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IViešai mūsų valdžia neskel

bia, bet faktas yra, kad po 
karo Suomijai jau paskolinta 
$127,000,000. Kai tokiam 
mažam kraštui, tai baisiai di
delė suma.

Be to, šiomis dienomis ta 
pati Suomija dar pasiskolino 
$12,000,000 iš Tarptautinio 
Banko.

Vadinas, šalis jau paskan
dinta skolose.

» Paimkime Lietuvą. Ji atsi
statydino be jokio prasiskoli
nimo Amerikai ar kam kitam. 

Skirtumas labai didelis tar
pe buržuazinio krašto ir so
cialistinio krašto.

★ ★ &
Prelatas Balkūnas džiau

giasi:
“Turime 125 parapijas, 

apie 450 kunigų Šešias vie
nuolijas, vieną seminariją ir 
vieną kolegiją, tris akademi
jas, šešias vidurines moky
klas, 60 pradžios mokyklų, 
penkias prieglaudas, tris ligo
nines, viena archyvą, keturis 
savaitraščius, šešis mėnesinius 
žurnalus, vieną du kartus sa
vaitėje išeinanti laikrašti ir 
vieną dienrašti. Kur dar ki
tos organizacijos, centrinės ir 
vietinės ir visi klubai...”

★ ★ ★
Tų ištaigu pastatai ir įren

gimai sudaro milžinišką tur
tą. Pats Balkūnas sako, 
“siekia kelis šimtus milijonų 
dolerių.”

Bet ar žinote, kad šis visas 
Lietuvių turtas yra užrašytas, 
pavestas ir atiduotos Vatika
no popiežiui? Lietuviai prie 
jo jokios teisės nebeturi.

★ ★ ★
čechoslovakijos demokrati

nė valdžia jau moko kunigė
lius krikščionybės. . Kai vie
nas dvasiškas tėvelis atsisakė 
tikinčiai moteriškei suteikti 
paskutini patepimą, pildyda-j 
mas popiežiaus ekskomuni- 
kaciją, jis pateko astuoniems 
metams i kalėjimą.

Tas kunigas žinojo, ką jis 
daro. Jis pasirinko išdaviko 
kelią ir atsidūrė už grotų. 
Pakutavos ir galvos. Kiti jo 
kolegos rimčiau pagalvos pir
ma, negu pasirinks tą patį ke- 
lią.

Kaltas popiežius. Jis t#*ku- 
nigą ikliudė.

Karščiai nesvietiški. Did
miesčių gatvės pilnos mažų 
vaikų.

Kodėl tie vaikai negalėtų 
būti per vasarą gražiose vai
kų kempėse?

Galėtų būti ir būtų, jeigu 
čia būtų socialistinė, santvar
ka. Kaip dabar dalykai sto
vi^ tai tėvai nepajėgia vaikus 
išvežti į kempes ant švįežio 
oro ir nuo miesto pavojų.

Skaitau pranešimą, kad Ta
rybų Sąjungoje šiemet penki 
milijonai miestų vaikų vasarą 
leidžia vaikų kempėse, švie
žiame ore, geroje globoje ir 
priežiūroje.

★ ★ ★
Ar kas nors yra pateikęs 

nors vieną rimtą argumentą 
prieš kolektyvinius žemės 
ūkius? Niekas. Negali pa
teikti, nes tokių argumentų 
nesiranda.

Riksmas ir koliojimasis 
priešų spaudoje nieko nereiš
kia. Faktai kalba patys už 
save. Kolektyvo žemė apdir
bama mašinomis, kolektyvo 
javai nuimami ir iškuliami 
mašinomis, ūkininkams dar
bas daug lengvesnis ir išna- 

k šesnis. Jie gali daug leng
viau ir gražiau gyventi. Dau
giau laiko jie turi kultūri
niams .reikalams.

Tai kur protas pasilikti 
mažam žemės sklypelyje, jį 
primityviškai knisti ir amži
nai skursti?

SUKTYBES KARINIUOSE
AMERIKOS UŽSAKYMUOS
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Šalies Iždas Aptūptas iki Bilįono Doleriu
Washington.— Jungtinių 

Valstijų iždo kontroliuoto
jas Lindsay C. Warren ati
dengė, kad daugelis karinių 
užsakymų kontraktorių nu
suko valdžiai šimtus milio- 
nų dolerių. Aplami skaičia
vimai rodo, kad jie apkirto 
šalies iždą bent iki 1 bilio- 
no, 100 milionų dolerių. 
Kontraktoriams padėjo 
“apšukuot” valdžią tūli 
aukšti karininkai už ky
šius. Kariniams pelnagro- 
biams patarnavę ir kai ku
rie valdininkai.

Valstybės iždo kontrolie
rius, be kitko, nurodo, kaip 
apgavingai išmokėta kom-

panijom 6 milionai, 280 tūk
stančių dolerių.

Fabrikantai - kontrakto- 
riai ypač ■ apskuto valdžią, 
išlupdami milžiniškas pini
gų sumas, kaip “nuostolius” 
už sustabdytus karinių da
lykų užsakymus.

Trumano “Nuolaida”
Kariniame Plane

Dr. Edward U. Condon, U. S. Bureau of Standards 
direktorius (dešinėje), liudydamas senatinei komisijai 
Washingtone sakę, kad šaukiojimas pas neamerikinių 
veiksmų komitetą asmenų be teisės jiems save apsi
ginti, be teisės turėti su savimi savo patarėjus “yra 
neigimu net paprasčiausio žmoniškumo.’’ Senatoriai 
Francis J. Myers iš Pennsylvanijos ir Guy M. Gilette 

iš lowos, atrodo, yra susidomėję jo faktais.

KINU LIAUDININKAI
UŽĖMĖ ČANGŠĄ
Gilyn Veržiasi į Šiaurvakarinę Kiniją

Karalaitės Pataikūnai 
Suspendavo Unijos Vadą

London. — Komunistas 
Norman Kenendy, Medžio 
Darbininkų Unijos sekreto
rius, kaltino anglų “socia
listų” valdžią, kad jinai sle
pia, kiek pinigų išleido ka
ralaitei Elizabethai palocių 
pastatyti. Kennedy nurodė, 
kad tam .palociui valdžia 
penkis kartus daugiau pini
gų išeikvojo, negu viešai 
paskelbė.

Daugumas “socialistų” 
unijos viršininkų suspenda
vo Kennedy už tokių daly
kų nurodymą.

Washington.—Prez. Tru- 
manas spiriasi, kad kongre
sas būtinai paskirtų 1 bilio- 
ną, 450 milionų dolerių gin
klavimui vakarinės Europos 
ir kitų kraštų, pagal Atlan
to paktą prieš Sovietų Są
jungą.

Geisdamas, kad Kongre
sas užgirtų tą planą sveti
miem kraštam ginkluoti, 
prezidentas jau daro “nuo
laidą” ir neva nežada eik
voti tų pinigų be Kongreso 
žinios.

Tūli Kongreso nariai rei
kalavo 700 milionų dolerių 
Kinijos Čiang Kai-šeko val
džiai.

Franko, Tiesiogiai 
Negaus $50,000,000

Vėliausios Žinios
Washington. — Kai kurie kongresmanai siūlo pusiau 

numušt prezidento Trumano reikalaujamus pinigus sve
timiem kraštam ginkluoti prieš Sovietus.

Washington. — Keli šimtai oficierių ir Kongreso na
rių yra įtarti, kad už 5 nuošimčių kyšius išgavo ar sten
gėsi išgauti įvairiom kompanijom pelningus karinių dar
bų užsakymus^ iš valdžios.

Washington. — Valdžia naudoja 74 milionus dolerių, 
užsakydama fabrikams gaminti įrankius, kuriais būtų 
daromi kariniai ginklai.

Serga Anglijos Valdžia
London. — Liga paguldė 

lovon ir elementą Attlee, 
Anglijos premjerą. Jau 
pirmiau Stafford Cripps, 
šalies iždo ministras, išvy
ko Šveicarijon gydytis. 
Paskui Ernestas Bevinas, 
užsienio reikalų ministras, 
nukeliavo Franci j on svei
katos ieškoti. Dabar gi su
sirgo Philipas Noel-Baker, 
anglų imperijos -ryšių mi
nistras. Visiem keturiem 
suirę nervai.

Bet gydytojai skelbia, 
kad premjeras Attlee “šal
čiais” sergąs.

Washington. — Senatas 
55 balsais prieš 36 atmetė 
siūlymą, kad Amerika duo
tu fašistiniam Ispanijos 
diktatoriui 50 milionų dole
rių iš Marshallo plano fon
do prieš komunizmą. Balsa
vimas vis tiek parodė, kad 
daugiau kaip trečdalis de
mokratų ir republikonų se
natorių remia Franko.

Bet Franko gauna tuzi
nus milionų dolerių aplin
kiniais keliais iš Amerikos.

Marshallo planui skiria
ma $5,647,000,000 vakari
niams Europos kraštams 
per 1 metus.

Studentai Smerkia Valdžią 
Už Paramą Žudikui Čiangui

Turin, Italija. Italų 
armija daro kovos pratimus 
prieš “raudonuosius.”

štai kodėl Lietuvos valstie
čiai tūkstančiais stoja į ko
lektyvus. štai kodėl Lietu
voje jau veikia per keturis' 
tūkstančius kolektyvų ir jau 
123,000 valstiečių gyvena nau
juoju gyvenimu.

Kalbėsime apie verstiną, 
kalajimišką darbą. Ar jo 
randasi Amerikoje?

Randasi, ir labai daug, De- 
sėtkai tūkstančių vyrų ir mo
terų pasmerkti tokiam dar
bui. Pietinėse valstijose jie 
retežiais surakinti kankinasi 
pekliškai sunkiuose darbuose.

Tie mūsų sunkaus darbo 
kalėjimai yra verstino darbo 
kempės.

O kur pataisos namai? 
Kur taip vadinamos “refor
matory” mokyklos? Ten ki
ti desėtkai tūkstančių vyru, 
moterų ir vaikų dirba po bi
zūnu.

Duesseldorf, Vokietija. — Vokiečių socialistų vadai at
meta bet kokį dėkingumą anglam-amerikonam už tai, 
kad jie lėktuvais gabeno maista ir kitus .reikmenis į sa
vo"' užimtą vakarinę Berlyno dalį.

Triest. Fašistiniai italai jau plačiau naudoja jugo
slaviškus pinigus dinarus. Jie reiškia draugiškumą Ju- 
goslaviios valdovui Titui už tai, kad- Tito atvirai išsto
ja prieš Sovietų Sąjungą ir kaimyniškas jai liaudiškas 
demokratijas rytinėje Europoje.

Praga. — Suimta keli katalikų kunigai, kurie sukur
stė kruvinas davatkiškų parapijiečių muštynes prieš Če
choslovakijos valdininkus.

Praga. — Mlada Frontą, komunistinio Čechoslovakijos 
jaunimo laikraštis, rašo, jog prezidento Trumano atsto
vas popiežiui Myronas Tavloris ir New Yorko kardino
las Spellmanas vadovauja kurstymams prieš čechoslova- 
kų liaudies valdžią.

Kanton, Kinija. —Čiang 
Kai - šėko tautininkai pri
pažino, jog kinų Liaudies 
Armija užėmė tvirtovišką 
miestą Čangšą, vidurinėje 
Kinijoje. Tautininkai kalti
na-savo generolą, buvusį 
artimą Čiango draugą ir

Amerika Smerkia Čian
go Diktatūrą, Ištižimą

Washington.— Amerikos 
valdžia išleido vadinamą 
“Baltąjį Popierį”, kuriame 
kaltina Kinijos tautininkų 
Čiang Kai-šeko valdžią; sa
ko, tik per tos valdžios iš
tižimą kinų komunistai lai
mi naminį karą, nežiūrint 
gausingos paramos Čiangui 
iš Jungtinių Valstijų. ’

“Baltasis Popieris” kalti
na Čiangą ir už nedavimą 
žmonėms pilietinių teisių; 
pripažįsta, jog Čiango dik
tatūra "sukėlė liaudį prieš 
tautininkų valdžią, taip kad 
komunistai - liaudininkai 
visais frontais laimi karą 
prieš Čiangą.

Stalinas Siūlo
Taiką Amerikai

Lake Success, N. Y. — 
Pranešama, kad ’ Sovietų 
Sąjungos premjeras Stali
nas pasiūlė Jungtinėms 
Valstijoms taikos sutartį, 
pagal Jaltos ir Potsdamo 
konferencijų nutarimus.

Jungtinių Tautų laikraš
tis rašo, jog Stalinas siūlo, 
kad Jungtinės Valstijos su- 
megstų normalius prekybos 
ryšius su Sovietais ir kad 
visi keturi' didieji talkinin
kai tiktai vienbalsiai sprę
stu Vokietijos klausimus.

Be to. Sovietų Sąjunga 
norinti $2,000,000,000 pasko" 
los iš Amerikos.

Tito Sutartis su Italija

Madison, Wis. — Wis- 
consino Universiteto stu
dentų laikraštis Capitol 
Times kaltina Amerikos 
valdžią, kad ji vis dar gin
kluoja Kinijos tautininkų 
diktatorių Čiang Kai-šeką.

Laikraštis, tarp kitko, 
nurodo, kad Čiango tauti
ninkai, naudodami ameriki
nius lėktuvus ir bombas, 
žudė civilinius Šanghajaus 
gyventojus po to, kai liau
dininkai - komunistai paė-* 
m.ė tą miestą.

KINŲ KOMUNISTAI 
PILNAI SUTRIUŠKINĘ 
ČIANGO TAUTININKUS

Washington. — Ameri
kos valstybės sekretorius 
Acheson “Baltajame Po- 
pieryje” pareiškė, jog kinų 
komunistai tikrenybėje jau 
pilnai sudaužė Kinijos tau-* 
tininkų valdžią, nežiūrint, 
kad Jungt. Valstijos davė 
jai įvalias ginklų.

Belgija. — Klerikaline Aaist miesto valdyba nuėmė 
Stalino vardą nuo vienos gatvės ir perkrikštijo ją į šven
tosios Onos alėją.

Roma. — Jugoslavijos Tito valdžia, pasirašius metinę 
prekybos sutartį su italu klerikalų valdžia, ketino būti 
Italijai “geras kaimynas.”

• h ■' 1Berlin. — Socialdemokratų vadovaujama, vakarinio 
Berlyno valdvba šaukia gyventojus nepirkti maisto ir 
kitų daiktų iš Sovietų kontroliuojamos rytinės Berlyno 
dalies.

Sovietinėje miesto dalyje pigesni valgiai ir kiti reik
menys. Tūkstančiai vakariniu berlyniečių todėl kasdien 
daro biznį rytiniam Berlynui.

New Delhi, Indija. — Indijos valdžia, pagal Anglijos 
nurodvmus, nutarė 25 nuošimčiais sumažinti dirbinių- 
produktų pirkimą iš Jungtinių Valstijų.

Sydney, Australija. — “Socialistinė” Australijos val
džia planuoja ketvirtadaliu nukirsti daiktų pirkimą iš 
Jungtinių Valstijų.

Frankfurt, Vokietija. — Anglai-amerikonai savinasi 
vokiečių išradimų patentus.

Damaskas, ĮSyrija. — Čionaitinė valdžia uždarė vienin
telį svetimtautišką laikraštį, leidžiamą francūzų'kalba.

Roma. — Jugoslavijos 
Tito valdžia padarė plačią 
sutartį su Italijos de Gas- 
perio klerikalų vyriausybę. 
Eina kalbos, kad premjeras 
de Gasperi ir Tito ruošiasi 
vienas kitą aplankyti.

Tuo tarpu Tito vis aršiau 
išstoja prieš Kominformo 
kraštus — Sovietų Sąjungą 
ir geruosius jos kaimynus.

PRANCŪZAI DEMONS
TRAVO PRIEŠ JANKIUS

Paryžius. — Komunistu 
vadovaujami, f r a n c ūzai 
Taikos Partizanai demons
travo prieš atvykusius ka
rinius Amerikos vadus, ne
paisant, kad žandarai buvo 
sustatyti prieš demonstran
tus.

Washington. — Naciona- 
lis Republikonų Partijos 
komitetas išsirinko advoka
tą - biznierių Guyų G. Ga- 
brielsoną kaip savo pirmi- 

|ninką vieton Scotto.

armijos štabo galvą, už pa
sidavimą > komunistam.

šanghai, Kinija. — Kinų 
komunistai - liaudininkai, 
maršuodami po 30 mylių 
per dieną linkui Lančovo, 
svarbiausio šiaurvakarinės 
Kinijos miesto, užėmė Ki- 
anghaną, Kančovą ir eilę 
kitų miestų.

Tai yra mahometoniškas 
(musulmaniškas) Kinijos 
kampas. Liaudininkai - ko
munistai įsakė savo armijai 
gerbt mahometonų religijos 
taisykles — nerūkyt ir al
koholio negert mahometonų 
namuose, nevalgyt juose 
kiaulienos, nesikalbėt su 
jaunomis mahometonų mo
terimis ir t.t.

Pietą Korėja Sulaikius 
“Įsiveržėlius”

Seoul, Korėja.— Pietinės 
Korėjos armija sako, kad 
kad ji atlaikė Ongjin salo
je pozicijas, kurias atakavę 
kelį tūkstančiai kareiviu iš 
šiaurinės, komunistinės Ko
rėjos. Bet šiaurinių korė
jiečių artilerija padarŠ 
sunkių nuostolių Ongjin sa
los sostinėje.

Pietų Korėjos karo mink 
stras Sin Sung Mo kelias 
valandas tarėsi su ameriko
nų komandierium gen. Wm. 
L. Robertsu, kaip atremt 
liaudiškos šiaurinės Korė
jos armiją. ,

Dešinysis pietinės Korė
jos prezidentas Syngman 
Rhee laukia atlekiant Kini
jos tautininku vado Čiang 
Kai-šeko. Jiedu tarsis apie 
Pacifiko Vandenyno kraštų 
karinį sąryšį prieš Sovietų 
Sąjungą ir prieš komuniz
mą bendrai.

TEISĖJAS GRŪMOJA 
ĮKALINT KOMUNISTŲ 
LIUDYTOJUS

New York. — Federalis 
apskrities teisėjas Medina 
grasino įkalint liudytojus 
komunistų teisme, jeigu jie 
neišduos kitų Komunistų 
Partijos narių.

PIKIETAVO PREZIDEN
TŲ NAMUS

Washington. — Garsusis 
negras dainininkas - artis
tas Paul Robeson ir pora 
šimtų kitų žmonių pikieta- 
vo prezidentų Baltąjį Rū
mą; protestavo, kad valdžia 
diskriminuoja negrus val
dinėse spaustuvėse.

PIKIETAVIMO TEISĖ
Washington. — Valdinė 

Darbo Santykių Komisija 
pripažino darbininkams tei
sę- pikietuoti užstreikuotus 
fabrikus, nežiūrint, kad 
vietiniai teismai tatai užgi
na.

Greenville, Maine.—Brie
dis atėjo pas farmerį, ro
dydamas sužeistą koją, lyg 
prašydamas gydyti. Partne
ris pašaukė gyvulių gydy
toją.
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Rinkimai Vakarinėje Vokietijoje
Rugpiūčio 14 dieną, —' už vienos savaites,— Vakarų 

Vokietijoje (Trizonijoje) įvyks parlamento rinkimai. 
Einant Bonno konstitucija, priimta pavasarį, Vakarinė 
Vokietija skaitoma nepriklausoma valstybe. Naujasis 
parlamentas, taigi, kuris bus išrinktas rugpiūčio 14 die
ną, skaitysis nepriklausomos Vakarinės Vokietijos par
lamentu ir, kaip tokis, tvarkys krašto reikalus.

Koks tas parlamentas bus, kaip jis tuos “naujos vals
tybės” reikalus tvarkys, galima numatyti iš anksto: jis 
turės būti reakcinis parlamentas, tarnaująs ne liaudžiai, 
bet kapitalistams ir naciams, nes kitaip jis negalėtų 
veikti, — jam nebūtų leista veikti.

Atsiminkime, nors Vakarų Vokietija bus “nepriklau
soma,” joje Amerikos, Anglijos ir Francūzijos okupacinė 
kariuomenė pasiliks dar ilgokam laikui. Be to, Vakarų 
Vokietija negalės nieko pradėti be doleriu, talkos, gi do
lerius turi Wall strytas. Vadinasi, kariuomenė ir doleris 
turės didžiulės “įtakos” ne tik rinkimuose, bet ir po rin
kimų. Trumano doktrina, Marshallo planas, Atlanto 
Paktas, Map’as, taip ir kyšos kiekviename Vakarų Vo
kietijos kampelyje. Visa tai balsuotojus ir parlamentą 
labai paveiks.

Apie padėtį Vakarų Vokietijoje mes išsamių žinių ne
turime. Naudojamės tik tomis, kurias pateikia komer
cinės spaudos bendradarbiai. Na, o šitie bendradarbiai 
šiuo metu ypatingai nesidrovi apzalatyti tai, kas tinka 
reakcijai ir paneigti tai, kas tinka progresui.

Rinkimų kampanijoje dalyvauja visa eilė politinių 
grupių, jų tarpe ir komunistai. Bet vyriausios partijos 
yra reakcinė krikščionių demokratų partija, panaši, 
matyt, į Italijos tos rūšies šiub metu valdančiąją partiją 
— o tai reiškia, reakcinė; na, ir socialdemokratų parti
ja. Kuri iš šitų dviejų partijų gali geriau pasitarnauti 
šiuo metu kapitalizmo sutvirtinimui Vokietijoje, sunku 
pasakyti.

Užtenka primintų jog’britų zonoje social-demokratai 
atrodo tvirtesni už krikščionius demokratus, gi ameriki
nėje zonoje — klerikalai - fašistai tvirtesni. Pagrindi
niai, tačiau, abi šios partijos yra už kapitalizmą ir abi 
baisiai puola socialistinę Tarybų Sąjungą, bijosi prog
reso. Abi šios partijos yra Amerikos imperialistų tarnai
tės ir abi yra to paties imperializmo palaikomos ir puo
selėjamos. Galimas daiktas, kad klerikalų fašistų parti
ja yra artimesnė Wall strytui negu social-demokratų, 
bet Wall strytas niekad nenustums j šalį ir social-demo
kratų, kadangi jie šiuo metu Vokietijoje jam yra geriau
sia priemonė darbininkams sulaikyti nuo krypimo į kai
rę, link socializmo.

Katalikų dvasiškija išsijuosusi rėkia, ragindama vo
kiečius balsuoti už klerikalų partiją. Social-demokratai 
dvasiškijai jau negeri,^bedieviai, bepoteriai, “beveik ko
munistai.” O tai yra dėl to, kad klerikalizmas ir fašiz
mas Vakarų Vokietijoje sutvirtėjo tiek, jog social-de
mokratai klerikalams patapo mažai reikalingi.

Paskiausieji komercinėje spaudoje pasirodžiusieji 
pranešimai skelbia, kad pastaruoju metu Vakarinėje 
Vokietijoje atgijo “dešinėsės grupės”— vadinasi, prieš
kariniai hindenburginiai nacionalistai ir naciai. Kai 
kur naciai leidžia lapelius su Hitlerio atvaizdais ir juos 
platina tarp žmonių, ragindami balsuotojus paduoti sa
vo balsus už hitlerinę programą.

<' Atsiminkime, jog Vakarinėje Vokietijoje nei ameri
kiečiai nei britai neigi francūzai neatliko jokio rimtesnio 
nunacinimo darbo vokiečių tarpe. Naciai fabrikantai bu
joja; nacių agentai siautėja ir visa tai Wall stryto pro
pagandistai aiškina demokratijos klestėjimu...

Vakarinėje Vokietijoje persekiojami tik komunistai ir 
jiems pritariu žmonės. Kaip tvirti ten komunistai, mes 
negalime pasakyti. Komercinės spaudos atstovai skelbia, 
būk jie esą “labai silpni.”

Na, kaip ten bebūtų, sulaukę rugpiūčio 14 dienos, ma
tysime “demokratijos pasireiškimą” ten, kur per pasta
ruosius virš ketveris metus valdė “tikrieji demokratai.’’

Ko Teisėjas Medina Nori Pasiekti?
Nelengva pasakyti, kodėl teisėjas Medina, teisiąs 12- 

ką komunistų vadovų, elgiasi taip, kaip jis elgiasi.
Tačiau, kiekvienas asmuo, kuris šiame teisme yra bu

vęs arba atidžiai seka spaudoje jo aprašymus, yra di
džiai nustelbtas Medinos “žygiais”.

Štai, sėdi teisėjas,- bešališkumo apsiaustan įsilindęs, ir 
puola teisiamųjų liudininkus, juos išjuokdamas, juos pa
niekindamas, jiems atkištu pirštu grūmodamas!

O kai teisiamųjų advokatai bando padaryti teisėjui pa
stabą, jog taip teisėjui neleistina elgtis, tai, teisėjas Me
dina tuojau surinka: “Maršalką! Pasodinkit advoka
tą!...”

Maršalka prieina ir “mandagiai” advokatą pasodina.
Ir taip nuolat kartojasi ir kartojasi!
Teisėjas Medina sako teisiamųjų advokatams, būk jam 

rūpį šią bylą juo greičiau baigti ir jis neįeisiąs liudinin
kams kalbėti “apie politiką, apie negrų linčiavimą, apie 
moterų teises, apie taiką.”

Tuomet teisiančiųjų advokatai bando nurodyti teisėjui,

Kas Ką Rašo ir Sako PASTABOS
/

APIE NUTŪPUSIUS ANT 
ASMENINIŲ REIKALŲ 
LAKTOS

L. Pruseika kalba apie 
dipukus inteligentus, kurie 
čia pribuvę labai alasavoja. 
Jis sako:

Kur šiandien Skipitis, kur 
pulkininkas Grinius, kur Sme- 
•tonukas, kur Smetonos žentas 
Valiušis ir tūli kiti, kurie at
vykę Amerikon baisiai draskė
si ir kalnus vertė? Apie juos 
jau beveik negirdėt. J'iex nu
tūpė ant laktos savo asmeni
nių Reikalų.

Taip atsitiks su daugeliu tų 
inteligentų, kurie dabar labai 
smarkauja ir dedasi mesijo- 

šiais.
Tie, kurie buvo dideli ponai 

Smetonos laikais, greit išsieik
vos... Kai iš visuomenės nėra 
dolerių, kas jiems ta visuome
nė?

KELEIVIS IR 
ŠUNSNUKIAI

Dienraštis Vilnis rašo:
“Keleivis” (liepos 27 d.) 

baisiai piktinasi donosčikais 
skundikais, kurie dipukų sto
vyklose Vokietijoj denunci- 
juoja pažangesnius lietuvius. 
.Tuos skundikus “Keleivis” va
dina šunsnukiais.

“Keleivis” nebesitveria pik
tumu :

“Prieš tokius biaurius su
tvėrimus tremtiniai turėtų 
vesti kovą be jokio gailesčio, 
kaip prieš moralinius nenau
dėlius, o amerikiečių įstaigos 
turėtu tokiu skundiku išvažia
vimą į Ameriką sulaikyti bent 
tol, kol jų apskųstų žmonių 
tardymas eina. Dar geriau bū
tu, kad tokie šunsnukiai skun
dikai visai nebūtų įleidžiami 
Amerikon.”

artimo meilės ten karaliauja 
egoistiškumas, ten' nebus tik
ros brolybės ir vienybės. Kini
ja buvo ir pasiliks karų, su
maiščių, banditizmo, pirateri- 
jos žemė. Prie to prisideda — 
kaip neatskiriama karų pasek
mė — maras ir badas. Dar ki
ta iš didžiausiųjų Kinijos ne
laimių — tai jų didžiųjų upių 
potvyniai.. Gi šiais metais — 
sausra. Pietų Kinijos pajūrinė
se dalyse, perdaug lietaus ir 
šalta temperatūra kitose da
lyse — bus dar vienų vargų ir 
bado ir mirčių priežastys. Iš- 
tikro, jeigu nebūtų kiniškos 
— prie viso prisitaikinimo ir 
visko pergyvenimo — kantry
bės, Kinija tikriausiai būtų 
nelaimingiausioj i pasaulyje že
mė.' Kas svarbiausia, vargšai 
kiniečiai neturi mažiausio dva
sinio suraminimo ir amžinųjų 
turtų 'ir laimės vilties jų ne
suskaitomuose kasdieniniuose 
varguose!

Pagoniškumas ir upės! 
Su upėmis, žinoma, kiek 
sunkiau. Bet reikia tikėtis, 
kad pilnai išsilaisvinus Ki
nija, darbininkų vadovauja
ma, mokės ir tas upes pa- 
žeboti, priversti jų vande
nis tarnauti žmonėms 
progresui.

Bet Urbaitis kliedą, 
kydamas, kad Kinija
pagoniška arba bedieviška 
šalis. Jos dauguma žmonių 
tiki savo dievu, 4uri savo 
bažnyčias. Kinijoje randasi 
kėlėt, tikjėimų. Tai viena iš 
Kinijos žmonių nelaimių, 
kad pas juos dar vis per 
mažai tėra bedieviškumo.

sa- 
yra

Kuomet klerikalai skundžia 
socialistuojančius, tai jie šun
snukiai. Bet kuomet*-klerikalai 
ir tie patys socialistai šunis 
karia ant komunistų ar ko
munistuojančių, tai jie do
rovės pilioriai.

Iš keleivinių pasipiktinimo 
klerikalai tik pasijuoks. Di
pukų stovyklose jie ir smeto
niniai, daugumoj, yra bosai. 
Socialistus tik “pakenčia.”

O su kuo keleiviniai bendra
darbiauja Amerikoj? Ar ne 
taip pat su šunsnukiais?

KLERIKALO NUOMONE 
APIE KINIJĄ

Kunigų Draugas sako 
gavęs korespondenciją iš 
Kinijos. Rašo koks ten P. 
M. Urbaitis. Gailiai apver-. 
kęs visą Kinijos padėtį, y- 
patingai “jau užtikrintą 
raudonojo slibino pergalę”, 
Urbaitis daro sutrauką tos 
šalies “nelaimių”. Jis rašo:

Tačiau tikras vargų šaltinis 
ir tautiškos silpnybės pirmoji 
priežastis, kaip jau daugelio 
susipratusių kiniečių sakoma, 
— tai Kinijos pagoniškumas. 
Vargšai kiniečiai ir dar dides
nė vargšė Kinijos pagoniška 
valdžia! Kur nėra Dievo ir

Kas liečia varguose su
raminimą, tai pagaliau Ki
nijos žmonės jau jį susira
do: pliekdami savo išnau
dotojus ir laisvindami kraš
tą nuo savųjų ir užsieninių 
prispaudėjų. Jie jau baigia 
visą kraštą išvaduoti. O tai 
didžiausias ir svarbiausias 
jų susiraminimas — susira
minimas, kad jie tampa sa
vo šalies ir savo gyvenimo 
tikraisiais valdonais.

William P. Kennedy, 57 me
tų, buvęs Brotherhood of 
Trainmen finansų sekretorių- Šventuosius, 
mi pastaraisiais dvejais me- • Cialus korespondentas Vyt.
tais, vykdomosios tarybos ne
paprastame susirinkime pa
skirtas tos unijos prezidentu 
—įpėdiniu velionies preziden
to A. F. Whitney, staiga mi

rusio nuo širdies atakos.

jog visa ši byla, visas šis teismas yra nukreiptas prieš 
politinę partiją ir jos vadovus; kaip gi teisiamieji gali 
įrodyti savo nekaltumą, jei jų liudininkams nebus leista 
pasakyti .džiurei, ką ši partija atstovauja, ką ji žmones 
moko, kokie josios principai, ko jįnai siekiasi?

Teisėjas Mediną ir vėl puola advokatus!...
Taip ir taip, diena iš "dienos!
Ligi šiol buvo sakyta, būk amerikinis teismas privaląs 

būti bešališkas, būk jame teisėjas privaląs tarnauti ly
giai abiem pusėm — skundžiančiajam ir skundžiamie
siems.

Deja, teisėjas, dargi “liberalas” teisėjas, pamiršta tai!
Teismas tapo paverstas į savotišką ginkluotą stovyk

lą. Teisme laisvai gali žodį tarti tik prokuroras ir tei
sėjas.

Ar visa tai matydama, Amerikos visuomenė, kuriai rū
pi mūsų teismų nepaliečiamybė, gali ramiai tylėti?

Mūsų nuomone ji turi tarti žodį teisėjui Medinai.
Mūsų nuomone, beje, jinai turėtų reikalauti, kad Me

dina tuojau išlaisvintų tuos tris teisiamuosius, kuriuos 
prieš du mėnesiu sukišo į kalėjimą, — nekaltai juos su
kišo ir ten tebelaiko.

Lietuvoj kunigų buvo į- 
sakyta, kad užėjus' perkū
nijai reikia melstis, kad 
dievas atitolintų perkūniją, 
kad netrenktų. Maldakny
gėse f buvo net tam tikra 
malda, rodos, prasidedanti 
žodžiais “Dieve karaliau...” 
Jeigu- perkūnija sudeginda
vo keno nors pastatus, tai 
sakydavo, kad tą diev.as nu
baudė.

Bet štai, Alton, III., per
kūnija trenkė į šv. .Petro ir 
Povilo bažnyčią ir nuosto
lių padarė virš $75,000. Ką 
čia dievas nubaudė, trenk
damas į “savo namus”? Ar 
tik jis nebaudžia popie
žiaus, kuris kiša savo sna
pą į svietiškus reikalus, už
miršdamas dieviškuosius ?

miausia priklauso “Naujie
nų” redaktoriui. Jeigu už 
šarlatanizmą būtų skina
mos dovanos, tai “N.” re
daktorius tikrai gautų No
belio dovaną.

Juk sakyti, ka'd jis sirgo 
“politine liga” ir numirė, 
tą patį reiškia, ką “Drau
gas”, Arūno lūpomis, pa
sakė, kad jį Stalinas nunuo-

Tik šarlatanai ir gali taip 
kalbėti. »

V. Paukštys

MŪSŲ DARBO UNIJOS

Atstovų Buto Tyrinėjimų 
komitetas tvirtina, kad 
žymūs atominiai mokslinin
kai esą komunistai.

Ištikro bėda, iš kurios ty
rinėtojai negali išsigelbėti. 
Kaip tik mokslininkas, tai 
jau ir “komunistas.” Pasi
rodo, kitos išeities nebus, 
kaip tik reikės, visus moks
lininkus kalėjimai! sodinti, 
o mokslo įstaigas uždaryti, 
kaip kad prohibicijos lai
kais “karčmas” uždarė. 
Tuomet gal šalis bus išgel
bėta nuo komunizmo.

Alabama valstijoj, kuo
met kukluksai rengėsi už
pulti Jack Aleksander, tai 
pirmiausiai kunigas R. C. 
Lyons pasimeldė ir užpuo
likus palaimino, kad jiems 
dievas pagelbėtų.

Jeigu jau laimina kuklu- 
ksus užpuolikus, tai kodėl 
nepalaiminti bankų ir kitų 
įstaigų plėšikus, kad ir jiem 
dievas padėtų?

Pirmiau! dipukai iš* Vo- 
kietijos laivais plaukė, bet 
dabar jau pradeda orlai
viais lėkti. /Dipukų 
gabenimo komitetas 
praneša, kad šiomis, dieno
mis į New Yorką atskrido 
aštuoniolika šeimų. Ir ne 
bile šeimelės. Štai tūlo Vy
tis šeima: Liudas, Stasė, 
Irena, Danutė, Rimantas, 
Arvydas,-Nijolė.

Ponai dipukai, turėdami 
tokias šeimas, jau nenori 
laivais plaukioti, jie orlai
viais lekioja.

Visos tautos turi savo 
šventuosius, bet lietuvių 
tauta labai nuskriausta. 
Neturėdama danguje savo 
atstovo, ji pasisavino, o gal 
lenkai paskolino, šventą 
Kazimierą.

Bet dabar popiežius tu
rėtų ir lietuvį pakelti į

“Draugo” , spe-

KĄ ĮRODĖ AUTOMOBI
LISTŲ UNIJOS KON

VENCIJA?
Angliško ' “Daily Worke- 

rio” bendradarbiai Nat 
Ganley ir Sid Stein pasimo- 
jo plačiai išanalizuoti nese
niai įvykusią United Auto
mobile Workers unijos kon
venciją. Komercinė spauda 
apie tą svarbią konvenciją 
tiesos nepasakė. Komercinė 
spauda šimtu procentų pa
laikė unijos prezidento 
Reuther grupę ir politiką. 
Ta spauda džiaugėsi, kad 
Reuther pasiliko tikriausiu 
viso milijono organizuotų 
automobilistų viešpačiu.

Ganley ir Stein yra kito
kios nuomonės. Jie suran
da, kad opozicija Reuther 
politikai ir vadovybei yra 
gerai padidėjus. Tai parodo 
balsavimas konvencijoje. 
Pavyzdžiui, 1947 metų kon-, 
vencijoje opozicijos kandi
datas DeVito į unijos pre
zidentus gavo viso labo tik 
303 balsų. Betgi šioje kon
vencijoje opozicijos kandi
datas Grant gavo 638 bal
sus. Vadinas, opozicijos bal
sai paaugo daugiau negu 
dvigubai. Svarbu, kad šitie 
balsai konvencijoj atstovavo 
daugiau kaip šimtą tūks
tančių unijistų.

Istita svarbi išvada, kurią 
iš šios konvencijos padaro 
Ganley ir Stein, yra ta, jog 
pačioje unijoje yra įvykęs 
didelis pėrsigrupavimas. 
Senoji grupė, kuriai vado
vavo Thomas, Addes ir Le
onard, likvidavosi. Susida
rė nauja grupė, daug pla
tesnė už aną. Į šią grupę 
įeina visi pažangieji auto
mobilistai, įskaitant ir ko
munistus.

Svarbu yra tas, kad opo
zicijai gerai pavyko kon
vencijoje išdėstyti savo po
ziciją įvairiais klausimais 
ir parodyti, kad Reuther 
grupės politika negali vesti 
šios didžiulės unijofe prie 
tokių laimėjimų, kokių už
sitarnauja organizuoti au
tomobilistai. Nuo dabar, 
Ganley ir Stein mano, šita

opozicija Reutherio vado
vybei augs ir konsoliduosis.

Reikia žinoti, kad po 1947 
metų konvencijos Reuther 
pareiškė, kad visokia opo
zicija esanti amžinai su
triuškinta ir palaidota. Da
bar to jis nebegali sakyti, 
nes ši konvencija puikiai į- 
rodė tos opozicijos veikimą 
ir įtaką.

Nauja unija laimėjo
Neseniai susiorganizavo 

Pennsylvania Railroad 
kompanijos valgyklų darbi
ninkai į naują uniją Din
ing Car and Railroad Food
workers uniją. Susirašė 2,- 
900 darbininkų. Unija ne
priklauso jokiai federaci
jai. Kompanija uniją pri
pažino ir pasirašė kontrak
tą. £

Spėjama, kad tos pramo
nės darbininkai ir kitų ge
ležinkelių pradės organizuo
tis ir reikalauti unijos pri
pažinimo.

NEPAVYKO NUTEIST 
UNIJISTUS

Kalamazoo, Mich., buvo 
patraukti plieno darbinin
kų vadai teisman už “kėli
mą riaušių”. Jie buvo kalti
nami, kad pereitų metų 
gruodžio mėnesį prie strei
ko paliestos dirbtuvės jie 
sudarė suokalbį iššaukti 
riaušes. Viso buvo įkaitinta 
vienuolika unijistų.

Penki buvo teisiami. 
Džiūrė negalėjo susitaikyti 
dėl nuosprendžio. Iš naujo 
jie bus teisiami rugsėjo 
mėnesį.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Dr. .Johannai Baltrušai

tienei, Pranui, Penkauskui, 
Paukščiui. — Rašiniai jubi
liejiniam numeriui gauti — 
nuoširdus ačiū! Beje, dėko
jame Pranui už drauge su 
straipsniu prisiųstąją > de
šimtinę.

Arūnas, kaip tik tinka
miausias. Jis jau dabar 
šventos dvasios apsėstas, 
nes viską-mato, viską gir
di, viską žino. Jis, Paryžiu
je sėdėdamas, girdi, kaip 
Višinskis kalbasi per tele
foną su Stalinu. Dabar 
“Draugo” Nr. 158 autorite
tingai pasako, kad Stalinas 
nunuodijo Bulgarijos vadą 
Dimitrovą ir dar priduria, 
kad Leniną irgi nunuodijo. 
- Pirmiausia tokį “genijų”, 
kaip Arūnas, reikėtų pa
siųsti į beprotnamį, o ten 
paskelbti jį šventuoju už jo 
tokias “pranašystes.”

“Naujienos”, Rašydamos 
apie Dimitrovo mirtį, irgi 
netoli nubėgo nuo savo bi
čiulių iš “Draugo”. Girdi, 
Dimitrovo liga buvo politi
nė. Vadinasi, 
ga ir mirė. Ir 
kad jis buvęs

Jeigu jau 
šarlatanizmą,

Deportuoti iš Anglijos amerikiečiai, žinoma, buvo ne 
bankieriai. Jais yra čia matomieji spaudos konferen
cijoje, Paryžiuje, CIO longshoremen’s ir Warehouse
men’s Unijos finansų sekretorius Louis Goldblatt (de
šinėje) ir John Maletla. Gal juodu norėjo nuversti val
džią, kad socialistų Labor Party kontroliuojama val
džia jų taip išsigando? Ne. Jie pareiškė pritartį 
streikuojantiems Londono prieplaukų darbininkams. 
Taigi, “kaip danguje, taip ir ant žemės”—kapitalistų 
valdomoje Amerikoje areštuojami, teisiami, deportuo
jami tie, kurie gina darbininkų reikalus; socialistų val
domoje Anglijoje pritarimas darbininkams irgi skaito

mas didžiausiuoju “grieku.”

“politine” li
dar priduria, 
šarlatanas.
kalbėti apie 

tai jis pir- 2 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—šeštad., Rugp. 6, 1949
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PUŠKINO JUBILIEJUS LIETUVOJ
Rašo JONAS KAšKAITIS*

Visa plačioji Tarybų žemė mini šie
met Puškiną. Puškino jubiliejaus šven
tė! 150 metų, kaip gimė didis poetas, 
laisvės ir pažangos dainius, — ir mei
lingai' jį mini visi jo tėviškės žmonės, vi
sos tautos ir tautelės. Nuoširdžiai mini 
Puškiną ir Tarybinė Lietuva.

Ryšium su Puškino gimimo metinė
mis, Lietuvos rašytojai ir poetai paga
mino visą eilę vertinių Puškino kūrinių. 
A. Venclova, B. Pranskus (amerikie
čiams nuo “Priekalo” ir “Raudonojo Ar- 
tojaus” laikų gerai žinomas, kaipo Va
cius Žalionis), E. Mieželaitis, A. Veima- 
ris ir kiti poetai verčia Puškino poemas 
ir eilėraščius. Didžiausį darbą padarė A. 
Venclova, lietuviškai sukurdamas gar
sųjį Puškino romaną, poemą “Eugeni
jus Onieginas.” Kai skaitai, tai regis, 
kad patį originalą, tik lietuvių kalba!

Eina vertimai ir kitų stambių Puški
no kūrinių: “Pikų dama,” “Kapitono 
duktė,” “Dubrovskis,” “Varinis raitelis,” 
“Bielkino apysakos” ir 1.1.

Masiniais tiražais išleidžiami ir sklei
džiami verstiniai Puškino kūriniai Lie
tuvoj.

Lietuvos sostamiestis Vilnius artimai 
susijęs su Puškino atminimu. Įžymusis 
caras Petras Didysis pakrikštijo Vilniuj 
savo mylimąjį augintinį — Puškino se
nelį— iš Afrikos pavogtąjį 8 metų neg
riuką. Puškinas didžiavosi savo afrikiš- 
ku paėjimu ir savo išvaizda buvo pana
šus negrui. Puškino senelis, pakrikšty
tas Vilniuj, ir savo mokslo pradžią gavo 
irgi Vilniuj.

Taipgi Vilniuj, tikriau sakant, Mar
kučių dvarelyj, keli kilometrai nuo Vil
niaus, gyveno ir mirė Puškino sūnus 
Grigorijus Aleksandrovičius. Tie namai 
neseniai paversti Puškino muziejum.

Vilniaus priemiestis Markučiai—pui-» 
kus gamtos kampelis. Kalnai, kalneliai, 
pakalnės, senas ąžuolynas. Ant aukšto 
kalnelio ramiai sau dungso seni namai. 
Tai Puškino sūnaus sodyba. Lietuvos ta
rybinę valdžia čia ir padarė Puškino mu
ziejų.

Pirmiau Puškinų šeįmos sodyba buvo 
Michailovsko kaimas, Pskovo gubernijoj. 
Kai Puškino sūnus persikėlė į Marku
čius, tai jis čia atsigabeno visus daiktus, 
visas namų apyvokos smulkmenėles. Ir 
daugybė iš tų daiktų buvo jo gerbiamo 
tėvelio — poeto Aleksandro Sergiejevi- 
čiaus Puškino — palikimo.

Puškino muziejus — labai įdomi isto
rinė ir kultūrinė įstaiga. Pats svarbusis 
kambarys išmuštas gražiai išsiuvinėta 
drobe. Išsiuvinėjo Michailovsko kaimo 
mergaitės. Lubos, sienos ir kėdės — vi- 
ha išmušta ta artistiškai išsiuvinėta dro- 
be. .

Kambariuose išdėstyti muziejiniai eks
ponatai, pašvęsti Puškinui. Jų tarpe 
centrinę vietą užima lietuviškas stalas, 
kur jūs galite matyti visus lietuvių kal- 
bon išverstus Puškino kūrinius. Pats 
pirmutinis vertimas yra net 1885 metais 
padarytas. Buvo atspausdintas užsieni
nėj “Aušroj,” kuri pasiekdavo Lietuvą 
kontrabandos keliais.

Puškino muziejų atlankyti atvyksta 
būriai studentų, gimnazistų, darbininkų, 
valstiečių su ekskursijomis. Lankytojai 
su pasigėrėjimu apžiūrinėja visą tą į do- ' 
mią kultūrinę šventyklą. Ir paskui pa-_ 
six;ašo tam tyčia lankytojų knygoj. Yra 
parašų visokiom kalbom — lietuviškų, 
lenkiškų, rusiškų, žydiškų, gudišku, uk- 
rainiškų. Ir visi jie byloja vienodai — 
pareiškia gilią pagarbą ir meilę įstabiam 
poetui, kurio genijus gaivina gentkarčių 
gentkartes.

Štai ką užrašė knygon pedagoginio in
stituto studentė Martinaitytė: “Neuž
mirštamą įspūdį padarė man šitas kuk
lus ramus kampelis. Taip jis daug pri
mena apie mūsų numylėtąjį Puškiną. Ne
sinori ir išeit. Noris dar ilgiau .pabūt ši- 
čionai.”

Visą Puškino jubiliejaus dalyką tvar

ko ir nustato tam tyčia Lietuvos minist
rų tarybos suorganizuotasai komitetas. 
Po visą Lietuvą skardėja šita didžiulė, 
iškilminga kultųrinė šventė. Miestuose, 
miesteliuose, net ir kolektyvinio . ūkio 
fermose eina paskaitos, lekcijos, dekla
macijos, teatrai. Eina jubiliejiniai dra
matinių Puškino kūrinių vaidinimai. 
Kauno kinostudija filmuoja istorines 
vietas, susijusias su didžiojo Tarybinės 
žemės poeto vardu.

Lietuvos TSR Mokslų Akademijos Li
teratūros Instituto kolektyvas pagamino 
mokslinius referatus: “Aleksandras Ser- 
giejevičius Puškinas ir lietuvių literatū
ra,” “Puškinas ir lietuviškoji tautosaka” 
ir t.p. Cirkuliuoja po visą šalį rinktiniai 
Puškino kūriniai ir jo biografija lietu
vių kalba.

Vilniaus mieste yra gražus parkas — 
Puškino sodas. Ten dabar statomas Puš
kino paminklas. Ir tai nebepirmas. Prieš 
penkiasdešimt metų, 1899 metais, Puš
kinui buvo pastatytas didžiulis pamink
las Vilniuj, Liūdo Giros gatvėj. Puškino 
paminklas stovėjo kartu su lenkų kompo
zitoriaus Moniuškos paminklu — ir ant 
tokio pat pjedestalo. Abu paminklai bu
vo vienodo stiliaus ir dydžio. Per pirmą
jį pasaulinį karą rusų kariuomenė nuė
mė paminklą, kad jį išsaugojus nuo su
naikinimo. Tai dabar ir vėl statomas Vil
niuj Puškino paminklas. Puškino var
das, kaip minėjom, susijęs su Lietuvos 
sostamiesčiu.

Kas Veikiama LMS 
III Apskrityje

Kuomet šis rašinėlis pasirodys mūsų 
dienraštyje, mūsų veiklieji menininkai ir 
menininkės rinksis- Worcesterin praleis
ti dviejų savaičių atostogas ir pamiklin
ti, daugiau pralavinti savo gabumus me
no saviveiklai. 'Lekcijos, prie gerų in
struktorių: muzikos, vaidybos, lietuvių 
kalbos, lietuvių liaudies šokių, bus lai
koma kiekvieną dieną.

Vakarais vyks šokiai, įvairūs socia
liai žaislai, kalbos, parengimai, diskusi
jos. Tai vyks Worcesterio Olympia Par
ke. Jaunimas ir senimas sudarys bendrą 
kolektyvą meninės apšvietos, lavybos.

LMS BULETINAS
Šiemis dienomis jau išėjo pirmas nu

meris LMS Buletino, kurį pradeda leisti 
LMS 3 Apskrities Komitetas. Gražų Bu
letino viršelį nupiešė dailininkas Sku
čas. Redakcinį darbą tinkamai sutvarkė 
mūsų sekretorė Mildred Stensler.

Jau . pirmame Buletino numeryje tel
pa įvairaus turinio informacinių žinių iš 
LMS veiklos, būtent, apie meno mokyk
lą, vaidinimus, muziką ir pavienius as
menis, kurie veikia meno-kultūros srity
je.

LMS Buletinas bus siuntinėjamas me
no grupėms, kuopoms, klubams, kurie 
yra nariais LMS 3 apskrities. Buletiną 
galės užsisakyti ir pavieniai, kurie įdo
mauja mūsų meno saviveikla. Buletinas 
žada talkininkauti meno veiklai, teikti 
informacijų įš meno grupių veiklos, nu
šviesti jų vidinį gyvenimą ir organizaci
nes problemas.

’ LMS NACIONALIS 
SUVAŽIAVIMAS

Eva Mizarienė, rodos, bus pirmutinė 
iš veikėjų, kuri LMS Buletine iškelia/ 
Lietuvių Meno Sąjungos (LMS) nacio- 
nalio suvažiavimo vietos klausimą. Miza
rienė reiškia nuomonę, kad LMS suva
žiavimas įvyktų rytuose, kur yra didžiu
ma chom ir dramos grupių. Tos nuomo
nės yra ir LMS 3 Apskrities Komitetas.

Jei mes vertiname meno saviveiklą 
kaipo rimtą reiškinį Amerikos lietuvių 
judėjime, tai jau laikas ir reikalas ver
čia tuo klausimu pasisakyti, padiskusuo- 

ti. Bet -pasisakyti reikia ne tik suvažia
vimo vietos klausimu. Dar svarbiau, tai 
pasisakyti klausimais, kuriems suvažia
vimas planuojama šaukti. Tik pažvelgus 
j mūsų meno veiklą, kyla klausimai: (1) 
Įvertinimas dabartinės mųšų meno veik
los. (2) Organizacinės problemos. Ar ga
lima praplėsti tinklas meninės saviveik
los grupių — dainos, vaidybos, liaudies 
šokių? Kas veikti, kad čiagimiai lietuviai 
įsitrauktų į LMS veiklą, jos grupes? (3) 
Meno veiklos turinys, būtent, spektak
liai, veikalai, dainos. (4) Meno kūrinių 
paruošimas, jų išleidimas. (5) Kūriniai 
gaunami iš Lietuvos. Ar jie gali paten
kinti mūsų meninės saviveiklos reika
lus? .

/
Mes turime ir daugiau įvairiu klausi

mų, kurie turės būti keliami ir disku- 
suojami LMS nacionaĮiam suvažiavi
me. Laikas šie klausimai kelti, diskusuo- 
ti mūsų spaudoje dabar. Suvažiavimas 
galės padaryti sveikus tarimus gerini
mui mūsų meninės saviveiklos tik tuo
met, jei mes būsime pasiruošę, padisku- 
savę savas problemas.

PUIKUS LIAUDIES DAINIUS
z

Rašo Martynas Andersenas Neksė
Dideli medžiai, yra giliai įaugę šakni

mis į žemę; jų dydis priklauso nuo to, 
kiek giliai ir plačiai jie yra įleidę šaknis. 
Kai kas stebėjosi tuo, kad proletarinė 
revoliucija įvyko Rusijoje, įleido šaknis 
ir giliai bei tvirtai sustiprėjo. Tie žmo
nės neteisingai sprendė apie dirvą: jie 
neatsižvelgė į socialinį, o taip pat dva
sinį Rusijos išsivystymą.

Vakarų Europoje gyrėsi aukšta dva
sine kultūra, bet nematė, kad paprastas 
žmogus Rusijoje turėjo seną, giliai įsi
šaknijusią liaudinę kultūrą, kuri seniai 
buvo perduodama iš kartos į kartą ir ku
rios puikūs pavyzdžiai pasirodydavo dra
bužių papuošaluose, šokiuose, pasakose, 
liaudies dainose ir įvairiausiuose dirbi
niuose. Vakarų Europoje nenorėta pri
pažinti, ogi ten ir neturėta jokio su
pratimo apie tai, kad Rusija turi sava
rankišką kultūrą, kuri ėjo savo keliu, 
veržėsi pirmyn.

Atkreipkite dėmesį į vadovaujančią 
Vakarų Europos literatūrą ir palygin
kite ją su rusų literatūra, ligrevoliucine. 
Tuo metu kai didieji Vakarų rašytojai, 
bendra taisykle, kritikavo buržuaziją dėl 
smulkmenų, o kartais suduodavo jai la
biau sunkius smūgius, jie, tačiau, nega
lėjo save įsivaizdinti be jos ir todėl nie
kuomet nerodė naujų kelių, niekad ne
nuvesdavo skaitytojo į naujas erdves, — 
didieji praeitojo šimtmečio rusų rašvto- 
jai parengė žmonių mintis revoliucijai. 
Jie gyveno ir kūrė liaudžiai. Juose nebu
vo rašytojiško išdidumo, jie nesielgė ir 
nesijautė aukštai viršum liaudies stovin
čiais išdidžiais olimpijiečiais.

Galima (kiek aštriau) pasakyti,, kad 
tuo metu, kai daugelio Vakarų rašytojų 
svajonė buvo “pasivaikščioti su karalie
ne,” didieji rusų rašytojai dažnai vaikš
čiodavo už parankės su apiplyšusiu vals
tiečiu arba darbininku.

Rašytojai padėjo rusų tautai išaugti 
ligi josios dabartinio didumo. Nors ji ir 
ne visuomet turėjo galimumą mokytis 
skaityti (kas buržuaziniame supratime 
yra vienintelė ‘ aukščiausioji laimė), bet 
užtat ji mokėsi daugelį išlaikyti atminty
je ir mokėsi mąstyti. Mokėjimas skaity
ti ligi šiol neišvystė .kai kuriuose Vakarų 
Europos gyventojų sluoksniuose mokėji
mo galvoti. Jų vaidinius dažnai galima 
palyginti su Augijaus arklidėmis, pripil
dytomis buržuazinio propagandinio mėš

Floridoje pleška liepsnose negrų nameliai, padegti ginkluotų baltųjų gaujos ties 
Groveland. Gauja užpuolė negrų namus deginti po to,Ukuomet kas nors paleido 
girdus, būk tūli 4 negrai kėsinosi ant baltos moters ir jos vyro. Jiems nesvarbu, ku
rie negrai (jeigu jie ištikro buVo). Tokie girdai ne kartą buvo paskleisti |ikslu su
kurstyti baltuosius prieš negrus, kad abiejus galėtų ilgiau išnaudoti, vergti. Kitur 
tuos girdus paskleidžia vieni ant kitų supykę, norėdami pasinaudoti pasilikusiu ne

gro turteliu, ir vedini, daugybės kitų sumetimų.

TAISOME KLAIDAS
I

LMS III Apskrities Komiteto padėkos 
žodyje dailės parodos dalyviams įsiskver- 
bė nemaloni techniška klaida. Liko pra
leista draugės O. Pabalienės (iš Bing
ham tono, N. Y.) vardas, kuri ne tik da
lyvavo su savo gražiais darbais dailės 
parodoje, bet ir aukojo savo rankų dar
bą LMS 3 apskričiai. Tariame d. O. Pa- 
balienei ačiū už auką ir atsiprašome už 
mūsų klaidą.

LMS Buletinas No.: Pasakyta, kad V. 
Bovinas dalyvavo LMS' organizavime 
1923 metais. Turiu pasakyti, kad man 
neteko dalyvauti LMS organizavime. 
Pradėjau veikti prie LMS vėliau, apie 
1929-30.

Taip pat LMS Buletine pasakyta, jog 
veikalo “Gieda Gaideliai”; autorium yra 
B. Dauguvietis. Turi būti: J. Baltušis. 
Veikalas vaizduoja ne dabartinę padėtį 
Lietuvoje, bet smetoninę. Taipgi: “Gieda 
Gaideliai” Philadelphijoje nėra buvę sta
tyti, kaip sakoma Buletiny.

• V. Bovinas.

lo ir suklastotų pranešimų. Reikia Her- 
kuleso darbo tam, kad išvalytų tą dvasi
nę kiaulidę.

Tokio pasirengimo priimti kas nauja, 
kaip Rusijoje, pasaulis niekad dar nepa
žinojo. Išsivystymas, kuriam reikia šimt
mečių, nueitas per 30 metų.

Sename pasaulyje rašytojai kas metai 
nustoja savo reikšmės. Net tie rašytojai, 
kurie savo laiku‘ didžiai pasidarbavo 
tam, kad sutelktų liaudį, dabar, su ma
žomis išimtimis, atsidūrė nuošalyje.

Vakaruose ne visada supranta didžią
ją Puškino reikšmę rusų tautai ir dar 
mažiau tąją meilę, kuria čia apgaubti 
Puškino vardas ir kūriniai. Veikiausiai 
jame mato kilnų riterinių laikų poną, 
meilės dainių. O jo dainos buvo skirtos 
liaudžiai ir liaudies ateičiai. Per mūsų 
meilę Tarybų Sąjungai mes, šimtai mi
lijonų užsienyje; taip pat mylime Puški
ną, ir mes jame matome puikų dainių, 
kurio vaizdas, dėka romantiško gyveni
mo ir tragiškos mirties, mums, rašyto
jams, dirbantiems žmonijos šiokiadie
niams, atrodo dar labiau kilnus.

Frank Murphy, vienas iš žy
miausiųjų teisėjų Jungtinių 
Valstijų Aukščiausio Teismo 
istorijoje, mirė Detroite nuo 
širdies atakos vos sulaukęs 
59 metų amžiaus. Murphy, 
liberališkas žmogus, yra bu
vęs Detroito majoru, genera- 
liu gubernatoriumi ir vyriau
siu komisionieriumi Filipinuo
se, Michigan© gubernatoriu
mi, J. V. generaliu prokuroru, 
o 1940 metu sausi velionis 
Rooseveltas ji paskyrė teisė
ju, kuriuomi jis buvo iki 'mir- 
ties. Pasisakantis ' bešališkai, 
o kai kada ir visai pažangiai 
tais klausimais, kurie liečia 
darbininkų ir bendrai liaudies 
teises ir laisves, Murphy ne
buvo milionierių mylimas, 
nuo jų “ragaišio” negavo. 
Mirė, kaip sako jo brolis, ne
palikęs jokio žymesnio turto.

Detroit, Mich.

REBUKE
(Of a counterfeit democracy)

In wastelands of poverty,
Her destitute needy grow:

Degraded to a condition,
Deplorably weak and low.

In fertile haunts of plenty,
Her arrogant wealthy thrive:

Exalted to a position, 
Perceivably most alive.

The paupers drudge mid sorrows,
Their lives: a stagnant sea,

Listless and lifeless and languid: 
Corrupted by penury.

The pompous gloat mid pleasures,
Their lives: a crafty play,

Boasting a tale of uprightness:
While making the people their prey.

Mid dull ruins of ignorance,
Her-plebeian masses ply,

And their sorrows voice a maxim:
This democracy is a lie!

Sam Lukas.

Sąryšio susirinkimas įvyko 
liepos 28 d., Draugijų Salė
je. Delegatų buvo nuo visų 
draugijų, taipgi buvo ir sve
čių, kuriems apeina spaudos 
gerovė ir stiprinimas finansi
niai. Matote, detroitiečiai, 
pažangūs lietuviai žino per 
daugeli metų, kad nuo spau
dos nikniko pelnas skiriamas 
ne tik pažangiems lietuvių 
laikraščiams, bet ir ameriko
niškiems. Todėl spaudos pik
nikai! suvažiuoja svečių ne tik 
iš Detroito ir apylinkės, bet ir 
iš kitų miestu, suvažiuoja 
tūkstantinė publika. Piknike 
geriausia vieta susitikti su 
draugais, giminėmis ir pažįs
tamais.

šiemet spaudos piknikas 
įvyks rugpjūčio 28 d., Beech
nut Grove Parke (Urbonienės 
darže), prasidės 12 vai.

Visi delegatai, o labiausia 
mūsų darbščiosios moteriukės, 
susirūpinę, kaip tinkamai pa
sitikti tą tūkstantinę minią 
ir jai gražiai patarnauti, su 
maistu’ ir gėrimais.

Tuo klausimu buvo plačiai 
diskusuota. Mūsų gaspadinės 
daugiausia kalbėjo apie val
gius. Sako, kepsime kugelį, 
blynus, na, bus ir samovaras, 
tai bus ir arbatėlės. O vy
rai pasirūpins alum, vynų ir 
kitokiais stipresniais valgiais. 
Galima tikėt, jog publi
ka bus viskuo patenkinta. 
Taipgi bus išdalyta šimtas 
dolerių dovanomis . Pirma do
vana bus $25, antra — $15, 
dvi po $10 ir astuonios po $5.

Programa irgi bus graži. 
Dar nesužinojau, koks bus 
kalbėtojas, šokiams paėmėm 
gerą orkestrą, visi, seni ir 
jauni, galės smarkiai pasi
šokti.

Visi lietuviai kviečiami 
ruoštis spaudos piknike da
lyvauti. St. Tvarijonas.

Rumunija pasiuntė na
mo Anglijos atstovą R. Sa- 
rrelį, kaipo pasalingą ru
munų liaudies valdžios ne
prietelių.

Laisvė—Liberty Lith. Daily * 
Šestad., Rugp. 6, 1949
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Kinijos Liaudies Armija ir 
Jos Disciplina

(Tąsa)
Ledo aerodromas pabaigė savo egzis

tavimą. Pasibaigė ir mūsų stovyklavimas 
ant ledo. Kovpakas buvo be ūpo — jis 
tikėjosi gaubiąs dar kokią dešimtį tonų 
krovinio. Bet vis dėlto ledo aerodromas 
mums labai daug pagelbėjo. Mes išgabe
nome į Didžiąją žemę visus sužeistuo
sius, likvidavome aštrią šaudmenų sto
ką rusų sistemos ginklams. Kitos rūšies 
ginklams — vokiečių, vengrų — mes įsi- 
gydavome šovinių iš priešo.

Paskutiniuoju lėktuvu atskrido į mū
sų aerodromą Aukščiausiosios Tarybos 
deputatas Begina. ’ Jis atvežė ordinus 
Kovpako susivienijimo bei kitiems Uk
rainos partizanams. Išbuvęs pas mus ke
lias dienas ir įteikęs apdovanojimus, jis 
likosi priešo užnugary organizuoti parti
zanų /sąjūdžio Rovno srityje ir išėjo iš 
^otĮŽnugario tik tada, kai Raudonoji 
Armija išvadavo tas vietas. Atvyko jis į 
mūsų aerodromą vienas, o po metų pasi
tiko Raudonąją Armiją daugiatūkstan
tinių Rovno partizanų dalinių priešaky.

Buvo aišku, kad vokiečiai neleis mums 
ilgai būti vienoje vietoje. Tolimose priei
gose prie ežero ėmė didėti įgulos, pasi
rodė ir judančios vokiečių dalys. Vado
vybės pasitarimuose mes ėmėme svarsty
ti tolimesnio reido planus. Vėl, kaip prieš 
penkis mėnesius Briansko miškuose, bu
vo mobilizaciniu būdu pilnai paruošta vi
sa žmogiškoji dalinių mašina. Buvo pa
tikrinti žmonės, ginklai, transporto prie
monės. Arkliams buvo išduodamos pa
didintos avižų porcijos. Prieš kelias die
das Pavlovskis su keliomis kuopomis ta
rybiniame ūkyje “Pušys,” paverstame 
vokiečių dvaru, laimėjo šimtus tonų avi
žų, kelis šimtus raguočių. Stebėdamas 
visą tą ruošą ir siuntinėdamas į visas 
puses žvalgybines kuopas, gaudamas ži
nių iš baltarusių partizanų dalinių, aš 
fiziškai jutau, kaip aplink mus juosiasi 
vokiečių dalių žiedas. Kartais man pri
trūkdavo kantrybės, ir aš, pranešinėda
mas Kovpakui ir Rudniovui žvalgybos 
duomenis, pabrėždavau ne tiek faktus, 
kiek savo paties išvadas bei sumetimus. 
O mano sumetimai baigdavosi vienu: 
reikia trauktis.

— Palauk, nesikarščiuok, Veršigora,
— ramiai sakydavo Kovpakas.

— Reikia, kad vokiečiai paruoštų vi
są savo mašiną, — samprotavo, lyg pats 
sau, Rudnioyas. — Reikia, kad jie pa
baigtų visus savo pasiruošimus. Reikia 
duoti jiems laiko bei galimybių išpla
nuoti visus planus iki mažiausių smulk
menų. O tiksliai išplanuoti planai turi 
vieną trūkumą — jie subyra į šipulius, 
kai priešas, tai yra mes, žengsime vieną 
nedidelį žingsnį, bet nelauktą, nenuma
tytą vokiečių vadovybės. Suprantama, 
akademike? — juokdamasis pabaigė ko
misaras.

— Suprantama. Bet koksai’ gi tai 
žingsnis? O jeigu ir jis yra vokiečių 
numatytas?

— Tada mums riesta. Rizika kare — 
tikras drąsos brolis, — tarė Kovpakas.
— O koksai tas žingsnis? Kam tau žino-, 
ti. Tu štai ką daryk: kad žvalgyba be 
pertraukos dirbtų.

Aš papasakojau Kovpakui apie mano 
žvalgybos duomenų patikrinimo sistemą. 
Žvalgai, patys to nežinodami, patikrin
davo vienas kito duomenis. Tai buvo ga
na paprasta žiedinių žvalgybinių marš
rutų laiko bei erdvės atžvilgiu sistema. 
Aš labai didžiavaųsi tuo, kad buvau ją 
išgalvojęs, ir ilgai tikrinau ją praktiškai, 
kol ryžausi papasakoti apie tai savo pro
fesoriams.

— Tai gerai. Taip ir dirbk, — tarp 
kitko pasakė Kovpakas tokiu tonu, lyg 
jam būtų pranešę, kad aš išradęs degtu
kus arba dviratį. — Dabar taip. Šian
dien yra sausio dvidešimt aštuntoji. Pa
rašyk įsakymą visiems vadams atvykti 
štaban į vadų pasitarimą vasario trecią 
dieną. Vietos nenurodau. Vokiečių'žval- « 
gyba vis tiek ją jau žino. Ir daryk, kaip 
išmanai, bet žiūrėk, kad rytoj šitas įsa
kymas būtų vokiečių rankose.
‘ Aš, nesusivokdamas, žiūrėjau į komi
sarą.

— Darykite taip, kaip vadas sako. 
Mums reikia laimėti dar keletą dienų. 
Ir tegu vokiečiai stato savo punktualų

vokišką planą pagal mūsų nurodymą. 
Štabo viršininke, stenkitės, kad mūsų 
ruošimasis reidui kuo mažiausiai keltų 
triukšmo. Visiška ramybė ir paprastu
mas. Tegu visi mano, kad mes ketiname 
užtrukti čia dar ilgai. Pasiųskite kuopą 
ant ledo. Tegu dirba paruošiamuosius 
darbus naujai aikštelei įrengti.

Aš išėjau gerai nesuprasdamas. Įvyk
džiau visus įsakymus, bet užmigti nega
lėjau. Išėjau į gatvę. Štabe dar nemie
gojo. Vado ir komisaro bute degė šviesa. 
Jiedu gyveno drauge. Vaikščiodamas 
gatve, aš ilgai ir kankinamai galvojau 
apie visa tai, kas darėsi. Bijodamas pa
leisti kaprizingą dar neaiškios minties 
siūlą, aš priėjau prie apšviesto lango ir, 
išsiėmęs bloknotą, ėmiau užrašinėti.

“..Judėjimas — partizaninės strategi
jos ir taktikos motina,” — pradėjau. Pa
jutau ant peties kažkieno ranką. Krūp
telėjau. Priešais mane stovėjo Kovpa
kas.

— Vis užrašinėj i? Rašyk, rašyk, to ta
rybų valdžia jus ir mokė... — Jis pažvel
gė į mano užrašą ir pridūrė:

— Teisingai.
— O norite, drauge vade, aš jums pa

sakysiu, kada jūs nutarėte kilti į reidą?
— Na, na? Įdomu?... — Jis pasivedė 

mane į šalį nuo sargybinio ir sušnibždė
jo: — Sakyk... į ausį sakyk

— Naktį į vasario antrą dieną... — 
taip pat sušnibždėjau aš.

Kovpakas pažvelgė į mane žvairu, ne
patikimu žvilgsniu. Atrodė, jis pirmą
kart mane mato. Paskui sumurmėjo su
mišęs:

— Va, velniava. Teisingai. Nagi, 
duokš savo bloknotą. — Perskaitęs, kas 
buvo parašyta, Kovpakas susimąstęs pa
sklaido lapelius ir po to dar kartą ėmė 
skaityti: — “Judėjimas — partizaninės 
strategijos ir taktikos motina”... Nagi, 
paklausyk dabar. Dar dvidešimtaisiais 
metais mes sučiupom vieną machnovietį. 
Tai jis apklausinėjamas, žinai, ką mums 
užrietė? Piktadariui, sako, šimtas keliu, 
o gaudančiam — tiktai vienas... Štai ir 
pagaukite mus... Išeina, tas machnovietis 
akademijos nebuvo baigęs, o buvo... O vis 
dėlto pagavome... Na, gerai, eime gulti... 
Tiktai apie terminą prikąsk liežuvį... O 
paskui pamatysime, ar pavyks Adolfui 
mūsų uodegą pauostyti...

Mudu išsiskyrėme. Aš dar ilgai vaikš
čiojau miegojusio kaimo gatvėm. Kovpa
ko languose buvo šviesu. Praeidamas pro 
šalį, aš mačiau... Senis sėdėjo ant kros
nies, nuleidęs kojas ant priekrosnio ir 
rūkė cigaretę po cigaretės. Pasirėmęs al
kūnėmis ant stalo, komisaras Rudniovas 
akimis žygiavo po žemėlapį — į pietus, 
į vakarus, į šiaurę... Retkarčiais jis pla
čiu sprindžiu atmatuodavo atstumą į ry
tus. Sprindis matavo po dešimtkilomet- 
rinę šešis septynis kartus. Iki Stalingra
do nuo mūsų buvo 1200 kilometrų. Tai 
buvo naktis į 1943 m. sausio 29 dieną. 
Už 1200 kilometrų nuo mūsų į rytus 
raudonarmiečiai pribaiginėjo paskuti
niąsias Pauliuso grupes. O mes rengėmės 
dar toliau į vakarus... Į vakarus, kur 
juodų bei raudonų gyslelių siūlai susiei- > 
davo ties Brestu, o toliau ties Varšuva...

XIII
Judėjimas — .partizaninės strategijos 

ir taktikos motina. Nejaugi tai suprato
me tik mes? Aš iki šiol negaliu suprasti, 
kaip galėjo dešimtys dalinių sėdėti prili
pę prie vienos vietos, savo nesijudinimu 
duodami priešui į rankas patį stambiau
si kozirį, leisdami viską: apie save žinoti. 
Vasario pirmą dieną tris, valandas prieš 
sutemstant mūsų keturiuose kovpakiečių 
daliniuose bei dvidešimt vienoj kuopoj 
'viskas sujudo.

— Pirmyn, į vakarus, akademike! Į 
vakarus, tiktai į vakarus! — linksmai 
kalbėjo man Rudniovas po to, kai aš pra
nešiau jam, kad žvalgai, visą dieną se
kusieji vokiečių įgulas, jose nepastebėjo 
jokių permainų.' Rudniovas šyptelėjo.

— Duodu žodį, kad vokiečių grupiruo- 
tės štabe dabar rašomi paskutiniai įsa
kymai.

Ryt nuo pat ryto visa machina suju
dės ir ims rankomis graibstyti tuščią 
orą.

— Taip, ir vietinius partizanus.
• (Bus daugiau)

žymusis Anglijos laikraštininkas7 Alam Winnington, 
kuris ilgą laiką buvo Londono Daily Workerio reporte
riu prie Kinijos Liaudies Išlaisvinimo Armijos, entuzias
tiškai rašo apie savo patyrimus. Jis parodo, kad tos ar
mijos laimėjimas yra pagrįstas nepaprasta disciplina ir 
jos susirišimu su plačiąja liaudimi.

Winnington sako:
Nelengva rašyti apie Ki

nijos Liaudies Išlaisvinimo 
Armijos discipliną, jog ne
atrodytų, kad tai yra per
dedamą.

Tai tikrai yra discipliniš- 
kiausia armija, kokią tik 
pasaulis yra matęs. Asme
niška kareivio disciplina, 
masinė armijos disciplina 
yra tas oras, kuriuo kvė
puoja kiekvienas kovotojas.

Net ir tie kariai, kurie 
•būna paimti iš Kuomintan
go armijos, kurie įstoja į 
Liaudies Armiją, užsikrečia 
į keletą dienų esamąja dis
ciplina.

Senos armijos ir piešimai
Kinijoje armijos visuo

met paprastiesiems žmo
nėms reikšdavo plėšimą, 
prievartavimą, naikinimą ir 
smogikų šaikas.

Liaudies Armija reiškia 
kaip tik priešingą. Kur tik 
ji yra pabuvus nors tik ke
letą dienų, sugrįžus visuo
met atras beveik visus gy
ventojus laukiant jos išskės
tomis rankomis, pasiryžu
sius jai gelbėti.

Kova už gerus santykius 
su žmonėmis armijoje nie
kuomet nenustoja ir yra 
paremta politine apšvieta.

Prieš įžengiant į Peipin
gą, per beveik mėnesį laiko 
garnizonas iš 40,000 vyrų 
buvo įtemptai ruošiamas 
miesto užėmimui.

Kariai diskusavo miesto 
svarbą, tuos užsieniečius, 
kurie tik progos ieškos 
Liaudies Išlaisvinimo Armi
jos apšmeižimui, reikalą to
buliausios tvarkos, idant 
leidus gamybai eiti toliau.

Jie padarė išvadą, kad 
viskas pirmoje vietoje pasi
rems armijos disciplina.

valstiečiu. Kuomintango ar
mijoje mes buvome drąsi
nami plėšti ir mušti vals
tiečius. Dabar aš išmokau 
pažinti šią armiją,r ir aš pa
sižadu, kad aš niekuomet 
nesulaužysiu jos disciplinos, 
net ir mažiausiame atsitiki
me.”

Atrodo, kad visas susi
rinkimas stovi su šiuo ka
riu, bet jo skvadas laikosi 
savo nusistatymo. Staiga 
jaunuolis įkiša savo gerk- 
lėn pirštą ir iškanda kaval- 
ką mėsos, pagal seną kinų 
pasižadėjimo formą.

Jis stovi ant estrados 
ranką iškėlęs, kraujas per 
ją bėga žemyn, ir sako: 
“štai įrodymas mano pasi
žadėjimo nuoširdumo.”

Susirinkimas aiškiai pa
sisakė už jį, bet jo skvadas 
vistiek atsisako jį priimti.

Tada divizijos komandie
rius įsimaišo ir pareiškia, 
kad jis pats garantuoja šio 
kovotojo užsilaikymą mies
te ir jeigu jo skvadas ne
priims jo kaipo draugo, tai 
visas skvadas negalės žy
giuoti į miestą.

“Jūs per daug aštrūs lin
kui šio naujo draugo”, ko
mandierius pareiškė. “Jūs 
jam turite pagelbėti, o ne 
jį atstumti.”

Tiktai vienas pavyzdys
Aš čionai papasakojau šį 

atsitikimą tik todėl, jog 
parodyti, kad kiekvienas

Liaudies Armijos karys y- 
ra, apart nuolatinio lavini
mo, visuomet po masiniu 
spaudimu per jo paties 
draugus palaikyti absoliu
tišką discipliną.

Štai kodėl tie 40,000 vy
rų, daugelis kurių pirmiau 
nebuvo buvę jokiam dide
liam mieste, galėjo užimti 
Peipingą pilniausioje tvar
koje.

Štai kodėl net ir patys 
aršiausi komunizmo prie
dai Šanghajuje negalėjo su^ 
rasti nė smulkiausios prie
žasties kritikavimui Liau
dies Armijos.

Tik du “sulaužymai” 
disciplinos

Ištiesų per pirmąją sa
vaitę Peipinge buvo pada
ryta tik du sulaužymai dis
ciplinos. »

Vienas buvo toks atsiti
kimas, kad skvado vadas 
pasiskolino iš vieno darbi
ninko tris puodus. Nors jis 
juos sugrąžino, bet jis ne
buvo gavęs įgaliojimo tuos 
puodus skolintis!

Kitam atsitikime, karys 
priėmė ir išgėrė puodelį ar
batos, kai jam buvo civili
nio pasiūlyta.

Aš paklausiau armijos 
politinio komisaro, ką jis 
mano apie šitą rekordą tik 
su dviem mažais disciplinos 
sulaužymais tarpe 40,000 
vyrų. Jis atsakė iJ‘Ne pil
nai tobulas!” Bet aš ma
nau, kad jis buvo pilnai pa
tenkintas.

žmonių armija
Tokia armija, kuri šluo

ja gatves, pristato vandens 
ir skaldo malkas žmonėms, 
yra viena stipriausių pro
pagandų ir apšvietos spėkų 
Išlaisvintoje Kinijoje.

Nors Liaudies Išlaisvini
mo Armija dabar yra regu- 
liarė armija, nebeturinti nė 
mažiausių savo senojo par

tizaninio pobūdžio požymių, 
ji išlaiko demokratiją nuo 
viršaus iki pat Apačios.

Kiekvienas žygis, kiek
viena pakaita politikoje di- 
skusuojama visuose armi
jos laipsniuose.

Visi karininkai pareina iš 
eilinių karių ir dažnai iš
rinkti jo paties draugų.

Rezultate, kiekvienas ko
votojas turi pilniausį pasi
tikėjimą savo viršininkais 
ir veržiasi į pavojingiausią 
vietą kovos metu, kad galė
tų įrodyti savo tinkamumą 
būti pakeltu į aukštesnę 
vietą.

Kiekvienam Kuomintan- 
go armijos paimtam kariui 
duodama pasirinkti grįžti 
namo su apmokėtomis iš
laidomis, apsigyventi ant 
vietos, arba stoti į Liaudies 
Armiją.

Apie trečdalis tokių ka
rių stoja savanoriai j Liau
dies Armiją. Ir šiandien la
bai didelis Liaudies Armijos 
nuošimtis, kai kuriose vie
tose net iki jos pusės, yra 
buvę Kuomintango armijos 
kariai.

Šitie kariai, kurie buvo 
spėka paimti į Kuomintan- 
go armiją, ir brufališkai 
traktuojami ir badu mari
nami, tik trokšta progos 
suvesti atskaitas su savo 
senaisiais kankintojais.

“Šioje armijoje aš esu 
žmogus”

Tūkstančiai jų dalyvavo 
žygyje nuo Peipingo iki 
Mukdeno tik už keleto die
nų po jų išlaisvinimo iš 
Kuomintango.
' Vienas sakė man, su aša
romis akyse, kaip jo drau
gai, daugiau pripratę prie 
ilgų kelionių, padėjo jam 
nešti jo įrengimą, o jo 
skvado- komandierius pa-

(Tąsa 5-tam pusi.)

Pačios Armijos nutarimas
Paskui buvo padarytas 

nutarimas, kad kiekvienas 
karys, nuo generolo iki ei
linio kareivio, turi surasti 
mažiausia du kitu vyru, ku
rie užtikrintų jo gerą užsi
laikymą mieste.

Aš pamenu atsitikimą su 
vienu jaunuoliu, valstiečiu 
iš Szechuan, kuris savano
riškai įstojo į Liaudies Ar
miją, kuomet jo Kuomin
tango armijos grupė pasi
davė Mukdene.

Šis kovotojas jau padaręs 
ilgą kelionę iki Peipingo, 
bet kelyje, perkant nuo vie
no valstiečio “pinacus”, tu
rėjo su juo karštą/ argu
mentą.

Kaipo , pasekmė, nė vie
nas jo skvado karys nesu
tiko garantuoti jo teisingą 
užsilaikymą Peipinge. Ir 
atrodė, kad jis negalės į- 
žengti į Peipingą kaipo na
rys garnizono.

Hsu, kaip jis buvo vadi
namas, įpuolė desperacijon, 
bėgo jis prie savo kompani
jos viršininkų, paskui prie 
divizijos karininkų, prašy
damas jų pagalbos.

Savo krauju paliudijo
Pagaliau divizijos ko

mandierius įsakė sušaukti 
kompanijos specialį susirin
kimą to reikalo išdiskusa- 
vimui. Aš dalyvavau tame 
mitinge.

Hsu buvo ant estrados ir 
kalbėjo:

“Aš sutinku su J tuo, kas 
buvo apie mane pasakyta. 
Bet aš buvau Kuomintango 
armijoje tik prieš keletą 
dienų prieš tą atsitikimą su

*
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San Francisco, Gal
NELAIMINGI JVYKIAI
Dar neseniai San Francisco 

mieste buvo toks atsitikimas, 
kuris labai, labai skaudus, ir 
retai įvyksta.

Meksikonė moteriškė ren
gėsi daryti vakarienę, tad į 
valgomų daiktų krautuvę nu
siuntė nupirkti svarą mėsos 7 

► metų berniuką ir 5 metų mer
gaitę. Kol krautuvininkas 
prirengė reikalavimą, tas 7 
metų berniukas užlindo už 
“kaunterio.” O ten krautuvi
ninkas laikė dėl atsargos re
volverį pilnai užtaisytą. Vai
kas, skubiai pagavęs revol
veri, klausia krautuvininko, 
ar tas šautuvas veikia. Krau
tuvininkas atsargiai liepia 
Šautuvą padėti, bet vaikas, 
manydamas, kad tai yra žais
las, atkišo prieš krautuvinin
ką ir paleido šūvį tiesiai į šo
ną. Vaikas, pamatęs, kad ne
gerai padarė, skubįai išbėgo 
lankant iš krautuvės. Kadan
gi tuo laiku niekas nebuvo 
krautuvėj, tai ir peršautam 
žmogui nebuvo kam gelbėti.

Krautuvininko moteris, už
girdės šūvį, ne po ilgo atėjo 
pažiūrėti, kas čia buvo, žiū
ri, kad jos vyras guli negy
vas. o krautuvėj nieko nėra. 
Pašaukta
klausinėti, kaip 

. padarė, 
kučiai 
stn’ad o 
tuojau 
d otų vi ų

Vaikas Teddy Moreno 
imtas Į vaikų nelaisvę, ir 
na sprendimas, kas yra 
kruoju kaltininku. O krautu

vininkas Fred Thrukmorton 
liko palaidotas.

Užsimušė iš Gailesčio

STOCKTON, Cal., liepos 25 
d. įvyko labai keista trage
dija.

Pradžioj 1949 metų to mies
to turtingo biznieriaus 23 me
ili sūnus apsivedė su savo my
lima mergina, -bet praslinkus 
4 mėnesiams jo ta jauna žmo
na mirė. Tad, likęs našliu, 
tas jaunas turtuolis labai gai
lėjosi savo žmonelės ir už ke
lių savaičių, liepos 25 d., nie
kam nieko nesakęs, nuėjo į 

ivų stotį, pasiėmė savo 
lėktuvą ir per dvi valan- 
labai smarkiai skraidė 
mieste/. Gal būt manė, 
baigsis gazolinas ir už

simuš. Bet nusibodo jam 
skraidyti virš miesto, tad at
sisuko tiesiai ; ir stačiai į ka
pines, kur buvo palaidota jo 
žmona, ir visu smarkumu lei
dosi į vidurį kapinių. Lėktu
vas ir vairuotojas į šmotukus 
subyrėjo. Vairuotojo lavonas 
palaidotas šalia jo neseniai 
mirusios moters. Miesto dar
bininkai ir kapinių prižiūrėto
jai per dvi dienas darbavosi, 
kol surinko lėktuvo dalis ir 
sutvarkė žuvusio jauno vai
ruotojo kūną dėl palaidojimo.

tėvo 
d as

kad

policija pradėjo 
ir kas taip 

Vėliau kaimynų vai- 
nurodė kaltininką, ir 
priežastį, o nušautasis 
reikėjo vežti pas lai- 
direktoriu. v •

Jessy ir žentas d. Kasko, 
chicagiečių.

Sėdom į traukinį ir už pus
valandžio pasijutom esą San 
Bruno.

Ten nuvykę suradom, kad 
Frank Vesely buvo skaudžiai 
susižeidęs ir buvo, nuvežtas

* • I

į ligoninę dėl sveikatos pati
krinimo . Gydytojas patyrė 
jo sveikatą, bet susižeidimas 
nėra pavojingas. Tad pabu
vęs pusę dienos ligoninėj par
vyko namo. Pagulėjęs die
ną namuose, žada eiti į dar
bą.

Jis susižeidė prie darbo, 
paslydo ant grindų. Susižei
dė šoną, petį ir skaudžiai per
skėlė antakį. Cry dy to j as sa
kęs, kad už savaitės laiko bū
siąs sveikas ir galėsiąs pilnai 
dirbti. Frank dirba prie na
mų statybos.

Tai labai gaila, kad įvyko 
tokia nelaimė. ’ Verta pažy
mėti. kad jauni draugai Ve
sely yra labai malonūs žmo
nės ir gyvena savo puošnioj 
stuboj, 801 Ried St. Mus 
maloniai pavaišino, ir porą 
valandų pasikalbėję grįžom į 
savo miestą.

Tai netikėtai radom ligonį 
ir veik laiku aplankėm d/ar 
sergantį mūsų jauną draugą.

Žiūrėk, Skaityk, Sustok, Galvok!
.... —1..........

Manau, “Laisvės” skaityto
jai jau visi žino, kad rugpjū
čio 14-tą dieną, East Hart
forde yra rengiamas spaudos 
piknikas. Juo rūpinasi dau
giausia Hartfordo draugai. 
Tai bus jubiliejinis sąskridis. 
Jos, kaipo dienraščio, 30 me
tų gyvavimo paminėti. Ir 
kaipo tokis, privalo būti di
džiausias iš visų, kokis tik 
kada yra buvęs. Atminkit, 
draugai ir draugės, kad už 
30 metų nuo dabar gal tik 
vienas kitas išliksim gyvi, o 
visi ramiai ilsėsimes. po žalia 
velėna. Taigi, nors dabar 
džiaugkimės, kad kojos dar 
gražiai tarnauja, širdelė krū
tinėj tvirtai dar plaka. Tik, 
susimildami, nepykinkit, ne- 
erzinkit ją su per dažnu rū
kymu,, ir didelėmis dozėmis 
alkoholio!

Privalom visi, kaip vienas, 
su vykti į šį sąskridį “Laisvės” 
jubiliejui atžymėti, pasima
tyti, rankeles paspausti, pa
sikalbėti, pasidžiaugti, dole- 
riuka kita atiku sudėti “Lais- 
vutei” paremti, šitame inflia
cijos smaugimo sunkiame 
laikotarpyje užtikrinkime jai 
gyvuoti ir mus teisingiausio
mis žiniomis informuoti—nors 
per sekančius motus du.

džiaugsitės. žinot, kad bo
sais važiuoti keblus dalykas.

Iki pasimatymo.
Šiūr, aš būsiu-.

Susninkų Jurgis.

Vienos anglies kasyklos dir
ba tris dienas į savaitę, o ki
tos stovi visą vasarą uždary
tos ir laukia rudens šaltesnio 
oro. O dabar tęsiasi dideli 
karščiai, tai ir kuro, nereikia 
del šilimos.

Vir.šiniai fabrikai slekuoja 
bei vakacijas švenčia, tai be 
darbo žmonių yra galybės.

Valgomii daiktų krautuvės 
daro neblogą vertelgystę. Bet 
kitokios . krautuvės verčiasi 
prastai. Mat, nėra pirkėjų, 
kai nedirba fabrikai. Perka 
tik kas labai reikalinga.

Maudyklos prūdą uždarė, 
kur maudėsi vaikai ir jaunuo
liai. Mat, tėvai bedarbiai ne
galėjo duot pinigų dėl savo 
vaikų maudymosi; o kai ma
žai kas maudosi, tai ir 
įplaukų nėra. Antra, vaikų 
liga užėjo.

Liepos 25 d. gavau laišką

iš Lietuvos nuo seselės žento. 
Laiškas rašytas birželio 17 d. 
Rašo, kad gyvi visi gimi
nės : mano seselė ir kitas žen
tas su visa savo šeimyna, 
brolienė ir du pusbroliai ir 
jų motina. Visi jie gyvena 
vienam kaime. Dėkoja už 
dovaną, ką paėmė.z Mat, aš 
buvau pasiuntęs pinigų per 
banką liepos 1 d., 1948 me
tais. Tai tik pirmą laišką 
gavau.

Mūsų miestan irgi kelioli
ka pabėgėlių iš Vokietijos 
atvažiavo, ale neprasti. Ten 
buvę dideli girių sargai prie 
Smetonos valdžios. Kiti bu
vę daktarai.. Kodėl tie žmo
nės bėgo iš Lietuvos, jęigu 
buvo geri ir dar mokyti? Ma
no giminės nemokyti, ot, tik 
moka laišką parašyti, kai}) ir 
aš pats, tai visi pasiliko ant 
vietos ir gyvena. Niekas jų 
neišvarė nei į jokį Sibirą, nei 
kur po paibeliais. O šitie at- 
bėgėliai kad jau keikia, tai 
keikia tą Lietuvą ir tą naują 
tvarką ir valdžią. Nėra, §a- 
ko, jau lietuvių Lietuvoje, o 
tik Sibire. O kaip reikia, ir 
vėl atsirado visa mano gimi

nėlė neišvežta. Pabėgėlių ma
kaulės ir liežuvis visus iš
veža. Nerašykit laiškų, girdi, 
į Lietuvą. Neleiskit pinigų. 
Mat, nėra kam paimti. O tik 
ruskiai Lietuvoje gyvena. O 
aš po karo du kartu leidau po 
biskį pinigų. Kam leidau, tie 
ir paėmė. Matyt, ten tvarka 
yra gera.

A. Čekanauskas.

Amerikonų Atlyginimas 
Kinam Darbininkam

Šanghai, Kinija. — Ame
rikos karinio laivyno atsto
vai ir konsulatas sutiko su- 
mokėt $150,000 keliem 
šimtam kinų darbininkų- 
tarnautojų už tai, kad jie 
paleisti iš darbo.

Darbininkai pusantros 
dienos išlaikė amerikinio 
konsulato narius apguloje, 
iki privertė amerikonus ža
dėti tinkamą paleidimo už- 
mokesnį.

Maskva. — Sovietiniai 
inžinieriai padeda Albani
jai pasistatyti didžiulę ver- 
pyklą - audyklą.

pa- 
ei- 
ti-

Netikėtai Aplankėm Ligonį.

Vieną gražią dieną pava
kary} sumanėm nuvykti pasi
svečiuoti pas mūsų 
mus jaunus draugus 
Jessy Vesely, kurie 
San Bruno, apie 12
miesto ribų . Tai yra duktė

pažįsta-
Frank ir 

gyvena 
mylių už

CHARLES J. ROMAN
Laidotuvių 

Direktorius

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

1113 Mt. Vemon St.
PHILADELPHIA, PA.

Tel. Poplar 4110

August Gustas .
BELLAIRE FLORIST

* 6

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

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

telefonuokite: 
SHoreroad 8-9330

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

Specialistai Pritaikymui
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams

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

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS 
Telefonuokite dieną ar naktį

• EVergreen 7-4774 I

Naudai 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. 

»

Pasiilgstam Drg. A. Šato

Draugas Antanas Šatas 
(Schultz), gyvendamas San 
Francisco, labai buvo reika
lingas ne tik organizacijų 
veikime, bet ir abelryiose dar
buose jis čia daug 'pasižymė
jęs savo veiklumu. Jis čia 
gyvendamas yra sukėlęs au
komis dideles sumas dėl Lais
vės ir dabartinio Lietuvių 
Kultūrinio Centro. Taipgi 
parengimuose puikiai pavai
šindavo svečius ir savo drau
gus. Dabar ateina žinios, 
kad bus reikalinga sukelti 
apie $40,000 dėl minėtos 
įstaigos, nes laisviečiai nori 
ten perkelti spaustuvę. Da
bar nežinau, kas iš mūsų tar
po galės pasidarbuoti tiek 
daug tam svarbiam reikalui.

ALVINAS.

Mieli draugai ir jūs seses 
draugės! Kviečiu visus iš vi
sos Naujosios Anglijos. Ypač 
Massachusetts draugams ne 
per toli atvykti į Hartfordą, 
tik reikia noro ir pasiryžimo. 
Kviečiu farmeries iš kaimų, 

Į miestų ir miestelių žmones vi
sokių luomų ir pažiūrų. Di
pukai, pribūkit ir jūs, būsit 
gražiai priimti ir. pavaišinti. 
Mes trokštame su jumis pasi
kalbėti, išgirsti jus.

New Britaino ir visiems 
draugams: kurie turite savas 
mašinas, nedardėkit įsisėdęs 
vienas, du. Ir nelaukit, kad 
kas jus prašinėtų. Daugu
mui tas neparanku. Būkit to
ki geri, patys ' pakalbinkite, 
prižadėkite nuvežti du tris.

O pasekmėmis .patys

KINIJOS ARMIJA
(Tąsa nuo 4-to pusi.) 

mirkė jo kojas šaltam van
denyje ir visaip'kaip gelbė
jo jam toje kelionėje.

“šioje armijoje aš esu 
žmogus”, jis pasakė. į “O 
pirmiau aš buvau nelaiko
mas nė už arklį.”

Kiekvienas Liaudies Ar
mijos karys, nepaisant, 
kaip trumpai ar ilgai yra 
ištarnavęs, stoja į mūšį su 
asmenišku įsitikinimu, jog 
jo reikalas yra teisingas, ir 
su neapykanta Kuomintan- 

’ gui-

lwuvwu
feSįv geriausia duonA

SCHOLES BAKING k
532 Grand St, Brooklyn

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR VISOKIUS. 
PYRAGUS BEI KEIKSUS

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

8 Tel. AV. 2-4026 ' 8

| DR. JOHN REPSH1S |
g (REPŠYS) 8
| LIETUVIS GYDYTOJAS |
g Valandos: 2-4 ir 6-8 g 
« Nedėliomis ir šventadieniais: g 
g nuo 10 iki 12 ryto. g
8 495 Columbia Rd. 8
S V M| DORCHESTER, MASS. S

F W. Shalinš
(SHALINSKAS)

Funeral Home

Pajieškojimai
Paicškau 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 
jnešt dešimts tūkstančių, tai jam 
aprašysiu pusę. Čia senas žmogelis 
turėtų progą dar kartį pažvelgti į 
gamtos grožj, prižiūrėdamas mede
lius, uogakrūmius, gėlės, 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)

84-02 Jamaica Avenue 
Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

v visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Joseph Garszva
Undertaker & Erhbalmer

Manager *

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y> *

Tel. EVergreen 8-9770

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

LDS 5-tos kuopos susirinkimą? 
įvyks trečiadieni, rugp. — Augusi 
10-tą, pradžia 8-tą vai. vakare, 73£ 
Fairmount Ave.

Visi nariai malonėkite dalyvauti 
susirinkime, pasimokėkite duckies ii 
atsiveskite naujų aplikantų j orga
nizaciją I’. Walantiene, sekr.

(179-180)

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 kuopos’ susirinkimas 
įvyks pirmadienį, rugp.. — August 
8-tą, pradžia 7:30 vai. vakaro, Lie
tuvių salėje 29 Endicott St., A. W. 

(178-179)

BALTIMORE, MD.
ALDLD 25-ta ir LDS 48-ta kuo

pos rengia pikniką, įvyks sekma
dienį, rugp. — August 7-tą, ant 
Frank Kardash Shore, Evergreen 
Park. Pradžia 10 vai. ryto. Daug 
gero1 valgio; šokiai, maudymosi ir 
kitokie įdomumai.

Kelrodis: Eastern Ave. iki Joscn- 
hans kampo, sukite,f po dešinei į 
Back River Rd., laikykitės po deši
nei 4 mailes iki Evergreen Park, 
iškabos, sukite po dešinei į Kardash 
Shore.

Dusais: Bušai nuo Lietuvių Salės 
išeis: 11:10 A.M.’ sharp. Pratt ir 
Eden Sts. išeis 11:1’0 A.M., Dillon ir 
Robinson Sts. 11:20 A.M. Į abi pusi 
bilietas $1.00. (178-jL79)

Vaistas “A ŽIV A”
No. 1. — šis vaistas geras nuo 

nudegimo.
Nusideginus reik pamirkyti ske 

pečiukę į vaistą ir kloti ant skau
damos vietos. Kartoti kol sustos 
skaudėti. Didele bonka, $1.59. Ma
žesne $1.35.

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

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

Bonka $1.59. Mažesne, $1.35.

No. 3. — Šis vaistas geras nuo 
aklų skaudėjimo.

Kada turite akyše karštį atsigu
lus aukštieninku įleiskit lašą vais
tų ir užsimerkę palaukit dvi minu
tes. Tada bus gerai. Atkartoti kas 
2 valandas, kol sustos sopėti.

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

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

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

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

J. MACHINSKAS,
295 Silver St., So. Boston 27, Mass.
Šie vaistai yra skelbiami per Am- 

berlando Radio pusvalandį.

LICENSES
WHOLESALE AND RETAIL

Beer, Wine, Liquor
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 14736 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
395 Livonia Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAMUEL WACHTELL

NOTICE is hereby given that License No. 
C832 has been issued to the undei signed 
to sell beer at wholesale under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
9703 Foster Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FOSTER BEVERAGE CO.
(A partnership) VINCENT J. TOFARIELLO 

&' MICHELE FERRANTE
NOTICE is hereby given that License No. 
C410 has been issued Yto the undersigned 
to sell beer at wholesale under Section 107 of 
the • Alcoholic Beverage Control Law at 
129-431 Watkins St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAX. SHOENFELD • 
dba Shoenfeld Beverage Co.

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

• Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964 

---------- -----------------

NOTICE i is hereby given that License No. 
GB 14R4O has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail undeu Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1,167 — 39th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PEARL GUTTADAURO
NOTICE is hereby gitlen that License No. 
GB 6625 has been issued .to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
141 Rogers Ave., Borough ot Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GEORGE J. JOYCE & 
JAMES CHARLES ROCHE, dba

Mes perkame geriausios rūšies miltus — tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgydami 

sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome Į visas dalis:—Brooklyn© ir apylinkės, 
j krautuves ir į pavienius namus; taipgi siunčiame 

ir į kitus miestus.
Sav. V. LUKOŠEVIČIUS Tel. EVergreen 4-8802

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 7-6238

MATTHEW A. 
BUTUS 

(BUYAUSKAS) 

□ 
Laidotuvių Direktorius 

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

MArket 2-5172

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI fR ALUS

Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

TELEVISION
SHUFFLE BOARD

Telefonas , 
EVergreen 4-9407

inniwniwiinmniilM

TELEPHONE
STAGG 2-5043

inwiiiiiiiiiiiiiiiiiinwIllllUlillllllllii:

RES. TEL.
HY. 7-3631
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5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Šeštad., Rugp. 1949

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIUS 

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager

(Laisniuotas Balsamuotojas)
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus

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

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



NPwWko^iK^TZlnlor
Richmond Hill ir Tos 
Apylinkės Lietuvių 
Kolonija Auga

J Richmond Hill atsikraustė 
dr. Henry Yuška su šeima— 
žmona Lillian ir dviemis ma
žamečiais sūneliais. įsigijo 
nuosavą namą. Ilgą laiką 
juodu gyveno anoje pusėje 
Hudson upės, tačiau, sako jie, 
būdavo nuobodu atitrūkus 
nuo lietuvių kolonijos.

Atsikraustyti, be abejo, pa- 
akstino ir tas, kad jo tėvai 
apsigyveno ir perkraustė savo 
čeverykų krautuvę į Rich
mond Hill. (Sundial Shoes, 
107-13 Jamaica Ave.). Ten 
arti ir Liberty Auditorija, kur 
jo tėvas su teatrininkais daž
nai praleidžia liuoslaikius. 
Bus patogu su tėvais susisiek
ti.

★ ★ ★
Jurgis Klimas, žinomasis 

filminių paveikslų traukėjas- 
rodytojas, atsidarė fotografo 
studiją — Photo Ait Studio, 
90-15 Rockaway Blvd., Ozone 
Park. žada užsiimti trauki
mu visokių paveikslų asme
nims ir grupėms. R.

Rišikai Pasens Kalėjime
Trys jauni plėšikai, kuriuos 

teismas paskaitė pavojingais 
(galinčiais užmušti), Bronxo 
teisėjo Stackell tapo nuteisti 
po 10 iki 15 metų kalėti už 
apiplėšimą groserninko. Nu
teistieji yra: William Farley, 
William G. Can-oil, Irving 
Richman, 25 ir 22 metų.

Young Progressives 
Kviečia į Pikniką
Young Progressives, Progress
ive Partijos jaunimo sekcija, 
minės savo metinę sukaktį su 
šauniu pikniku Dexter Parke, 
kur praėjusį šeštadienį įvyko 
kriaučių piknikas, prie pat 
Eldert Lane stoties ant BMT 
Jamaica linijos.

Piknikas įvyks šį šeštadienį, 
rugpjūčio 6-tą.

Jaunieji progresyviai turės 
įdomią programą su scenos, 
filmų ir radijo žvaigždėmis.’ 
Bus visai dienai smagaus už
siėmimo, tarp kitko: šokių ir 
sporto kontestai, įvairios žais
mės.- Kviečia jaunimą ir se
nimą.

Kam sąlygos leidžia, nuei
kite įdomiai pabuvoti ir pa
drąsinti jaunimą didesniam 
darbui už taiką ir progresą.

E

Ruoškitės Dalyvauti
v

PRANEŠIMAS LIETUVIU NAMO KORPORACIJOS 
ŠĖRININKAMS IR KULTŪRINIO CENTRO RĖMĖJAMS

Turime daug svarbių reikalų pranešti ir su visais pasitarti. 
Tam reikalui yra šaukiamas susirinkimas. Jis įvyks penk
tadieni, rugpjūčio 12 d.y 7:30 vai. vakare, mūsų pačių name, 
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill. Susirinkiman kviečia,- 
mi Lietuvių Namo Korporacijos šėrininkai ir Kultūrinio Cen
tro rėmėjai Brooklyno ir apylinkės. Kuriems tik galima, 
prašomi atvažiuoti ir iš New Jersey valstijos.

Susirinkime išgirsite pranešimą apie naujus planus ir 
pasiruošimą ateinančiam rudens ir žiemos sezonui.

Lietuvių Namo Korporacija.
M. KLIMAS, pirmininkas.
P. VIŠNIAUSKAS, sekretorius.

Keturi Kailiasiuviy Lokalai 
Rems Marcantonio^ Davis 

/

VKeturių didžiausių CIO 
Furriers Joint Council lokalų 
susirinkimuose nariai užgyrė 
savo tarybos nuosprendį rem
ti kongresmaną Vito Marc-
antonio į New Yorko mįesto 
majorą ir Benjamin J. Davis 
kandidatūrą iš naujo išrinki
mui į City Council.

Greta užgyrimo kandidatų, 
unijistai pasisakė veikti prieš 
Mundt-Ferguson ir Hobbs bi
ll us.

Lokalai. atstovaujantieji

Valkiozai Užpuolė 
Grupę Negrų

y , ,, , , ,
Rasistų sukurstytų valkiozų 

grupė, matomai, tikėdamiesi 
iš to progos pagarsėti, užpuo
lė grupę jaunų negrų, nuvy
kusių pasivaikščioti savo su- 
siedijos parkutyje — McCar- 
ren Park, Greenpointėje.

Kaip pasakojo liudytojai, 
aštuoni negrai jaunuoliai—4 
vaikinai ir 4 merginos — ėjo 
parku. Juos pristojo banda 
baltųjų, apie 30 jų, ir vienas 
stvėrė negro Roosevelt Samu
el ranka sukinti, o grupė ki
tų metėsi ant apsuptųjų su 
peiliais ir kumščiais. Sužalo
tasis turėjo pasilikti ligoninė
je, o jo giminaitis \Leverne 
Samuel, irgi įpjautas peiliu, 
gydosi namie.

Vėliau tapo areštuodinti 
trys iš tos užpuolikų grupės: 
Dominick Meo, 19 metų, 324 
Graham Ave.; Frank Mar- 
tone. 18 m., 629 Grand St., 
ir Anthony Bonomo, 17 m., 
656 Metropolitan Ave.

Williamsburgo darbininku 
organizacijos šaukia masinį 
mitingą reikalauti sustabdyti 
mušeikystę ir priešrasinę-fa- 
šistine propagandą, kuri yra 
mušeikystės priežastimi.

STADIUM KONCERTAI “«.Av
PHILHARMONIC SYMPHONY ORCHESTRA 

Muzika po žvaigždėm!* — žemos Kainos 
DIMITRI MITROPOULOUS, VAD.

Pirm., Rugp. 8 — Joseph Szigeti. smuikininkas
Antr., Rugp. !• — Viskas orkestriniai — Prokofieff
Treč.. Rugp. 10 — Stell Anderson, pianistas
Ktvr., Rugp. II — Whittemore ir Lowe, pianistai
Seit . Rugp. 13 — Rogers-Hanimerstein vakaras

Matyk Naujausias Filmas! Išsivysiančią Istoriją!
DANŲ VIKINGAI APLANKO ANGLIJĄ . 
ACHESON PRAŠO EUROPAI GINKLŲ

ITALIJA LAIMI TENNISO TURNAMENTĄ PRIEŠ FRANCIJĄ
A CQV BroadwayJEjItIJLJ/VOO I and 46th St

ŠTABŲ VADŲ 
MISIJA EUROPAI

Pasauline Premjera
Judis, kuris jsižavi jums širdin... ir palieka ką tai labai, labai šilto 
atsiminimui.

LORETTA YOUNG — CELESTE HOLM

“Come To The Stable”
su Jūsų širdis Įsimylės šį judįf
HUGH MARLOWE * ELSA LANCHESTER * THOMAS GOMEZ

Dirigavo Henry Koster - Pagamino Samuel G. Engel
IŠ Clare Boothe Luce’s apysakos. 20th Century Fox poystatymas.

RIVOLI Broadway ir 49th Street.

“ROPE OF SAND”
žvalgždžiuoja: BURT LANCASTER— PAUL HENREID— CLAUDE 

RAINS— PETER LORRE ir perstatoma CORINNE CALVERT
Scenoje — TEX BENEKE ir jo orkestras '

Ir dar: Cy Reeves ir VIC DAMONE, dainų žvaigžde
PARAMOUNT Times 'Square

0

11.000 narių, vienbalsiai užgy
rė savo tarybos pateiktą vei
klos programą, kurią atsto
vauja, už kurią jau per laikus 
kovoja ir jų užgirtieji kandi-
datai Marcantonio ir Davis.

Vienu iš tos programos 
punktų yra reikalavimas, kad 
fabrikantai pasamdytų visus 
to amato bedarbius unijistus 
nors tokiam laikotarpiui, kad 
jų šiemetinis uždarbis įgalin
tų juos gauti nedarbo apdrau- 
dą ateinančiais metais.

Tammany Užgyrė 
Wagneri Kandidatu 
Prieš Ewart Guinier

Tammany Hali lyderiai pra
ėjusį ketvirtadienį užgyrė 
Robert F. Wagner, Jr., kandi
datūrą į Manhattan preziden
tą, ištraukė tik dėl visko bu
vusį pastatytąjį Joseph Za- 
retskį.

Wagneris statytas patenki
nimui liberalų partijos, kuri 
Wagnerj pasiūlė. Prieto, juk 
ir -tammaniečiai tikisi, kad 
buvusio • senatoriaus sūnus, 
nešiojąs tėvo vardą, pagel
bės gauti balsų. Vyresniojo 
Wagnerio, kuris dabar pasi
traukė iš senatorystės dėl se
natvės ir nesveikatos, rekor
das senate buvo naujadaly- 
binis, rooseveltinis. Dėl to 
tą vardą daugelis' eilinių 
žmonių tebeatsimena. Jauna
sis Wagneris kol kas nuopel
nų darbininkams neturi. Bet 
Tammane, pasikliovusi jo tė
vo geru rekordu, bandys bal
suotojams įpiršti Wagnerj 
prieš Amerikos Darbo Parti
jos kandidatą Guinier.

Aido Choras
Pasiėmė Atostegas

Dainavę per rudenį, žiemą, 
pavasarį ir per dalį vasaros, 
užbaigę sezoną dalyvumu 
Dainų Dienos programoje, 
Waterburyje, praėjusį sekma
dienį, aidiečiai nusitarė pa
mokas pertraukti vieno mė-’ 
nėšio laikotarpiui.

Skirstydamiesi trumpai per
traukai, aidiečiai, tačiau, tu
rėtų užsidėti sau užduotį kal
binti kiekvieną galintį dai
nuoti asmenį ateiti į Aido 
Chorą pirmą penktadienį po 
Labor Day, rugsėjo 9-tą, kuo
met Aidas vėl susirinks prak
tikuotis ateinančios žiemos 
sezono veiklai.

Protestuoja Prieš 
Atleidimą iš Darbo

f United Public Workers of 
America, CIO, newyorkietis 
Federal Public Workers sky
rius 20-tas skelbia, jog visuo
menė sujudo protestuoti prieš 
atleidimą iš Veteranų Admi
nistracijos raštinės, Ne-w Yor
ke, šešių negrų. Jų vietos už
pildytos baltais darbininkais.

Viena iš protestavusių or
ganizacijų — NAACP skyrius 
Bronxe — sako, jog tie atleis
tieji -6 negrai yra veteranai ir 
kad jie civilei tarnybai eg
zaminus pirm samdymo išlai
kė su aukštesniais požymiais 
už daugelį tų asmenų, kurie 
pasiliko darbe.

Filmos—Teatrai
New Yorko Paramount pra

dėjo rodyti “Rope of Sand.” 
Ir yra scenos aktai.

Rivoli 
rodoma 
ble.”

Teatre antra savaitė 
“Come to the Sta-

Metai Kalėjimo už 
$65,000 Vagystę

SKELBKITeS laisvėje

Roxy Teatro rodo “You Are 
My Everything,” taipgi veiks
mai scenoje.

< ★
Stanley Teatre rodoma 

“Maid of Formosa,” pirmoji 
moderniška kiniečių filmą.

Stadium Koncertai eina 
prie gAlo, rugpjūčio 8-tą pra
deda paskutinę šio sezono sa
vaitę.

Į USSR į IZRAELĮ

Mirė Leonard Zumis, 
Ridgewoodieciu Sūnus

Leonard Zurnis, 24 metų 
amžiaus, gyvenęs 884 Hart 
St., Brooklyno, mirė liepos 
21 d., San Miguel, Mexico. 
Kūnas parvežtas Bieliausko 
koplyčiom Bus palaidotas rug
pjūčio 8-tą d., Šv. Jono ka
pinėse. Laidotuvių apeigomis 
rūpinasi graboriaus Matthew 
P. Ballas Funeral Home, 660 
Grand St., Brooklyne.

Paliko nuliūdusius tėvą An
taną, motiną Oną, brolį Vik
torą, seserį Evelyn Heyer ir 
tolimesnius gimines.

Leonardo mirtis — tėvams 
pribloškiančiai skaudus smū
gis. Buvęs nepaprastai pa
staugus ir gabus mokinys, 
jaunutis Leonardas taip pat 
sėkmingai tarnavo mūsų kari
nėms pastangoms karo metu, 
o iš ten sugrįžęs ir vėl sie
kėsi aukštyn technikoje ir 
bendroje žinyboje. Tėvai iš 
jo turėjo daug džiaugsmo, jin 
dėjo didžią savo viltį.

Velionius tėvai, seniau gy
venusieji Yonkerse, yra na
riais lietuvių organizacijų 
Ridgewoode ir dažnus lanky
tojai svarbiųjų pramogų ir su
sirinkimų, liaudiškos spaudos 
skaitytojai ir rėmėjai. Jiems 
ir visai jų šeimai ir giminei 
reiškiame užuojautą.

Autobusu Firmai Leido 
Prašyti Pakėlimo Fero

Teisėjas Kaufman patvar
kė, kad Third Avenue Sur
face Transit Co. gali prašy
ti leidimo kelti buso fėrą dar 
vienu centu —, iki 8 centų.

Stebėtojai numato, jog šis 
leidimas yra atkėlimu vartų 
privatiškoms ir miestavosioms 
visoms autobusų ir subway 
linijoms kelti fėrą tuojau po 
rinkimų., O pirm rinkimų šis 
klausimas bus proga politi
kieriams sakytis, būk jie ko
vosią prieš kėlimą fėro.

Darbininkų laikraščio atsto
vui paklausu/, ką darysiąs ma
joras dėl to teisėjo sprendijno, 
majoras, žinoma, atsakė prieš 
fėro kėlimą “kovojąs.” Ta
čiau visi dar tebeatsimęna jo 
pirmesnę “kovą” pirm' rinki
mų ir pakeltą fėrą po rinki
mų.

Paskirta d žiūrė išklausyti 
skundams ant- kaltinamųjų 
dėl periminėjimo pasikalbė
jimų telefonais.

Apiplėšė Algi] Nešėją
Grįžtantis iš banko su al

gų pinigais Albert Fuchs, 
Accurate Steel Rule firmos 
darbininkas, tapo dviejų plė
šikų sustabdytas netoli Na
tional City Bank skyriaus 
prie- 23rd St. ir Seventh Ave., 
New Yorke. Iš jo atėmę $4,- 
768.

Buvęs armijos laivuose- ka
sininku laike karo, Frank J. 
Forster, 31 metų, iš Tacoma, 
teisme prisipažino, kad *is su- 
vogčiojęs ir išeikvojęs $65,- 
000 armijos fondų. Su tais 
fondais jis New Yorke ir Pa
ryžiuje prasimanydavęs viso
kių durnybių ir išdykavimų. 
Norėdamas imponuoti porą 
amerikiečių modisčių Pary
žiuje, jis kartą per du vaka
rus prašvilpavęs $10,000, 
joms prisistatydamas Indijos 
princu. ,

Už tą viską Forsteris nuteis
tas tiktai metus ir vieną dieną 
kalėti.

APKELIAUK PASAULĮ SU WORLD TOURISTS 
f Atsišauk ar rašyk dėl žinių kelionėm

Čia sumokėtais muitais

Pundeliai apdraudžiami

NAUJOS 
ŽEMOS 

KAINOS
Maistas, drabužiai, 

materijos, 
, streptomycinas 

paštu ar oru

WORLD TOURISTS nc
1 845 BROADWAY (60th ST.I, NEW YORK 23. N. Y. 
Telephone: Luxemburg 2-0 5 9 0

į RUMUNIJĄ L" 14 pasaulio kampus

Pavasarinis Medus

Apiplėšti likerių krautuvę 
pasimojęs 27 metų vyrukas, 
Bronxe, padarė stambią klai
dą — jis neapsižiūrėjo, kas 
stovi krautuvės išlaukyje. Gi. 
skersai gatvę priešais bando
mą apiplėšti krautuvę, prie 
Jerome Ave. ir Fordham Rd., 
stovėjo, buso laukė policistas 
John A. Powers.

Pačioje krautuvėje plėšikui 
irgi ne kaip sekusi, savininkas 
peši ką apdaužęs, o tas atsi- 
šovė. šūvį išgirdęs, policis
tas nebelaukė buso, bet leido
si vytis „plėšiką, jin šaudyda
mas, plėšikui atsišaudant. Jį 
pašovė ir sugavo. Sugautasis 
sakėsi esąs Frank White iš 
Highland Falls, N. Y.

Sudegus jų nameliui Brook
lyno Sheepshead Bay srityje, 
Halstead šeima turėjo susi- 
kfaustyti pas gimines — 9 
asmenys į vieną kambarį.

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)

XXXXXxQO<XXXXXXXX>OO<X>OOOOO<
I

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 { moderniškus, esamo pasižymėję 

kaipo ekspertai.

Klauskite mūsų aprokavimo arba 
patarimo dėl pertaisymo namų.

Prašome kreiptis:
63-26—53rd Drive 

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

Atostogautojai Atsiuntė 
$22 Komunistams Ginti

Grupė asmenų, atostogau
jančių kailiasiuvių unijos re- 
zorte prie White Lake, N. Y., 
atsiliepdami į tos unijos vado 
Ben Goldo atsišaukimą, per 
tą uniją atsiuntė aukų $22, 
liepdami panaudoti 12-kos 
komunistų ir Amerikos laisvių 
gynimui.

g BROOKLYN {
fLABOR LYCEUM!
w DARBININKŲ ĮSTAIGA !

g Salas dėl Balių, Koncertų, Ban-J 
Skietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt.j 
g Puikus steičius siu naujausiais |
S įtaisymais. j
S KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS J
K Kainos Prieinamos. £
s 949-959 Willoughby Ave. g 
g Tel. STagg 2-3842 {į

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y.
, (1—2 dienomValandos: į g—g vap-arais

Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0203

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342
JĮ.AA A AAAAAAAAAAAAAAA^FtF^FtF^F^F*1"■ ■ ■

GERIPIETpS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop 
Frank Domikaitis 

Savininkas 
417 Lorimer Street 

Laisvės Name 
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsoą vąjgiai. Taipgi-dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

Bitininkas Končius prisiuntė troką pavasarinio medaus. 
Per geroką laiką Laisvė neturėjo medaus, dabar vėl turi.

Kvortinė bonka_____$1.25
Pusė galiono_______$2.00

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

(Į kitus miestus nesiunčiame)
v

TONY’S JL
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

Valandos: 12a
( 1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

'/T TDU’G P A P 411 GRAND STREET £U1I 0 D Alt BROOKLYN, N. Y
. /

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN 

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISIONTelefonas
EVergreen 4-7729

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS •

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7. DIENAS SAVAITftJE

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

6 pusi.—Laisve (Liberty,Li th. Daily) — šeštad., Rugp. 6, 1949,
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