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ką komunistu tęsiasi, tuo di
desniu kurijozu pavirsta visa 
procedūra. štai apsigynimo 
liudininkė Yolanda Hali, jau
na. veikli moteriškė, dviejų 
vaikų motina. Karo metu jos 
vyras buvo armijoje. pwšė 
nacius ir fašistus, o ji dirbo 
fabrikuose, pelnė sau duoną, 
net būdama nėščia.

Prokuroras atsineša jos 
darbų rekordą, išgavęs iš So
cial Security raštinės. Ir 
užpuola ją. tiesiog “mėsinė
ja,” kodėl ji vienam fabrike 
dirbo po savo vardu, o kitam 
po vyro vardu. Ar ne bai
su ! Ar tai nebuvo komunis
tų suokalbis nuversti valdžia? 
Ar pati nėščia Hali nedaly
vavo tam suokalbyje?

Apsigynimo advokatai pro
testuoja (“obdžekšina”), bet 
teisėjas Medina įsako jiems 
užsičiaupti ir tylėti, nieko ne
sakyti prieš prokurorą. Par 
pats teisėjas prisideda prie 
liudininkės kankinimo.

★ ★ ★
Ką tas bendro turi su kalti

nimais? Nieko, absoliutiškai 
nieko.

Yolanda Hall buvo pastatyta 
tik paliudyti, kad ji, jau po 
karo, jau po 1945 metu, mo
kė vienoje partijos mokyklo
je ir nemokė spėka nuversti 
šios šalies valdžios.

★ ★ ★
Bet štai apsigynimo advo

katai pastato kitą liudininką, 
darbininką Chaką. Komunis- 
tų advokatai klausia, ką jis 
veikė karo metu. Chaka pra
deda aiškinti, kad jis buvo 
armijoje, kariavo.. —.....  ..

Teisėjas Medina surinka, 
kad tai turi būti išbraukta iš 
teismo rekordų, kad Chaka 
neturi teisės pasakoti, ką jis 
veikė karo metu, kad apsigy
nimo advokatai bus nubausti, 
jeigu jie apie tai klausinės. 
Girdi, Chako veikimas karo 
metu nieko bendra neturi su 
kaltinimais 9

Yolandos Hali veikimas turi, 
o Chako neturi!'Ar yra nors 
kiek logikos, nors biskutis 
teisingumo, pagaliau, proto? 
Nėra.

★ ★ ★
Skaitau prelato Jono Bal

kono laišką “brangiems lietu
viams.” Prašo jis juos pini
gų. Už tai jie staiga ir bran
gūs pasidarė.

žinoma, prelatui nėra jo
kia nuodėmė prašyti pinigų. 
Jų jam reikia Katalikų Ak
cijos Fondui.

Tik du dalykai man krito 
akin. Vienas, tai citata iš 
Biblijos. Ji skamba:

“Jei mylėsite tuos, kurie 
jus myli, kokį turėsite užmo
kestį? Argi ir muitininkai 
to nedaro? Ir jei jūs svei
kinate tik savo brolius, ką 
jūs viršaus darote? Argi ir 
pagonys to nedarė?”

Kitais žodžiais, trumpai ir 
drūtai išdėsčius, Biblija mo
ko, kad bile kvailys gali my
lėti savo prietelių. Ale my
lėk savo priešą, kad geras 
esi! Tai bus tikra artimo 
meilė.

Aišku, prelatas Balkūnas 
priklauso prie didžiausiu nu
sidėjėliu. Jis baisiausiai ne
apkenčia komunistų, kuriuos 
jis skaito savo priešais. Jo 
artimo medė, tuo būdu, ne
verta nė išvalgyto kiaušinio.

Kitas dalykas, tame laiške 
prelatas tvirtina, kad kiekvie
nas doleris važiuos tiesiai 
Kristui j kišenę. Ir šj savo 
vajų jis užvadina “meilės va
jumi.”

Mylėkimės doleriais! Ti
krai kunigiška. Dar nė vie-

(Tąsa 5-tam pusi.)

VAKARINIAI -VOKIEČIAI LAIKOMI
KARO BRANDUOLIU PRIEŠ SOVIETUS
Amerika Planuoja Panaudot ir Karinę Vokiečiu Pramonę 
Ginklam prieš Rusiją, Sako Daily News Kolumnistas

Washington. — Parlėkė 
pasitarti su valdžia nau
jasis karinis amerikonų gu- 
bernator. Vokietijai, John 
J. McCloy, Wall Stryto 
bankininkas. Jis kalbėsis su 
aukštaisiais valdininkais, 
generolais ir Marshallo pla
no meistrais, kaip galima 
būtų užgerint vokiečius va
karinėje to krašto dalyje.

New York Dailv News 
kolumnistas John O’Donnell 
dėl to rašo:

— Tie vokiečiai turės su
daryti kietąjį armijos bran
duolį, kai ateis karas prieš

Vos Išgelbėtas Nekaltas 
Negras nuo Baltųjų Gaujos

Nashville, Georgia. — 
1,500 baltųjų govėda išplė
šė viena negrą iš namų ir 
tempė jį užmiestin pakarti 
bei sušaudyti neva už tai, 
kad jis užpuolęs vieną bal
tą farmerio žmoną žaginti.

Šerifas N. N. Hughes už
tikrino, jog tas negras ne
kaltas, bet baltųjų gauja 
vis tiek staugė: “Pakart 
ji!”

Tik ilgainiui, vargais-ne- 
galais pavyko šerifui įti
kinti užpuolikus, jog tai ge
ras negras, ir apsaugoti jo 
gyvybę.

Dabar policija ieško tik
rojo kaltininko.

Hawaiu Senatas Atmetė 
Streiklaužišką Bilių

Honolulu. — Hawaju te
ritorijos atstovų rūmas už- 
gyrė pasiūlymą perimti į 
valdžios rankas uostus-prie- 
plaukas, kad galėtų CIO 
laivakrovių streiką sulau
žyti. Bet senatas atmetė šį 
pasiūlymą.

Tokio. — Šimtai japonų 
policijos užpuolė ir iškrėtė 
komunistų dienraščio leidy-^imperialistams 
klą neva dėl to, kad ji “ne
reguliariai gaunanti popie-. 
rį.”

Anglai Nuskandino Kinų Laivą 
Ir Valtis su Šimtais Žmonių ■

Šanghai, Kinija. — Kari
nis Anglijos laivas Ame
thyst, bėgdamas iš Yangtze 
upės praeitą šeštadienį, 
bombardavo ir nuskandino 
kinų liaudininkų laivą Ki- 
anglingą su šimtais buvusių 
jame žmonių. Anglų laivas 
kartu apšaudė valtis, ku
rios gelbėjo kinus, nušoku
sius nuo Kianglingo į van
denį. Sudaužydami valtis, 
anglai taip pat pražudė 
daugeli žmonių..

Anglijos karalius Jurgis 
ir “socialistas” premjerai 
Clement Attlee kablegrama 
pasveikino savo laivą Ame- 
thystą už tą neva didvyriš
ką žygį.

Kinų Liaudies Armijos 
generolas Yuan čung-hsien 
pareiškė:

“Kinijos žmonės niekuo

Rusiją. Tatai suprantama 
iš generolo Bradley’o (ar
mijos štabo galvos) pareiš
kimo Kongresui.

Tatai reiškia, kad ir va
karinės Vokietijos fabrikai 
turėtų gaminti dirbtinę gu
mą (robą) ir kitus karinius 
reikmenis vokiečių armi
jai.
2—Žin

(Maskvos spauda jau ne 
sykį nurodė, kad Jungtinės 
Valstijos laiko vakarinę 
Vokietiją svarbiausia kari
ne Atlanto pakto stovykla 
prieš Sovietų Sąjungą.)

Tito Verčia Belaisvius 
Dirbti Karui prieš 
Graikų Partizanus

Maskva. — Oficialė So
vietų žinių agentūra TASS 
pranešė, jog Jugoslavijos 
Tito valdžia suėmė grai
kų partizanus, ' pabėgėlius 
nuo Graikijos fašistų, ir su
varė juos kaip vergus į va
rio ir geležies kasyklas.

Tie kovotojai prieš fašis
tus yra dabar priversti kast 
amerikonam varį ir geležį, 
iš kurių bus gaminami gin
klai Graikijos monarcho- 
fašistams karui prieš de
mokratus - partizanus.

i

Cechai Smerkia Kardinolą 
Spellmaną, Progreso Priešą

Praga. — čechoslovaki- 
jos laikraščiai rašo, kad 
New ,Yorko kardinolas 
Spellmanas yra aršiausias 
po popiežiaus visokios pa
žangos priešas.

Čechoslovakų spauda įta
rė, jog Spellmanas bendra
darbiauja su popiežiaus šni
pais; sako, abudu tarnauja 

karo kurs
tyme prieš Sovietu Sąjungą 
ir naująsias liaudiškas de
mokratijas.

met neužmirš šio tragiško 
įvykio ir atkeršys už savo 
tautiečius, kuriuos anglai 
nužudė balandžio 20 ir lie
pos 30 d.

Minimas karinis anglų 
laivas balandžio 20 d. įsi
veržė į Kinijos upę Yang
tze ir apšaudė liaudies ka
riuomenę pakrantėse, nu
žudydamas daug kareivių. 
Liaudininkų artilerija, pa
galiamus, taip sužalojo Ame- 
thystą, kad jis prisvilo prie 
seklumos, kur ir išbuvo iki 
praeito šeštadienio.

Kinų laikraštis Hsin Min 
Pao dabar dėl to rašo:

“Kol tik bus tokia Angli
jos valdžia, kinų liaudis rei
kalaus ją stropiai nubausti 
už tą dvigubą Amethysto 
piktadarystę.”

Vėliausios žinios
Washington. — Jau ir valdžia pripažino, kad bedarbių 

skaičius pakilo bent iki 4 milionų.

London. — Atvykę Amerikos armijos, laivyno ir oro 
jėgų štabų vadai tarėsi su aukštaisiais kariniais Angli
jos komandieriais, kaip anglų armija turėtų bendradar
biauti su kitais Atlanto pakto kraštais kare prieš Sovietų 
Sąjungą. t

Paryžius. — Franci jos komunistai šaukia darbininkų 
demonstraciją prieš Amerikos karinius vadus, kada jie 
atvyks Paryžiun šį penktadienį.

Hong Kong. — Kinų Liaudies Armija grumiasi pir
myn į pietų vakarus; siekia atkirsti Čiang Kai-šeko ar
miją Kantono srityje nuo jų armijos čungkingo apygar
doje.

Belgrad. — Jugoslavijos valdovas Tito siūlėsi padėti 
nuversti demokratines Bulgarijos ir Albanijos valdžias; 
reiškia, pavergti tuos kraštus Jugoslavijai.

Washington. — Kongreso Atstovų Rūmo komitetas 
palaidojo valdžios bilių, kuris reikalavo paskirti $300,- 
000,000 viešosioms mokykloms remti visose valstijose.

Už to pasiūlymo numarinimą kaltinami katalikų ku
nigai ir vyskupai. Jie reikalavo pinigų ir bažnytinėms 
savo mokykloms. Dėl to kilo toki ginčai, kad pasiūlymas 
tapo pasmaugtas.

Washington. —- Senatas nutarė užgint vąldinei Atomų 
Jėgos Komisijai duoti lėšų komunistams bei “raudonie
siems” eiti ir tokius mokslus, kurie nieko bendra neturi 
su atominių bombų darymu.

Mexico City. — Iš kalėjimo pabėgo 72 kaliniai. Polici
ja, medžiodama pabėgėlius, nušovė šešis ir suėmė 8. Ka
liniai nušovė vieną policininką.

TOM CLARK BUVO ŽIBALO
KOMPANIJŲ AGENTAS. KAIP 
NURODO DAILY WORKER

Dienraštis New York 
Daily Worker rašo apie 
praeiti Tomo Clarko, kurį 
prez. Truman as skyrė Auk
ščiausio Jungtinių Valstijų 
Teismo teisėju:

— “Raudonųjų” raganų 
medžiotojas Tomas Clarkas 

f

tarnavo kain advokatas di
džiosioms žibalo kompani
joms Texas valstijoje, gau
damas iš jų $12,000 per me
tus, pirma negu tapo gene- 
raliu Jungt. Valstijų pro
kuroru 1947 metais.

Safeway Stores, $59,000,- 
000 krautuvių korporacija, 
pasamdė Clarką, kad pasi
stengtų “užmušt” įneštą 
Kongresui sumanymą, rei
kalaujantį aptaksuot “čein- 
štorių” kompanijas, kurios 
turi ilgas krautuvių virti
nes. Tie taksai buvo siūlo
mi, kad pade,tų atsilaikyti 
mažiesiems groserninkams, 
kuriuos smaugė milžiniški 
trustai.

Kuomet Clarko advoka
tūros partneris Texas val

Holandijos Planas 
Pavergia Indoneziją

Batavia. — Holandijos ir 
dešiniosios respublikinės in- 
donezų valdžios atstovai 
susitarė įkurti vadinamas 
Jungtines Indonezijos Val
stybes.

Holandai valdys 15 tų ne
va valstybių; kiti Indonezi
jos plotai bus, girdi, pačių 
indonezų valdyboje. Bet vi
sas kraštas su 72 milion. 
gyventojų bus laikomas pri
klausomybėje nuo Holandi
jos karalienės.

stijoje tapo vyriausiu tos 
valstijos prokuroru 1935 
metais, trustai pasamdė 
Clarka kaip savo tarpinin
ką priėjimui nrie valstybės 
department© Washingtone.

Clarkas ir šalies valdžioje 
tebėra didžiųjų kapitalistų 
agentas nuo pat to laiko, 
kai jį įpiršo į generalio pro
kuroro vieta senatorius To
mas Connallv, kongresma- 
nas Hatton W. Sumners ir 
kiti priešai Roosevelto Nau
josios Dalybos.

Clarkas nepasiuntė kalė- 
jiman nė vieno laužančio į- 
statymus trustininko.

Jeigu Senatas užgirs 
Clarką kaip Aukščiausio 
Teismo teisėją, tai Clarkas, 
teisme -sėdėdamas, tęs ra- 
gangaudišką medž i o k 1 ę 
prieš darbininkus.

Siuskite protestus sena
toriui Pat McCarranui 
prieš Clarko * paskyrimą; 
reikalaukite, kad Senatas jį 
atmestų!

Siūloma Padidinti 
Pensiją Veteranam

Washington. ~ Kongre
so Atstovų Rūmas vienbal
siai’užgyrė sumanymą, ku
ris siūlo paskirti $112,000,- 
000 pensijoms pakelti ve
teranams karo su Ispanija 
ir abiejų pasaulinių karų.

Trumanas priešinasi tam 
pasiūlymui.

Jeigu tas planas pavyks 
holandams, tai jie viešpa- 
tai& visoms Jungtinėms 
Indonezijos Valstybėms.

26 ADVOKATAI SMERKIA CLARKO 
SKYRIMĄ Į AUKŠČIAUSIU TEISMĄ
Šaukia Senatą Atmest Clarką; Nurodo, Kaip Jis Trempė 
Piliečių Teises; Ragina Viešai Nagrinet Clarko Žygius

New York. — 26 įžymūs 
advokatai pasmerkė gene- 
ralį Jungtinių Valstijų pro
kurorą Tomą Clarką kaip 
piliečių teisių naikintoją. 
Sykiu jie pareikalavo, kad 
Senatas atmestų Clarko 
skyrimą į Aukšči a u s i o 
Jungtinių Valstijų Teismo 
teisėjus. — Clarką skiria 
prezidentas Trumanas vie
ton mirusiojo pažangaus 
teisėjo Franko Murphy’o.

Tie advokatai ragina Se
nato teisių komisiją suruoš
ti plačius viešus kvotimus 
Clarkui, kad piliečiai galė
tų liudyti apie reakcinius jo

Truman Nori Per Daug 
Karinės Valios, Sako 
Tūli Senatoriai

Washington. — Prezid. 
Trumanas reikalauja, kad 
Kongresas paskirtų $1,450,7 
000.000 dolerių per metus 
ginkluoti europiniams At
lanto pakto kraštams, taip
gi Turkijai, Graikijai ir ki
toms vadinamoms “demok
ratijoms” prieš Sovietų Są
jungą. Bet Trumanas sako:

Prezidentui privalo būti 
palikta galia duoti, pagal 
savo nuožiūrą, ginklus bile 
šaliai ir bile žmonių gru
pėms viduje bet kurios ša
lies, jeigu tatai tarnaus 
Jungtinių Valstijų naudai.

Tai reiškia, kad .Truma
nas reikalauja su teisės gin
kluoti ir sukilėlius prieš 
valdžia bet kurioje liaudiš
kai - .demokratinėje šalyje.

Republikonų vadas sena
torius Vandenbergas prie
šinasi tokiai prezidento 
sauvaliai; demokratas sena
torius Tom Connally, Sena
to užsieninių reikalų pir
mininkas, taipgi sako, jog 
reikia Trumano planą tai
syti.

Teisėjas Užgina Liudyti apie 
Prievartą prieš Darbininkus

New York. — Eugene 
Dennis, Komunistų Partijos 
sekretorius, pasakė teisėjui 
Haroldui Medinai ir džiū- 
rei, jog tikrieji jėgos ir 
prievartos naudotojai yra 
tie elementai, kurie suren
gė šią bylą prieš komunistų 
vadus; tai jie reikalauja a- 
tominio karo, remia karinį 
Atlanto paktą ir užglosto 
fašistinius užpuolimus prieš 
Amerikos darbininkus.

Dennis yra vienas kalti
namųjų komuinątų, būk jie 
sudarė sąmokslą skelbti ir 
mokyti, kad reikią nuvers
ti Amerikos valdžią jėga 
ir prievarta. Dennis ginasi 
kaip pats savo advokatas.

Iš apsigynimo pusės buvo 
pašauktas liudyti plieno lie
jikas Edwardas J. Chaka, 
komunistų veikėjas Ohio 
valstijoj. Chaka užginčijo 
FBI agentų^ ir šnipukų pa- 

darbus.
Advokatų pareiškimas, 

tarp kitko, sako:
— Clarkas, būdamas ge- 

neraliu prokuroru, plačiai 
naudojo teismų drausmes 
prieš darbo unijas; jis da
rė daugmeniškus ablavus, 
medžiodamas deportuoti iš 
Amerikos sveturgim i u s 
(apšaukdamas juos “neišti
kimais”). Clarkas nevykdė 
įstatymų dėl pilietinių tei
sių žmonėms. Už tai jį vi
sur smerkia tie piliečiai ir 
advokatai, kurie stengiasi 
išlaikyti konstitucines lais
ves. *

Pareiškimą pasirašė ad
vokatai George Andersen, 
Herbert Resner iš Califor- 
niios; Elsie Torcai iš Cle- 
velando, Louis Wildeman iš 
Philadelphijos, Leonard B. 
Boudin, .Arthur Kinov iš 
New Yorko, Douglas Hall iš 
Minnesotos ir 20 kitų advo
katų iš įvairių valstijų.

Nubausti Uniiistai. Kurie 
Nesutiko Kelt Vadam Algas
- Washington. — L. A. 
Finlav, Darbo Federacijos 
Puodžių Unijos harys,. 
skundėsi darbiniam kong- 
resmanų komitetui, kad jis 
ir 5 kiti nariai buvo nu
bausti už tai, kad stojo 
prieš algų pakėlimą unijos 
pirmininkui J. M. Duffy’ui 
ir sekretoriui Charlesur 
Jordanui.

Unijos suvažiavime vadai 
pervarė nutarimą, kuris 
uždraudžia tiem šešiem na
riam per 10 metu užimti 
bet kokią viršininkų vietą 
unijoje todėl, kad jie kovo
jo prieš algų didinimą pir
mininkui ir sekretoriui.

Pietų Afrika, Anglijos 
pusiau - kolonija, nori iš 
Amerikos pirkti bombane- 
šių B-29.

saikas būk' Gus Hali, vienas 
kaltinamųjų, dėstęs komu
nistinėje mokykloje 1946 
metais, Cleveland© srityje, 
kad reikėsią prievarta nu
versti Amerikos valdžią.

Kada Chaka pradėjo aiš
kinti, ko ten iš tikrųjų bu
vo mokoma, teisėjas Medi
na, piktai bardamas, sus
tabdė Rūdijimą.
, Kuomet Chaka priminė, 
kaip fašistinė gauja Cleve- 
lande užpuolė pažangaus 
darbininko Franko Hash- 
mallo namus, teisėjas užda
rė Chakai lūpas ir užreiš- 
kė:

“Aš daugiau visai nelei
siu liudyti apie linčiavi- 
mus, apie darbininkų namų 
užpuldinėjimus, apie darbi
ninkų žudymus ir apie jėgą 
ir prievartą prieš darbinin
kus.”

ORAS.—Būsią lietaus.
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Paul Crosbie: Žymus Amerikietis
•

Toji visuomenės dalis, kuri, sakysime, stebėdavo Niu
jorke Gegužės Pirmosios dieną darbininkų oisenas-para- 
dus, negalėjo ^nepastebėti žilo, barzdoto, kuklaus senelio, 

' einančio Queen’s apskrities maršuotojų priešakyje.
Kiek šitų žodžių rašytojo atmintis tepajėgia aprėpti, 

tasai asmuo maršuodavo per metų eilę, — tik šiemet, 
nebūtų galima tikrai pasakyti, ar jis buvo.

Tas kuklus, malonus žmogus buvo Paul Crosbie, šio
mis dienomis miręs New Yorke, sulaukęs 68 metų am
žiaus. Jis buvo niūjorkiškės Komunistų Partijos iždinin
kas, vienas šios partijos vadovų.

Paul Crosbie buvo sūnus kongregacionalistų protes
tantų ministerio; gimė Wisconsin valstijoje.

Pradžioje 20-tojo amžiaus Crosbie įstojo į Harvardo 
universitetą ir buvo vienoje klasėje su Franklin Delano 
Rooseveltu, vėliau buvusiuoju mūsų krašto prezidentu.

Baigęs Harvardo Universitetą, Crosbie vedė, apsi
gyveno New Yorke ir čia pradėjo real - estate biznį.

Politiniai jis buvo demokratas, demokratų partijos 
veikėjas, bet visuomet pažangus, kovojęs prieš tuos, 
kurie tarnavo Wall strytui.

Kas gi šį pasekmingą biznierių, žymų amerikietį atve
dė į Komunistų Partijos eiles?

Jį atvedė, geriau sakant, įstūmė į komunistų gretas 
kapitalistinės sistemos kontradikcijos, kapitalizmo kri
zė, nešanti su savimi milijonams žmonių skurdą ir pra
žūtį.

Dar tarnaudamas pirmajame pasauliniame kare 
(Crosbie buvo pirmasis leitenantas ir kovėsi Francūzi- 
joje), velionis matė kapitalistinės sistemos pagimdytas 
baisybes.

Bet jį smarkiai į komunistines gretas pastūmėjo 1929- 
1933 metų krizė.

Kada Crosbie pamatė, kaip, valdžios įsakymu, farme- 
riai aparė javus ir žudė milijonus paršiukų, naikino tur
tą tuomet, kai milijonai žmonių neturėjo ko valgyti, tie
siog badavo, jis nepaprastai susipurtė.

— Sandėliai perpildyti- gerybėmis, maistas laukuose 
naikinamas, o milijonai žmonių badauja! — galvojo 
Crosbie. — Kuris savigerbiąs žmogus gali tokia sistema, 

* tokia santvarka pasikliauti?
4

Na, ir velionis, sėdėdamas savo raštinėje, esančioje 
netoli Wall stryto, New Yorke, galvojo, galvojo ir štai, 
ką sugalvojo: jis pasiėmė telefonų knygą, susiieškojo 
Komunistų Partijos centro telefono numerį, na, ir už- 

\ klausė: ar jis galįs įstoti į Komunistų Partiją?
‘ Kai jam buvo pasakyta: taip, gali, tuomet Crosbie iš

pildė aplikaciją, įstojo į partiją, buvo jos ne tik nariu, 
bet ir veikėju, — buvo juo iki savo mirties.

Atsiminkime: Crosbie įstojo į Komunistų Partiją ne 
dėl to, kad jis pats būtų gyvenęs trūkumuose, — ne! Jis 
įstojo į šitos partijos eiles kaip intelektualas, matąs, ko
kias kančias atneša darbo žmonėms kapitalizmas; tik 
socialistinė santvarka, dėl kurios komunistinės partijos 

i kovoja,^ tegali tas kančias pašalinti ir užtikrinti visiems 
darbo žmonėms laimingesnį gyvenimą.

Dėl to Crosbie mylėjo tūkstančiai tų, kurie jį pažino, 
kaip teisingą, žymų amerikietį, kovojusį už naują Ame
riką, už Ameriką be skujdo, be karų, be masinio žmonių 
naikinimo. *. f

Dėl to šiandien, Crosbie mirus, tūkstančiai amerikie
čių didžiai jo apgaili ir žada imti iš jo visuomeninių 
veiksmų sau geriausius pavyzdžius.

Japonijoj
Japonijos valdžia, globojama*ir vadovaujama gen. 

MacArthuro, atsistojo pries didelį galvosūkį: kas daryti 
su komunistiniu judėjimu?

Komunistinis judėjimas Japonijoje šiuo metų auga 
sparčiau nei bent kurioje kitoje šalyje. Naujos masės 
darbininkų kasdien ir kasdien beldžia į partijos duris, 

L < norėdamos jon įstoti.
Japonijos valstietija, kuri per ilgus metus nieko apie 

komunistinį judėjimą nežinojo, dabar jau pradeda juo 
domėtis, nes komunistinis žodis ją pasiekia, komunisti
niai darbuotojai ją aplanko. O Japonijos sodžiuje, atsi
minkime, yra labai daug biednuomenės, kuri išeitį tega
li rasti tik komunistiniame judėjime.

' Komunistų Partijos organas' “Akahata” (Raudonoji 
Vėliava), iš mažo laikraštuko, šiandien jau pasidarė ma
sinis laikraštis, — kasdien spaudžiama jo nemažiau 240,- 

> . 000 egz. ir jų vis pritrūksta. ,
"Šis laikraštis Išeina kasdien dviem laidom.

Japonijoje visokis popierius yra racijonuotas. ,“Aka- 
hatai” paskirta nedidelė popieriaus kvota — valdžia tai 
darė tyčia, kad neprileidus laikraščiui plėtotis. Bet laik- 

Bju raŠtis visvien auga.
Dėl to šiomis dienomis valdžios agentai užpuolė dien

raščio raštines ir ieškojo “kelių, kuriais dienraštis gauna 
popieriaus.” Tas, žinoma, buvo tik priedanga; iš tikrųjų 
valdžiai rūpėjo nors paterorizuoti tuos, kurie laikraštį 

Jį* leidžia ir tuo būdu atgrąsinti nuo jo skaitytojus.

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
POPIEŽIUS IR 
KELEIVIS

Kas galėjo tikėti, jog su
silauksime tos dienos, kuo
met Keleivis atvirai galvą 
guldys už popiežių? Bet ta 
diena atėjo. Popiežiaus už
puolime ant pažangiųjų ka
talikų, kurie remia komu
nistus, Keleivio štabas at
sistojo popiežiaus pusėje.*

Mums pastebėjus, kad 
Čechoslovakijos demokrati
nė vyriausybė laikys šalies 
išdavikais tuos kunigus, 
kurie pildys popiežiaus de
kretą prieš tos šalies kata
likus, Keleivis šaukia:

“Tai ir visa bimbiška Są
žines laisvė’. Jei katalikų 
kunigas ar eilinis katalikas 
klauso popiežiaus, savo 
bažnyčios aukščiausio vir
šininko, jis yra ‘išdavikas’, 
kurį Bimba siūlo gyvą su
ėsti.” (K., liepos 27 d.).

Bimba, žinoma, nieko pa
našaus nesiūlo. Tai išmislas 
Keleiv. redaktoriaus išgve
rusių smegenų. Bimba tik
tai faktą atžymėjo, kaip 
Čechoslovakijos vyriausybė 
traktuos tuos kunigus, ku
rie pildys popiežiausJ dek
retą.

Buvo laikai, kuomet Ke
leivio vyriausias argumen
tas prieš popiežių būdavo, 
kad jis, sėdėdamas Vatika
ne, duoda instrukcijas mili
jonam katalikų ir net jų pa
statytas bažnyčias pasisa
vina! Bet dabar, matote, 
Keleiviui prakeikti tie, ku
rie neklauso popiežiaus iš
leisto prakeikimo. Kaip tai, 
girdi, nusidėjėliu galima 
skaityti tą, kuris pildys 
bažnyčios aukščiausio vir
šininko įsakymus!

Ką gi bendra su sąžinės 
laisve turi popiežiaus eks- 
komunikacija? Juk ji kaip 
tik atkreipta prieš sąžinės 
laisvę, — ne tik prieš reli
ginę, bet ir prieš politinę. 
Katalikui^ įsakoma, kokiai 
politinei partijai jis gali 
priklausyti, o kokiai negali, 
už kokį kandidatą gali bal
suoti, o už kokį negali, ko
kį laikraštį gali skaityti, o 
kokio negali! Argi Keleivis 
savo laiku nesmerkdavo tų 
lietuvių kunigų, kurie įsa
kydavo katalikams neskai
tyti bedieviško Keleivio! O 
dabar jis gina popiežių, .ku
ris kaip tik tokį pat už
draudimą išleido visiems 
katalikams.

Žodis apie išdavikus ir 
išdavystę. Ką gi reiškia šis 
popiežiaus dekretas? Jis 
reiškia, kad tokiose šalyse, 
kurių valdžių pryšakyje 
stovi , komunistai, kuni
gams ir katalikams įsako
ma prieš tas valdžias kovo
ti, jas nuversti. 'Tai kaip 
tos valdžios turi žiūrėti į 
tuos kunigus, kurie pildys 
popiežiaus įsakymą? Aiš
ku, kad jie, pildydami Va
tikano karaliaus instrukci
jas, tampa išdavikais. Čia 
ne sąžinės laisvės klausi
mas, bet grynai politinis 
reikalas.

• Reikia nepamiršti dar ir 
to, kad popiežius nėra tik 
bažnyčios galva, • užsima
niusi politiniai diktuoti ti

kintiesiems. Jis taipgi yra 
valstybės galva. Keleivio 
redaktoriai gal to nežino? 
Vatikanas yra valstybė. Po
piežius yra tos valstybės 
galva ir diktatorius. Vati
kane įvairios valstybės turi 
savo atstovybes.

NEBĖRA JĖGOS JUOS 
SULAIKYTI

Pagaliau išsimiegojo ir 
Vienybės redaktorius ir pa
matė, kad Kinijoje Čiango 
diktatūrai jau bus kaput. 
Gailiausiomis ašaromis ap
sipylęs jis rašo:

Tuo tarpu, kai pašauktos 
pasaulį tvarkyti ir taiką sau
goti įstaigos ir organizacijos 
užimtos eiliniais reikalais, Ki
nijoj vyksta susirėmimai ir 
kruvinos kovos, kurios, matyt, 
išspręs Kinijos likimą. Rodos, 

nebėra galios, kuri sutrukdytų 
kinų komunistams paimti val
džią į savo rankas.

Kinija taps komunistinė. Ir 
ši aplinkybė ne tik pakreips 
Kinijos istoriją nauja linkme, 
bet ir visam pasauliui turės 
tokios reikšmes, kad daugelis 
šiandien ir įsivaizduoti negali.

Visi tai mato ir pasitenkina 
stebėtojų vaidmenimis. Bet 
“stebėtojai” taip pat žino, kad 
tokiu būdu leidžiant įvykiams 
plėstis, pagaliau ateis ir jų ei
lė. Tada greičiausia nebeliks 
kam ir stebėti naujas kovas, 
kurios išspręs dabar dar “sau
giai” besijaučiančių kraštų li
kimą. (V., liepos 29 d.).

Kas per vieni tie Vieny
bės “stebėtojai?” Tai bus 
anglai ir amerikiečiai. Ypa
tingai amerikiečius šis, laik
raštis ragindavo suvaldyti 
Kinijos komunistus.

Bet ką gi tie “stebėtojai” 
bepadarys? Nieko. Tie “įvy
kiai plečiasi,” kaip kokia 
audra. Bilijonai dolerių pa
aukota Čiango režimo išlai
kymui, bet viskas nuėjo vel
tui. Verkia Vienybės re
daktorius, vefkia jo garsie
ji “stebėtojai.” Nieko dau
giau daryti ir nebegali, 
kaip tik stebėti.

Tuo tarpu Kinijos liaudis 
žada pasiimti krašto vairą 
į savo rankas. Jau panika 
kilo Čiango valdžios sostinė
je Cantone. Bėga valdinin
kai. Liaudies Armija arti
nasi prie Cantono.

DIPUKŲ BALSAI 
Iš VERGIJOS 

/

Kokio baisaus likimo su
silaukė, tie pabėgėliai, ku
rie patikėjo viliojimams ir 
pateko Belgijon, galima 
spręsti iš sekamo aprašy
mo:

Gavau naujų informacijų. 
Kaip Tamstai praeitą kartą 
rašiau, visi tremtiniai, kurie 
atliko pasirašytas dviems 
metams darbo sutartis ir ne
nori dėl sunkių darbo są
lygų anglių kasyklose po že
me dirbti, bet prašosi darbo 
ant žemės paviršiaus, kaip 
jiems buvo pažadėta, yra' 
uždaromi į visų Belgijoje 
esančių tremtinių pasibaisė- 
jiipo vietą, į Petit Chateau, 
kuris yra netoli Briuselio. 
Tai yra paprastas kalėjimas, 
kur laikomi politiniai ir kri
minaliniai kalinį'ai. Atrodo,
kad dabar režimas yra vi-

Abejojame, ar tas pasimojinias neš Yošidos valdžiai 
naudos! ‘ „

Yošidos valdžia, beje, šiandien galvoja apie paskelbimą 
Japonijos Partijos nelegale organizacija. Well, ji gali 
pavaryti tą partiją palėpin, bet ką tūomi laimės? Yoši
dos patarėjai mano, kad paskelbimas komunistinės or
ganizacijoj nelegale, ją tegali tik sutvirtinti.

Japonijos komunistai, atsiminkime, turi didžiulės įta
kos darbo unijose. Revoliucinių vėjų pūtimas iš Kinijos, 
Tarybų Sąjungos tvirtėjimas, kapitalistiniame pasaulyje 
krizės pradžia, Japonijos darbininkų būklės sunkėjimas 
— vis tai vanduo, pilamas ant komunistinio malūno.

Na, ir tai “balamūtina” Japonijos kapitalistų klasę, 
besilaikančią “iš gen. MacArthuro malonės.”

siems vienodas . Tarpe bu
vusių angliakasių varoma 
propaganda, kad jie grįžtų 
į anglies kasyklas, kur esą 
žadamą aukso kalnus, kaip, 
pav., emigracija į Prancū
ziją, Venecuelą ir kitur, ar 
net grįžti į Vokietiją. Kai 
ta propaganda neveikia, tai 
pradedama grasinti, kad net 
ir po 10 metų juos neišleis, 
iš kalėjimo. Vienas toks 
jaunuolis lietuvis, kuris už
sirašė į Belgijos kasyklas 
dar būdamas nepilnametis, 
neišlaikė kalėjimo režimo ir 
pasitikėdamas, kaip jis pats 
man rašo, IRO propaganda, 
kad, grįžęs į kasyklas, po 
kelių dienų galės vykti į Vo
kietiją pas tėvus, sutiko 
grįžti^ į kasyklas. Tačiau 
pasirodė, kad tai buvo gry
na propaganda ir niekas ne
mano jį grąžinti į Vokietiją. 
Dabar jis rašo man despe
racijos apimtas, kad jis yra 
griežtai nusistatęs grįžti į 
Vokietiją per žaliąją sieną, 
nors ir nustotų viso sunkiai 
uždirbto turto. MaTyC ten 
Belgijoje “labai gerai/’ el
giamasi su atviliotais tremti
niais, kad pasiryžta nustoti 
viso sunkiai uždirbto turto, 
kad tik'- galėtų iš tos laimės 
šalies ištrūkti ir susijungti 
su savo šeima. Galima įsi
vaizdinti, kas su šiuo jau
nuoliu1 atsitiko, kai jis savo 
pasiryžimą . įvykdys. Pir
miausia yra didelis pavojus, 
kad jis dar nepasiekęs sie
nos bus Belgijos policijos 
sugautas ir patalpintas vėl į 
tą patį Petit Chateau, kur 
jam bus pritaikintas dar 
griežtesnis režimas. Jei jam 
pasiseks sieną pereitį, tai jis 
gali būti sugautas netoli sie
nos vokiečių policijos ir kaip 
auslenderis vėl pervestas 
belgams. Rezultatas toks 
pats, kaip ir pirmu atveju. 
Pasisekus jam pasiekti savo 
šeimą, prasidės kitos bėdos. 
Į stovyklą jis tikrai nepa
teks: geriausiu atveju gaus 
DP statusą be išlaikymo. 
Galės emigruoti kitur, ta
čiau savo lėšomis, kurių jis 
bebėgant per sieną nustos. 
Toks yra IRO nuostatas 
tiems, kurie grįžta be patei
sinamųjų priežasčių, t. y. 
nenustoję sveikatos, iš An
glijos ar Belgijos...
Kitas pabėgėlis pateko į 

Australijos “rojų”. Jis ne 
vienas, bet su šeima. Jam 
buvo sakyta, kad ten galės 
visa šeima gyventi ir dirb
ti kartu. Bet štai kas atsi
tiko. Jis rašo:

Po šio oficialaus stovyklos 
atidarymo prasidėjo ir į 
darbus skirstymas. Jokių 
kursų bei kitokio apšvietimo 
nebuvo, nes stovykla skaito
si nauja ir dar ne viskas 
paruošta.
. Iš mūsų šeimos pirmasis 
pradėjo dirbti Lėvis (11 
metų' berniukas). Arba ki
taip sakant jį paėmė viena 
australų šeima, kuri sutiko 
nemo’kamai jį išlaikyti ir 
leisti į mokyklą.

Antras darbininkas 
buvau aš. ,Mane ir dar 
apie 30 buvo nuskyrę už 
200 mylių miško darbams. 
Kadangi beveik visi buvome 
su šeimomis, tai siuntėme 
pas Darbo Įstaigos šefą de
legatus, kad permaldautų ir 
taip toli nesiųstų. • Tuo la
biau, kad anksčiau buvo 
paskirti viengungiai į daug 
artimesnes darbovietes. Tas 
padėjo ir mus paskyrė 6 my
lias nuo Adelaidės prie ge
ležinkelio darbų. Man ten
ka senus pabėgius išimti ir 
naujus dėti. Darbas nėra 
lengvas,’ bet esame paten
kinti, kad tai nėra toli nuo 
stovyklos.

Mano antroji pusė ir Re
nė (duktė) pateko į kažko
kią Maitlando salą už apie 
100 mylių nuo mūsų. Laiš
ko iš jos dar negavau, nes

tik šiandien jos ten gali bū
ti. Taigi, ir vėl katastrofa, 
nes jei man pavyko išvengti 
tolimo nubloškimo, tai jas 
nubloškė. čia nieko nebe
galėjo padaryti ir tik tiek, 
kad nors kartu paskyrė, ži
nau, kad jos dirbs viešbuty: 
viena virtuvėje, kita lovas 
klos ir gaus po 3 svarus į 
savaitę. '

Romas (kitas sūnus) dar 
laisvas ir gal jis pateks į ge
ležinkelio mokyklą. Jo lai
mė, kad jis jau šiek tiek 
graibosi angliškai. šiaip ir 
jį jau' buvo paskyrę į miš-, 
ką.

I •

Taigi, kaip matote, būsime 
išmėtyti * keturiose vietose. 
Kada susieisime — nežino
me. »
Tai toks šios šeimos liki

mas. O šios nelaimės būtų 
buvę išvengta, jeigu ši šei
ma būtų tuojau po karo su
grįžusi Lietuvon. Ten jos 
vaikai galėtų mokyklą lan
kyti,' tėvas su motina gy
venti kartu ir rūpintis savo 
vaikais.

Šios citatos paimtos iš 
menševikiškų N a u j ienų 
(liepos 28 d.), kurios per 
visą laiką agituoja prieš 
pabėgėlių grįžimą Lietuvon.

•> PASTABOS
Ir kur tų “stebuklingų” 

vietų nėra? “Draugas” pra
neša, kad Portugalijoj yra 
labai “stebuklinga” vieta. 
Ten kas metai surengia
mos iškilmės — pamaldos. 
Šiemet tose apeigose daly
vavę apie 400,000 žmonių. 
Ir štai neapsieita be “ste
buklų”. Laike pamaldų dvi 
merginos, para lyžiuotos, 
pradėjo šaukti: “stebuklas, 
stebūlas!” Jos pasijuto 
sveikos; vienas nebylis pra
dėjo kalbėti.

Jeigu “Draugas” tiki ši
tiems stebuklams, tai jau 
labai blogai jam, nes jis dar 
ve ką priduria:

“Bendrose maldose vie
nas vyskupas kvietė didžiu
lę minią pasimelsti už Ru
siją.” |

Jeigu tose maldose “pa
ralyžiuoti” pasveiko, “neby
liai” prakalbėjo, tai, be a- 
bejonės, tos maldos ir Ru
siją sutvirtins ir jiems bus 
ne baisios atominės bom
bos.

si tarpe 80-90 nuošimčių 
buvusių nacių.

Savo laikais socialdemo
kratai Šeidemanai, Noskės 
ir kiti, valdydami Vokieti
ją per sopulius pagimdė 
Hitlerį. Dabar, Amerikos 
“demokratai,” šeimininkau
dami Vokietijoj, atgaivins 
nacius ir, ko gera, gali pri
kelti iš numirusių patį Hit
lerį. Tuomet galės paskelb
ti, kad Vokietijoj jau pilnai 
įvykdyta demokratija.

“Draugas” praneša:
“Pagal anglų okupacinės 

valdžios įsakymą, Pabaltijo 
universitetas tremtyje, Pin- 
neberge, turės užbaigti savo 
veiklą 1949 metų rugsėjo 
30 dieną. Jame veikia 8 fa
kultetai.”

Šiame universitete pro
fesoriauja 36 lietuviai pro
fesoriai. Užsidarius univer
sitetui jiems prisieis už
traukti giesmelę:

“Kur mes biedni pasidė
sim, kur pirmą naktį nak
vosim !” .

Laikraščiai plačiai rašė, 
kad Lenkijoj, Liublino baž
nyčioj, įvyko “stebuklas.” 
Panelė švenčiausia kruvi
nomis ašaromis apsiverkus.

Jeigu jau ji verkė ir dar 
kruvinomis ašaromis, tai, 
veikiausiai, ją patiko tokia 
pat nelaimė, kaip savo lai
kais Čenstakavo stebuklin
gąją panelę švenčiausią, 
kuriai vienuol. Macochas iš

čiupinėjo! deimantines akis, 
numaustė nuo pirštų dei
mantinius žiedus, nukabinė
jo nuo kaklo brangius karo
lius ir kitką.

. Netekus tokio turto, ne
noromis apsiliesi kruvino
mis ašaromis.

• y, Paukštys.

Torrington, Conn.
t w

šiame mieste yra gražių 
lietuvių gyventojų. Gera da
lis jų apsišvietę, gražiai gy
vena. Jie palaiko savyšalpos 
draugijas ir užlaiko gražią, 
patogią visam kam svetainę. 

Sekmadieniais jie susirenka 
į ją pasikalbėti, praleisti 
linksmai laiką, Viena bėda 
su jais, kad jie per spaudą 
nieko nepraneša, perdaug ty
lūs.

Draugai, dienraščio Laisvės 
naudai yra rengiamas pikni
kas 14 d. rugpjūčio, Hart
forde . Būtu malonu, kad 
torringtoniečiai dalyvautų 
piknike. Yra vilties, jog su
sidarys kelios mašinos ir at
vyks. Iki pasimatymo. B.

Ateinančiais metais, ge
gužės mėnesį, bus vėl .pa
skelbtos net trys šventosios: 
Bartolomea Kapitanio, Vin- 
cenza Gerosa ’Ir Franci jos 
buvusi karalienė Giovanna 
de Valois.

Matomai popiežius, nors 
ir senas, bet gerą akį turi 
prie moterų, nes vien tik 
moteris šventomis padaro.

J. J. McCloy, paskirtas 
Vokietijoj vieton generolo 
Clay, sako, kad vokiečių ci- 
vilėj administracijoj randa-

Washington. — Depaft- 
mentinių krautuvių biznis 
nupuolė 19 nuošimčių.

Į Connecticut Valstijos 
Lietuvius

Draugės ir draugai, visi prieteliai ir rėmėjai mūsų 
laisvosios spaudos! Jūs visi jau girdėjote apie rengiamą 
spaudos pikniką, kuris įvyks rugpjūčio 14 d. Light House 
Grove, Glastonbury, Conn. Pikniko rengimo komitetas 
prašome jus visus kaip nors prisidėti. Turėsime šeimi
ninkių stalą piknike, tai reikalinga įvairių valgių ir ska
nėsių. Tikimės, kad mūsų gerosios, draugės išgirs šį pra
šymą ir prisidės, ką nors paaukodamos. Taipgi nemano
me, kad mūsų draugai atsiliks.

Jau keletas draugių prižadėjo suspausti po sūrį ir pa
aukoti, kitos iškepti pyragų, pyragaičių ir kitokių valgių 
pagaminti.

Bet dar sykį prašome Connecticut valstijos tiek ūkL 
ninkus, tiek miestiečius prisidėti prie pikniko su para
ma. Už tai visiems bus didelis ačiū.

Taipgi prašome visus nepamiršti atsilankyti į pikniką. 
Visi turėsite gerus laikus. Šokiams bus gera mūzika, bus 
prakalbų ir kitokių įvairumų.

Iki pasimatymo,
PIKNIKO RENGIMO KOMITETAS

2 pusi.-—Laisvė (Liberty, Li th. Daily)—Ketv., Rugp. 4, 1949



Už Trentono Šešis!
s ■ _______ . -v> V.

JONAS KAŠKA1TIS

Dinamiškas buvo Niūvarke 
mitingas! Galingas žmonių 
protestas prieš įžūlią betei
sę!. . .

Pačiam viduvasary, 1949 
m. liepos 20 d., kaitra, su
tra tokia, kad tave prislėgtą, 
susmukusį laiko, atsikvėpt, 
pasikrutint neduoda... Mūk- 
sai kur apleipęs, šunti pra
kaite — ir netraukia tavęs, 
kad kur paeit ar pavažiuot.

Na. O žemutinė Mosque 
theatre patalpa pilna, pilnu
tėlė žmonių! Visus juos čia 
subūrė krūvon galinga pasi
ryžimo dvasia, — pasiryžimo 
kietai, tvirtai, neatlaidžiai ko
voti už žmogaus piliečio tei
ses, kovoti prieš nachališką, 
gauruotą fašistinį pasikėsini
mą — “teisėtai” nulinčiuot ir 
iškepint elektros kėdėj šešis 
visiškai niekur nieko nekaltus 
Trentono negrus!

Protesto dvasia sutraukė 
tvankion teatro pataipon di
delę mišrią minią. Didžiuliu 
traukimo magnitu buvo Polis 
Robsonas, tas dvasios milži
nas kovūnas, galingos energi
jos dinamo gamintuvas!’

Kaip tiktai mieste papli
to žinia, kad bus Polis Rob
sonas, tuoj sujudo fašistinis 
kibždynas ir ant greitųjų at
siuntė pikietų būrelį. “Vete
rans of foreign wars” — gal 
koks 20 liūdno paveikslo ber
nelių vaikšto ratii prie featroK 
nešini iškabomis - plakatais, 
—kam “Robsonas giria Rusi
ją,” jo čia nereikia, tegul sau 
važiuoja Rusijon... O po
licijos! Iš pėsčių ii* raitų, su 
uniformom, su šarvais, su gin
klais — visa gatvė pilna. Ta
rytum, čia koks sumišimas, ar 
maištas būtų. . . 250 poĮicistų 
—“tvarkai” palaikyt!

Mitingą sušaukė pilietinių 
teisių kongresas, Niūvarko 
skyrius. Visa kas teisėtai, vi
sa kas tvarkingai sudaryta. 
Kam čia, rodos, to alaso, tos 
policistų ir tų mulkelių pi
kietų parodos? Mat, Ameri
ka, “demokratijos” šalis, 
“laisvės” šalis... Viso ko čia 
galima tikėtis.

Buvo bent keli kalbėtojai, 
visi įžymūs žmonės, o jau 
Robsonas—tai ir apsakyt ne
galima !

Vienas jaainas C. R. C. dar
buotojas, L. Morozas, pirmi
ninkavo. Padarė įvadą. Kam 
šis mitingas?—Pirmasis mū
sų kovos etanas laimėtas, šeši 
Trentono kaliniai išgelbėti iš 
mirties nasrų,-nors ir tebelai
komi kalėjime. Daug dar 
reikės pastangų, kol juos vi
sai laisvus matysime gatvėj.

Politinių teisių kongreso 
vietos kuopos sekretorius Džo 
Skvajers irgi puikiai nušvietė 
šios organizacijos uždavinius 
ir visų vieningumo ir solida
rumo svarbą šios įdūkusios 
reakcijos laikais.

“Trentono šešių” gynėjas, 
vietos advokatas Sol. Golataš, 
sklandžiai ir daiktiškai išaiš
kino teisminę procedūrą. Ų. 
J. valstijos aukščiausias teis
mas išpeikė ir atmetė visus 
žemutinio teismo punktus. Vi
si tie apkaltinamieji punktai 
neturėjo apčiuopiamo pagrin
do.' šeši negrai buvo nuteis
ti neteisėtai. Todėl aukščiau
sias teismas panaikino jiems 
mirties bausmę.

Paskiau kalbėjo vienas įžy
mus darbo uniju organizato
rius H. Kristofelis, kuriam ir
gi teko būti kalėjime, kaipo 
streiko vedėjui. Klastingai jį 
apkaltino NAM — pramonės 
tūzai, ir tik galingas minių 
protestas padėjo jam išsilais
vinti. Kalbėtojas storai pa
brėžė tą masių solidarumo 
svarbą visose mūsų kovose už 
pažangą ir laisvę.

Dar kalbėjo du Progresy
vių partijos veikėjai: negras 
daktaras ’Kambelię ir Katrė 
Vanordenienė. Išvadžiojo vi
sokių pažanginės kovos -fron
tų tarpusavį susijungimą. Lai
mėjimas viename fronte pa

lengvina kovą kituose fron
tuose.

Štai ir Polis Robsonas! 
Kaip entuziastiškai. kaip 
griausmingai jį sutiko pra
džiugusi minia!. Ovacijas su
kėlė, gaivališkai pratrukus 
sąjūdžiui! Nuoširdžiam, karš
tam, spontaniškam sąjūdžiui!

Ir koks jis dinamiškas žmo
gus! Pasididžiavimas visos 
Amerikos, viso pažangiojo 
pasaulio! Milžinas, gausiai 
gamtos apdovanotas ir fizi
niais ir dvasiniais pajėgumais. 
Ką jis nepasakys, išeina stebė
tinai. Artistas,— stipriais žo
džiais, mostais ir mimika pieš
te piešia vaizdų vaizdus. Po
lis Robsonas! Tai oratorius! 
Jam nereikia graibstytis po 
popierius, mikčioti ir skaityti 
jau parašytą . kalbą, kaip tai 
daro visi “kazioni” kalbėto
jai. čia jis kalba,’ o čia tuoj 
ir galingą savo dainą palei
džia į .salės erdves, pirma to 
paaiškindamas jos prasmę.

Ir visa kas išeina natūra
liai. stipriai, spontaniškai. 
Robsonas giliausiai persiėmęs 
kovinga ir niršulinga dvasia 
ir ryžtu — visais savo pajė
gumais gnaibyt beteisę, impe
rializmą ir įsisiūbavusį fašiz
mą. Savo kalbos metodais ir 
galingų dainų pavaizdavi
mais jis vieniškas — unique, 
neturįs sau lygių! Neveltui 
jis vadinamas įstabiausiu A- 
merikos milžinu.

Iš pat pažemių, iš vargo ir 
skurdo pats savo pastangomis 
prasimušė viršun, kilo aukš
tyn ir išaugo titanas. Ame
rikos žemės gigantas. Teisių 
žinovas, advokatas, inžinie
rius, jis paliko karjerą ir nu
ėjo ten, kur jį širdis traukė, 
kur sąžinė diktavo. Nuėjo 
laisvės ir taikos apaštalo ke
liais. Gausiai, tirštai gamtos 
apdovanotas, kaip vargonai, 
stipriu boso balsu ir subtilia 
aktoriaus istrionika, Robsonas 
ir pašventė šiuos savo talen
tus savo numylėtam apašta
liškam darbui.

Yra kas tai' tokio magne
tiško, giliai perimančio visoj 
kolosališkoj Robsono asme
nybėj, jo pastovoj, laikysenoj, 
mostuose, balse— visame ka
me. Regis, ir kiti kalbėtojai 
pasako puikiai, gražiai, taik
liai, bet — pasakys maždaug 
tą patį Robsonas — ir klau- 
sovus- tiesiog suelektrizuoja. 
Nes, ką tik sako, kiekvienas 
jo žodis tarytum jo sielos da
lelytė — giliai' tave perima 
ir išjudina tavo sąmonę.

Daug kartų esu girdėjęs ir 
matęs Robsoną, ir kalbant, ir 
dainuojant, ir vaidinant tea
tre. Ir visada stebėjaus ir 
gėrėjaus. Visada jis būda
vo savingai, robsoniškai ga
lindas ir įspūdingas. Bet šį 
kartą — jis buvo neapsako
mai, neaprašomai įstabus. 
Jam, kaip erdvių arui, pasie
kiami ir apriepiami visi pa
saulio horizontai. Ir jis tau 
juos atskleidžia ryškiai, rel
jefiškai, kaip piešėjįąs artis- 
tasr — nuotykių nuotykius iš
gvildena taikliai ir sklandžiai, 
daiktiškai, dialektiškai... čia 
jo sakiniai skamba oratoriš
kai, kaip Cicerono, kaip ka
tedros profesoriaus prieš įgu
dusių studentų auditoriją. 
Sultingais rinktiniais žo
džiais, kaip pliaukšinčiais bo
tagais, čaižo, tvoja jis pasau
lio siurbėles, imperialistus, 
pramonės kapitonus ir jiems 
tarnaujančius valdžios parei
gūnus. O čia vėl jis nusilei
džia iki pat pažemio: pa
prastučiais, liaudiškais ir ne
grų tarmiškais žodžiais ir 
mostais ir veido žaisena — 
kad pabers jis tau artistiškos 
ritorįkos perlų, tai taip ir 
žvilga, jie tau sujaudintoj 
vaizduotėj, tarytum jūrų ban
gos pakloti ant smėlio akme
nėliai ir kriauklelės. . .

Aprašyt to visko negali
ma. Reikia girdėt ir matyt ir 
jaust asmeniškai.

Ir visa didžiulė teatro sa
lė, pilnutėlė apsalusių, įvir- 
bintų klausovų, gerte gėrė 
Robsono žodžius ir sakinius ir 
mostus. Nepaisė šutuos ir du
sinančios drėgmės šito slogi
nančio liepos vakaro oro. Vi
si aliai vienas išpūtę nustebu
sias akis, pakreipę ausis; gau
dė širdingus, karštus artisto 
oratoriaus sakinius . Jau vė
lu, jau ir po vienuolikai^ bet 
niekas nežiovauna, nesnau
džia. .Kur tau! Jauties taip 
visas įjudintas, įelektrintas, 
kad, ir po visam, apleisdamas 
salę,' jauties budrus ir links
mas ir smagus... Tokia tei
singo ir gyvo žodžio galybė!

štai tik keletas tos kalbos 
trupinių.

—Amerikos didysis biznis 
—Fordai, Dupontai, Morga
nai—nori« įvaryti mūsų šalį į 
karą. . . Tokios firmos, kaip 
Metropolitan Life Insurance 
Co., kursto karą, kad jos ga
lėtų sukraut dar daugiau pel
no, — statyt dar aukštesnius 
apartmentų namus, kur neį
leidžiami mano žmonės,-—pa
vergt dar daugiau negrų pie
tų plantacijose... Nereikia 
prašyt Amerikos negrų, kad 
jie eitų pasiaukot ant sveti
mų plotų. Jei mes turėtume 
pasiaukot, tai tegul tat būna 
Misisipės ir AlAbamos plotuo
se, kur negrai ujami ir per
sekiojami. . .

—Jungtinių Valstijų turtai 
sukrauti ant mano žmonių nu
garos, o vis dėlto mes priversti 
šliaužiot. Vienas procentas— 
vienas Amerikos žmonių skai
čiaus procentas — suima 59 
šalies įeigų procentus. . .

—Ar negrai ištikimi Jung
tinėms Valstijoms? Taip, 
mes ištikimi Linkolno, Džefer- 
sono, Džeksono Amerikai, bet 
ne fašistams, ne imperialis
tams, ne reakcionieriams, ku
rie niokoja mano žmones. . .

Robsonas gyvai pasakojo 
apie savo keliones po Europos 
šalis, ką jis matė, ką girdė
jo. kuo persitikrino, kuo per
siėmė visa savo esybe. Jis 
gyrė žemės reformas rytinėse 
Europos šalyse ir pareiškė, 
kad “tenai žmonės visai ne
sibijo Rusijos. Jie skaito Ru
siją savo didžiausiu draugu 
ir apgynėju. Juk milionai 
rusų žuvo kare, kad išlais
vinus juos visus iš nacių. 
Daug yra įvairių kelių į lais
vę ir mes juos turime gerb
ti”'. . .

Užsiminė Robsonas Afriką 
ir Vakarų Indiją:

—Didžiulės tų plotų negrų 
minios yra besąžiniškai, ne
žmoniškai išnaudojamos bal
tųjų bosų ir valdonų. Bet te
gul pasisaugoja tie .engėjai, 
nes'ten gali įvykti staigi per
maina ...

—Taip, aš esu radikalas. 
Ir aš pasiliksiu radikalas, kol 
mano žmonės nėbus laisvi 
vaikščiot ant žemės... j

—Imperialistai labai susi
jaudinę ir persigandę, kad 
žmonės pasaulio pakraščiuose 
atbunda ir kyla, kad apgint 
savo laisvę. Amerikos impe
rialistai dūksta ir iš kailio ne
riasi, kad tik nuslopint tą ga
lingą laisvės sąjūdį. Jie tero
rizuoja, linčiuoja, brutaliai 
kankina mano žmones, besi
stengdami Juos pavergti kar
tu su kitomis pasaulio tauto
mis. . .

—Vienas mūsų šalies gy
ventojų procentas stengiasi 
pavergt pasaulį. Bet žmonės 
niekuo nėra skolingi tam vie
nam procentui,—niekuo, kaip 
tiktai savo gyvenimo kančio
mis ... / y

—Amerikos žmonės privalo 
veikti solidariai, tarptautiniu 
mostu, privalo stot prieš At
lanto paktą. Milijonai Euro
pos žmonių eina kartu su A- 
merikos pažangiaisiais, kad > 
atmušt Valstrito įsiveržimus į 
jų laisves ir gyvenimą. . .

Nuolaidžiai ir betarpiškai, 
su tuo pačiu įkarščiu, Robso
nas savo galingą kalbą ap
vainikavo savo galinga daina. 
Dainavo jis robsoniškai, su 
viesuliška jėga, vietomis pa
keisdamas tūlų posmų žo
džius,“ pritaikydamas juos

Jubiliejaus Atžymėjimas

Miami, Fla.
ŽINUTĖS

VARDAI AUKOTOJŲ MAYNARDO PIKNIKE
Žemiau skelbiame vardus tų, kurie spaudos piknike' 

Maynard liepos 3 d., aukojo dienraščio Laisves paramai, 
renkant ant blankų. Paduodame ir rinkėjų vardus.

Per Julia Rainardienę aukojo sekami: {
J. Herman, Arlington, Mass. .......................$2.00
S. Rainard, Dorchester .................... 2.00
J. ir Julia Gitsus, Bedford .. . ...................  5.00
Frank Lukaševičius, Arlington ................  1.00
Mot. Sinkevičius, Lynn ............................. 1.00
Vincas Trakimas, Worcester .................. 1.00
Žukai, So. Boston ..........   2.00
J. Mickeviče, So. Boston ................................2.00
Ev. Naura, Arlington ............................. .. 1.00
K. Barchus, So. Boston ................................ 1.00
F. Kvedar, Cąnton ................................... 1.00
Mr. & Mrs. J. Čuladai, Bedford................  1.00
Peter Baltushis, So. Boston .......................... 1.00
Robert Naura, Arlington .......................... 1.00
Elenor Belekavičia, Brighton .................... 1.00
Vladas Baltushis, Roslindale ........................ 1.00
J. Eggeris, Hudson, N. H............................  1.00
K. Kalvelis, Bridgewater ...........................  1.00
A. Rudzinskas, Somerville .......................... 5.00
Ona Samulčniene, Fitchburg .................... 1.00
Eva Tamulionienė, Fitchburg ... t............. 1.00
K. Aukštikalnis, Gardner, Mass.................. 1.00
Monika Tamulėnienė, Fitchburg ............... 1.00
Ona Rudzinskas, Hartford, Conn. ....... 1.00 
Paulina Griniavičienė, Spencer, Mass. ... 1.00 
J. Karalius, Brighton . .•...........................  1.00
Laisvės Rėmėjas, Boston ...........................  1.00
J. Petkūnas. Worcester ..:........................ 1.00
Valeria Waskiene, Quincy .......................    1.00
Petras Butkevicius, Worcester.....................1.00
Per F. Buslavičių aukojo: *
V. Stačekienė, Nashua ..............................  25c
F. Buslavičienė, Nashua ............................. 25c
A. Banuškevičienė, Nashua ........................ 25c
U. Barauskienė, Nashua .........................     25c
M. Žiedelis, Nashua ................................. 25c
M. Virbickienė, Nashua ............................... 25c
D. Margis, Nashua /................• •....................25c
T. Lanin, Litchfield ................ • •................ 50c
J. Walis, Gardner.........................   1.00
J. Vaicekauskas, Binghamton, N. Y.......... 3.00
Per S. Penkauskienę aukojo:
Nellie Grybienė, Norwood .......................... 1.00
Anthony Rayler, Brockton ........................ 1.00
John Vaitas, Rochester, N.Y......................... 1.00
Mr. & Mrs. Geddy Vaitas. Rochester, N. Y. 1.00 
Mrs. K. Vaicekauskienė, Binghamton, N. Y. 1.00
Per Lucy Žemaitienę aukojo:
Martin Zunaris, Dorchester ................ ,f.. 1.00
Martin Ruonas. Gardner ............................ 1.00
John Jakaitis. Westbury ............................ 1.00
E. šupėnas, Worcester .................................... 50
Peter Baltušis, So. Boston .. .....................  1.00
L. Žemaitienė, Hartford. Conn.................. 1.00
Ch. Razevičius, Canton, M'ass.....................  1.00
J. Šūkis ........................................................... 1.00
W. Stulgaitis .............................   1.00
J. D. (navardė neįskaitoma) ...................... 1.00
W. Belida ..’........... • •....................... 50
J. SJ (pavardė neįskaitoma) ....................... 1.00
John J. Morev........... ............ • • • • 1.00
U. Tamaniene. Worcester, Mass.................... 2.00
D. Tamašauskas, So. Boston ..........  1.00
Per J. Marsraitis ir M. Barnett aukojo: 
P. Nukas. Dorchester. Mass........................... 1.00
Josenh Kibildis, Bradford .......................... 5.00
M. D. (navardė neiskaitoma), Dorchester 2.00
John Zulis. Hvde Park ................................. 1.00
S. Sabanskienė. Maynard ...'...................... 1.00
K. Balseviče, Gardner .............................  1.00
A. Glebavičius. Gardner ..................  1.00
M. Šleiva, Gardner......................................  1.00 ’

dabartinei padėčiai. Nedai
navo jis kokių tuščių bala- 
baikų, kokių beprasmiškų 
pokštų. Didis laisvės ir tai
kos pranašas pilnas pritvinkęs 
kovingos dvasios ir kilnaus 
ryžto, ir tuo alsuoja jo dai
na. Vis tai šūkiai į laisvę, 
į kovą. į atsparą prieš pa
saulio smauglius. . .

Ta jo galingoji “Džo Hill” 
daina! Kaip perveriančiai, 
kaip dinamiškai ji skardėjo 
brandžiu Robsono bosu, nuo 
aukštesniųjų baritoniškų gar
sų iki pat žemutinio kontra- 
baso! Tai daina apie darbo 
organizatorių, kurio negalima 
užmušt,—visur jo pilna. .;

Ir į komiškas liaudies dai
nas Robsonas sugebi, taip 
taikliai ir aštriai įdiegt aitrios 

satyros, — su tokia pagau
nama intonacija, su tokia vei
do mimika ir rankų žestais, 
su visa nuotaikinga • pastovą 
ir judria laikysena, kad klau- 
sovus padaro aptulbusius!. . 
“Parodyk tu tik kiek atspa
ros, ir tuoj tave' kalėjiman 
įmurdys”...

Sąžiniškos laikraštininko pa
stangos tampa sutrėkštos kie
tasprandžių spaudos tūzų, ir 
“skandalizuojamas jojo var
das”. . .

Kitą dainą Robsonas padai
nuoja negrų potarme, — ir 
tai išeina šalbieriškai, kut- 
niai!

Padainavo vieną kovingą 
žydišką dainą, žydų kalba. 
Atspari Izraelio dvasia per
gali visas imperialistų skers- 
paines.

Dainavo vieną vokišką dai
ną. vokiškai, kaip* Vokietijos 
liaudis ras sau išsilaisvinimą 
ir garbingą kelią.

“Ta mūs’ senelė upė,” 
daug kartų girdėta ir per ra
diją, ir plokštelėse, ir asme
niškai dainuojant koncertų 
estradose, niekad ji neturėjo 
tokios gilios, įtikinančios pras
mės, tokios iššaukiamos drą
sos, tokio sukrečiamo skar- 
dumo, kaip šį kartą.

Tai mitingas! Tai daininin
kas! Liaudies kovingas pra
našas Robsonas! žmogiškas 
diiiamo gamintuvas!

M. Narbutas, Gardner ............................... 1.00
Lucy J. Evaniuk, Gardner.......................... 1.00
M. Yalmokas, So. Boston .....,«............... 1-00
J. Jordan, Flushing, N. Y..............................5.00
S. Silsrik, Bridgewater.............. ,.............. 1.00
R. Chulada •.. /.............. . i ••.. 1.00
L. Rams, So. Boston.......................................1.00
W. Brazauskas, Hartford..............................1.00
A. Ambrose, Hyde Park............................... ^.00
J. Sinkevičius, So. Boston ..............  ..... 1.00
J. Kukaitis, Montello ................................. 1.00
Frank Žukauskas, Nashua............................2.00
Per Pauliną Kalashis aukojo:

• Jonas Pukevičius, So. Boston .................. 1.00
H. Valent, Milford ...................................... 1.00
Z. (pavardė neįskaitoma), So. Boston............ 50
A. Washkis, So. Boston................................... .50
A. Fremont, Worcester......... • •..........•••<.. .50
Jonas Shurila, West Roxbury ........................50
Jonas xSamulenas ................................. • •.. 1.00
F. Kaulakis, Hudson ........................................ 50
John Milinis, Randolph ............. • • .50
J. D. (pavardė neiskaitoma) ...................... 1.00
F. Kvetkauskas,„ So. Boston ........................... 50
Šilabaitis, Brooklyn, Conn...............................1.00
Sam Daugaluk, Maynard................................ 50
Petras (pavardė neįskaitoma) Dorchester . .50
S. Jankus ......... ......... • • • •................ 50
J. Galgauskas ..........  ..... 1.00
S. Chenra, Brighton • • • •.........••....••..........50
Clem Jankus, Dorchester........................... 1.00
Per Marie Zaviš aukojo:
Jonas ir Valerija Grigai, Hudson...............2.00
Mr. and Mrs. Jonas Žekonis, So. Boston ... 5.00 
Jos Gabriūnas, Dorchester............................1.00
G. Gaidis, Maynard ___  1.00
Nel. Grigaliūnienė, Cambridge ................  1.00
G. Kvietkas, Cambridge ....................  5.00
Povilas Petraitis, Brighton ...................... 1.00
Agnes Versiackienė, Cambridge ............ • • 1.00
Louis Aitutis, Arlington .............................. 1.00
Dr. John Repshis, Dorchester...................... 1.00
Chas. Freimonta, Somerville .................... 1.00
Jonas Gitzius, Bedford...............• •.......... • • 1.00
Čiulada, Lowell ..........................................   5.00
John Blake, Cambridge ............................. 1.00

4 Labai širdingai atsiprašome tų, kurių pavardės 
nėra pilnai teisingai užrašytos, kai kurių buvo negalima 
įskaityti, o kitas — sunku. Visiems dėkojame už aukas.

L. Administracija.

Liepos 17 d. apsivedė** Hil
da Sidariūtė su Petru Stanic. 
Tai dar pirma lietuvaitė ap
sivedė Miami iš jaunuolių, 
šliūbas buvo civilis, labai gra
žiam tropiškam botaniškam 
darže. Tas gražus tropiškas 
daržas priklauso pažangių 
protestonų bažnyčiai. Hildos 
ir Petro šlįūbas nieko ben
dro neturėjo su bažnvčia. ši 
graži jauna, porelė tik pasi
rinko grasia vietą dėl apsi- 
vedimo gražiam gėlių darže. 
Kaipo pažangiu protestonų 
parapija, vėlina bile kam, kas 
tik nori, laisvai apsivest šia
me gražiame darže, nes tam 
specialiai prirengta.

šioj gražioj iškilmėj daly
vavo gerokas būrys svečių. 
Po šliūbui visi dalyviai nuva
žiavo ant pietų į puikiai pri
rengtą valgyklą ir svečiai 
buvo vaišinami kalakutiena 
su daugybe visokiu gardumy
nų. Taipgi gėrimai buvo pir
mos rūšies. Taipgi buvo ne
mažai ir šampano. Po taip 
skanių valgių ir gėrimų jau
nieji užprašė visus svečius pas 
jaunosios tėvelius Sidarus į 
namus, 471 N.’E. 31st St. Nu
važiavom pas Sidarus, ten ra
dom stalą apkrautą visokiais 
valgiais x ir gėrimais. Visi 
linksmai baliavojo iki vėlam 
laikui. Svečiai atsisveikinda
mi su jaunavedžiais linkėjo 
jiems laimingo šeimyniško gy
venimo. Jaunavedžiai išva
žiavo praleist medaus mėnesį 
į Kaliforniją. O-jaunosios tė
veliai Sidarai išvažiavo ant 
kokios poros mėnesių į Brock
ton, Mass., nes jie tęn gyveno 
ilgus metus. Dabar išvažia
vo pasisvečiuot pas savo gimi
nes ir pažįstamus.

Linkiu jaunavedžiam lai
mingai praleist medaus mė
nesį ir laimingo šeimyniško 
gyvenimo, nes tai svarbiausia 
žmogaus gyvenime.

Petras ir Hilda turi šviesią 
ateitį, nes abudu rimtai pro
tauja ir turi gėrai mokslo.

3 pusi.—Laisv€ (Liberty, Lith. Daily)— Ketv., Rugp. 4, 1949

Po šių linksmų vestuvių tu
rim biski nesmagių žinučių. 
Liepos 23 d. buvo padaryta 
operacija draugui Antanui 
Meisonui. Nors operacija ne
buvo labai sunki, bet jeigu 
reikėjo pasiduot po peiliu, tai 
jau ne piknikas. Ligonis jau
čiasi pusėtinai gerai. Dar 
ims laiko, pakol galutinai su
stiprės. Iš ligoninės jau iš
leido.

Draugai Meisonai gyvena 
po No. 530 S. W. Tamiami 
Blvd., Miami. Fla. Vietiniai 
draugai ir draugės aplanky
kit sergantį draugą. Linkim 
draugui Antanukui greit pa
sveikti, nes sveikata tai žmo
gaus didžiausias turtas.

šiuo tarpu Miami nieko 
daugiau naujo. Svečių iš žie
minių valstijų ant vasalinių 
atostogų dar neturėjom nieko 
iš pažįstamų lietuvių, oras 
taipgi neblogas. Pagal žie
minių valstijų oro temperatū
rą, tai ten daug šilčiau, negu 
Miami. čionai visuomet vė
sus vėjelis pučia. O naktys 
vėsios, tai galima miegot be 
jokios bėdos. Lietausr irgi 
gaunam tankiai. Pakol kas 
gamta netokia bloga. Kaip 
bus toliau; tai nežinom.

Žarija.

Jau Paliuosuoti 3 Jankiai 
Valdininkai Šanghajuje

Šanghai, Kinija. — Apie 
60 kinų, buvusiu Amerikos 
laivyno darbininkų, apgulė 
amerikinį konsulatą penk
tadienį ir išlaikė nelaisvėje 
tris konsulato valdininkus 
iki sekmadienio, reikalau
dami geresnio atlyginimo 
už jų pašalinima iš darbo.

Konsulatas davė vieno 
mėnesio algą pašalintiems 
darbininkams. Jie reikala
vo bent trijų mėnesių al
gos.

Darbininkai,, pagaliaus, 
nuėmė apgulą nuo konsula
to, kuomet amerikonai su
tiko derėtis dėl atlyginimo 
jiems ir priėmė kinų darbo 
unijų atstovą kaip tarpi
ninką.
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Palaidotas Nepaprastas
Katalikas •

(Tąsa)
Jis ir žygyje eidavo atsargia, medžioto
jo eisena ir, uostinėdamas kelią, mišką, 
žmones, akylai įsižiūrėdavo savo žvit
riomis akimis į tamsą. Tai jiš išmokė 
Tolstonogovą, miestelėną-žydą, žvalgybos 
meno. Anas įgimtos nuovokos dėka pa
sisavino Čeriomuškino metodus, ir daž
nai žvalgybon eidavo juodu dviese. O kai 
žvalgybon eidavo visas Čeriomuškino bū
rys, tai tik savo mokiniui Tolstonogovui 
būrio vadas leisdavo eiti pirmuoju. Jei 
tekdavo atsiskirti arba dalinti būrį į dvi 
grupes, tai antros grupės priešaky jis 
taip pat statė tik savo padėjėją.

pitono rango ženklai. Lenkinąs, jojęs 
raitelių skyriaus priešaky, sustabdė sa
vo arklį.

— Drauge kapitone, kodėl nesisveiki- 
nate? — griežtai paklausė jis.

Kapitonas sustojo, žiūrėdamas į nepa
žįstamą kariškį, nesuvokdamas, ar juo
kauja ar rimtai kalbasi su juo įmantru
sis raitelis. Iki to laiko miškuose į ri- 
kiuotinį paruošimą bei į subordinaciją 
kažkaip ne per daugiausia būdavo krei
piama dėmesio.

Lenkinąs nervingai plekšnojo vytele 
per aulą. .jr

— Kodėl nesisveikinate?
Ištikimas Čeriomuškino draugas Fe- 

dia Mička, toks pat kresnas ir apskrita
veidis, nuo savo kelmo skyrėsi vien švie
sesniais plaukais ir neramesniu būdu, 
ypatingai išgėręs. Tiesa, ir Čeriomuški- 
nas švelnumu bei dideliu linkimu į blai
vumą nepasižymėjo. Vienintele priemone 
nuraminti įsiaudrinusiems būrių va
dams - kelmams, kapitonas Berežnojus 
laikė jau išbandytą dvigubą šauksmą: 
“Komisaras eina!” Išgirdę šiuos žodžius, 
abu vyrukai akies mirksniu pavirsdavo 
mielais, linksmais lokiukais, kurie įlįsda- 
vo kur nors tolėliau į klojimą arba pašiū
rę, kur tyliai ir taikingai niurnėjo apie 

I tai, “kad, girdi, esą išgėrę jie patį pas
kutinį kartą ir kad elgiasi tyliai ir tai
kiai.”

Nepaisant neišardomos bičiulystės, 
tarp Čeriomuškino ir Mičkos ėjo slaptas 
bei aršus lenktyniavimas, ir neduok die
ve, jei kuris nors Mičkos žvalgų būdavo 
papeikiamas už blogai atliktą žvalgybą, 
o tuo tarpu Čeriomuškino vyrukai būda
vo giriami ar jiems dėkojama. Tada Mič
ka vaikščiodavo niūrus, o vargšas nusi
kaltęs žvalgas bijodavo pasirodyti savo 
vadui į akis, kol kokiu nors pramuštgal
višku žygiu nepataisydavo savo reputa
cijos.

Ypatingai buvo skaitomasi su sky
riaus vadu Gomozovu. Tylus bei romus, 

| jis pasižymėjo savo ištvermingumu ir 
galėjo eiti žvalgybą po kelias paras iš ei- 

/ . lės tikrąja to žodžio prasme. Jį papras
tai mes siųsdavome į tolimus žvalgybos 
reidus, kartais šimtus kilometrų į šalį 
nuo dalinio kelio.

Kiek atskirai laikėsi raitųjų žvalgų 
būrys. Anksčiau jam vadovavo Miša Fio- 
dorenka, pramintas “Bo-bo-bute.” Mat, 
jis šiek tiek mikčiojo ir kai užeidavo tro
bon, sakydavo, trindamas rankas ir juo
kindamas savo kovotojus bei šeiminin
kus:

— Bo-bo-bute, virk bulvukių, nešk šen 
agurkus, o puslitrį kareivis visada susi
ras. Išgerkim, mieloji se-senute.

Po tokios įžangos tetos visada vaišin
davo su džiaugsmu.

Miša Fiodorenka buvo sužeistas Buch- 
čoje drauge su Gorkunovu, ir mes juos 

f išsiuntėme į Didžiąją žemę pačiu pir
muoju Lunco lėktuvu. Dabar skyriui va
dovavo sibirietis Saša Lenkinąs, pramin
tas “Ūsočium.” Ūsočius prasiveržė iš ap
supimo ties Oržica dar 1941 metų rugsė
jo mėnesį ir atvyko pas Kovpaką. Pasi
žymėjo kariška mankšta, šėlimu, menka 
disciplina ir ypač mėgo arklius, kuriais 
meistriškai jodinėjo. Savo sėdėsena ant 
arklio jis žavėdavo Mi
chailą K u z m i č i ų Šiem enis- 
tą. Rengdavosi visuomet tvarkingai, pa
sakyčiau — puošniai. Turėjo jis ir trū
kumų: silpnokas buvo “moterų srityje.” 
Tačiau kaltinti jį dėl to buvo sunku, ka- 

” dangi ar tai dėl jo išorės, ar šiaip dar 
dėl ko nors kito, bet merginos ir jauna
martės pačios lipo prie jo, lyg musės prie 
medaus. Vienu žodžiu, visi jo privalumai 
ir trūkumai buvo grynai kavaleristinio 
pobūdžio, ir niekam iš mūsų nė į galvą 
negalėjo ateiti, kad tasai šaunusis “gu- 
saras” iki karo dirbo ultrataikingos spe
cialybės darbą — buvo miško pramones 
ūkio buhalteriu.

Turėjo jis dar vieną trūkumą: mėgda
vo pasijuokti iš kitų susivienijimų parti
zanų, menkai kariavusių. Atsimenu, kai 
Kovpakas pirmąkart buvo atėjęs į Brian- 
sko miškus, Lenkinąs jojo kartą per 
Smir-eži kaimelį, kurį buvo užėmęs stam
bus partizanų dalinys, susidedąs iš ka
riškių. Iš priešakio į Lenkiną ėjo žmo
gus kariška uniforma su kilpelėmis ant 
pečių, kur buvo prisiūti savo darbo ka-

Kapitonas sumišęs pažiūrėjo į nežino
mą viršininką. Kariška apranga, įspū
dingi ūsai ,puikus arklys ir, svarbiausia, 
du trofėjiniai pistoletai prie diržo ir nau
jas vokiškas balnas — labai reti trofėjai 
mažai kariavusiuose “miškiniuos” ne
judriuos daliniuos — kapitonui rodyte 
rodė aukštus nepažįstamojo įgaliojimus.

— Prašau atleisti, drauge viršinin
ke... — sumišęs mikčiojo jis.

— Atsiprašymo čia maža, paėjėkite 
atgal... virkiau, vikriau. Dabar — ženg
to m-a-a-arš... — komandavo grandinis 
Lenkinąs suglumusiam kapitonui. Anas 
žygiavo prieš jį rikiuotės žingsniu. Išba
ręs kapitoną už tai, kad krūtinės neiš
tempiąs pirmyn, kad pilvą neįtraukiąs, 
o taip pat, kad ir alkūnės deramo j aukš
tumoj nemokąs laikyti ir dar kiek pava- 
rinėjęs jau visiškai apkvaišusį, Lenkinąs 
nušuoliavo sau; lydėjusieji jį raiteliai 
vos nepavertė niekais jo užmačios, ėmę 
prunkšti į rankoves, žiūrėdami, kaip ka
pitonas “rijo” akimis eilinį žvalgą.

Taigi ir išplepėjo daliny apie tą įvykį.
Sekančią dieną visi partizanai labai 

džiaugėsi Lenkino išdaiga. Gandai apie 
tai pasiekė ir vadovybę. Komisaras pa
sišaukė Lenkiną ir ėmė jam griežtai prie
kaištauti. Tas klausėsi, klausėsi, o pas
kui blerbtelėjo:

— Drauge komisare, o gal mūsų eili
nis pas juos ir į generolus tiktų. O aš, 
šiaip ar taip, vis dėlto esu skyriaus va
das.

— O koks čia gudravimas? — įsikarš
čiavo komisaras. Jis dar ilgai kepino vik
rųjį kavaleristą - pramuštgalvį.

Tam nuėjus, Kovpakas, sėdėjęs iki tol 
tylėdamas, pasikreipė vežime ant kito 
šono.

— Laikyti vyrukus reikia, kad nepa
sileistų. O vis dėlto iš to vaikino bus nau
dos. Jis išdidus, o be išdidumo koks ka
reivis? Ne, Semionai Vasiljevičiau, tu jo 
už tai daugiau nebark. . . Iš tų kapito
nų, kur po miškus išsislapstė, naudos vis 
vien nesulauksi, o iš to ūsočiaus bus ko
votojas, kaip aš gyvas esu,' bus...

— Na, žinai, taip mes galime toli nu
eiti, — atkirto komisaras.

— Toli ar arti, bet juk žmogus už sa
vo dalinio garbę kovoja. O jei tai jam 
išeina chuliganiškai — mūsų reikalas 
sudrausti. Veršigora, nagi, pasiųsk Len
kiną pačio sunkiausio reikalo atlikti, ir 
tegu sau savanorių pasiieško...

Komisaras pasitraukė į šalį.
Po pusvalandžio Kovpakas priėjo prie 

komisaro palapinės ir taikingai prakal
bo:

— Semionai Vasiljevičiau, o aš aname 
kare taip pat didžiausias chuliganas bu
vau. Tokių išdaigų prasimanydavau, kad 
kur tau... Blogiausia kare, kai žmogus 
nei žuvis, nei mėsa... O iš chuligano žmo
gų padaryti galima... O čia vis dėlto bu
halteris... Galima sakyti, chuliganas su 
vidurinių išsilavinimu. Teisingai kalbu?

— Gerai, sutinku, — prajuko Rudnio- 
vas.

Kaip treciojoj kuopoj,' taip pat ir žval
gyboje buvo žmonių temperamentingų, 
originalių bei atkaklių. Žvalgo darbas 
suteikdavo tiems žmonėms ypatingų 
bruožų. Žvalgas visada dirba akis akin 
su mirtimi. Todėl nenuostabu, kad jų 
tarpe daugelis smarkiai priprato prie 
alkoholio. Buvo, tiesa, nerašyta taisyklė 
— niekada negerti žvalgyboje uždavinį 
vykdant.’Ir to būdavo laikomasi be prie
kaišto, o už retai pasitaikančiusx nusi
žengimus žvalgai susidorodavo su kaltu 

~ ninkais patys ir vadovybei beveik nesi
kišant.

(Bus daugiau)

Liepos 23 dieną likosi pa
laidotas Frank Murphy, 
Jungtinių Valstijų Aukš
čiausio Teismo teisėjas.

Pagal tūkstantinės mi
nios žmonių reikalavimą, jo 
kūnas buvo pašarvotas De
troito miesto rotužėj, kur 
majoro vietą jis turėjo lai
ke ’30-tų metų bedarbės.

Per visą dieną šimtai 
tūkstančių lankė miesto ro
tušę, kad atiduoti paskuti
nį atsisveikinimą katalikui, 
kuris ištikro nuoširdžiai ir 
teisingai bandė pildyti savo 
įsitikinimus.

Jo obalsis visą gyvenimą 
buvo: “mylėk savo artimą 
žmogų, kaipo pats savę.” 
Jis mirė nepalikdamas nie
ko iš savo gyvenimo už
darbio, nes rėmė pagal sa
vo išgalę tuos, kam reikėjo 
paramos.

Nebuvo jis toks, kaip 
mūsų šių dienų kuniginė 
hierarchija; kurie būk moki
na savo pasekėjus dievo į- 
sakymų, bet mirdami palie
ka savo gaspadinėms šim
tus tūkstančiu, c

Teisėjas Frank Murphy 
nėjo išpažinties vien tik dėl 
to, kad po jos jis galėtų iš- 
naujo apgaudinėti, apsukti 
ir neteisingai ir veidmaiš- 
kai kitus puldinėti. Jis pri
silaikė tų dogmų, į kurias 
tikėjo, o neveidmainiavo, 
kaip daro taip vadinami ka
talikų vadai.

Esant jam Aukščiausio 
Teismo teisėju, geltonoji 
spauda pasiutusiai jį puolė 
už jo išnešamus nuospren
džius, kurie lietė paprastą 
žmogų. Bet ta pati spauda, 
po jo mirties, išnešė eulo- 
gijas už jo pasidarbavimą 
dėl “underdog.”

Taipgi buvo sugužėję visi 
hųfokritai į jo laidotuves, 
nors pastoviai kovą varė' 
prieš jį.

Kada unijos pradėjo or- 
ganizoutis 1936 metais, tai 
Michigan valstija buvo ta, 
kur auto darbininkai buvo 
kuo daugiausiai išnaudoja
mi. Kilus “sitdown” strei
kui po visas įmones, Frank

Murphy buvo Mich, valst. 
gubernatorium. 1937 me
tais ant jo buvo daroma 
kuodidžiausias spaudimas, 
kad jis tuos streikierius su 
pagalba valstijinės milicijos 
išmuštų iš dirbtuvių.

Bet Frank Murphy ne
klausė tų veidmainių ir ti
kėjimo hipokritų iš jo pa
ties bažnyčios, kad su krau
jo praliejimu nuveikti tuos 
darbininkus, streikuojan
čius už pagerinimą savo 
būklės. Priešingai, jis iš
šaukė visą valstijos milici
ją ir pastatė ją daboti, kad 
kompanijų organizuojami 
mušeikos nepralietų nekal
tų darbininkų kraujo.

Tame laike prakeikė jį 
visa parsidavusi geltono
ji spauda, prakeikė jį jo 
paties tikėjimo kardinolai 
ir vyskupai, prakeikė jį 
Gen. Motors, Fordas ir 
Chrysleriai.

Esant jam gubernatorium 
ir miesto Detroito majoru, 
sukčiai neturėjo jokios sau 
progos, kad apsukus arba 
išnaudojus mažiau supran
tančius.

Gemblerystė valstijoj bu
vo galutinai išnaikinta, nes 
valstijos policijai buvo per 
jį duotas įsakymas, kad jų 
darbas, jeigu nori jį palai
kyti, tai suėmimas ir nutei
simas visokių sukčių, o ne 
puolimas nekaltų žmonių, 
kaipo raudonųjų.

Esant miesto majoru, bu
vo tas pats. Laike didžio
sios bedarbės, kada keli 
tūkstančiai apsupo miesto 
rotušę, jis įnejusiam prie 
jo komitetui reikale sutei
kimo pašalpos bedarbiams, 
pasakė, “kad jūsų čia ran
dasi dar permažai. Jeigu 
būtų koks šimtas tūkstan
čių, tada aš galėčiau pri
versti savo tarybos narius 
daugiau ką tame klausime 
daryti. Dabar jie atsisako 
manęs klausyti.”

Jo paskirtam policijos 
viršininkui taipgi buvo duo
tas griežtas įsakymas ne
persekioti darbininkų, bet 
prižiūrėti tyarką ir gaudy-

ti sukčius ir piktadarius.
Tai ne dabartinio Van 

Antwerpo n u s i statymas, 
kuris, būdamas demokratu 
ir taip lygiai Romos katali
ku, savo paskirtam polici
jos viršininkui davė įsaky
mą: “pirma šauk, o paskui 
patyrinėk.” Gembleriai ma
žai užkabinami, » o nekalti 
žmonės puolami ir perse
kiojami.

Taip, netekome nepapra
sto kataliko, Frank Mur-i

phio.
Juokiai sau į rankovę 

visi kiti veidmainiai ir hi- 
pokritai iš jo mirties, nes 
likosi prašalintas jiems bi
zūnas, nors viešai, veidmai
niškai jo mirtį apgailestau
ja- ' . . . .

Apgailestauja jo mirų ir 
širdingai tik darbo klasės 
žmogus, nes neteko dar vie
no sąžiningo užtarėjo savo 
būklės pagerinimui.

Sk—is.

Laisvoji Sakykla
Dar Dėl Kiaulių ir Rūkorių

Liepos 30 Laisvėj tūpusį 
Rūkoriaus Sūnaus straips
nelį — “Turėčiau Kiaulių 
Atsiprašyti,” perskaičius, 
uždaviau sau klausimą: Kas 
iš tikro gi turi daugiau 
mandagumo — rūkorius ar 
kiaulė? Išvada buvo aiški. 
Mat, kaip dažnas Lietuvos 
piemenėlis, turėjau ir aš 
kiaules ganyti — iš ‘bulvių 
jas gainioti. Ir, “no kid
ding,” jų migis kiekvieną 
rytą būdavo švarutėlis. Bet 
čionai, mūsų kultūringoj 
Amerikoj, kur tu įžengsi, 
visur tave dūmais apnuo
dys, visur grindys pelenais 
ir nuorūkomis užterštos (o 
tai dar labai gerai'— džiau
kis, kad tie pelenai ne ant 
tavo drabužių, ar ne tavo

akyse).
Tokį “malonumą” visur 

patirsi: Prie darbo, ant 
gatvės, kelionėj, ar salėj 
“besilinksminant.” Būna 
atsitikimų, kad bent 3-4 ci
garai tavo pašonėse “šniokš
čia.” Na, sveikas ir bandyk 
“įsidžiojnyk” scenoj persta
toma eiga. Pabandytum, 
gerbiamasis, vieną iš tokių 
“džentlemonų” perspėti, tai 
jis tik ranka numos, arba 
nuo tabokos parudusius 
dantis pašiepiančiai tau pa
rodys.

Tokius sutvėrimus vadin
ti kiaulėmis, būtų garbės 
jiems teikimas, o kiaulių 
paniekinimas... Rūkoriaus 
Sūnau, tamsta kiaules per 
daug paneigei!

Nėrūkoriaus Sūnus.

Federalis namų statybai tvarkyti viršininkas Tighe E. 
Woods tariasi su savo architektu Richard J. Barr, 
statydinimui tokių jo namukų padariusiu planus. Apa
čioje, viduje tokio namuko, jis kalbasi su savo sekre
tore Billy Farrell. Woods tą savo “ramblerette” pa
statydinęs parodyti, kad esą galima pigiai pastatyti 
namukų. Jie norįs tą parduoti už apie $6,750 ir tikisi, 
kad su $50 savaitinių pajamų šeimos išgalėsiančios to
kias nupirkti. Kiti kontraktoriąi sako, kad tokią “pa
šiūraitę” ir jie pastatydintų už tiek ar už dar pigiau.

Baltimore, Md.
Del Važiavimo
Į Laisvės Pikniką

Kaip jau žinoma, dienraš
čio Laisvės piknikas Philadel- 
phijoj įvyks sekmadienį, rug
sėjo, 4 d. Kaip kasmet, taip 
ir šiemet baltimoriečiai ruo
šiasi skaitlingai dalyvauti 
Laisvės piknike. Tam reika
lui yra užsakyti busai, kurie 
išvažiuos nuo Lietuvių svetai
nės 8:30 vai. ryto. Viskas, 
ko dabar reikia, tai norintiem 
važiuoti į pikniką įsigyti bi
lietus. Bilieto kaina į abi pu
ses $3.50, kuriuos galima 
gauti pas sekamus draugus: 
A. Čepulis, J. Pivariūnienė, 
M. Seimis, J. Balsis, N. Lap- 
patienė, P. Paserskis ir pas 
kitus LLD 25 kp. narius. Kam 
paranku, tai bilietus galima 
įsigyti pas mane (N. Stanke
vičius, 111 S. Pappleton St.). 
Mane galima rasti namie bi
le dieną ir bile laiku. Pa
geidautina,. kad visi bilietus 
įsigytumėt iki rugpjūčio 20 
d., mat, reikia iš anksto žino
ti, kiek iš viso turėsime pasa- 
žierių, kad neįvyktų nesusi
pratimų su busais. Už drau
gišką kooperaciją būsiu dide
liai dėkingas.

Ateinantį sekmadienį, rug
pjūčio 7, įvyks labai iškil
mingas piknikas, kurį rengia

vietinės LLD ir LDS kuopos, 
pas KardaŠių, Evergreen par
ke. Kadangi vieta visiem ži
noma, tai apie ją ir kalbėti 
nėra reikalo.

Kviečiu gerbiamą publiką 
skaitlingai atsilankyti ir links
mai laiką praleist?. Busas iš
eis nuo Lietuvių svetainės, 11 
vai. ryto. Kelionė į abi pu- 
s,es vienas doleris.

Onų išvažiavimas, rengtas 
pas Deltuvus, Hanover, Md., 
buvo vidutiniškai pasekmin
gas. . -

■ Prie progos, noriu primint, 
kad LLD 25 kuopos mėnesi
nis susirinkimas įvyks 8 d. 
rugpjūčio, 8 vai. vak., papras
toje vietoje. Visus narius 
kviečiu dalyvauti, nes, tarp 
kitų reikalų, turėsime atlik
ti Centro Valdybos nominaci
jas. V. Stankevičius.

__________ 1__

Bristol, Conn.
Per ilgą laiką" neteko susi

tikti nei su vienu bristoliečiu, 
kaip tai su J. Maršalioniu, J. 
žvingilu ir kitais. Pastarieji 
prie progos paremia darbo 
liaudies reikalus. O kaip, ar 
nebūtų galima jums susidaryt 
kelios mašinos atvykti 14 d. 
rugpjūčio į dienraščio Laisvės 
naudai pikniką, Hartforde?

Pasiruoškite jame daly vau r

Philadelphijos Piknikas
Philadelphiečiai labai rūpinas^ surengimu didžio
jo pikniko, paramai dienraščio Laisvės,, kuris 
įvyks* Labor Day šventėje, rugsėjo-September 4^ą, 
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 Avet Pradžia. 8-tą 
valandą vakare. Visi dienraštį Laisvę branginan
tieji žmonės yra širdingai kviečiami dalyvauti, tą- 
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 kelionė $3.25 
į abi pusi.
Norime girdėti, kas yra daroma Baltimorėje; 
Scrantone, Wilkes Barrėje, Shenandoah ir kitur. 
Visi norime pasimatyti su tų miestų žmonėpiis 
šiame didžiajame sąskridyje. Iš visur ir iš anksto 
rengkimės važiuoti į šį puikų pasilinksminimą.

Laisves Administracija.

4 pusi.—Laisvė (Liberty, Li th. Daily)—Ketv., Rugp. 4, 1949



ELIZABETH, N. J.
Nuotrupos iš Singerio Kom

panijos Darbininkų Streiko

Singerio kompanija su pa
galba nepriklausomos unijos 
mane pakirsti CIO 401 loka- 
lo autoritetą ir tuomi sulau
žyti darbininku streiką. Bet 
laimėjo tiek, kiek Zablackas 
ant muilo!

Nepriklausoma unija labai 
skerečiojosi, kad ji turi di
džiumą Singerio darbininkų 
su savim. Kompanija, pa
siremdami tuo blofu, manė, 
kad jai pavyks be jokių są
lygų darbininkus sutraukti 
atgal darban ir kad viskas 
bus gerai ir užbaigta.

CIO 401 lokalas sakė: Gy
rimasis su nepriklausoma uni
ja, kad ji turi didžiumą na
rių, yra niekas daugiau, kaip 
tik apgaudinėjimas savęs ir 
kiršinimas darbininkų vienų 
prieš kitus.

Tokią kompanijos taktiką 
pasmerkė Union County CIO 
Industrial Committee. Tą pat 
padarė ir N. J. valstijos CIO 
Industrial Council .

CIO 401 lokalas pareikala
vo balsavimų, kad parodyti 
kompanijai, kas iš tikrųjų at
stovai! ia Singerio darbinin
kus. Valstijos Taikintojų Ta
ryba su tuo sutiko. Taipgi 
abi unijos sutiko, kad kuri 
unija išeis laimėtoja, pralai
mėjusi unija nekenks laimėju
siai per metus laiko. Balsa
vimai nutarta už savaitės lai
ko.

Prasideda kampanija. Pasi
rodo dvi prieš vieną: Singe
rio kompanija ir nepriklau- j 
soma unija iš vienos pusės, ! 
CIO — iš kitos. Kompanija | 
beveik kasdien streikieriams ' 

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST

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

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

telefonuokite: '
SHoreroad 8-9330

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

Specialistai Pritaikymui 
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams

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

Paul Gustas Funeral Home,
INC.,

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

LIETUVIS ^LAISNIUOTAS GRABORIUS 
Telefonuokite dieną ar naktj 

EVergreen 7\4774

▼□Y
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.

rašo laiškus su visokiais gąz- 
dinimais ir skelbimais ir už
akcentuoja, kad streikas yra 
instiguotas per komunistus, ir 
kadangi CIO vadovybė nėra 
pasirašiusi n e k o m u nistinės 
priesaikos, tai negauna patar
navimo iš NLRB. Tai kom
panija nieko bendro nėturė- 
siaųti su CIO unija ir ragina 
visus eiti ir balsuoti. (Balsa
vimus tvarkė N. J. Taikintojų 
Taryba. Patvarkyta buvo se
kamai: CIO 401 Local, In
dependent, No Union). Kom
panija ragino balsuoti ir tuos, 
kurie pirmiau nepriklausė 
401 lokalui. Laikraščiai per
spausdina visus kompanijos 
laiškus, siustus darbininkams, 
su Įvairiais komentarais ir ke
lia komunistini pavojų Ame
rikos industrijai. Editorialuo- 
se gązdina ir ragina darbi
ninkus balsuoti už nepriklau
somą uniją. Nepriklausoma 
unija turi savo organizacinį 
viešą susirinkimą. Kalbėtojais 
būna kelių nepriklausomų 
unijų atstovai. Tos kalbos 
panašios ir kompanijos kal
boms. Peikia CIO, giria sa
vas unijas. Mitingas išeina 
labai mizernas. Laikraščiai 
skaitliuoja apie 3()0 dalyvių. 
CIO suskaito tik 216, o jos 
narių tik apie 100 ypatų.

Kitas mitingas įvyksta bis- 
kį skaitlingesnis, po labai sti
pria policijos apsauga. Ka
dangi mitingai labai mizferni, 
streikieriai jais nesiinteresuo- 
ja. Tai nepriklausomų uni
jų viršininkai vienas po kitam 
pareiškia, kad jie nenori kiši 
tis į Singerio kompanijos dai> 
bininkų streiką, t. y. būti 
streiklaužiais. Tik vienas kai- 

bėtojas Mr. Swan, kuris save 
titulavosi Independent Union, 
Ine., prezidentu, buvo vyriau
siu kalbėtoju, ir tos unijos 
advokatas.

Kadangi naujos unijos mi
tingai pasirodė labai mizer- 
ni, tai kompanija pasiuntė 
formanus, kad kiekvienas ma
tytų savo darbininkus ir pa
sikalbėtų ir paragintų balsuo
ti.

Suprantama, CIO unija irgi 
nesnaudė: Ji pasmerkė kom
paniją už gązdinimą darbi
ninkų raudona silke ir pasiū
lė* kompanijai, jei ji sutinka 
derėtis su CIO, tai jie sutin
ka pasirašyti nekomunistinę 
priesaiką.

Įvyko balsavimai. Pasek
mės: CIO 401 lokalas gavo 
4,003 balsus. Independent li
nija—2.500 balsų. No Uni
on—33 balsus.

Po visų tų gązdinimų ir 
grąsinimų ir pusėtinai ilgo 
streiko, pasirodo, kad darbi
ninkai jau supranta savo rei
kalus, ir juos apgauti nėra 
jau taip lengva.

Dar vienas didelis burbulas 
buvo padarytas iš policijos 
pusės balsavimo dienoj. Bal
savimo vietoj, kuri buvo pa
prastoj mokykloj, visą bloką 
aplinkui buvo sutraukta tiek 
daug policijos, kad savo gy
venime nesu matęs. Visi su 
taktiniais kuolais ir, rodosi, 

asirengę ką nors atakuoti.' 
Rinkimai praėjo ramiai, be 
menkiausio incidento.

Po rinkimų kompanija tyli. 
Koki jos planai bus ateityje, 
dar nėra žinoma.

Panašus dalykas Singerio 
komp. darosi ir Bridgeport, 
Conn. Ten irgi CIO unija 
veda streiką. Streikuoja 1,- 
500 darbininkų. Ten irgi 
bandoma organizuoti nepri
klausoma unija. Kaip ma
tyt, kompanijai nesiseka ir 
tenai.

Elizabethe išvakarėse bal
savimo CIO įvyko labai dide
lis mitingas. Mitinge buvo 
atstovai nuo visų Singerio 
siuvamųjų mašinų dirbtuvių, 
esančių Jungtinėse Valstijose 
ir Kanadoje. Taip pat atsto
vai nuo kitų dirbtuvių su ge
ra morale ir finansine 4 para
ma.

CIO vėl ragina gubernato
rių ir Taikintojų Tarybą ir 
miesto majorą, kad ragintų 
kompaniją prie derybų su 
darbininkais, ir nurodo, kad 
dabar jau tikrai aišku visiems, 
kas atstovauja Singerio. kom
panijos darbininkus. Taip 
pat daro nusileidimus apie 
skublnimo sistemą. Sutinka 
leisti darbininkams balsuoti, 
kurie dirba tuose skyriuose,: 
Ar jie nori tos sistemos, ar 
ne. Jei kompanija derėtusi, 
gal būt unija priimtų ir 1948 
metų kontraktą. Ignas. * »

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway •. 

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY
» Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. V.

Tel, EVergreen 8-9770

Van A. Bittner, 64 metų, vie
nas iš aukštųjų CIO viršinin
kų, mirė Pittsburghe, širdies 
liga. Buvęs United Mine 
Workers nariu nuo 11 metų 
savo amžiaus, jisai atėjo į 
United Steelworkers 1936 
metais. O paskiausiuoju lai
kotarpiu buvo vedėju organi
zavimo darbininkų unijosna 

pietinėse valstijose.

Detroit, Mich.
Kas Girdėtis po Detroitą

šiuomi laiku Detroite ir 
Michigan valstijoj praplito 
taip vadinamas “Infantile 
Paralisis.” Jau keli vaikai 
mirė. Liga tiesiog pasirodo 
pavidale epidemijos.

Detroito sveikatos depart- 
mentas, taip lygiai ii’ Michi
gan valstijos, pataria saugo
tis užterštų vandenų, nepa
taria leisti vaikus į tokius 
vandenis maudytis.

Karo reikalams tai bilijo
nais dolerių mėtome, bot kad 
apvalyti upes ir ežerus—tai 
pinigų nėra!

General Motors per tris 
mėnesius uždirbo gryno pelno 
tik vien del stakholderių po 
$3.72 už šėrą. Per šiuos 3 
mėnesius laiko kompanija 
pardavė už 400 milijonų do
lerių daugiau savo produktų, 
negu, metai laiko atgal, 

z .

Bet kad įvesti užtikrinimą 
darbininkui senatvės padėji
me, tai verks krokodiliaus 
ašaromis, kad to negali at
likti, nes neuždirba užtekti
nai.

Fordas reikalauja iš unijos 
užšaldyti algas ir nenori nė 
kalbėti apie senatvės pensiją. 
To paties prisilaikys ir Gen. 
Motors. Bet Gen. Motofs tu
rėjo 40 milionų dolerių išda
linimui didesniems boseliams, 
kaipo dovaną už gerą engimą 
darbininkų šį metą. *

★
“Free Press” net editoria- 

luose pradeda išeiti prieš to
limesnį plėtimą Marshallo
plano. Sako: “Pagalba Eu
ropai per EGA ir ekonominiai 
dadėjimai prie Atlanto Pak
to ir pono Trumano drąsus 
naujas '‘Point Four’ progra
mas tiesioginiai liekasi pa
prastu raketų.”

★
Detroito Lietuvių Kliubas 

susirinkime, laikytame liepos 
24 d., įgaliojo osamą komi
siją surast, ar galima padi
dinti tą senąjį, .namą dėl 

kliubo buveinės, o jeigu ne, 
kad greitu laiku priduotų 
surastus žemės plotus, kur 
galėtų statyti naują kliubo 
buveinę narių aptarimui.

★ .
L Pradedant su šeštadieniu,, 
liepos '30 diena, daugelio li
nijų busų .ir karų vežimas bus 
sumažintas. Palaikys, D.S.R, 
sakė, tik tokį pat patarnavimą 
iš ryto ir vakare, važiuojant 
į darbą ir iŠ darbo. Kituose 
laikuose kursavimas busų ir 
karų bus sumažintas. Rep.

Washington.— šešios žy
dų organizacijos ragino 
Kongresą neskirt pinigų pa
rapijinėms mokykloms.

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

KRISLAI f
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

nas kunigas nėra kitokios 
meilės išpažinęs. Kodėl Bal- 
kūnas turėtų būti išimtis?

★ ★ ★
Dirvos redaktorius Vincas 

Rastenis tant pirštų suskaitė, 
kad iš Lietuvos bolševikai 
žmones kraustė per aštuonis 
sykius ir kiekvienu sykiu iš
gabeno lygiai po šimtą tūks
tančių brolių lietuvių. Jis 
mano, kad ir to dar neužteks. 
Dar bus keletas kraustymų ir 
ateis laikas, kada vargšėje 
Lietuvoje nebeliks ne pėdsa
ko mūsų garsiosios lietuviškos 
giminės!

Bet Rastepis smarkiai atsili
ko: Grigaitis ir šimutis jau 
seniai iškraustė Sibiran visus 
lietuvius iš Lietuvos. Bago- 
čius sako, kad jau seniai Lie
tuvoje beliko til< kalmukai ir 
kirgizai.

Šį sekmadienį Worcester, 
Mass., prasidės dviejų savai
čių lietuviška meno mokykla. 
Nepaprastas, gražus įvykis 
mūsų kultūriniame gyvenime. 
Pažangioji visuomenė teisiu-

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

Meno Mokyklos reikalai: Kurie 
rengiatės atvykti į Meno Mokyklą, 
rugp. 7-21 dd. ir nesate buvę Olym
pia Parke, matydami keblumų ten 
nuvykti, prašome važiuoti j Lietu
vių Salę, 29 Endicott St., ten bus 
kas pristatys j Olympia Parką.

Kom.
(177-178)

MONTELLO, MASS.
LDS Pirma Apskritis ruošia pik

niką, rugp. 7 d., LT Namo Parke. 
Pradžia 11 vai. Kviečiame visas 
Naujosios Anglijos kuopas ir pavie
nius dalyvauti metiniame piknike. 
Bus valgių, gėrimų ir gera orkestrą. 
Komisija kviečia visus, be skirtumo, 
dalyvauti.

(177-178)

Metinis Piknikas
Įvyks rugpjūčio (Aug.) 7 d., Lie

tuvių Tautiško Namo Parke, Win
ter St. ir Keswick Rd., pradžia 1 
v. dien, rengia Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo 1-ma Apskritis. Visas 
šio apskričio kuopos rengkitės ma
siniai dalyvauti šiame piknike. — 
Gco. Shimaitis. ' (175-17)

j ■__________________________

HARTFORD, CONN.
Atydai LLD 68 kp. nariams! Gal 

ne visi žinotb, kad' kuopos susirin
kimas įvyks 8 d. rugp. Tad prašomo 
jsitėmyti datą ir dalyvaukite, nes 

; bus nominacijos į Centro Valdybą. 
Kitas dalykas, artinasi Laisvės pik
nikas, kuris įvyks rugp. 14 d., turi
me daug aptarti. Valdyba.

(177-178)

SHENANDOAH, PA.
LDS 17 kuopa rengia pikniką ku

ris įvyks rugpjūčio (Aug.) 7 d., ant 
Laisvės kapinių, pradžia* 10-tą vai. 
ryto ir tęsis iki vėlumos. Kviečia
me iš visos apylinkės dalyvauti šia
me piknike. Pasilinksminkime kol 
oras gražus. Gaspadinčs rengia ge
rų valgių ir visokių gardumynų. 
Pelnas yra skiriarpas civilių teisių 
gynimui. — Rengėjai. (175-176)

HARRISON, N. J.
LLD 136 kuopos susirinkimas 

įvyks rugpiūčio-August 5 d., 7:30 
vai. vakare, toj pačioj vietoj. Apart 
svarbių reikalų, Jonas Degutis iš
duos raportą apiq buso keliavimą į 
Laisves pikniką ir Atgal. Taigi, būki
te visi. • V. ž.

(176-177)

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

nudegimo. ' \
Nusideginus reik pamirkyti ske 

pečiukę j 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 jant 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 karštį atsigu
lus aukštieninku įleiskit xIašą vais
tų ir užsimerkę palaukit dvi minu
tes. Tada bus gerai. Atkartoti kas 
2 valandas, kol sustos sopoti.

Kaina 95c
No. 5. — Šis vaistas geras nuo 

plaukų ir galvos niežėjimo.
Jej galvą niežti, vartok šią poma 

dą taip: palme 3 lašus ant delno ir 
trink kokias 2 minutes. Sustabdo 
niežėjimą ir žmogus jaučiasi gerai 
Bonkutė — $1.59.

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

\ J. MACIIINSKAS, 
295 Silver St., So. Bpston 27, Mass. 
Šie vaistai yra skelbiami per Am- 

berlando Radio pusvalandį.

gai gali pasididžiuoti. Jai lie
tuvybės kėlimas ir išlaiky
mas nėra tuščia pasigyrimo 
frazė.

Leiskite man palinkėti tiek 
šios mokyklos mokytojams, 
tiek mokyklos nariams, ge
riausio pasisekimo. Žinau*, 
jog kiekviena valanda bus 
naudingai, gražiai ’ suvartota.

ŽINIOS — Lopai
Washington. — Ameriko

nų valdomas “Pasaulinis’’ 
Bankas, paskyrė Suomijai 
$12,000,000 paskolos.

1 •

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 SPECIALISTAI.

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

Tel. EVergreen 7-6288

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
EVergreen 4-9407 SHUFFLE BOARD

5 pusk—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— Ketv., Rugp. 4, 1949

Pajieškojimai
Paieškau«apsivedimui turtingo vai

kino, ne jaunesnio 60 m. Turi būt 
apdairus, -nagingas, geras gaspado- 
rius. Aš gyvenu toli nuo miesto ir 
toli nuo lietuvių; mano farma maža, 
bet brandi — duoda gerą pragyve
nimą. Kam nubodo triukšmingas 
miesto gyvenimas, atsišaukite. Ve
dybų atsitikime, jaunasis turėtų 
įnešt dešimts tūkstančių, tai jam 
aprašysiu pusę. Čia senas žmogelis 
turėtų progą dar kartą pažvelgti į 
gamtos grožį, prižiūrėdamas mede
lius, uogakrūmius, gėles, porą kar
vučių. Čia turėtum progą prisitaikyt 
sau dietą-maistą, kad tik pagerint 
sveikatą ir prailginti amžį. Antra
šas: Avanta Farm, Ulster Park, N. 
Y. ' (177-179)

MATTHEW A. 
BUYUS' 

(BUYAUSKA8) 

□ ’ 
Laidotuvių Direktorius 

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

MArket 2-5172
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Tarp Brooklyno 
Lietuvių

Prieš kiek laiko atgal šioj vie
toje buvo parašyta, kad Wal- 
teris Meiliūnas ir Ignas Dau- 
žiekas turėjo priprasti prie 
naujų darbo aplinkybių.

Bet tai buvo tik šio kores
pondento netiksli klaida. Pasi
rodo, kad jie yra geri barten- 
deriai ir gali dirbti prie bile 
aplinkybių.

Už pirmesnį rašinį šis ko
respondentas atsiprašo Walte- 
rio ir Igno.

Džimio Sutkaus šeimyna, iš
buvus Rochesteryje, Niagara 
Falls, N. Y. ir dar keliose vie
tose, po savaitės laiko, sugrįžo.

Brooklyniečiams parvežė ge
rų linkėjimų ir kartu parsive
žė gerų įspūdžių: Antanas 
Krasnickas, Sutkaus žentas, 
sako, kad visur, kur jie lankė
si, žmonės labai draugiški ir 
visur gražiai juos priėmė. Jis 
jiems už tai dėkingas.

Pavažiavę kiek nuo Niagara 
Falls atrado labai gražų par
ką, vadinamą Watkins Glenn; 
ten pat yra mylios ir pusės 
kalnas, ant kurio užsilipę Sut
kaus šeima norėjo pamatyti 
Williamsburga ir pamatyti, ką 
veikia “Pop” Sutkus. Bet die
na buvus neaiški, tai ir nematę.

Pranas Domikaitis, šalia 
Laisvės įstaigos turįs savo res- 
tauraną, džiaugiasi, gavęs sau 
darbininku savo seną draugą, 
kruoniškį dzūką Andrių Milke
vičių. Pranas ir Andrius buvo 
kadaise restaurano partneriais 
Worcester, Mass. Juodu abudu 
yra šio darbo meistrai: gerai 
pagamina valgius.

Beje Andrius Milkevičius 
norėtų susisiekti su savo bro
liais Adacium ir Juozu Milke
vičiais. Patys, ar juos žinanti, 
praneškite Andriui Milkevičiui: 
417 Lorimer St., Brooklyn, N.

TEATRININKAMS
LIAUDIES ^TEATRO nariai, 
nepamirškite atvykt į susirin
kimą ši vakarą (ketvirtadie
nį), Kultūriniame Centre. V.

Arthur Korman, Lynbrook, 
L. L, karčiamninkas .sulaiky
tas grand džiurei be kaucijos. 
Jį kaltina nušovime Mrs. Do
rothy O’Keefe, 31 metų, su 
kuria jis gyveno. Liko naš
laičiais jos du maži kūdikiai.

Newyorkiete Mrs. Regina 
Goldberg sako, J<ad jos bu*- 
tan įsiskverbė plėšikas, sa
kydamasis buvęs jos vyro 
draugu laike karinės tarny
bos armijoje. Jis išnešė jos 
gražnas.

‘Hempstead, N. Y., ' piliečiai 
pikietuoja vietinę Singer siu
vamų mašinų krautuvę pa- 
zeikšdami pritarimą streikuo
jantiems tos firmos darbinin
kams Šapose, Elizabeth, N. J. 
Darbininkų streikas, prasidė
jęs prieš nežmonišką pasku
bą, jau įžengė į ketvirtą mė
nesį. Streikui vadovauja CIO 

United Electrical, Radio & 
Machine Workers.

Kriaučių Piknikas Pavyko

tačiau lie- 
savo šeimo- 
ir prieteliai

juokai, o
ir dai-

ir praei-

spokso ne 
atžymėti.

Liepos 30-tą buvo labai 
kaitri diena, grasino žaibų ir 
lietaus audromis, 
tuviai kriaučiai su 
mis, jų draugai 
kriaučių unijos piknikan susi
rinko dideliais būriais. Ir, 
kaip visuomet, Dexter Parkas 
buvo pilnutėlis linksmaujan- 
čių žmonių. Kur tik pasisuk
si, . visur pažįstami veidai. 
Tarp dalyvių girdisi įvairūs 
pokalbiai, smagūs 
vakarop pad rasėj o 
nos.

Tik įėjus parkan 
dinėjant salės galą, drąsiai į 
akis metasi -rausvuoja Lietu
vių Amerikos Piliečių Kliubo 
visur esančioji vėliava. Prie 
jos vikriai ir sunkiai dirba jos 
gaspadoriai - darbininkai ir 
darbščioji gaspadinė pasisvei
kindami su ateinančiais kliu- 
biečiais ir svečiais, juos vai
šindami gėrimais 
užkandžiais.

Greta kliubiečiu, 
didžiausia iškaba 
bet didelio būrio svieto apsto
ti Y. & P. Clothing — Paul 
Zorlando šapos stalai. čia 
smarkiai sukinasi šapos pir
mininkas Frank Reinhardt su 
savo Olgute ir kitais talkinin
kais. Nors apsukrus, vienok 
kartais nedaspėjo, prašo sa
vo bendradarbių — įsipilkite, 
pasitarnaukite, aš jau prade
du pavargti.

Gal būt, jog Reinhardtas 
buvo vienu iš pirmiausiųjų 
ateiti parkan, kad pačią pir
minę vietą savo šapos būriui 
gavo. Parko kaiminka Mar
celė Jakštienė pasakojo, jog 
tūli, tarpe tų ir L. A. P. Kliu- 
bas, jau kaukšėjo parke — 
prikalė savo iškabasų susižy
mėjo stalus—apie 8 vai. ry
to. Taigi, ‘kitiems piknikas 
prasidėjo 2 vai. po pietų, 
daug kam 7-8 vakaro, bet 
šapų pirmininkams ir komisu 
joms iš ryto, o gaspadinėms 
dar ir iš'vakaro.

Būrys kriaučių sunkiai dir-

Darbiečiai Įteikė 25,326 Pa 
rašus už Savo Kandidatus
Ant nominacinių peticijų, 

kuriomis nominuotas kongres- 
rhanas Vito Marcantonio į 
New Yorko miesto majorą, 
Paul L. Ross į iždininką 
(comptroller), ir Minneola 
Ingersoll City Council prezi
dentu, darbiečiai surinko 
25,326 parašus.
Kampanija buvo vedama po 

obalsiu sugrąžinti New Yor
ko miestui progresyvę val
džią.

Viename tiktai Manhatta- 
ne buvo surinkta 10,000 pa
rašų už kandidatą į kouncil- 
manus (dabar esantįjį juomi) 
Benjamin J. Davis, komunis
tą, kurį darbiečiai pasiūlė dė
ti ant savo baloto kaipo ge- 
riausįjį iš visų partinių ir ne
partinių kandidatų į kaunsil- 
manus toje apskrityje. Ir su
rinko 13,500 parašų už savo 
kandidatą į Manhattan pre
zidentą, darbietį Ewart C. 
Guinier, miestavųjų įstaigų 
darbininkų unijos vadą.

Įteikėjais peticijų Rinkimų 
Tarybai buvo Arthur Schutz- 
er, Amerikos Darbo Partijos 
šioje Valstijoje sekretorius, 
taipgi Ross, Guinier, ir Ray 
Tillman,'kampanijos už kaun- 
silmaną Davis vedėjas. f

Išrinkimu darbiečių ir dar
bo partijos Južgirtų kitų kan
didatų valdžion, žmonės su
grąžintų miestui naujadaly- 
binę valdžią, kokia buvo ve- 
lionies LaGuardijos laikais. 
Toji valdžia, nq|rs ‘ nebuvo iš 
pačių pažangiausiųjų elemen
tų valdžia, tačiau net sun
kiausiais miestui laikais — 
didžiosios krizės ir karo lai

bo prie bendrojo visam pikni
kui baro.

Ir taip parke mirgėjo iš
kabos atvykusių grupėmis. 
Tarpe organizuotai dalyvavu
sių piknike (kurių iškabos 
buvo aiškiai įmatomos) buvo: 
Matulio - Vaiginio, Armak- 
"Briggs-Lugan, P. Mitchell, J. 
Šimėno, Atkočaičio, Diržio ir 
M. Licblich P. Siaurio, F. 
Sulluvan (Šalaviejaus), Si
mon Ackerman, K*. & K. Tai
lors, Wm. P. Goldbergo (3 
Gs), Ripley Clothes, Good 
Grade Clothes, Robert Hall 
Coat. Division, Craft Tailors, 
Howard.

Ir dalyvavo grupės kriaučių 
kurios nesimobiliza- 
šapos skale, taipgi 

biznierių, kaimynų.

is šapų, 
v o visos 
grupės 
Tarpe pastarųjų buvo gėlinin
kų Mažeikų su Grammų gir 
mine, Jakščių ir kitų kaimy
nu stalas. Prie šio stalo susi
tikome viešnią net iš Floridos 
Nataliją Katkus, kuri jau tris 
savaites viešėjusi ir dar tris 
viešėsiant pas savo sesutę An
na švegždienę. čia svečia
vosi ir pora atvykusių iš Vo
kietijos profesionalų — ad
vokatas daktaras. ♦

Buvusių profėsionalų, biz
nierių, eilinių atvykusių iš 
Vokietijos buvo gausu visur. 
Ne vienas iš jų jau pritapo 
prie kriaučių, dirba šapose, 
kiti atėjo šiaip sau pabuvoti, 
išsiilgę susieiti su lietuvišku 
svietu, čia ateiti, mat, lietu
viškosios inkvizicijos nebuvo 
uždrausta, tad labai daug 
naujųjų ateivių dalyvavo ir 
jautėsi laisvai.

Grūmojęs keliais atvejais 
griaustinis su savo bagažu iš
kentė netrukdęs piknikui net 
iki l()-tos vakaro. Tuomet 
jau pusėtinai pasitrankė virš 
pikniko ir palijo, tad dauge
lis, tarpe tų ir jūsų rep., su
skubo namo. Bet 
kėjai ir daug kitų 
likosi laukti lietų 
ir dar pabuvoti.

linksmi šo- 
piknikierių 
praeisiant 

Rep.

kais — sugebėjo miestui 
ypač miėSto darbininkams 
biednuomenei daug pagerinti 
gyvenimą. To darbiečiai 
kia šiuose rinkimuose.

ir

šie-

MIRĖ
metų,Alfonso Ferrucci, 65 

gyvenęs 123 Maujer Street, 
Brooklyne, mirė liepos 28 d. 
Pašarvotas buvo Matthew P. 
Ballas koplyčioje. Palaidotas 
rugpjūčio 1 d., šv. Jono ka
pinėse. Paliko nuliūdime sū
nų, tris dukteris ir tolimes
nius gimines.

Vincenzo Mercurio, 56 me
tų, gyvenęs 188 Scholes St., 
Brooklyne, mirė rugpjūčio 2 
d., namuose. Pašarvotas Mat
thew P. Ballas koplyčioje, 
660 Grand St., Brooklyne. 
Bus palaidotas rugpj'ūčio 5 
d., šv. Jono kapinėse.< Pali
ko nuliūdime brolį ir daugiau 
giminių. . •

Šiomis abiejomis laidotuvė
mis rūpinasi direktorius Bie
liauskas ir jo įstaigos vedėjas 
Al Baltrūnas-Balton.

Mrs. Lillian Hoeflich. 
brooklynietė, sulaikyta po 
areštu jai parskrjdus iš Eu
ropos. Kaltina norėjipie 
įšmugeliuoti be muito $15,- 
500 deimantų.

Kurie aplaikėte blankas 
rinkimui dienraščiui aukų 
jubiliejaus atžymejimui, 
prašome darbuotis tuojau..

įrengs Dar 34 Naujas 
Zaismavietes

dar 34 naujas žais- 
Jas prižadėjo ap- 

prezidentas 
kalbėdamas

131-os
prie

John 
ap- 

žaismavietės 
Dean St. ir

17 būsiančios

Esą jau suplanuota steigti 
Brooklyne 
mavietes. 
sk rities 

■ Cashm ore, 
skrities 
atidaryme 
6th Avenue.

Iš tų ri'aujųjų 
pagal naująjį ekspresinį kelią 
— Brooklyn 
necting Highway, 
milton Ave. ir Navy St., 
kitos — įvairiose miesto i 
lyse.

Queens Con- 
tarp Ha- 

o r 
d a-

Daktaro Pašovėjas 
Teisinasi Sumišimu 
Iš Skurdo ir Ligos

David Kaplan, brooklynie- 
tis, iš profesijos vaistininkas, 
bet neturįs progos savo pro
fesijos praktikuoti, teisinasi, 
kad jis daktarą Louis Blitz
man pašovęs staigiame susi
jaudinime ir kad jis nieko 
apie pašovimą dabar nebeat
simenąs. Jis taip pat nebe
atsimenąs, kad jis būtų pasi
rašęs policijai prisipažinimą.

Kaplanas sako, kad jis ser
ga, turi "viduriuose skaudu
lius, bet kad jiems gydyti jis 
neturi pinigų. Dėl to daktaro 
bandymas jo atsikratyti. 
dar pasakymas jam, kad 
ligas tik įsivaizduojąs, jį 
jaudinančiai užgavęs.

Legalūs Pagalbos Draugi
jos paskirtas jį ginti Oscar 
Robinson siūlę jį paduoti 
Bellevue ligoninėn ištirti.

Daktaro gyvybė kol kas dar 
pavojuje.

ir 
jis 
su-

Nešęs bankan padėti savo 
krautuvininko pajamas, bron- 
xietis darbininkas John Leo 
Clark buvęs suimtas, nuvary
tas į tuščią lotą ir sumuštas. 
Iš jo atimta $1,400.

Atydžiai tėmykite, kada 
ir kur įvyksta dienraščio 
Laisvės paramai piknikai ir 
juose dalyvaukite.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

&____ _
LDS 1-mos kuopos susirinkimas 

jvyks ketvirtadieni, rugpiūčio-Au- 
gust 4-tą, Laisvės salėje, 419 Lori
mer St., prasidės 8-tą vai. vakare. 
Visi nariai malonėkite dalyvauti ir 
atsiveskite naujų aplikantų.
Prot. Sekretorius. (176-177)

PARDAVIMAI
Parsiduoda Bar * Grill. Įplaukos 

800.00 per savaitę. Pardavimo pre
kė $12,000. Tikrai gera proga. 
Kreipkite s: 343 Broadway, Brook
lyn, N. Y. (175-179)

Anthony Grigalis
General Contractor

Stato naujus namus ir pertaiso se
nus sulig moderninės mados.

BUNGALOW EXPERTAI

Mes dabar statome daug bungalows. 
Duodame platų architektūros pasi
rinkimą ir pabudavojame stipriai ir 
patogiai gyvenimui! Kainos žemos.

Maliavojimu ir senų namų pertaisy
mu i moderniSkus, esame pasižymėję 

kaipo ekspertai.

Klauskite mūsų aprokavimo x arba 
patarimo dėl pertaisymo namų.

Prašome kreiptis:
i 63-26—53rd Drive

Mafcpeth, L. I., N. Y.
Telephone: NEwtowrt 9-3215

(xxx>xxxxx><x>o<x><xxx>o<xxx>cx>
................... > * 1 .......................................... ■

Unijų Vadai Atsiliepė
į Ben Goldo šaukimą išlaisvin 

Atsakydami į kailiasiuvių 
unijos vado Ben Gold atsišau
kimą veikti išlaisvinimui tri
jų įkalintų ir 12-kos teisiamų
jų darbininkų vadų komunis
tų, 38 kiti žymūs unijų va
dai pasižadėjo aukoti po $1 
kas savaitė,- kol tęsis teismas.

Su atsiliepimu, unijų vadai 
atsiuntė ir $38,. savo savaitipę 
a u ką.

Goldas savo pareiškime pa
sižadėjo pats aukoti • kas sa
vaitė po $5 ir iššaukė kitus 
atsiliepti su dolerinėmis au
komis kas savaitė.

Žmonos Nušovėjas
Sirgęs Protlige

tėvai
vyras
Lane
kas.

būti meilutis, kitą 
žiaurus, žmoną muš- 
Kartą jie, tėvai, bu- 
nutraukdinę gražuo- 

dukters paveikslą, 
Paveiks-

Nušautosios Blanche Lane 
tikrina, kad jų dukters 
policistas William R. 
nebuvęs protiniai svei- 
Jis vieną valandą ga

lėdavęs 
baisiai 
davęs, 
vę net 
lės savo 
parodantį jos kūną.
Jas buvęs pristatytas policijos 
viršenybei.

Policijos viršininkas Lane 
pabaręs, tačiau jį paliko poli
cijoje toliau demonstruoti ir 
praktikuoti savo “galią” iki 
prisidemonstravo prie žmog
žudystės ir saužudystės.

New Yorko Mieste Vis 
Tebedaugėja Vaikų 
Paralyžiaus Ligoniai

Bėgiu paros praėjusį antra
dienį Didžiajame New Yorke 
vėl raportuoti 57 susirgimai 
vaikų paralyžiumi, šeši mirė 
nuo tos ligos. Pirmiau niekad 
nebuvo raportuota tiek daug 
susirgimų ir mirčių viena die
na.

Viso šiais metais mieste ta 
liga susirgo 424, mirė 
tiek buvo raportuota, 
džiama, kad susirgimų 
būti kur kas daugiau, 
lengvesnieji susirgipai 
liktis neištirti, paskaityti kuo 
kitu.

34 — 
Dalei- 
galėjo 
tačiau 
galėjo

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y.
. ii—2 dienomValandos: į g—g vakarajs 

Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0208

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

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.

Civilių Teisių Kongreso 
lietuvių skyriaus nariai taip
gi tariasi svarstyti, kokioje 
formoje lietuviai galėtų prisi
dėti gynimui tų 12-kos ir savo 
teisių ir laisvių. Tai labai 
svarbu šioje jau antras pus
metis besitęsiančioje byloje.

“Begaline,”
Gabi “Meilė”

Graži, jauna našlelė Arlyn 
Young, greatneckietė, apsi- 
skundė teisėjui, kad jos buvęs 
mylėtinis Jack Harwood, iš 
Chicagos, esąs ‘ nepaprastų 
gabumų vyras, kuomet einasi 
klausimas apie jos pasilaiky- 
rną sau. Jis jai eiliuojąs, dai
nuojąs, niekniekius ausin 
šnabždąs. O kada tas ne
gelbsti, jis jai suduodąs de
šiniuoju kumščiu, pridedąs 
kairįjį, dar įspiriąs.

Pagaliau, po to visko, jis 
jai pasakęs, kad pasaulis esąs 
per siauras jai gyventi be jo.

Teisėjas patvarkė, kad jis 
apie savo karštą meilę turė
siąs pasiaiškinti grand džiū- 
rei, bet iki to laiko paleido 
jį po $2,500 kaucijos.

SKELBKITĖS LAISVĖJE

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

i

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

(Į kitus miestus nesiunciame)

DEGTINĖS, VYNAI * 
IR ALUS

32 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y. *
Telefonas: EVergreen 4-8174

TONY’S .
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAB 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

’7TTDIJ9Q' D 4D 411 grand street 
ZAJll O DAU BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN 

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISION

1 LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIU 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.
- Tol. Evergreen 4-9612

6 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Ketv.f Rugp. 4, 1949

Lango Užlaida
Pakorė Kūdikį

Tėvams esant darbe, o nau
jai pasamdytai tarnaitei triū
siantis kitame kambaryje 
prie stubos darbo ir su vyres
niu vaiku, 2 ir puses metų 
amžiaus Stewart Tietier pasi
korė prie lango į gatvę.

Kaip aprokuojama, vaikas 
tur būt pasistojęs ant'kėdės 
pasižiūrėti pro langą į gatvę. 
Jam paslydus nuo kėdės, ve
ndinių užlaidų viryė užsinė
rė jam ant kaklo ir kūdikis 
pakibo ore.

Kada tarnaitė 
dikį kabant, ji 
vieton tuojau 
spiegdama išbėgo 
namo gyventojus ieškoti pa
galbos. Kaiminka kūdikį iš
ėmė iš kilpos/ pašaukė dak
tarą ir policiją, bet kūdikio 
nebeatgaivino.

pamatė kū- 
persigando, 
jį nuleisti, 

pas kitus

Šio ketvirtadienio ir šešta
dienio vakarais Prospect Par
ke (ties vartais iš Lincoln 
Road) 
certai. 
morial

iš 
įvyks muzikos kon-

Gros Guggenheim Me- 
benas.

Kiekvieną Laisvės skaity
toją prašome gauti nors po 
vieną naują skaitytoją ju
biliejaus atžymėjimo proga.

' ■■ - .................

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

Valandos: j^kare

Penktadieniais uždaryta




