
Balsavo prieš žmoniškumą. 
‘‘Polio.” '
Negarbingos lenktynės. 
Trumanas ir Quirino. 
Tos pačios gaidos.

Rašo A. BIMBA

v Genevoje, Šveicarijoje, su
sirinko 48 kraštų Raudonųjų 
Kryžių atstovai. Konferenci
jai buvo pasiūlyta pasisakyti 
prieš vartojimą atomines 
bombos ir kitų masinio žudy
mo priemonių.

Trisdešimt šeši atstovai bal
savo prieš pasiūlymą, o tik 
devyni už. Visų kapitalisti
nių kraštų atstovai balsavo 
prieš.

Raudonasis Kryžius žmo- 
* gaus nepataiso. Kapitalistinių 

kraštų Kryžius valdo tie pa
tys žmonos, kurie valdo fa
brikus, kasyklas, geležinke
lius ir visus kitus turtus. Jiems 
karas reiškia bizni. Masinis 
žmonių žudymas padidina jų 
įplaukas.

Milijonai žmonių gyvena 
kasdieninėje baimėje. Stai
ga pradėjo siautėti vaikų pa
ralyžius, vadinamas “polio.” 
Ypatingai išsigandę tėvai ir 

I motinos. “Polio” yra pirmo
je vietoje vaikų naikintojas, 
bet jis neaplenkia ir suau
gusių. Franklin Delano Roo- 
seveltas buvo partrenktas ir 
suparalyžiuotas jau į vyrus 
suaugęs.

Gydytojai ramina, kad 70 
procentų polio ligonių išgy- 

. domi, — išgydomi beveik vi
sai. bet ne visai. Beveik 
kiekviena auka turi visą am
žių nešioti mažesnes ar dides
nes polio žymes. Daugelis 
tampa amžinais paliegėliais. 
Daugelis miršta.

Tai viena iš tų ligų, kurių 
sunaikinimui mokslas dar ne
surado būdų. Bet yra ieško
ma ir bus surasta. *

★ ★ ★
Pastebėjau labai įkaitusias 

lenktynes tarpe Naujienų, 
Draugo, Darbininko, Vieny-

* lxės ir kitų tos pačios veislės
* laikraščių. Lenktynės labai 

įdomios. Kiekvienas stengiasi
f riebiau pameluoti apie Tary

bų Lietuvą. O tema: “lie
tuvių vežimas į Sibirą.” 

★ ★ ★
Veža jie tuos lietuvius visi 

< —Grigaitis, šimutis, Tysliava,
Rastenis, Kneižis. Jiems pa
deda jų bendradarbiai, tikri 
specialistai.

Paskutiniais laikais užsispy
rė ypatingai iškraustyti, vai
kus ir moteris. Darbininko 
redaktorius, magaryčiomis, 
pridėjo dar ir ligonis. Pa
ėmė, girdi, ligonis, sirgusius 
ir išgulėjusius lovoje po visą 
dešimtį metų*, suvertė į veži- 

wmus ir marš į Sibirą!
Taip pat komunistams labai 

patinką vežti Sibiran gimdan
čias moteris. Girdi, bolševi
kas atsistoja prie lovos, “pa
laukia gimdymo galo,” pas
kui moteriškę glėbin, vežiman 
ir Sibiran! (Darb., rugp. 9 d.)

Nesijuokite ir nepykite, nes 
taip tikrai juodu ant balto pa
rašyta Kneižio-Urbonavičiaus 
gazietoje. 9

Ant jų dabar smarkiai su- 
I 4 pyks Grigaitis ir Tysliava, 

kam jie už juos riebiau pa- 
7 hielavo! O gal ir-jie tą .-patį 

melą dar įdės? Gal aš pasi- 
' skubinau Kneižiui ir Urbona-

į vičiui suteikti po medalį, kai
po geriausiems melagiams?

U * ★ ★
Mus aplankė dar vienas sve

čias, tai Filipinų prezidentas 
1 Quirjno. Jis nutraukė tiesiai 

■ • pas prezidentą. Trumanui 
•jis į ausį pasakojo “paslap
tį,” kurią jam ausin pašnibž
dėjo Čiang Kai-šekas aną die
ną.

■ - . Trumpai ir drūtai: Amerika
turi suorganizuoti Pacifiko 
kraštų sąjungą ir ją gerai ap
ginkluoti. Tai reikalinga Qui
rino, Rhee, ir Čiango kudašių
išgelbėjimui.

(Tąsa 5-tam pusi.)

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00
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ALBANAI SUPLIEKĖ ĮSIVERŽUSIUS
GRAIKIJOS MONARCHO-FAŠISTUS 

Ą , • »

Per 4 Dienų Kautynes Albanai
Nusiavė Šimtus Įsiveržėlių

London. — Albanijos ka
ro ministras pranešė per 
radiją, jog albanų armija 
keturias dienas kovėsi su į- 
siveržusiais Graikijos mo
narcho - fašistais, iki iš
mušė juos atgal per sieną.. 
Kautynės siautėjo 34 mylių 
frontu. Albanai užmušė bei 
nelaisvėn paėmė šimtus įsi
veržėlių fašistų kareivių ir 
oficierių.

Herb. Hooveris Tik Karui 
Nesigaili Pinigų

Palo Alto, Calif. — Bu
vęs prezidentas, republiko- 
nas Herbertas Hooveris ap
gailestavo, kad demokratų 
valdžia per daug išleidžian
ti pinigų “bereikalingiem” 
(civiliniam) dalykam, bet 
jis užgyrė visas milžiniškas 
karines valdžios išlaidas.

Hooveris kalbėjo Stanfor- 
do Universitete, minėdamas 
savo 75 metų sukaktį. Jis 
pasakojo, kad valdžia sun
kiais taksais, esą, dėl viso
kių “geradarysčių” stumia 
šalį į bankrūtą bei “kolek
tyvizmą.”

Graikų Partizanai 
Kirto Fašistam Smūgį

London.— Laisvųjų Grai
kų radijas pranešė, kad jų 
partizanai per dvi paskuti
nes dienas Grammos kal
nuose užmušė' 250 Graiki
jos fašistų kareivių ir ofi
cierių ir sunkiai sužeidė 
400. Fašistai buvo supliekti 
ir atgal nuvyti.

Athenai, Graikija. —Mo
narcho - fašistų komanda 
skelbia, kad jie, nugalėdami 
įtūžusius partizanų pasi
priešinimus, “užėmė kelias 
Grammos kalnų aukštu
mas.”

Francūzų Komandierius 
Atleido Bausmę Vokiečiam

Frankfurt, Vokietija. — 
Generolas Joseph - Pierre 
Koenig, vyriausias koman
dierius francūzų užimtame 
Vokietijos ruožte, paleido iš 
kalėjimo visus. vokiečius, 
kurie buvo baučlžiami už 
nusikaltimus prieš okupaci
nę francūzų kariuomenę.

Albanija Skundžia J. Tautoms 
Graikijos Fašistus - Užpuolikus

Lake Success, N. Y. — 
Albanijos valdžia atsiuntė 
Jungtinių Tautų sekretari- 
atui naują skundo telegra
mą prieš Graikijos monar-' 
chistus, kaip užpuolikus/ 
Sako:

Trys monarchistų armi
jos batalionai rugp. 2 d. įsi
veržė Albanijon apie pusę 
mylios. Įsiveržėlių artilerija 
ir 15 angliškų jų lėktuvų 
bombardavo ir apšaudė al
banų kaimą Vidhovą, bet 
po žiauraus mūšio jie tapo 
išvyti atgal. Kautynėse žu

Brooklyn, N. Y., Penktadienis, Rugpjūčio-Aug. 12, 19491 * * *

Fašistų patrankos ir a- 
merikiniai jų lėktuvai bom
bardavo ir apšaudė albanus. 
Albanai nušovė kelis priešų 
lėktuvus.

Graikijos fašistų kariuo
menė nuo rugp. 6 iki 9 d. 
šimtus kartų peržengė Al
banijos sieną. ’ '

Albanijos valdžia todėl 
pasiuntė Jungtinėms Tau
toms naują skundą.

Tito Geidžia Graikų 
Partizanų Sumušimo

Belgrad, Jugoslavija. — 
Valdiškieji Tito laikraščiai 
pranašauja, kad Graikijos 
monarcho - fašistai su A- 
merikos pagalba “greitai 
sumušią” partizanus - de
mokratus.

Titiniai Jugoslavijos val
dininkai ir spauda rodo, 
kad jie pageidauja fašistų 
laimėjimo prieš graikų 
partizanus. Už savo laukia
mą partizanų sumušimą, 
tačiau, jie kaltina Sovietų 
Sąjungą.

Sovietų ir kitų Kominfor- 
mo šalių komunistai nese
niai pranešė, kad Tito val
džia leidžia Graikijos faši
stams pereiti Jugoslavijon 
ir per sieną atakuoti grai
kų partizanus.

Kūdikių Paralyžium 
Susirgo Jau 10,748

. . ■ _____ . ■
I

Washington.— Visoje ša
lyje šiemet iki rugp. 6 d. 
susirgo kūdikių paralyžium 
(polio) jau 10,748 asmenys, 
kaip raportuoja Jungtinių 
Valstijų Sveikatos Įstaiga. 
Pernai tuo pačiu laikotar
piu buvo 3,700 mažiau šios 
ligos aukų.

Vien praeitą savaitę buvo 
2,450 naujų susirgimų kū- 
dikiniu paralyžium.

Paralyžius labiausiai 
plinta šiose valstijose: New 
York, Illinois, Michigan, 
Texas, California ir Mis
souri.

La Paz, Bolivija. — Boli
vijos valdžia sakosi išar
džius tūlų oficierių planuo
tą sukilimą prieš ją.

vo 2 albanų kareiviai ir 2 
oficieriai; 6 kiti buvo sužei
sti.

Rugp. 3 d. albanai savo 
žemėje suėmė du Graikijos 
pficierius.

Rugpjūčio 4 d. albanai 
nušovė Graikijos fašistų 
lėktuvą ir paėmė lavonus 
dvylikos fašistų kareivių, 
kuriuos albanai nukovė 
kaip įsiveržėlius. Rugp. 5 d. 
buvo suimti penki Graiki
jos kareiviai Albanijoje. --- (

ORAS. — Netaip karšta 
ir gal bus lietaus.

Metai XXXIX. Dienraščio XXXI.

Vėliausios Žinios FORDO AUTO. DARBININKAI NUTARĖ 
STRE1KU0T DEL PENSIJŲ, ALGŲ
Reikalauja Senatvės Pensijos 
Ir Gerovės - Sveikatos Fondo

Washington. — Kongreso Atstovų Rūmas daugumu 
balsų užgyrė valdžios pasiūlymą pakelti būtinąją algą 
iki 75 centų už darbo valandą, vieton dabartinių 40 centų.

Tą klausimą dar spręs Senatas.

San Francisco. — Vakarinių'. CIO laivakrovių vadas 
Harry Bridges pareiškė, kad jie atsisakys iškrauti ar 
prikrauti streiklaužiškus laivus, atplauksiančius iš ,Ha- 
wajų salų. •

Hawaju valdžia perėmė į savo rankas tenaitines prie
plaukas, kad padėtų kompanijom sulaužyti hawajiečių 
laivakrovių streiką, kuris tęsėsi jau 104 dienas.

Paryžius.— Policija užgrobė visus Franci jos komunis
tų laikraščio l’Humanite egzempliorius, kur rašoma, kad 
Atlanto Paktas ir vadinama vakarinės Europos sąjunga 
yra karo sąmokslai prieš Sovietų Sąjungą ir prieš naują
sias rytines demokratijas.

Tehepleška gaisrais keliolika tūkstančių akrų miškų 
Montanoj, Idahoj ir gretimose vidurvakarinėse valstijo
se. .

Maskva. — Mirė garsusis rusų ristikas Ivan M. Pod
dubny, pasaulinis to sporto čampionas, 78 metų amžiaus. 
Jisai savo laikais įveikė Vladeką Zbyszko ir kitus pasau
linius ristynių galijotus:

Sovietų vyriausybė suteikė jam titulą Užsipelniusio 
Respublikos Artisto.

I

Varšava. — Keli areštuoti katalikų kunigai prisipaži
no, kad jie vadovavo priešvaldiškoms plėšikų šaikoms. 
Sakė, jog plėšimai “naudingiems tikslams” sutinką su 
katalikų religijos mokslu.

Kanton, Kinija. — Akivaizdoje artėjančios kinų Liau
dies Armijos,' čia užsidaro amerikonų ir anglų žibalo 
kompanijų skyriai.

Sofija, Bulgarija. — Mirė įžymusis bulgarų gamt- 
mokslininkas, prof. Donče Kostovas, 52 metų amžiaus, 
parašęs daugiau kaip 200 mokslinių veikalų.

St. Charles, I1L— Mire Karl Asplund, seniausias Ame
rikoje boy skautas, 86 metų amžiaus.

Mekleriai-VaMininkai Nuskriaudė Šalies 
Iždą Šimtais Tūkstančių Dolerių

• Washington. — Mekleris 
James V. Hunt 1946 metais 
buvo karinių turtų admini
stracijos valdininkas, ėmė 
iš valdžios algą ir sykiu 
tarnavo valdžios išnaudoto
jams. '

Karinio laivyno vyriau
sybė 1945 metais nupirko iš 
Franko Seideno Lido Beach 
Kotelį už 1 milijoną, 300 
tūkstančių dolerių.

. Hunt’as kaipo valdinin
kas .pasidarbavo, kad tas 
hotelis būtų paskelbtas “at
liekama karine nuosavybė.”

KOMUNISTU PARTIJA ŠAUKIA TRUMANį 
KOVOT PRIEŠ KŪDIKIŲ PARALYŽIŲ

New York. — Komunistų 
Partijos pirmininkas Wm. 
Z. Foster ir sekretorius Eu
gene Dennis pasiuntė pre
zidentui Trumanui telegra
ma, ragindami ji atsišaukt 
i Kongresą, kad paskirtų 
bilioną dolerių kovai prieš 
kūdikių paralyžių.

literatūros Laikraštis 
Sako, Truman Bijo Taikos

Maskva. — čionaitinis 
Literatūros Laikraštis ra
šo, jog prezidentas Truma
nas labiausiai bijo taikos, 
todėl jis ragina Kongresą 
kuo greičiausiai skirti dide
les sumas pinigų vakari
niams Europos kraštams 
ginkluoti prieš Sovietų Są
jungą.

O artimiausias Trumano

Paskui Etunt’as įpiršo val
džiai, kad atgal parduotų 
hbtelį Seidenui. Jis taip 
tarpininkavo, kad valdžia 
pardavė Seidenui hotelį už 
$635,000. Tokiu būdu Seide- 
nas per 1 metus pelnė 66^ 
tūkstančius dolerių iš val
džios.

O Seidenas davė Huntui 
86 tūkstančius dolerių už tą 
patarnavimą.

Šią meklerystę atidengė 
tyrinėjančioji Senato komi
sija.

Telegrama sako, reikia 
lėšų “geležiniams plau
čiams” ir kit. įrengimams 
gydyti kūdikių paralyžiaus 
ligonius; taip reikia dau
giau slaugių, ligoninių ir 
mokslinių pastangų kovai 
prieš tą nelabąją ligą.

bičiulis karo kurstyme yra 
generolas Omar Bradley, 
jankiu armijos štabo galva, 
tęsia Literatūros Laikraš
tis, ir pritaiko gen. Brad- 
lev’ui senąją kinų patarlę: 
“Tapęs šuns vaiku, jau ne
gali būti žmogum.”

Brussels. — Sudarytas 
naujas Belgiios ministrų 
kabinetas iš liberalų ir ka
talikų. Kabineto premjeras 
yra klerikalas Gaston Eys- 
kens.-

* 
•- 3 I

Detroit. — Fordo auto
mobilių kompanijos darbi
ninkai nusitarė streikuoti 
tokiu balsų daugumu, kaip 
7 prieš 2.

Valdžios prižiūrimuose 
balsavimuose dalyvavo 75,- 
000 žmonių.

CIO Auto. Darbininkų 
Unija ketina ’ pašaukti juos 
streikan, jeigu Fordas ne
patenkins šitokių reikalą- ■

Thompsonas Išdėstė 
Testerio Rolę ,

I --------------------------- --

New York..— Šios valsti
jos Komunistų Partijos pir
mininkas Robertas Thomp
sonas, Antrojo pasaulinio 
karo didvyris, sumušė FBI 
šnipukų pasakas, būk Wil
liam Z. Fosteris daręs są
mokslą su kitais komunistų 
vadais raginti nuverst 
Jungtinių Valstijų valdžią 
jėga ir prievarta.

Fosteris, Amerikos Ko
munistų' Partijos pirminin
kas, yra vienas dvylikos 
kaltinamųjų jos vadų.

Thompsonas, liudydamas 
federaliame teisme, išdėstė 
pažangų Fosterio vaidmenį 
kovoje už darbininkų reika
lus ir pilietines laisves, ra
miais keliais einant link so
cialistinės santvarkos įkū
rimo šioje šalyje.

Kiny Liaudininkai
Arti Kančovo

Hong Kong.—Kinų Liau
dies Armija užėmė pozici
jas už 12 mylių nuo Kan
čovo, Kiangsi provincijos 
sostinės. Kančov yra laiko
mas vartais į Kvantungo 
provinciją ir į Kantoną, da
bartinę tautininkų “sosti
nę.” • \ '

x Jau pabėgo ' daugumas 
tautininkų valdininkų iš 
Kančovo.

Rangoon, Burma.— Pa
smarkėjo sukilėlių - pąrti- 
zanų karas prieš valdžios 
armiją įvairiose Burmos 
dalyse.

Sukilėliai yra užvaldę 
Prome, Toungoo ir eilę ki
tų miestų.

Nekaltas Negras Paliuosuotąs 
Po 26 Metų Kalėjimo

Chicago. — Federalis tei
gėjas Michael L. Igoe pa- 
liuosavo negrą Jamesą 
Montgomery, kuris nekal
tai buvo išvargintas kalėji
me beveik 26 metus.’

Kukluksinis teismas J^u- 
vo visam amžiui įkalinęs 
Montgomery neva už tai, 
kad jis išžaginęs baltą mo
teriškę Mamie Snow. Bet 
kuomet Mamie ligoninėje 
mirė ir buvo ištirtas jos 
kūnas, tai atrasta, kad ly
tinė jos nekaltybė visai ne
kliudyta. Tą faktą užslėpė

(
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v imu:
Pakelti algą, įvesti kom

panijos lėšomis senatvės 
pensijas po $100 per mėnesį 
ir įsteigti sveikatos-gero- 
vės fondą, taipgi kompani
jos įmokėjimais.

Fordas paskutinėmis die
nomis atmetė tuos reikala
vimus. Bet unijos vadai eis 
į derybas su juo, bandyda- 

1 mi išvengt streiko.

Čiang Šaukia MacArthurą 
Talkon prieš Komunistus

Tokio, Japonija. — Kitą 
savaitę čia atlėks Kinijos 
Čiang Kai-šeko tautininkų 
pasiuntinys, ministras Wu 
T«h-čen. Jis ragins ameri
kinį komandierių Japonijai, 
generolą MacArthurą, kad 
remtų karinį Pacifiko Van
denyno šalių . sąryšį prieš 
Sovietus ir komunizmą.

Tokį sąryšį perša Čiang 
Kai-šekas, Filipinų prezi
dentas Elp. Quirino ir de
šinysis pietinės KorejoS 
prezidentas Syngman Rhee.

Tom Clarkas Naciams 
Patarnavo

Washington. — Teisinis 
Senato komitetas svarsto, 
ar užgirti Tomą Clarką, 
generalį prokurorą, kurį 
prez. Trumanas skyrė į ša-** 
lies Aukščiausio Teismo tei
sėjus.

O. John Rogge, buvęs ge- 
neralio prokuroro padėjė
jas, liudijo senatoriams, 
kaip Clarkas stengėsi pri
verst Roggę panaikint bylą 
prieš 33 amerikinius na
cius, maištavusius prieš 
prez. Roosevelto valdžią.

Clarkas pašalino Rogge 
iš tarnybos, kuomet Rogge 
atidengė, kaip nacių vadai 
planavo sumušt paskutinę 
Roosevelto kandidatūrą į 
prezidentus. .

Komunistų Partijos vei
kėja Elizabeth Gurlęy 
Flynn, kalbėdama Senato 
komitetui, nurodė, kaip 
Clarkas, pataikaudamas fa
šizmui, laužė šalies Konsti
tuciją, trempė pilietines 
žmonių teises ir persekiojo 
vadinamus raudonuosius.

kukluksiniai valdininkai.
Byloje- prieš Montgomery 

kukluksiški teismo vadai 
atmetė visus liudijimus ir 
parodymus iš Montgome- ' 
ry’o pusės.

Federalis teisėjas Igoe, 
dabar paliuosuodamas tą 
negrą, pareiškė^, kad jis bu
vo nusmerktas kalėjime su
pūti be jokios kaičios, tik- ‘ 
tai todėl, kad jis negras.

Paleidžiant jį iš kalėjimo, 
jam duota tiktai $10, kaip 
ir "kitiem baigusiem baus
mę kaliniam.
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Istorija Tikrai Pasikartojo
Gaila, kad mūsų šalies valdovai nieko nepasimokė iš 

istorijos. Jeigu jie būtų pavartę 1917-1920 metų istorijos 
lapus, jie būtų suradę, kas atsitiko su Amerikos inter
vencija Rusijoje. Be to, juk yra valdininkų, kurie tais lai
kais buvo vyrai, taip sakant, “po ūsais’’ ir gali labai pui
kiai atsiminti, ką mūsų tuolaikinė valdžia veike ir kas iš 
to išėjo.

Tada irgi buvo pasiųsta apščiai armijos ir ginklų su
valdymui bolševikų. Ginklavome ir šėrėme Kolčakus, De- 
nikinus ir visus, kurie tik pakėlė ranką prieš Rusijos 
žmones ir bandė sugrąžinti senąją santvarką. Bet Rusi
jos liaudis žygiavo pirmyn. Intervencija padarė daug 
žalos. Intervencija prisidėjo prie pratęsimo civilinio ka
ro. Jeigu ne Amerikos ir kitų kapitalistinių kraštų gink
lai ir padrąsinimas, Kolčakai ir Denikinai nebūtų gal net 
drįsę pakelti galvą prieš liaudies valią.

Bet Rusijos liaudis laimėjo. Niekas negalėjo jai pasto
ti kelią. Ir visos Tarybų .Sąjungos liaudis niekuomet ne
pamirš tos intervencijos.

Mūsų valdovai' tą istorinį faktą buvo pamiršę. Jie pa
matė, kad panašiai liaudis sukilo kitam pasaulio kampe, 
tai yra, didžiojoje Kinijoje. Jie turėjo mintyje tik vie
ną dalyką: išgelbėti Čiango diktatūrą ir senąją santvar
ką. Nesigailėjo nei ginklų, nei pinigų. Tik dabar Ameri
kos žmonės sužino, kad bėgiu poros ar trejeto metų mū
sų valdžia suteikė Čiango .režimui paramos už bilijonus 
dolerių. Po karo su Japonija.Amerikos ginklų Kinijon 
buvo tiek sugrusta, jog dar ir šiandien ne tik Čiango ar
mijos, bet ir liaudies armijos tebėra tais ginklais gink
luotos. Liaudies armijos tuos ginklus atėmė iš Čiango 
armijų. Ginklų, Amerikos ginklu, dabar užtenka visiems.

Visa ta baisi intervencija buvo atlikta tykiai, slaptai. 
Valdžia neatsiklausė nei Amerikos žmonių, nei Kongre- 
sp. Kišo korupcijos suėstai Čiango klikai ir dolerius ir 
ginklus. '

O rezultatai? Lygiai tokie pat, kokie buvo intervenci
jos Rusijon. Kaip ten, taįp čia mūsų doleriai ir ginklai 
nebeišgelbėjo'senojo, supuvusio režimo. Ir Kinijoš žmo
nės, kaip Rusijos, niekuomet nepamirš šios Amerikos in
tervencijos.

Dabar turime “Baltąjį Popierį”. Jame prezidentas 
Trumanas ir sekretorius Acheson mušasi į krūtinę, gai
lisi ir verkia. Bet verkia ne todėl, kad su ta intervencija 
buvo paneigta žmoniškumas ir Amerikos žmonių valia, 
kad tai buvo nepateisinamas žygis, kad tai buvo žygis 
prieš Kinijos žmones, bet tik todėl, kad visos mūsų pa
stangos išgelbėti Čiango diktatūrą buvo veltui, kad tie 
mūsų ginklai ir doleriai buvo numesti ’ kaip į vandenį. 
Verkia tik todėl, kad intervencija nepavyko. Nekalba 
apie jokį žmoniškumo principą. Nieko nesako apie tai, 
kad mūsų intervencija kainavo Kinijos žmonėms milijo
nus gyvybių. Dėlei to prezidentui ir sekretoriui nei šilta, 
nei šalta, sąžinė jų negi’aužia.

Bet Amerikos žmonės negali jaustis ir nesijaučia ge
rai. Kai visa tiesa apie šią intervenciją iškils aikštėn, jie 
pasipiktins. Tiesa, dauguma mūsų žmonių tuo tarpu ap- 
glušyti valdžios propagandos, komercinės spaudos ir ra
dijo reakcijonierių. Bet laikui bėgant tiesa ir šviesa pa
ims viršų. ' 'f

“Europos Taryba”
Francūzijos mieste Strasbourg*- susirinko neseniai 

Čhurchillo iškepta “Europos Taryba”. Bosauja anglai ir 
francūzai. Iš Anglijos pribuvo ne tik Churchill, bet ir 
premjeras Attleę. Tos pačios šalys, kurios gyvena Mar
shall Planu, įeina į “Europos Tarybą”.

Kad “nepakenkus” Šiaurėš Atlanto Paktui, Taryba 
neliečia militarinių reikalų. Kad “neužrūstinųs” Marshall 
Plano, Taryba nekelsianti ekonominių klausimų. Ji kal
bėsianti tik apie politinius reikalus.

Bet-pats pavadinimas “Europoš Taryba” yra klaidin
gas. .Strasbourgan susirinko tik vakarinės Europos val
džių atstovai. Ji negali kalbėti visos Europos vardu. Jos 
misija yra padalinti Europą į du logeriu ir padalinimą 
palaikyti. Tuo 'būdu Čhurchillo Taryba siekia ne taikos, 
bet kabo. Tai dar vienas kapitalo žygis pasiruošime prie 
trečiojo karo.

Dar reikia ir tas pabrėžti, kad ta “Europos Taryba” 
sulaužo Jungtinių Tautų Čarterį. Bet kas to paiso?

Lietuviai dažnai vartoja 
posakį: “Jei kiaulė ragus 
turėtų, tai visą svietą išba
dytų.”

Kiti vartoja dar ir tokį 
posakį:

“Saugokis durno perdėti- 
nio ir reformavusio palai
dūno.”

Manau, kad* abu šie posa
kiai tinka “Keleivio” kores
pondentui p. Jenkins. 'Jis 
jau ilgokas laikas pėckoja 
per “Keleivį” apie savo pa
sididžiavimus bei provoka- 
toriškus bauginimus Ver- 
monto farmose vargstan
tiems dypukams.

Tas “Keleivio” korespon
dentas važinėja pas farųie- 
ri.us, pas kuriuos dypukai
vergauja — kolektuoja 
nuo farmerių “Maple sy
rup” ir už tai tuos dypu- 
kus baugina — nori ar ne
nori, bet be pasipriešinimo 
turi vergauti farmeriams.

Man gyvenant Lawrence, 
Mass., dažnai tekdavo susi- žiūrimas 
tikti su tuom anarchistuo- rio,

•>

PAVYZDYS SUKLAIDINTO ŽMOGAUS

Raminimas ir Nedarbas
. Vėl garsiai pragydo Trumano ekonomistai. Jie tvirti
na, kad depresijos pavojaus niekur nesimato. Jie kalba 
nėt apie gamybos pakilimą, įplaukų padidėjimą. Girdi, 
tik vienoje kitoje šalies srityje industrinė saulė yra šiek 
tiek apsiniaukus.

Bet tos pačios valdžios Darbo Departmentas praneša, 
kad mes ir vėl gerokai paaugome bedarbiais. Dabar jaū 
turime pilnai keturis milijonus bedarbių. Prieš mėnesį 
laiko turėjome, pagal tos pačios įstaigos skaitlines, tik 
tris milijonus sū puse. '

Aš vis giliau įsitikinu, 
kad labai daugelis dipukų 
yra baisiai fašistinės pro
pagandos suklaidinti. Ten 
Vokietijoje jiems buvcr-pri- 
pasakota nebūtų, išmislytų 
dalykų ir jie jais patikėjo. 
Štai tik vienas pavyzdys. 
Vienas dipukas iš Bing
hamton, N. Y., rašo laišką 
“Gerbiamam Bimbai ir Lai
svės Redaktoriui.” Laiško 
nepasirašo, bet prirašo la
bai daug. Tarp kitko, jis 
sako:

“Juk Bimba buvai Lie
tuvoje. Meluoji. Kodėl gi 
bijai teisybes laisvai rašyti, 
kaip Palavenėlyje matei sa
vo giminaičius skurde gy
venančius, nuplyšusius, al
kanus, ir daug faktų matei 
ir žinai...”

Matyt, kas nors jam fa
šistiškai pamelavo. Ir da
bar, pribuvęs Amerikon, jis 
tuo melu tebetiki.

Faktas gi yra, kad aš 
Palavenėlyje nebuvau ir jo
kių savo giminaičių ten ne
mačiau, nes jų ten nesiran
da. Buvau tiktai dviejose 
vietose pas savo giminaičius 
— pas seserį ir švogerį 
Gendvilių kaime netoli už 
Rokiškio ir pas brolį ir se
serį Užusienių kaime, Salų 
parapijoje. Ir nė vieno ne
radau nuplyšusio bei alka
no. Visi jie buvo, net ir 
tuomet, tuojau po karo, ge
rai, šiltai apsirengę ir so
čiai pavalgę. Pas vieną ir 
pas kitą seserį vos koją į- 
kėlus, tuojau ant stalo /pa
sirodė kopūstų, kilbasų, 
kiaušinių ir skanaus lietu
viško sviesto. Duonos irgi 
užtenkamai. Ar tai atrodo, 
kad tie mano giminaičiai 
badu miršta? <

Šį dalyką dar sykį pri
menu, kad parodžius, kaip 
tie mūsų broliai dipukai ne
turi nė mažiausio suprati
mo apie padėtį Lietuvoje. 
Tai labai ' gaila. Tikėdami 
Lietuvos priešų melais, jie 
save dvasiniai kankina ir 
labai kenkia Lietuvos rei
kalui. Jie pyksta, keikiasi, 
nervuojasi be jokio reikalo.

Jeigu šis dipukas, kuris 
man rašo, tiki, kad aš Pa
lavenėlyje mačiau savo nu
plyšusius giminaičius, tai 
ar galima stebėtis, jeigu jis 
taip pat tiki, kad visoje Ta
rybų Sąjungoje badas siau
tėja, kad visam Pabaltyje 
beveik nebeliko nei lietuvių, 
nėi latvių, nei estų?

■■ - - - ■ . - ... . , l r. - .....

Praga. — Čechoslovakk 
jos gamyba jau pralenkiu 
penkmetinį planą. , 

jančiu Jankausku — žalio- 
niu -— Jėnkins. Jo žiopli 
pasididžiavimai bei anar- 
chistiški straksėjimai visa
dos buvo besaikiai.

Paškudni tie jo diktato
riški grąsinimai. Vienas tų 
dypukų, nepakęsdamas far- 
moje darbo sąlygų, atsiskai
tė žmoniškai su farmeriū 
ir gavo mieste darbą, pagal 
jam žinomą amatą. Rodos, 
nieko blogo čia nepadaryta. 
Amerikoje vergija įstatymų 
keliu panaikinta. Agentams 
kontraktuoti darbininką 
kaipo vergą, yra neleistina.

Bet tas farmerys pasi
skundė Jenkins’ui, kad dy- 
pukas apleido jį pačioj dar- 
bymetėj ir jam (farmeriui) 
atrodo, kad tas dypukas 
yra “blogo charakterio” — 
bolševikas! Jenkins, visai 
nematęs nei nepasiteiravęs 
pas minėtą dypuką, užak
centavo per “Keleivį,” kad 
tas dypukas yra kaipo nu

leisto charakte- 
” — “komunistas,” tu-

M'ano nuoširdus patari
mas tiems dipukams, kurie 
myli savo gimtinę šalį Lie
tuvą ir norėtų jai padėti: 
Netikėkite fašistiniais me
lais ir prasimanymais.

A. Bimba.

SKAITYTOJU BALSAi
Gerb. Laisvės Redakcijai:

Neseniai tūlas “Rūko
riaus Sūnus” parašė ne
mandagią itin neva pastabą 
rūkoriams. Dabar Laisvės 
Nr. 177, koksai ten “Nerū
komus Sūnus” dar šlykš
čiau nupliovojo apie rūko
rius. Argi ja.u : Laisvei pri- 
seina ir tokius raštus tal
pinti? Ne aš vienas, bet 
daugelis Laisvės skaitytojų 
pasibritkino virš minėtų 
rašeivų literatine etika ir 
kultūriškumu.”

Mes žinome, kad po visą 
pasaulį yra rūkorių. Daug 
ir labai žymių visuomeni
ninkų bei didžių moksli
ninkų yra rūkoriai. Aš ne 
rūkorius, bet, susimildami, 
netepkit laikraščio, garbę, 
talpindami tokių “profeso
rių pamokinimus.” Nė kar
čiame je tokių palyginimų 
negirdima, kaip kad ”Nerū- 
koriaus Sūnaus” titpę Lai
svėje palyginimai.

Kazys Darbininkas 

rūkytojai — bene 
jie susivaldytų. .. 
Šiame skyriuje neseniai 

ėmė ir švystelėjo porą pro
testo balsų prieš- rūkorių 
nesusivaldymą. Tai buvo, 
be abejo, iš ilgos kantrybės 
išvetų žmogių protestai. Iki 
gyvo kaulo daedė jiem ir 
dūmai ir %isas rūkytojų ap
siėjimas, tas jų atžarus ki- 
tų, nepaisymas. f

Daug karčios ir labai 
daug kam , nemalonios teisy
bės pasakė “Rūkoriaus sū
nus” ir “Nerūkomus sū
nus.”

Ką jau ir bekalbėt... Ar 
tas ką padės? O'gal?

Nenorėdamas daugelio 
gerbiamųjų rūkytojų prily
ginti prįė k—lių, vis -dėlto 
galiu pritarti protestų bal
sui. J ,

Gadina, teršia, nuodija 
orą visur aplinkui tie mū
sų įgudę tabokos vergai. 
Daugelis, jie žino ir numa
no, kad rūkyt jiems žalin
ga, bet atsispirk jie beveik 
negali, tai ųė nebando.

Asmeninį, pačiam' rūky
tojui daromąjį blogumą, 
palikime šiam kartui nuoša
liai. .“Rūkoriaus sūnui” ir 
“Nerūkomus sūnui” y

ri būt tyrinėjamas.
Ar' ne tokią pačią meto

dą vaitoja fabrikantai prieš 
darbininkus? Jei darbinin
kai nepaiieša darbo sąlygų 
ir pareikalauja pagerinimų, 
tai darbdaviai apšaukia 
darbininkus neištikimais ir 
komunistais. Taip daro fa
brikantai per savo agentus; 
taip dabar daro social-fašis- 
tinio bloko agentas Jenkins 
su nelaimingaisiais dypu- 
kais.

Gerai, kad Amerikoj 
kiaulė neturi ragų. Dypu
kams nėra reikalo nusigąs
ti ir paisyti to blevyzgos 
bauginimų. Kur patinka gy
venti ir yra proga gauti ge
resnį darbą, tai paties ap
sisprendimas. Jei dėl ištiki
mybės ar charakterio reik
tų ką nors “skryniti,” tai 
reiktų pirmiausia perleisti 
per “skryningą” patį Jen
kins. Manau, jam būtų sun
ku, » kad ir per retą rėtį 
perlįsti.

Vienas dypukas parašė 
nusiskundimo laišką Jen
kins’ui, nurodydamas tas 
nepakenčiamas darbo sąly
gas farmoje. Jenkins to 
laiško nepaskelbė, bet pa
skelbė “Keleivyje”, atsaky
mą į tą laišką. Tai mat, ko
kia to “rašeivos” literatine 
dora ir logika.
Skriazbdziamų/jiį Draugas.

pač rūpėjo kita rūkymo 
pusė, — kaip tie rūkytojų 
dūmai vargina jų kaimy
nus. O vargina labai ir la
bai. \

Daugelis rūko tik “dėl 
mados”, “dėl sporto”, dėl 
kokio tai išdidumo. Rūko 
jie neperdaugiausiai — ir 
gali apsieiti be rūkymo iš
tisas valandas ir dienas. Su 
tokiais tai pusė bėdos.

Bet yra daugybė .ligonių 
rūkytojų: Tai liga. Tabokos 
keleriopi nuodai nuodug
niai persisunkė per visą or
ganizmą. Apsieiti be rūky
mo jie negali, kaip nebe
įstengia apsieiti be morfi
no, be opiumo, be kokaino, 
heroino, marihuanos, haši
šo, alkoholio ir parfašių nar
kotikų apgailėtinosios jų 
aukos.' Tokie nabagėliai 
traukia dūmus ir jais gėri
si, net jiems akys pažaliavę. 
Ir jie neapsieis be rūkymo 
ir valandėlės. Kas jiems 
galvoj, kad šalimais esą 
žmonės nekenčia tų jų dū
mų ir nuo jų net suserga?

Čia tai ir yra pats blogu
mas artimiesiems. Kur ko
kioj salėj, dideliam mitinge, 
kaip ant tų nebūčių, žiū
rėk, be jokių ceremonijų, 
stačiokiškai, įžeidžiai ir iš
šaukiamai, bent keli ir bent 
kelios kad pradės rūkyt, 
tai net dūmelių debesiukai 
plauko — ir vis, lyg tyčia, 
vis traukia į tavo pusę... 
Pradedi nebeapsikęsti, vai
kai tuos biauriūs aitrius 
dūmus, mataškuoji kepure, 
nosine ar kokiuo popieriaus 
pluošteliu, bet tai menka 
kova. Neretai priverstas e- 
si išeit visai iš salės arba 
atsistot kur nuošaliai, kad 
dar kiek galėtum klausyti 
kalbų bei dainų, muzikos.

Daugeliui • nerūkančių 
tenka paskui net pasirgti 
nuo tos prašvinkusios at
mosferos. Nemažai yra to
kių, kad ir į mitingus nebe
ateina, vis dėl tų nelabųjų 
dūmų... Galima sakyt, vi
suomeninis nuodas. t

Didžiai gerbiu bet kurį 
blaivų žmogų, kurs visiškai 
nerūko. Miela su tokiais ir 
pabūt krūvoj. Gal dar la
biau gerbiu tokius, kurie 
ėmė ir pametė rūkymą. Tai

- MŪSŲ DARBO UNIJOS -
______________________________________________ . A .

PASMERKIA CIO DIK
TATORIŠKĄ POLITIKĄ
CIO United Office and 

Professional Workers uni
jos- kairioji vadovybė išlei
do buletinį, kuriame išdėsto 
tos unijos nusistatymą link 
CIO vadovybės. Ši “baltkal- 
nierių” darbininkų unija 
pareiškia, kad Philip Mur
ray, Carey, Reuther ir ke
letas kitų lyderių, kurie 
sudaro CIO vadovybę, eina 
klaidingu keliu ir nori juo- 
mi tempti visas unijas.

Buletinis nurodo, kuriais 
klausimais ši unija nesutin
ka su CIO vadovybe. Ran
dasi keletas tokių klausi
mų.

Pirmas, CIO vadovybe to
leruoja vienos unijos puoli
mą ant kitos unijos, su tik
slu paveržti narius ir su
griauti unijas. Pavyzdžių 
yra tiek ir tiek. Pavyz
džiui, automobilistų unija, 
vadovaujama Reuther, nori 
sunaikinti Farm Equipment 
Workers uniją.

Antras, CIO vadovybė 
priėmė politiką, kad nerei
kalauti naujo darbininkam 
algų pakėlimo. Pavyzdį da
vė United Textile Workers 
unija, kurios vadai pareiš
kė, kad jie nereikalaus al
gų pakėlimo, ir tokiai poli
tikai gavo pilną Philip Mur
ray, Carey ir kitų užgyri- 
mą. Tekstiliečių unijos pre
zidentas Reeves yra vienas 
iš CIO dešiniųjų vadų.

Trečias, CIO vadovybė 
visą judėjimą įkinkė į pre
zidento Trumano ir demok
ratų partijos vežim-ą. Vis
kas, ką daro valdžia ir de-, 
mokratai, Philip Murray ir 
Carey giria ir. gina.

Ketvirtas, CIO vadovybė

Perspėjimas
Štai, kaip žmogui atsitin

ka: Pradžioje liepos mėne
sio, aš vieną dieną gerai pa- 
sivalgiau Vakarienę, por- 
čiapo ir šviežių agurkų su 
salotom. Už valandėlės ma
ne paėmė troškulys gerti 
vandens. Ir nė sekundės ne
pagalvojęs, ką darau, priė
jęs prie šaldytuvo išsiėmiau 
galioną šalto vandens ir 
ant kart į savo arbūzą su- 
verčiau čielus tris stiklus...

Ir ar žinot, draugužiai, 
kas atsitiko?

Už penkiolikos minučių 
pajutau, kad mane lyg ko
kiom replėm kas sugriebęs 
krato... visam šalta, šalta 
baisiai! Rankų, kojų gyslos 
trūkčioja, širdis ėmė spar
dytis, tankiau mušti, tar
tum protestuodama, kad vi
sai netikėtai tokį sunkų už
davinį nabagutė turi atlik
ti.

Pašaukiau draugutę, ir 
kai ji mane pamatė, tikrai 
išsigando.

“Kas tau darosi, vkad taip 
pamėlynavai?”

Sakau, “man labai šalta 
— drebulys krečia — taip 
šalta, kad, rodosi, pultau į 
degančią krosnį (nors stų- 
boj buvo virš 85 laipsniai). 
Žinai ką, draugutę, aš einu 
į lovą.”

žmonės su nugarkauliu, 
tvirtos valios ir tvirto nusi
statymo žmonės. Nepykstu 
nė ant tų rūkytojų, kurie 
rūko “su proporcija” — ir 
sėdi sau džentelmeniškai sa
lėj ar bendram kambary be 
rūkymo. Kai įsinori parū
kyt, išeina laukai). Bet ne
miela su tokiais, kurie visai 
neatsižvelgia kitų aplinkui 
ir visur su savim nešiojasi 
durnus ir tabokos smarvę...

Jodas Kaškaitis. 
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palaiko mūsų vyriausybės 
vedamąjį šaltąjį karą, kuris 
veda prie naujo pasaulinio 
karo ir ekonominės krizės.

Penktas, CIO vadovybė 
užsiimdinėja raudonbaubiz- 
mu, kuris kenkia darbo uni
jų judėjimui ir ardo Ame
rikos darbininkų klasės vie
nybę.

Visais šiais klausimais 
United Office and Profes
sional Workers negali su
tikti -ir nesutinka su CIO 
nacionaline vadovybe.

UNIJISTAI PRIBUVO 
PROTESTUOTI

Rugpjūčio 8 dieną iš 0- 
hio valstijos pribuvo 34 
unijistai, kaipo delegacija 
matyti teisėją Medina ir 
protestuoti prieš įkalinimą 
Gus Hali, Henry Winston 
ir Gil Green. Bet teisėjas 
Medina atsisakė priimti de
legaciją t ir išklausyti jos 
pareiškimą.

Ohio unijistai pareiškė, 
kad jie yra priešingi teisi
mu! komunistų vadų ir rei
kalauja bylos prieš juos pa
naikinimo. Jie sako, kad A- 
merikos demokratija atsi
duria pavojuje, kai valdžia 
kėsinasi politinę partiją 
uždaryti, nuteisiant ir įka
linant jos vadus.

KETURIŲ SAVAIČIŲ 
LOKAUTAS

Gloversville, N. Y. —-Jau 
keturios savaitės odos pra
monės bosai uždarė fabri
kus ir išmetė iš darbo 850 
darbininkų. Jų tikslas yra 
sugriauti kovingą CIO Fur 
and Leather Workers uni
ją. Daugelis darbininkų šei
mų atsidūrė labai sunkioje 
medžiaginėje būklėje. Jiems 
reikalinga pašalpa.

Puoliau, ir taip po kaldrą 
ir dviemis blanketais ištū
nojau visą mielą naktelę. 
Tik prieš pat dieną pajutau, 
kad viduriai “dega.” Džiu
gu ! Reiškia, išsišutinau. 
Mirti gal dar nereikės.

Po tam per ištisą savai
tę nesinorėjo nieko valgyti. 
Silpna, kojas vos paveiki, 
valgyti nenori. O kaip tik 
ką suvalgai, tai už 15 mi
nučių, išvaro.

Už 5 dienų viduriai su
normalėjo, susitvarkė, atsi
rado ir apetitas valgyti. Dar 
už poros dienų, žiūriu, ant 
kūno vietomis -išbėrė puč- 
kais: vieni šviesiau rusvi, 
kiti melsvi. Ir kai kada la
bai niežti, kad luptum ir 
luptufn!

Reiškia, tvirtas organiz
mas atlaikė ligos antpuolį, 
ir per odą pfašalino šalčio 
bakterijas — nuodus. O jei 
aš nebūčiau tą dieną gulęs 
lovon, būčiau kur išėjęs, tai 
gaf nei gydytojas nebūtų iš
gelbėjęs.

Dar už poros dienų nuė
jau miestan, užsistojau ant 
vogos ir nustebau..k Žinot, 
kiek per ta 4 dienas nupuo- 
liau? O gi visus vienuolika 
svarelių... Čia negera voga, 
sakau, einu kitur. Bet —tie 
patys rezultatai.

Matot, kaip žmogus per 
savo žioplumą greitai gy
vastį gali palydėti.

Pasisaugokit, vaktuoki- 
tės! Švieži agurkai turi 
daug galingų gazų. Gydy- 
tojas sakė: juos reikią pir
ma išmirkyti vandenyje, jei 
nori daug valgyti,

Susnirikų Jutgis

Herbertas Hooveris, bu
vęs prezidentas, minėjo 75 
metus amžiaus.



Vienybėje Galybė
Rašo G. Metelskis

VILNIUS. — Rudiškių 
kaime daug sodų. Kiekvie
ną valstiečių pirkią iš trijų 
pusių apsupa obelys, kriau
šės ir vyšnios. Kai jos pa
vasarį žydi, kaimas atrodo 
lyg baltai - ružava sala 
tarp laukų ir miškų.

Prieš keletą metų žiema 
Lietuvoje buvo labai žiauri 
su neregėtai stipriais šal
čiais. Jie sužlugdė * visas 
vyšnias, išskyrus tas, ku
rias valstiečiai atsivežė čio
nai iš Rusijos. Tai buvo 
vyšnių rūšys, kurias išvedė 
Mičiurinas. Jos gerai pakė
lė šaltąją žiemą ir toliau 
vystėsi bei davė vaisius, 
lyg nebūtų buvę žiauraus 
šalčio, dėl kurio žuvo visi 
kiti medžiai soduosę.

Dabar Rudiškių . kaime 
— kolūkis. Jis yra pavadin
tas didžiojo gamtos per
tvarkytojo Ivano Mičiurino 
vardu. Senų iššalusių vyš
nių vietoje žydi kitos, pali
kuonys tų, mičiurininių, 
kurios išliko po šalčių.

Mičiurino vardo kolūkis! 
Vien tasai faktas yra reikš
mingas. Jis byloja apie tai, 
kad net tame nuošaliame, 
miškų žiedu apsuptame kai
melyje pažįsta ir vertina 
didįjį rusų mokslininką. O 
juk iki Tarybų valdžios pu
sė Rudiškių gyventojų ne
mokėjo pasirašyti.

Kaip pasikeitė laikai! 
Dabar Mičiurino palikimu 
naudojasi tūkstančiai Lie
tuvos kolūkiečių. Kaimo 
bibliotekose skaitė knygas 
apie jį, agronomijos rate
liuose valstiečiams pasako
jama apie jo darbus, nuste
binusius visą pasaulį.

Meškuičių progimnazijos 
patalpose, kur ne taip se
niai įvyko išvažiuojamoji 
respublikos Mokslų Aka
demijos sesija, galima buvo 
matyti mokinių parašytą I. 
Mičiurino garsų pasisaky- 
ma:

“Mes negalime laukti 
malonių nuo gamtos; mūsų 
uždavinys — pasiimti jas 
nuo jos.”

Tas lozungas traukė į sa
ve visą dėmesį, nes šiuo mi- 
čiurininiu šūkiu ir vyko 
mokslinė konferencija ko
lūkyje. 300 žmonių pripildė 
salę. Stengdamiesi nepra
leisti nė žodelio, kolūkiečiai 
klausėsi žilų ir prityrusių 
akademikų, kurie nuo sesi
jos tribūnos kalbėjo didžio
sios tiesos žodžius apie ko
lektyvinių ūkių santvarką.

Ir kyla atmintyje praei
tis. Argi smetoniais laikais 
valstietis galėjo tikėtis 
mokslininkų pagalbos? Ži
noma, ne. Buržuazinės san
tvarkos sąlygose moksliniu-*

kas liaudžiai būvo nepriei
namas, apgaubtas paslap
tingumu, po kurio buvo pa
slėptos jo žinios, skirtos ne 
darbo . žmonėms, o valdan
tiems turtuoliams.

O dabar, tarybinis mok
slininkas — tai aistringas 
ir įsitikinęs kovotojas, ku
ris savo žinias bei patyrimą 
atiduoda liaudies labui, sa
vo Tėvynės labui.

Mokslų Akademijos sesi- 
jon į kolūkį “Raudonoji vė
liava” atvažiavę mokslinin
kai pasistatė kilnų tikslą— 
padėti kolūkiečiams išau
ginti po dvi varpas ten, kur 
pirma augo po vieną. Nie
kuomet buržuazinėje Lie
tuvoje nieko panašaus ne
buvo ir*negalėjo būti. Ir ne 
todėl, kad Lietuvoje tuomet 
visai nebuvo mokslininkų, o 
dėl politikos, kurią varė 
smetoniškoji vyriausybė — 
ji trukdė tiems mokslinin
kams, kurie siekė susivieny
ti sujiaudimi ir nuoširdžiai 
norėjo jai padėti.

Sesijoje įdomų pranešimą 
padarė akademikas Kriš
čiūnas. Pranešimas skirtas 
tarybiniam agrobiologijos 
mokslui, tam mokslui, kuris 
pertvarko gamtą, kuris per 
artimiausius 15 metų at
kurs dirvų derlingumą ir 
panaikins patį galimumą 
atsirasti sausroms milžiniš
kose mūsų Tarybų šalies 
erdvėse. Buržuaziniais lai
kais jaunajam agronomui 
Kriščiūnui teko sugaišti il
gus metus, kad įrodytų 
Lietuvos vyriausybei, jog 
cukriniai runkeliai gali 
augti Lietuvoje. Jų planta
cijos buvo greta — Tarybų 
Sąjungoje, bet tokia jau 
buvo, smetoniškosios vy
riausybės politika lygiuotis 
į viską, kas atvežta, kas iš 
užsienio. Bemaž dešimt me
tų botanikas Grybauskas 
įrodinėjo, kad tikslinga au
ginti tabaką Lietuvos vals
tiečių laukuose. Smetoniš
koji vyriausybė su juo ne
sutikdavo.

Toksai likimas buvo pir
ma Lietuvoje kiekvieno 
mokslininko, kuris mėgino 
atiduoti savo žinias liaudies 
labui.

Mokslų Akademijos sesi
ja buvo tribūna, nuo ku
rios buvo skelbiama, kaip 
kuo geriausiai išspręsti pa
grindinius uždavinius, ku
riuos Lietuvos žemės ūkiui 
iškėlė bolševikų partija. 
Teks atlikti didžiulį darbą 
socialistiškai pertvarkant 
Lietuvos • kaimą. Milžiniš
kuose plotuose teks įdiegti 
žalieniųes sėjomainas, nes 
be šito neįmanoma sugrą
žinti tai, kas nustota Lie

tuvos dirvų derlingumo sri
tyje individualinio ūkio 
tvarkymo išdavoje.

Į mokslinės konferencijos 
tribūna Mekuičiuose vienas 
paskui kitą pakilo kolūkie
čiai ir pranešinėjo, kiek jų 
artelėse šį pavasarį bus 
pasėta dobilų, motiejuko, 
lubino, vikių. Daugelis jų 
pirmą kartą, tik šičia suži
nojo, ką derliui reiškia dau
giametės žolės. 20 metų tu
ri žemė ilsėtis kol sugrįš jos 
derlingumas. Žolių pasėliai 
tą darbą atieka 10 kartų 
greičiau.

Tris dienas klausėsi suva
žiavę iš įvairių respublikos 
kampelių kolūkiečiai moks
lininkų pranešimų. Vis aiš
kiau jie ėmė įsivaizduoti ža- 
lieninę žemdirbystės siste
mą, vienintelę pasaulyje, 
kuri nebijo jokių stichinių 
gamtos jėgų. Pasidarė aiš
ku: jeigu Lietuvos kolūkie
čiai panaudos ją savo lau
kuose, jie visuomet galės 
surinkti gausius derlius.

Šiaulių apskrities kolūkių 
tarpe yra vienas, kuris yfa 
pavadintas “Naujoji vaga.” 
Sunku nesutikti su vals
čiaus agronomu Skeriečiu, 
kuris sako, kad jo pavadi
nimas yra simboliškas. Jis 
iš tiesų pabrėžia, kad kolū
kiniai plūgai naujaip kelia 
vagas lauke.

Įsikūrus kolektyvinių ri
kių santvarkai iš pašaknų 
keičiasi visa agrotechnika, 
visi pasėlių priežiūros me
todai. Šimtmečius vartojo 
Lietuvos valstiečiai akėčias. 
Tikėdamiesi paimti iš že
mės kuo daugiau, jie iki 
septinto prakaito arė ir a- 
kėjo žemę. Bet to valstie
čiai nežinojo, kad perdaug 
purenti žemę yra žalinga, 
kad nuo to ji nustoja savo 
struktūros, vadinasi, ir der
lingumo.

Per pertraukas tarp po
sėdžių kolūkiečiai kalbėjo 
apie žiemkenčių akėjimo 
reikšmę. Čia būvo apie ką 
pakalbėti. Ir ne tik todėl, 
kad toji svarbi agrotechni
kos priemonė — žiemkenčių 
akėjimas — aplamai Lietu
voje nebuvo vartojama, bet 
ir todėl, kad amžinasis žem
dirbio palydovas —akėčios 
ūmai pasirodė tinkamomis 
šiam tikslui.

Šitaip laužomi senieji pa- 
senusieji įpročiai. Juos pa
keičia taisyklės ir priemo
nės, kurios yra tiksliai su
derintos su priešakiniu ta
rybiniu mokslu, ir jas kolū
kiečių masėse skleidžia įžy
mieji respublikos moksli
ninkai.

Kartu su įpročiais laužo
mos ir normos, seni matai 
dėl derliaus gavimo, pieno 
primelžimo, runkelių cuk- 
ringumo, linų kokybės, kul
tūrų išplėtimo. Juk tai fak
tas, jog visos žemės ūkio 
artelės nuėmė didesnį kvie-

Gelžkeliečiai darbininkai unijistai, nariai Dining Car and Railroad Food Workers - 
(nepriklausomos), dirbantieji Pennsylvania Railroad firmai, pasirašo su firma su
tartį. Prezidentas Solon Bell (sėdinttysisis antruoju iš kairės), sako, jog savi- 
mas sutarties pagerins negrų darbininkų sąlygas. Antruoju iš dešinės sėdi firmos 

atstovas Homes Bannard.

čių, rugių, linų, bulvių, dar
žovių derlių, -negu valstie
čiai nuimdavo prieš susi
jungus į kolūkius.

Mokslų Akademijos sesi
joje kolūkyje dalyvavo dau
gelis socialistinės žemdir
bystės pirmūnų. Šiaulių ap
skrities kolūkio “Pirmyn” 
brigadininkas Pikelis per
nai surinko po 21,4 cent
nerio rugių derlių iš hekta
ro 32 hektarų plote. Gran- 
dininkas Brinius surinko po 
150 pūdų miežių. Rumbino 
vadovaujami artelės ’’Nau
joji vaga” kolūkiečiai gavo 
tokį derlių, kad kiekvienam 
teko už darbadienį po 12 ki
logramų grūdinių.

Bet dabar ir šitie pasie
kimai — nueitasis etapas. 
Dabar, kuomet Tarybų Lie
tuvos kolūkiai kasdien auga 
ir stiprėja, kuomet jiems į 
pagalbą ateina priešakinis 
tarybinis ągrobiologi j o s 

j mokslas, yra galimumų pa
siekti dar gausesnių derlių. 
Šiuo atžvilgiu būdinga yra 
Šiaulių apskritis, kuri pa
grinde yra kolektyvizuota. 
Jeigu pernai vidutinis grū
dinių kultūrų derlius suda
rė 13 su puse centnerio iš 
hektaro, tai šiemet apskri
tis kovoja dėl 15-16 centne
riu iš hektaro.

Atskiri socialistinių lau
kų pirmūnai prisiima dar 
aukštesnius' įsipareigoji
mus. Komjauniminė - jau- 
niminė Vytauto Griniaus 
grandis iš „kolūkio ‘Pirmyn’ 
nori išauginti po 29 centne
rius kviečių derlių iš hekta
ro. 12 hektarų plote. Prano 
Kumpio grandis iš artelės 
“Raudonoji vėliava” tikisi 
nuimti po 25 centnerius 
miežių kiekviename jai pri
skirtų 30 hektarų. Braž- 
džionytės grandis iš artelės 
“Pirmyn” kovoja dėl 450 
centnerių cukrinių runkelių 
iš hektaro. Tarybinio ūkio 
“Ginkūnai” melžėja Vai- 
gauskaitė žada iš kiekvie
nos karvės primelžti po 4.- 
500 litrų pieno. Tatai yra 
pustrečio karto daugiau už 
vidutinį pįeno primelžimą 
apskrityje, kuris užplanuo
tas šiems metams.

Milžiniškų galimumų, ku
riuos žemdirbiams atsklei
džia socialistiniai žemės ū- 
kio tvarkymo metodai, aki
vaizdiniu pavyzdžiu yra 
Lietuvos tarybinių ūkių bei 
kolūkių priešakinių žmo
nių pasiekimai; Grandinin- 
kams Pranui Žmiejauskui, 
Antanui Miklųšiui, Jonui 
Jodinskiui, Juozui* Lekavi
čiui suteiktas garbingas 
Socialistinio Darbo Didvy
rio vardas; dešimtys socia
listinės žemdirbystės dar
buotojų apdovanoti Tarybų 
Sąjungos ordinais ir meda
liais.

Visiškai kitaip ėmė ko
lūkiečiai žiūrėti į visą že
mės ūkio darbų kompleksą. 
Neišmatuojamai išaugo jų 
reikalavimai žemei. Visu ū- 
giu prieš kolūkiečius iškilo 
didysis mičiurininis uždavi
nys — nelaukti malonių 
nuo gamtos; o paimti jas 
nuo jos.

- Tiktai mokslo bei kolūki
nės praktikos Vienybėje 
gimsta neregėti derliai. 
Taip buvo broliškose tary
binėse respublikose, taip y- 
ra ir bus Tarybų Lietuvo-
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Lenkija Pagerbė Maršalą 
Rokossovskį

Varšavū. Lenkijos val
džia suteikė sovietiniam' 
maršalui Kęnstantinui Ro- 
kossovskiui titulą Vroclavo 
(Breslau) miesto .garbės 
piliečio.

Rokossovskio komanduo
jama, Sovietų armija karo 
metu išvijo nacius iš da
bartinių Lenkijos vakarinių 
žemių.
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JUBILIEJUS
Tai didysis darbas visos pažangiosios Amerikos lietuvių vi

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

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

Specialė Laida Atžymėjimui 
30 Metų Dienraščio Sukakties

Rugsėjo 16 d. dienraštis Laisvė išeis dvigubai padidintas. 
Tai bus 30-ties metų sukakties atžymėjimui specialė laida, ši 
laida turi mirgėti organizacijų pasveikinimais dienraščio 30 me
tų sukaktim. Taipgi reikia aplankyti biznierius ir gauti jų pa- 
siskelbimus specialei laidai. Asmenys, kurie aukuos jubiliejaus 
proga, jų vardai bus išspausdinti specialė j e laidoje.

Nelaukime Vajaus Gavimui 
Laisvei Naujų Skaitytojų

Pats gražiausias žygis atžymėjimui mūsų dienraščio 30 metų 
sukakties bus gavimas kuo daugiausia naujų skaitytojų. Nelau
kime vajaus, darbuokimės dabar gavimui naujų skaitytojų. Stip
riausias užtikrinimas dienraščio ateities yra skaitytojai. Kuo 
daugiau bus skaitytojų, tuo stipresnis bus mūsų dienraštis mo
raliai ir materialiai. Kiekvienoje sueigoje kalbinkime žmones 
užsisakyti Laisvę.

Sveikinkite Dienraštį Sukaktim

Patys Savo Iniciatyva
Ne visus biznierius ir asmenis, kurie nebiznieriai, norinčius 

pasveikinti dienraštį sukaktim, mes galėsime aplankyti ir pa
prašyti skelbimo ar pasveikinimo specialei sukakties atžymėji- 
mo laidai. Mes prašome biznierių ir asmenų nebiznierių, gyve
nančių toliau nuo didesnių kolonijų, prisiųsti paskelbimą ar pa
sveikinimą tiesiai dienraščiui Laisvei. Padarykite tą gerą patys 
savo iniciatyva.

Jei norite kokių platesnių informacijų dėl pasiskelbimų ar 
%

kokių kitų reikalų, rašykite Laisvės Administracijai ir mes jums
mielai suteiksime visas, informacijas.

Visais reikalais kreipdamiesi, adresuokite:

LAISVE
427 Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y
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GRYNOS SĄŽINES ŽMONES
Paraše P. VERS1GORA * Vertė N. ZIBERTAITE

5-26-49 • '« —61—

DETROITO DIENYNAS

(Tąsa)
Vis labiau traukėsi žiedas aplink Pau- 

liuso armiją, ir jau nebevaikščiojo Moši- 
nas štaban, o nugalėtojo savijauta su
kinėjo priimtuvo reguliatorius naujoje 
erdvioje troboje, j kurią jis buvo perkel
tas vadovybės įsakymu. Aplink garga
liuojantį reproduktorių sėdėjo, sulaikę 
alsavimą, Kovpakas, Rudniovas, visas 
štabas, visi ryšininkai, politvadovai bei 
kuopų, partorgai ir klausėsi aiškiai, pa- 
skiemeniui, apygardų laikraščiams dik
tuojamos “Tarybinio Informbiuro” san
traukos.

1943 m. vasario 2 ir 3 dienomis dali
nys žygiavo, ir santrauka nebuvo prii
mama. Ketvirtą dieną mes atlikome ne
didelį pažygį ir, išsiskirstę po butus, jau 
ruošėmės ilsėtis, kaip už lango išgirdome 
balsą sargybinio, paskubomis šūktelėju
sį pirmąjį slaptažodžio skaitmenį, o pas
kui laukinį jo balsą: “Nepaprastas pra
nešimas!” Nesuspėjo sargybinis sulaiky
ti rėkusiojo, kaip štaban įlėkė Mošinas.

Jis dar priebuty pradėjo;
— Leisite, drauge štabo viršininke? 

Nepaprastas pranešimas!...
— Na, skaityk jau... — tarė Bazima, 

sėdėjęs be palaidinės ant apsiaustu-pala- 
pine uždengtų šiaudų.

— Nepaprastas^ pranešimas... — pra
dėjo Mošinas, laikydamas savo grosbuchą 
tik dėl formos atskleistą, o pats iškilmin
gai žiūrėdamas į mus.

— Reikia pasiųsti vado bei komisaro, 
— tarė Voicechovičius.

— Aš jau buvau pas juos bute, ren
giasi...

— Aha, tai palaukime...
— Bet aš jiems jau perskaičiau...
— O ką jie?
— Pasakė: bėk greičiau į‘štabą, skai

tyk! Mes tuoj patys ateisime.
— Na, tai skaityk, velnio regenafaci- 

ja, — suunkštė iš po antklodės Tutu- 
Čenka.

— Kad patys pertraukia, drauge šta
bo viršininke. Leisite pradėti?...

— Varyk, Vasiutka...
Vasia atsikosėjo.
— Vyriausioji fiurerio būstinė. Vasa

rio 3 diena, — perskaitė jis garsiai ir 
sustojo, žiūrėdamas į mus. Patenkintas 

' mūsų laikysena, tęsė: — Fiurerio įsa
kymu visose reicho teritorijose paskelb
tas trijų dienų gedulas. Draudžiami te
atrai ir kinai. Visos moterys dėvi gedulo 
raikščius arba sukneles.

Tuo tarpu trobon įėjo Kovpakas ir 
Rudniovas.

— Skaitėt? Jaučiate,, vyrai? — pa
klausė senis ir, pliaukštelėjęs vytiniu 
sau per veltinį, atsisėdo ant suolo.

— Tai jums, vyrai, pamoka... Taip 
Įpyįė!... taip įpylė! Čia bus dar švariau 
negu Brusilovas...
. Ant stalo gulėjo Volgos žemėlapis, vi
sas išbraižytas mėlynais ir raudonais 
ženkliukais, strėliukėmis bei rutuliukais. 
Bazima tylėdamas priėjo prie jo, rūpes
tingai jį susuko ir ištiesė Tutučenkai:

— Paslėpk, Senia, paslėpk atmini
mui...

'Rudniovas paėmė žemėlapį iš štabo 
viršininko rankų ir Vėl išskleidė jį ant 
stalo. Jis ilgai,žiūrėjo į Dono bei Volgos 
išlankas ir paskui raudonu pieštuku per
braukė mėlyną žiedą prie Stalingrado.

— Štai išaušo ji, šventė, ir mūsų kie
me... Draugai, jūs ne kariškiai...

— Žinome patys, žinome, Semionai 
VasiljeviČiau; — rūsčiai pasakė Bazima.

— Jūs negalite suprasti, kokia šios 
pergalės reikšmė... *

— Ko jau čia nesuprasi, jei visoj Vo
kietijoj paskelbtas trijų dienų gedulas. 
\Čia viskas aišku!

— O ar suprantama, kokia kaina ir' 
krauju, kokiu mūsų Raudonosios Armi
jos vargu įgyta toji pergalė? Juk aš pa
žįstu daugelį žmonių, kurie dėl jos kovo
jo; gal būt, daugelio jų jau ir gyvųjų - 
tarpe nebėra. '

Rudniovas susimąstęs nutilo. •
Iš priebučio, į kurį durys buvo pravi

ros, suaidėjo nedrąsus Volodios šišovo 
balsas:

— Drauge vade, Tarybų Sąjungos 
Didvyri. Čia mes į jus prašymą turime.

— Ko dar? — nepasukdamas galvos, 
paklausė* Kovpakas.

Volodia žengė per slenksti ir jau drą

siau tarė:
— Prašome jus papasakoti apie sūsi- 

tikimą su draugu Stalinu.
Senis atsisuko, pakilo nuo suolo ir pa

žvelgė į apstojusius jį partizanus, savo 
kareivius bei kovos draugus; daugelį jų 
jis pažinojo dar prieš karą, už daugelį 
buvo laidavęs partijai.

— Teisingai; papasakok, Sidorai Ar
tem jevičiau.

— Gerai... — Senis susimąstė.
Rudniovas nuėjo į štabo trobos kertę 

ir, atsisėdęs ant Voicechovičiaus pasiū
lytos taburetės, šypsodamasis žiūrėjo į 
vadą.

Kovpakas pradėjo pasakoti. Aš jau 
ne kartą buvau girdėjęs tą pasakojimą. 
Daugelis čia esančiųjų, ypač kurie buvo 
atėję iš Briansko miškų, taip pat žinojo 
jį su visomis smulkmenomis. Bet šian
dieną senis' buvo ypatingai gerai nusitei
kęs ir, matyt, atsimindamas, vėl išgyve
no tą neužmirštamą susitikimą.

Ilgai skambėjo Kovpako kalba:
— ...Aš apie viską pranešiau draugui 

Stalinui. Kaip pradėjome partizanauti, 
kaip kovojame. Kaip su liaudimi ryšį pa
laikome. Į visus klausimus atsakiau. Čia 
draugas Stalinas ėmė kitus vadus klau
sinėti, o aš po truputėlį ėmiau atsigau
ti. Suprantate, vyrai, truputį aš prieš jį 
buvau susijaudinęs. Gal būt, dėl to Josi
fas Visarionovičius ir ėmė su kitais kal
bėtis, kad, buvo pastebėjęs mano jaudi
nimąsi... Kol su jais šnekėjosi — apie 
viską iki mažiausių smulkmenų draugas 
Stalinas mus partizanų reikalais išklau
sinėja, — aš jau ir į šalis dairausi...

Va, į kairę nuo manęs sėdi mūsų vy
rukai: Saburovas, Duka — Briansko 
partizanas, Pokrovskis. Pasisuku į deši
nę. Čia šalia manęs kažkoks civiliais rū
bais besėdįs... Žvilgterėjau aš į tą pilie
tį... ir vėl ėmiau jaudintis. O čia, vyrai, 
draugas Molotovas. Aš taip iš šono vis 
pažvelgiu. Kaip tai, manau sau, iš kar
to nepastebėjau. O Viačeslavas Michai- 
lovičius pasisuko į mane veidu ir šyp
telėjo. Suprato, vadinasi, kad aš į drau
gą Staliną visą savo dėmesį buvau nu- ’ 
kreipęs. O pokalbis vis tęsiasi. Jau vy
rukai ėmė rūkyti. Čia mes įsidrąsinome; 
kažkuris iš mūsiškių man vis šnabžda: 
“O kaip su antruoju frontu? Paklausk...” 
Galvoju: ar galima mums klausti? Iki 
šiol vis tik draugas Stalinas mus klausi
nėjo. Palauk še, — manau sau, aš pir
miau pas draugą Molotovą pabandysiu. 
Vis dėlto čia jo sritis, — ir patyliukąis, 
kad nekliudyčiau pokalbiui: “Drauge 
Viačeslavai Michailovičiau, galima klau
simą?” Jisai pasižiūrėjo į mane. Na, va 
taip greta sėdime. — “O ką, kokį klau
simu?” — Ir aš jam vėl sušnibždėjau: 
“O kaip su antruoju frontu?” Stebisi jis 
manimi, o paskui pasilenkė beveik prie , 
pat ausies, o akys šypsosi, o patsai rim
tas, delnu prisidengia ir taip pat pa
šnibždom mane klausinėja: “O jūs, drau
ge Kovpakai, nuo kurių metų partijoje?” 

, — “Nuo 1919, drauge Molotovai,” — at- 
■ sakau iš karto. Nutilau ir išz karto kaž
kaip nesuvokiau, ko ir kam jis manęs 
klausia. Čia ir draugas Stalinas į mus 
atsigręžė. “Draugai domisi/ ar bus ant
rasis frontas?”—sako Molotovas, o akys 
vėl šypsosi. “Bus, būtinai bus antrasis 
frontas. O kol kas jūs esate mūsų antra
sis frontas. Jūs.j.” — ir, va, taip ranka 
į mus visus parodė. Ir iš karto perėjo 
prie reikalo. Ėmė mums uždavinius skir
styti...

Partizanai klausėsi, sulaikė kvėpavi-, 
mą. Kovpakas tęsė:

— O kalbant apie Stalingradą, tai 
man atrodo, vyrai,kad jau tuomet jis 
buvo numatęs planą.' Kai man ir drau
gui Sabupovui paskyrė uždavinį — eiti 
į dešinįjį Dniepro krantą, tai jau tada 
pasakė draugas Stalinas: “Netrukus ten 
bus Raudonoji Armija. Reikės padėti iš 
užnugario. O 'tam reikia žmones paruoš
ti. Eisite žmonių kelti...”

— Kaip gi jis tai žinojo? — Susiža
vėjęs paklausė Volodia šišovas.

— Toksai žmogus, ir kad nežinotų,' — 
atsakė už Kovpaką Bazima.

— Dabar greitai ir iki Putivlio Rau
donoji Armija atvys vokietį. Gal būt, at
rasiu savo senę su vaikais, — atsiduso 
Koreniovas. t

' (Būs daugiau)

POLITINĖ DIRVA
Pasibaigė įstojimo diena į 

visas miesto rudeninių rinki
mų vietas.

Paimsiu pirma už galvos 
miesto majoro vietą. Randa
si 12 kandidatų į tą įstaigą.* 
Daugelis iš jų užsidėjo po 
$100 ir garsinasi, ar tai savo 
biznį ar profesiją. Tas šim
tas dolerių tai labai maža su
ma pinigų dėl savo biznio bei 
profesijos išgarsinimo.

Rimtų kandidatų randasi 4. 
Sakau, kad keturi, nes jie 
nori būti išrinktais ton vie
ton ir turi 'tam tikrų politi
nių ir ekonominių jšrokavi- 
mų ir spaudimų.

Jie yra sekami: ’ dabartinis 
majoras Van Antwerp, dabar
tinis miesto iždininkas Albert 
Cob o, dabartinis miesto tary
bos pirmininkas George Ed
wards ir apskrities direkto
rius, United Public Workers 
(CIO) Mort Furay.

Van Antwerp — tai reak
cijos nešėjas ir įkūnytojas, 
katalikas. ir demokratas, iš
leido du tūkstančius dolerių 
iš taksais surinktų piliečių pi
nigų, kad nuvažiavus į Ro
mą ir pabučiavus popiežiaus 
pantaplį! ‘■

Jis, būdamas miesto tary
bos nariu per 16 metų, ma
žai dalyvaudavo tarybos po
sėdžiuose. Tas pats su juo 
dedas ir esant miesto majo
ru. Jo niekada negali rasti 
miesto rotušėje, nes vis kur 
tai kitur iškeliavęs.

Jo rėmėjai — Romos impe
rija ir jos akli pasekėjai, 
pridedant dar šaką reakcinių 
republikonų, po vadovyste 
Harry Toy, dabartinio poli
cijos viršininko. Jis praeitą 
syk buvo išrinktas tik Vien 
del to, kad sakė “pataisysiu 
transportacijos trūkumus.” Ir 
piliečiai, kuriems nusibodo 
šalti ant kampų belaukiant 
buso ar gatvekario, kaip ir 
visados, paklausė melagingo 
politikieriaus ir išrinko.

Bet vietoj geresnės trans
portacijos, piliečiai gavo dar 
blogesnę, dar su pakelta va
žiavimo kaina.

Albert Cobo. Jis savo lai
ku buvo “draftuotas” per 
spaudimą didžiojo biznio-į 
iždininko vietą iš Burrows 
Adding Mach. Co. Didžia
jam bizniui pasirodė geriau 
turėti savo rūšies žmogų, su
prantantį reikalus didžiojo 
biznio, kaip tai, General Mo
tors, Chrysler, Fordo ir kitų.

Lai taksus m'oka mažieji, o 
didžiajam bizniui Albert Co
bo su taksais nekliudys. Jis, 
būdamas‘jų žmogus, bus labai 
geras.

George Edwards. Laike t

Federalis teisėjas Chicagoje 
Elwyn R. Shaw nusprendė,“ 
jog 1949 metais išleistasis 
rendy kofttrolės įstatomas yrą 
nekonstitucingas, n e jis 
leidžia miestuose hr valstijose 
daryti kas tiktai ką nori. Ta
čiau kol klausimas panieks J. 
V. AukšČiausį Teismą ir jo 
bus .išspręstas, tas įstatymas 
įgalinamas ir vykinatnas. Tam 
įstatymui net pats pavadihi- 
mas netinka — jis ne kontro
liuoja, bet iškontroliuoja ren* 
das. Juomi einant New Yor- 
ko jnieste ir apylinkėse ren- 
dos jau pakeltos po 16 su 

virš nuošimčių.

praeitos bedarbės, 1929-37 
m., baigusiam universitetą, 
buvo labai sunku per ilgą lai
ką bile kokį darbą gauti, taip, 
kaip ir šioje augančioje be
darbėje.

G. Edwards, dar būdamas 
universitete, prigulėjo prie 
Young Peoples’ Socialist 
League, ir išėjęs iš mokyklos, 
likosi nariu Socialistų Parti
jos. Negaudamas niekur dar
bo pagal savo mokslą, galų 
gale darbą gavo Yale-Towne 
Lock Co.

Tuo laiku prasidėjo darbi
ninkų organizavimasis į in
dustrines unijas. Kadangi 
Yale-Towne kompanijos dar
bininkai susiorganizavo ir pa
reikalavo geresnių darbo są
lygų ir unijos pripažinimo, 
tai ir buvo proga dėl G. Ed
wards atsistot streiko prieš
akiu. Susirišo jis su Walteriu 
Reutheriu, dabartiniu prezi
dentu UAW-CIO, kuris tada 
irgi oficialiai buvo Socialistų 
Partijos nariu.

Susibendravo jie gana tvir
tai. ^Reuther nusitarė dirbti 
ekonominėje dirvoje, o G. Ed
wards—politinėje.

Po visų organizavimo darbų 
prasidėjo šienapiūtė. J. Jef
fries, Jr., esant miesto majo
ru ir giminystėj su Edwardsu 
pagal vedybas, turint paramą* 
iš UAW-CIO ir visų Macabees 
organizacijos narių, kurie pa
statė J. Jeffries į majoro vie
tą, ir G. Edwards likosi iš
rinktas į miesto tarybos na
rius ir dar, kaipo daugiausiai 
balsų gavęs, likosi tarybos 
pirmininku.

Du metai atgal, Reuther 
spaudė jį į miesto majoro vie
tą, bet jis nesutiko, nes jo 
giminaitis J. Jeffries nenorėjo 
atsisakyti tos vietos.

šiandien dalykai randasi ki
tokioj formoj. Reakcininkui 
W. Reutheriui reikia turėti 
savo žmogų didesnėj įstaigoj, 
ir esant nusigyvenusiam Van 
Antwerpui majoro vietoj, G. 
Edwards kandidatuoja į mie
sto majorus.

Bet ar jis atsako šių dienų 
klausimams ir ar verta jį 
remti ?

Pasakymas, kad G. Edwards 
tik bus geras dėl darbinin
kų, nieko nereiškia.

Paskutiniai daviniai ve ką 
rodo : G. Edwards, būdamas 
miesto tarybos pirmininku, 
leido ir leidžia drdyti miesto 
transportacijos sistemą. Pirki
mui busų ir pakėlimui važiuo- 
tės kainos jis parodė tik žo
džiais pasipriešinimą. .Būda- 

,mas miesto tarybos pirminin
ku, jis turėjo žinoti, kad bu- 
sai — tai auto magnatų su
manymas. šiandien net ir 
geltonoji spauda neužslepia 
to fakto, l^ad tik 11 strytka- 
rių linijų neša pelną dėl D. 
S. R., o visi busai tai pastoviai 
neša nuostolius. Praeitą me
tą su būsais įėjo į skylę pus
antro milijono dolerių ir, ži
noma, įtikės vienaip ar ki
taip tą miestui išlyginti.

G. Edwards yra toks, kaip 
ir visi socialistai, kurie kol 
gauna vietas, tai didesnių re
voliucionierių nereikia, bet 
kai įsigrūdaskūri tai palieka 
tokiais, kaip* Vokietijos Schei- 
demanąi.

Tas pats darosi ir su Ed
wardsu. Kada UAW-CIO tu
rėjo suvažiavimą praeitą mė
nesį Milwaukee, Wis., daly;z 
vavo ir G. Edwards. Unijos 
suvažiavimas atmetė didele 
didžiuma lojalumo priesaikos 
rezoliucija, bet Edwards, su
grįžęs į Detroito’Tarybos po
sėdį, išėjo prieš unijos tą ta
rimą ir savo dalyvavimu ir 
pritarimu tokiai* lojalumo 
priesaikai sulaužė unijos SU" 
važiavimo karimą.

Tik per jo dalyvavimą mies
to taryba tegalėjo tai leisti 
ant balsavimo.

Jeigu G. Edwards nebūtų 
veidmainys ir jeigu iš tikro 
•jam rūpėtų darbo klasėš rei- 
kaląi, tai jis būtų buvęs il
giau savo vakacijoj, ir be jo 
nebūtų tas lojalumo klausi

mas dėtas balsavimui.
Taigi, (baigiant,' reikia pri

eiti dar prie vieno kandida
to į miesto majorus, tai—

Mort Furay.
i

Teko patėmyti Laisvėj - vie
no korespondento nurodymą, 
kad iš visų geriausių, tai G. 
Edwards geriausias. Apie 
Mort Furay—nieko nežinąs.

Tame tai ir nelaimė su dar
bo klase, kad tokių dalykų, 
kaip miškas, nepamato ir ne
žino, o dulkelė pasirodo kuo- 
didžiausia. 

z
Jeigu jau Mort Furay esti 

kam nežinomu, tai jau tik ne 
Detroito unijistam. žmogus 
iš tikro turi gyventi miške, 
jei nežino nieko apie Mort 
Furay. .

Nesu matęs tokių puolimų 
ant G. Edwards per geltonąją 
spaudą (o dar Daily News 
leidėjai buvo G. Edwardsa 
pažadėję remti rinkimuose, 
jeigu tik jis paskirtų J. Jef- 
friesą policijos viršininku), 
bet visi geltonlapiai pastoviai 
išeina prieš Mort Furay už jo 
taktišką ir sąžiningą unijose 
veikimą.

Nebūtų jis, Mort Furay, gal

ir buvęs kandidatu į majo
rus, bet kadangi visi į tą vie
tą kandidatai pareiškė per 
spaudą, kad jie sutinka su to
kia lojališkumo priesaika, tai 
Mort Furay, kaipo sąžiningas 
unijistas, matydamas pavojų 
įvedimo į miesto darbininkus 
tokios priesaikos, kuri vėliau 
bus panaudota ir per visas 
dirbtuves, kada bus reikalas 
išnaudotojams prašalinti ge
rus, sąžiningus ir veiklius uni- 
jistus, nusitarė būti kandida
tu, remiant 35 tūkstančiam jo 
paties unijos narių.

Taip Mort Furay gana pla
čiai žifiomas Detroite. Jis čia 

I

gimęs ir vitą laiką gyvenęs ir 
veikęs unijose ir kitur.

Jeigu dar kas negalėjo su
žinoti nieko iki šioliai apie 
Mort Furay, tai lietuviai tu
rės progą jį ypatiškai pama
tyti ir išklausyti’ jo išdėstymų 
laike šių rinkimų.

Kaip girdėtis, tai ir Lietuvių 
Kliubas, Progresyvįų Partijos, 
surengs jam sueigą greitoj 
ateityj..

Tik dėl savo gero, nepasi
duokite veidmainiams, kuirie 
daug prižada, o nieko nepil
do. Politicus.

. DETROIT, MICH.
Prašome Visų Įsitėmyti, Kad —

SPAUDOS PIKNIKAS
Įvyks Sekmadienį

RUGP. 28 AUGUST
Pradžia 12 vai. dieną •

BEECHNUT PARK
I

Gera muzika šokiams ir daug visokių pamargini- 
mų. Dalyvaukite visi, paremkite savo spaudą.

šį pikniką rengia ir jus kviečia jame dalyvauti 
Detroito Draugijų Sąryšis.

DIENRAŠČIO 
LAISVES PIKNIKAI

Iš anksto rengkites dalyvauti didžiuosiuose 
savo dienraščio paramai piknikuose

® a < " '
DIDŽIOJO NEW YORKO APYLINKE

L.D.S. ir L.L.D. Apskričiai rengia šaunų pikniką 
paramai dienraščio Laisvės.

RUGPICCIO 14 AUGUST 
Lietuviu Liberty Park 

340 Mitchell Ave., Linden, N. J.
® ■ 

HARTFORD, CONN. 
( įvyks sekmadienį

RUGPJŪČIO 14 AUGUST 
Light House; Grove 

East Hartford, Conn. 
® ® e

PHILADELPHIA, PA.
įvyks Sekmadienį

RUGSĖJO 4 SEPTEMBER 
Crescent Picnic Grounds
56 Cornell Ave., Gloucester Heights, N. J.

Ant rytojaus Labor Day šventė.

4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) — Penkt., Rugp. 12, 1949



San Francisco, Cal
Gązdinimas Streikieriams

Jau arti šešios savaitės, 
kaip tęsiasi streikas Ware- 
hęusemanų CIO Unijos, ir 
darbdaviai labai užsispyrusiai 
laikosi ir visai nenori nė kal
bėti apie derybas su unija. 
Unijos vadovybės priešakyje 
stovi Harry Bridges su gerai 
organizuota unija. Vietinis 
6-tas lokalas San Francisco 
atspausdino ir išplatino 100,- 
000 atsišaukimų į žmones, 
taipgi unijos komitetas po du 
syk į savaitę kalba per radi
ją aiškindamas žmonėms prie
žastį išėjimo į streiką, 
darė daug visokių 
mų, bet darbdaviai 
jokio nuolaidumo 
kams ir net nenori 
ti unijos sutartį,
streikas tęsiasi ir galo nesi
mato. Dabar veik kas savai
tė komercinė spauda daro vi
sokius primetimus darbinin
kams. Praeitos savaitės laik
raščiuose tilpo pareiškimas: 

“CIO Warehouseman!) uni
jos nariai, būdami' streiko 
lauke 5,788 streikieriai, per 
44 dienas prarado savo algų 
$4,571,000, arba gaudavo al
gomis $128,000 į dieną.” Reiš
kia, tai gązdinimas silpnadva
sių žmonių, kad darbininkai 
neieškotų savo teisių ir neko
votų prieš darbdavius, tik 
dirbtu ‘ kiek bosas duoda, o 
vėliau su jais galės daryti, ką 
norės, be unijos kontrakto.

Unija 
nusileidi- 
ncparodė 
darbinin- 
atnaujin- 

Todėl dar

gių ir jie galėtų lengvai nors 
po porą žinučių parašyti kas 
savaitė ir paįvairinti Kalifor
nijos žinias. Jau net pora 
metų atgal esu gavęs kompli
mentų iš rytinių valstijų nuo 
draugų ir draugių, kad jie 
labai žingeidauja Kaliforni
jos žiniomis ir visados jas 
atydžiai skaito. Kitas daly
kas, tai kolonijos žinios pa
gelbsti laikraščių vajui, esti 
daug lengviau gauti skaity
toją, kada yra kolonijos ži
nių. Bile koks dalykas, kuo 
žmones žingeidauja, reiškia, 
kad daro patraukimo prie 
mūsų laikraščio.

Todėl aš kviečiu draugus ir 
drauges rašinėti į Kalifornijos 
žinias. Aš žinau, kad ran
dasi dirbančių lietuvių prie 
Longshoremen’s ir Ware
housemen’s darbų ir iš ten 
gali daug ką parašyti. Bet 
nežinau, kodėl draugai nema
to svarbos.

Reno ir Divorsu Biznis

la- 
.di- 
iš- 
iki

lijonus katalikų, kurie remia 
komunistus ir balsuoja už jų 
kandidatus. Niekas jam ne
atsakė, jo neapšvietė.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Prezidentas Trumanas vie
šai pasakė tik tiek: “Ponas 
Quirino iš Amerikos neišva
žiuos tuščiomis rankomis.”

Keletą savaičių Europoje 
kalėdojo, o dabar į Artimuo
sius Rytus nusikraustė taip 
vadinamas “Town meeting of 
the air seminar.” Juos pasiun
tė iš Amerikos tie, kurie po 
savo lova kiekvieną naktį su
randa barzdotą bolševikišką 
velnią su peiliu dantyse.

★ ★ ★
Sykį į savaitę tas “semina

ras” pastato keturis vyrus 
prie radijo ir liepia ginčytis, 
kaip šį nelaimingąjį pasaulį 
išvaduoti iš komunizmo.

Pereitą antradienį jie per 
radiją kalbėjo arba “debata- 
vo” Romoje. Du buvo ameri
kiečiai ir du italai, visi pro
fesoriai. Kiekvienas gyrė 
italus ir prašė juos užsikišti 
ausis, kai išgirsta komunistą 
kalbant kietai užsimerkti, kai 
pamato komunistinį laikraštį.

Vienas pasakė, kad jis ne
gali suprasti, kas apsėdo mi

Rochester, N, Y.So. Boston, Mass.baudžiami už greitą apsivedi- 
mą. O dabar to negali da
ryti.

Kadangi Kalifornijoj pini
guočių yra gan daug ir di- 
vorsų netrūksta, tai Nevados 
Reno daro didelį biznį iš tų 
piniguočių, nes Reno žino, su 
kuo turi reikalą, o ypač su 
TIollywoodo sportais, tai 
jiems pinigai plaukia kaip 
vanduo ir iš jų gali visi gerai 
pasinaudoti.

Taikos Konvencija
Dar neseniai San Francis

co mieste įvyko didelė kon
vencija taikos ir kultūros rei
kalais. Konvencija tęsėsi tris 
dienas ir kiekvienoj sesijoj 
buvo gerų kalbėtojų taikos 
klausime. O 'pabaigoj priim
ta ir nusiųsta kelios rezoliu
cijos mūsų valstijos senato
riui, kongresi^anams ir pa
čiam prezidentui Trumahui. 
Tai buvo stiprus pasisakymas 
už pasaulinę taiką.

Konvencijos pradžioj vie
nas iš trijų dvasiškių kalbėjo 
taikos ir žmonijos gerovės 
reikalu. Jis .pasisakė, kad 
esąs kunigas ir jis atstovauja 
didelį skaičių tikinčių para
pijom], bet jis labai priešin
gas, kad kunigai ir bažnyčios 
permirkę bloga politika, ir 
kad viešosios mokyklos neturi 
būt jokia religijos vieta. Jis 
savo kalboj plačiai išdėstė, 
kad Europoj, Azijoj ir kito
se šalyse žmonėms turi būt 
duodama traktoriai ir kito
kie’ žemdirbystės reikmenys, 
vietoj dabartinių ginklų. To 
dvasiškio kalba tikrai atati- 
ko tos konferencijos senti
mentui.

Tik praslinkus keletui die
nų po tos konvencijos Eleono
ra Rooseveltienė savo pareiš
kime įmetė ką tai tokio į kar
dinolo “Spellmano bičių avi
lį” ir kaip tik tuo klausimu, 
kad religija neturi būti mo
koma viešosiose mokyklose 
arba valdžios finansais. Da-1 
bar, kaip rodos, jau tas bičių 
spiečius biskelį aptilo.

Nors mes žinom, kad Roo
seveltienė nėra jokia progre
syvi kovotoja, bet tuo klausi
mu mano mintis pilnai sutin
ka su p. Rooseveltiene.

Minėtą konvenciją šaukė 
S a n F r a n c i s c o darbi
ninkų mokyklos direktyvas, 
nes ši mokykla turi didelę vi
suomeninę įtekmę ir ta mo
kykla palaikoma per įvairias 
progresyves unijas ir organi
zacijas. Todėl tikslas buvo 
daryti spaudimą zant šalies 
valdonų dėl pastovios taikos. 
Taipgi plačiai išdėstyta kon
vencijoj, kodėl .’eina tokia 
šlykšti propaganda prieš pro- 
gresyvį veikimą ir unijas.

ALVINAS.

Netekome Vienos Drauges

Liep.os 31-mą mirė Frances 
žirgulienė, duktė Jono ir 
Marcelės , Lededoch, žmona 
Petro žirgulio.

Velionė buvo gimusi šioje 
šalyje, Cortdale, Pą., 1898 
metų lapkričio 8 dieną. Ap
sivedė su Petru žirguliu, 
Binghamton, N. Y., liepos 
10, 1920 m. Rochesteryje iš
gyveno 29 metus, išaugino du 
sūnus, Teodorą ir Albiną. A- 
budu sūnūs jau yra vedę ir 
augina šeimyną.

Draugė Frances žirgulienė 
buvo nare visų pažangiųjų 
draugijų: Gedemino Draugys
tės ir ilgus metus buvo jos 
direktore; LDS .1 I-jo kuopo
je per ketverius metus buvo 
kasos globėja; Sūnų ir Dukte
rų Draugystės buvo užrašų 
raštininke ir vėliau ilgus me
tus dirbo kaipo finansų raš
tininkė. Pirmiau buvo nare 
LLD 50-tos kuopos ir moterų 
kliubo, b (ft ligos prispausta 
paskiausiu laiku nebegalėjo 
visur dalyvauti.

Buvo ilgametė Laisvės skai
tytoja.

Dėl jos labai ramaus, ty
laus pobūdžio d. žirgulienė 
nebuvo viena iš tų, kurias ga
lima dažnai girdėti ir greit 
pamatyti, tačiau, kol jos svei
kata tarnavo, ji visur veikė 
pagal savo geriausią išgalę, 
įdėjo savo šėrą darbe mūsų 
draugijas* išlaikyti ir stiprin
ti pažangųjį judėjimą.

Velionės šermenis lankė 
,daug žmonių Jr karstą puošė 
daugybė gėlių nuo giminių, 
nuo draugų, iš dirbtuvių, nuo 
Gedemino Draugystės, Sūnų 
ir Dukterų Draugystės, Mote
rų Apšvietos Kliubo.

Palaidota rugpjūčio 4-tą 
dieną, 2 vai., laisvai, River
side kapinėse. Išleidžiant iš 
namų, atsisveikinimo kalbą 
pasakė W. M. černauskaš. Iš
nešant karstą, namie, taipgi 
atnešant į kapines moterų 
kliubo narės ėjo šalimis su 
raudonomis gėlėmis atiduoda
mos paskutinį patarnavimą. 
Nęj# buvo darbo diena, į ka- 
pM/ palydėta 25 automobi- 
ItMis’. Graborius Mr. G. Sa
vage labai gražiai patarnavo.

Velionė paliko nuliūdime 
savo mylimą vyrą Petrą, sū
nus Teodorą ir Albiną, 4 anū
kus, 2 brolius, 2 seseris ir 
daug giminių ir draugų.

Ilsėkis, drauge, šaltoje že
mėje ! O draugui P. žirguliui, 
sūnums ir giminėms didžiau
sia užuojauta šioje liūdnoje 
valandoje. L. B.

PADĖKA
širdingai dekayojame už 

pagalbą, užuojautą ir gėles 
visiems giminėms, draugams 
ir draugėms, dalyvavusiems 
šermenyse ir. palaidojime ma
no mylimos draugės Frances 
žirgulienės ir mūsų mylimos 
motinėlės. Jūsų . užuojauta la
bai mus suramino šioje liūd
noje valandoje..širdingai ačiū 
visiems, ir Mr. G. Savage, 
graboriui, už gražų ir malonų 
patarnavimą. ,

Petras Žirgulis ir sūnūs 
Teodoras ir Albinas.-

Dienraščio Laisvės štabas 
savo bendradarbiui, uoliam 
dienraščio skleidėjui Petrui 
Žirguliui,, ir jo šeimai, taipgi 
velionės Žirgiilienčs giminėms 
reiškia širdingą užuojautą,

Massachusetts, Rhode Island, 
Connecticut ir New Hamp

shire Lietuviams

Sekančius du sekmadienius, 
rugpjūčio 14 ir 21 d d., per 
Massachusetts lietuvių radijo 
pusvalandį Amberland pro
gramas duos LMS antros ir 
trečios apskričių vasarinės 
mokyklos mokytojai ir moki
niai, kurių yra atvažiavusių 
iš taip toli, kaip Kanada, 
New York, New Jersey, Penn
sylvania ir- tt. Jų tarpe bus 
kompozitorius ir chorų diri
gentas Walter Žukas iš New
ark, N. J., Amerikos lietuvių 
pažiba operos dainininkė Bi- 
rūta Ramoškaitė ir daugelis 
kitu, t • /

Sekmadienio ryte užsista- 
tykite savo radijo priimtuvą 9 
valandą ant numerio 1190, ir 
išgirsite puikią programą.

Gerbiamam B. F. Kubiliui 
atsistatydinus nuo Amberlan- 
do radijo programos vadovy
bės, dabar šių programų pa
ruošimas, tvarkymas ir palai
kymas pereina pilnai į Mass
achusetts Lietuvių Progresy
ves Tarybos, Ine., galią ir at
sakomybę.

Tarybos iždas šilko sykiu 
yra nupuolęs ,dėl to finansinė 
pagalba tuojau yra labai rei
kalinga.

Visokius pinigus, skiriamus 
Amberalando .radijo reika
lams, išrašykite“perlaidus iž
dininko vardu: A. Dumbraus- 
kas, So. Boston, o pasiųskite 
fin. sekretoriui J. Grybas, 35 
Fairview Rd., Norwood, Mass.

Pagarsinimus, pasveikini
mus ir kitus reikalus, skiria
mus oi'o bangoms, siųskite 
programų tvarkytojui A. Ta- 
raška, 37 Brook Rd., Milton 
87, Mass. Telefonas: Boston, 
BL 8-6418. Visokį praneši
mai, skelbimai turi būti at
siųsti nevėliau kaip trečiadie7 
niais. , A. Taraška.

EGIPTAS TAIPGI PRAŠO
MARSHALLO KYŠIŲ
Kairo., — Naujasis Egip

to premjeras Hussein Sirry 
Paša šaukėsi dolerių iš A- 
merikos Marshallo plano; 
sakė, amerikinė parama 
reikalinga kovai prieš ko
munizmą Egipte ir kituose 
arabiškuose kraštu o s e . 
Naujasis premjeras pasiža
dėjo griežtai slopinti komu
nistinį judėjimą.

Opladen, Vokietija. —Už
mušta 18 mokinių, kuomet 
traukinys sudaužė auto
busą, kuriuo jie namo va
žiavo iš atostogų stovyklos.

PRANEŠIMAI
' BROCKTON, MASS.

Moterų Apšvietos Klubas rengia 
pikniką rugpjūčio (Aug.) 14 d„ 
Lietuvių Tautiško Namo Parke, 
Winter St. - Keswick Road, Brock
ton, Mass. Prašome visus dalyvauti: 
Bus muzikos programa ir valgių.— 
B. Navickienė. (182-183)

BAYONNE, N. J.
ALDLD 212 kp. susirinkimas 

įvyks rugp. 16 d., 7:30' vai. vaka- 
.re, 2 W. 22pd St. Visi nariai ir 
narės kviečiami dalyvauti, nes tu
rime daug svarbių reikalų aptart.
— P. Janiūnas, sekr. (183-184)

WORCESTER, MASS.
LŲD 11 kp. susirinkimas įvyks 

rugp. 14 d., 10:30 vai.- ryto, 29 En
dicott- St. Visi dalyvaukite, nes yra 
blankos balsavimui į . LLD Centmo 
Valdybą. Ir kiti svarbūs . reikalai.
— J. M. Lukas, sekr.1 (183-184)

SCRANTON^ PA.
LLD ' 39 kp. susirinkimas įvyks 

14 d. rugp. 2 vai. dieną. Pas E. Ge- 
ležausįiienę, 1210 Blair Ave. Visi 
draugai dalyvaukite, nes turime 
daug 'svarbių reikalų aptarti.;— P. 
Šlekaitis, sekr. (183-184) 

—-------
NORWOOD, MASS.

Labai svarbus susirinkimas Lie. 
tuvių Literatūros Draugijos 9 kp. 
įvykš rugpjūčio (Aug.)-13 d., 1949, 
Lietuvių Svetainėje, 7-tą valandą 
vakare. Visos narės ir nariai atsi- 
lankykit, nes yra labai svarbių rei
kalų. Bus balsuojama į Centro Val
dybą, ir girdėsit raportą iš Laisvės 
pikniko. Taipgi pranešimas bus kaip 
Julia Družienei ir J. Grybui sekasi 
su aukomis ir garsinimais dėl Lais
vės jubiliejinio -numerio.—J. Grybas.

(183)

SOVIETAI NEDALY
VAUS GAMTOS TURTŲ 
KONFERENCIJOJE

Lake Success, N. Y. — 
Sovietų atstovas Jungtin. 
Tautoms, Semionas K. Ca- 
rapkinas pranešė, jog So
vietų Sąjunga nedalyvaus 
siūlomo j e ’ tarp tau ti n e j e 
konferencijoje, kuri svar
stys gamtinius įvairių 
kraštų turtus ir kaip rei
kėtų juos pasidalinti ir 
naudoti.

Kinijos tautininkai, Grai
kija, Turkija, ‘Egiptas ir 
eilė panašių “demokratijų” 
pasižadėjo atsiųsti savo de
legatus į tą konferenciją.-.

Rangoon. — Sukilėliai-k 
partizanai atakuoja Bur
iuos valdžios armiją už 30 
mylių nuo sostinės Rangu- 
no.

•--------------------------------------- I X

Automobilių pramonė per 
paskutinius tris 1948 m. mėne
sius gavo 28 nuošimčius pelno.

CHARLES J. ROMAN
Laidotuvių 

Direktorius

Kalifornijoj tūlus politikie
rius labai nervina mūsų kai
mynas Nevados valstijoj RE
NO. Reno randasi tik kelios 
mylios nuo Kalifornijos vals
tijos rubežiaus, ir ten iš Ka
lifornijos dykaduonių daro 
bai didelį Jbiznį iš 
vorsų. Nevados valstijoj 
buvęs Reno nuo 42 dienų
šešių savaičių, ten yra legalu 
gauti persiskyrimą, arba di
vorsą ; o ten gavę divorsą vėl 
grįžta į Kaliforniją ir jų nie
kas negali sulaikyti nuo ap- 
si vedimo.

Dabartiniu laiku Sacra
mento, tai yra, Kalifornijos 
seimėlyj, karštai diskusuoja 
šį klausimą, kaip pastoti ke
lią tam savo kaimynui, kad 
negalėtų taip išnaudoti vals
tijos žmonių ir kad negalėtų 
ten (Reno) divorsą gavę Ka
lifornijos valstijoj taip greit 
apsivesti.

Dabartinis Kalifornijos di- 
vorsų įstatymas yra, kad gali 
gauti divorsą net į šešias sa
vaites, bet po • divorso turi 
laukti metus 'laiko (taip va
dinamą apsvarstymo perio
dą), negali, apsivesti. Tokis 

kaip kuriems

Ačiū Drg. L. Gajauskienei 
Už Komplimentus

Pora savaičių atgal savo 
korespondencijoj draugė Lilli
an Gajauskienė 
Wash., pagyrė 
žinias ir keletą 
nių rašytojų. Tai yra ma
lonus ir draugiškas atsineši- 
mas link rašėjų ir žinių ir ge
ras paakstinimas mūsų drau- 

- gų ir draugių prie žinių raši- 
riėjimo. Didžiai ačiū, drau
ge, už komplimentą Kalifor
nijos žinioms.

Mes didžiai žingeidaujame 
mažesnių kolonijų žiniomis ir 
visados korespondencijomis 
d. L. Gajauskienės iš netoli
mos kolonijos, nes jūsų ap
rašymai yra įdomūs ir palie-' patvarkymaš 
čia tikrus gyvenimo dalykus.! karštuoliams, kurie nori greit

Kalifornijos žinios galėtų' apsivesti, labai netinka. Jie 
būti daug įvairesnės ir visa- i bėga į Reno, 9 sugrįžę į Ka- 
dos užpildytų puslapį, bet ne- liforniją ar į kitas valstijas 
žinia kodėl draugai neįverti-1 esti legalūs apsivedimui, kad 
na žinių svarbos ir gal būt ir už trijų dienų. Todėl da- 
už tai nerašinėja, ’o kurie ra-j bar Kalifornijos seimelio po- 
šinėja, tai labai retai. San 
Francisco ir Oaklando nedi
delės kolonijos lietuvių, kur 
randasi apie 50 šeimynų gy
ventojų, bet čia randasi daug 
labai sumanių draugų ir drau-

iš Seattle, 
Kalifornijos 

mūsų 
yra

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

1113 Mt. Vernon St
PHILADELPHIA, PA.

.Tel. Poplar 4110

H

litikieriai nervuojasi ir nori 
pažaboti, kad Kalifornijos 
piliečiai, Reno gavę divorsą, 
per 18 mėnesių negalėtų ap
sivesti Kalifornijoj, arba tą 
įstatymą sulaužiusieji būtų

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. 
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

□ 
Laidotuvių Direktorius 

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

MArket 2-5172

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST

\ -

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

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

telefonuokite: 
SHoreroad 8-9330 . ' .

Ir Gustas jums tuojau pristatys gelių 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

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

, prakilniuose namuose be ekstra išlaidų.
* ' 2 r

Du kambariai šermenim, didelis puikiai įruoštas 
kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.

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

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves

8150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miešto, 
Tel. Virginia 7-4499

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

TELEVISION
SHUFFLE BOARD

Telefonas
EVergreen 4-9407

ranraMiiniionnHiiMEn

PAJIEŠKOJIMA1
Pa.jieškau savo vyro Casimir Ma- 

žaikis. Jis kada nors gyveno Lewis
ton, Me. Jis daugiausia dirbdavo 
audinyčiose ir prie batų darymo. 
Jau bus 30 metų kaip .prasišalino. 
Norėčiau žinoti kur jis dabar ran
dasi, Jo sūnus nori jį matyti. Lai 
jis pats atsiliepia arba kas žinote 
kur jis yra, praneškite man. Būsiu 
dėkinga. Sophie Mažaikis, 223 Bay 
St< Jersey City, N. J.

TELEPHONE 
STAGG 2-5048

mwiiiiiiiniiiiiniiiniim^^

BES. TEL. 
hy. mi

Ignotas 'SvinkūnRs pajieško sąyo 
brolių Morkaus ir Pomininko Švin
kimų, nuo kurių neturi jokios ži
nioj jau apie 20 m. Abudu kilę iš 
Kriokininkų kaimo, Kriokalaukio 
valsčiaus, Alytaus apskr. Kas pra
neš apie juos, būsiu dėkingas, arba 
pačių prašau atsiliepti šiuo adresu:' 
Ignacio Svinkūnas, Rua Alv. Poixo- 
to, 307, . Lapa-V. Anastacio, Soa 
Paulo, Brazil. (133-135)

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIUS

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager

(Laisnluotas Balsamuotojas)
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
660 GRAND ST. BROOKLYN, N.
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NewWko^M0zfe7lnlot Gyvename 
“Rekorduose”

Dar 60 Susirgo 
Vaiky Paralyžiumi

New Yorko miesto sveika
tos įstaigai raportuoti dar 60 
susirgimų vaikų paralyžiumi 
bėgiu paros, pasibaigusios 
trečiadienį. Penki asmenys 
vėl mirė nuo tos ligos.

Iš tų susirgimų Brooklynui 
teko arti pusė — 25, Manhat- 
tanui 16, Queens 13, Bronx 5, 
Richmond 1. Visur kitut' New 
Yorko valstijoje 29.

Ligoninių viršininkas sako, 
kad jau gavo specialiai sam
domas tiems ligoniams prižiū
rėti 183 slauges. Prieš apie 
mėnesį laiko buvo pasisakyta 
gauti 200 ir atsišaukta į slau
ges per spaudą ir radiją, bu
vo pasiūlytas specialis mokes
ti es priedas

Keliaujantis
Kraujo Bankas

Rugpjūčio 20-tą į Rocka- 
ways pribus keliaujantis 
kraujo bankas priimti kraują 
iš tų, kurie dalyvauja krau
jo davimo-gavimo plane, taip 
pat ir iš tų, kurie norės krau
jo aukoti.

Planas veikia taip, kaip pa
šaipūnė draugija — visi susi
rašiusieji duoda kraujo, susir- 
gusieji ar sužeistieji jo gauna.

Laisves Piknike Sekmadienį 
Galesite Maudytis

Važiuodami į LDS ir LLD ’ 
apskričių rengiamąjį dienraš-1 
čio Laisvės naudai pikniką šį 
sekmadienį, rugpjūčio 14-tą, | 
Lindene, neužmirškite pasi-; 
imti maudymosi kostiumą. ■ 
Tenai, greta Liberty Parko, I 
kur bus piknikas, tiktai už 
tvoros, randasi miestavasis j 
puikus maudymosi prūdas, 
apsuptas žalia giria.

Važiavimas į Lindeną ra
mesnis, liuosesnis ir vėsesnis 
už važiavimą į Coney Islan
dą prikimštuose subway 
traukiniuose.’ Iš Pennsylvania 
stoties, New Yorke, prie 33rd 
St. ir 7th Avė., pasiėmei 
traukinį ir važiuoji iki Linden 
miesto, Wood Ave. stoties.

Nuo stoties eiti tik keli trum
pi blokai, gražia, švaria gat
ve.

Pilnas kelrodis buvo vakar 
dienos Laisvėje tilpusiame 
pranešime, išsikirpkite, kad 
galėtumėte sau prisiminti ir 
kitiems patarti.

Piknike, kaip visuomet, bus 
gerų vaišių, orkestrą šokiams, 
Įvairumų, ir smagių pasima
tymų. Įžanga tiktai 50 c. 
Pradžia 1 vai. Adresas: Li
berty Park, 340 Mitchell 
Ave., Linden, N. J.

Visi Laisvės skaitytojai ir 
prieteliai prašomi būti mobi- 
lizatoriais už sėkmingą pikni
ką. 
---------------------------- A------------

Dešimtis Asmeny Buvo 
Pridusę Dūmais

Kilus gaisrui Major Film 
Laboratorijose, llth ir 48th 
St., New Yorke, trys įstaigos 
darbininkai ir 7 gaisragesiai 
buvo pridusinti dūmais. Gais
ras sunaikino daug filmų.

Miesto “Geriausieji” 
Galėję Gauti Auto 
Be Savo Eilės

GyvenaTne labai šiltai, kaip 
niekad pirmiau. Rugpjūčio 
10-ta buvo 98.7 šilimos—šil
čiausia rugpjūčio 10-ta ir šil
čiausia diena šių metų. Pir
mesnė šilčiausia (rekordinė) 
10-ta buvo 1900 metais, 93.9 
laipsnio. O pirmesnė šilčiau
sia šių metų buvo buvusi lie
pos 29-ta, 97.8 šilimos.

Už vis šilčiausia newyorkie- 
čiams žinoma, užrašyta oro 
rekorduose šilima, buvo 102.- 
3 laipsnio liepos 9-ta, 1936 
metais. • <

Dalyvaukite Pasitarime!
PRANEŠIMAS LIETUVIŲ 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., 7:30 vai. vakare, mūsų pačių name, 
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill. Susirinkiman kviečia
mi Lietuvių Namo Korporacijos šerininkai ir Kultūrinio Cen
tro rėmėjai Brooklyn© ir apylinkes. 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. V1ŠNIAUSKAS, sekretorius.

SKELBKITES LAISVĖJE"

Veteranai Kviečia Visus 
Pikietuoti Foley Square

Apie tūkstantis veteranų ir 
ne veteranų susirinks pikie
tuoti teisėją Mediną rugpjū
čio 12-tos vidurdienį, darbo 
pertraukoje pietums.

Veteranai šaukia masinį pi- 
kietą reikalauti išlaisvinti be 
nuteisimo kalinama veteraną 
Henry Winston, taipgi kitus 
du jo draugus.

Pagrobė Graikus Marininkus 
Deportavimui Budeliams

Didvyriškai tarnavusieji 
mūsų šalies kare prieš fašiz
mą prekinio laivyno grai
kai marininkai jau ilgas 
laikas buvo persekiojami 
ir stumiami pražūtin ne
davimu jiems darbo. \ No
rėjo juos badu priversti 
tarnauti Graikijos fašistams.

Grupė tų persekiojamų grai
kų marininkų buvo gavę dar
bą ar prieglaudą ant Lenki
jos laivo Batory. Tačiau imi
gracijos agentai įsibriovė lai- 
van tiktai viena valanda pirm 
laivo išplaukimo praėjusį an
tradienį, juos suėmė depor
tavimui.

Marininkams kaltinimas, 
paviršutiniai žiūrint, yra pai-

kas, esmėje—žiaurus. Juos 
kaltino nelegaliai įvažiavime 
šion šalin, už tai, girdi, 
juos turį deportuoti. Tačiau 
jie norėjo ne pasilikti čia, 'bet 
išvažiuoti Europon. Tame ir 
buvo fašistams pritarėjų rū
pestis — savanoriai išvykę 
jie galėjo stoti talkon Graiki
jos liaudžiai prieš fašistus 
budelius, o deportavimu juos 
atiduotų budeliams nužudyti.

Amerikiečiai marininkai, 
kitos unijos ir visos demokra
tinės organizacijos mobilizuo- 
jasi masiniam protestui ap
saugoti graikus marininkus 
nuo atidavimo fašistams ir 
nužudymui .

Virginia Mayo ir. Ronald Heagan komiškoje filmoje. 
“A Girl from Jones Beach,” rodomoje New Yorko

Strand Teatre, kur taip pat yra ir scenos aktai.

Veteranai ypačiai pasipik
tinę tuomi, jog teisėjas Me
dina nesutiko bylos pertrauk
ti nei dienai, kad Winstonas, 
suimtas širdies atakos, galėtų 
pasilsėti ir atsipeikėti. Wins
tonas šiomis dienomis buvo 
labai susirgęs ir jo sveikata 
ir gyvybė dar nėra saugi.

Toks žiaurus teisėjo pasiel
gimas su veteranu Winstonu 
labai jaudina kitus veteranus. 
Ne gana teisėjui, kad Win
ston ir jo draugai antri me
tai tampomi po teismus, grą- 
sinami kalėjimu sufabrikuo
tais fašistuojančių šnipelių 
kaltinimais - kerštavimais už 
hitlerininkų pralaimėjimą ka
re. Negana, kad tie nekalti 
žmonės, darbininkų vadai ko
munistai kamuojami teisma- 
butyje tokiuose karščiuose, 
kuomet visokie raketieriai 
gauna atidėjimus bylų pato
giam laikui. Ne gana, kad 
juos dar nenuteistus įkalino, 
bet net susirgus neleidžia 
nors vieną dieną pasilsėti.

Veterans Mobilization To 
Free Winston apie būsimą 
pikieto demonstraciją i infor
mavo teisėją Mediną iš anks
to, pasiuntė telegramą. Ją 
pasirašė Ewart Guinier, Ame
rikos Darbo Partijos kandida
tas į Manhattan prezidentą, 
valdinių įstaigų darbininkų 
unijos prezidentas, taipgi Ar
nold Olenick, buvęs karinio 
Air Corps majoru, dabar A- 
merikos Darbo Partijos kan
didatas Į kaunsilmanus iš 
Queens apskrities.

Prasidėjus teismui kaltina
mų periminėjime pasikalbėji
mų telefonais neturint tam 
valdinių Įgalinimų, Brookly- 
no generalių sesijų teisme 
minėta daug vardų, pripasa
kota vienų prieš kitus daug 
“griekų.”

Tie teisiamieji kaltino 
Kings County Buick, Inc., fir
mą, kad ji ' nesilaikė eilės 
parduodant a u t o m o bilius, 
kuomet automobilių labaiJrū- 
ko. Ji parduodavusi judffiįtik 
parinktiesiems, su garsiais 
vardais ir stipriomis vietomis 
arba protekcijomis valdžioje. 
Firmą taip kaltino teisiamieji 
už periminėjimą pasikalbėji
mu telefonais.

*

Firmos gynėjai, atsikirsda
mi tiems, sako, kad tie tele
fonų periminėtojai neteisėtai 
ieškojo salt gero pelno, o ne 
kokio ten teisėtumo žiūrėjo. 
Jie norėję sušniukštinėti, kas 
kur darosi — užpirkti sau ar 
savo sėbrams kiekius mašinų 
ir jas raketierišku būdu par
duoti su dideliu sau pelnu.

Iš šalies žiūrint, darosi 
sunku ir suprasti, kurie kal
čiausi. Aišku tas: “katilas 
vanoja puodą, o abu juodu.”

Kad automobiliai nebuvo 
parduodami teisingai, iš ei
lės, tai .jau aišku iš teismui 
paduoto tos KCB surašo. Ja
me, greta surašytų vardų, no
rinčių gauti auto (kunigų, po
litikierių, raketierių, policis- 
tų, prekybininkų), buvo 'pri
rašyti ir taip vadinamieji 
“sponsoriai,” kurie kreipėsi į 
firmą tiems savo proteguoja
miems asmenims auto gauti.* 
Tarpe tų sponsorių yra Brook- 
lyno prezidentas Cashmore, 
buvęs miesto prekybos komi- 
sijonierius Abe Stark, teisėjai 
Algernon L Nova, Healey, ir 
daug kitų — ištisa “litanija” 
vardų, kurių daugelį gali ras
ti valdininkų ar Wall Stryto 
savininkų sąrašuose.

20th Century Fox perstato
Veiksmą—Romansą—Dramą uldllCry S 11111X103116

žvaigždžiuoja Richard Widmark, Linda Darnell, Veronica Lake 
Scenoje: Sid Caesar, Evelyn Knight, radijo dainų žvaigždė.

Ledinėje scenoje: Carmen su Carol Lynne.
ROXY Theatre 7th Ave. lr 50th St.

nj------------------------------------------------------------------------------—-----------------H
“ROPE OF SAND” antra savaite

Žvaigždžjuoja: 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 žvaigždė

PARAMOUNT \ Times Square
□---------------------------------------------------------- ------------ a

Thomas Hayward, tenoras, 
bus vienu iš keturių solistų 
Rodgers - Hammerstein pro
gramoje šio šeštadienio va
karą, rugpjūčio 13-tą. Kiti 
toje pat programoje bus 
Gladys Swarthout, Annama- 
ry Dickey, Robert Weede. Ši 
prograjma, beje, bus šio, 32- 
jo, Stadium Koncertų sezono 
paskutine. Jeigu šeštadienio 
vakarą lytų, ši programa bū

tu vykdoma sekmadienio 
vakarą, rugpjūčio 14-tą.

REIKALAVIMAI
Reikalingos atrinkėjos prie vilnų 

ir skudurų. Pageidaujama patyru
sios. Valandos nuo 8 iki 4:30. 5 die^ 
nų savaitė. Nuolatiniis darbas. 
Kreipkitės pas J. Eisenberg, Inc., 
173 Hudson St., New York City.

(181-183)

REIKALINGI- KAMBARIAI
Du senyvi žmonės jieško kamba

rių, apšildomų arba ir ne, neapart- 
mentiniame name. Pageidaujamh 
nuo 3-jų ir daugiau kambarių. Kas 
turite, malonėkite pranešti sekamu 
antrašu: *

EDW. MARGIN,
103-14—97th Avė., Ozone Park, N.Y. 
Telefonas: VI? 7-6425. (180-184)

JOHN YUSKA

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

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

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

Pavasarinis Medus
Bitininkas Končius prisiuntė troką pavasarinio medausi 
Per geroką laiką Laisvė neturėjo medaus, dabar vėl turk

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)

Devyni Asmens įkalinti 
Už Suktas Loterijas 

t

New Yorko distrikto proku
roras Hogan įkaitino 9 asme
nis kaipo suokalbininkus lote*-“ 
rijų raketo, kuriame, sakoma, 
suokalbininkai pelnydavęs! ar 
būtų pasipelnę po 50 milijo
nų dolerių per metus.

Kaltinimuose sakoma, jog 
jie prasikaltę ne tiek tuomi, 
kad užsiiminėjo neautorizuo
tomis, neatmokančiomis val
džiai jos šėro taksais 1 loteri
jomis, bet kad tos grupės lo
terijos buvusios visiškai netei
singos, jose niekas negalėtų 
laimėti apart jų pačių.

Galvinyje tos grupės yra 
William Dennison Duble iš 
Cincinnati ir brooklynietis 
Edward Kane, 44 metų gyve
nąs 8801 Shore Road' Brook- 
lyne. <

Kiti kaltinamieji, irgi buyę 
lyg ir viršytomis savo srityje, 
yra: David Zwillman, Willi
am Tiplitz ir Nat Levinson iš 
Newarko, Abraham Goldberg 
iš Flushing, Irving Bitz iš 
Queens Village, Emilio Strol- 

4o iš Richmond Hill, ir Jack 
Fėldman iš Bronx.

Alexander Mbsteckį, 65 me
tų, namo prižiūrėtojas, tapo 
elektros užmuštas netyčia 
prišlijęs prie elektros laido^ 
prijungto prie elektrinio van
deniui pumpuoti aparato.

>OOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOO<

Anthony Grigalis
General ęontractor

Stato naujus namus ir pertaiso se
nus sulig modeminės mados.

BUNGALOW EXPERTAI

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y.
.. „ ji—2 dienom •Valandos: į g—8 vakarais

"Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0208

Egzaminuojant A kis, 
Rašome Receptas

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

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

kaipo ekspertai.

Klauskite mūsų aprokavimo arba 
patarimo dėl pertaisymo namų.

Prašome kreiptis:
63-26—53rd Drive

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

GERI PIETOS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop 
Frank Domikaitis 

Savininkas
417 Lorimer Street 

Laisvės Name 
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

—Mlllwww ■■■.!■ —'.■■UjfMBaiHWflllU ■— MM—*

71 TDD’G R A P ni grand street ZAJl I 0 BAK BROOKLYN, N. Y.
* •

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN 

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS
Telefonas
EVergreen* 4-7729 TELEVISION

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooc

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYN®

PAUKŠTIĖNOS PIETŪS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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