
Meno Mokykla.
Laisvės Jubiliejus.
Lietuvių Istorija.
Kultūrinis Centras.
LLD Nominacijos.

Rašo D. M. ŠOLOMSKAS

Gražus ir skaitlingas buvo 
piknikas, surengtas Liet. Me
no Sąjungos vasarinės moky
klos proga Olympia Parke, 
Worcesteryj. Svečių ir vieš
nių dalyvavo iš plačios apy
linkės. Diena pasitaikė gra
ži ir vėsi po didelių karščių.

★ ★ ★ *
Programos išpildyme daly

vavo mokinių sudarytas cho
ras, kuris gražiai padainavo, 
o vėliau studentai, vadovystė- 
je A. Merkio, gražiai pašoko 
lietuvių tautiškų šokių.

★ ★ ★
Kas dėl pačios LMS va

sarinės mokyklos, tai galima 
pasakyti, kad muzikos, šokių, 
dramos ir lietuvių kalbos pa
mokos gerai perduodamos, 

■» tik gaila, kad mokykla tėra 
dviejų savaičių. Į taip trum
pą laiką negalima' daug iš
mokti. Permažai dalyvauja 
ir studentų. Manau, kad at
eityje visų reikalas* pasirū
pinti, kad mokykla būtų il
gesnė ir skaitlingesnė.

★ ★ ★

Pb to remonto ta dalis namo 
bus paruošta tinkamesniam 

e sutalpinimui mūsų įstaigų ir 
turėsime dar vieną svetainę 
dėl mažesnių susirinkimų ir 
parengimų.

Suprantama, tas reikalauja 
, pinigų. Todėl Lietuvių Namo 

Bendrovė ir atsikreipia į vi
sus rėmėjus, prašant trum- 
palaikinių paskolų. Nėra 
abejonės, kad iš progresyvių 
lietuvių gaus nuoširdaus atsi
liepimo. Brooklyno lietuviai 
jau gražiai atsiliepė.

Dabar eina nominacijos į 
' Lietuvių Literatūroš Draugi

jos Centro Komiteto kandida
tus. . Blankas reikia grąžin
ti į centrą iki 25 d. rugpjū
čio. Kuopos, kurios dar ne- 

v . turėjo nominacijų, tai atliki
te, o valdybų nariai paskubė
kite blankas grąžinti.

Detroit. — Sustreikavo 
10,000 Chryslerio auto, dar- 

Aį 4 bininkų ' protestui prieš 
dviejų paleidimą.

Worcesterio miesto lietu
viai galės matyti mokyklos 
studentus šokant, ir girdėti 
dainuojant ne vien Olympia 
Parke, bet šeštadienį, rugp
jūčio 20 d., 7:15 vai. vaka- 

* re prieš City Hali.
Ten reikia būti laiku, nes 

programa prasidės kaip lai
kas nustatytas.

★ ★ ★
Dienraščio Laisvės 30-ms 

metų jubiliejus jau netoli. 
Eilė draugų ir draugių para
šė savo atsiminimus ir pri
siuntė. Kurie tik galite, turi
te žingeidžių atsiminimų, tai 
tuojau parašykite ir prisiųski- 
te. Nelaukite paskutinių die
nų.

★ ★ ★
Worcesterio LLD 11 kuopos 

nariai išrinko komisiją surin
kimui medžiagos ir parašy
mui į Laisvės jubiliejaus lai
dą apie Worcesterio lietuvius. 
Tai bus istoriniai bruožai.

Tai labai geras dalykas! 
Reikėtų imtis to ir kitų mies
tų lietuviams. Jeigu visi toki 
raštai netilps į jubiliejaus lai
dą, arba jie nebus suspėta pa
rašyti, tai jiė galės tilpti vė- 

.liau dienraštyje. Tai bus ge- •
ra medžiaga ir bendrai Lie- 

A tuvių Istorijai Amerikoje.
★ ★ ★

Lietuvių Kultūrinis Centras, 
kuris yra Richmond Hill at- 
lieka remontą vienoje audito
rijoje. Bus įdėta lubos, 

" grindys. paruošta keletas 
kambarių ir svetainę dėl 200 
žmonių. Reiškia, iš esamos 
svetainės bus padaryta du 
aukštai.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00 
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Vėliausios Žinios

geležinkelio

Bėgą iš Kantono į H. Kongą

ORAS.—Giedra ir vešiau.

1 Syngmano 
(amerikonų

Erzėtum, /Turkija.— Že
mės drebėjimas sunaikino 
bent vieną turkų kaimą.

Washington. — šalies Aukščiausiojo Teismo teisėjas 
William Douglas šaukė Kongresą paskirti gana pinigų 
kovai prieš-komunizmą, kad komunistai nelaimėtų ki
tuose Tolimųjų Rytų kraštuose, kaip jie laimi Kinijoje.

nu- 
tai-

Angelica, N. Y. — Fink 
Hollow farmos gaisre sude
gė 4 žmonės.

London. — Kalnan sudužo ir sudegė keleivinis anglų 
lėktuvas. Žuvo 20 žmonių.

Houston, Tex. — Texas valdžia įsakė visų universite
tų ir tos valstijos remiamų kolegijų studentams ir sam
diniams prisiekti “ištikimybę”.

Helsinki. — Suomijos socialdemokratų valdžia arešta
vo kelis komuinstų vadus; kaltina juos už dabartinių 
streikų iššaukimą.

•Washington.—Valdinis gyvenamųjų namų direktorius 
Tighe Woods žada ir daugiau miestų “paliuosuoti” nuo 
rendų kontrolės.

San Francisco. — CIO 
laivakroviai vienbalsiai nu
tarė neiškrauti ir nepri
krauti streiklaužiškų laivų, 
atplaukiančių iš Hawaju.

-L
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TEISĖJAS GRASINA ĮKALINTI 
KOMUNISTU LIUDYTOJĄ

KAIP TRUMANAS TEISINA 
RENDU KONTROLĖS NAIKINIMĄ

Liudytojas Max Atmetė Reikalavimą Išduoti 
Daily Workerio Redakcijos Narius

Sako, Kongresas Negana Skyrė Pinigų Rendom 
Tvarkyti; Todėl Valdžia Naikina Jy Kontrolę

New York. — Federalis 
apskrities teisėjas Haroldas 
Medina grūmojo įkalinti A- 
lana Maxą, dienraščio Dai
ly Workerio vedėją, už tai, 
kad atsisakė šnipauti prieš 
kitus to laikraščio redak
cijos - administracijos na
rius.

Teisėjas reikalavo išduo
ti jų visų vardus. Max ne
sutiko įduoti juos į perse
kiotojų nagus. Čia teisėjas 
ir pagrasino:

— Galėčiau ir tave kalė
jiman pasiųsti.

Teisėjas jau pirmiau įme
tė kalėjiman keturis kalti
namus komunistu vadus už 
atsisakymą judošiauti prieš 
kitus komunistus. Jis už tai 
visupirma įkalino mėnesiui 
Daily Workerio redaktorių 
Johna Gatesą, o paskui pa
siuntė kalėjiman Winstona, 
Hallą ir Greeną visam lai
kui, iki baigsis ši byla prieš 
Komunistų Partijos vadus.1

Kuomet Alan Max ket-

Suomijos Kariuomenė 
Šaudo Streikierius

Helsinki. — Suomijos so
cialdemokrato premjero 
Karlo Fagerholmo valdžia 
pasiuntė kariuomęne miškų 
darbininkų streikui laužyti, 
Kareiviai apšaudė streikie
rius, kurie pastojo kelią 
skebams Kemi srityje, šiau
rinėje Suomijos dalyje. Vie
nas streikieris nušautas ir 
9 sužeisti.

Sustreikavo apie 150,000 
darbininkų ir kitose pra
monėse — statybos darbi
ninkai, laivakroviai, duon
kepiai, važiuotės. darbinin
kai, mūrininkai ir kt. Rei
kalauja pakelti algas.

“Socialistų” valdžia kei
kia komunistus; pasakoja, 
kad tai jie uzkūrę streikus, 
girdi, “rengdamiesi paverst 
Suomiją komunistine vals
tybe.”

Valdžia grūmojo sutriuš
kinti komunistus.

Mokslininkai Smerkia
Minčių Kontroliuotojus

Washington. — Ameri
kiečių Mokslo Pažangos 
Sąjunga savo raporte pa
smerkė prez. Trumano įsa
kymą, pagal kurį valdžios 
tarnautojai ir atominiai 
mokslininkai varomi per ar
šu “ištikimybės” koštuvą.

Ta mokslinė organizacija, 
turinti 24,000 narių, ypač 
smerkia valdžią dėl to, kad 
mėtomi iš tarnybų žmonės 
už nužiūrimas “nekošer- 
nas” mintis, kurias valdžios 
šnipai - kvotėjai mėgina at
spėti.

virtadienį ėmė įrodinėti, 
kaip FBI šnipukas Louis 
Budenz melavo teismui 
prieš komunistus, teisėjas 
greit sustabdė Maxo paro
dymus.

Max nurodė, kaip kvailai 
Budenz melavo, būk Daily 
Workerio štabo susirinki
me li945 m. birželyje buvę 
tvirtinama, kad “jeigu tik 
įsiveržtų Amerikon Sovie
tų Armija, tai ir galima bū
tų įvykdyti socializmą šioj 
šalyj.”

Thomas Mann Atrado, 
Kad Jankiai Padeda 
Naciams Atkusti

New York. —Iš Vokieti
jos sugrįžęs Thomas Mann, 
įžymus rašytojas, pareiškė 
išgąstį, kad amerikiniai 
valdininkai vakarinėje Vo
kietijoje remia nacišką vo
kiečių nacionalizmą.

Pasikalbėjime su repor
teriais Thomas Mann sakė, 
demokratiniai vokiečiai pa
sipiktinę, jog karinė ameri
konų valdyba kartais net 
sveikina tą nacišką judėji
mą.

Mann lankėsi ir Sovietų 
kontroliuojamoje rytinėje 
Vokietijoje. Jis užginčija 
šmeižtingas pasakas, būk 
Sovietai ten masiniai žudą 
savo priešus. Mann sako:

— Rytinėje Vokietijoje 
yra leista Liberalų ir Ka
talikų Partijoms gyvuoti 
kartu su komunistais, ir 
tiktai naciai tapo iššluoti iš 
visų valdžios vietų.

Čilės Valdžia Pasiuntė 
Armiją prieš Darbininkus

Santiago, Čilė. — Šio 
krašto valdžia sumobilizavo 
armiją prieš demonstruo
jančius ir streikuojančius 
darbininkus. Kareiviai ir 
policija jau nušovė 9 žmo
nes ir sužeidė 300.

Žandarai urmu medžioja 
komunistus ir kitus kai
riuosius'*, skleidžia paskalus, 
kad jie rengiąsi nuversti 
Čilės prezidento Videlos 
valdžią.

Riaušęs pradiniai kilo dėl 
to, kad valdžia pabrangino 
važinėjimą auto-busais.

Graikijos Fašistai Vis 
Smarkiau Giriasi

I

Athenai, Graikija.—Grai
kų monarcho - fašistai per 
savaitę skelbė, kad jie per 
dieną užmušą bei suimą po 
kelis desėtkus partizanų 
Vitsi kalnuose.

Bet, užmiršę pirmesnius 
savo skaičiavimus, dabar 
jie giriasi, kad nėr tą savai
tę užmušę 1,115 partizanų 
ir suėmę 816. Kartu jie pa
sakoja, būk kiti 5,500 parti
zanų pabėgę į Albaniją.

Brooklyn, N. Y. — Sutelkta policija ginti streiklau
žiams, einantiems iškraut atplaukusį iš Hawaju skebinį 
laivą Steel Flier. CIO laivakroviai ketina masiniai tą lai
vą pikietuoti.

Darbo Federacijos laivakrovių vadai šaukia ^saviškius 
streiklaužiauti.

Chicago. -— "Katalikų Mundelein Kolegija pakvietė į 
savo profesorius šnipukę Elizabethą T. Bentley, kuri yra 
pripliaupus keistų pasakų apie “komunistus Amerikos 
valdžioje.”

Net prez. Roosevelto našlė andai pavadino Ližę Bent
ley palaida plepėtoja, nervų suirimo ligone.

London. — Jordano karaliukas Abdullah, Anglijos pa
stumdėlis, atvyko pasitarti su anglų valdovais. Anglijos 
valdžia apmokėjo jo kelionės lėšas — 12 tūkstančių dole
rių.

Anglija duodą jam $18,000,000 metinės paramos ir 
ginklavo jį prieš Izraelio valstybę.

Kongresmanai Laikinai Numuša 
Trumano Reikalaujamus Pinigus 
Atlanto Kraštam Ginkluoti

' m ............... - ■;■■■

Washington. — Kongreso 
Atstovų Rūmas 238 balsais 
prieš 122 beveik pusiau nu
mušė prez. Trumano reika
laujamą pinigu^ sumą tuo
jau ginkluoti europiniams 
Atlanto kraštams.

Trumanas tam reikalavo 
$1,450,000,000 per metus — 
$1,160,990,000 Atlanto kran
tams, o kitų šimtų milionų 
dolerių prašė Graikijai, 
Turkijai, Iranui, pietinei 
Korėjai ir Filipinams—gin
kluoti.

Kongresmanai šiuo tarpu 
skyrė viso tik > $869,505,000. 
Tačiau jie neatsisako dau
giau pinigų palaipsniui 
skirti Atlanto kraštų gink
lavimui, “kada reikės.”

Kongresmandi užgyrė vi-

Taksio Suvažinėta Mirė 
Rašytoja Marg. Mitchell

Atlanta, Georgia. — Gir
tas taksi - kabo vežikas 
Hugh Gravitt praeitą sa
vaitę pavojingai suVažinėjo 
amerikietę rašytoją Mar- 
garetą Mitchell, beinant jai 
skersai gatvės, ir jinai jau 
mirė. * •

Margareta Mitchell, 49 
metų amžiaus, ypač pagar
sėjo savo apysaka “Gone 
With the Wind”, apie Ame
rikos Civilinio Karo laikus.

Vežikas areštuotas ir lai
komas po $5,450 . užstatu. 
Jis jau pirmiau buvo 22 
kartus areštuotas bei 
baustas už važiavimo 
syklių laužymą.

Canberra. — Australija 
pripažino pietinės Korėjos 
“respubliką.

sus $211,370,000 - Graikijai 
ir Turkijai ginkluoti ir $27,- 
640,000 Iranui, pietinei Ko
rėjai ir Filipinams, tai yra 
tiek, kiek Trumanas reika
lavo šioms penkioms ša
lims. ’

Be to, kongresmanai nu
tarė duoti prez. Trumanui 
valią išleisti 50 milionų do
lerių, remiant įvairius So
vietų ir komunistų priešus, 
pagal paties prezidento 
“matomą reikalą.”

Dar Senatas turės spręs
ti visą prezidento bilių sve
timam kraštam ginkluoti.

Dabar skiriami Turkijai 
ir Graikijai pinigai yra 
priedan prie $50,000,000, 
kuriuos Kongresas jau kiek 
pirmiau jom paskyrė.

Kinų Liaudis Minėjo 
Karinę Sovietų Pergalę

Šanghai, Kinija. — Kinų 
liaudininkai-1 komunistai iš
kilmingai minėjo 4-metinę 
sukaktį nuo to laiko, kai 
Sovietų Sąjunga sumušė 
japonus.

Liaudininkų - komunistų Jankiu Ambasados Nariai 
laikraščiai plačiai rašo, apie 
Sovietų draugiškumą Kini
jos žmonėms ir smerkia 
Jungtinių Valstijų imperia
listus, kaipo priešus.

Trygve Lie Sako, Sumažėjęs 
Karo Pavojus

Lake Success, N. Y. — 
Sugrįžęs iš Europos, Tryg
ve Lie, generalis Jungtinių 
Tautų sekretorius, tvirtina, 
jog dabar mažiau gręsia 
karo pavojus,* negu pernai 
šiuo laiku.

Washington. — Prezid. 
Trumanas užgyrė gyvena
mųjų namų direktoriaus T. 
E. Woodso patvarkymą pa
naikinti rendų kontrolę 
trečdalyje sričių visose 
Jungtinėse Valstijose.

Prezidentas aiškino re
porteriams, jog valdinis 
rendų tvarkymas todėl nai
kinamas, kad Kongresas 
per mažai pinigų paskyrė 
rendų kontrolės įstatymui 
vykdyti.

(Tas įstatymas leidžia

Senatas Patvirtino 
Clarką Kaip Aukšč 
Teismo Teisėją

Washington. — Senatas 
73 balsais prieš 8 užgyrė 
generalį prokurorą Tomą 
C 1 a r k. ą kaip preziden
to Trumano skiriamą Aukš
čiausio Teismo teisėją, nors 
suplaukė tūkstančiai pro
testų, reikalaujančių at
mest Clarką.

Protestai nurodė, jog re
akcininkas Clarkas, būda
mas generaliu prokuroru, 
trempė pilietines laisves, 
laužė darbo unijų teises, 
glostė karinių valdžios už
sakymų šmugelninkus ir t.t.

Senatas vienbalsiai užgy
rė Trumano skiriamą naują 
general}. prokurorą, senato
rių J. Howarda McGrathą, 
ligšiolinį nacionalio demok
ratų komiteto pirmininką.

Sen, Styles Bridges Ėmė 
$47,000 iš Mainierių Fondo

Washington. — Senato 
komisija piniginiais reika
lais patyrė, jog republiko- 
nas senatorius Styles Brid
ges ėmė iš Mainierių Uni
jos Gerovės ir Senatvės 
Pensijų Fondo $35,000 re- 
guliarės algos per metus ir 
dar $12,000, esą, už “speci
alius patarnavimus”, kai
po to fondo globėjas. Be 
to, Bridges gauna senato
riaus algą.

Kitas fondo globėjas Ez
ra Van Horn, anglies kom
panijų atstovas, pasitenki
no “tiktai” $35.000 atlygini
mu per metus iš to fondo.

Trečias globėjas, John L. 
Lewis, Mainierių Unijos 
prezidentas, nieko neėmė už 
pareigų atlikimą fonde.

' Kanton, Kinija. — Kinų 
komunistų Liaudies Armi
jai artėjant, Amerikos am
basada išsiunčia “nereika-1 
lingus” sayo narius iš Kan
tono į anglų koloniją Hong 
Kongą.

O pats, jankių ambasado
rius . su “reikalingaisiais” 
žada persikelti. į Čungkingą 
ar kitur, kur Čiang Kai-še- 
ko tautininkų valdžia pa
bėgs iš Kantono.
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paskiroms valstijoms ir 
miestams nuimti rendų 
kontrolę. Bet Trumanas su 
savo direktorium Woodsu 
nelaukia, iki dietinės val
dybos nušluos kontrolę. Jie
du ‘patys suskubo rendų 
kontrolę naikinti plačiai
siais plotais.

(Kas liečia lėšų, stoką 
kontrolei vykdyti, tai pre
zidentas iš tikrųjų nekovo
jo, kad Kongresas daugiau 
lėšų pas'kirtų.)

Unijos ir įvairios pilieti
nės organizacijos susiunte 
valdžiai eibes telegramų, 
rėikalaudamos sustabdyti 
Woodso planą dėl rendų 
kontrolės panaikinimo vi
suose miestuose, turinčiuo
se po mažiau kaip 100,000 
gyventojų.

Plinta Sukilimas 
Pietinėj Korėjoj

Seoul, Korėja. — Deši
nioji pietų Korėjos valdžia 
praneša, jog vėl pasmarkė
jo sukilėlių kova prieš ją 
Cholla provincijoje, pietinė
je šalies dalyje.

Rytiniame pajūryje suki
lėliai perkirto geležinkelį 
tarp Kyongju ir Pohango, 
suardė valdžios traukinį ir 
susprogdino 
tiltą .

Prezidento 
Rhee valdžia 
kontroliuojama) skleidžia 
gandus, kad korėjiečiai ko
munistai plaunoja nuverst 
ją per revoliuciją rugsėjo 
mėnesį. Žandarai pasmar
kino ablavus prieš visus ta
riamus “raudonuosius.”

Pats Trumanas Užgyrė 
Plieno Fabriką Titui

Washington. — Prezid. 
Trumanas sakė korespon
dentams, jog jis pats už
gyrė jugoslavų Tito val
džios prašymą, kad ameri
kinė kompanija pastatytų * 
Jugoslavijai plieno fabriką 
už $3,000,000.

Belgrad, Jugoslavija. — 
Atvyko amerikonai, kaip 
“Pasaulinio” Banko pasiun
tiniai. Jie žiūrinėja, * kiek 
Tito valdžiai duoti pasko
los iš to Amerikos valdomo 
banko. Tito prašė 250 mi
lionų dolerių.

MILIŪNAS VAKARINIŲ 
VOKIEČIŲ VAIKŲ 
SERGA RAKITU

Lake Success, N
Milionas vaikų vakarinėje 
Vokietijoje, serga rakitu 
(kaulų suminkštėjimu). Tai 
prastos mitybos liga.

Jungtinių Tautų Fondas 
Vaikams Gelbėti planuoja 
gauti tinkamo maisto tiem 
vaikam.
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Kodėl Nėra Vienybės?
Amerikos Darbo Federacijos prezidentas Green viešai 

išreiškė viltį, kad tarpe Federacijos ir CIO (Congress of 
Industrial Organizations) įvyks vienybė. Iš dviejų orga
nizacijų pasidarys viena.

Bet kada tokia vienybe įvyks? Green nepasakė.
Da'd darbo unijų judėjimui vienybė reikalinga, tai ne

gali būti dviejų nuomonių. Kova tarp CIO ir Federaci
jos unijų patarnauja tik samdytojams.

Apie šių dviejų organizacijų vienybę kalbama labai se
niai. Bet vienybės kaip nebuvo, taip nėra. O vienybės nė
ra todėl, kad jos nenori jų lyderiai. Green nenori atsisa
kyti Federacijos prezidentystės. Murray nenori pasi
traukti iš CIO prezidento vietos. Kiekvienas norėtų būti 
prezidentu naujos, suvienytos organizacijos. Tas pats 
galima pasakyti apie kitus Federacijos ir CIO vadus. Jie 
turi garbingas ir aukštas vietas. Tos vietos gerai apmo
kamos. Iš jų pasitraukti? Jų atsižadėti? Nė vienas ne
nori.

Štai kas šiandien stovi skersai kelią Amerikos darbo 
unijų vienybei. Ir nesimato, kad šita kliūtis būtų greitoje 
ateityje prašalinta.

“NEKIŠKITE SAVO 
SNAPO I VALSTYBĖS 
REIKALUS”

Dienraštis Vilnis duoda 
labai svarbųf įvedamąjį 
straipsnį apie klerikalus ir 
Lietuvą. Iš istorijos dien
raštis primena Vatikano ir 
jo agentų \ kėsinimąsi ant 
lietuvių tautos. Nebuvo to
kio posūkio, kuriame Vati
kanas būtų Lietuvą užtaręs 
ir jai simpatizavęs.

Vilnis rašo:

Hong Kong, Anglija ir Kinija
Kinijos Liaudies Armijos laimėjimai iškelia ne tik 

Cantono klausimą. Juk ten pat randasi ant pussalio An
glijos kolonija Hong Kong. Joje anglai labai įsidrūtinę. 
Jie šią koloniją skaito “Vakarų Vartais į Aziją.”

Liaudies Armija jau paėmė uostą Foochow, ir traukia 
ant Amoy. Už šimto su viršum mylių guli Hong Kong. 
Ar liaudiečiai bandys užimti Hong Kong?

Tai klausimas, kuris diskusuojamas ne tik Londone, 
bet ir Washingtone. Anglai neturi jokios teisės Hong 
Konge tupėti. Jie turi užėmę kinų kraštą. Ar šiuo tarpu 
liaudiečiams apsimokės su anglais susipykti ir juos iš 
Hong Kongo “išprašyti”, tai jau kitas klausimas. Anglai 
sutraukė daug armijos ir laivyno jėgų į Hong Kongą.

Kalbama, kad ir mūsų vyriausybė siunčia anglams pa
ramos. Niekas nė nekalba apie teisėtumą, apie Kinijos 
teisę į savo žemę. Kas liečia Londoną ir Washingtoną, 
viskas remiasi jėga. Juk jokios teisės mūsų vyriausybė 
neturėjo kištis į Kinijos, civilinį karą'ir remti Čiango 
diktatūrą. Jeigu tą diktatūrą nepavyko išgelbėti, tai jau 
kitas dalykas. Apie jokį teisėtumą ir žmoniškumą nie
kas neprisiminė.

Panašiai atsitiks ir Hong Kong. Anglai ten laikysis, 
kol turės pajėgų. Kartą imperialistai įsikando, nebepa
leis, nebent kas nors jėga jiems dantis iškals.

Absurdas, žinoma, manyti, kad visai Kinijai išsilaisvi
nus, anglai galės amžinai tupėt Kinijos žemėje ir laikyti 
Hong Kongą. Anksčiau ar vėliau jie turės išsikraustyti, 
arba bus suvaryti į jūrą. Jų nelaimė, kad jie dar ir šian
dien tos tiesos nesupranta ir ruošiasi ginklų pagalba pa
silaikyti svetimoje žemėje.

Neišsemiamas Duonos Šaltinis
Tarybų Sąjungoje tapo išauginti kviečiai, kurie duoda 

stebėtinai aukštą derlių. Paprasto kviečio varpa turi 
tarpe 30-40 grūdų. Bet naujasis kvietys turi tarpe 150- 
200 grūdų! Esą ir tokių varpų, kurios turi po 250 grūdų.

Ši kviečių veislė, matyt, dar nėra pilnai ištobulinta. 
Susiduriama su tam tikrais “nesusipratimais”. Pasėsi 
juos prastoje žemėje, jie išsigims į paprastus mažomis 
varpomis kviečius. Arba jeigu pasėsi per daug tankiai, 
taip pat jie “sugrįš” į'senąją padėtį.

Kad mokslas tuos “nesusipratimus” prašalins, tai la
bai galimas daiktas. O tai reikš didžiausį visai žmonijai 
laimėjimą. Tik įsivaizduokime, kiek duonos atsiras, kai 
kviečių derlius visam pasaulyje pakils keturiais ar pen
kiais sykiais!

Hunt, Vaughan ir Truman
Generolas Vaughan yra prezidento Trumano militari- 

nis patarėjas. Trumanas už jį galvą guldo.
James V. Hunt yra Vaughano dešinė ranka. Jis yra 

galva beveik visų “penktaprocentinių.” ’Kas nori Wa
shingtone pasidaryti biznio, gauti valdišką kontraktą, 
turi laimėti Hunt malonę? Ne už dyką, žinoma.

Dabar Kongreso komisijos veda tyrinėjimą. Kiek ten 
vagysčių ir supuvimo išvelkama aikštėn! Skandalas tie
siai siekia Baltąjį Namą.

Nieką nesako, kad prezidentas Trumanas ėmė kyšius. 
Jokių įrodymų nėra. Bet kad jis neatsikrato nuo kyši
ninkų ir dar juos viešai apgina, tai pirmos rūšies skan
dalas.

Visų pirmiausia reikia įsi- 
sąmonint, kad praeityje, nuo 
trylikto iki beveik penkio
likto amžiaus, Vatikano va
dovaujami kryžiuočiai ii 
kardininkai, dvasiški ir svie
tiški, vedė kraujingiausią 
karą prieš senovės prūsus, 
lietuvius ir latvius. Vien 

r tik tryliktame amžyje popie- p žiai išleido nemažiau kaip 
šimtą bulių (laiškų) su įsa
kymais ir instrukcijomis 
kovot: p/ūsus, lietuvius ir 
latvius, kurie tuomet dar 
nebuvo .priėmę katalikybę. 
Baisus ir šiurpus buvo tuo
met lietuvių tautos likimas. 
Teutonų ordinas, vadovau
jant popiežijai, ryte prarijo 
senovinius prūsus. Lietuva 
buvo skaudžiai sužalota.

Kuomet Jogaila ir kiti feo
dalai suvienijo Lietuvą su 

‘ Lenkija, katalikų bažnyčia 
virto lenkinimo aparatu. 
Amžių eigoje bent trečdalis 
lietuvių tautos buvo sulen
kinta. Užtenka tik pastu- 
dijuot kunigo Prapuoleniaus 
knygą apie lenkų apaštala
vimą Lietuvoj, kad susidary
tų šiurpus vaizdas nuož
miausių atakų prieš visa kas 
lietuviška ypač Vilniaus 
krašte. Katalikų bažnyčia 
buvo vyriausias veiksnys 
prieš lietuvių tautinę sąmo
nę.

Dabar paimkime ne taip 
tolimą istoriją.

1919 metais į Vatikaną 
buvo nuvykus lietuvių dele
gaciją, norėdama ten iš
gauti buržuazinės Lietuvos 
pripažinimą. Jai atsakyta, 
kad Vatikanas dar nepasi
ruošęs daryti sprendimą. Tų 
pačių metų gale Vatikanan 
nuvyko kbnigas Narjauskas 
skųsti lenkus, kad jie spau
džia lietuvius religijos sri
tyje. Kun. Narjauskas nie
ko nepešė, nes Vatikanas 
buvo su Varšavos ponstva. 
Kada pilsudskininkai pasi
grobė Vilnių, Vatikanas ne
reagavo net švelniu protes
tu.

1924 metais, kad Lenkijos 
valdžia tarėsi su Vatikanu 
dėl sudarymo konkordato, į 
Romą vėl buvo nuvykus lie
tuvių delegacija prašyti po

VISUS KVIEČIAME GARBINGON TALKON
Parašykite savo atsiminimus į dienraščio Laisvės Ju

biliejinę laidą. Dar tik keletas draugų įą savo pareigą 
atliko. . . ( į

Kitas labai svarbus dalykas, tai dienraščio finansinis 
sustiprinimas šio jubiliejaus proga. Tai galima padaryti 
pasveikinimais. Čia tai neturėtų nė vienas atsilikti. 
Kiekvienas gali doleriu kitu dienraštį pasveikinti.

Laukiame greito atsiliepimo!

Fordo darbininkai Detroite ilgomis eilėmis išsirikiavę laukia savo eilės balsuot už 
unijos pastatytus fabrikantams reikalavimus. Nors po visą šalį CIO United Auto 
Workers nariai 7 balsais prieš vieną buvo nubalsavę užgirti reikalavimus pridėti po 
apie 40 centų mokesties per valandą, tačiau, einant valstijiniu Michigan© priešdar- 
bininkišku įstatymu, panašiu Taft-Hartley įstatymui, tos valstijos darbininkai dar 
turėjo perbalsuoti atskirai. Astuonioms d ešimtims tūkstančių darbininkų balsavimai

užtruko 3 dienas. 2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Sėst., Rugp. 20, 1949

piežiaus, kad Vilniaus vys
kupija, bažnytiniu atžvilgiu, 
nepriklausytu nuo Varšavos, 
bet tiesiog nuo Vatikano. 
Šis prašymas buvo brutaliai 
atmestas. Popiežius inkor
poravo Vilniaus -vyskupystę 
lenkų bažnyčios sistemon. 
Tuo būdu jis padarė savo 
ypatingą malonę poniškai 
grobikiškai Lenkijai, 

z

Lietuvoj, net tarpe katali
kų, kilo protestų audra. 
Kaune, masiniam mitinge, 
buvo priimta rezoliucija (8 
d. kovo 1925 m.), kurioj pa
sakyta : “Tąja sutartimi su 
Lenkija Vatikanas sankcio
navo Lenkijos smurtą—mū
sų sostinės Vilniaus su-' jo 
žemėmis užgrobimą.”

Tą pačią dieną popiežiaus 
atstovas Zechini buvo apmė
tytas kiaušiniais. Vėliaus, i 
kaipo nepageidaujamas, jis 1 
turėjo nešdintis iš Lietuvos.

Visuomenės sąjūdis buvo 
taip stiprus, kad net Lietu
vos atstovas Vatikane turėjo 
pareikšti protestą. Vatika
nas atsisakė priimti Lietuvos 
notą, kaipo įžeidžiančią.

Bet Lietuvos klerikalų šu
lai pataikavo Vatikanui. Už 
tą pataikavimą popiežius 
apdovanojo vyskupų mitro
mis kunigus Staugaitį ir 
Reinį...

1927 metais, prie Smetonos 
ir Voldemaro, pasirašyta 
konkordatas tarpe Vatikano 
ir Lietuvos. Katalikų baž
nyčia gavo -didžiausių pri
vilegijų. Apie. bažnyčios 
atskyrimą nuo valstybės, 
bent buržuazine prasme, 
nebuvo net užsiminimo.

Nepaisant tų gausingų 
nuolaidų iš lietuviškų tauti
ninkų, Vatikano diplomatinė 
mašina visą laiką dirbo už 
poniškos' Lenkijos interesus. 
Kuomet 1938 metais Rydz 
Smigly ir kompanija grąsino 
maršuoti Kaunan, Vatikanas 
nei necyptelėjo!

Tai tokia yra istorija lie
tuvių tautos santykių su po- 
piežija ir jokiais kirviais to 
neiškirsi iš tos tragiškos pra
eities. -.

Kas kas, bet tik-- jau ne 
klerikalų šulai ir ne Vatika
nas gali pirštis i lietuvių 
tautos draugus. Jie akiplė
šiškai fušeriuoja įstoriją, 
bet jie nepajėgs užtrint ir 
užmozot savo prasižengimą 
prieš lietuvių tautą — nuo 
trylikto amžiaus iki dabar.

Už tuos prasižengimus ir 
žąizdas tarybiniai demokra
tinė Lietuva nebaudžia ka
talikus ir nevaržo jų religi
nės laisvės.

Bet vatikaniško režimo 
pilioriams rūsčiai ir labai 
aiškiai pasakyta: Nekiškite 
savo snapo į valstybės rei
kalus !

...Jie visi jauni. Merki- 
ninkaitė Marija — 24 metų, 
Valiu tkevičiū tė Stasė —23, 
Lipskis Juozas — 22, Mik
lusis — 24. Ir ant kiekvieno 
iš jų krutinės — dūksta- vy
riausybės dovana. Merki- 
ninkaitė ir Lipskis pasipuo
šę Darbo Raudonosios Vė
liavos ordinais. Valiutkevi
čiū tė — medaliu “Už darbo 
šaunumą”. O Antanas Mik- 
lušis — Socialistinio Darbo 
Didvyrio žvaigžde ir Leni
no ordinu.

Per trumpą laiką šitie 
jaunuoliai tapo įžymiais 
Tarybų Lietuvos žmonėmis.

O jų sėkmės ir pergalės 
pagrindas, — kilnus ir 
džiaugsmingas pasišventi
mas dirbti savo Tėvynės 
labui.

Toji’ šauni ketveriukė — 
gausaus derliaus augintojų 
grandis. Šitie jaunuoliai sa
vo rankomis ir pastangomis 
Lazdijų apskrities Aštrio

sios Kirsnos tarybinio ūkio 
laukuose parodė kone ste
buklus. Keturi žmonės 12 
hektarų plote išaugino 35 
tonas 760 kilogramų rugių. 
Tuo būdu vidutinis derlius 
buvo gautas po 29,8 dvigub. 
centnerių iš hektaro.

Kas buvo Miklušis prieš 
keletą metų? Koks likimas 
laukė jo tada, kai mūsų 
buržuazija gyrėsi “nepri
klausoma Lietuva”, o nutu
kęs ministerijos referentė- 
lis statė žmonos vardu ant
rus namukus ir saldžiu bal
seliu giedojo, jog gera gy
venti Lietuvoje. Kūrėsi dva
rai ir centriukai, po užsie
nio kurortus siuto mūsų a- 
ristorkatija, malūnus ir ki
no teatrus statė klebonai, į 
Lietuvą plūdo belgai, šve
dai ir anglai, liaudį'apvagi
nėjo ir iš jos lobo generolai 
ir prezidentienės meilužiai^ 
ministrai ir tautininkų šu
lai.

Antanas Miklušis, kume
čio sūnus, septintas 
vaikas seimo j e', tada 
nieko kito netroško, kaip 
tik mokslo.

Bet kaip tai pasiekti, jei
gu kumečių vaikams mo
kykla iš viso buvo nepriei
nama. Ten visas vietas Už
imdavo turtingieji.

Aštriosios Kirsnos dvarą 
valdė ponas Kriaučiūnas. 
Jis buvo žymus naujosios 
lietuviškosios dvarininkijos 
šulas. Jis pasirūpino, kad 
jo dvare būtų įsteigta val
dinė žemės ūkio mokykla.

Bet toji mokykla tebuvo 
tik paprasta komedija. Te r 
visą mokslo laikotarpį 60 
mokinių ėjo nemokamų

Kriaučiūno bernų pareigas.
Antanas Miklušis įsipra

šė į tą* mokyklą. Dvejus me
tus ją lankė. Tėvas, be a- 
bejo, nebūtų sugebėjęs ir 
vieninteliam vaikui mokslo 
suteikti, jeigu nekumečiku- 
tų tame pat dvare.

Pabaigęs mokslą, Miklu
sis ieškojo vietos, bet jos 
gauti negalėjo. Dargi pats 
Kriaučiūnas pasijuokė:

— Kas tau plikšiui pati
kės? Ūkvedžio vietelė soti. 
Yra iš ko pasirinkti.

Miklušiui jis pasiūlė stoti 
pas save bernu, ką vaikinas 
ir buvo priverstas padary
ti.

Be abejo, kad tokiu dva
rininko pastumdėliu Miklu
šis būtų ir likęs.

1944 m. rudenį, iš Lazdi
jų išvijus okupantus, ėmė 
atęikurti Aštriosios Kirs
nos tarybinis ūkis. Naujas 
direktorius susipažino su 
žmonėmis ir jaunuoliui Mi
klušiui pasiūlė užimti ūkve
džio vietą.

Dvejus metus Miklušis 
išbuvo stropiu ūkvedžiu. 
Žmonės dirbo kaip skruzdė
lės. Ir bematant pakito gy
venimas Aštriojoje Kirsno-. 
je. Vietoj šešių išlikusių 
arklių atsirado 26. Kiaulių 
fermoje — 183 kiaulės, gal
viju — virš 100. Atgijo per 
karą nualinti laukai. Atsi
rado traktoriai, suremonta
vo gyvenamus namus, pas
tatė savo elektrinę. Jauni
mas įkūrė biblioteką - skai
tyklą, mokėsi rateliuose, ū- 
kio darbininkų vaikai ėmė 
lankyti progimnaziją, va
žiavo į amatų mokyklą, lan
ke traktorininkų kursus.

Ir štai ateina kartą pas 
ūkio direktorių Miklušis.

— Ką pasakysi, bičiuli?
— Prašau mane atleisti 

iš ūkvedžio pareigų.
— Kas gi čia dabar? — 

nustebo direktorius.— Juk 
tavimi niekas nesiskundžia.

— Ir aš niekuo nesiskun
džiu,— atsakė Miklušis. — 
Visi man dabai geri. Bet aš 
noriu auginti duoną.

— Tu ją'ir augini. Štai, 
žiūrėk, koks šiemet derlius. 
Tik džiaugtis reikia.

— Ne tai... — nutraukė 
jį Miklušis. — Aš pats no
riu, savo rankomis. Mes 
sudarom jaunimo grandį. 
Ir bandysim gauti didžiau
sią derlių. Mūsų žemė dau
giau gali duoti. Tik reik 
paimti iš jos...

Direktorius delsė, neno
rėjo iš vadovybės paleisti 
sąžiningą žmogų. Bet Mik
lušis užsispyrė neperkalba
mai. Ne. Jis savo žodžio ne
mainys. Jaunimas pasiryžo 
ir padarys. Jie nebijo sun
kumų. Ir darbo nebijo. To
kios grandys visur jau yra 
— ir prie Maskvos, ir Alta
juje, ir Kubanėje. O ir der
liai ten negirdėti. Reiškia, 
galima dirbti kitaip, negu 

>vakar, o jeigu taip — tai 
nuodėmė nepabandyti ir čia, 
pas save.

Grandis susidarė. Merki- 
ninkaitė, Lipskis, Liutkevi- 
čiūtė, Miklušis.

Tuo mėliu vienas iš ūkio 
žmonių —-U Valiutkevičiūtė 
pergyveno skaudžią nelai
mę.

Vieną vakarą kažkas pa
sibeldė į Valiutkevięių na
melio duris. Apie penkias
dešimt metų amžiaus kume
tis ramiai jas atidarė. Su
lindo ginkluoti vyrai. Jie 
sugriebė Valiutkevičių ir 
išsivedė.

Po dviejų dienų buvusio' 
kumečio lavoną rado lau
kuose, baisiausiai sužalotą.

Didžiausia žmonių minia 
palydėjo jį į kapus. Ir kiek
viename veide' galėjai iš-

Valstybčs sekretorius Dean 
Acheson laiko rankose naujai 
išleistąjį “Baltąjį Popierį” 
apie Kiniją, kuriame kaltina
mas Čiang Kai-šekas, kad jo 
valdžia sudorojo iš Amerikos 
žmonių taksais surinktais pi
nigais duotų jam dviejų bili
jonų dolerių vertės ginklų ir 
kitų daiktų, o komunistų va
dovaujamos liaudies nenuga
lėjo. Liaudis užėmė didžiau
sius Kinijos plotus ir vis te- 
bemaršuoia pirmyn. Kinijos 
diktatoriui kovai prieš komu
nizmą tiek turto duota nuo 

1945 metų.

skaityti baisiausią panieką 
buožiniams banditams, šlyk- 
štesniems už žvėris, klai
džiojantiems naktimis ir 
nekaltų žmonių žudymais 
bandantiems sugrąžint pra
eitį.

Kitą dieną Valiutkevičiū- 
tė atėjo pas Miklušį.

— Priimkite mane į jau
nimo grandį. Aš komjau
nuolė. Ir darbu įrodysiu, 
kad jūsų, draugai, neapvil
siu. Ir už tėvelį įrodysiu.

Tokia buvo jaunimo gran
dis Aštriojoje Kirsnoje ir 
ji ėmėsi išauginti savo pui
kios tarybinės Tėvynės šlo
vei pačią gausiausią duo
ną.

— Savo darbo pagrindan, 
— pasakoja Miklušis,—mes 
ėmėme tarybinių žemdirbių 
patyrimą. Apie jį mes skai
tėme įvairiose knygelėse. 
Kas buvo neaišku — padėjo 
agronomas Vytautas Sma- 
levičius.

Jau 1946 metų rudenį 
Antanas Miklušis gavo ne
blogą derlių. .

— Išauginsimi dar dau
giau, — kalbėjo jis savo 
grandies žmonėms. — Mes 
kaip reikiant nepatręšėme. 
Ir vanduo pakenkė. Nebe- 
galim kartoti senų klaidų.

11947 metų rudenį prasi
dėjo įtemptas darbas už 
dar gausesnį derlių. Miklu
šis ir jo grandis pasirašė: 
12 hektarų plote po 27 dvi
gubus -centnerius. •

Žemę įdirbo, tręšė ir sėjo 
pagal visus naujausius ta
rybinės agrotechnikos ,nu
rodymus. Ypač kruopščiai 
parengė sėklą. Didelę jos 
dalį- rankomis atrinko, kad 
grūdas būtų į grūdą, ne tik 
vieno stambumo, bet ir vie
nodos spalvos.

Tuoj po sėjos — užėjo di
džiausi lietūs.

Miklušis sugrįžo iš Jaukų 
šlapias iki paskutinio siūle
lio.

— Apžiūrėjau rugius,. — 
pranešė jis .grandies žmo
nėms. — Imkim po maišą 
ant galvok ir einam!... Rei
kia nuleisti vandenį.

Po to jie ne vieną kartą 
išėjo į savo sklypą ir rinko 
akmenis, kurių daugybė 
guli šių apylinkių laukuose.

Per žiemą Miklušis su sa
vo grandimi įtemptai mo
kėsi. O kai atšilo ir prasidė
jo laukų darbai — nepaly-

(Tąsa ant 3 puslapio)
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Visa Lietuvos darbo liaudis džiaugė
si, kai 1940 metais aktyvių socializmo 
mūsų krašte statytojų gretose pamatė ir 
mūsų didįjį poetą — Liudą Girą.

Liaudies poeto lyra ima skambėti en
tuziastiškai, skelbdama mūsų tautos 
naują gyvenimą. Pirmą didesnį eiliuotą 
kūrinį poetas skiria Stalino Konstituci
jai, kuriame trumpais, glaustais vaiz
dais peržvelgia visą istorinį lietuvių tau
tos kelią — jos vargus kapitalistų val
džioje, kada “juodu nuometu Lietuvos 
šalį gaubė sielvartas gilus ir kartus.”

y

4

Nuvertus kapitalistų valdžią, tarytum 
kita saulė užtekėjo Lietuvos liaudžiai. 
Ta nepaprastoji saulė — tai Stalino 
Konstitucija, darbo žmonių Konstituci
ja. Su Stalino Konstitucijos priėmimu 
gimė nauja Lietuva — Tarybų Lietuva. 
Šitai naujajai Lietuvai Liudas Gira pra
našauja šviesią ateitį.

Kai vokiškasis fašizmas iš pasalų už
puola Tarybų Sąjungą, Liudas Gira, pa
sitraukęs į Tarybų šalies gilumą, visa 
savo poetine jėga stoja kovon prieš pa
vergėjus. Jis žino ir giliai atjaučia Tė
vynės skausmus.. Poetas dainuoja apie 
berželį, bet jau ne apie berželį svyruo
nėlį, liūdintį, kad 'negali tapti berneliu, 
o apie berželį, kurį lanksto žiaurūs va
kariniai vėjai. Tasai berželis — tai hit- 

‘ ledinėje nelaisvėje atsidūrusi poeto tė
vynė Lietuva.

4 Bet šis skausmas ne nusiminimą ir 
neviltį, o kovos ryžtą ir tikėjimą perga
le kelia poeto sąmonėje. Jis tiki, kad to
ji pergalė tegali ateiti iš rytų, iš didžio
sios Tarybų šalies. Jis šventai tiki Sta
lino genijum ir tarybinių tautų reikalo 
teisumu. Drauge su visų tarybiriių tau
tų poetais, Liudas Gira stoja kovoti su 
priešu ugningu, uždegančiu žodžiu, ųg-

* dyti tarybinėje liaudyje x neapykantą ir 
rūstaus keršto priešui mintį. Poeto žo
dis drąsus ir kupinas pasitikėjimo, jis 
tiesiog pranašingas.

< *

Didelio patriotinio jausmo įkvėptas, 
Liudas Gira parašė daugybę eilėraščių, 

i dainų ir poemų, išleidžia atskirus eilė-
* raščių rinkinius, kurių vieną pavadina 

x garbinguoju Lietuvos istorijoje vardu
“Žalgirio Lietuva.” Poetui Žalgiris — 
tai ne tik Lietuvos praeitis, Žalgiris —- 
tai jos ateitis, tai kelias į laisvę ir išva
davimą. Dainius prisimena tuos laikus, 
kai jungtinės lietuvių ir slavų tautų jė
gos sutriuškino kryžiuočių ordino galy
bę. Poetas eilėraščiais pranašaute iš- 

• pranašavo hitlerininkams jų likimą: 
“Priešą įveiktą nuteisimi” dar 1941 m. 

t > rašė poetas.
Didžioji ^Tarybų Sąjungos ir jos armi

jos jėga glūdi svarbiausia tarybinių tau
tų draugystėje, vienybėje. Poetas ne 
kartą savo eilėraščiuosė šitą motyvą iš
kelia ir pabrėžia. • Net paskutinę savo 
poemą “Kaimas palei pasienio upę” ji- 

dainuoti. Čia jis ryžosi iškelti, pirmiau
sia, kaimyninių tautų — lietuvių ir bal
tarusių draugystę, parodydamas, kad 
šias tautas nuo. amžių jungė tas pats 
vargas ir priespauda kapitalistinėje 
santvarkoje, kad tarp įvairių tautų dar
bo žmonių nesama jokios neapykantos, 
kad jie visi jaučia neapykantą bendram 
priešui — kapitalistui išnaudotojui.

Būdamas toli nuo savo gimtojo krąš- 
to, Liudas Gira dažnai eilėraščiuose pri
simena lietuviškąjį kaimą. Užtat kiek
vienas fronto pasistūmėjimas į vakarus 
jį nuteikdavo giedriau ir linksmiau: 
štai, štai, jau arčiau namų ... Ypatin
gai jautriai poetas prisimena gimtąjį 
Vilnių, j kurį jis svajojo paržygiuoti su 
kovotojo miline. Tačiau ši svajonė neiš
sipildė dėl sunkios ligos, bet savo minti
mis jis visą laiką buvo su ginklo drau
gais, su kuriais drauge jis buvo lietu
višką kovos junginį kuriant ir kovoms 
ruošiantis.

Prasidėjus Lietuvos išvadavimui, mūsų 
liaudies poetas sonetais apdainavo ne 
tiktai Vilniaus, bet taip pat Kauno, 
Švenčionių, Anykščių ir kitų vietovių 
išvadavimo džiaugsmą. Čia pat jis piešė 
ateitį, kuri laukia išvaduotąją tėvynę: 
reikės daug darbo ir triūso atstatant 
tai, kas priešo sugriauta. Bet poetas ti
ki, kad Tarybų Lietuva stos “ryt stipri, 
lyg tųxžaizdų nebūtų, darban, gyvenimą 
kurt pasiruošus naują.”

Poeto aistringas neapykantos prie
šams žodis, jo raginimas kovoti prieš 
fašistinius barbarus nuskambėjo visoje
Tarybų šalyje. Tasai žodis kėlė lietuvius 
patriotus ir vokiškųjų okupantų laikinai 
pavergtoje Tarybų Lietuvoje, kur jau
nimas telkėsi į tarybinių partizanų bū
rius, keršydamas priešui.

Liudas Gira su meile ir didžiuliu dė
kingumu žvelgia į rusų tautą, kuri vi
suomet padėjo Lietuvos liaudžiai apgin
ti savo tėvynės laisvę. Poetas lietuvių 
tautos vardu taria dėkingumo jausmus 
visoms tarybinėms tautoms, kurių ge
riausieji sūnūs liejo kraują ir guldė 
galvas už didžiosios darbo žmonių Tėvy
nės laisvę ir nepriklausomybę, kurie iš
vadavo ir poeto tėvynę Lietuvą. Visuo
se poeto eilėraščiuose vyrauja kilnus 
tarybinis patriotizmas.

Liudo Giros — mūsų didžio liaudies 
poeto kūrybinis žodis, jo patriotiniai po
lėkiai, jo karšta meilė visoms tarybi
nėms tautoms ir visų pirma didžiajai 
rusų tautai, yra brangus ir nemirštan
tis palikimas, kuris visuomet bus bran
gus lietuvių tautai. Jo padarytas įnašas 
lietuvių poezijos lobynan neša ir neš 
naujų žiedų, kurie įprasmina didžiules 
lietuvių tautos pastangas,'žygius ir dar
bą, statant socializmą ir žengiantį ko
munizmą. J. Butėnas.

Poetas
Ima jisai plunksną ir sėda pas stalą: 

Mintis išsiduoda kaip gija graži.
Džiaugiasi suradęs brangaus siūlo galą. 

Nes augs darbo vaisių diegeliai maži.
Tuomet jis" ir audžia svajonę kai juostą 

Ir sekasi darbas gražiai, įstabiai:
Kibirkštėlę jausmo pasekme paguostą 

Iš širdies paėmęs paberia gabiai.* * *
Bet tankiai jam gijos taršosi ir trūksta 

Nes darbas pradėtas kliūva įkiriai, 
Vaidentuvė silpsta, pastangos nuslūgsta— 

• Jaučia, kad jam temsta svajų pagiriai.
Tuomet bergždžias darbas jam teikia 

liūdesį,
Kad pastangų liepsnos neneša naudos, 

Kad širdis neradus geidžiamą pavėsį— 
Kenčia palytėta didžios apmaudos.

A. Dagilis.

Klaipėda. — Klaipėdos rusų dramos 
teatras pastatė Dichovničnio ir Slobods- 
kio pjesę “Žmogus iš kito pasaulio.” Re
žisūra ’ ir pastatymas A. Bielolipeckio.

EMI SlAO

PUŠKINAS IR KINIJA ♦
biliejinis rinkinys apie Puškiną ir rink-Puškinas —didysis pasaulinis poetas 

todėl, kad jis visų pirma yra giliai na
cionalinis rusų poetas.

Naujosios rusų literatūros protėvis, 
Puškinas — rusų gyvenimo enciklopedi
ja, rusų kalbos enciklopedija, šitaip jį 
apibūdino rusų klasikai.

Mums keista buvo girdėti pasisaky
mus apie tai, esą Puškiną veikė Vakarų 
Europos literatūra, o ne atvirkščiai. 
Mums atrodo, jog “teoretikai,” puoselėję 
tokias idėjukes, paprastai pamiršo rusų 
tautos istoriją. Tatai matomas pasireiš
kimas kosmopolitizmo, kuris į šipulius 
buvo sutriuškintas ideologiniame fronte 
Tarybų Sąjungoje. Būtina kovoti prieš 
kosmopolitizmą ir* Kinijoje, nes įvairių 
šalių imperialistai, o visų pirma ameri
kiniai imperialistai, ilgą laiką stengėsi 
mus apnuodyti’ savo įtaka mūsų kiniečių 
kultūrai. Kartu su politiniu kiniečių tau
tos išsivadavimu iš gomindaniečių — 
amerikinio imperializmo samdinių — re
akcingo viešpatavimo jungo, būtina ryž
tingai išvaduoti mūsų liaudį iš ameriki
nių reakcionierių įtakos ir kultūros sri
tyje.

* *

*

Puškinas Kinijoje pasidarė garsus 
daugiau kaip prieš 40 metų. Dar Cinų 
dinastijos laikotarpio pabaigoje buvo iš
versta “Kapitono duktė.” Nuo “literatū
rinės revoliucijos,” kuri Kinijoje įvyko 
1919 metais ir buvo pavadinta “Gegužės4 
4-sios sąjūdžiu” ir kuris buvo sąjūdis 
dėl naujos literatūros ir kultūros, dėl de
mokratijos ir dėl mokslo, — Kinijoje vis 
dažniau ir,dažniau pasirodo Puškino kū
rinių vertimai. Geriausią poemos “Či
gonai” vertimą padarė įžymusis litera
tas, Kinijos Komunistų Partijos Centro 
Komiteto narys, velionis Ciuj Ciubo. 
1937 metais Šanchajuje buvo išleistas ju

ill tl l * 1 L I Ii .

Lietuvos Rašytojai Puškino Jubiliejaus
Iškilmėse

Vilnius. — Visasąjunginėse A. S. 
Puškino jubiliejaus iškilmėse, kurios vy
ko Maskvoje, Puškino mieste, Pskove, 
Sviatogorske ir Michailovsko kaime, nuo 
Lietuvos Tarybinių Rašytojų Sąjungos 
dalyvavo rašytojas A. Venclova, o nuo 
LTSR Mokslų Akademijos — prof. K. 
Korsakas. Šiose iškilmėse genialiajam 
poetui pagerbti, kurios savo mastu netu
rėjo ir neturi sau lygių pasaulio istori
joje, kaip žinome, dalyvavo įvairių mū
sų šalies respublikų rašytojai, moksli
ninkai, menininkai, o taip pat žymiausi 
užsienio literatūros ir meno atstovai — 
Martin Andersen Nekse, Emi Siao, Pa
blo Neruda, Pol Robson, Gergel šandor, 
Jan Drda ir daugybė kitų. Visasąjungi
nės Puškino jubiliejaus iškilmės išsiliejo 
į visuotinį tarybinės liaudies kultūros 
triumfą ir į visų pasaulio demokratinių 
žmonių kultūros šventę.

Iškilmės, kaip žinoma, prasidėjo bir
želio 5 d. mitingu prie Puškino pamink
lo Maskvoje ir iškilmingu posėdžiu TSRS 

"Didžiajame Teatre birželio 6 d. Čia Lie
tuvos respubliką atstovavo rašytojas A. 
Venclova, Didžiajame Teatre pasakyda
mas atitinkamą kalbą (išspausdintą 
“Lit. ir Meno” š. m. Nr. 23.). K. Korsa- 

• kas dalyvavo TSRS Mokslų Akademijos 
iškilmingajame posėdyje, įvykusiame 
birželio 7 d. Kolonų salėje. Birželio 10 
d. abu mūsų rašytojai dalyvavo iškilmė
se Puškino mieste (buv. Carskoje selo 
ties Leningradu), kur įvyko iškilmingas 
aktas ir Visasąjunginio Puškino muzie
jaus atidarymas atstatytuose buv. Alek
sandrų rūmuose,, o taip pat Licėjaus, 
kur mokėsi Puškinas, apžiūrėjime. Ta 
proga A. Venclova nuo Lietuvos Tary
binių Rašytojų Sąjungos Puškino mu
ziejaus vadovybei įteikė lietuvių kalba 
išleistus Puškino kūrinių vertimus.

Mūsų rašytojai birželio 11 d. dalyva
vo iškilmėse, kurios vyko Pskove, Puški
no vardo teatre, o birželio 12 d. išvyko 
į tas vietas, kur Puškinas gyveno savo 
ištremties metu — į Michailovsko kaimą 
ir Sviatogorsko vienuolyną. Prie Sviato- 

‘gorsko vienuolyno po marmuriniu pa
minklu — obelisku ilsisi genialiojo poe
to palaikai. Čia įvairių tautų delegatai 
padėjo vainikus. K. Korsakas ir A. Ven
clova padėjo vainiką ant Puškino kapo 
nuo LTSR Mokslų Akademijos (nuo 
TSRS Rašytojų S-gos buvo padėtas ben

timai Puškino kūriniai. 1947 metais Ki
nijoje išėjo V. N. Rogovo ir Gė Bao-ciu- 
janio redaguotas Puškino kūrinių rin
kinys. Į jį įėjo 40 eilėraščių vertimai, 
poema “čigonai,” pasakos, dainos, Puš
kino proza, rusų klasikų, tarybinių ir ki
niečių rašytojų ir poetų pasisakymai 
apie jį. Pasirodė ir kitų. Puškino kūrinių 
vertimai. “Eugenijus Onieginas” išvers
tas dukart. Yra keletas vertimų visų Puš
kino pasakų ir kai kurių eilėraščių.

Puškinas išgarsėjo ir visoje liaudyje 
išpopuliarėjo savo gimtinėje tik prie Ta
rybų valdžios, kuri jo kūrybą padarė pri
einamą plačiosioms liaudies masėms ne- 

’ aprėpiamoje Tarybų šalyje. Išsipildė pra- 
hašiškos didžiojo poeto svajonės. Jis pa
sidarė garsus visoje didžiojoje Rusijoje, 
ir^ jį pavadino kiekviena joje gyvuojan
ti kalba.

Liaudis, tapusi savo likimo šeiminin
ku, moka vertinti savo istoriją, savo šlo
vinguosius protėvius, savo genijus.

Visa tai įkvepia kiniečių tautą. Mūsų 
keturių - penkių tūkstančių metų Kini
jos istorijoje buvo nemaža puikių žmo
nių — didvyrių, išradėjų, rašytojų, po
etų, kurie taip pat “siuntė savo balsą į 
tolimą ateitį” (Bielinskis apie Puškiną). 
Ligi šiol Kinijos feodalai ir kapitalistai 
— užsieninio imperializmo samdiniai — 
nenorėjo ir nesugebėjo jų įvertinti. Da
bar, kuomet Kinijos liaudis laimi galu
tinę pergalę prieš visus reakcingus ele
mentus, kuomet ji užkariauja laisvę ir 
nepriklausomybę, ji, be abejojimo, suge
bės įvertinti ir išgarsinti savo šlovingų
jų prosenių istoriją.

Tegu jubiliejinės iškilmės 150 meti
nėms nuo Puškino gimimo dienos pa
gerbti, kurios dabar vyksta Tarybų Są
jungoje, bus pavyzdžiu visoms pasaulio 
tautoms, ir visų pirma kiniečių tautai — 
nugalėtojai.

Kai mano širdis nuliūs
ta, aš ieškau jai atgaivos, 

muzikoje. O ieškodama ir 
surandu. Mano širdis nu
džiugsią ir liepia lūpoms 
šaukti: skambėk, skambėk, , 
muzika, gabiųjų muzikantų 
rankose! v

~ Yra žmonės, kurie Sun
kaus vargo keliais eina į 
šviesą. Jie mažai miega 
naktimis, o į darbą stoja 
anksti rytą. Jie siekia lai
mės, kuria galėtų naudotis 
visa žmonija. Matydama vi
sa tai, aš užgiriu pasišven
tusių žmonių darbą, ų mano
širdis liepia šaukti: valio, \ 

kelių tiesėjai į šviesą, į lai
mę! k

Ne visi žmonės supranta 
muzikos ir dainų reikšmę. 
Vieni žavinčiai muzikai 
gatavi atiduoti viską, o kiti 
bevelija pasislėpę leisti lai
ką prie kazirių. Manoji šir
dis ne kartą liepė man 
šaukti: o, žmonės, išeikit iš 
visų slėptuvių į aikštę ir 
klausykitės oru banguojan
čios muzikos ir dainų! '

^JEva Simans 
Olympia Park,

Worcester, Mass.

SPARNUOTOJI JAU
NYSTĖ

dras vainikas). Mūsų rašytojai dalyva
vo masinėse liaudies iškilmėse, į kurias 
susirinko apie 100,000 žmonių, Michai
lovsko kaime, o taip pat aplanke Puški
no butą-muziejų Leningrade.

Puškino iškilmių proga įvyko litera
tūros vakarų ir susitikimų su skaityto
jais. A. Venclova birželio. 13 d. drauge 
su rusų rašytojais Pervencevu, Siomuš- 
kinu ir uzbekų poete Zulfija dalyvavo 
Pskove susitikime su partinių kursų 
klausytojais. Birželio 14 d. Leningrade, 
Viborgo kultūros rūmuose, įvyko didelis 
tarybinių tautų poezijos vakaras, kuria
me dalyvavo Leningrado ir Maskvos po
etai, o taip pat respublikų atstovai — 
Pavlo Tičina, Kara Ceitlijev, Zulfija, 
Mamed Ragim, N. Tichonov, M. Dudin, 
Gafur Guliam ir kt., skaitydami savo 
kūrinius' rusų ir gimtąja kalba. Lietu
vių rašytojus šiame dideliame vakare 
atstovavo A. Venclova. Vakaras buvo 
susietas su Puškino jubiliejumi ir pra
ėjo su dideliu pasisekimu. L. M.

The Rose•
I felt a great hunger:—
I longed to grasp the sun
Into the bosom of my eyes;
To' walk among the shaded folds
Of the forests green gown;
To lave my soul
In the rainbow of beauty;
To lay my head
Upon the lap of mother earth;
To listen to a silent brook
Sing a silent song of love;/ , 
To see the Workers’ Earth 
When in full bloom.
All this I longed for,
When I gazed upon
The intoxicating beauty, of the rose. 

Charles Wazalis.

(Tąsa nuo Z-ro pusi.) 
ginamai sutartingiau ir 
vaisingiau ėjo kiekvienas 
darbelis. Jie visi dar ge
riau žinojo, kam skirtos jų 
pastangos.

Slinko sudėtinga ir 
kruopšti pavasario darbų 
eilė. Grandis buvo visur, 
kur jos prireikė. Kilo jų 
žiemkenčiai, ištvino žalio
mis jūromis, pralenkė visus 
kitus pasėlius ir saulės 
šviesoje žaliavo ir Virpėjo 
gyvybės bangomis.
Bežiūrint į Miklušio gran

dies rugius, taip ir atrodė, 
kad juos kelia į viršų kaž
kokios atpalaiduotos, galin
gos jėgos ir kad šitos jėgos,. 
visu didingu plotu šaukia į 
save, nenumaldomai kvie
čia ir toliau jungti dvi ne
žinančias ribų galybes — 
gamtą ir žmogaus pastan
gas.

Kai reikėjo Miklušio y % 
grandies rugius piauti — 
pasirodė, kad paprastomis 
kertamosiomis juos jau sun
ku įveikti.

— Mes auginsime šiais 
metais dar didesniame plo
te ir gausime dar didesnį 
derlių, negu pernai, kai iš
kovojome po 29,8 dvigubus . 
centnerius, — kalbėjo An
tanas Miklušis per gamybi
ni pasitarimą. — Antano 
Skripkos grandis taip pat 
stipriai pasižadėjo. Mano 
dėdė Antanas-Miklušis irgi 
žada neatsilikti. Dėl to 
svarbu ūkiui būtų apsirū
pinti galingesnėmis maši
nomis. Juk Lietuvoje ne 
mes vieni aukštus derlius' 
auginame. Augina juos ir 
kituose ūkiuose. Šimtai 
žmonių augina. Reikia pa
galvoti, kaip išaugintą der
lių nuimti ir iškulti spar
čiau. Kombainų mes laukia
me.

Štai kokia tapo jaunystėr^ 
Ji įgijo sparnus. Nenumal
domos yra jaunosios kartos 
žygių ir darbo aistros.

M. Ragažius.
(Iš “L. ir M.”)

RAŠYTOJŲ KLUBE
Vilnius. — 1949 m. liepos men. 1 d. 

19 vai. Rašytojų klube (Sniadeckių gt. 
8) įvyko Liudo Giros mirties trečiųjų 
metinių minėjimas. Rašytojas J. Būtė
nas padarė pranešimą apie Liudą Girą. 
Rašytojai papasakojo savo atsiminimus 
apie liaudies poetą ir paskaitė jo kūry
bos.

GRAIKIJOS FAŠISTAI 
SAKOSI LAIMI

Athenai, Graikija.— Mo
narcho - fašistų komanda 
skelbia, kad jie “visai įvei-. 
kę” partizanus Vitsi kal
nuose. ‘

(Jau kelinti metai, kai 
Graikijos fašistai panašiai 
giriasi pergalėmis prieš 
partizanus.)
T n i avi*—— I .iFiArt v UtFi. Dnilv *
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(Tąsa)
Kaip šakalai stambaus žvėries pėdsa

kais, taip ir toji biaurata vaikščiojo kru
vinais vokiškojo fašizmo pėdsakais ir 
dirbo savo šakalų darbą. Ir kaip šakalai 
bėgo nuo pirmo pajuntamo lazdos smū
gio per nugarą. 0 paskui vėl puldavo iš 
pasalų.

XVII
Vėjai atnešė pavasarį.
Jisai šlamėjo šimtamečiuose lenkų 

magnatų parkuose, o keliasdešimt metrų 
viršum medžiu viršūnių ūžė lėktuvai 
juodais kryžiais ant sparnų. Jie skrido 
į rytus, pietryčius, prikrauti šaudmenų, 
o atgal nešė sužeistuosius, štabo kariniu-, 
kus bei norėjusius tapti Ukrainos, Dono 
ir Kubanės tarybinių ir kolektyvinių ti
kiu savininkais.

Smarkūs, gūsingi vėjai nešė pavasarį.
Toli rytuose puolė priešą Raudonoji 

Armija.
—Ar toli?!

Jau nebe prie Volgos ties Stalingra
du vyko mūšiai. Pulkai, divizijos, armi
jos jau peržengė per Doną, Donecą, pa
ėmė Charkovą, Kurską.

Smarkūs, gūsingi vėjai nešė pavasarį. 
Varė iš rytų gabalais suplėšytus debesis, 
o po jais zujo netekę proto, juodais kry
žiais ant sparnų, lėktuvai.

Plentų keliais, asfaltu, iš Žįtomiro 
Rovno link, senais Podolės bei Volynės 
ukrainiečių vieškeliais traukė minios, 
kolonos, gurguolės. Tai Stalingrado mū
šio aidas, atplaukęs ir iki mūsų. Tai 
traukė ties Voronežu sutriuškintų italų 
divizijų tikučiai, vengrų brigados, - ru
munų pulkai, — pauostę ties Krasnoda- 
ru rusiško parako; jie ėjo, pamiršę Kau
kazą ir Volgą. Ėjo apiplyšę, išvargę' su 
abuoja, bailia mintimi, sumišusiu, nenu
rimstančiu sučiupto vagiūkščio žvilgs
niu. Kur? Pas mamą, namo! pas mamą, 
senjorą, pas mamą. Ir keisdavo ginklus 
į duoną. Šautuvą į riekę, pistoletą į ke
palėlį, kulkosvaidį į dubenėlį virtinių. 
Štai kaip jisai skambėjo, tas Stalingra
do mūšio aidas, atplaukęs iki Žitomiro, 
Rovno ir Šepetovkos.

Vėjai, smarkūs vėjai, nešė pavasarį ir 
iš pietų, ir iš rytų. Jie lenkė nepaklus
nias senų liepų, tuopų ir vinkšnų karū
nas; jie spaudė prie žemės lėktuvus, pa
žymėtus juodais kryžiais; jie pūtė nuga- 
ron, išpūsdami geltonų, žalių ir rudų mi
linių bures, pavarydami rumunų-italų- 
vengrų minias. Vėjai švilpė telegrafo 
laiduose, staugė trobų dūmtraukiuose, 
mirtinu kaukimu primindami apie ne
tolimą keršto dieną.
• Smarkiais vėjais pavasaris atnešė iki 
mūsų Stalingrado mūšio aidą.

Žvalgai, vykstantieji į tolimą žvalgy
bą ir pasiekusieji Rovno, Dubną ir Ko
vei}, parnešdavo džiaugsmingų žinių.

Dešiniosios pakrantės keliais buvo 
traukiamasi. Kol kas traukėsi tik su
triuškintos vengrų, italų ir rumunų da
lys, slinko gurguolės su kažkokia manta; 
trypseno su prisiplėštu turtu Kursko ir 
Charkovo sričių policininkai, o mašino
se praūždavo komendantai^ landvirtai, 
žemės ūkio komisarai, gėbytskomisarai, 
nubėgusieji toliau už yisus'kitus į rytus, 
o dabar staiga karštai įsigeidę nubėgti 
kiek galima toliau į vakarus.

Naktį į vasario 19 dieną mes užėmė
me Didžiojo Stidenio kaimą. Žvalgai ir 
raitelių būrys, vadovaujamas Sašos 
Lenkino, įsiveržė ten pirmieji. Didžioji 
gatvė pasirodė esanti gerai išgrįsta, su 
akmeninėmis šaligatvių plytomis šonuo
se. Kai į kaimą įvažiavome mes su Ko- 
robovu ir mūsų arklių kanopos sutauš
kėjo akmenimis, šaudymasis jau tilo. 
Kartąis jis dar supoškėdavo šonuose ir 
užpakaly mūsų, — tai žvalgai vaikėsi po 
daržus žandarmeriją bei policininkus.

• Gatvės juodavo, sniegas jau tirpo ant 
kelių, bet laukai ir daržai buvo dar vi-' 
siškai balti. Ši aplinkybė ir vertė Di
džiojo Stidenio policininkus bėgioti dar
žais, nors sniegai su ledais ir raižė jų 
basas kojas, bet iš kitos pusės sniegas 
buvo geras maskuojamasis fonas, kadan
gi daugelis jų buvo išbėgę iš patalpų vie
nais marškiniais.

Vis dėlto tokio švelnaus pavadinimo

kaimo valymas užėmė mums apie valan
dą laiko. Kolona pasitempė, ir vilksti
nės galva ėmė slinkti į kaimą. Iki ryto 
buvo nebetoli, ir mes, pasitarę su Voi- 
cechovičium, nusprendėm pasilikti paga
nų.

Jau. kai po kaimą lakstė kvartirjeriai, 
mes sužinojome naujieną: pasirodo, mes 
pasirinkome paganas rajoniniame cent
re.

Tai štai kodėl čia tiek žandarmerijos 
ir policijos! Ir šaligatviai.'.. ir burmis
tras.

Burmistrą susišaudymo pradžioje man 
atsiuntė Lenkinąs dovanų. Pro mane 
pravedė storulį poną, apmuturiuotą ke
liais šalikais, aš liepiau jį uždaryti pa- 
čion tvirčiausion daržinėm

Sužinojęs mūsų negudrų nutarimą, 
komisaras jo nepakeitė, bet vis dėlto 
gerokai išbarė.

— Teks stoti į kautynes. Negali būti, 
kad rajono centre vokiečiai paliktumus 
ramybėje. Patys užkaitėte košę, tai da
bar patys ir žiūrėkite aplinkinės gyny
bos. Patikrinkite viską ir rytą man pra
neškite.

Taip mes ir padarėm.
Tačiau, mūsų nuostabai, vokiečiai per 

visą dieną neparodė bent kokio ketini
mo mūsų liesti. Dar daugiau, žvalgai 
niekur nesusidūrė su priešu. Dėl tos 
priežasties mes nusprendėme pasilikti 
tame gėdingame miestely dar vieną die
ną.

Kaip gyvasis sidabras jautriame ter
mometre, taip rachitiškas vokiečių “už
nugaris” reagavo į įvykius fronte. Gy
venimiška logika sako, kad juo labiau 
nesisekė vokiečiams fronte, -tuo atrodė, 
daugiau jie turėjo kreipti dėmesio į sa
vo armijos užnugarį. Tačiau praktika 
rodo visai ką kitą. Vokiečių valdžios or
ganai silpniausiai,reaguodavo į tai, kas 
darėsi aplinkui kaip tik tomis dienomis, 
kai fronte ėjo mūšiai, ne per sėkmin
giausi vokiečiams.

Išvados iš to peršasi pačios. Smūgius 
iš užnugario reikia suderinti su puola
maisiais veiksniais fronte. Tada jie da
rosi daug efektingesni.

Antroji paganų diena Didžiajame 
Stidnyje buvo mums reikšminga. Matyt, 
ties kaimu ėjo vokiečių aviacijos skrai
dymo linija. Viršuj mūsų vis dažniau 
ėmė rodytis lėktuvai. Pavasarinis vėjas 
spaudė juos prie žemės. Pradžioje į lėk
tuvus iš šautuvų laidė taip sau, dėl spor
to pomėgio. Tačiau vidurdienį mes įren
gėme specialius punktus-, ir apie ketu
rioliktą valandą trimotorinis vokiečių 
lėktuvas, suūžęs virš kaimo ir nutiesęs 
per keliolika kilometrų juodą dūmų uo
degą, nugarmėjo į mišką. Aš suspėjau 
nujoti į jo “nusileidimo” vietą tuo metu, 
kai tarp nulaužtų medžių, ant žemės, rū
ko tik diuraliuminio • laužo krūva ir 
timpsojo keli subiaurioti lavonai. Vieno 
iš jų buvo aptvarstyta koja, matyt, tai 
buvęs sužeistas karininkas; ant antrojo 
pusiau apdegusio mundieriaus įstengiau 
įžiūrėti obersto antpečius. Aplinkui 
draikėsi daug popieriaus, o ore skraidė 
popierinių pelenų plėnys.

Aš- paėmiau keletą lapelių, ir jie 
šnibžtelėjo mano žvalgo uoslei, lyg me
džiokliniam šuniui lapės pėdsakas: ieš
kok !. ..

Ir ėmiau ieškoti. Kažkur po lapais 
rangytos skardos, sumaigytos smūgių 
ir sprogimų, pavyko rasti fibrinį laga
miną apdegusiu kampu. Tame lagami
ne, užrakintame ir perrištame tvirtu 
špagatu, su lako antspaudais, — pro jo 
kampą, ugnies skustuvo nupjautą, aš 
pamačiau stipriai supresuotus popierius.

Popieriai, kariniai popieriai! Kas dir
bo žvalgyboje, tas turi žinoti tą šiurpulį, 
kai į tavo rankas patenka svarbus prie
šo dokumentas.

“Tikriausia, čia visas karo planas, ir, 
jį sužinojęs, aš iš karto paklupdysiu 
priešą,” — išdidumo x pagautas galvoja 
žvalgas, tik nuo , vakar dienos dirbąs 
žvalgyboje.

“Gal būt, aš nutvėriau svarbios, 
frontinio maštabo, operacijos planą?”— 
viltingai samprotauja žvalgas, turįs 
maždaug pusės metų darbo stažą.

(Bus daugiau)

Gražių Svečių Turėjome 
Dienraščio Laisves Piknike

Kaip pažangiečiai, taip vi
si kiti geri prieteliai gražiai 
pasirodė atvykdami į dienraš
čio Laisvės pikniką, atsibuvu
sį 14 d. rugpjūčio, Lietuvių 
Darže.

šiame piknike buvo tolimų 
ir artimų žmonių, visų jų vie
nas ir tas pats tikslas buvo 
paremti Laisvę, pasveikinti 
ją 30-ties metų jubiliejaus 
proga. Kaip kurie yra primi
nę iš ūkininkų pusės dar dau
giau jų būtų buvę piknike, 
bet pas* juos prasidėjo dide
lis darbymetis — tabako nu
ėmimas nuo laukų, tad jie ne
galėjo apleisti darbo, nega
lėjo su mumis piknike links
mintis. z

Tačiau vis vien buvo daug 
ūkininkų, dar daugiau mies
tiečių. Visi matėsi geram 
ūpe. Pavyzdžiui: teko susi
tikti ūkininkus iš Brooklyn, 
Conn., iš Jewet City, Conn. 
Šie mum labai retai tenka 
matyti, mat, jiems toloka pa
siekt pikniko vietą. Buvo ar
timų ūkininkų iš Manchester 
plačios apylinkės. Pasispaus
ta rankomis ir su tolimais 
Laisvės patrijotais, kaip tai 
su daktaru J. Kaškiaučium, jo 
broliu Tadu iš Newark, N. J. 
Teko pirmu kartu susipažinti 
su Kulakauskais iš Worcester, 
Mass., buvę iš jų miesto ir 
žalimai. Susitikta J. Likąs 
iš So. Boston, Mass., iš ten 
matėsi I. Kubiliūnas, Strauss 
ir gal kas daugiau. Grupė 
žmonių iš Indiana. besisve
čiuodami po mūsiškę valstiją, 
irgi užsuko pasigrožėt mūsų 
dainų programa, pasiklau
syt prakalbos ir susipažint su 
žmonėmis.

šia proga norisi pridurti, 
jog mūsiškės pažangiosios or
ganizacijos, rengiančios ma
žus ai’ didelius parengimus, 
nežada dipukams veltui įžan
gos. Jų irgi keletas buvo 
užsukę ir domėjosi mūsų gra-; 
žiu parengimu. Su vienu te
ko susipažinti. Jis dar tik 
kelios dienos kaip atvykęs iš 
Vokietijos. Dar jaunutis, rim
to būdo vaikihas, matomai, 
apdairus, gerokai pramokslin- 
tas, net keletą kalbų varto
ja. Anglų kalbos išmokęs.

Kaip kurie svečiai, viešnios 
piknikai! atvažiuodami atve
žė moterų stalui skanėsių. 
Bet apie tai tegul patys ren
gėjai parašys.

Dainų programą gražiai 
išpildė waterburiečių Vilijos 
Choras vadovystėje G. Ulins- 
kajtės, ir hartford iečių Lais
vės Choras vadovystėje G. 
Gailen. Pačioj pabaigoj dien
raščio Laisvės redaktorius A. 
Bimba pasakė gražią prakal
bą.

Kadangi šis piknikas rišosi 
su Laisvės . 30-ties metų j ūbi-., 
r.ejum, tai, kai kas susitikę 
A...Bimbą tąja proga per jį 
įteikė pasveikinimus su do
leriu, kitu,' o programą tei
giant padaryta rinkliava. 
Rinkliavos laike Laisvės pa- 
trijotai dienraštį gražiai pa
sveikino aukodami $158,15. 
Kiek per draugą Bimbą įteik
ta, mum piknike neteko su
žinoti. Tai puikiai dalyviai 
atsirekomendavo su aukomis, 
o patsai piknikas irgi duos 
gražaus pelno. Patėmysit, 
kuomet aukotojų vardai pa- 
tilps spaudoje, pastebėsite, iš 
kokios plačios apylinkės da
lyvaudami piknike teikė savo 
dienraščiui paramą, kad jis 
dar ilgus, ilgus metus gy
vuotų ir šviestų žmones.

Pikniku buvo įteiktos dpva- 
nos, bet apie tai, kas jas ga
vo, patys rengėjai vėliau pra
neš.

^ia proga iš gilumos širdies 
prisieina pasveikinti LLD, 
LDS, LMS narius, dienraščio 
Laisvės skaitytojus ir visus 
prietelius, kurie skaitlingai 
atvykę-į pikniką sudarė grau
žų pažmonį, našų dėl spaudos 
naudos, kas duos gražios pa
ramos mūsų dienraščiui 
Laisvei, Vilniai ir abelnai pa

žangios spaudos plėtimui, ku
ri sąmonina žmones Už palai
kymą taikos ir gražesnio, 
šviesesnio gyvenimo. Dar at
likę vieną, kitą lokalinį pik
niką, tuoj pradėsime ruoštis 
prie salėse duodamų paren
gimų. Neužmirškime ir tuo
met savo dienraštį Laisve.

Laisves Patjrijotas.
■ /

14 d. rugpjūčio Laisvės nau
dai piknike aukojusių vardai

Mrs. Johnson, Hartford $5.00 
P. Bok as, Waterbury . . 5.00 
T. Kaškiaučius. Newark 5.00 
R.1 Bruwer, Fairfield . . 2.00
V. ir A. Valentai,

Jewet City .......... 2.00
B. Muleranka, Hartford‘ 2.00 
J. Bujevičia, Manchester 2.00 
D. Navickas; Hartford 2.00
C. August, Manchester 2.00 
Mrs. Aksimitas, Hartford 2.00 
O. Visockienė,

Kensington ....... 2.00
L. Mankienė, Hartford 1.20 
A. Čeponis, Bridgeport 1.05
W. Brazauskas, Hartford 1.00.
M. Arison, Stratford 1.00
V. Krasnitskas

Waterbury ............ 1.00
W. Yurk, Warehouse Pt. 1.00
M. Buinauskas,

' Naugatuck .......... 1.00
Kazio w, Hartford ........ 1.00
Mrs. Ramošką, Hartford 1.00 
J. Maukus, Waterbury 1.00 
Mrs. Margaitis, Windsor 1.00 
A. Latvėnas

Windsor Locks ... 1.00 
J. Siaurusaitis

E. Hartford .......... 1.00
J. Dudonis, Rainbow . . 1.00 
A. Miller, New Haven 1.00
J. šukaitis. New Haven 1.00
K. Jankeliūnienė,

Waterbury .......... 1.00
J. Totorėlis; Hartford 1.00
J. Butnoris, Bridgeport 1.00 
G. Mitchell. New Britain 1.00
N. Kozlenko, New Britain 1.00
K. Buchis, New Britain 1.00
Walter ........................... 1.00
N. N. ................................. 1.00
A. šilabaitis

Brooklyn, Conn. , ., 1.00
O. ir J. Žukas, Hartford 1.00 
J. Lukas, So. Boston 1.00

M. Naktinis, Hartford LOO
J. Kalvaitis, Higganuim 1.00
K. Lukauskas

Windsor Locks . . . 1.00 
J. Strižauskas, Waterbury 1.00 
J. Jocis, Bridgeport . . 1.00 
M. Svinkūnienė

Waterbury ...... 1.00 
Mr. Valavičia ....... 1.00 
A. Verketiehe, Hartford 1.00 
J. šilkas, New Haven .50 
J. Ząlenekas, Waterbury .50 
A. Krasnitskiėnė

Coventry .....................50
P. Zikevičia

Warehouse Point .50
Surinkta per L. Mankienę 

ir Valley.

K. DaniseviČią
Waterbury ...... 5.00 

V. Yokubonis
Waterbury .......... 2.00

P. Marozas, Waterbuiy 1.00 
V. Marozas, Waterbury 1.00 
P. Kalopiene

Waterbury ............ 1.00
J. Petkus, New Haven 1.00 
A. Marozienė

Waterbury ............. 1.00
M. bveris, Waterbury 1.00 
M. Urban, Hartford ... L00 
P. Pileckas, Ifigganum 1,00
J. Skinzer, Bristol .... 1.00 
T. Ablažienė, Waterbury 1.00
K. Lusas, Waterbury ..1.00 
A. Marozienė, Waterbury ».5O 
K. Sabutis, Waterbury .50 
M. Balūnas (?)

Waterbury* ........ .50
C. A. Stankęvięįus

Bridgeport .............. 50
J. Maršalonis, Bristol .50

Surinkta per M. Strižaus-
kienę ir. H. Buizipnę.

Ona ir Jurgis šilkai
Wethersfield .... 10.00 

Yadvyga ir Juozas šilkai
New Haven . . .„. . 10.00 

Pranė ir ‘ Kazys Vilkai ' '
Hartford ............ 10.00

Katrė ir Motiejus Vilkai
Hartford ............ 40.00

Juozas ir Elena Kalvaičiai,
Hartford ....... 10.00 

Jonas ir Tadas Kaškiąučiai .
Newark . .......... 10.00

Senatinio kariniams reikalams komiteto pirmininką# 
Millard Tydings iš Maryland (iš kairės), gynybos se
kretorius Louis Johnson, valstybės sekretorius Dean 
Acheson, ir senatinio užrubežiniams santykiams ko
miteto pirmininkas Tom Connąlly (iš Texas) tariasi, 
kaip čia gauti daugiausia paskyrų kariniams reika
lams, bet kad jų geras prietelius prezideritas Truma- 
nas nebūtų vienas perdaug dideliu bosu ant tų 
fondų. Jiems pavyko abiemįs punktais —- gayo daug 
paskyrų ir gavo teisę laikyti sąvo pirštus ant karinio 
pajaus kontrolės. Nebuvo priežasties nepavykti, nes 
jie, su Wall St. pagalba, kontroliuoja kongresą, o mi
lijonai darbo žmonių, taikos gynėjų, kongrese teturi 

tik vieną savo atstovą—Marcantonio.

Lawrence, Mass.
Arlington Mill kompanija 

ir ADF'unijos vadai susiderė
jo. Kompanija priėmė kaip 
kuriuos unijos vadų pasiūly
mus. Kontraktas pasiliko 
veik be pakeitimų. Matyti, 
kad kompanijai jis naudingas. 
Ji grūmojo fabriką ‘uždaryti, 
jeigu unija reikalaus pakeiti
mų darbininkų naudai. Ir 
dabar fabrikas mažai dirba, 
kaip kurie skyriai uždaryti.

Dabar prie to rengiasi ir 
American Woolen Co. Mat, 
Arlington pirmiau vieną fa
briką veik uždarė, kaip kon
trakto pabaiga, prisiartino, o 
vėliau kitą. Grūmodama vi- 

' sai fabriką uždaryti išsiderė
jo sau geresnes'sąlygas. Rei
kia darbininkams budėti.

American Woolen Co. vir
šininkai skundžiasi, kad jie 
būk ‘ mažai pelno padarė. 
1948 metais per tą p^tį laiką 
turėjo $34,387,804, o šiais 
metais $21,988,259. Taigi, o 
jeigu darbininkai paprašo ke-

J. Aukščiūnas
, New Britain ..... 1.00

S. Mizaras, Torrington 1.00
I. neįskaitoma

Waterbury ...... Ln0
J. Shopes, New Britain 1.00 
S. Yurkin, NeW Britain 1.00 
D. Kajackas, Bridgeport 1.00 
A. BakeviČia, New Britain 1.00 
A. Fertiks

Great Neck .......... LOO
J. Gedminas, Hartford 1.00 
C. Fertik ............................ 50
M. žvinakis, New Britain .25

Surinkta per A. Bakevičią. 

DETROIT, MICH.
♦

Prašome Visų Įsitemyti, Kad —

SPAUDOS PIKNIKAS
Įvyks Sekmadienį 

i ,

RUGP. 28 AUGUST
Pradžia 12 vai, dieną

BEECHNUT PARK
Gerą muzika šokiams ir daug visokių pamargini- 

mų. Dalyvaukite visi, paremkite savo spaudą.

šį pikniką rengia ir jus kviečia j arpe dalyvauti 
Detroito Draugijų Sąryšis.

4 pusi.—-Laisvė (Liberty, Lith. Daily)-i Šešt., I^ugp. 20, 1949

lis centus pakelti algos į va
landą, tai baisiausias skanda
las.

Bostoniškis komercinės 
spaudos dienraštis tik ant 
28-to puslapio įdėjo labai ne
žymią žinutę, kad pirmasis 
pasaulyje gazolino motoras 
buvo padarytas ruso išradėjo 
Rusijoj 1879 metais.

A
Rugpjūčio 14 dieną klau

siausi lietuvių Gintaro Radijo 
programos. Koncertinę pro
gramą gražiai išpildė lietuviai 
jaunuoliai, kurie lankė Wor- 
cesteryj vasarinę Lietuyių Me
no Sąjungos mokyklą. Labai 
gražiai dainavo. Garbė jau
nuoliams. Gražiai oro ban
gomis plaukė lietuvių dainos.

Taipgi yra naujas radijo 
anaunseris, tai Aleksandras 
Taraška, kuris labai gražiai 
ir aiškiai programą tvarkė.

Radijo yra svarbus dalykas, 
bet jo užlaikymui reikalinga 
pinigų. Mes, lawrenciskiai, 
rengiame parengimą dėl pa
ramos Gintaro Radijo. Pa
rengimas įvyks 4 d. rugsėjo. 
Kviečiame visus ir visas, kaip 
vietinius, taip ir iš kitų mies
tų, atsilankyti.

Sekmadienį, 28 d. rugpjūčio, 
Maple Parke įvyks labai 
svarbus piknikas. Jį rengia 
Massachusetts Moterų Sąryšis, 
Moterų piknikas visada būna 
gerai aprūpintas maistu ir ki
tokiomis reikmenimis. Tiki
mės svečių ne 'vien iš Massa
chusetts valstijos, bet ir iš ki
tų valstijų. Visas ir visus 
moterys užkviečia skaitlingai 
dalyvauti. S. Peųkauska#.

f
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LOWELL, MASS

tai 
po-

nų pažintį ir vėlesnį bėgantį 
laikotarpį, kuriame taip retai 
tetenka susitikti.

Vėl su Brangiais Svečiais 
J Pikniką.

Rugpjūčio 13 dieną, 
buvo šeštadienis, vėlesnio
piečio dalį ir to vakaro gerą 
laiką teko džiaugsmingai pra
leisti su brangiais tolimais ir 
artimesniais svečiais.

Mat, mano giminės: Jonas 
ir Marė Koch (Kuzborskiai) 
iš Detroit, 
svečiuojasi 
ir senus 
Anglijoj.
antru kartu atlankė Lowellj.

Kartu su tolimaisiais sve
čiais, kurie turi tiek daug 
pažinties šioje apylinkėje, at
silankė pas mus 
svečiai. būtent, 
Bob Niaurai 
Mass., ir Jonas
liackas) iš Cambridge, Mass.

susitikome Lietuvių Pi- 
Socialiame Klube, 14 
St. Nes taip buvo vi- 
patogiau. čia susijun- 

vietos draugais, ku- 
d alyvavo ir Mrs.

Svečių būrelyje buvo viso
kių pasikalbėjimų ir kilusių 
klausimų, ' kaip ir visuomet 
pažangiųjų sueigose. ; Demo
kratinis judėjimas yra labai 
didelis savo platumu ir gilu
mu, tad ir yra kuomi pasirū-

Mich., šiuo laiku 
pas savo gimines 

draugus Naujojoj 
Tąja proga jau

ir artimesni
Yvonne ir 

iš Dedham, 
Blake (Be-

Apart visko, mano giminai
tė Marytė KuZborskienė pa
siūlė rytoj važiuoti į Usterį, 
nes ten Olympijos Parkas bus 
visas pasipuošęs pilnu šven- 
tadieniškumu. Ne, Maryte, 
sakau, negalėsiu, nors ir la
bai norėčiau ten būti. Jau 
esu našviečiams pasižadėjęs, 
jog. būsiu jų IWO piknike, ir 
nenoriu žodžio mainyti.

Na, jeigu nevažiuoji, 
tė sako, tai mes vėl 
žinosime trečiadienį ir 
važiuosime kur kitur 
tyti.

Mary- 
atva- 
kartu 
pama

gyveno

susėdo- 
vaizdą: 

pažinties

Visi 
liečiu 
Tyler 
siems
gėm su 
rių tarpe 
Mabel Milius (Blažonytė po 
tėvais), Marytės jaunų dienų 
draugė, kuomet abi 
Lo welly j.

Prie sujungtų stalų 
me. kas sudarė gražų 
giminės ir senos
draugai kartu tarsi viename 
kolektyviame ūkyje bendru 
džiaugsmu tenkinomės ir lei
dome laiką nepaprasto malo
numo nuotaikoj, pasivaišinda
mi ir pasidalindami susitiki
mo džiaugsmu, jog dar kartą 
teko sveikiems susitikti ir pa
simatyti.

Šitokis malonus susitikimas 
priminė visiems jaunųjų die-

Dalyvavau Našviečių Piknike
Rugpjūčio 14 dieną įvyko 

du svarbūs mūsiškiai pikni
kai. Reikėjo pasirinkti, į ku
rį pikniką važiuoti.

Vienas buvo Usteryj, kitas 
Nashua. Kadangi Nashua 
piknikas buvo rengiamas la
bai svarbiam tikslui, kad gel
bėti ginti 12 vadų teises, o 
ten kartu ir visų demękrati- 
nių teisių gynimas, tad mes, 
lowellieciai, stojome savo 
kaimynams pagalbon. Parda
vėm kiek tikietų ir būrelis ten 
dalyvavom.

Piknike buvo suruošti ska
nūs pietūs, lenkiškai užva- 
dinti: “golombki.” Pilni pie-

t ū s kainavo $1 vienam 
žmogui. Gėrimo pasipirko at
skirai, kas jo norėjo.

i , Kadangi visas maistas bu- 
: vo suaukotas, tai liko gražąus 

uždarbio, nors ir mažas bi
lietas buvo. Buvo gražių 
kalbelių, ir pasekmėj praves
ta gera rinkliava. Taip kad 
viską kartu sudėjus, parengi
mas davė gražias pasekmes, 
nes sąmoningų draugų dar
bas buvo labąj planingai pra
vestas.

Reikia pasakyti, kad di
dokas būrys jaunuolių davė 
puikią programą: dainų, mu
zikos ir klasiškų šokių.
buvo labai jaukus ir smagus 
tam tikros rūšies parengimas.

Puiki jaunuolė Vanda Do
brovolskytė, kuri yra nepa
prasto gabumo akordionistė, 
tos profesijos mokytoja ir in
struktorė muzikoje, ant pui
kaus akordiono grojo, o bū
relis ispanų jaunuolių labai 
puikiai dainavo ispaniškas 
dainas. Taipgi ir šokiai gra
žūs buvo, nors ir be grin- 

V;dų—tiesiog ant žolės tarpe 
žaliuojančių pušių ir kitokių 
medžių.

Ten susitikome ir lietuvius 
našviečius. Yra malonu ma
tyti, kad mūsų draugai lietu
viai supranta svarbumą ben
drai dalyvauti pažangiam ju
dėjime, be skirtumo tautybės.

J. M. Karsonas.

Tai

San Francisco, Cal

KEPAME TIKRA LIETUVTSKĄ DUONĄ IR VISOKIUS 
PYRAGUS BEI KĘIKSUS

Mcs 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 apylinkes, 
j krautuves ir j pavienius namus; taipgi siunčiame 

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

August Gustas , 
BELTAIRE FLORIST

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

v ' (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.

Atydai LLD ir LDS Narių
LLD 153 kuopos susirinkime 

perėjo tarimas, kad dėl prie
žasties, kad labai arti didelis 
parengimas rugsėjo 4 d., o 
susirinkimas pripuola rugsėjo 
2 d., tai nutarta perkelti bū
simą susirinkimą į 9 d. rug
sėjo, 7:30 vakare, Jugoslavų 
Kliubo Svetainėj.

Kadangi tuo sykiu pripuola 
susirinkimas ir LDS, todėl įsi- 
tėmykite, kad tas susirinki
mas ir LDS 58 kuopos įvyks 
9 d. rugsėjo.

'Apie tarimus, praeito LLD 
susirinkimo verta pažymėti, 
kad buvo išduoti raportai de
legatų iš taikos konvencijos. 
Raportai rodo, kad konvenci
ja buvo labai pasekminga. 
Dalyvavo daug delegatų nuo 
įvairių organizacijų, unijų ir 
kalbinių grupių. i Turėjo ne
paprastai gerų kalbėtojų, ku
rie agitavo už pasaulinę tai
ką. Priimta keletas rezoliu
cijų taikos klausimu.

Kadangi angliškas dienraš
tis “P. W.” visados išleidžia 
padidintą Labor Day laidą ir 
joje telpa daug įvairių svei
kinimų, tad ir kuopos nariai 
nutarė, prisidėti su keletu do
lerių dėl minėto laikraščio 
paramos. Taipgi kuopos var
du yra sukelta virš desėtko 
dolerių kaipo kvota minėtam 
dienraščiui nuo lietuvių.

r
už 25c nakčiai, o- kitoj pusėj 
gatvės po 30c nakvynė, bet 
jų dauguma nakvoja kur nors 
ant laiptų ar užpakalyje na
mų.

Manau, jeigu prie geros 
tvarkos, valstija tokius ele
mentus padėtų prie naudingo 
darbo, kad gautų laiko pa
silsėti, pavalgyti, tai laipsniš
kai pamirštų ir svaigalus, ga
lėtų būt naudingi žmonės. 
Dauguma iš tokių žmonių 
yra buvę gerais amatininkais 
ir lavintais.

Kalifornija ir Svaigalai
žiūrint atidžiai į šios vals

tijos patvarkymus, tai Kali
fornijos valstija viena iš at
viriausių svaigalų pardavinė
jimo vieta. Laike antro pa
saulinio karo veik visur buvo 
degtinė racionuojąma ant 
korčiukių, 0 Kalifornijoj bu
vo visą laiką laisvai parda- 
v’iiėjama. Aš nesu matęs 
niekur kitur, „kad degtinę lai
kytų valgomų daiktų krautu
vėse, bet čia kiekvienam di
desniam markete, vaistinėj 
būna pusė krautuvės, valgomų 
daiktų, o kita pusė užimta 
svaiginančių gėrimų.

Laike karo čia stovyklose 
buvo tūkstančiai jaunų ka
reivėlių ir jūreivių. • Jauni 
vyrai, kurie tik pabuvo ilges
nį laiką, tai . per vakarus 
“maudėsi" svaigaluose.’

Dabartiniu laiku per radio 
garsina ir laikraščiuose pra
našauja, ]<ad turi įsteigę 
Įstaigas, kur gali pagydyti 
nuo girtucklybės'. Man atro
do, tai antros rūšies biznis. 
Vieni šimtus tūkstančių dole- 
rili praleidžia garsindami, 
kad pirktų degtinę, antri gar
sinasi, kad gali išgydyti gir
tuoklius. Alvinas.

Suomijos Armija 
Laužo Streiką

---------- ,
Helsinki.— Suomijos val

džia įsakė kariuomenei lau
žyti troptininkų (medžių 
plukdytojų) streiką. Jie jau 
mėnesį išstreikavo, reika
laudami daugiau algos. So
cialdemokratinė suomių 
valdžia kaltina komunistus 
už streiką ir grasina “apsi
dirbti” su jais.

150,000 darbininkų, pri
klausančių įvairiom unijom, 
ketina tuojau sustreikuoti 
ir nedirbti iki šio mėnesio 
pabaigos, jeigu nebus pa
kelta jiem alga. Valdžia už
tai irgi kaltina komunistus 
unijų vadus.

Worcester, Mass.
Nedėlioję 14 d. rugpjūčio, 

čia įvyko piknikas, kuris su
rengtas Lietuvių Meno Są
jungos mokyklos proga, žmo
nių buvo iš plačios apylinkės. 
Programą pildė mokyklėlės 
studentai ir Norwoodo Vyrų 
Choras. Visi gėrėjosi gra
žiomis dainomis.

Dienos klausimais kalbėjo 
D. M. Šolomskas, trumpai, 
bet stipriai pabrėždamas ke
lis svarbius klausimus. Eva 
Mizarienė sakė kalbą apie 
Amerikoj augusį lietuvių 
jaunimą, mokyklėlės svarbą 
ir bendrai apiė meno reika
lus. Ji Amerikoj gimus ir 
augus, gražiai lietuviškai 
kalba ii’ yra gera kalbėtoja.

Programą atidarė M. Su
kackienė, o vedėju pakvietė 
būti Vincą Boviną, LMS 3- 
čios apskrities pirmininką, iš 
Brooklyno. M. Sukackienė 
yra veikli draugė, gerai kal
ba ir daug veikia.

Būtų labai gerai, kad Su
kackienė ir Mizarienė galėtų 
pavažinėti su prakalbomis po 
lietuvių kolonijas, tas daug 
sutvirtintų moterų veikimą.

Mūsų studentės merginos ne 
vien lavinasi, programą pik-

Harrison-Kearny, N. J.
Dusas į Laisvės pikniką, kurį rengia Philadelphia, ir kuris 

įvyks rugsėjo (September) 4 d.
Jonas Degutis ir šiemėt apsiėmė surengti busą į Laisvės pik

niką Philadelphijoj. Bet Degutis pareiškė: kadangi Kearnėj 
ir Harrisone mažai randasi ukvatninkų busu važiuoti, tai iŠ 
čia busas neišeis. Busas išeis iš Newark, N. J. nuo Adam St., ku
ris bus apsistojęs tarpe Ferry ir Lafayette gatvių. Taigi virš- 
minėtame 'bloke busas lauks važiuotojų į pikniką; iš Čia busas 
išeis kaip 10 vai. ryte — nevėliau, todėl visi būkite dar prieš 
laiką. Tikietų kaina 2 doleriai į abi pusi.

Busu važiuoti tikietų galite gauti šiose įstaigose: Dvaracko, 
Morkaus ir Juodelio. Viršminėtos įstaigos visos ant Adam St. 
arti viena kitos. Taip pat, tikietų ir šiaip informacijų klauskite 
paties Degučio ir M. Vitkauskienės, kuri jam padeda, kaipo Sie
tyno Choro narė.

Malonėkite tikietus įsigyti išanksto, nes labai reikalinga žinoti 
kokio didumo busas turi būt paimtas.

nike pildė, bet ir bulves tar
kavo kugeliui. Kaip tai sma
gu, kad jaunimas lavinasi ir 
veikia — supranta reikalą. 
Nuo savęs linkiu jaunuoliams 
geros ateities.

Eva Simans.

Seoul, Korėja. — Dešiny
sis pietinės Korėjos prezid. 
Syng. Rhee gyrėsi, kad jo 
valdžia būsianti “pirmasis 
frontas” kare prieš komu
nizmą.

Bridgeport, Conn.
SVARBUS PARENGIMAS I
Bankietas su šokiais ir ki

tokiais pamarginimais įvyks 
šeštadienį, rugpjūčio 27 d., 8 
vai. vakare, Fairfield Work
ers Home, 720 Kings High
way, Fairfield, Conn. Bus ir 
kalbėtojų. Parengimas ruo
šiamas civilinių teisių apgy
nimo reikalais. Visus ir vi
sas kviečiame atsilankyti.

Rengėjai. .

CHARLES J. ROMAN

LICENSES 
Wholesale and Retail 

Beer, Wine, Liquor

Laidotuvių 
Direktorius

-

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar nakt|,‘ 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

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

nudegimo.
Nusideginus reik pamirkyti ske 

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

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

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

Bonka. $1.59. Mažesnė, $1.35.

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

Kada turite akyse 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. Sustabdt 
niežėjimą ir žmogus jaučiasi gerai 
Bonkute — $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. "

8 Tel. AV. 2-4026 T

I
DR. JOHN REPSHlSg

(REPŠYS) .g
LIETUVIS GYDYTOJAS |

Valandos: 2-4 ir 6-8 8
Nedėliomis ir šventadieniais: g 

nuo 10 iki 12 ryto. 8
495 Columbia Rd. R 

DORCHESTER, MASS. |
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PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

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

BROOKLYN, N. Y.
: Visokiausi vaistai, kosmetikai kū
dikiam reikmenys, įvairūs daik- 

k teitai, ligonių kambariui reikme
nys už griežtai žemas kainas.

1 ’ * / (: 
RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. EVergreen 7-6238

MATTHEW A. 
BUYUS 

(BUYAUSKA8) 

□ 
Laidotuvių Direktorius 

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

MArket 2-5172

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1185 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the /Alcoholic Beverage Control Law at 
33 N. Elliot Street, Borough ' of Brooklyn, 
County of Kings, to be Consumed off the 
premises. ,

PASQUALE ATTANASIO 
dba Parkside Delicatessen

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1017 has been .-issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
585 Vanderbilt Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises,

STELLA TESTA

NOTICE—is hereby given that License No. 
GB 6258 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
104 Ralph Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

t M-EYER GREEN
NOTICE is hereby/ given that License No. 
GB 10159 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail unfler Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2108 Cortelyou Jld., Borough of Brooklyp, 
County of Kings, to bo consumed - off the 
premises.

į OTTO STEINFELDT
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4186 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
407} Ralph Avenue, Borough of Brooklyn, 
County * of, Kings, to be consumed off the 
premises. •

NATHAN I1NOWITZ
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 480 hus been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5601 Ft. Hamilton Parkway, ' Borough of 
Brooklyn* County of Kings, to be con
sumed on the premises. ’

LOTTIE ' HECHT STRAHL 
Park Delicatessen

NOTICE^ is hereby given that License No. 
HW 710 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 6326 Avenue N, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

FRANK & LOUIS CHIARAMONTE 
Frank and Lou’s Bar and Grill

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS

Girtuoklystės Aukos /
Veik kiekvienam Amerikos 

mieste yra tam tikras kam
pas, kur pasilaiko visoki val
katos ir girtuoklybės aukos, 
taip ir mūsų . mieste. Tenka 
dažnai pravažiuoti., ir buso 
laukti ant ^toward ir trečioj 
gatvės. Ant Howard gatvės, 
tarpe trečios ir ketvirtos, ma
tosi desėtkai girtuoklių.

Jeigu tik sustosi ant poros 
minučių laukti buso, tai tuo
jau vienas po kitam ir eina 
prašyti dešimtuko, kai neduo
di nešimtuko, tad prašo penk
tuko, o negavęs penktuko, tai 
prašo cento ar cigareto. Jie 
žmonėms neduoda ramybės, 
ne tik vyrus, bet ir moteris 
taip pat prašinėja aukų. Ten 
randasi šešios antros > rankos 
daiktų krautuvės, tai tie val
katos ką tik kur gavę neša 
į antrararikių krautuves daik
tus parduoti, p’gavę'kiek pi
nigų, tai skubiai bėga pirkti 
degtinės, o kada pamato, kad 
kuris iš jų “frentų” turi bu
telį degtirtės, tai subėga pul
kas aplink ir visi, skubiai 
viens nuo kito traukdami ge
ria. x

Ant tos pačios gatves ran
dasi keletas vadinamų “Ho
tels," ten renduoja kambarį

4-

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS 
Telefonuokite dieną ar naktį 

' EVergreen 7-4774

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

prakilniuose namuose be ekstra išlaidų.
Du kambariai šermenim, didelis puikiai įruoštas 

kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.
Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg 
pareikalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega.

J. J. Kaškiaučius/M. D.
680 Summer Avenue, 

Newark 4, NJ J, 
HUmboldt 2-7064 '

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue 
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

SHALINS
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Ave.,

(at Forest Parkway Station)
Woodhaven, N. Y.

'O6'J
Suteikiam garbingas laidotuves. 1
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.

Laidotuvių Direktoriai:
F. W. Shalins-J. B. Shalins

TEL. Virginia 7-4499.
"y ..... . 11, i *.i,.!.n  i —j

F

Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

Telefonas
EVergreen 4-9407

TELEVISION
SHUFFLE BOARD

i

g

raiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

TELEPHONE % •
STAGG 2-5043

onnnMiiiiiiiiiiAiiiiiiiniiuiiuiiiiia

mminnininniiiuiim

BES. TEL.
HY. 7-3681

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIUS

FUNERAL HOME 1
ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager

(Laisniuotas 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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NwYork^/WaZlnlot
Padėka Ir Atėjo Rudenėlis

Nuo širdies ačiū; visiems, 
kurie mane sergantį atlankė 
ligoninėje ir namie; ir tiems, 
kurie atsiuntė laiškus ir at
virutes linkėdami greitai pa
sveikti. Taipgi ačiū dien
raščiui Laisvei, kuri parašė 
apie mano sirgimą. Manau, 
kad draugai - draugės ne
pyks, kad aš ačiuoju jums 
per Laisvę, nes mano draugai- 
draugės visi yra Laisvės skai
tytojais. Dar kartą sakau vi
siems ačiū.

Dabar aš ir vėl su> jumis. 
Jau vėl sugrįžau į savo dar
bą, vėl siuntinėju jums Lais
vę.

Draugiškai,
Petras Vaznis.

Negras Ligonis Buvęs 
Užmuštas be Priežas
ties, Sako Liudytojai

Praėjusią savaitę vietinėje 
New Yorko komercinėje 
spaudoje, keliasdešimto pus
lapio užkampyje 
skelbta žinutė, kad 
gras ligonis George 
susu m i jo, norėjo iš 
pabėgti, užpuolė jį 
sulaikyti policistą 
kuris save besigindamas ne
grą nušovęs.

Tačiau kaimynai gyvento
jai, mačiusieji 
jog tai buvo 
jos teroras 
kokį mačiau 
Yorke, o čia 
tus,” sakė Mrs. Addie Kane, 
gyvenanti 934 - Longwood

buvo pa
būk ne- 

Westerly 
ligoninės 
norėjusį 

McEnery,

įvykį, sako, 
žiaurus polici- 

— žiauriausias, 
kada nors New' 
gyvenu 43 me-

Kaip pasakoja kaimynai, su 
negru istorija buvusi tokia:

George Westerly, 31 me
tų, susirgęs širdies liga, buvęs 
namo savininko, kur jis gyve
no, nuvežtas į Lincoln Hos
pital ir paliktas. Sulaukusį 
savo eilės, Westerly tenai ne
priėmė, sakydami, kad jis tik 
prieš porą savaičių buvo iš 
ligoninės pakeistas “pasvei
kęs.“

Grįždamas iš ligoninės, li
guistas, pavargęs Westerly at
sisėdęs 934 Longwood Ave. 
namų koridoriuje pasilsėti. 
Bet policistas jį iš ten išstū
męs, liepdamas nueiti iš to 
bloko. Iš ten nustumtą, jį 
pasekę detektyvai ir pradėję 
daužyti. Paskiau pribuvęs ir 
policijos vežimas, tie dar pa
daužę ir sudaužytą, dabar 
jau įtikinančiai sergantį, nu
vežė į tą pačią ligoninę, kuri 
jo nepriėmė pirmiau, pirm to 
dar palaikę policijos nuovado
je.

Reese Williams, gyvenąs 
tame 
wood 
kada 
vežti,
daužytas, jo akys išmuštos.

Kita to namo gyventoja 
Mrs. Dorothy Johnson sakė 
taipgi mačiusi Westerly mib 
šant, “prašiusi policijos . jo 
neliesti,” sakiusi, kad jis ne
pavojingas, 
stumta šalin 
šalinti.

Užmuštojo
užvesti bylą prieš polici

ją. Susiedijos organizacijos 
sako, jog ši ataka yra dalimi 
valdininkų nusistatymo ne
grus persekioti ir dėl to pla
nuoja pastiprinti kampaniją 
prieš negrams žiaurumo 
dytojus.

pačiame 934 Long- 
name, sako, jog tuomet, 
policija paėmė negrą 

jis buvęs baisiai su-

se-

giminės planuo- 00000000000000000000000000000000000000000000000000000

vyk-

Yor-
PAUKšTIENOS KIETOS SEKMADIENIAISsiūloma įrengti laiki-

Kiękvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE
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ilgai sergančių 
didelis ir labai

pa- 
ra-

Telefonas
EVergreen 4-7729

zmo- 
dau-

bet buvusi nu- 
ir įsakyta prasi-

Rugpjūčio 18-tą New 
ke dar 60 asmenų susirgo 
vaikų paralyžiumi. Keturi 
mirė.

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

Anthony Grigalis
General Contractor

Stato naujus namus ir pertaiso 
nūs sulig modeminės mados.

Matyk Naujausias Filmas! Išsivysiančią Istoriją!
PIRMI VISUOTINI VOKIEČIŲ RINKIMAI. 

HOLANDŲ KARALAITES JODINĖJA.
BERLYNO VAIKAI PASIDARO MAUDYKLĄ IŠ GRIUVĖSIŲ.

PENKIOS ŠALYS IŠBANDO ANGLŲ APSIGYNIMĄ ORE.

EMBASSY B’WAY IR 46TH STREET.

Drs. Stenger & Stenger : 
, Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342
LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

Philadelphiečiai Pikietavo 
Teismabutj, Foley Square

Philadelphijos organizacijų 
delegacija, 30 asmenų, pikie
tavo teismabutj Foley Square, 
New Yorke, kur teisia 12-ką 
darbininkų vadų komunistų.

Delegacija savo šūkiuose 
smerkė persekiojimą komu
nistų ir ypatingai smerkė įka
linimą nekaltų, net nenuteis
tų trijų. Jais yra Henry 
Winston, paskiausiojo karo 
veteranas, taipgi Gus Hali ir 
Gilbert Green.

Trys pikietuotojai — dele-

Unijos Viršininkai KėiRahivo 
Teisėjo Paleisti Winstonu

Brooklyniečiai CIO United 
Electrical Workers Unijos Lo- 
kalo 475-to viršininkai, turį 
garbės būti vadais 10,000 na
rių turinčio lokalo, telegra
ma kreipėsi į teisėją Medina 
išlaisvinti be teismo įkalintą 
veteraną Henry Winston, vie
ną iš 12-kos Foley Square 
teismabutyje teisiami) jų ko
munistų.

Winston, sergąs širdies li
ga, yra įkalintas be nuteisi
mo, atskirtas nuo šeimos ir 
draugų visam teismo laikui, 
jau trečias mėnuo būna ka
lėjime.

Laisvi Rinkimai — Jei Sutinki 
Rinkti Boso Kandidatus

vadina- 
progre- 
šalyje,

bo-
pa-

praėjusį trečiadienį

Greta kitų atmestųjų,

atmetė 
Can io 

kandi- 
va-

New Yorko mieste, 
mame laisviausiame, 
syviškiausiame mūsų 
kiekvienas turi teisę rinkti ir 
būti išrinktu — jeigu jo 
sui tas -patiks. Norite 
rodymo? Štai jis:

Miestavoji valdinė rinkimų 
taryba 
svarstė įvairių kandidatų pe
ticijas.
tarybą per David B. Costuma, 
tarybos sekretorių, 
peticijas demokrato 
Lagala, kuris norėjo 
datuoti prieš Tammanės 
lią ir bandęs nusodinti nuo 
sosto Frank Rosetti, Tamma
nės lyderį East Harleme.

Tarybos sekretorius Costu- 
»na prikišo Lagalai, kad jis 
esąs darbiečių kandidato į 
miesto majorą kongresmano 
Vito Marcantonio draugu, dėl

Pasiūlė Ligoninėms 
Statyti Planą

komisijonierius 
pasiūlė 

planų

Ligoninių 
Marcus D. Kogel 
miestavajai statybos 
komisijai naują planą, kuria
me numatyta statyba ir pa
taisos ligoninių. Statyba už
sitęstų iki 1955 metų, su ati
tinkama dalimi tos programos 
vykdoma kas metai, skiriant- 
fondus kas metai. Bendroji 
reikalinga suma siekia $190,,- 
000,000.

Tam planui ragino numa
tyti paskyras ir 1950-51 me
tų budžete.

Plane reikalaujama įrengti 
11,850 lovų chroniškiems li
goniams (nuolat sergantie
siems). Tačiau nereiškia, kad 
tiek lovų prisidės — didžiu
ma turimųjų jau atgyvenu
sios, reikalingos pakeisti. Ir 
naujų priedų labai reikia, nes 
skaičius 
nių yra 
gėja.

Taipgi
nai susirgusiems prptligėmis

gacijos atstovai — per teis
mo sargybinius pasiuntė tei
sėjui rašytą protestą. Jame, 
greta kitko, sako:

“Mes atvykome iš miesto, 
kuris yra žinomas kaipo lo
pšys laisvės, iš miesto, kuria
me buvo sugalvota mūsų 
Konstitucija ir Nepriklauso
mybės Deklaracija. Mes žiū
rime į šį teismą kaipo išda
vystę mūsų pamatinių teisių, 
už kurias mūsų protėviai ko
vojo.“ 

Telegrama, pasirašyta 19- 
kos žymiausių lokalo viršinin
kų, ragina teisėją leisti teisia
majam save apsiginti, kaip 
tai nusako mūsų ‘šalies kons
titucija. Reikalauja, kad tei
sėjas teiktų jam daugiau aty- 
dos kaipo sergančiam širdies 
liga, kad prileistų paties tei
siamojo daktarui spręsti, kuo
met teisiamasis gali, o kada 
negali būti teisiamu ar kali
namu.. Unijistai primena tei
sėjui jo buvusią geraširdystę 
vienam iš tų, kurie liudijo

I prieš teisiamuosius.

to priklausąs darbiečiams. 
Lagala užtikrino, kad jis bu
vo ir yra demokratu, ne dar- 
biečiu, bet kad jis skaito 
ivlarcantonio savo draugu ir 
tuomi didžiuojasis.

Costuma tuojau užrėkė ant 
Lagala, būk jo peticijos “suk
tos,” būk Marcantonio, dar
bo partija ir jisai suplanavę 
prieš demokratų partiją “suk
tybę.“ Ii- atmetė jo petici
jas.

Lagala nenusileido, jis pa
šaukė Costuma vyriausiame 
teisme parodyti, dėl ko jo 
peticijos neturi būti priimtos. 
Nuosprendis, žinoma, priklau
sys nuo, to, kas tame teis
me sėdi — Tammanė neuž
simerkusi, kaip tik su akimi į 
tokius nuotikius skyrė tei
sėjais skiriamuosius ar skyrė 
kandidatus į tuos teisėjus, ku
rie renkami. T—as.

Ii užmiestyje esančias apskri
čių ir valstijines ligonines.

Pakaitoms ir pagerinimams 
Bellevue ligoninės siūlo iš
leisti $32,000,000. Vieton 
esančios miestavosios City 
Hospital ant Welfare Island 
įsteigti naują prie Broadway 
ir Baxter Ave., Elmhurst, L. 
I. O Metropolitan Hospital 
ant tos pat Welfare Island 
užvaduoti su ligonine East 
Sidėje tarp 97th ir 99th Sts., 
Manhattane. šioje numatyta 
1,000 lovų, iš kurių 300 bū
tų džiovininkams. šios sta- 
skyrius vietinėse ligoninėse, 
k^d nereikėtų juos siųsti į to- 
tyba kainuotų $19,291,000.

Woodrow viešbutyje, ant 
šešto aukšto palangės, paste
bėta sėdinėjant moteriškė, ta
po įtarta norint iššokti, nusi
žudyti. Ją įtraukė vidun ir 
nugabeno ligoninėn, tyrinėti. 
Policijai ji sakėsi esanti Lyn
ne Pomeroy, o viešbučiui — 
Mrs. I. T. Bolger. Spėja, kad 
gal ji nei vieniems nesisakė 

1 tikros pavardės.

/ Policistas Daniel McEnery, 
nušovęs po areštu buvusį li
goninėje negrą George West
erly, tapo savo viršininkų iš
teisintas. Areštuotasis buvo 
kaltinamas šmugeliavime nar
kotikų. Jisai būk norėjęs 
bėgti, sako1 policija savo 
porte.

Rugpjūčio. 18-tą New Yorke 
temperatūra buvo nupuolusi 
iki 65 laipsnių. Vienok ne
buvo šalčiausioji 18-ta—1881 
metais tą dieną buvo 55 
laipsniai, 
taip

buvo

Už Norą Turėti Auto
James D. Landi, 17 metų, 

areštuotas sugavus važiuojant 
vogtu auto, prisipažinęs, jog 
jis "jau yra po $1,500 kauci
ja už nepavykusį tokį pat 
bandymą prieš dvi savaites, 
ir kad jis buvęs areštuotas 
tokiu pat kaltinimu prieš 
nerius metus. *

vie-

Beck ir Fernandez 
Nuteisti Kaipo 
Žmogžudžiai

irMrs.* Martha Jule Beck 
Raymond M. Fernandez 
džiūrės tapo pripažinti kal
tais žmogžudystės pirmame 
laipsnyje, už kurį gali, būti 
tik viena bausmė — elektros 
kėdė. Bausmę paskirs džiūrei 
pirmininkavęs teisėjas Pecora 
ateinantį pirmadienį. Jie nu
teisti už nužudymą albanietės 
Mrs. Janet Fay tikslu pasi
grobti jos sutaupąs.

Nuteistųjų advokatas Her
bert Rosenberg sakė, kad jis 
tuojau apeliuos į aukštesnius 
teismus. Apeliuoti jis žada 
remiantis techniškumu, kad 
juodu nuteisti dvylikos “pa
vargusių vyrų ir moterų, su
interesuotų greičiau užbaigti

nes
va-
po

Pavargę jie galėjo būti, 
nuosprendį išnešė 8:30 
landą ketvirtadienio ryto 
išbuvimo pareigose praėjusią 
dieną ir per visą naktį. Tei
siamųjų advokatas prašęs tei
sėjo paryčiais p,ertraukti bylą, 
atleisti teisėjus ’ pasilsiu! 
teisėjas neleido.

Trečiadienio vakarą, 
8 valandą, kuomet byla 
duota d žiūrei, džiūrimąnai 
stovėję H prieš 1 už nutei
simą, tad > per visą naktį ar
gumentavę ir perargumenta- 
vę tą bylą. Tokioje padėty
je, sako advokatas, džiūry- 
manai turėjo pasidaryti aržūs, 
tad turėjo skubėti kaip nors 
bylą užbaigti ir išeiti iš to 
nuovargio.

bet

apie
per-

REIKALAVIMAI
Reikalingas superintendentas (dža- 

nitorius). Vedęs ar pavienis. Nuo
latinis darbas, \ gera alga, gyvenimui 
kambariai. Pašaukite telefonu:

Evergreen 7-3529 ar
Virginia 9-4678. (188-190)

x>oooooooooooooooooooooooo<

BUNGALOW EXPERTAI

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

kaipo ekspertai.

Klauskite mūsų aprokavimo arba 
patarimo dėl pertaisymo namų.

Prašome kreiptis:
63-2,6—53rd Drive

Maspeth, L. L, N. Y.
Telephone: NEwtown 9-321S

■ —1

sasssan

dieną
Nereikėjo būti nei 

šaltai, kaip šiemet — 
metais tą dieną šilimos 
91.3 laipsniai.

Scenos iš filmos .“Come to the Stable,” rodomos Rivoli Teatre, New Yorke, su Lo
retta Young, Celeste Holm, Elsa Lancester, ir daugeliu kitų žinomų aktorių.

t

Mūsiškės Sistemos
Aukščiausiėji

R. South worth,
Kings County 

prezidento padė- 
liūdijo, kad jis

Augustus 
Jr., buvęs 
Buick, Inc., 
j ėjų, teisme
girdėjęs, jog daugelis auto
mobilių buvo parduoti asme
nims su kriminaliniu rekordu. 
Parduoti tais laikais, kuomet 
automobilių trūko ir labai jų 
reikalingiems darbui, profe
sijai, bizniui.

Miestas užgyrė 7 kontrak
tus statybai miesto išmatų 
naikinimo stoties ties Hunts 
Point, Bronx. Kainuos $19,- 
230.000. Bus viena iš eilės 
tokių grandinių apsaugai 
miesto pajūrių ir paupių nuo 
užteršimo išmatomis.

Ateinantį pirmadienį Staten 
Islande atidarys pirmąjį iš 
Texas į New Yorko miestą 
atvestą natural į gasą. Majo
ras ir kiti valdininkai daly
vaus iškilmingose apeigose.'

S BROOKLYN g
iLABOR LYCEUM! 
W DARBININKŲ ĮSTAIGA ' | 
g Salos dėl Balių, Koncertų, Ban-£ 
Skietų, Vestuvių, Sutrinkimų ir tt.S g Puikus steičius su naujausiais § S įtaisymais. 2
| KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS | 
R Kainos Prieinamos. $
| 949-959 Willoughby Ave. | 
| Tel. STagg 2-3842 g

GYDYTOJAS

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

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

Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0203

Valandos:

Egzaminaojam Akis, 
Rašome Receptas

Darome ir Pritaikome Akinius ■

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas \
417 Lorimer Street 

LaisYSs Name 
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

Nauji Teisėjai
M ajeras O’Dwyer paskyrė 

ir prisiekdino magistratu tei
sėju 10 metų terminui Do
ris 1. Byrne. Užima vietą pa
sitraukusio magistrato Willi
am Klapp. Advokatas Hy
man Korn iš Bronx paskirtas 
ir prisiekdintas baigti Byrnes 
terminą teisėju.

Miesto Planavimo Komisija 
užgyrė planus statyti junior 
high school Forest Hills sri-

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

Kvortinė bonka-------$1.25
Pusė galiono----------$2.00

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

(Į kitus miestus nesiunčiame)

PALAIKO

BAR & GRILL

DEGTINĖS, VYNAI
IR ALUS

32 Ten Eyck St., Brooklyn,

Telefonas: EVergreen 4-8174

Petras Kapiskas

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 

9—12 ryte 
1— 8 vakare

Penktadleriiais uždaryta

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ. BARBERIAI

r/T DID 411 GRAND STREETZJ I I O 15AK BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN 

DEGTINES - VYNAI - ALUS

TELEVISION

Mrs. LaGuardija Veiks 
Už Newbold Morris

Mrs. Fiorello H. LaGuardia, 
velionies majoro našlė, suti
kusi būti viena iš vadovau
jančių figūrų Morriso kampa
nijoje už išrinkimą jo majo
ru.

tyje, naują gaisragesiams pa
statą Neponsit, ir naują kny
gynui pastatą Astorijoje.

Valandos:




