį nuo jo gali būt ir 
spasabas išsigelbėjimui. Aš 
turėjau progą matyti du len
kų kalba leidžiamus dienraš
čius, nei kiek nedidesnio for
mato už Laisvę, jų prenume
ratos kaina $12 per metus. 
Nuo karo laikų pragyvenimo 
produktai pakilo daugiau ne
gu dvigubai. Darbininkų kla
sė su pagalba savo unijų vis 
aukštesnes algas išsireikalavo 
—darbininkų algos pakilo. O 
spaudos medžiaga — popie
rius ir kitokį dalykai — iki 
tiek iškilo, kad net lubas pra
mušė. Dabartinė Laisvės me
tinė prenumerata $7. Jeigu 
viskas pakilo kuo ne trigubai, 

I tai kas drįstų neleisti Laisvės 
prenumeratą pakelti, iki $12 
per metus? Jeigu jau tas bū
tų per daug, tai $10 būtų 
čystai žmoniškai. Tuo kart 
Laisvės finansai sustiprėtų. 
Darbininkų sąlygos pagerėtų 
ir vieną kitą ekstra darbinin
ką galima būtų pasamdyti ir 
Laisvė galėtų gyvuot ir ži
nias, apšvietą mums nešt per 
visas šešias dienas.

Pavyzdžiui, barberių darbas 
ir biznis, kiek jau čia seniai 
kirpo plaukus už 35 centus,

40 metų su-

pradėjo išei

Wilkes Barre,

yra 
už-

ti dėl to, kad jį, Franko, 
Ispanijoj viešpatauti pasta
te Hitleris ir Mussolinis. 
Franko turi > žlugti, kaip 
žlugo anuodu žmonijos ne
prieteliai, Ir jis žlugs!
“DRAUGUI” 40 METŲ

Šį mėnesį Čikagos kleri
kalų “Draugas” minėjo sa
vo gyvavimo 
kaktį.

“Draugas” 
dinėti 1909 metų liepos 
mėn. 12 d.
Pa. Į Čikagą persikėlė 1912 
metais. 1916 metais pradėjo 
eiti dienraščiu.

1918 metais “Draugą” pa
siėmė leisti ir globoti Tėvai 
Marijonai, kurie jį leidžia 
ir po šiai dienai.

“Draugas”, kaip ir 
klerikalų laikraščiai, 
žiauriai reakcinis. Jis 
giria kiekvieną imperialis
tų žygį, nepaisant,'kur jis 
buvo padarytas: Ameriko
je, Lietuvoje, ar kituose 
kraštuose. Jis pasiryžęs 
meluoti, jei tik tas melas 
yra nukreiptas prieš liau
dies reikalus.

“Draugo” redaktorius, p. 
Šimutis, 1926 metais buvo 
Lietuvoje ir padėjo fašisti
nei klikai smurtą pravesti.

Šis laikraštis turi labai 
menkutę įtaką Čikagos lie
tuviuose, nes ' to miesto 
žmonės skaito “Vilnį” arba 
“Naujienas”. Bet kadangi 
klerikalai turi maišus pini
gų, tai “Draugo” leidimas 
gali būti garantuotas, net 
jei jis neturėtų nei vieno 
prenumeratoriaus: kunigai 
padengtų jo išleidimą.

panašaus, 
su visais, 
ko gero, 
laidą su

na, o dabar ima po dolerį ir 
aukščiau už nukirpimą plau
kų. Apie numųšimą kainų 
niekas nei .girdėt nenori. Prie 
kitokių darbų mes dar negir
dėjome, kad kam algas nu
muštų, priešingai, po dolerį 
kitą pakelia. Pakėlus Laisvės 
prenumeratą, kiti gal pradėtų 
šaukti, kad einame prie in
fliacijos. Nieko 
reikia žengt kartu 
stovint ant vietos, 
vėl reikės po vieną 
mažint. Prenumerata, pagal 
mano nuomonę, $10 per me
tus, tai pigi, atsižvelgiant į 
tokią brangenybę. Vienas ki

etas skaitytojas kad ir pasi
trauktų, mes į jo vietą gau
tume naują, o laikui bėgant 
ir senieji sugrįžtų. Apart to, 
reikia nemažai atydos kreipti 
ir į naujuosius atvažiavusius 
D'P lietuvius. Gyvenimo są
lygos visus lygiai išmokina, 
kaip ,reikia ant svieto gyven
ti ir savo darbo klasės rei
kalus pažinti.

Stankus.

“Tėvyne” liepos 1 d. lai
doje džiaugiasi prelato Kru
pavičiaus ir V. Sidzikausko 
misija į Washingtoną. O 
džiaugtis ištikro yra kuom, 
nes —

“Mr. Thompsono lūpomis 
buvo pareikšta, kad Valsty
bės Departamento nusista
tymas nėra pasikeitęs Pa
baltijo valstybių atžvilgiu.”

Vadinasi, jeigu turėsite 
užtektinai tokių, kurie 
duos jums pinigų, tai galė
site kaip važinėjot, taip ir 
važinėti ir visokius memo
randumus rašinėti, Valsty
bės Departamentas nesi
priešins.

Prelatas Krupavičius ir 
V. Sidzikauskas taipgi įtei
kė savo memorandumą 
Tautų Sąjungos konferenci
jai, po kuriuo abudu pasi
rašė Lietuvos vardu.

Smetona tvirtino, kad jis 
yra ir bus Lietuvos prezi
dentu, tai, veikiausiai, jis 
dabar iš ano pasaulio at
siuntė jiems įgaliojimą Lie
tuvos vardu pasirašyti. Ki
taip jie visgi neišdrįstų sa
ve persistatyti Lietuva.

Kaišekas, nusikraustęs 
Formozos salon, tuojaus ten 
paskelbė karo stovį ir įsa
kė išvalyti ten esančią ki
niečių armiją.

Pasirodo, jau ir sava-jam 
armija pradeda “dvokti”, 
jeigu liepė ją “išvalyti.”

Laikraščiai praneša, kad 
Solomonų salyne, iš St. 
George salos, dingo 5,000 
gyventojų su visu savo tur
tu.

Neamerikinis komitetas 
turėtų apsižiūrėti ar kar
tais Stalinas neišgabeno 
juos visus Sibiran?

“Laisvėje”'buvo minėta, 
kad prie geresnių santykių 
Sovietų Sąjunga daug ką 
pirktų iš Amerikos. Bet 
“Naujienos” ve ką pasa
ko:

“Rusija ‘daug pirktų’ A- 
merikoj? Bet kodėl ji iki 
šiol neatsiteisia su Jungti
nėmis Valstijomis dėl mil
žiniškų paskolų, gautų pa
gal lend lease planą karo 
metu?”

Čia aš pasakysiu “Nau
jienų” redaktoriams pa
slaptį, kodėl Rusija neatsi
teisia: Ji prisilaiko etikos 
ir laukia, kada pradės atsi
teisti didžiausias skolinin
kas — Anglija, tuomet jau 
ir Rusija paseks ją, kitaip 
ji nenori Anglijai užbėgti 
už akiu. L-

Kada Eisleris pabėgo iš 
Amerikos ant Lenkijos lai

vo “Batory”, tai šios šalies 
valdžia sukėlė tarptautinį 
skandalą.

Dabar, nuo to paties lai
vo pabėgo Amerikon trys 
laivo įgulos darbininkai.

Taigi, Amerika už vieną 
Eislerį dabar gavo net tris 
ir turėtų džiaugtis. Bet ji 
vėl kelia skandalą ir ieško 
pabėgėlių.

Niekaip negalima įtikti: 
pabėgo — negerai, įbėgo ir 
vėl negerai...

Laikraščiai praneša, kad 
dabar Jungtinių Valstijų 
40 karinių laivų ir 18,000 
kareivių atlieka manevrus 
Alaskoj.

Kuomet Sovietų Sąjungos 
kariuomenė atlieka kur 
nors manevrus, tai kapitali
stinė spauda šaukia, kad 
jau rengiasi prie karo, prie 
užpuolimo, bet kuomet A- 
merika tą patį daro ir dar 
Sovietijos panosėje, tai aiš
kina, kad daroma taikos dė
lei.
“Naujienos” (N. 147) išpi- 

škino editorialą komunistų 
mokytojų prašalinimu iš 
mokyklų. Ten pasakyta:

“Nieko nebūtų galima 
pasakyti ir prieš mokytojus 
komunistus, jeigu 
komunistai būtų tiktai tam 
tikros idėjos skelbėjai... 
Bet šių dienų ‘komunizmas’ 
yra totalitarinės valstybės 
įrankis žmonėms paverg
ti...”

Jeigu komunistai, paėmę 
valdžią į savo rankas, elg
tųsi taip, kaip Grigaičio ko
legos Šeidemanai, Noskės 
ir kiti elgėsi Vokietijoj, lei
do išsiperėti naciam ir pas
kui perleisti jiems šalies 
vairą, tai prie tokių “komu
nistų” Grigaitis tuojau pri
sirašytų. Bet kuomet komu
nistai bando savo idėjas 
gyveniman vykdyti, tuomet 
Grigaitis piestu stoja.

V. Paukštys.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
C. Bartašiui, Rahway 

Clark Town, N. J. — Tam
stos paieškoj inią su $2, 
taipgi prašymą adresą pa
keisti perdavėme laikraščio 
administracijai. Ačiū!

Draugui, Chicago, Ill. — 
Būtų gerai, kad galėtumėt 
straipsnį prisiųsti rugpjū
čio mėnesio pradžioje arba 
viduryje. Jubiliejinis Lais
vės numeris išeis rugsėjo 
16 d., bet mes vieną tos lai
dos dalį turėsime atspaus
dinti keliomis savaitėmis 
anksčiau.

Dr. J. F. Borisui. — Dė
kojame už straipsnį; įdėsi
me jį ten, kur skiriate — 
Jubiliejinin numerin.

jime, jų teismui dar nepasibaigus.
Tolydžio vis daugiau balsų kyla, reikalaujant, kad įka-* 

lintiėji būtų išleisti.
Šiomis dienomis, beje, su kanka lygiai vieneri metai, 

kai šitie 12-ka buvo įkaitinti grand džiūrės, kai buvo pa
skelbtas prieš juos suokalbis!

Ta proga niūjorkiškiai unijistai liepos 21 dieną ruošia 
demonstraciją Foley aikštėje ties federalinio teismo pa
statu.

Liaudis, beje, reikalauja, kad ši byla būtų nutraukta 
ir visi teisiamieji paleisti.

Senatoriai susirinkę senajame Supreme Court pastate diskusuoja Atlanto paktą. 
Numeriais pažymėti Tom Connally iš Texas, vice-prezidentas Alben W. Barkley, 
Arthur H. Vandenberg iš Mich. Pastarasis yra vyriausiu šalininku to į karą ve-

< dančio pakto.

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— Ketv., Liepos 21, 1949
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Darbai, Mūsų Jaunuoliai ir Pabėgėliai
Kaip dabartiniu laiku dar

bai eina,' tai atrodo, kad be
darbė smarkiai didėja. Kai
nos kaip ant kurių dalykų po 
biskį mažesnės. Namų kai
nos taipgi puola žemyn. Bet 
ant maisto, tai nesimato jo
kių kainų puolimo.

Kurie dar dirba, daugiau 
uždirbdami, turėdami mažas 
šeimas, tai šiaip-taip gali 
verstis. Bet kurie jau netu- 

’ri darbo, turi dideles šeimas, 
tai kaip jiems verstis? Val
gyti visiems reikia, reikia 
drabužių, pastogės, tai kaip 
tiems žmonėms gyventi, ypa
tingai, kurie neturi savo nuo
savos pastogės ?

Jauni vaikinai ir merginos, 
baigę aukštesnius mokslus, tū
li net lankę universitetus ne
gauna darbo, kokiam rusėsi, 
kokį tikėjosi gauti. J aunu o-

♦ liai ir tėvai jaučiasi nusivy
lę. Tėvai save skriaudė, vai
kus leisdami mokslan, turė- 
damo vilčių, kad kada vai
kai pasieks aukštesnį moks
lą, tai bus lengviau jiems 
gauti darbą, bus lengviau gy- 

.venti, bus geriau vaikams ir 
tėvams. Bet, štai, gyvenime 
dalykai vystosi visai kitaip, 
negu buvo planavę.

Didelė dalis buvusių karo 
veteranų neturi darbo, netu
ri ir namų. Kaip jie, taip 
mokyklas baigę jaunuoliai 
negali darbų gauti, nes užsa
kymai sumažėjo. Jau net 
k ųn servaty v ės skaitlinės rodo, 
kad bedarbių mūsų šalyje yra 

( virš 5,000,000 vyrų ir mote
rų. Vadinasi, jau didelė 
skaitlinė. Dar reikia žinoti, 
kad gal du kartus tiek, gal 
dar daugiau yra tokių, ku
rie jau tik dalį laiko dirba; 
suprantama, jie prie bedarbių 
nepriskaitomi.

Tiesa, yra žmonių, kurie 
lengvai darbus gauna, o ypa
tingai Pabaltijos “dipukai”— 
lietuviai, latviai, estai. Darb
daviai juos su ukvata priima. 
Jeigu prieš mūsų šalies pilie
čius turi nuožiūrą, juos varo 
per šerengą “ištikimybės,” 
tai “dipukus” priima su šil
ko pirštinėmis. Tuos žmones, 
kurie, kartu su Hitlerio ar
mija pabėgo, tuos, kurių gal 
daugelis kariavo prieš mūsų 
šalies armiją ir gal tūkstan
čius Amerikos karių pasiuntė 
į kapus!

Liepos 4 d. “Miami Herald” 
dienraštyje tilpo paveikslas 
jauno esto—Ūla Uibopuu, 22 
metų, kuris pribuvo į New 
Yorką 2 dieną liepos, kaipo 
pabėgėlis . Gi liepos 4 d. per 
Miami Herald komercinį 
dienraštį pažada jam darbą 
prie šio laikraščio, gi 5 d. lie
pos jau jis pradeda dirbti. 
Reiškia, jis tik iš laivo spėjo 
išlipti ir jau suteiktas darbas! 
Gi tuo kartu mūsų šalyje gi
mę jaunuoliai, aukštus moks
lus išėję, kariavę už mūsų 
šalies reikalus prieš hitleriz- 
mą, jie kraują liejo, gyvastį 

Britanijos laivakroviams nubalsavus tęsti toliau jau 
du mėnesius užsitęsusį streiką, karaliui patvarkius, 
socialistų labor partijos kontroliuojama valdžia įsakė 

vartoti karines jėgas sulaužymui streiko.
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į pavojų statė, bet negali 
gauti darbo. Kiek daug tų 
jaunuolių buvo sužeistų, kiek 
jie vargo matė, o kiek karo 
metu jiems buvo pažadėta 
“gerų darbų po karo,” o da
bar, jie darbo negali gauti, 
bet darbus atiduoda tiems, 
kurie buvo pabėgę į hitleriš
ką Vokietiją! Tiems, kurių 
daugelis kariavo prieš mūsų 
mylimą šalį!

Bėgliai, kurie eidami su hit
lerininkais prasikalto prieš 
savo tautą, prieš savo šalį, 
prieš savo gimines ir štai, 
atvykę į mūsų šalį tuojaus 
gauna darbus! Tenka dar 
pastebėti, kad iš pasikalbėji
mų patirta, kad pirmoj vie
toj į Ameriką įleidžia tuos, 
kurie pikčiausiai nusistatę 
prieš savo gimtąją šalį. Jie 
ir čia atvykę kalba kaip tik 
tą, ką kalbėjo Hitlerio pro
pagandistai.

Kiekvienam mąstančiam 
piliečiui aišku, kad dabarti
niu laiku dirbtinai varoma ar
ši propaganda už naują ka- 
,rą ir tame darbe daug vei
kia atvykę “dipukai.” Vy
riausias jų pokalbis, tai nie
kinimas Tarybų Sąjungos, bu
vusios mūsų karo talkininkės, 
kuri kirto hitlerininkams 
skaudžiausius smūgius. Bėg
liai dega neapykanta prieš 
savo gimtuosius kraštus, prieš 
ten likusias gimines. Jie 
trokšta karo, kad grąžinti 
buvusias fašistų valdžias. To 
trokšta ir mūsų šalies pelna- 
grobiai, kurie karo laiku kro
vėsi didelius turtus. Kas 
jiems, kad žuvo Amerikos ka
riai, kad jie kentėjo, krau
ją liejo, bile ginklų ir amu
nicijos gamintojai galėjo sau 
krautis didelius turtus.

žmonės, kurie eina į bažny
čią, atlieka išpažintį, tai skai
tomi gerais, nors mūši] šaly
je žmogaus sąžinė turi būti 
laisva — niekam kitam netu
ri rūpėti, kokius kas dievus 
garbina, arba visai jų negar
bina. žmogus turi būti sąži
ningas, tokiu turi būti ir ka
talikas. Ir kaip religiniai 
skelbėjai gali suderinti žmo
niškumą ir Dievo 5-tą prisa
kymą “neužmušk” su savo 
bjauria propaganda už karą, 
už milionų žmonių, jų tarpe 
senelių, moterų ir vaikų iš
naikinimą ?

Katalikų aukšti dvasiškiai, 
vietoj skelbti Dievo prisaky
mą — “neužmušk,” mokyti 
jo žmones, mokyti mylėti “ar
timą savo,” tai jie veda pro
pagandą už išnaikinimą visų 
Tarybų Sąjungos, liaudies de
mokratinių respublikų gyven
tojų, kurių yra apie 300,000,- 
000! Jie pagatavi išnaikinti 
ir visus Kinijos gyventojus, 
kurių yra apie 450,000,000. 
Ir kodėl? Tik todėl, kad tie 
žmonės įgyvendino naują 
tvarką, kur atskiri asmenys 
negali -krautis turtus, kada 

milionai kitų piliečių skriaus 
džiami, kur panaikino žmo
gaus išnaudojimą kitu žmo-
gumi.

Jeigu Vatikano popiežius ir 
viso jo katalikiška aukšta 
dvasiškija tiki į Dievą, tikrai 
nori skelbti jo mokslą, tai tu
rėtų ir skelbti Dešimts Dievo 
Prisakymų, stoti prieš karus, 
prieš neapykantą ir skelbti: 
“Mylėk artimą savo, kaipo 
patsai save.” Gi dabar 
jie veda kurstymo darbą, 
vienos tautos kurstymą ant 
kitos, vienos žmonių grupės 
sukėlimą prieš kitą. Jie skai
to save neklaidingais, veik 
šventais. Jie vadinasi Die
vo tarnais, o turėtų tikrumoj 
pasivadinti pasaulio žudymo 
tarnais. •
. Dvasiškija, jeigu ji būtų 
teisinga, tai turėtų rūpintis 
tik religijos reikalais — at
likti bažnytines pareigas, bet 
nesikišti į politiką. Gi da
bartiniu laiku katalikų baž
nyčioje kunigų pamokslai pa
virto į grynai politines pra
kalbas. Jų vedama spauda 
užsiima šlykščiausiu raudon- 
baubizmu ir gązdinimu žmo
nių jau ne velniais ir pekla 
už griekus, bet “komunistais” 
ir “Sovietais.” Visi jie įsijun
gę į karo kurstytojų propa
gandą, visi jie išstojo prieš 
Amerikos liaudies demokrati
nes laisves, prieš tas laisves, 
kurias mūsų šalies piliečiai iš
kovojo. Žarija.

Portland. Oregon
SPAUDOS PIKNIKAS

, Birželio 26 LLD 4 kp. su
rengė pikniką mūsų darbi
ninkiškos spaudos naudai. 
Diena pasitaikė lietinga, tai 
gerą dalį žmonių nuo pikni
ko atitraukė. Po pietų, su
stojus lyti, žmonių nematytų 
privažiavo, nors buvo šlapia. 
Piknikas laikytas dd. Ulskių 
darže, prie upės, Oregon Ci
ty, Ore.

Piknike turėjom svečių iš j 
saulėtosios Kalifornijos—Ba
bickus, kurie šiuo laiku ato
stogauja pas J. L. Jozelskius. 
Buvo svečių taipgi ir iš to
limos Chicagos — S. Balnio- 
niai su sūnum ir marčia. Ma
tėsi draugų ir iš Aberdeen, 
Wash.; gaila, kad pavardžių 
nepamenu.

Piknikas davė spaudai $87.- 
05. Pasiųsta “Vilčiai” $-38.- 
50, ir “Laisvei” $38.50. o $'0 
Fk.’rta Amerikos Raudonajam 
Kryžiui.

širdingai 'ačiū visiems, ku
rie dalyvavo piknike, dar la
biau ačiū tiems, kurie dirbo, 
taipgi ačiū ir mūsų biznie
riui P. Audickui, kuris su sa
vo draugais pridavė piknikui 
daug entuziazmo. Audickas 
yra Portlando biznierius, tu
ri taverna ant S. E. 39th and 
Stark Sts. Patartina atvyku
sioms Portland an jo vietą ap
lankyti, o taipgi ir vietiniams.

Reikia padėkoti taipgi 
tiems, kurie prisidėjo dova
nomis prie šio pikniko. R. 
Smalinskienė ir J. Urbonas 
aukojo daiktų, tas padidipo 
įeigas. Ačiū jiems. Taipgi 
ir LLD 4 kuopai.

Bene daugiausia reikia* 
ačiuoti mūsų darbštiems drau
gams F. V. Ulskiams, kurie 
davė vietą ir daug kuo kitu 
prisidėjo prie šio pikniko.

Aukos Geriems Tikslams

Pereitame LLD 4 kuopos 
susirinkime paaukota $5.00 
meno mokyklai, taipgi $5 
LLD knygų leidimo fondan. 
Susirinkimas .įvyko pas Vis
kius, nes vasaros laiku ge
riau susirinkimai laikyti at
virame ore, ūkyje.

Baigiant noriu pasakyti, 
būkime vienybėje ir kovoki
me už geresnę būklę ir dėl 
labo visos žmonijos. Laikas 
labai svarbus, veikimas da
bar duoda juo geresnių pa
sekmių, ypatingai kai veikia
me vieningai.

Darbo Vargšas.

Estijos Kaime
...... — ».l »>;> H.. '.t-.. K.., -..............  

iš Talino)(Laiškas

Prieš 90 metų Anijos vals
čiaus valstiečiai pasiuntė sa
vo pasiuntinius į Taliną su 
skundu dėl neteisėtumų ir 
savavalės, kurias jie patiria 
iš dvarininko - barono Unger- 
no. Estliandijos gubernato
riaus įsakymu valstiečius su 
muzika varė po miestą ir pra
vijus pro kareivių rikiuotę, 
žvėriškai juos sumušė.

Ilgus metus tyčiojosi iš A- 
nijos valstiečių vokiečių ba
ronai Ungernai, štakelbergai, 
Palenai. Buržuazinėj Estijoj 
juos pakeitė piniginiai tūzai 
Jygai, Malšherai ir Puhkai. 
šitas valsčius buvo toks pat 
tamsus, nežinomas ir prislėg
tas, kaip ir visi kiti Estijos 
valsčiai.

Dabartiniu metu Tarybų 
Estijoj valstiečiai su pasidi
džiavimu kalba apie šį nedi
delį valsčių. Pusantro tūks
tančio hektarų užima ždano- 
vo vardo, “Anija - Edavi” ir 
“Anija-Edu” žemės ūkio ar
telių žemes. Anijos kaime, 
kuris buvo barono Ungerno 
nuosavybė, iš kur prieš 90 
metų ėjo teisybės ieškoti 
valstiečių pasiuntiniai, dabar 
neliko nei vieno individuali
nio ūkio — visi stojo į ko
lektyvinį ūkį. Pirmi pasirašė 
savo pavardes po žemės ūkio 
artelės Įstatais anijiečių pa
siuntinių pražilę anūkai — 
Olga Tamaru, Madis Maaska- 
miae, Augustas Kuuksmanas. 
Praėjusį rudenį jaunas kolek
tyvinis ūkis “Anija-Edasi” nu
ėmė savo pirmąjį derlių ir 
pradėjo pirmąją kolektyvinio 
ūkio žiemą.

Pirmoji kolektyvinio ūkio 
žiema visiškai neprimena pra
ėjusias žiemas, ypač buržua
zinės Estijos laikais. Tais 
metais kartu su trumpomis 
žiemos dienomis apmirdavo 
kaime gyvenimas. Retai ku
riame name užžiebdavo lem

DAINŲ FESTIVALIS
Sekmadienį, Liepos 31 July, 1949
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LIETUVIU PARKE

Gera Lietuvių Orchestra Šokiams

Chestnut Hill Road 
Waterbury, Conn.

Sietyno Choras iš Newark, N. J., dir. Walter Žukas

PRADŽIA 1 VAL. PO PIETŲ. ĮŽANGA 50c. (taksai įskaityti)

Programoje dalyvaus 4 chorai: Aido Choras iš Brooklyno, Sietyno Choras iš Newarko, Laisvės 
Choras iš Hartfordo ir Vilijos Choras iš Waterbury.

pą—žibalas buvo per bran
gus valstiečiui. Ilgus vaka
rus valstiečiai vakarodavo 
pas savo krosnį kas sau, anks
ti guldavo, kankinami min
ties, kaip pragyventi rytojaus 
dieną, kaip išsiversti, kad iki 
pavasario pakaktų skurdžių 
duonos ir bulvių atsargų.

Dabar Anijoj nieko pana
šaus į tai nėra. Erdviose bui- 
vusių dvarininko rūmų salė
se nenutilsta linksmi vaikų 
balsai, o vakarais skamba 
,dainos, girdėti muzika. čia 
patalpinta kolektyvinio ūkio 
mokykla, liaudies namai ir 
biblioteka. Buvusiame prižiū
rėtojo name, iš kur senais 
laikais varė valstiečius bau
džiavos, dabar yra kolektyvi
nio ūkio valdyba. Čionai at
eina kolektyvininkai pasitar
ti apie savo kasdieninius rei
kalus, apie rytdienos planus. 
Kaime yra elektros šviesa. Ji 
čia, kaip ir daugely Estijos 
kaimų, neseniai tepasirodė.

Privažiuodamas kaimą su
temus ir išvydęs skaisčiai ap
šviestus kolektyvininkų namų 
langus, aš prisiminiau prieš 
kiek laiko įvykusį pasikalbė
jimą “Kaimoelektros” valdy
boj. Tresto valdytojas pasa
kojo, jog pokariniais metais 
kaime pastatyta daugiau kaip 
100 hidroelektrinių bei elek
trinių, per 150 transformato
rinių pastočių. Jau dabar 
bendras jų pajėgumas viršija 
S kartus kaimo elektrinių pa
jėgumų, buvusių Estijoj bur
žuaziniais laikais. Gavę elek
trą, kolektyvininkai nesiten
kina tik apšvietę savo namus. 
Elektra pastatyta kolektyvi
nio ūkio tarnybon. Daugely 
kolektyvinių ūkių elektros 
motorai varo malūnus, elek
trinius pinklus, paruošia gy
vuliams pašarą, paduoda van
denį į arklides.

Tik 1948 metais elektra bu>-i agrotechnikos

vo įvesta į 80 tarybinių ūkių, 
kolektyvinių ūkių, mašinų- 
traktorių stočių ir daugiau 
kaip 15 tūkstančių valstiečių 
namų.

Kolektyviniukas \ Nikolajus 
Keisas, kurio namuose aš su
stojau Anijoj, 40 metų išbuvo 

1 kumečiu. Jam atrodė, jog 
nieko jo gyvenime,- lygiai 
kaip ir jo kaimynų — var
gingųjų valstiečių, išvargintų 
sunkaus darbo, gyvenime ne
bepasikeis. O dabar, einant 
šešiasdešimtuosius metus, lyg 
jam būtų grąžinta jo jaunys
tė. Vasarą jis buvo paskir
tas laukininkystės brigados 
brigadininku • ir, sąžiningai 
dirbdamas su brigada, surin
ko negirdėtą šiose vietose 
derlių — po 32 centnerius ru
gių iš hektaro ten, kur ge
riausiais metais nesurinkda
vo nė po 15. Geras derlius 
kolektyviniame ūkyje užtikri
no jam ir visiems kolektyvi- 
ninkams geras pajamas, ku
rių užteks ne tik visai žie
mai, bet ir visiems metams. 
Tačiau Nikolajus Keisas toli 
gražu nemano užsidaryti savo 
namelyje ir laukti pavasario. 
Vakarais prie skaisčios elek
tros šviesos jis skaito laikraš
čius, agrotechninę literatūrą. 
Į jį ateina kolektyvininkai pa
sitarti, papasakoti apie savo 
planus dėl geresnio pavasario 
sėjos pravedimo. Kartą per 
savaitę brigadininkas eina į 
Liaudies namus, kur skaito 
savo kolektyvininkams pa
skaitas apie agrotechnikos 
pagrindines taisykles, keičiasi 
savo darbo patyrimu.

žiemos laiko panaudojimas 
agrotechnikos žinioms įgyti 
bei pagilinti, intensyvus pasi
ruošimas pavasario laukų 
darbams, verdantis kaimo 
kultūrinių žiųių -— Liaudies 
namų ir klubų —'gyvenimas, 
visa tai yra naujas, nebūtas 
iki šiol reiškinys respublikos 
kaimuose. Estija tampa aukš
to agrotechniško lygio respu
blika. šią žiemą respublikos 
apskrityse veikia per 1,000 

ratelių, kuriuo

se mokosi dešimtys tūkstan
čių žmonių. Kolektyvinio 
ūkio “Anija-Edasi” gyvenime 
atsispindi šimtų kitų kolekty
vinių ūkių gyvenimas.

H ar j urnos apskrities žemės 
ūkio artelėj “Unselu” vasa
rio mėnesio speigo dienomis 
išsiplėtojo socialistinis lenk
tyniavimas dėl gero pasiruo
šimo pavasario sėjai. . To iš
davoj beveik pilnutinai atre
montuotas inventorius, išvaly
ta ir išbeicuota veislinė sė
kla, vyksta sėkmingas paruo
šimas reikalingo kiekio mine
ralinių trąšų. Kolektyviniame 
ūkyje neseniai atidarytas pir
masis respublikoj kolektyvi
nių ūkių, lektorijus. Čia ko
lektyvininkams skaito paskai
tas geriausieji žemės ūkio 
specialistai, kaip, pavyzdžiui, 
akademikas J. Nuutas, žemės 
ūkio Ministro pavaduotojas 
E. Miae.

Glaudūs mokslininkų ryšiai 
su kolektyvininkais įgyvendi
nami ir kituose respublikos 
kolektyviniuose ūkiuose. Tar
tu apskrities kolektyvinius 
ūkius dažnai lanko mokslinis 
respublikos Mokslų Akademi
jos žemės Ūkio Instituto se
kretorius N. Mūri; Tartu uni
versiteto žemės ūkio fakulte
to dekanas profesorius Kali
kas; akademikas, Stalininės 
premijos laureatas J. Aami- 
sepas ir kiti.

Didelę pagalbą kolektyvi
ninkams mokantis agrotech
nikos teikia specialiniai agro- 
techniški filmai, kurie nuolat 
demonstruojami kolektyvinių 
ūkių klubuose.

žiemos diena kolektyvinia
me ūkyje kupina kūrybinio 
darbo,x virte verda darbas dėl 
tolesnio kolektyvinio ūkio ge
ro sutvarkymo pagerinimo.

Vakarais, kai baigiasi dar
bo diena, skaisčiai sužiba kai
mo kultūros židinių — Liau
dies namų ir klubų — žibu
riai. Kolektyvininkai ir vals
tiečiai žiūri kinofilmus, klau
sosi koncertų arba paskaitų 
visuomeninėmis - politinėmis,

(Tąsa 5-tam pusi.)
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(Tąsa)
Įsitaisęs ant stalo kampučio, aš surin

kau pluoštą žvalgybos pranešimų, užra
šinėdamas juose pastabas. Štabo virši
ninkas, Grigorijus Jakovlevičius Bazi- 
ma, tvarkė ataskaitą.

Paskutinėmis dienomis mūsų štabe 
buvo jaučiama popieriaus stoka. Seniai 
buvome “kepinėję” stambius centrus, o 
ataskaitoms, apdovanojimų lapams, są
rašams išėjo visos mūsų atsargos. Viso
kiems ataskaitų juodraščiams pritrūko 
popieriaus, ir Semionas Tutučenka iš
ėmė iš didelės, geležim apkaltos skrynios 
popieriaus NZ — krūvelę sąsiuvinių, 
perskaičiavo ir keletą sąsiuvinėlių nu
metė ant ilgo stalo, prie kurio dirbo visa 
operatyvinė štabo grupė. Grigorijus Ja
kovlevičius paėmė viršutinį sąsiuvinėlį 
ir susimąstęs ėmė jį sklaidyti. Jo lūpos 
krutėjo ir kažką šnibždėjo. Voicechovi- 
čius liovėsi rašęs mašinėle ir per štabo 
viršininko petį pažvelgė j sąsiuvinį. Jo 
lapai buvo visiškai švarūs. Šviesiai mėly
nos linijų gyslelės įstrižavo pašiurpusį 
popierių, bet Grigorijus Jakovlevičius, 
vis taip pat susimąstęs, sklaidė švarius 
lapus, lyg skaitydamas juose mums ne
matomus rašmenis.

Mes su Vasia nenuovokiai susižvelgė- 
me. Bazima pažiūrėjo į mane virš savo 
akinių:

— Ko, seni-besmegeni, žiūri? štai ji, 
mano dirvelė, dirvonuoja švari, neužsėta, 
nešvarių pirštų nesutepta, juodomis dė
mėmis neapžlagstyta . .. Ech, — atsidu
so jis. — Sėdi, būdavo, koks nors Kiri
las Metodijus, vyras kaip pipiras, ant 
suolo užsiguls, rankutes išskės, galvelę 
pakreips į šoną, liežuviu snarglį lyžtels 
ir raitys, išraitys lapeliuose: “Mama 
skalbė ... Mes ne vergai...” ir šniokš
čia, ir nosim šlumšteria ... O dabar.. . 
Na, ką gi mes veikiame . . .

Apstulbintas griežto Bazimos žodžių, 
taip ryškiai pavaizdavusių mums tą sep- 
tynerių metų berniūkštį, kreivai iškišu- 
sį liežuvį, aš pažiūrėjau į stalą.

“Paklodėje” stovėjo grafose skiltelė
mis skaičiai, o grafos skelbė: užmušta, 
sužeista, paimta nelaisvėn, susprogdinta, 
sunaikinta, paimta trofėjų, raibuliavo 
ginklų pavadinimai: “Manlicheris,” “M 
G-34,” “Dechteriovas,” minosvaidžiai 81 
mm, patrankos, automašinos.

Tutučenka susijaudinęs žiūrėjo į savo 
viršininką. Jį matyt, taip pat paveikė tie 
atsiminimai. Bazima pirmas atsikvošėjo 
ir griežtai prabilo:

— Na, pakaks, vyrai, pakaks! Prie 
darbo! Atskris šiandien lėktuvas, o mes 
nebūsime atskaitos paruošę, kad tik ne
tektų ir mums senio rimbo paragauti.

Štabas tęsė savo darbą toliau. Vieną 
sąsiuvinėlį įstrižomis linijomis aš paslap
čia pasiėmiau savo užrašams.

VI
Vakare mes vėl buvome savo postuose. 

Ir vėl be pasekmių. Palaukęs ant ledo iki 
pirmos nakties valandos, gerokai perša
lęs ir nebetikėdamas, kad šiandien at
skristų lėktuvai, budėjimą perdaviau 
technikinio tiekimo viršininkui Solovjo
vui, o pats nuvykau štaban. Ten gyvai 
šnekėjosi. Kovpakas ir Rudniovas jau 
buvo išėję namo. Štabe buvo daugiausia 
jaunimas. Kalbėjosi apie kautynes. Par
tizaninis stažas daugumos buvo nuo 1942 
metų. Pirmose, pavojingiausiose ir virtu
siose jau legenda partizanų kautynėse, 
siautusiose 1941 m. rudenį, retas kuris 
iš mūsų yra dalyvavęs. Visiems nutilus, 
prabilo Grigorijus Jakovlevičius Bazima, 
štabo viršininkas:

— Norite, aš papasakosiu jums apie 
mūsų dalinio vėliavą? — Jis sumažino 
lempos šviesą, užstūmė ant kaktos aki
nius ir, žiūrėdamas pro langą, žėrintį 
snaigėmis melsvoje mėnesienoje, susi
mąstęs pradėjo:

— Tai buvo 1941 m. spalio pabaigoje. 
Mūsų dalinys jau buvo susikūręs — be
veik šimtas žmonių. Žmonės jau šiek tiek 
apsiprato savo naujoje būklėje. Apsipra
to su mirtimi, kova, nebebijo j o taip ir 
priešo, žodžiu, kaip tat sakoma, apsišau- 
dė. Tuo metu dalinys vokiečiams jau 
kaulu gerklėje įstrigo. Keliuose į Putivlį 
ne tiktai naktį, bet ir dienos metu jie ne

turėdavo ramybės. Geriausiai dirbo mū
sų minininkai, tačiau ir žvalgai traiskin- 
davo vokiečius bei policiją. Šiokiadieniais
— po vieną, o šventadieniais — kai pasi
seks — ir po dešimtį. Spaščanų miške 
mes įsitaisėme gerai, galima sakyti, net 
patogiai. Iškasėme žemines, mišką su- 
skirstėme gynybos sektoriais. Teškinėti 
ko nors žemėlapyje nebuvo nė mažiauso- 
reikalo—savo apylinkėje kiekvieną kups
telį mes pažinojome, visuose kaimuose* 
bei kolektyviniuose ūkiuose buvo savų 
žmonių. Ypatingą paramą mums teikda
vo moterys. Moteris ir skalbinius iš
skalbs, ir žvalgą paslėps, ir pati į mies
tą ar į stotį pažvalgyti nueis. Susidarė 
prie mūsų visai geras moterų aktyvas, o 
pats atsakingiausias ir vertingiausias 
žmogus jame buvo Solovjovą Jekaterina. 
Atbėga ji kartą pavakarėj mišką. Girdi
me, mūsų Katia karvę šaukia. O tai buvo 
jos slaptažodis. Išeinu aš į tą šauksmą. 
Ji, dusdama, praneša: “Rytoj jus puls. 
Privažiavo į Putivlį tankų, kalba — tan
kais partizanus naikinsią.” — “Daugiau 
nieko nepasakysi?” — klausiu. —“Nie
ko,” atsako ji. “Na, ačiū ir už tai.” Ir 
nubėgo ji atgal. Sekančią dieną mes lau
kiame priešų. Kelius užminavome. Tik
tai laukėme mes jų iš vienos pusės, o jie
— štai jau greta mūsų stovyklos. Du vo
kiečių tankai šaudo į visas puses ir šliau
žia tiesiai per mišką. Išsislapstėme, kaip 
kam patogiau. Šaudome. Iš pradžių visa 
tai darosi be tvarkos, o paskui senis Kov
pakas sukomandavo: “Atsišaudinėkite iš 
už medžių ir traukitės pelkės link.” Ma
tyt, jo norėta įvilioti tankus pelkėm Taip 
ir atsitiko. Visu greičiu besivydamas,

♦ vienas tankas įšliaužė į liūną, subuksavo, 
atsitūpė ant pilvo ir nutilo. Paleido kele
tą serijų, ir vėl tyla. Antras, sunkusis, 
iki šio neprišliaužė, pastovėjo vietoje ir 
ėmė trauktis atgal. “Aha, — manome 
sau, — ne visur toji mašina baisi.” O 
patys už medžių gulime, — apsupome, 
lyg lokininkai lokį. Užsidaro angas ant
rasis tankas ir visu greičiu atgal iš miš
ko.

“Ach, gaila, paspruks kreivakojis!” — 
sakau.

“Nepapruks, — sako Kovpakas. — 
Ties išėjimu iš miško aš pasiunčiau mi
nininkus. Reikia užminuoti kelią tiesiog 
papėdžįui.”

Ir iš tikrųjų, nepraėjo nė dešimties 
minučių, — kaip aiktels, tik nuaidėjo 
daubomis bei pagrioviais. Nusiuntėme 
mes į ten žvalgybą, o patys pirmąjį tan
ką tykojame. Tačiau jis — nė krust. 
Ėmėme prie jo selinti. Sėlinam arčiau — 
tyli. Prišliaužėm dar arčiau —- neatsi
liepia. Komisarui sukomandavus, pakilo
me su granatomis. Valio-o!. . . O tankas 
tuščias. Įgula išsigando ir spruko su pir
muoju tanku. Bet nepaspruko. Į tą tarpą 
ir žvalgyba begrįžtanti — antrasis, sun
kusis, tankas tikrai užropojo ant minos, 
sprogo ir dar, be to, užsidegė. Vadinasi, 
nė vienas tankistų iš miško nepaspruko. 
O mes dar ir laimikio turime. Mums li
kosi visiškai geras vokiečių tankas, su 
visa karine šovinių ir sviedinių atsarga. 
Ėmėme mes lįsti į bokštą, o ten visokių 
niekniekių pilna. Ir muilo, ir šepetukų, 
ir gaidžiukais siuvinėtų rankšluosčių — 
visas tuzinas, siuvinėta staltiesė, meres- 
kuota... Iš to sandėlio dugno ištraukia 
Mitia Čeriomuškinas, — jis mūsų tarpe 
buvo tankistas ir paskui šiame tanke ko
vojo, — ištraukia Čeriomuškinas įvynio
tą į dėmėtą vokiečių palapinę - apsiaus
tą raudoną vėliavą. Išskleidėme ją. Pui
kumo ne labai puiki, tačiau visai padori 
vėliava. Šilkinė, vjdury auksiniais siū
lais išsiuvinėtas herbas, su virvelėmis, o 
jų galuose kutosėliai, spurguotais kraš
tais. Skaitome įrašą: “Visų šalių prolė- 
tarai, vienykitės! Pilnos dešimtmetės 
mokyklos pionierių dalinys.”

Kai išskleidžiau aš ją ir perskaičiau 
tą įrašą, patikėkite, man ašara ištriško. 
Tuo tarpu prieina Semionas Vasiljevi- 
čius, mūsų komisaras. Parodėme jam.

— Tur būt, fricai į Vokietiją vežtis 
norėjo. Kaip karo trofėjų.

— Dar ko gero ir kryžių būtų užsidir
bę, — juokiasi Mitia Čeriomuškinas.

— Pionierių dalinio vėliavą laimėjo
— manė taip pat lengvai ir partizanus 
paimsią.

(Daugiau bus.)

Šie ponai kasyklų savininkai ir firmų viršininkai atro
do nesmagūs, United Mine Workers prezidentui John 
L. Lewisui patvarkius, jog mainieriai dabar dirbs tik
tai po tris dienas per savaitę iki firmos susiderės su 

unija. Iš kaires: Frank Amos, patarėjas Consolida
tion Coal Co. viršininkui George Lowe (viduryje), ir 

Hubert Howard, derybose atstovaująs Illinois kasyklų 
savininkus.

A. F. . Možaiskis — Pirmojo 
Pasaulyje Lėktuvo Išradėjas

Rašo A. N.
Ligi pat paskutiniųjų lai

kų daugelis Aleksandro 
Fiodorovičiaus Možaiskio 
didžiojo atradimo smulk
menų buvo didelė paslaptis. 
Jų nežinojo ne tik plačioji 
visuomenė, bet ir istorikai.

Pernai du jaunieji tary
biniai istorikai — papulki
ninkis Ivanas Šipilovas ir 
inžinierius - papulkininkis 
Nikolajus Čeriomnichas — 
rado viename iš Maskvos 
archyvų Dmitrijaus Peč- 
kovskio, mačiusio išban
dant Možaiskio lėktuvą, 
straipsnį.

Jaunieji istorikai pasisky
rė uždavinį atskleisti pa
slaptį, kuri per daugelį de
šimtmečių gaubė Aleksand
ro Fiodorovičiaus Možais
kio vardą ir darbą.

Maža ką galima buvo su
žinoti iš knygų ir laikraš
čių apie Možaiskio darbus 
pirmiesiems pasaulyje lėk
tuvo modeliams sukurti.. 
Pulkininko Bogoslovskio ir 
kitų amžininkų paliudijimu, 
šie modeliai gerai skrido 
netgi su papildomu krovi
niu. Jau vien ,tik tai turėjo 
A. F. Možaiskio vardą pa
daryti nemirtingą. Bet ban
dymai su skrendančiais mo
deliais tebuvo jam tik pla
taus mokslinio darbo dalis. 
Netrukus jis suprojektavo 
tokį didelį skraidomąjį a- 
paratą, kad jau galėjo skri
sti žmogus. Šį projektą ad
mirolas Možaiskis pateikė 
apsvarstyti , vyriausybinei 
komisijai, į kurią įėjo labai 
stambūs tų laikų specialis
tai.

Buvo 1878 metai. Karo 
ministerija sukūrė naują 
komisiją projektui apsvar
styti. Nelaimei, į ją įėjo ge
nerolas Paukeris, genero
las Gemas ir pulkininkas 
Valberga's — vokiečiai, ku
rie tarnavo Rusijoje. Ši 
komisija pripažino, kad Mo
žaiskio idėja, jo projektai 
ir apskaičiavimai neįvykdo
mi. Komisija buvo tos nuo
monės, kad lėktuvas galės 
skraidyti tik..., jeigu jis tu
rės judamus sparnus.

Pąukerio komisija atsisa
kė duoti Možaiskiui kokių 
nors lėšų darbams baigti.

Bet nelengva buvo pa
laužti Možaiskį, kuris ge
riausią savo gyvenimo dalį 
atidavė lėktuvui išrasti ir 
pastatyti. Možaiskis protes
tuoja. Leningrado archyve 
išliko jo raportai, kupini 
pasipiktinimo ir orumo. 
Viename iš raportų- jis ra
šo, kad Pąukerio komisija 
“iš pat pradžių padarė vis
ką, kad sunaikintų mano į- 
sitikinimą tuo, kad projek
tas gali būti įgyvendintas”.

“Aš dirbau ne savo asme

niškam interesui, — rašo jis 
kitame raporte, — o valsty
bės naudai ir elgiausi ne sa
vo paties nuožiūra, bet vy
riausybės paskirtos komisi
jos nurodymais.”

Bet visi šie laiškai ir ra
portai lieka be atsakymo. 
Tada Aleksandras Fiodoro- 
vičius Možaiskis ryžtasi 
veikti savo rizika. Jis už
stato savo dvarą, parduoda 
laikrodį, žmonos auskarus, 
sutuoktuvių žiedus ir kitas 
paveldėtas brangenybes ir 
už gautus pinigus pradeda 
statyti lėktuvą. Šiomis sun
kiomis dienomis jį paremia 
draugai — akademikas Če- 
biševas, profesorius Alimo
vas, Baltijos gamyklos dar
bininkai, kurie ėmėsi staty
ti lėktuvą.

1881 metų lapkričio 3 die
ną Prekybos ir manufaktū
ros departmentas išdavė A- 
leksandrui Fiodorovičiui 
patentą oreivystės prietai
sui.

Daug valandų studijavo 
archyvuose Šipilovas ir Če- 
remnichas. Jie perskaitė 
šimtus dokumentų, per- 
sklaidė pereitojo amžiaus 
antrosios pusės visų laikra
ščių komplektus. Jiems pa
sisekė nustatyti, kad admi
rolo Možaiskio apskaičiavi
muose klaidos nebuvo, ir 
kad 1882 metų liepos 20 
dieną, netoli Peterburgo, 
Krasnoje Sielo miestelyje į- 
vyko pirmojo pasaulyje 
lėktuvo skridimas ir kad jį 
vairavo artimiausias Alek
sandro Fiodorovičiaus Mo
žaiskio bičiulis ir padėjėjas
— mechanikas Ivanas Go- 
lubiovas.

Labai įdomūs yra atsimi
nimai dar gyvenančio Kra
snoje Sielo senbuvio, kolek
tyvinio ūkio valstiečio Na- 
umovo, kuris, jaunas būda
mas, matė pirmąjį Možais
kio lėktuvo skridimą.

> Dabar jau buvo tiksliai 
nustatyta, kad admirolas 
Možaiskis išrado ir pastatė 
lėktuvą, ir kad šis lėktuvas 
pakilo į orą dvidešimt vie- 
neri metai anksčiau, negu 
brolių Raitų pastatytas 
lėktuvas.

Rusijos imperatorinės 
technikinės draugijos ar
chyve išliko antrojo lėktu
vo brėžiniai, kuriuos Mo
žaiskis pateikė 1883 metais.

— Archyvuose mums pa
vyko surasti dokumentus,
— pasakoja papulkininkis 
Šipilovas, — rodančius, kad 
rusiškųjų aerostatų ir kitų 
skraidomųjų aparatų pro
jektai dingdavo iš Peter
burgo ir paskui atsirasda
vo Prancūzijoje.

Paslaptis, gaubusi admi
rolo Možaiskio vardą ir 
darbą, dabar atskleista.

Montello, Mass.
Liuosybės Choras liepos 13 

d. laikė specialį susirinkimą, 
Lietuvių Tautiško Namo kam
bariuose. Tarpe kitko nutar
ta suruošti išvažiavimą, ne
dėlioj, liepos 31 dieną, į Jield- 
ston maudynes. Choro, na
riams bus dykai, o pašaliniai 
turės pasimokėti kelionės lėšas. ™

Plačiai kalbėta apie Meno 
vasarinę mokyklą, kuri pra
sidės Worcesteryje 7 d. rug
pjūčio, Olympia Parke. Kasoj 
pasirodė nedaug pinigų, o rei
kia pasiųsti jaunuolius į mo
kyklą. Todėl nutarta sukė
limui finansų turėti parengi
mas rugpjūčio 6 dieną, Lietu

vių Tautiško Namo Parke. 
Tam darbui išrinkta komisija.*

Liuosybės Choro metinis 
piknikas įvyks per tris dienas, 
tai yra, rugsėjo (Sept.) 3, 4 
ir 5 dienomis, Lietuvių Tau
tiško Namo Parke.

Rugpjūčio 7 dieną, nedėlioj, 
tame pat parke įvyks Lietu
vių Darb. Susivienijimo ap
skrities piknikas. Visos LDS 
kuopos rengiasi prie minėto 
pikniko. Reiškia, dar daug 
turėsime išvažiavimų ir pik
nikų. r

Beje, Lietuvių Tautiško Na
mo Parkas nedėlioj, 24 d. ir 
31 d. liepos yra parandavo- 
tas kitataučiams. žinoma, 
kas nuvyks į parką, tai ga
lės piknikauti.

Geo. Shimaitis.

MAINIERIŲ ATYDAI!
Shenandoah lietuviai rengia

Pelnas nuo šio pikniko yra skiriamas paramai

Dienraščio Laisvės
> ® ®

Piknikas Įvyks Sekmadienį

LIEPOS 24 JULY
BRANDONVILLE GROVE

Brandonville, Pa.

e » >
šenandoriečiai kviečia Scranton, Wilkes Barre ir 

iš kitų miestų į šį pikniką. Paslinksminkime ir tuom 
pat kartu paremkime savo dienraštį.

Tikrai Būkite Šiame

P1VNIW riiiii iii u
Paremkite Dienraštį Laisvę

šį pikniką rengia Literatūros Draugijos ir Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo Apskričiai.

Paramai Dienraščio Laisves
☆ ☆ ☆

Įvyks Sekmadenį,

Rugpj. 14 August
☆ ☆

LIBERTY PARK
340 Mitchell Ave., Linden, N. J.

iii

Antano Pavidžio Orchestra
Gros įvairius kavalkus šokiams

ft ft i
PRADŽIA 1-MĄ VAL. DIENĄ

Įžanga 50 c.

ft* ft* ft*X
Kiekvienas apšvietą branginantis žmogus, kiekvie
nas dienraštį Laisvę mylintis žmogus turi dalyvauti 
šiame piknike. Tai bus didžiojo New Yorko lietuvių 

piknikas, paramai dienraščio Laisves.
r 1 —..... ■............ .......

4 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—. Ketv., Liepos 21, 1949



Belgrad, Jugoslavija. — 
Šimtai amerikinių kompa
nijų kreipėsi į Jugoslavijos 
valdovų Tito, žadėdamos 
savo bizniais jam patar
nauti.

Karine amerik'onų vy
riausybė uždraudė vadinti 
atvykstančius Japonijon ki
tataučius biznio vijurkus 
“maklioriais”, “monelnin- 
kais”, “latrais” ir panašiai.

ELIZABETH, N. J.

Atsisuki radiją — girdi KINIJA!
Atsiskleidi laikraštį — KINIJA!
Nueini kur į susirinkimą — KINIJA!
Washingtone senatoriai ir kongresmanai

turi ant lūpų — KINIJĄ!

Kas atsitiko, kad apie šalį, apie kurią taip mažai 
mūsų šalies spauda ir radio tekalbėdavo, dabar rė
kiama be paliovos?

Dalykas yra didelis. Kinija šiandien yra gyviau
sias diskusijų klausimas visame pasaulyje. Kas apie 
Kiniją mažai težino, tas negali turėti geros nuovo
kos apie šių dienų bėgamuosius klausimus.

Iki šiol lietuviams buvo sunku savo kalboje pla
čiau ką sužinoti apie Kiniją. Dabar tas sunkumas 
jau palengvėjo. Turime lietuvių kalboje puikią bro
šiūrą, kuri duoda labai gerų informacijų apie tą 
milžinišką tautą. Ta brošiūra yra užvardyta: j

Kinija Žengia į Laisvę
Parašė D. M. ŠOLOMSKAS.

32 pusi., kaina 20c.
Gera nuolaida platintojams.

Kiekvienas mąstantis žmogus privalo tuojau įsi
gyti ir perskaityti tą svarbią brošiūrą. Jei užsisaky
site tik po vieną knygelę, malonėkite prisiųsti 25c. 
vertės U. S. pašto stampomis, nes kainuoja persiun
timas.

Užsisakydami adresuokite:

LAISVE
427 Lorimer Street Brooklyn 6, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
Laidotuvių 

Direktorius

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

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Tel. Poplar 4110

Iš Singerio Siuvamųjų Mašinų 
Dirbtuves Darbininkų

Kovos Lauko
Kalbamos dirbtuvės darbi

ninkų streikas tęsiasi jau 12- 
ta savaitė. Streiką vadovau-* 
ja United Electrical, Radio 
and Machine Workers of A- 
merica, CIO, 401 lokalas. 
Svarbiausia streiko priežastis 
—kompanija nenorėjo ir dar 
vis nenori su unija tartis apie 
atnaujinimą kontrakto šiems 
metams. *

Kadangi kompanija neno
rėjo su unija tartis, tai uni
ja naujam kontrakto parei
kalavo, kad būtų prašalinta 
skubinimo sistema ir palaiky
ta seniority, t. y., kad pirmes
nis darbininkas dirbęs dirb
tuvėj turėtų pirmenybę.

Unija apie atnaujinimą 
naujo kontrakto su kompani
ja pradėjo teirautis prieš pa
baigą seno kontrakto trimis 
mėnesiais anksčiau. Tačiau 
kompanija per visą tą laiką 
uniją ignoravo ir nebandė eiti 
i jokius pasitarimus, kas pa
sidarė visiems aišku, kad 
kompanija nori prašalinti uni
ją. Unijoj kilo obalsis: “No 
contract no work.” Ir kuomet 
balsavimas ėjo, tai 10 prieš 1 
suprato, kad kompanija ne
nori skaitytis su unija, kad 
kitokios išeities nėra, kaip 
tik išeiti į streiką, ką ir pa
darė.

Kompanija nori nusikraty
ti dabartines CIO unijos. Per
eitą metą, kuomet buvo uni
jos lokalo rinkimai į unijos 
ad m in istraci j ą, rink i m u ose
dalyvavo du sleitai. Vienas 
skitas, kuris laimėjo rinki
mus ir dabar pasekmingai va
dovauja streiką, per kompa
nijos bosus ir jų simpatikus 
darbininkus buvo vadinamas 
komunistų sleitu. O kitas 
sleitas buvo vadinamas bosų 
sleitu, kuriam bosai gelbėjo 
visokiais būdais, bot darbinin
kai atmetė jį su panieka.

Kuomet darbininkai išėjo 
streikan, kompanija pranešė, 
kad ji nieko su darbininkais 
bei unija neturės, kol unijas 
atšauks savo reikalavimus. 
Pradėjo per laikraščius gar- 
sintis, kaip Singerio kompa
nija gera, kaip daug darbi
ninkai uždirba, kaip visokias 
privilegijas darbininkai turi, 
ir tam panašiai.

Vyriausias šapos bosas iš
siuntinėjo laiškus visiems Sin
gerio darbininkams, kritikuo
damas unijos vadovybę už ne
įvertinimą kompanijos gera
darystės dėl darbininkų ir už
mesdamas unijai, būk tai 
kompanija norėjusi pratęsti

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST 

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

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

telefonuokite:
SHoreroad 8-9330

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

Specialistai Pritaikymui
Šermenims, Vestuvėms ir Bankietams

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

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

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

354 MARCY AVENUE, BROOKLYN 6, N. Y.
Skersai gatves 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.

231 Bedford Avenue 
Brooklyn 11, N. Y. 

Tel. EVergreen 8-9770

F. W. Shalins
(SHALINSKAS) 

* 
Funeral Home

84-02 Jamaica Avenue
Opposite' Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

tris savaites laiko susitaiky
mui su unija ,o unija iššauku
si streiką. Ragino darbinin
kus grįžti darban ir prižadė
jo išlyginti visus nesusiprati
mus, kuomet visi bus sugrįžę 
darban.

Unija tą poną labai smar
kiai pasigavo, nurodinėdama, 
kad tas ponas labai demago
giškai meluoja, kad net Sin
gerio kompanijos centralinis 
ofisas New Yorke pranešė, 
kad kompanija su tuo laišku 
nieko neturi bendro.

Suprantama, laiškas į dar
bininkus nepadarė menkiau
sio įspūdžio, tik dar labiau 
suerzino darbininkus ir davė 
progą unijos vadovybei savo 
buletinuose prispirti kompa
niją prie sienos, klausiant: 
Kodėl kompanija nebandė iš
rišti ginčijamus klausimus su 
darbininkais per paskutinius 
tris mėnesius, kuomet visi 
dirbo ir ko unija labai pa
geidavo? Unija kompanijai 
sako ir dabar: “Pameskite 
savo užsispyrimą, susėskime 
prie bendro stalo ir nesusi
pratimus išrišime.”

Miesto majoras, biznieriai 
ir šiaip publika daro spaudi
mą, kad streikas būtų sutai
kytas. Bet kompanijos, nors 
ir dalyvauja sušauktuose pa
sitarimuose, tačiau nieko ne
kalba, pasėdi ir duoda su
manymą atidėti pasitarimą 
ant kito sykio. Ir taip tokie 
“pasitarimai” eina per pasta
rųjų 12 savaičių.

Įsikišo ir gubernatorius, 
kviesdamas abi pusi eiti prie 
susitarimo. Federalės val
džios ir' valstijos taikytojai 
dėjo ir deda pastangas sutai
kymui. Bet kompanijos už
sispyrimas ir visokie skymai 
taikytojų pastangas padaro 
bevertėmis.

Šiuos žodžius rašant N. J. 
valstijos taikytojų raštinė vėl 
buvo pasišaukusi kompaniją 
pasitarimui ir sužinojimui 
galutinų planų, ant kurių ji 
laikytųsi. Pasekmes to pa
sitarimo buvo: Taikytojų 
raštinė pranešė, kad pasitari
mas buvo pasekmingas, ir 
kad surastas planas, ant ku
rio bus galima streiką, lik
viduoti. Kompanija pranešė 
kaip tik priešingai: kad pasi
tarimuose nesurastas raktas, 
kuris atidarytų duris likvida
vimui streiko.
Organizuoja
Nepriklausomą Uniją

Kaip pirmiau minėjau apie 
rinkimus unijoj ir apie du 
sleitus, tai dabar tas kompa
nijos sleitas su tomis pačiomis 
ypatomis, kuris pralaimėjo 
pereituose unijos rinkimuose, 
suprantama, su kompanijos 
pagalba organizuoja nepri
klausomą uniją. Turėdami 
kompaniją už nugaros, nau
jos unijos organizatoriai la
bai smarkiai šūkauja, kad 
jiems labai gerai sekasi su 
nauja unija, kad jau didesnė 
pusė 401 lokalo narių pame
tė senąją uniją ir prisidėjo 
prie naujos unijos ir kad apie 
pirmą dieną rugpjūčio kom
panija atidarys dirbtuvės var
tus ir kad naujoji unija su
gužės į darbą. Kokiomis iš
lygomis tą padarys, tai ne 
naujos unijos reikalas. Tą 
sutvarkys pati kompanija.

Singerio dirbtuvėj dirbo 
apie 9,000 darbininkų. Apie 
pora tūkstančių nepriklausė 

‘unijoj. Tai yra, visokie už- 
veizdos, raštinių darbininkai 
ir kitokį. Kas priklauso tai 
kategorijai ir yra išdiubę me
tus laiko, tie visi gauna ap
mokėti laike šio streiko. Su
prantama, kompanija tokiems 
darbininkams įsako leisti vi
sokias paskalas apie naujos 
unijos pasekmingumą, jos 
gerumą. Prie to, tos pačios 
kompanijos elektrikinių pro
duktų skyrius, kuris vadinasi 
Diehl, randasi Fendern, N. J. 
Tas skyrius turi nepriklauso
mą liniją, ir kompanija, pasi
naudodama šio streiko sume
timais, panaujino kontraktą 
su unija, kas suteikia irgi ge
rą progą niekinti, šmeižti, pra-

KRISLAI busais

Marcantonio.

saviveiklos rate-

Laidotuvių Direktorius

Vaistas “AZIVA”

s

2

3
51
5 telephone

STAGG 2-5048

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

BES. TEL.
HY. 7-8681

295
Šie

Telefonas
EVergreen 4-9407

stręjkę 
drąsiai 
paska- 
pasek-

kuriems yra
Ignas.

miestų laisviečiai 
trauks į pikniką.

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIUS 

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRUNĄS, Manager

(Laisniuotas-Balsapauotojas) x
Liūdėsio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pafiarvoti Dovanai
660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

vąrdžiuoti CIO uniją, o gir
ti nepriklausomą uniją, žiū
rėkit, girdi, kaip jie gražiai 
susitaikė, o jūs, girdi, valkio- 
jatės gatvėmis be darbo per- 
alkę! Spauda — Elizabetho 
ir Newarko — taipgi nepasi
gaili komplimentų už naują 
uniją ir jos organizatorius 
kelia į padanges.

Tokiose aplinkybėse, su
prantama, streiko vadovybei 
susidaro keblus ir sunkus 
darbas. Tačiau reikia pripa
žinti, kad vadovybė sugabi, 
veikli ir labai sugabiai atmu
ša visus ant jos daromus 
šmeižtus, užmetimus, turi 
pilną pasitikėjimą nariuose, 
moka numaskuoti kompani
jos naujos unijos organizato
rius ir pačią Singerio kompa
niją.

Streiko vadovybė griežtai 
pasmerkė darbininkų eilių 
skaldytojus, kaipo kompani
jos lekajus, ir unijos susirin
kimas vienbalsiai išgujo juos 
iš unijos. Taip pat 
vadovybė griežtai ir 
pasakė, kad tos visos 
los apie naujos unijos
mingurųą yra niekas daugiau, 
kaip tik vienas didelis kom
panijos ir jos klapčiukų blo- 
fas. Kompanijos klapčiu
kai skelbė, kad Staten Island, 
N. Y., randasi 600 darbinin
kų, kurie dirba Singerio kom
panijai ir priklauso CIO uni
jai, o dabar, girdi, visi įsirašė 
į naują uniją. Streiko vado
vybė nurodė, kad kompanijos 
klapčiukai kliedą, nes ten to
kių darbininkų yra ne 600, o 
tik keturi šimtai ir nieko pa
našaus nėra apie permainas 
unijos. Streiko vadovybė taip 
pat sako, kad šiomis dieno
mis turėsime unijos balsavi
mus ir parodysime kompani
jai ir jos bloferiams, kad 
mūsų unija galinga, vieninga 
ir kad mes pasiryžę kovą lai
mėti. Unija duoda pašalpą 
streikieriams, 
reikalinga.

kai aš atvažia- 
beveik visi ko- 
rengėsi eiti į 

Ten įvyko 
choro re- 

apskri- 
Tarp sa- 

dai-

ESTUOS KAIME
(Tąsa nuo S-Cio pusi.! 

kultūrinėmis bei populiarine- 
mis mokslo temomis, užsiimi
nėja menines 
liuose.

Tą vakarą, 
vau į Aniją, 
lektyvininkai
Liaudies namus, 
kolektyvinio ūkio 
peticija, ruošiamasi 
ties Dainų šventei,
viveiklos liaudies choro 
nininkų aš pamačiau Nikola
jų Keisą, garsųjį kolektyvi
nio ūkio brigadininką, se
niausią kolektyvininkę Olgą 
Tamaru — anūkę vieno iš A- 
nijos valstiečių - pasiuntinių, 
ir daugelį kitų pagyvenusių ir 
jaunų kolektyvininkų.

Su nepaprasta jėga skam
bėjo jų atliktos liaudies dai
nos, išreiškusios Estijos liau
dies karščiausius troškimus, 
pilnutinai įgyvendintus mūsų 
dienomis, Tarybų valdžios 
dienomis. A. K.

(Tąsa nuo I-mo pusi.) 
už patarnautoją, o kas mie- 
ląj vakarėlį saliūne prie baro 
savo “protą mankština.” Ten 
jis—tikriausias “kovotojas” !-

Vieną gražią dieną “užsi
dega” viduriai, nebeatlaiko, 
alkoholis sudegina. Ir taip 
baigia savo gyvenimo dienas 
dar nesenas, kadaise buvęs 
geras žmogus, be draugų, be 
prietelių!

Trumpa, bet baisi istorija. 
Nelinkėtina nė vienam susi
pratusiam žmogui taip liūd
nai baigti savo kelionę. . .

Turėsime dar vieną labai 
didelį Laisvės pikniką. Tai 
bus Philadelphijoje rugsėjo 4 
dieną, prieš pat Labor Day. 
Prie jo jau reikia ruoštis. Iš 
Brooklyno, iš New Jersey

šį rudenį New Yorko mies
te bus labai rimtas politinis' 
persiėmimas. Turėsime net 
tris stambius kandidatus į 
miesto majorus. Demokratai 
turės O’Dwyer, liberalai - re- 
publikonai — Newbold, dar- 
biečiai

Visi susipratę piliečiai bal
suos už kongresmaną Marc
antonio.

PAJIEŠKOJIMAI
Aš Charles Bartašius pajieškau 

Mrs. Mary Gudinienės, po antru vy
ru pavardė Laukaitienė. Turiu labai 
svarbų reikalą su jąja pasimatyti. 
Girdėjau, kad ji gyveno ant Union 
Avė., Brooklyne. Būčiau labai dėkin
gas, kad ji pati atsišauktų, ar jei 
kas žino apie ją, kad man praneš, 
tų. Mano antrašas: Charles Barta 
Sius, 191 Harrison St., Box 
Rahway Clarktownship, N. J.

(167-169)

Philadelphijos Piknikas
Philadelphiečiai labai rūpinasi surengimu didžio
jo pikniko, paramai dienraščio Laisves, kuris 
įvyks Labor Day šventėje, rugsčjo-September 4-tą, 
bus Crescent Picnic Grounds, 56 Cornell Ave., 
Gloucester Heights, N. J.

Šį trečiadienį, liepos 20-tą, philadelphiečiai šaukia 
susirinkimą pasitarimui šio pikniko reikalu. Susi
rinkimas bus 735 Fairmount Ave. Pradžia 8-tą 
valandą vakare. Visi dienraštį Laisvę branginan
tieji žmonės yra širdingai kviečiami dalyvauti ta
me susirinkime ir kas tik kuom galėdami prisidė
kite prie pikniko surengimo.

Kiti miestai taipgi turi iš anksto rengtis dalyvavi
mui šiame piknike. Turime iš anksto pasirūpinti 
busais ir iš anksto organizuoti pasažierius vyki
mui į tą didįjį sąskrydį. Brooklynas jau turi pasi
samdęs busus, jau rekrutuoja pasažierius vykimui 
į tą gražųjį pokilį. Iš Brooklyno busu kelione $3.25 
į abi pusi.

Norime girdėti, kas yra daroma Baltimorėje, 
Scran tone, Wilkes Barrėje, Shenandoah ir kitur. 
Visi norime pasimatyti su tų miestų žmonėmis 
šiame didžiajame sąskridyje. Iš visur ir iš anksto 
rengkimes važiuoti į šį puikų pasilinksminimą.

Laisves Administracija.

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

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

BROOKLYN, N. Y.

RECEPTŲ SPECIALISTAL

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

Tel. EVergreen 7-6288

MATTHEW A BUYIIS 
(BUYAUSKAS)

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J

MArket 2-5172

No. 1. — šis vaistas geras nuo 
nudegimo.

Nusideginus reik pamirkyti ske
pečiuko i vaistą ir kloti ant skau
damos vietos. Kartoti kol sustos 
skaudėti. Didelė bonka, $1.59. 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 $1.59. Mažesnė, $1.35.

, No. 3. — Šis vaistas geras nuo 
akių skaudėjimo.

Kada turite akyse karšti atsigu
lus aukštieninku įleiskit lašą vais
tų ir užsimerkę palaukit dvi minu
tes. Tada 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 3. lašus, ant delno ir 
trink kokias 2 minutes. Sustabdo 
niežėjimą ir žmogus jaučiasi gerai 
Bonkutė — $1.59.

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

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

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
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Ignas Daužickas Pa- LDS Kuopų * Švente Šį 
sitenkinęsVakacijomis Sekmadienį, 24-tą

Bowlingas
Kultūriniame Centre

Neradau, Kur Galima 
Brooklyne pas Savus 
Pasigražinti

Reiškiame gilią užuojautą

Draugams Jokubkams

Ignas Daužickas buvo iš
vykęs savaitei vakacijų pas-j 
Bloznelius į Catskill, N. Y. 
Parvažiavo linksmas, pilnas 
energijos ir džiaugėsi turėjęs 
gražų poilsį.

Ignas Daužickas dirba kai
po bartenderis pas Petrą Ka- 
picką. Važiuodamas atosto
gauti jis nusistatė jokių al
koholinių gėrimų neimti į 
bumą. Taip ir padaręs. Sau 
už draugą pasiėmęs brolio 
Povilo Daužicko dešimties 
metų sūnelį, su juom palai
kęs kompaniją, kad atsiskirti 
nuo kitų atostogautojų, ku
rie mėgo pakviesti į aludę. .

Ignas Daužickas labai pa
tenkintas Bloznelių draugiš
kumu, geru valgiu ir puikiu 
užlaikymu atostoga utojų. 
Bloznelių farma, tai tikras ro
jus, sako Daužickas, patogus 
ežerukas maudytis ir gražūs 
sodai pasivaikščiojimui. Dau
žickas sako:

—Aš noriu viešai išreikšti 
savo pasitenkinimą Bloznelių 
vieta, jų draugiškumu ir gas- 
padinių puikiu aptarnavimu 
valgiais. Tikrai . gera vieta 
vakacijoms.

Majoras O’Dwyer 
Labai Išsigandęs 
Darbiečin Skito

Amerikos Darbo Partijai, 
jau gaunančiai po kelis šim
tus tūkstančių balsų, pasta
čius savo kandidatų sleitą šį 
rudenį įvyksiantiems rinki
mams, majoras O’Dwyer susi
rūpino. Už vis labiau jį rū
pina kongresmano Marcanto- 
nio kandidatūra į majorus.

Niekas kitas Didžiajame 
New Yorke negali didžiuotis 
tokiu kovingumo darbininkų 
gerovei rekordu, kokį turi 
Marcantonio. Kiekvienas dar
bininkas ir darbo žmonėms 
prijaučiąs asmuo balsuos už 
jį. Nebalsuos už jį tiktai bo
sai arba tik tie durneliai dar
bininkuose, kurie suplyšusio- 
mis kelnėmis mūvėdami, jau 
kuproti nuo darbo, vos galą 
su galu suvesdami vis dar ti
kisi tapti milionieriais, nes, 
mat, Amerika — “progų ša
lis.”

Kitą smūgį majoras gavo 
nuo savo bičiulio Michael 
Quill, CIO Transport Work
ers prezidento. Jis pastarai
siais keleriais metais visaip 
majorui nuolankavo ir savo 
uniją prieš jį lenkė, tačiau 
tuo daug pralaimėjo unijai ir 
sau. Jis dabar remsiąs Mor- 
risą.

Sorel, Kanada.— Suspro- 
gus valčiai upėje, žuvo 5 
kanadiečiai.

Sekmadienį, 24 dieną lie
pos, Liberty Park, 340 Mi
tchell Ave., Linden, N. J., 
įvyksta New Yorko ir New 
Jersey valstijų kuopų pikni
kas.

Piknikas yra metinis ir ti
kimės ne tik LDS narių, bet 
ir mūsų pritarėjų skaitlingo 
atsilankymo. LDS kuopų val
dybos ir visi nariai prašomi šį 
pikniką garsinti, jame daly
vauti ir savus pažįstamus kal
binti, kad jie dalyvautų.

Gerą pavyzdį duoda LDS 
26 kuopa, Bayonne, N. J., ku

ri nusitarė, kad kiekvienas^ 
kuopos narys įsigytų kuopų 
pikniko tikietą ir piknike da
lyvautų. Tai pagirtinas drau
gų ir draugių darbas, tad ren
gėjai tikisi, kad šiame pikni
ke bayoniečiai skaitlingai da
lyvaus. Kitos LDS kuopos tu
ri pasekti LDS 26 kuopos pa
vyzdį.

A. Pavidžio orkestras gros 
įvairius šokius, nuobodumo 
nebus. Gražus pasilinksmini
mas visiems užtikrintas.

Visus ir visas kviečia
Rengėjai.

Including games of July 13, 1949

MIXED SUMMER LEAGUE 
STANDINGS

Won Los
1st Team No. 2 12 6
2nd 'ream No. 3 12 6
3rd Team No. 1 9 9
4 th Team No. 5 8 10
5th Team No. 4 7 11
6th Team No. 6 6 12

Autobusų Firmos Traukia 
Uniją Teisman

Results of Games Bowled July 13,
1949

Team No. 3 1 2 3 Totals
V. Gogas 139 124 101 364
Pop Navickas 90 130 97 317
Mary Dobinis 96 148 124 368
Al Dobinis 154 156 177 487

Net 479 558 499 . 1536
Handicap 25 25 25 75
Gross 504 583 524 1611

Won 2. Lost 1.

Team No. 2 1 2 3 Totals.
S. Večkys 124 109 95 328
Blind 81 81 81 243
Alex Nevins 142 142 142 426
Wm. Skodis 120 120 120 360

Net 467 452 438 1357
Handicap 37 37 37 111
Gross 504 489 475 1468

Won 1. Lost 2.Užstreikuotų autobusų lini
jų kompanijos New Yorke— 
Fifth Ave., Coach Co., ir New 
York City Omnibus Corp.— 
praėjusį antradienį pašaukė 
CIO Transport Workers Uni
ją stoti teisman. Reikalaut? a 
atlyginti milioną ir šimtą 
tūkstančių dolerių nuostolio, 
kurį unija padariusi firmoms 
savo streiku.

Kompanijos (viena firma 
su dviemis skyriais ir var
dais) jau per kelis mėnesius 
neatmoka savo darbininkams 
žadėtų algos priedų. Sakosi 
negalinčios atmokėti tol, kol 
valdžia neleis pakelti fėrą 
dar vienu centu — iki 8 cen
tų. O valdžia neleidžia, kaip 
spėjama, dėl* to, kad tas pa
kenktų gauti balsų.

Klausinėjamas apie tai, ar 
jis leis naudoti miestavus bu- 
sus ant užstreikuotų privatiš- 
kų linijų, ar jis panaudos 
prieš streikieriuts Taft-IIart- 
ley aktą, majoras O’Dwyer 
vengė tuos klausimus ‘ patvir
tinti ar nuginčyti. Jis pasi
sakė esąs priešingu kėlimui 
busuose fėro iki 8 centų. 
Kuomet reporteris jam pri
minė, kad jis panašiu klau
simu (dėl subway fėro) se
niau “pakeitęs savo nusista
tymą,” majoras atsakė, jog 
“visi žmonės gali pasikeisti.”

Stebėtojai iš to susidaro iš
vadą, jog miesto administra
cija vengia fėro kėlimo tik 
pirm rinkimų, bet kad ji at
suks kitą savo veido pusę po 
rinkimų.
Stato Naujus Reikalavimus

Kartą išėję streikan, strei- 
kieriai garsiai kalba, jog jie 
nebenorėtų sugrįžti darban 
vien tik su atmokėjimu ne
mokamo senojo, algos priedo 
ir sugrąžinus 8 pravarytus iš 
darbo draugus. Jie dabar no
ri dar ir naujo kontrakto, 40 
valandų savaitės su tokia pat 
alga, kokią gaudavo už 48

June ’Haver ir Gordon MacRae naujoje filmoje “Look 
for the Silver Lining,” rodomoje Radio City Music 

Hall^ New Yorke.

valandas ir po 21 centą prie
do per valandą, taipgi kitų 
pagerinimų.

Antradienio popietį buvo 
sušauktas streikierių susirin
kimas, tačiau šis buvo užda
ras, reporterių neįsileido, tad 
dar nebuvo žinoma, kur uni
ja suks savo gaires, žinoma 
tiek, kad majoras pasišaukė 
abiejų pusių atstovus į City 
Hali tikslu sutaikyti.

Robesonas Remsiąs 
Guinier Kandidatūrą

Paul Robeson, garsusis ar
tistas ir visuomenininkas, pa
sisakė remsiąs Ewart Guinier 
kandidatūrą į Manhattan pre
zidentą.

Guinier, CIO Public Work
ers finansų sekretorius, yra 
Amerikos Darbo Partijos ko
miteto oficialiai nominuotas 
kandidatu. Tačiau už vietą 
ant ALP baloto su juomi 
lenktyniosiąs kaunsilmanas 
Eugene Connolly. .

Šypsenos
BROOKLYNIEčIŲ 

VAKACIJOS
Petras šlitzas turėjo va

kacijas, bet nežinojo, kur 
važiuot. Todėl jis pradėjo 
mėtyt kazyres, kad kazyres 
išvyrožytų. Kazyres mėtė, 
mėtė — ir laikas vakacijų 
prabėgo. Dabar Petras ne
žino, ar jis turėjo vakaci- 
jas, ar ne.

Pranas Dovydaitis vaka- 
cijas leidžia, paliuosuoda- 
mas kitus ant vakacijų. Jo 
pirmesnis darbas buvo — 
ieškojimas darbo.

Ignas Daužickas sužino
jo iš Džimo Dugano, kad 
jis turi vakacijas. Džimas 
norėjo važiuoti pas Blozne
lius, o Ignas — į Coney Is
land. Džimas laimėjo ir to
dėl Ignas Duganas vakaci
jas turėjo pas Bloznelius.

Team No. 2 won 1st game in roll
off.

Team No. 1 1 2 o Totals
Geo Norkus 133 133 133 399
Amelia Burba 112 123 104 339
Joe White 106 138 95 339
Chas. Jankaitis 139 156 148 443

Net 490 550 480 1520
Handicap 44 44 44 132
Gross 534 594 524 1652

Won 2. Lost 1.

Team No. 6 1 2 3 Totals

V. Žilinskas 147 147 147 441
Adele Grannas 91 102 94 287
Chas. Sipowitz 102 97 117 316
Geo Prentis 160 160 160 480

Net 500 506 518 1524
Handicap 6 6 6 18
Gross 506 512 524 1542

Won 1. Lost 2.

Helen Zablackas 96 96 96 288
Tony Navickas 195 174 172 541

Net 520 502 521 1543
Handicap 30 30 30 90
Gross 550 532 551 1633

Won 3. Lost 0.

Team No. 6 won 3rd game in roll 
off.

Team No. 4 1 2 3 Totals
Use Bimba 82 88 92 262
Helen Esker 119 119 119 357
Grace Guido 79 68 80 227
Gene Sadauskas 138 199 152 489

Net 418 474 443 1335
Handicap 28 28 28 84
Gross 446 502 471 1419

Won 0. Lost 3.

Team No. 5 1 2 3 Totals
M. Grigas 102 105 126 333
Blind 127 127 127 381

TEATRININKAI, nepamirš
kite šį vakarą (ketvirtadienį) 
naujos komedijos skaitymo— 
Kultūriniame Centre. V.

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS AFARTMENTAS
Reikalingas apartmentas iš apie 

4-ių ar 2-jų kambarių porai inteli
gentiškų žmonių (be vaikų). Jei 
rastųsi vieta prie kitos šeimos, nors 
pora kambarių, galėtume ir ta pro
ga pasinaudoti. Kas turite apart- 
mentą ar vietą prie savo šeimos po
rai žmonių, prašome pranešti: Ono 
Lukšis, 427 Lorimer St., Brooklyn, 
N. Y. Abu dirbame, prašome pra
nešti laišku. Kur dabar gyvename, 
tą namą greit turi nugriauti, todėl 

i mums greit reikia susirašti vieta.
I (166-8)

Vykstu Brooklynan atosto
gų. Ruošiamės paskubomis, | 
betx rūpestingai, kad tik vis
kas būtų tvarkoje. Kas gi 
norėtų tenai bile kaip pasi
rodyti — ten draugai, įstai
gos, ten gal netikėtai susi
tiksiu vaikystės draugus, kai
mynus.

Tačiau — kur trumpa, ten 
trūksta. Pas mus pačius už
eina svečiai, o nueina mano 
paskutinė proga nueiti pas 
grąžintoją.

—Visgi Brooklyne turi bū
ti daug grąžintojų, dar net 
lietuviškų. Pirm visko, kai 
tik ten nuvažiuosiu, nueisiu 
kurion lietuviškon įstaigon 
pasigražinti ir pažiūrėti sa
vų įstaigos.

Jau ir Brooklyne. Ieškau 
grąžintojos. Vienok... Brook- 
lynas erdvus, gatvės ilgos, 
numerių daug, tai nors ka
daise mačiau Laisvėje tokios 
įstaigos pasiskelbimą, bet da
bar neatsimenu numerio. 
Klausiu savo giminaitės. Ji 
pataria pažiūrėti Laisvėje 
skelbimo. Susiradau, ant ku
rio kampo galima gauti Lais
vę, nusiperku—tikriausia da
bar rasiu tą skelbimą.

Tiesa, skelbimu Laisvėje 
radau daug — galėčiau ge
rai pavalgyti, įsigerti, gydy
tis, laidotis, bet ne gražintis.

Kas daryti ? Atsimenu, kad 
visose departmentinėse krau
tuvėse turi gražinimo skyrius. 
Susiradau adresa, nuvažiavau.
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Kelinta valanda sėdžiu 
laukdama savo eilės, paskui 
sėdėsiu gražinama—visa die
nelė mano atostogų bus pra
ėjusi. O gal netoli kur nuo 
mano giminaičių radosi lietu
vaitė grąžintoją? Gal?

Vėliau, išsikalbėjus su il
gai toje susiedijoje esančia 
savo jaunos giminaitės vy
ro šeima, išgirdau, jog ma
no spėliojimas visai buvo vie
toje. Tik už kelių blokų ra
dosi tokia lietuviška įstaiga. 
Tik dėl to, kad ji nepasi
skelbė, įstaiga nesuteikė man 
progos be ilgo gaišavimo, be 
toli važiavimo pasigražinti 
savųjų įstaigoje.

Tokių naujokų, kaip mano 
giminaitė, tokių pakeleivingų, 
kaip aš, didmiestyje pasisu
ka daug. Nesuprantu, dėl ko 
brooklyniečiai biznieriai ne 
visi sumano tuomi pasinau
doti ir tautiečiams patarnau
ti. Viešnia.

netekusiems savo mylimos • 
dukrelės, kurią žiauri mirtis 

išplėšė iš gyvųjų tarpo.

Buvę Piet-AmerlkieČlai:
V. O. Venskūnai 

V. Nevinskai 
II. Feiferiai 
Naguleviėiūtė

R.
N.

Teisių Gynėjai Ketvirtadienį 
Pikietuos Foley Square

metinę sukaktį to 
ir neįstatymiško 
įkaltinimo 12-kos 
vadų komunistų.

sufabrikuotais kal-

Ameri- 
tikrovė- 
kovojo 

liaudies

Šį ketvirtadienį (šiandien), 
liepos 21-mą, Amerika ir ypa
tingai New Yorko darbo liau
dis minės 
žiauraus 
įvykio — 
darbininkų 
Jkaltinimo
tinimais, būk jie mojasi spėka 
ir prievarta nuversti 
kos valdžią, ku'omet 
je jie visą gyvenimą 
ir mokė kovoti už 
laisves ir teises.

Komunistai visuomet buvo 
ir dabar tebėra pirmosiose ei
lėse tų, kurie kovoja prieš 
išnaudotojus, esančius mažy
te mažuma mūsų šalies gy
ventojų, bet naudojančius 
apgaulę, spėką ir prievartą 
prieš gyventojų didžiumą — 
prieš darbo žmones.

Komunistai dėl to įspėjo 
žmones, jog tame teisme yra 
teisiami ne vien tik jie, ne 
12, bet ten “dvyliką milionų 
kartų po dvyliką” žmonių. 
Kad ten yra teisiamas Teisių 
Bilius, kurio nuteisimu nu-

r
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RANDAVOJIMAI
Išsinuomuoja fornišiuotas kamba 

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

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius

Kada W. Kvietkus turėjo 
vakacijas, tai Jonas Kriau
čiūnas,' muzikantas, pasi
gesdamas Kvietkaus, kuris 
taipgi yra muzikantas, la
bai nuobodžiavo. Dabar J. 
Kriaučiūnas iš naujo nuo
bodžiauja, nes W. Kvietkus 
po vakacijų per daug užim
tas savo Green Star restau- 
rante.

Walter Meiliūnas, Pet
ro Kapicko bartenderis, ir
gi išvyko atostogų. Kai 
Walteris sugrįš, daugiau a- 
pie tai pasakys.

R—s.

Anthony Grigalis
General Contractor

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. I., N. Y.
Telephone: NEwtown 9-3215

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842
-V- Ji*

GERI PIETOS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop 
Frank Domikaitis 

Savininkas 
417 Lorimer Street 

Laisvės Name 
. Brooklyn, N. Y. 

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. /Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas. 
—|«<| >!| ■» l«ll

teistų visus eilinius žmones, 
kurie turi šiokių tokių teisių 
po to biliaus apsauga.

Dviejų šimtų AFL, CIO ir 
nepriklausomų unijų komite
tas šaukia visus ginti Teisių 
Bilių. šaukia protestuoti prieš 
tą ragangaudišką teismą, rei
kalauti jį panaikinti.

Kiekvienas darbo žmogus, 
sako unijų vadai, turėtų pa
švęsti valandą laiko per pie
tus liepos 21-mą pikietavimui 
Foley Square, New Yorke.

k

SKELBKITeS LAISVeJE

Valandos:

BAR & GRILL

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Telefonas 
EVergreen 4-7729

DEGTINES, VYNAI
IR ALUS

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas
306 UNION AVENUE

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y. 
1—2 dienom 
6—8 vakarais

Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0203

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

Valandos: ^kare( L“* D v a Keli C

Penktadieniais uždaryta

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

■. ■!

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

Telefonas: EVergreen 4-8174

Petras Kapiskas
PALAIKO ?

St., Brooklyn, N. Y.

TI TDD?C DAD 411 GRAND STREET 
£Urr o o Art Brooklyn, n. y

Joseph Zeidat Jr., prop
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN 

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISION

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