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Naujieji didvyriai.
Mokykla ir militarizmas.
“Ir pavergė pasaulį.” 
Šimučio globotojas. 
Piemeniškas klausimas. 
Popiežius ir unijos.

Rašo A. BIMBA

*
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Stebėtinai įdomios /žinios 
ateina iš Lietuvos. Jos kalba 
apie darbo laimėjimus tiek 
pramonėje, tiek žemės ūkyje. 
Spaudoje taip ir mirga var
dai vyru ir moterų, kurie ge
riau. gražiau darbą atliko, 
įnešė gamybon taupumą, pa
kėlė gamybą, pagerino darbo 
priemones.

Lietuvos spaudoje pavyz
džiu statomas geras, nuošir
dus, darbštus darbininkas,
kuriam rūpi visos šalies, visų j 
žmonių gerovės pakėlimas. ! 
Kiti raginami i 
v Ten jau i 
himno šūkis: “Kas 
nieks, tas bus viskas.’

Tie, kurič smetoninės pa- j 
vietrės laikais Lietuvoje bu
vo nie'kas, šiandien viskas.
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CIO GALVA UŽGYRE TRUMANO 
KOMISIJOS PASIŪLYMĄ UŽŠALDYT 
ALGAS PLI ARB1NINKAMS
Daugelis Plienininku Unijos Darbuotojų Smerkia CIO 
Vadą Murray už Pasidavimą Prezidentinei Komisijai

Pittsburgh.— CIO pirmi- 
jo mokytis: . njnkas Philip Murray tele- 

issipddė kovos . grafavo prez. Trumanui, 
buvo | kad CIO Plieno Darbininkų 

j Unijos komitetas ♦ priima 
prezidentinės tyrinėjimų 
komisijos patarimus ir už- 
giria Trumano paraginimų 

i pratęsti unijos “paliaubas” 
įsu plieno kompanijomis iki 
rugsėjo 25 d.

i Murray yra ir Plieno 
Darb. Unijos pirmininkas. 

Mokvklo- j Murray’o vadovaujamas,

'Prezidentas Trumanas už
sispyrės tebereikalau ia visu 
$1.450.000,000 apginklavimui 
Vakaru Europos. Tuo tarpu 
prasideda mokslo metai. Mo
kykit? neužtenka.
se susikimšimas nesvietiškas, i komitetas tokiu būdu atsi- 
Mokvto.iai prastai apmokami.; sakė nuo reikalavimų pa-

Kiekvienam aišku, kokia kelti plienininkams algų 
čia 'kvailystė. Militarizmui i pustrylikto cento valandai 
milžiniškos krūvos iš valsty- jr sutiko su Trumano komi- 
bės iždo, o jaunimo švietimui I sįjos pasiūlymu visai UŽšal- 
tik tas, kas atlieka. į________ _____________________

spau. | Areštuotas už GrūmojimąVienas klerikalinės 1 ,.
dos galvočius reikalauja ne- Nušaut Izraelio Premjerą 
pamiršti “Mokytojo iš Naza- ' 
reto.’’ Jis rašo: j

“ ‘Eikite, mokykite visas gi- ■ 
mines!’ pasakė Jėzus savoj 
mokytiniams. Ir tie bemoks- • 
liai žvejai ir darbininkai iš 
siskirstė po svetimus 
ir pavergė pasaulį,’L. 
rugsėjo 8 d.)

Jėzaus mokvtiniai pavergė i 
pasauli 1 Straipsnio autorius . > 
nepagalvojo, kad jis čia iš- jis pats norėjęs nusišauti.

Straipsnio

Tel Aviv, Izraelis. — Iz- 
! raelio seimo galerijoj jau- 
' nas žydas Abraham Zafati 
į atkišo mašininį šautuvų 

kraštusPremjero Davido Ben- 
(L ž., Guriono, žemai sėdėjusio 

seime. Bet sargai tuoj atė- 
ė i mė šautuvų.

Suimtas Zafati sako, kadautorius

nešė prieš 'krikščionybę 
žiną pasmerkimą.

am-

kad
Draugo

Vėliausios Žinios

Aš jau seniai maniau, 
Leonardas šimutis, 
redaktorius, Amerikos Lietu
vių Tarybos pirmininkas, yra 
keno nors globojamas. Da
bar kun. J. Prunskis rašo, 
“kad jau ketveri metai, kaip 
Draugas yra kun. A. Miciū- 

s no priežiūroje ir vadovybė
je.” (D., rugs. 7 d.)

šis faktas iki šiol buvo at
sargiai slepiamas.

Kaip žinoma, Draugą finan
suoja. vyskupas. Matyt, vy- 
kūpas yia paskyręs kun. A. 
Miciūną Draugą kontroliuoti 
ir pildyti vyskupo valią. Vys
kupas nepasitiki nei šimučiu, 
nei Prunskiu.

Iširo Derybos dėl Hawaju 
laivakrovių Streiko Baigimo

Aną dieną Grigaitis manęs 
klausė, kodėl komunistai ne
bėga iš Amerikos ir kitu a- 
pitalistinių kraštų. Paniški 
nau. Veikiausia su tuo paaiš
kinimu jis sutiko, kad dabar 
komunistus pamiršo, bet išlin
do su kitu klausimu.

“Kodėl gi darbininkai, ku
rie kovoja prieš kapitalizmą, 
nebėga iš kapitalistinių ša
lių?,” jis dabar klausia (N., 
rugsėjo 7 d.).

dyti algas.
Prezidento komisija siūlė 

tiktai įvesti darbininkams 
gyvybės ir sveikatos ap- 
draudų ir apie $70 senatvės 
pensijos per mėnesį sulau
kusiems 65” metų amžiaus.

Nepaisarit, kad Trumano 
komisija patarė algas už
šaldyti, Murray gyrė jų už 
“puikias jos pastangas.”

New Yorko miesto radijo 
stotis antradienį pranešė, 
kad daugelis CIO Plieno 
Unijos veikėjų niekina ir 
smerkia Murray’o pasidavi
mų prezidentinei komisijai. 
Sako, ta komisija darbavosi 
tiktai plieno fabrikantų 
naudai.

Anglai ir Amerikonai 
Planuoja Įsitvirtint 
Kinų Saloj Formozoj

nepriklausoma

už 100 mylių 
sausumos, yra

New York.— Iškriko de
rybos dėl Hawaju laivakro- 
Vių streiko baigimo. Dery
bose dalyvavo valdžios tar 
pininkas CJrus Ching, CIO, 
laivakrovių vadas Harry 
Bridges ir Hawaju laivų' 
kompanijų atstovai.

Kompanijos atmetė Brid
ges pasiūlymų bent 16 cem 
tų valandai pakelti algų. 
Streikas tęsėsi jau 136 die
nas.

Karininkai Giria 25,000 
Civilinių Šnipų *

White Plains,’ N. Y. — 
Amerikos armijos oro jėgų 
komanda karštai gyrė civi- 
inius šnipus, kad jie kari- 
ių lėktuvų pratimuose pa

stebėję visus “priešų” lėkį 
tuvus. Tai buvo Amerikos 
lėktuvai, tik tam. tikrais 
ženklais pažymėti kaip 
priešiški.”
“Svetimiems” lėktuvams

stebėti buvo suorganizuota 
25,000 civilinių temytojų.

Washington. — Amerikos valstybės (sekretorius Dea 
Acheson ir Anglijos užsienio reikalų Ministras Bevinas 
slaptai tariasi, kaip sustiprinti Azijos frontų prieš komu
nizmų, kaip ginkluoti ^europinius Atlanto pakto kraštus 
prieš Sovietų Sąjungų, kaip naudoti Jugoslavijos valdo
vų Tito prieš Sovietus ir kaip laikytis Berlyne ir kitur 
Vokietijoje .prieš Sovietų Sąjungų. • •

Pasitarimuose dalyvauja ir kiti aukšti Amerikos ir 
Anglijos valdininkai. Korespondentai sako, tai šaltojo 
karo stiprinimas prieš Sovietus. /

'‘J • 1 -\z----------
Atlantic City, N. J. — Gaisras sunaikinu 300 pėdų 

lentinio pasivaikščiojimų kelio virš jūros akraščio. 
Nuostoliai siekia $200,000.

TEISĖJAS ĮKALINO KOMUNISTĄ 
WINTER} UŽ ATSISAKYMĄ IŠDUOT 
TEISMUI SAVO UOŠVĮ
Winter ir Dennis Protestavo prieš Barbariškus Teisėjo < 
Klausimus, Reikalaujančius Šnipinėt prieš Gimines

SWashington. — Pranešama, jog “Pasaulįhis” Ban 
(amerikonų valdomas) reikalaus, kad Anglija numuš
tų savo pinigų svarų sterlingų vertę, lyginant su dole
riu. Sako, tuomet Anglija galėtų pigiau ir daugiau savo 
dirbinių produktų parduoti Amerikoje Iri 
už juos. Tatai būtų ir algų nupiginimas Anglijos darbi
ninkams. • ( ■ ' T. •

gauti dolerių

Washington. — Darbo departmento sekretorius Tobin 
antradienį pasakojo, kad “vėl dangėjų” darbai. O pirm 
kelių dienų Charles Sawyer, prekybos sėkretorius, tviir 
tino, būk bedarbių skaičius atslūgęs žemiau 4 milionų. ’

— Bet valdžia hooveriškais žodžiais apgaudinėja, 
slėpdama tikrąjį bedarbių skaičių, sako CIO Elektrinin- 
kų Unijos centras. / ?

Tos unijos skaičiavimų specialistai atrado, jog šio 
mėnesio 13 d. buvo, ap^įe pusšešto miliono bedarbių Jungt. 
Valstijose. \ '

* Buffalo, N. Y. — E/na derybos tarp Bell lėktuvų kom
panijos'ir streikierių atstovų, CIO unijistų.

White Plains, N. Y. — Westchester apskrities valdinė 
taryba su repgblikonų. daugumu pagyrė Pėekškillo mies
to valdybų ir policijų už ^tvarkos palaikymų”,-kur fašis
tiniai gengsteriai sužeidė apie 200 Paulo Robesono kon-

Stamford, Conn. — Mirė išgarsėjęs negras Harry T. 
Burleigh, muzikos kompozitorius negrų giesmėms ir dai
noms. Buvo 82 metų amžiaus.

Tikrai piemeniškas klausi
mas. Grigaitis, kuris save 

/ skaito socialistu ir dar mark
sistu, su tokiu klausimu pa
sistato ant pajuokos.

x O kodėl tie darbininkai tu
rėtų bėgti? Jiems nėra jo
kio reikalo bėgti. Jie kovo
ja, kad sUvtf šalis išplėšti iš 
išnaudotojų ir pavergėjų ran
kų. Jie kovoja, kad savo ša
lyse susikurti šviesų, gražų, 
laimingą gyvertimą. •

Tiesiog stebėtis reikia, kad 
’ ’ Grigaitis paseno, pražilo ir 

nupliko svietą bemokydamas, 
o pats neišmoko to papras- 
čiausio, aiškiausio dalykėlio

. (Tąsa 5-tam pusi.)

■

Milionai Marshall© Dolerių 
Pietinei KoreĮaį

Seoul, Korėja.— Dešinio
ji.pietinės Korėjos valdžia 
pranešė, kad amerikinis 
Marshallo planas paskyrė 
jai 5 milionus, 700 tūkstan
čių dolerių elektrinėms-dir- 
bykloms didinti. y

Sydney. — Australijos 
valdžia nutarė piniginiai 
remti uraniumo ieškojimų 
ir kasimų. Uranium yra me
džiaga atominėm bombom 
gaminti.

Hong Kong. — čionaiti- 
nė anglų spauda perša, kad 
Anglija ir Jungtinės Valsti
jos perimtų kiniškųjų For- 
mozos salų į savo kontrolę. 
Kai kurie kinų tautininkų 
politikieriai siūlo paskelbti 
Formozų,. 
valstybe.
■ Formbza, 
nuo Kinijos
laikoma tautininkų tvirto
ve. Ten dažnai lankosi ir 
generolo MacArthpro pa
siuntiniai iš Japonijos; da
vinėja nurodymus, kaip sti
printi Formozų prieš Kini
jos komunistus f įjaudinin- 
kus; bijo kinų Liaudies Ar
mijos įsiveržimo. į

Išlėkė į WAshingtonu 
Norman Meiklejbhh, Mar
shallo plano direktorius Ki
nijai. Suprantama^ kad jis 
ragins Trumano) valdžių 
duoti Formozai apie $70,- 
000,000 kurie .buvo paskir
ti Čiang Kai-šekui, bet pas? 
kui 'sulaikyti.

Senatoriai už Atlanto 
Kraštų Ginklavimą 
' - z

Washington. — Senato 
komisijos . užsieniniais ir 
ginklavimosi klausimais už- 
gyrė valdžios pasiūlymų pa
skirti $1,314,006,000 per 
metus europiniams Atlanto 
pakto kraštams ginkluoti 
ir tokioms neva demokrati
joms, kaip Graikija, Turki
ja ir Iranas.

. Suprantama, kad ir visas 
Senatas užgirs tokį Sovie
tų Sųjungos priešų stiprini
mų.,

Mirtinos Anglų - Ameriko
nų Peštynės Kantone

Kanton, Kinija. — Susi
pešė du amerikonai ir vie
nas anglas. Amerikonas 
Willard Freedman ir ang
las tapo nušauti; kitas a- 
merikonas pavojingai su
žeistas.

BUVĘS HITLERIO ŠULAS?
HEUSS IŠRINKTAS VAKARŲ 
VOKIETIJOS PREZIDENTU

Bonn, Vokietija. — Ta
riamos Federacinės Vaka
rų Vokietijos Respublikos 
seimas pirmadienį išrinko 
jos prezidentu atžagareivį 
prof. Theodorų Heussų, 65 
metų amžiaus.

Heuss savo laiku rėme 
nacius ir Reichstage (Vo
kietijos seime) balsavo už 
diktatoriškos galios davimų 
Hitleriui. Vėliau, sakoma, 
jis “susipykęs” su Hitleriu.

Dabar Heuss yru neva 
Laisvosios Demokratų Par
tijos pirmininkas.

, Renkant vakarų Vokieti
jos prezidentų, daugiausia 
Heussūi balsų davė krikš
čionys demokratai, klerika
lai. Už tai Heuss skirsias 
klerikalų vada Konradų A- 
denauerį* ministru pirmi
ninku.
’ Heuss yra kartus socia
lizmo priešas.' Amerikiniai 
korespondentai lygina jį 
su Herbertu Hooveriu,' bu
vusiuoju Jungt. Valstijų 
prezidentu.1

Savo kalboje seime Heuss 
reikalavo ir Berlynu pri
jungt vakarinei vokiečių 
respublikai. Jisai sakė, kad 
Vokietijai turėsiu būti ’ su- 
grųžintos taip pat rytinės 
žemės, kurias vokiečiai val
dę nuo viduramžių.

Balsuojant, Heuss gavo 
416 balsų, o socialdemokra
tas kandidatas į preziden
tus Kurtas Schumacher —' 
311 balsų.

Vakarinė Vokietijos res
publika sudaryta pagal an
glų - amerikonų ir Prancū
zų planus iš jų užimtų ruož-

(Sovietai smerkė atskr 
ros vakarų Vokietijos vals
tybes kūrimų kaip Pots
damo sutarties sulaužymų 
ir 'Vokietijos skaldymų.)

TAIKOS KONGRESAS 
SVEIKINO WALLACE’Ą 
IR ROBESONĄ

Mexico City. — Ameriki
nių kraštų Kongresas dėl 
Pasaulinės Taikos pasiuntė 
šiltus sveikinimus Henriui 
Wallace’ui, Jungtinių Vals
tijų Progresyvių Partijos 
vadui, ir pažangiam negrui 
dainininkui Paului Robeso- 
nui. s

ARABAI SMERKIA J. 
TAUTŲ KOMISIJĄ

Beirut, Lebanas. — Ara
biškos valstybės išleido ben
drų pareiškimų, kuriuo 
smerkia Jungtinių Tautų 
komisijų Viduriniams Ry
tams.. Sako, jog ta ųnglų-. 
amerikonų vyraujama ko
misija tarnauja Izraelio 
valstybei prieš arabus.

ŽYDAI VOKIETIJOJ 
ATIDARĖ BANKĄ 

Frankfurt, Vokietija.
Atsidarė pirmas žydų ban
kas po 1933 m. Vokietijoje. 
Naciai buvo užgrobę visus 
žydiškus bankui

New York. — Federalis 
apskrities teisėjas Harol
das Medina įkalino 30 dienų 
Carlų Winterį, Michigano 
valstijos Komunistų Parti
jos pirmininkų, už tai, kad 
Winteris atsisakė šnipauti 
prieš savo gimines.

Jeisėjas reikalavo, 
Winteris pasakytų,, ar jo 
uošvis Alfredas Wagenk- 
necht buvo delegatas komu
nistų suvažiavime 1945 me
tais. z •

Winteris pareiškė:
— Aš mandagiai atsisa

kau duoti atsakymų į šį 
klausimų. Nes jei duočiau 
atsakymų, tai sulaužyčiau 
konstitucines sayo teises,

kad

Graikijos Karalius ir 
Giriasi Laimėjimais ir 
Sykiu Bijo Partizanų

Athenai, Graikija.—Grai
kijos karai. Paulas gyrėsi 
reporteriams, kad jo armi
ja sulaužius graikų parti
zanų kovos nugarkauli, bet 
dar reikėšių nušluoti parti
zanų likučius; armija todėl 
ir toliau bus laikoma pilnai 
mobilizuota.

Karalius^ tačiau, bijo par
tizanų, karo atgijimo, ir pa
sakojo, kad jeigu iš naujo 
kiltų partizanų karas, už 
tai būtų atsakingi šiauri
niai Graikijos kaimynai — 
Albanija ir Bulgarija. Jis 
todėl šaukėsi kitų šalių 
(Anglijos - Amerikos) pa
galbos, esu, šiaurinėms

išduočiau kitus žmones per
sekiojimui ir sužeisčiau sa
vo sųžinę. Aš todėl protes
tuoju prieš tų barbariškąjį 
klausimų,'' kuris skverbiasi 
net į šeimos ratelį. . <

Išgirdęs tatai, teisėjas 
užkirto:

— Šiuo atsisakymu jūs 
paniekinate teismų; todėl 
aš nuteisiu jus kalėti 30 
dienų arba ik tol, kol jūs 
atsakysite tų klausimų. . >

Eugene Dennis, Komunis
tų Partijos sekretorius, ku
ris ginasi kaipo pats savo 
advokatas, pastebėjo teisė
jui, kad minimame komuni
stų suvažiavime buvo ii’ jne- • 
grų delegatų; o jeigu deha^ 
gatų vardai būtų išduoti, 
kaip teismas ne sykį reika
lavo, tai kukluksiniai gai
valai galėtų tuos negrus 
nužudyti. Čia Dennis pri
minė linčiškus, fašistinius 
užpuolimus prieš negrui 
dainininkui Paului Robeso- 
nui rengtus koncertus 
Peekskillo apylinkėje. ♦ . • '

t Teisėj as Medina jau dau
giau kaip 100 dienų išlaikė 
kalėjime Henry Winstonu 
ir Gusų Halių už tai, kad jie* 
protestavo, kuomet teisėjas 
pirmiau pasiuntė kalėjiman 
30 dienų Johnų Gatesą, 
Daily Workerio redaktorių, 
kuris atsisakė šnipauti. 
Paskui Medina įkalino Illi- 
nojaus Komunistų . vadų 
Gilbertų Greenų, kuris pro
testavo, kad teisėjas už
gniaužia kaltinamųjų ko
munistų parodymus.

Komunistų vadai teisia
mi neva už tai, kad jie suo-, 1111 11 V CX LA i j y J • XYCXvA Į A O UU Graikijos Sienoms apsaugo-jįalbiavę skelbtj> būk reikg.

Karalius ‘ žadėjo į salas 
ištremti ir ten koncentraci
jos stovyklose “perauklėti” 
eilinius ’ komunistus - parti
zanus. Jei kurie taps ge
rais, tiems būsianti dovano
ta bausmė ir sugrųžinta pi
lietybė.

šių nuverst Amerikos val
džią' jėga ir prievarta.

Cechų Vyskupai Reikalauja 
Senosios Valios Kunigijai

įk

e

Anglų Lakūnai Žudė 
Yemeno Gyventojus

Alexandria, Egiptas. — 
Arabiška Yemen valstybė 
reikalauja iš Anglijos at
pildų už tai, jog kariniai 
anglų lėktuvai šaudė Yeme
no žmones.

Yemenas ketina skusti 
Angliju Jungtinėms Tau
toms, jeigu anglai neatsi- 
teis už padarytus nuosto
lius. Yemeno valdžia sa
ko:

Anglai, gretimos Adeno 
valstybėlės globėjai, sulau
žė rubežių ir pasistatė mui
tinę stotį Yemeno žemėje, 
už. trijų mylių nuo sienos. 
O kai Y’emerias atsiuntė sa
vo kariuomenę į tų vietų, 
tai Anglijos lėktuvai už
puolė ne tik Yemeno karei
vius, bet šaudė ir civilinius 
yemeniečius < platesniame 
ruožte. . •

Praga.— čechoslovakijos 
vyskupai pagamino pareiš
kimų, esu, dėl susitaikymo 
su valdžia. Sako, valdžia 
turi pripažinti pilnų popie
žiaus vyresnybę katalikų .♦ 
bažnyčiai Čechoslovakijoje, 
duoti parapijinėms mokyk- > 
loms ir kitoms katalikų į- 
staigoms tokių laisvę, kaip 
pirm liaudiškos valdžios į- 
kūrimo, ir t.t. Tai tik to
kiomis sųlygomis bažnyčios 
vadai prižadės ištikimybę 
esama jai čechoslovakijos ,
valdžiai.- .

BURMOS SUKILĖLIAI 
PAVERTĖ LIGONINĘ 
SAVO TVIRTOVE

Rangoon, Burma. — Su
kilėliai kertasi su valdžios, 
armija šiaurinėje Burmoje 
tarp Mu-se ir Namhkąin 
miestų. Jie, be kitko, užėmė - 
amerikiečių kontroliuojamų 
ligoninę ir pavertė ja savo 
tvirtove.

ORAS.—Giedriau ir šilčiau.

.Tokio* — Japonijos dar
bo unijos pirm 4 metų tu
rėjo tik 5,000 narių, o da
bar turi 7,000,000.
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Brooklyn, N. Y., under the Act of March 3, 1879.

/ . Geležinkeliečių Streikas .
Sustreikavo 5,000 Missouri Pacific Geležinkelio Kom- 

pamidos darbininkų, šis geležinkelis iš viso turi apie 7,- 
200 mylių ilgio ir yra nusidriekęs per 10 valstijų, vidur- 
vakąrifiių valstijų. Taigi jis aprūpina neihaža gyvento
ju- \

Išėjus streikan 5,000 darbininkų, apie 20,000 darbinin- 
kų/dirbusių prie to paties geležinkelio, taipgi nedirba, 
atsisakydami “peržengti pikietininkų gretas”, kurių, 
žinoma, nėra. Geležinkelis šiandien, kaip negyvas, nie
kas juo nevažiuoja, neveikia. Praleidžiama tam tikra 
linija tik kitos gležinkelių kompanijos traukiniai, gabe
ną išimtinai tnedvilnę.

Reikia pasidžiaugti geležinkeliečių solidarumu ir vie
nybe. Turime atsiminti, jog geležinkeliečiai yra susior
ganizavę į unijas, brolijomis vadinamas, kurių iš viso 
yra apie 20. Jeigu jos visos laikosi vienybės, ypatingai 
streiko metu, tai rodo, koks solidarumas viešpatauja 
tarp darbininkų.

Streikuojantieji darbininkai, tie penki tūkstančiai, 
jau seniai reiškė nepasitenkinimo tam tikromis darbo 
sąlygomis, bet negalėjo samdytojų priversti tas sąlygas 
pagerinti ir gana! Gelbėdami savo pelnus, samdytojai 
atsisakydavo bent kokius pagerinimus darbininkams su
teikti.

Sakoma, streikieriai yra įteikę samdytojams net 282 
reikalavimų, iš kurių vieni yfta mažesni, kiti didešni, bet 
visi savo ruožtu yra svarbūs ir liečia darbininkų sveika
tą ir bendruosius jų reikalus.

Šiuos žodžius rašant, žinios, parėjusios iš St. Louis 
miesto, 'sako, jog neužilgo bus pradėta pasitarimai — 
tarsis darbininkų ir samdytojų atstovai, tarpininkaujant 
bešališkiems žmonėms, paskirtiems “žymių piliečių.”

Kas yra Missouri Pacific Geležinkelio Kompanijoje, 
tas pats yra ir kituose geležinkeliuose: darbininkų nepa
sitenkinimas jau seniai yra reiškiamas ir jis labai rim
tai reiškiamas. Todėl tenka manyti, jog po šito geležin
kelio streiko, jei jis bus laimėtas, tų pačių priemonių im
sis ir kitų geležinkelių kompanijų darbininkai.

, Tyrinės “12-kos” Bylos Eigų
Niūjorkiškis skyrius National Lawyers Guild-Nacio- 

nalės Advokatų Gildijos išrinko specialę komisiją, kuri 
tyrinės einančiąją 12-kos komunistų vadovų; bylą. Ko- 
misijon paskirti žymūs advokatai, kurie žiūrės, ar teisė
jas, pirmininkaująs toje byloje, elgiasi taip,! kaip turė
tų bešališkas teisėjas elgtis, ar jis suteikia teisiamųjų 
gynėjams užtenkamai laisvės parodyti džiūrei faktus, 
liečiančius jų klijeutus ir 1.1.

Niūjorkiškis Gildijos skyrius yra bene patsai didžiau
sias visoje Advokatų Gildijoje ir jin yra susibūrę daug 
ir žyjmių advokatų.

, Kas Skaldo Darbininkų Eiles?
CIO vadovai pasiryžo “sutvarkyti reikalus” šitos or

ganizacijos viduje taip, kad CIO būtų “vieningas ir 
drausmingas.” Jau per tūlą laiką pačios CIO viršūnės 
grąsino skritingų nuo jų pažiūrų nariams: jei jūs ne
klausysite, mes jums parodysime!

Praėjusią savaitę Saratoga Springs mieste (N. Y.) į- 
vyko niūjorkiškės CIO darbo unijų atstovų suvažiavi
mas. Čia ir vėl iškilo tas pats “reikalas.” Hollanderis ir 
kiti dešinieji CIO lyderiai pareiškė: jei kurios CIO uni
jos neklausys mūsų vadovybės, jos bus pajėga iš mūsų 
pastogės pašalintos. '

Dar kiti panašūs Hollanderiui lyderiai sakė: geriau* 
jūs, kairieji, patys išeikite iš CIO, kad nereikėtų mums 
jus išvesti.

Šiame suvažiavime buvo apie ketvirtadalis kitaip gal
vojančių delegatų. Jie kėlė balsą prieš tą netikusią ir 
pavojingą lyderių taktiką, kuri gali pasitarnauti ne dar
bininkams, bet kapitalistams, jų klasiniams priešams.

Mums atrodo,, jog CIO vadovai, dešinieji, negali supra
sti vieno paprasto dalykėlio,' būtent: .darbo unijos nėra 
politinė partija!

Kiekviena politinė partija turieteisę — moralę ir juri
dinę,— pašalinti iš savo eilių tuos narius, kurie atsisako 
pildyti partijos nustatytą politiką, kurie priešingi bend
rai partijos politikai.

Kiekviena politinė partija, jei ji yra verta to vardo, 
žiūri, kad jos nariai pripažintų ir kovotų už tuos prin
cipus, kurie'buvo nustatyti partijos narių daugumos su
važiavimuose ar kaip kitaip. /

Bet darbo unijos buvo sukurtos kitais tikslais. Darbov 
jinijas sudaro visokių politinių tendencijų darbininkai irjai_ ____ ____ ......... ___ __............
unijų tikslas nėra pravesti tokią politiką, kuriai pritar- 

*>■ tų visi nariai. Unijų tikslas kovoti už darbininkų būvio 
■Ę pagerinimą, kovoti už didesnes algas, nesikišant į politi

nes narių pažiūras.
▼ /X •• 1 • i • 1 • i it* i 1 • ♦ i • i •

vieni remia demokratus, kiti republikonus, treti socialis
tus, ketvirti komunistus arba progresyvius. Vadovybė 
negali.jiėms. padiktuoti, ką jie turi galvoti politiškai.

Bet CIO vadovybė, lyderiai, matyt, pamiršo tą princi
pą. Jie dabar mano, jog CIO privalo būti jų politinis

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
“JIE “APKURSTĄ” 

t PAGAL REIKALĄ
. Dienraštis Vilnis labai 

vietoje paima nagan lietu
viškus reakcijohierius, iš
keldamas aikštėn jų atsine- 
Šimą linkui fašistinio chu- 

, liganizmo siautėjimo New 
1 Yorko valstijoje Peekskill 
.apylinkėje. Vilnis rašo:

Būną ftiomentų, kada lietu-
- viškų reakcinių laikraščių re

daktoriai staigiai apkursta. 
Jie nieko negirdi ir nieko ne
mato, kada jiems patogu ne
girdėti ir nematytį.

Lig? vakar dienos 
“Draugas", ynel “Naujienos" 
nei žodeliu neprasitarė prieš 

t fašistinių padaužų, užpuolimų, 
.ant tų, ramių žmonių, kurie 
tūkstančiais susirinko išgirs
ti Robesono dainų.

Jokio kad ir menkiausio 
protesto mes negirdime iš jų 
pusės. Tai matot, kiek jiepis 
rūpi šios šalies konstitucija 
ir Teisių Bilius!

Kuomet kukluksiški geiig- 
steriai daužo gaivūs niekuo ne- 
prasikaltusiem žmonėm, - “Nau
jienos” .ir “Draugas” šventa- 
blyvai tyli. žmogaus teisių 
gynimas jiems visai- svetimas 
dalykas. Jie ne tik nekovoja 
prieš fašistinį pavojų.. Jiems 
Susiparalyžiuoja liežuvis net 
menkiausiam užprotesthvimui.

Ar' tas nerodo, kacį tiems 
ponams ęlemokratijos princi
pai visai svetimi?

O kiek jie prideklamuoja 
apie demokratiškumą ir lais
vę tais klausimais, kuomet to 
reikalauja interesai jų kreivos 
politikos. Tuomet jų lliežuvį 
apsėda niežai. Tuomet jų de- 

; klamacijoms nėra galo,
Koks neribotas veidmainiš

kumas !

EVENGELIJA KOVOS 
KOMUNIZMĄ

- Mūsų laimingas į kraštas 
susilaukė dar vieno i nepa
prasto svečio. So. Bostono 
Darbininkas garsiai prane
ša, kad pribuvo tiesiai iš 
Italijos “garsusis Italijos 
pamokslininkas misjjonie^ 
rius, kun. Riccardo \ Lom
bardi, Jėzuitas.” Toliau su
žinome, kad jis įpribuvęs 
mokyti amerikiečius, kaip 
kovoti ir nugalėti komuniz-. 
mą.

Jėzuitas • Lombardi tvir
tina, kad komunizmūi nu
galėti neužtenka nei Mar
shall Plano, nei atominės 
bombos. Pasak Darbinin
ko : “Jiš moka įtikinti, kad 
jeigu mes neįgyvendinsime 
Evangelijos mokslo, mes

nepajėgsime /’nugalėti di
džiausio krikščionybės prie
šo — komunizmo.” .1

Kas įdomiausia, tai kad, 
visi nusira’minkite, “tėvas, 
Lombardi tbigia, kad ko
munizmas, visai to nenorė
damas, ruošia dirvą krikš
čionybės atsigimimui.”

Mums labiausiai patinka 
šito jėzuito misijonieriaus 
sękamas pareiškimas. Jis, 
tartum pirštu rodydamas 
Darbininko redaktoriams, 
kurie taip yra susižavėję 
atominės bombos galybe, 
šaukia: ’ '

“Atominės bombos nesunai
kins komunizmo — sako TS 
vas Lombardi. — Kad ji ko
munizmą ir suklupdytų, tai 
jis vėl iš griuvėsių atsikels, jei 
daugelis šeimų tebegyvens lin-_ 
dynėse ir rūsyse, be oro ir 
šviesos. Tokioms sąlygoms te
besant, negalime stebėti, kad 
tie vargdieniai stengsis page, 
^inti savo biiklę revoliucinė 
mis priemonėmis .. . Komunis
tai turi vadovybę, pasaulis jos 
neturi. Anti - komunistai lau
kia kažkokio aiškesnio įkvėpi
mo' ateityje.. Tas įkvėpimas 
jau seniai yra duotas;. Jis glū
di Evangelijoj”. (Darh., rug
sėjo 9d.).

s Lauksime, 
ninko bosas 
navičius -ir
kun. Miciūnas liausis ko
munizmą plūdę, o pradės 
mokytis jėzuito tėvo Lom
bardi evangelijos. Jo misija 
bus skaitoma pilnai pavy
kusią, jeigu jai pavyks nors 
šiuodu kunigu atvesti “prie 
dvasios šventos.”

kada Darbi- 
kunigas Urbo- 
Draugo bosas

' • 1 s

Jubiliejaus Atžymėsimas

KUR TEISĖJAI NEGALI 
SAUVALIAUTI

Vilniaus Tiesoje buvęs 
smarkiai pakritikuotas vie
nas Panevėžio teisėjas už 
nesilaikymą tarybinių įsta
tymų. Kaip kunigų Drau
gas paduo’da, Tiesa pasa
kius:
A “Tarybinis teisėjas, kaip 
žįnOma, turi vadovautis ta-ma, tūri vadovautis ta
pybiniais įstatymais. Bet Lv 
sui, matyt, tas nerūpi. Jam 
iš viso nerūpi tarybiniai 
įstatymai, štai praėjusiais 
metais jis, taip pat laužy
damas tarybinius įstaty
mus, išmetė į gatvę lietui 
lyjant, darbininkės stacha- 
novietės Lazauskienės daik-. 
tus kaip tik spalių revoliu
cijos šventės išvakarėse, 
tuo pasityčiodamas iš tary
binių įstatymų ir iš didžio
sios darbo žmonių šventės.” 

b nuo savęs Draugas 
priduria: “Tiesa reikalauja 
skubiai iš teisėjoj vietos iš
mesti Panevėžio teisėją Li- 
są. Toks yra bolševikinio 
teismingumo vaizdelis...’’ 
(D., rugs. 10 d.)

Bet kiekvienas bešališkas 
žmogus pasakys, jog teisy
bė ir teisingumas yra Tie
sos pusėje. Socialistinėje 
šalyje nepripažįstama jo
kios neliečiamybės' niekam. 
Ar teisėjas ar valdininkas 
plakamas kritikos rykšte, 
jei jis sulaužo tarybinius Į- 
s tą tymus, jei jis nusižengia 
prieš liaudies interesus. Tai 
gali nepatikti klerikalams, 
bet Aabai patinka darbo 
žmonėms. • :

Susidėjufc daugeliui me
džiagos jubiliejinei laidai, 
turime atidėti jos išleidimą 
iki rugsėjo 30-tos. Vietoje 
rugs. 16-tos (kaip buvo ori
ginaliai į planuota), dabar 
išeis rugsėjo 30-tą. Jubilie
jinė laida bus iš 3-jų sekci
jų po 6-šius puslapius.

Dėl jubiliejaus atžymėji- 
mo šiuom kartu gavome fi
nansinės paramos nuo se
kamų geradėjų:

A. J. Navickas iš Haver
hill, Mass., ant.blankos su
rinkęs $33.00. Per jį aukojo 
šie asmenys:
Walter Račkauskas $5.00 
August S. Kazlauskas 
A. P. Dambrauskas
A, J. Navickas 
V. Kansevičius 
J. Masevičius 
P. Avens
B. Gumauskąs 
J'.' Stančikas 
E. Radezevičienė

George Shimaitis

too
1.00

Per jį

$10.00 
5.00 
1.00 
1.00 
1.00

Kauno Muzikinės Komedijos Teatras
Kaunas. ‘ Muzikinės ko

medijos teatras Kaune, ku
rio gastrolinius spektaklius 
turėjo, piįogos pamatyti ir 
Vilniaus 
Įia£ egzjf 

\arj 
ryįjinės

AFL American Federation of 
Musicians prezidentas James 
C. Petrillo pagrasino ištrauk
ti orkestrus iš visų New Yor- 
ko teatrų, viešbučių, kafejų,ir 
užeigų dėl jurisdikcijos ginčų 
su kita menininkų; organizaci
ja AFL pastogėje -— Ameri< 
can Guild of Variety Artists.

mė, f o rma- 
io 1940 ne
įkurtas ta- 

vyriausybės. Bet 
dabartinė teatro sudėtis sa
vo egzistavimą pradėjo , tik 
po to, kai iš vokiškų oku
pantų buvo išvaduota Ta
rybų Lietuva. Teatras buvo 
įkurdintas buvusio “Metro
politeno” kino-teatro pa
talpose, drauge su “Jauno
jo žiūrovo teatru.” Šio ki
no-teatro patalpos nepritai
kintos šiam teatrui ir, be 
abejo, iki šiol teatrui teikia 
nelengvas ir labai nepato
gias darbo sąlygas.

Per pastaruosius metus 
teatras padarė žymią pa
žangą visais atžvilgiais: ak
torių kolektyvo auklėjimo, 
repertuar. suaktualinimo ir 
finansinio plano vykdymo, 
atžvilgiais. 'Šiuo metu teat
rus turi savo repertuare 
dešimt operečių ir du bale
tus, kurių tarpe ketvertą- 
penketą tarybinių operečių. 
Vien tik per paskutin. dar
bo 1 sezoną teatras pastatė 
šešetą naujų veikalų, bū
tent, operetę ' “Bajaderę”, 
baletą “Užburta fleita” ir 
“Orlekinada”, rusįšk. klasi
nę operetę “Baudžiaunin-' 
ke” ir dyi tarybines opere
tes: “Laisvasis vėjas” ir 
“Vienuolika nežinomųjų”. 
Aktorių kolektyvui stiprin
ti ir papildyti teatras įsi
steigė vaidybos studiją. '

Šio teatro pažangai pa
siekti daug padirbėjo jo va
dovybė (direktorius Buiša 
ir režisierius Čaikauskas). 
Greta talentingų šio teatro

aktorių,:.jau seniau pažįsta
mų Andrejevo' ir Kudabai- 

■ tės, naujoji' teatro vadovy
bė išauklėjo naują būrį jau
nų aktorių, kurių tai'pe pir
miausia reikia atžymėti .to
kius draugus, kaip Rimke
vičių, StecKaitę, Kontrima
vičių, Valiutavičiūtę, Balse
vičių, Stanevičių,^ Mikalaus
ką, Bočkaūską, Duršlioką, 
Grigą ir kit.

Kaip vertingiausią teatro 
nuopelną reikia laikyti ta
rybinių operečių pastaty
mą, iš kurių tik “Vestuvės 
Malinovkoje” į repertuarą 
įėjo pirmaisiais atkurto te
atro metais. ' ,

Gastrolių Vilniuje j metu 
iš pastaruoju laiku pastaty
tų tarybinių operečių bene 
geriausiai pavyko herojinė 
muzikinė komedija “Išsilie
jo jūra plačiai”. Spektaklis 
vaizduoja Didžiojo Tėvynės 
karo meto laikotarpį, 1943 
m. Leningrado vieno kate
rio įgulos gyvenimą ir ko
vą.

Herojinių personažų cen
tre — komjaunuolė Eleny 
(akt. J. Steckaite) ir Ček- 
riginąs — katerio mašinis
tas (akt. Vyt. Rimkevi
čius). Elena ir čekriginas 
— išauklėti ir užgrūdinti 
Lenino - Stalino partijos. 
Jų tikėjimas garbinga per
gale pagrįstas'visos liaudies 
darbu ir ryžtu. Jie veržliai 
vykdo visus partijos, ir vy
riausybės nurodymus ir sie
lojasi, kada pd įvykdytų 
žygdarbių ilgai tenka lauk
ti naujų kovinių uždavinių.

Režisierius St. Čaikaus
kas teisingai. pastatė > sau 
uždavinį — duoti spektaklį, 
kuris parodytų tarybinių 
jūreivių giedrią nuotaiką.

įrankis rėmimui Trumano doktrinos, Marshallo plano ir 
Šiaurės Atlanto Sutarties.

Kas tam priešinasi, tą šitie lyderiai rengiasi išvesti iš 
CIO gretų!

Tai skandalas!
Prieš jį turėtų visi darbininkai kovoti!

veiksme. Aktoriai drg. drg. 
L, Stanevičius; JC Mikalau
skas ir Vyt [Rimkevičius 
(katerio įgulos jūreiviai) 
teisingai, suprato režisie-

(Tąsa 4-me pusi.)

5.00 
5.00 
5.00 
4.00 
2.00 
2.00 
1.00 
1.00 
1.00 • v 1S

Brockton, Mass., ant blan- 
kos surinkęs prisiuntė $22.- 
00. Per jį aukojo:
Helena Rindzevičienė 
George Shimaitis 
John Sireikis 
Charles Peslys 
John Vaitiekūnas < 
M’. Budrikis 
W. Kelly 
John Grigas

$5.00 
5.00 
3.Q0 
3J)0 

/2X)0

r:OQ
1.00.

Stanley Penkauskas iš 
Lawrence, Mass., jau tur
būt penktu kartu prisiuntė 
parinkęs aukų. Šiuom kartu 
prisiuntė $21.90. Per jį au
kojo: .
Kastantas Vaikšnoris 
William Cassy 
K. Kizulis
Sophie 'Penkauskas
Stanley Penkauskas 
A. Raskaw
I. Sukackis 
V. Kralikauskas 
A. Večkys
P. Garjonis

J. Rudis
Draugė (lawrenciete)

• e

$4.00 
2,00 
2.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00

- 1.00 
1.00

ir pri- 
dovanų

3.00 
2.00 
1.00 
1.00

F. Lincauskas 
P. Milius 
John Chulada 
O. Dioks

M. Barnętt iš Hartford,
Conn, surinko ant blankos 
ir prisiuntė $18.00. 
aukojo šie asmenys 
Alex Klimas ’ 
John Barnett
I. Širvyda 
Joe Giraitis 
Agnes Giraitienė

A.: P. Dambrauskas su
rinko ant blankos 
siuntė jubiliejinių 
nuo šių asmenų:

A. Maziliauskas
J. Saulėnas
K. Makūnas 
A. Beržilionis

Per Oną Yokštienę iš 
Marlboro, Mass., jubilieji
nių dovanų aplaikėme $6.- 
00. Ji pati aukojo $5.00 ir 
Domicėlė Yankauskas au
kojo $1.00.-

Pradžioje šio, 
Easton, Pa., mirė 
Urba, ilgų metų Laisvės 
skaitytojas ir rėmėjas. Jo 
atminčiai brolis Martynas 
Urba apdovanojo dienraštį 
Laisvę su $100.

Pradžioje pereitos savai
tės aplankė dienraščio į- 
staigą V. Deksnys iš Stam
ford, Conn.' 
dienraštį pe:

J. ir M. Si 
terbury, 
dienraščmi 
nuo savęMr 
vičiaus 
$1.00.

Daugiau asmenų savo i- 
niciatyva prisiuntė jubilie
jinių dovanų:
John Daimont, Pittsburgh,

Pa. $5.00
I. J. Bartkus, Oxford,

N. Y. '/ 
R.Kurbiūuskas

Širdingai ačiuojame 
kavusiems. ir parinkusiems 
aukų dienraščio paramai.

Laisves Administracija.

mėnesio 
Stanley

ir apdovanojo 
kiais doleriais, 
nkūnai iš Wa
lin., prisiuntė 
10.00 dovaną 
nuo J. Yakule- 

iš Oakland, Conn.,

3.00
1.00
au-

CIVILINIU TEISIŲ
GYNIMUI AUKOS

Aukų gauname, bet galė
tų būt geriau. Jums yra ži
noma, kaip svarbu yra .ci
vilinės teisės. Jūs’’ matote 
spaudoje, kad tos teisės yra 
spaudžiamos — baridomos 
sunaikinti. Dar vis ‘tebeina 
teismas 12-kos plačiai žino
mų Amerikos darbininkų 1 
vadų New Yorke. Šiai bylai 
reikalinga finansinės para
mos — ir tą paramą gali 
teikti tiktai tie, "kurie įver
tina civilines teises./ Tad 
prašome jūsų pagalbos — aukotojams, 
finansinės pagalbos.

Šį sykį gavome aukų se
kamai :

B. Kalakauskienė, Brook
lyn, N. Y. surinko $17 se
kamai :

A. ir B. Kulakauskas, $10.
E. ir J. Baziliauskas, Ne

wark, N. Jv $5. <
,A. ir K. Blaltaitis, $2.

A. Petrokas, Chicago,

W. Katinas, Cliffside, 
N. J., $2.

Tai tiek šį sykį. Laukia
me daugiau aukų nuo gerų 
prietelių.

Čekius ar, money orde
rius išrašykite Civil Rights 
Congress vardu ir prisiųs- 
kite Lietuvių Komitetui, 46 
Ten Eyck Street, Brooklyn

ėkojame viršminėtiems

Liet. Kom. C. T. K., susi
deda iš sekamų asmenų:

V. Čepulis, pirm., V. Bun- 
kus, ižd., L. Kavaliauskaite, 
sekr., nariai: Geo. Wareson 
ir K. Briedis.

Iš Rochester, N. Y., gau
ta blanka ir $6 sękamąi:

Po $1: • P. Čerešką, J. 
Evans, J. Vaivada, G. Moc
kevičius,. Šimaitis ir J. 
Stanley.

P. S. — Čia neskelbia
mos tos aukos, kurios buvo 
kitų draugų paskelbtos at
skirais pranešimais. Neap
simoka du sykiu kartoti.

Nuo pavienių gauta:
Julia Wernęr, Cleve

land (Richmond Hts), 
Ohio, $20. * _

Geras brooklynietis, $10."
Jonas Marcinkevičius,

Harrison. N. J.. $10.
V- Deksnys, Stamford, 

Conn., $5.
A. Mikalauskas, Rock

DRUSKA PIKTŽOLĖMS 
NAIKINTI < 

z

Burokų daržui apvalyti 
nuo paprastų piktžolių už- . 
tenka paprastos druskos; i 
nereikia jokių naujųjų nuo-7 
dingų chemikalų, kaip pa
tyrė žemdirbinių^Nevv Yor- 
ko valstijos bandymų stotis. 
Pataria kiekviename galio
ne vandens ištirpdyti t po 
svarą druskos ir tuo skie
diniu laistyti piktžoles. Sa
ko, taip sūdytas vanduo ne- 11*11 1
liams



Ne, Tai Įvyko Ne Berlyne. 
Bet ųPeekskill, 1949 M.

/moliu? vr» laimingas tada, ka 
-ahn^s o 'alinga* tada, kada orga 

•izuotas ir apsišvietęs. Ar jau priklauso
te darbo žmonių reikalus ginančioje drau
gijoje? Ar gavote jai naujų narių?

Ji Yra Komuniste”
tebeatsimenu vie-

Kas nors iš mums mielių žmonių atida
vė gyvybę už laisvę nuo fašizmo. Tačiau 
ateities laisvė ir taika priklausys tiktai z
nuo gyvųjų budrumo. Mobilizuokit žmo
nes taikai užrašymu dienraščio Laisvės!

Rugsėjo 4-tą 25 tūkstančiai yyi’ų, moterų ir vaikų su
sirinko į Peekskill, N. Y., išgirsti Paul Robesono dainas 
ir apginti jo teisę dainuoti ir žmonių teises jo klausytis. 
Koncertas įvyko po fašistinių gaujų išardyto rengtojo 
savaite anksčiau. Apie įvykusįjį rašo Mrs. Gita Potash 
prisiektame liūdyme:

Sekmadienį, rugsėjo 4-tą, i pat vietos, iš kurios apmėtė 
----  - ir aš buvome važiavusią ją pirm mūsų 

mašiną. Skriejo kaip tiktai
mano vyras 
Paul Robesono koncerte 
Hollow Brook Golf Course, 
netoli Peekskill, Westches
ter apskrityje, esančiame 
pietiniame New Yorko dis- 
trikte.

Apie 4 valandą po piet, 
ne už ilgo po užbaigos kon
certo, mes ruošėmės iš ten 
išvažiuoti. Mano vyras vai
ravo mano mašiną, aš sėdė
jau greta jo priešakinėje 
sėdynėje, b trys asmenys sė
dėjo užpakalinėje sėdynėje, 
tarpe jų Ray Lev, koncertų 
pianistė, ir Will. Geffner, 
narys Fur Workers Unijos, 
kurios mano vyras yra vir
šininku. Mūsų mašina bu
vo penktoji ar šeštoji išva
žiuoti iš'pikniko vietos. Pa
sijudinus iš vietos, aš ma
čiau ir girdėjau tūlą uni
formuotą policistą tenai sa
kant — “gerai — važiuoki
te.” Išvažiavus pro vartus 
ant kelio policija, kuri su
sidėjo iš uniformuotos ir 
valstijos -traperių, parodė 
mums suktis kairėn siauru, 
grįstu keliu, einančiu pro 
pikniko vietą. Pradėjus tuo 
keliu važiuoti, pastebėjau 
policiją ir valstijos trape
rius vyriausia susibūrusius 
kairėje kelio pusėje, tai yra 
toje, kuria ėjo mašina ir ku
rioje mano vyras sėdėjo ir 
vairavo.

Mums pavažiavus visai 
netoli mano vyras turėjo su
lėtinti važiavimą ir sustoti, 
nes mašinos pirm mūsų lė
tai ėjo ir pradėjo sustodinė- 
ti. Priešais mus stovintieji 
uniformuoti policistai mojo 
sulėtinti važiavimą ir susto
ti. Kuomet pirm mūsų va
žiavusioji mašina beveik su
stojo, ji buvo aprhėtyta ak
menimis, daugiausia iš kair. 
pusės. Aš mačiau vieną la
bai didelį akmenį pataikant 
į priešakinį ratą ir tuojau 
po to mašina pašlijo ant vie
no šono. > .

Akmenis metė žmonės, 
stovėjusieji greta unifor
muotos policijos ir žmonės, 
stovėjusieji užnugaryje jau 
metusiųjų akmenis, nuėju
sių atsinešti daugiau akme
nų.

Man buvo nuostabu, kad 
tuos akmenis mėtant poli
cistai tik Stovėjo, nebandė 
stabdyti tuos mėtytojus, sto- 

* vėjųsius greta jų ir jų už
nugaryje/

Po.apmėtymo pirm mūsų 
važiavusios mašinos, polici
ja nei nebandė eiti prie tos 
mašinos, tik pamojo važiuo
ti pirmyn, mašina nuvažia
vo.

Mano vyras važiavo pas
kui jau apmėtytąją mašiną, 
bet jo mašina taip pat buvo 

' sulėtinta mojimu ten stovė
jusių policistų — abiejų: 
valstijos traperių ir vieti
nės policijos. i

Kai tik mano vyras pa
klausė policijos signalo, mū
sų mašina taipgi pradėta 
apmėtyti akmenimis iš tos

Gerai /tebeatsimenu vie
ną 1932 metų rudens, dieną, 
hooverinius laikus, kuomet 
“gerovė būdavo tik už kam
po,” bet apėjus visus kam
pus, kuriuos tik nuvargu
sios kojos galėdavo pasiek
ti, žmonės nerasdavo darbo 
nei kokios kitos gerovės. x

Kaistą einant su draugu 
Lorimer gatve kas nors įtei-

iš tos pat vietos, kur stove- kė mudviem po {lapelį, šau- 
jo policistai. | kiantį ateiti prie pašalpos

Pirm pat pradėjimo ap- klos patalpoje, 73 Meserole
biuro, buvusio senos moky-

mėtyti mūsų mašiną, mano 
vyras patarė mums užsida-
rineti langus ir laikytis klausiau draugo; * 
mašinoje nuslinkus taip ze-1 — Mūsų šapa tik laiki
niai, kaip galima ir apsi- naį užsidariusi. Matai, tą 
dangstyti kuo tik sugne- demonstraciją šaukia ko- 

-- : As bandžiau ap-| munistai. Laikraščiai visaip
I {pi v • •

St., Brooklyne.
' — Gal užeisiva? — pa-

— Mūsų šapa tik laiki-

Lietuvos Moterys ir 
Kolektyvinis Žemės Ūkis

biame. Aš bandžiau ; 
siausti savo vyrą žaketu ir 
laikyti jį tarp jo ir kairių
jų mašinos durų apsaugai 
mūsų abiejų.

Mažiausia trys į mus 
mestieji akmenys pataikė 
mūsų mašinos priešakinin 
langan, vienas iš jų rantuo
tas akmuo, trikampės for
mos, kuris pasiliko įstrigęs 
langan; dvi 'skylės tapo iš
muštos lange. Jiems krin
tant, stiklo skeveldros pa
sklido po visą mašiną ir tie
siog mano vyro veidan, ku
ris nebuvo uždengtas, kad 
galėtų matyti išvairuoti 
mašiną.

Po mūsų apdaužymo, sto
vėjusieji arti mūsų mašinos 
policistai nepriėjd pažiūrėti 
ar kas iš mūsų buvome su
žeisti. Jie nebandė stabdy
ti akmenų metėjus, tik su
šuko mums “važiuokite.” 
Faktinai, pravažiuojant pro 
šalį mačiau vieną valstijos 
traperį rodant į mus ir 
juokiantis, ir girdėjau jį 
Šaukiant, “gerai jums ko
munistams išgamoms.” 
t Mf. Geffner pasiūlė su
stoti, kad jis galėtų perim
ti vairuoti, bet mano vyras 
pasakė: “Ne, geriau važiuo
kime taip iki nuvažiuosime 
toliau nuo gaujos, kadangi 
policija yra susikliovusi su 
gauja, tad mes nuo jos pa
galbos negausime.” Už ke
lių minučių mūsų vairuoto
jai apsikeitė vietomis ei
nančioje mašinoje.

Pamačiau, kad mano vy
ro marškiniai buvo aptašky
ti krauju, jo veidas buvo 
kruvinas ir jis sakė, jog jis 
jaučia stiklo rėžius 'akyse, 
veide ir burnoje. Aš buvau 
apiberta stiklais, bet.tik bis- 
kelį apraišyta.

Toliau Mrs.. Potash savo 
liūdyme pažymi, kaip jie 
ieškojo pagalbos jos vyro 
sužeistoms akims.

Civilinėms Teisėms Ginti 
Kongresas New Yorke gau
na desėtkus pasirašytų lin
dynių apie tą žiajurią fašist. 
ataką, kurioje užpultie
ji, kaip ir Mrs. Potash, kal
tina policija, kad Ji visai ne
bandė gauja stabdyti, kad 
ji savo neveikimu akstino tą 
ataką.

Ar bandėt pasVėrti kiau
šinius? Kartais penktuku 
“pigiau” pirktieji atsieina 
brangiau už brangiuosius. 
Kuomet padedama aut 
svarstyklių, vienas tuzinas 
gali sverti iki 5-7 uncijų 
daugiau už kitą tuziną.

apie juos rašo, ragina juos 
iš visur vyti, gali dar kas 
atsitikti. Ko mums, ten lįs
ti ?

— Betgi sako; kad reika
laus alkanoms bedarbių šei
moms duonos. Badas.. .- bai
sus dalykas.

r— Tu dar nebadauji. 
Eik, kad nori, aš neisiu.

Mano draugas nukiūtino 
sau kortomis palošti netoli
mai esančion užeigon. Aš 
dar kartą pažiūrėjau lape
liu. Raginimas reikalauti 
alkanoms šeimoms duonos 
neleido ramia sąžine pro 
šalį praeiti. Eisiu nors pa
žiūrėti. i

Ties raštine stoviniavo 
daug žmonių. Juose įsimai
šiau ir aš. Būrelis apsupę 
grupę varganai atrodančių 
vaikų ir porą moterų įėjo 
raštinėn. Ne už ilgo vidu
je pasigirdo lermas. Sužiu
rome į duris ir, pamatėme 
kaip, keli petingi vyrai 
stumte išgrūdo iš raštinės 
ką tik ten nuėjusių grupę.

Iš buvusiųjų įėjusių vi
dun grupės apijaunis vyras 
pasišokėjo ant nedidelio pa- 
stoliuko, ant kurio išstaty
ta stovėjo ne labąi didelė 
vėliava, ir pradėjo sakyti 
kalbą.' Iš jo supratau, jog 
tas būrelis buvo varde šio 
susirinkimo pasiųsta dėle- 
gacija prašyti pašalpos '— 
ne sau, bet tiems vaikams 
su jų motinomis. Jis ragino 
organizuotis, tikrindamas, 
kad per organizaciją ir vei
klą darbo žmonės gali gau
ti darbo ar pašalpos, gali iš
sikovoti nedarbo apdraudą.

Po jo tapo pristatyta jau
na mergina, studentė. Rody
dama į varganus laikus ir 
į kartu (su jais iš pašalpos 
biuro išstumtas jų mptinas, 
mergina smerkė tą sistemą, 
kuri leido išmesti iš darbo 
tų šeimų maitintojus ir da
bar juos alkstančius atstu
mia nuo pašalpos.

Iš sekamos gatvės. pasi
girdo auto sirena ir bema
tant iš už kampo pasirodė 
to laikotarpio “gerovė” —- 
nuogomis lazdomis policija, 
kuri metėsi ant kalbėtojos. 
Sąmišyje nebepamačiau, ką 
jai padarė — gal sudavė 
lazda, o gal tik -lįustūmė 
nuo pastolio. Tik policijai 
pravaikius žmones pama
čiau, kaip iš-jos burnos py
lėsi* kraujas, gražios jos lū 
pos buvo pavirtusios dide
liais mėlynais guzais, o sau
joje laikėsi išmuštus kelis 
priešakinius dantis.

Kalbėtoją nuvežė polici-

jos. nuovadon, areštavo, pas
kui teisė. ; ,

f — Už ką ją sumušė? Už 
ką areštavo? — klausinėjo 
išgirdusieji sąmišį ir atbė
gantieji pažiūrėti jo '^prie
žasties 
vi ai.

— Ji yra komunistė. Ji 
kalbėjo, 
bedarbiams darbo arba pa
šalpos, — atsiliepė kas nors 
iš būrio.

— Komunistė?
— Tai tie, tokie komu

nistai! — tūlas kartojo nu
stebęs. !

Nežinau, ką jie^apie ko
munistus pamąstė. Man ta 
komunistė mergaitė, jos pa
mėlynavus veidas, jos dan
tys saujoje, jos kraujo la
takas ant gatvės ilgai neiš
ėjo iš minties, prisimindaJ tus buržuaziniai nącionalis- 
vau ją su pagarba, nors 
kartais ateidavo mintis, jog 
jinai gal veltui nukentėjo.

— Vargiai mūsų amžiuje 
galėtų ateiti gadynė, kad 
netekęs darbo žmogus gau
tų iš kurs pramitinjui pini
gų? — abejodavau ne kar-

kaimynai ir praei-

kad reikia duoti

Birželio menesį Vilniuje įvyko Tarybų Lietuvos kolek- 
tyviečių moterų suvažiavimas. Jai buvo dideįis ir įspū
dingas suvažiavimas. Mat, Lietuvos vyriausybe ir visi 
Lietuvos žmonės daug dėmesio kreipė į‘ šį suvažiavimą. 
Apibūdindama suvažiavimo rezultatus, Vilniaus Tiesa 
(birž. 24 d.) rašo:

Vakar Vilniuje pasibaigė 
įspūdingas kolūkiečių - mo
terų suvažiavimas. Neuž
mirštamą vaizdą sudarė šis 
suvažiavimas.

Suvažiavimo dalyvės—dar
bo valstietės, kurios ilgus 
metus buvo engiamos ir iš
naudojamos dvarininkų ir 
buožių, buvo beteisės ir už
guitos. Viena po kitos ėjo 
jos į tribūną ir pasakojo 
apie savo sunkią, prakeiktą 
praeitį&iš kurios jas išvada
vo tarybų valdžia.: Ilgus nie

tai kalė į galvas darbo vals
tietėms, jog jų darbas yra 
suktis apie krospį, liuobti 
gyvulius, gipidyti vaikus. 
Ilgus metus reakcin. kata
likų kunigai, antrindami 
buožiniams melagiams ir 
vykdydami išnaudotojų va
lią, draudė dievo vardu 
moteriai domėtis kuo nors 

Apie nedarbo apdraudos kitu, išskyrus krosnį, tvar- 
čekį tuomet nedrįsdavau nei 
svajoti. >Tačiau komunistai 
ir jų talkininkai už tai vis 
kovojo ir kovojo. Milijonai 
darbo žmonių, kurie komu
nistų nematė atviroje kovo
je, ir ' šiandieną eidami 
krautuvėn pirktis maisto 
už nedarbo apdraudos čekį 
gal būt nežino, kad jie tą 
čekį gavo ir duonos gaus 
dėka išmuštais dantimis ko
munistei mergaitei ir ki
tiems tokiems, kurie už tai 
kovojo. į • A-a.

>—--- - ---- ■■■-

Rochester, N. Y. 
ii ■ . ....

Moterų . Klubas kviečia 
visus į; draugišką pobūvį - 
pikniką, ruošiamą tikslu 
darbininkų klasės reikalus 
paremti! Jis įvyks jau šį 
šeštadienį," rugsėjo 17-tą, 
pas Bekešius sode, 913 Ave
nue D j Kad ir lytų, Į pikni
kas vis vieūa įvyks, nes vie
tos užteks visiems pastogė
je — bute ir verandoje.

# Klubietė.

Pataisa-Pastąba

tą ir bažnyčią. Išnaudotojai 
ir "jų samdytieji < melagiai 
stengėsi laikyti darbo vals
tietę skurdo ir prietarų ne
laisvėje, kad lengviau būtų 
ją išnaudoti, paversti beža
džiu darbo galviju.

O štai tarybų valdžios są
lygomis suvažiavo darbo 
valstietės iš visos Lietuvos 
ir^ kartu su Lietuvos Komu
nistų partijos Centro Komi
teto ir respublikos vyriau
sybės vadovais svarstė ir 
sprendė svarbiausius valsty
binio gyvenimo klausimus.. 
Ir valstietės pasakojo apie 
tą džiaugsmingą, kupiną 
kūrybinio darbo ir pasiryži
mo gyvenimą, kurį jos pra
dėjo, stodamos į kolektyvi
nių ūkių' gyvenimo kelią. 
Jos pasakojo, kaip kolekty
vinio ūkio santvarka užtik
rina joms sotų ir pasiturin
tį gyvenimą, apie kurį jos 
praeityje ir svajoti nedrįso. 
Ne viena iš kalbėtojų nuo
širdžiai pasisakė suvažiavi
mui apie tai, kokie Juokingi 
atrodo dabar jai tie abejoji
mai, kuriė kankino ją anks
čiau, kol ji dar svyravo dėl 
stojimo j kolektyvinio ūkio

šioRugsėjo 7-tos laidoje 
skyriaus antrosiųs špaltos 
apačioje tilpo * beprasmis 
raštelis po antrašte -sudė
jimas stiklinėm” Turėjęs 
aiškinti apie pomidorų ke- 
navimą, raštas kaip nors 
atitrūko nuo savo antraš
tės, jo • pradžia po antraš- 
čiuke “pradėjus darbą” įė
jo laikraštin rugpjūčio 31- 
mos laidoje, tad patekusi 
laikrąštin be prierašo (rug
sėjo 7-tą) rašto užbaiga ne
teko prasmės.

Atsiprašome skaitytojų. 
Sk. Vedėja.

Moterys - kolūkietės, su
sirinkusios į savo suvažiavi
mą, savo kalbose ryškiai pa
rodė, jog jos gerai supran
ta, kad kuo didesni bus ko
lektyvinių ūkių .pasiekimai, 
kuo stipresni ir geriau su
sitvarkę bus esantieji kolek
tyviniai ūkiai, tuo greičiau 
bus pasiekta visiška kolek
tyvinių ūkio santvarkos per
galė Tarytų Lietuvoje. Ma
ža įsteigti kolūkį. Reikia 
dar pasiekti, kad jis' būtų 
tikrai stiprus, kad jis kles
tėtų. Todėl reikia nenuilsta
mai stiprinti kolektyvinius 
ūkius. Reikia kovot dėl auk
štų* derlių, gerai 
prižiūrėti pasėlius, 
pasirengti derliaus pinčiai 
ir laiku, be nuostolių nuijn- 

 

ti bręstantį turtingą deglių. 

 

Reikia hėnuilštamai vykdy-

Didžiosioms šeimoms ar
ba ir mažesnėms, bet turin
čioms tinkamą pasidėjimui 
vietą verta cĮaugmeniškai 
pirkti kenuotus ir džiovin
tus vaisius. Perkant gra- 
žiose dėželėse ar po mažai ti tą didžiąją^ kovinę pro- 
užmokajne’ už ekstra darbą gramą, kiirią nubrėžė dar- 
ir už pakelius. bo žmonėms partija ir vy-

riausybė trimečio planu gy
vulininkystei išvystyti, di
dinti gyvulių skaičių, kelti 
jų produktyvumą. Siekiant 
stiprinti kolektyvinius ū- 
kius, būtina stiprinti juos 
organizaciniu požiūriu, ko-i 
voti prieš lygiavą ir nuas-! 
meninimą, stiprinti briga
das ir grandis, nuolat plės
ti ir didinti visuomeninį 
kolūkio turtą — kolūkiečių 
gerovės pagrindą. ' \

Visi šie uždaviniai negali 
būti įvykdyti be ryžtingos! 
kovos. Kolektyviniai ūkiai 
yra nauja mūsų krašte, o 
nauja nesivysto be kovos 
prieš sena. Šitą njintį su 
liaudiška išmintimi išreiškė 
viena suvažiavimo' dalyvių 
— Kidulių valsčiaus kolū- 
kietė Motina-Didvyrė Bas- 
tienė. Vaizdžiai papasakojo 
draugė Bastienė apie savo 
gyvenimą. 18 vaikų pagim
dė jinai, ir skurdas bei var
gas buvo jos likimas buržu
aziniais laikais. Nebuvo me
tų, kad jai netrūktų duo
nos. Jeigu rugiapiūtei lik
davo centneris duonos, tai 
buvo manoma, jog tai labai 
gera. — O dabar kolekty
viniame. ūkyje, — pasakojo 
draugė Bastienė, -r aš tu
riu dar 2 tonus grūdų. 
Draugės moterys — kalbėjo 
ji, — nepatingėkite ir atva
žiuokite pas mus pasižiūrė
ti, kaip mes gyvename. Ir 
galite maisto nesidėti — aš 
jus pamaitinsiu, — pareiš
kė ji su pasididžiavimu. 
Draugė Bastienė pabrėžė, 
jog dėl kolektyvinių ūkių 
sėkmės reikia nenuilstamai 
kovoti. Vaizdžiai papasako
jo ji, kaip savo laiku atsili
kę žmonės nenorėjo išsiža
dėti žagrės ir įrodinėdavo, 
jog plūgais gadinama žemė. 
Vėliau, atsiradus kuliamo
sioms, tie atsilikėliai saky
davo, jog geriau esą kulti 
spragilais, nes mašina, esą, 
neiškulianti švariai. —- Ir 
dabar atsilikėliai, — kalbė
jo draugė Bastienė, — mė
gina įrodinėt, jog, esąį trak
torium negera arti.

Tai išmintingi žodžiai, ir 
jie tuo labiau įsidėmėtini,' 
kad buožės stengiasi išnau
doti atsilikimą ir prietarus, 
kad kovotų prieš kolektyvi
nių ūkių santvarką. Štai dėl 
ko negalima laukti, kad ko
lektyviniai ūkiai plėsis, ir 
stiprės savieigos būdu, be 
atkaki, ir ryžtingos kovos. 
Nėra jokio abejojimo, jog 
moteryskolūkietės, įkvėp
tos savo suvažiavimo nuta
rimų, su dar didesniu pa
siryžimu stos į kovą dėl par
tijos ir vyriausybės nutari
mų vykdymo.

Geriausios lietuvių tau
tos dukros nesigailėdavo jė
gų kovoje dėl savo gimtojo 
krašto, dėl savo tautos ge
rovės. Aukso raidėmis įra-^ 
šyti į lietuvių tautos\sto- 
riją vardai tokių didvyriškų 
lietuvių t'autos dukrų kaip 
Krastinaitė

3 pusi.—Laisvė

Melnikaitė, Sukackienė, ku
rios argi savo gyvybės ne
pagailėjo dėl lietuvių tautos 
laimės ir laisvės.

Negali būti jokio abejoji
mo, jog geriausios lietuvių 
tautos dukros nepagailės sa
vo jėgų ir pastangų kovoje 
dėl visiškos kolektyvinių 
ūkių santvarkos pergalės 
Tarybų Lietuvoje kovoje dėl 

. to, kad lietuvių tauta bro
liškoje didžiosios Tarybų 
Sąjungos tautų šeimoje vis 
sparčiau žygiuotų į komu
nizmą.

Šeimininkėms
Skyrių Veda E. V.

Malta Mesa su Grybais
Puse svaro sumaltos jau

tienos ir tiek pat veršienos 
nedidelis kenukas grybų 
2 riekelės duonos .
pora svogūnų k
1 kiaušinis
2 šaukštai riebalų
2 puodukai tomačių 
mažas baksiukas spaghet-

ti
šaukštukas druskos, žiup- 

snytis pipirų.
Pamirkyk duoną vande

nyje ar piene, sumaišyk su 
mėsa,' dėk druską, pipirus, 
sukapotus grybus, vieną 
svogūną, kiaušinį. Suvoliok 
į apvalias boliukes, apveik 
miltais. Pakepk kitą svogū
ną svieste, sudėk ten mėsą, 
apkepink, užpilk tomatėmis 
(gali turėti biskį palikus 
grybų čionai įdėti). Gerai 
uždengk ir pašutink apie 
pusę valandos.

Išvirk spaghetti sūdyta
me vandenyje, nusunk ir 
ant jų užpilk mėsą.

Gydytojai pataria pri
pratinti vaikus .gerti., pa
prastą tyrą pieną, be pri- 
dėčkų. Taip įpratę, jie gel's 
pieną su apetitu, o valgy
mas su apetitu visuomet ge
riau tarnauja sveikatai.

Džiovintus vaisius ar grū
dus reikia nuplauti pirm 
pamerkimo ir virti tame pa
čiame vandenyje, kuriame 
mirko.

Today’s Pattern

ir 
pažymėjimu formos numerio 
ir dydžio, siųskite: Pattern 
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[ • XXVIII
Tą pačią dieną mus visus prajuokino 

Berežnojus. Aš buvau jį pasiuntęs su
stiprinto būrio priešaky žvalgybon mūsų 
pėdsakais, pavesdamas jam nueiti iki 
Kodros ar iki susiliečiant su priešu ir 
gauti tikslių duomenų apie Korostenio ir 
Žitomiro grupuotes. Įsakiau siuntinėti 
iš kelio pranešimus per ryšininkus. Pir-. 
mas pranešimas atėjo* nuo pervažos, kur 
mes buvome triuškinę elzasiečius. Berež
nojus pranešinėjo apie gynybą, apie skai
čių ešelonų, einančių abiem kryptimis, o 
taip pat ir apie tai, kad pavakare jis for
suosiąs kelią ir per naktį nueisiąs iki 
minų lauko, užminuosiąs kelią ir grįšiąs

Pranešimo gale buvo prierašas:
“Dar turiu garbę pranešti, kad su

triuškintos penkto bataliono dalys (iki 
vieno eskadrono), vadovaujamas, prity
rusio buliaus Vaskos, nugalėdamos pa
sitaikančias kliūtis bei sunkumus, trau- . 
kia kariuomenės ^ąlių dislokacijos kryp
timi. Yra tikras dalykas, kad iki ryto 
jos atvyks ir įsijungs rikiuotėm Prašau 
pristatyti apdovanoti.” i \

-L- Koks reikalas? Koksai čia bulius 
Vaska? — nepatenkintas kalbėjo jstabo 
viršininkas. — Tai tu, seni besmegeni, 
savo juokus taisai? Kokių, kam apdova
nojimų?

Aš ilgai varčiau pranešimą, kol supra
tau, kad jokių juokų čia nėra. Atsiminęs 
karves, kurios išklydo po užminuotą lau
ką ir buvo mūsų paliktos likimo valiai, ir 
atsiminęs, kad penktuoju batalionu mes 
juokais vadindavome galvijų bandąr aš 
nusikvatojau. .

Bazima nusispipvfe irųusisuko.
Kai štaban ūžėjo ravlovskis, paaiškė

ję, kad tarp atsilakusių ir, kaip mes ma
nėme, žuvusių raguočių buvo ir bulius 
Vaska, nepaprastai protingas ir išturus 
gyvulys mažomis piktomis akutėmis. Jis 
atskirdavo savo nuolatinius' varovus nuo 
nubaustųjų, kurių jis nemėgo, matyt, 
laikydamas juos gastrolieriais, ir įsibro
vėlius taikydavo paimti ant ragų. Pav- 
lovskį ji^ mėgo, gal būt, todėl, kad vos 
tik ūkio dalies padėjėjas pasirodydavo 
paganų metu šalia kaimenės, ir varovai 
tuojau imdavo vilkti šieną, šiaudus ar 
triukšmingai varyti kavv 
atsigerti. Bulius kažkokį 
ku protu pažindavo vyriausią šeiminin
ką ir, maloniai būbaudamas, artindavosi 
prie jo plakdamas uodega sau per nuga
ną ir palenkęs savo gražią galvą, lyg gra
sindamas subadysiąs. Bet Pavlovskis švel
niai sakydavo: “Vaska, kvailas Vaska!” 
Tada bulius priklaupdavo vienu keliu, at
kišdavo galvą, kurią ūkio dalies padėjė
jas kasinėdavo tarp ragų, tuo pačiu mė
lt u bardamas va r o vu s už 
jų apsileidimus. Jei pasi
taikydavo, kad šis kada buliaus nepaste- 
bes, tai tada jis pats prieidavo prie šei
mininko‘k* ragu krapšteidavo jį už dir
žo arba lyžteldavo jam nugarą, prašy
damas paglamonėti, kol neišgirsdavo pa
žįstamo: “Vaška, koks tu kvailas, tai 
kvailas..

Aš- parodžiau ūkib dalies padėjėjui 
Berežnojaus pranešimą.

— O ką, ar aš nesakiau? Vaska iš
ves! Jei tiktai pats ant minos neužeis, 
tai išves.-..

Ir iš tikrųjų, naktį nuo miško pusės 
pasirodė karvės. Sargybinis, išvydęs 
slenkančią keliu masę, iššov.ė, ir jeigu .ne 
Vaskos baubimas, tai išsisaugojusiems 
nuo minų raguočiams reikalas būtų bai
gęsis liūdnai.
' Sekančią dieną sugrįžęs Betežnojus 
papasakojo, kad tos dienos išvakarėse jis 
sutikęs anie šimtą karvių, ėjusių kolo
nos pėdsakais. Priešaky ėjęs Vaska, ap- 
uoštinėdamas kelią ir tiesdamas į. priekį 
galvą bed švelniai būbaudamas ant klus
niai sekusios paskui jį bandos. Tai jis ir 
atvedė bandą į Blitčą.

Tasai įvykis padėjo mums išspręsti 
vieną nedidelę problemą, dėl kurios Rud- 
niovas jau' kurį laiką suko sau galvą.

Reikalas buvo. Štai koks: daugelis mūsų 
partjzanų dėvėjo vokiečių drabužiais ir 
tai dalinyje buvo ne per daug smerkia
ma. Tačiau kai kurie linkę pasirodyti

pi^’vandens 
savo gyvuliš-

vaikinai ėmė perdėti. Jau galima buvo 
sutikti vyrukų su mundieriais, ant kurių 
buvo palikti antpečiai, pasižymėjimo ir 
apdovanojimų ženklai. Tai. buvo nereika
linga ir net šiek tiek rizikinga fantazija. 
Žinoma, galima buvo uždrausti nešioti 
visus tuos barškalus įsakymu iš viršaus, 
bet Rudnįovas to nenorėjo — jis laukė 
patogios progos.

Ir toji proga dabar kaip tik pasitai
kė. Rytą mes visi susirinkome štabe ir 
juokaudami įdar kartą skatinėjome Be
režnojaus pranešimą: “;..Yra tikras 
dalykas, kad iki ryto jos atvyks įr įsi
jungs į rikiuotę. Prašau iptistatyti jas 
apdovanoti...”

— Teks apdovanoti, — šluostydama
sis nuo juoko ištriškusias ašaras, kalbė
jo Bazima. •

Komisaras taip pat kvatojo, o paskui 
ūmai susimąstė ir šūktelėjo:

— Budintysis!
Budintysis pasirodė .iš gretimo kam

bario.
— Reikia surinkti visus hitlerinius 

apdovanojimus, kryžius, medalius...,
— Betgi jų komendanto kambaryj 

pilna dėžė, — tarė Tutučenka.
Rudniovas reikšmingai žvilgterėjo į jį, 

ir tasai nutilo.
— Vykdykite!
Po pusvalandžio budintysis atvilko pil

nas kišenes vokiškų, • vengriškų, rumu
niškų kryčių bei medalių. Juos suvėrę 
ant ilgo kaspino ir įteikė Pavlovskiui, 
kuris čia pat užkabino juos savo favori
tui ant kaklo. •

Berniukai ryšininkai netrukus pa
skleidė po kuopas žinią apie Vaskbs ap
dovanojimą, ir apie vidurdienį aikštėje 
jau susirinko daug partizanų, kurie lei
dosi juokais, rodydami pirštaįs į bulių. 
O tas, išdidžiai ir rimtai purtydamas 
žvangančius ordinus, žygiavo “penktojo 
bataliono” priešaky upės link. Buvo 
daug juoko, o svarbiausia tai, kad nuo to 
laiko niekam iš jaunųjų partizanų iT į 
galvą nebeateidavo, karstyti ant savęs 
priešo ordinus.

Kelios sekančios dienos mūsų buvimo 
Blitčoje buvo pilnos' pačių įvairiausių 
įvykių: karinių,' strateginių ir taktinių; 
žvalgybinių; diversinių; šnipų sučiupi- 
mo; komiškai ir mirštamai juokingai 
dramatiškų.

Nepaisant to, kad vokiečiai porą kartų 
mus puolė, kad vyko mūšiai ir -liejosi 
kraujas, vis dėlto daugelio mūsų atmin
tyje Blitča likosi kaip kažkas nauja, 
linksma ir džiaugsminga. Gal. būt, .taip 
buvo todėl, jog tai buvo tikroji Ukraina, 
o ne mišinys lenkiškai 

. b a 1 t a r u s i š k os ukrainietiškos įta
kos, kuri pasireiškia Poliesėje; o, gal būt, 
taip buvo' ir toJį^l, kaj
pilnai įgijo savo teises Prišvino vandenų 
pavasaris. Ėmė džiūti žemė, pakvipo 
pumpurais ir arimais, dienos buvo sau
lėtos, pūtė lengvas sausas pietų vėjas. 
Antrą dięną paleido upę fr Teterevū pa
pluko ledai. •

(Bus daugiau)

rnpka visiems, todėl 
čia iš laukų, kad 

mirties baus- 
Kai tik jie 

tuoj ėmė ty- 
Jie. suprato

/ ’ • (Pabaida)
Tokiu būdu Maloniai pra

bėgo laikas, kol jie pasiekė 
Atihiaoilą, • it mulai sustojo 
ešafoto papėdėj ė, kur pavė
syje stovėjo nekantraudamas 
seržantas. Ah-čo paskubomis 
užvedė ešafoto laiptais. Apa
čioje vienoje pusėje jis pama
tė susirinkusius visits planta
cijos k.uli. šemeris buvo nu
sprendęs, kad šis ųvykis bus 
puiki v.
sušaukė .ju 
galėtų manyti 
mes vykdymą, 
pamatė Ah-čo, 
liai šnibždėtis.
klaidą, tačiau nieko nesakė. 
Nesuprantami baltieji velniai, 
be abejonės, bus pakeitę sa
vo nuomonę. Užuot ' atėmę 
gyvybę vienam nekaltam 
žmogui, jie dabar nuau
ti y s kitą, taip pat ne- 

,kaltą. Ah-čou arba s Ah- 
čo, ar ne vistiek latras? Jie 
niekuomet negalėjo 
baltųjų šunų, lygiai kaip bal
tieji nesuprasdavo jų.
Čo nukirs galvą, bet jie sugrįš 
į Kiniją, kai pasibaigs likusie
ji dveji jų vergijos#meta4.

šemeris pats pastatė giljo
tiną. Jis buvo nagingas vy
ras. ir nors niekuomet nebuvo 
matęs giljotinos, bet prancū
zų į valdininkai išaiškino jam 
jos 
mė 
bet 

•pat 
jog 
šiai

suprasti

Ah-

konstrukcija. Kad baus- 
būtu>-įvykdyta Atiinaone, 
no Papeete je. pasiūlė taip 
jis. Seineris įrodinėjo, 
nusikaltimo vieta geriau- 
tinka bausmei įvykdyti, o,

be to. tai labai paveiksią pu-, 
sę tūkstančio dirbančiu ’ plah-( 
tacijoje čainagu. šemeris taip 

• pat pasisiūlė eiti budelio par
eigas, todėl dabar jis buvo 
užlipęs ant ešafoto ir bandė 
tą savo paties pagamintą ma
šiną. Po giljotina buvo pa
dėtas maždaug žmogaus ka
klo storumo banano medis. 
Ah-čo žiūrėjo į jį, lyg užke
rėtas. Vokieti^ pasuko ranke
ną ir pakėlė, peilį iki jo pa
statyto sąspyrio viršaus. Pas
kui patraukė už storos vir
vės, ir peilis, blykstelėjęs, nu
krito žemyn, puikiai perkirs
damas banano liemenį.

—Kaip veikia ? -— paklausė 
seržantas, lipdamas ant eša
foto. /

—Puikiai, — buvo džiaugs
mingas šemerio atsakymas.— 
Leiskite man jums parodyti.

Jis' vėl pasuko rankeną ir 
pakėlė peilį, o 
traukęs . virvę, 
minkštą medį.

is-dienomis

ATIDARYTAS TRETIAKOVO 
GALERIJOS FILIALAS

Vilnius^ ų*— Birželio 24 d. Vilniaus 
Dailės muziejuje įvyko Tretiakovo meno 
galerijos filialo atidarymas. Filialo ati
darymo kalboje Meno reikalų valdybos 
prie LTSR Ministrų Tarybos viršinin
kas drg. T. Banaitis pažymėjo, kad da
bar Lietuvos darbo žmonėš turės ąalimy- 

. bę plačiau pažinti įžymiuosius rįusų ir 
tarybinės dailės kūrinius. !

Po atidarymo buvo apžiūrėta Tretik,- 
kovo galerijos filialo kūrinių ekspozici
jos paroda. ,

Ikirevoliucinę rusų dailę vaizduoja 
Repino, Surikovo, ■ Levitano, Sėrovo, 
Vasnecovo, Aivazovskio, Šiškino, Vere^ 
čagino, Makovskio ir kitų dailininkų ku
riniai. z

Tarybinę dailę atštovaūja TSRS liau
dies dailininko A. Gera^imbvo kūriniai,. 
P. Vasiljevo, S. Šmarinovo, Stalininės 
premijos laureato Plaistovo, RTFSR 
liaudies dailininko Juono, Svarogo, Gru
zijos menininko Kutateladze^ Kūkrinik- 
sų darbai, skulptoriaus Muchinos kūri
niai, Andriejevo skulptūros ir kit. Viso 
parodoje išstatyta apie.’200 kūrinių.

pa-

tikrojo 
įvykdy- 
Juk tai

miegus, ir iš anapus aukštos 
sienos. ausis pasiekė-neaiškūs 
kaimo gyvehiipo garsai.

Tada jis pajuto, k.ad, jenta 
sustojo, ir iŠ raumenų įtem- 
pipio suprato, jog guli aukš- 
tienykas. Jis atmerkė akis. 
Tiesiog virš savęs jis pama-z 
tė kybantį peilį, žvilgantį 
saulės šviesoje. Jis matė ir 
svorį, kuris buvo pridėtas, ir 
pastebėjo, kad viehaš šeme
rio surištų mazgų buvo at- 
sileidęs. Paskui išgirdo aš
trų seržanto komandos balsą. 
Ah-čo skpbiai užmerkė akis. 
Jis nenorėjo matyti, kaip nu
kris peilis. »Bet jis tat pa
juto ■— tai buvo tąsi, didin
ga akimirka. Ir tą akimirką 
jis atsiminė Krušotą ir tai, 
ką Krušotas pasakė. Bet 
Krušotas klydo. Peilis neku
teno. Tiek jis patyrė, prieš 
netekdamas bet kokio žinoji
mo.

Verte R. Stropus.

KAUNO MUZIKINĖS 
KOMEDIJOS TEATRAS 

(Tąsa ęuo 2-ro pusfO 

kiaus pastatytus uždavi
nius. Geriausių spektaklio 
laimėjimu reikia laikyti 
trečiąjį paveikslą, kai kom
jaunuolė Elena su draugais 
vyksta atlikti jai pavestus 
karinius uždavinius, ir ke
tvirtą paveikslą, vaizduo
jantį vokiečių štabą Balti
jos jūros pakraštyje.

Nemažu teatro laimėjimu ' 
reikia laikyti idėjiniai iri 
meniniai teisingai išspręstą 
spektaklį B. Aleksandrovo 
operetę “Manoji Ginzel”, 
kur pavaizduojama tautų 
draugystės tema.

Įtikinamai, su dramati
niu atspalviu, praskamba
Dunajevskio operetė “Lais-1 
vasis vėjas”, kur vaizduo-

ser-
Jis

Cleveland, Ohio

paskui, pa- 
paleido jį į 
Bet šį kartą 

peilis perkirto tiktai du treč
dalius medžio. Seržantas su
siraukė ir tarė:

—Niekam tikęs!
šemeris nusišluostė nuo 

kaktos prakaitą/
—Reikia' pridėti daugiau 

svorio, — pareiškė jis.
Priėjęs prie ešafoto pakraš

čio, jis pašaukė kalvį ir liepė 
atnešti dvidešimt penkių sva
rų geležies gabalą. Kai jis 
užlipo ant ešafoto, norėdamas 
uždėti geležį ,ant peilio vir
šaus, Ah-čo pažiūrėjo į ser
žantą ’ ir * pagalvojo, kad da
bar kaip 'tik buvo puiki proga 
prakalbėti^ j
, ^-Gerbiamasis teisėjas sa
kė, kad Ah-čou bus nukirsta 
gal va,—pradėj o jis.4

Seržantas nekantriai linkte
lėjo galva. Jis galvojo apie 
penkiasdešimties mylių t ilgu
mo kelią, kurį šiandien po 
pietų turi nuvažiuoti, į tą sa
los pakraštį, iš kiir pučia vė
jas, ir apie gražią jo laukian
čią periu pirklio LaŪėro ’duk
terį, metisę Bertą.

—Taigi, aš nė Ahrčou. Aš' 
esu AH-čo. Gerbiamas kalėji
mo sargas padarė klaidą. Ah- 
čou yra aukštas, o jūs.Mato
te, aš esu žemas.
- Seržantas skubiai pažvelgė 
į jį ir pamatė klaidą.

.—šemeri L—,sušuko jis įs'ak- 
miai.—Ateikite čia!

Vokietis sumurmėjo, bet te- 
.bė’dirbo pasilenkęs, kol paga^ 
liau, - jo didėliąnV džiaugsmui, 
geležies gabalas buvo pri
tvirtintas. ,

—Ar jūsų čainagas jau 
siriiošęs?—paklausė jis.

—Pažiūrėk į jį!—būvo 
sakymas.—Argi tai tas čaina
gas? * ‘ ,*• ’šemeris nustebo. Jis kelias 
sekundes Smarkiai keikėsi ir 
apgailestaudamas pažvelgė į 
tą daiktą', kuri pats savo ran
komis padarė', ir dabar norėjo 
išbahdyti.

-^Klausykit, -— tarė jis pa
galiau.—Mes- negalime atidė
lioti šito dalyko. Aš jau pra
leidau tris valandas be Jarbo 
su penkiais šimtais čainagų. 
Aš negaliu leisti daugiau lai
ko, kad sulauktume 
pasmerktojo. Vistiek 
kime mirties bausmę, 
tiktai čainagas.

Seržantas, atsiminęs jo lau
kiančia ilgą kelionę ir perlų 
pirklio dukterį, ėmė svyruoti. 
\ —Visa bėda atiteks Krušo- 
tui, jei tai su žinos, ragino 
vokietis.— Bet maža ^ilties, 
kad tai paaiškėtų. Ah-čou to 
jokių būdu neišduos.

—Vistiek Krušotas nebūtų 
kaltas, — tarė seržantas. — 
čia galėjo būti kalėjimo sar
go klaida.

—Tai tęskime toliau. Jie 
negali mūsų kaltinti. Kas ga
li vieną čainagą atskirti nuo 
kito? Mes ■ sakysime, jog 
įvykdėme, kas mums į’sakyta, 
tam čainagui, kuris mums bu
vo pavestas. G, be to, aš jo
kiu būdu negaliu antrą kaistą 
atitraukti kuli nuo jų. darbo.

Jie kalbėjo prancūziškai, ir 
nors Ah-čo nesuprato nė žo
džio, bet vis tik žinojo, kad 
buvo sprendžiamas jo likimas. 
Jis taip pat žinojo, kad spren
dimas priklauso nuo seržanto, 
todėl įbedė žvilgsnį į to val
dininke. lūpas.

—Gerai, — pareiškė 
žantas.—Tęskime toliau, 
yra tik čainagas.

Aš noriu dar kartą išmėgin
ti mašiną, kad įsitikinčiau, 
j c# ji gerai veikia. <

šemeris pakišo banano trin
ki po peiliu, kuris jau buvo 
iškeltas.

Ąh-čo bandė atsiminti prie
žodį iš “Veikalo apie ramųjį 
kelią.” • “Gyvenk taikoje!” 
atėjo jam į galvą, bet jis ne-, 
galėjo šio priežodžio pritai
kyti. Jis tuoj' pat numirs.' 
Ne, tat netiks. “Dovanok už 
pikta” — taip, bet juk nebu
vo jokio piKto, už kurį reikė
tų dovanoti, šemeris ir kiti 
dirbo šį darbą, negalvodami 
nieko pikta. Tai buvb jiems 
visai paprastas darbas, kurį 
reikėjo atlikti,, lygiai kaip iš- 

džiungles, iškasti ka- 
medvilnę 

buvo paprasti darbai, kuriuos, 
reikia atlikti, š'emlsris patrau
kė virvę; ir Ah čo užmiršo 
“Veikalą apie ramųjį kelią.” 
Peilis krito ženmi ir švariai, 
perkirto rąstą/ ,

—Puiku ’/pareiškė seržan
tą^, užsidegdamas papirosą.- 
Puiku, mani drauge.

Šemeris buvo patenkintas 
tuo pagyrimu/* •

—Eikįt čia, Ah-čou,—t arė 
jis taitiečių tarme. <

—Bet aš Pesu Ah-čou, — 
pradėjo Ah-čo. . '
, —Nutilk'! būVo atsaky-* 
mas7—Jei tū dar kartą atida
ryti savo snukį-, tai aš suskal
dysiu tau galvą.

Prievaizdas jam pagrasino 
sugniaužtū kumščiu, ir jis nu
tilo. ‘ Koks tikslas protestuo
ti? , Šitie svetimšaliai velniai 
vistiek paclarys taip,’ kaip no-< 
res., Jiė leido pririšti save 
priė statYnends jo kūho, dy
džio fenuos. Šeifiėriš taip sti
priai suveržė ’sagtis, kad d ir-' 
žai piovė odą, ir jam labai 
sk'niidejo. Bet jiš nedejavo, 
Skausmas juk neilgai tetruks. 
Jis .pajuto, kaip lenta pakry
po ore. ir horizontaliai nu
sviro, ir tada užmerkė akis. 
Ir' šią akimirką j’is paskuti
nį kartą išvydo savo poilsio ir 
svajonės sodą. Jum atrodė, 
kad jis sėdi tamę Sode. £6-f 
tė vės u suvejąs, medžių ė«e ty
liai skąmb’ėjo varpeiiąk 'taip 
pat paukščiai ciepsėjo pro

valyti 
nalą arba sodinti

jamas vieno Jugoslavijos 
uosto darbininkų judėjimas 
prieš išnaudotojus Didžiojo 
Tėvynės karo metu. Tam 
revoliucingajam jugoslavų 
darbininkų būriui vadovau
ja liaudies rašytojas Stefa
no (akt, Vyt. Rimkevičius). 
Daina, kurią dainuoja ju
goslavų valstiečiai ir darbi
ninkai, vadinasi “Laisvasis 
vėjas”. Toji daina atskren
da iš Rytų ir gaivina Jugo
slavijos darbo žmones vilti
mi, kad iš ten ateis dienk, 
kai jugoslavų darbininkai 
bus išvaduoti iš kapitalisti
nio išnaudojimo gniaužtų. • 

ž Teatro' kolektyvas vyku
siai pastatė ir klasikines o- 
peretes “Baudžiauninkė,” 
“Bajadera” bei “Rože Ma
ry”. Visi spektakliai įtiki
namai rodo, kad teatras ne
stovi vietoje, jis sparčiai; 
auga ir stiprėja.

Wallace, Marcantonio, Gaeth 
Dalyvaus Konferencijoje

Visos šalies Ekonominėj 
Kopferencijoj, kuri įvyks se
kantį šeštadienį ir sekmadie
nį, rugsėjo 17 ir 18> Cleve- 
lando Public AuditoVijos Bali- 
roomyj, Ąalyvaus keletas įžy
mių žmonių.

Atsidarius konferencijai 
šeštadienio ryte, žymiausiu 
kalbėtoju bus buvęs Jungti
nių Valstijų vice-pVezidentu 
Henry ' A. Wall&cfe. Sulig 
konferencijos sekretoriaus 
Hugh DeLacy pranešimo, 
Wallace patieks konferencijos 
diskusijoms suglaustų faktų 
apie šalies ekonominę padėtį, 
kaip šis krizis būs bedugnis 
ir. ilgas bei ^asiūlys/briemy^ 
nes, kaip išvengti šio Kriano.

Taipgi šeštadienio ryte kai—. 
bes konferencijoj kongresma- 
has Vito Marcantonio temo
je apie šių mėty, 81-mo, kon- 

! greso nerūpestingumo prasi
žengimus. ’ Marcantonio kal
bės ir prieškonferencijlniame 
baliuje, kuris įvyks penkta
dienio vakare, rugsėjo 16, 
Towne Klube, 2612 Prospect , 
Ave. Baliuje bus 
lės programos.

Arthur Gaeth 
konferencijai apie 
stovį. Jis pats surinko žinias

I bevažinėdamas po indūstrP 
■ nius centrus rytinėse bei vt 
i durvakarinėse valstijose. U 

šeštadienio vakare Pete 
Seegef, plačiai žinomas Ame
rikos liaudiškų dainų dainius, 
vadovaus grupei artistų-lošė- 
jų ir dainorių perstatyme 
“Gyvo Laikraščio” ir /dainų* 
festivalyje ' /

Taigi i^ mes, lietuviai, pri
valome pasinkudoti šią proga, 
kad išgirsti' \mrsuųį-^suminėtų 
įžymių kalbėtojų * pranešimus 
ir artistiškai perstatomos mu
zikalūs programos.

Bedarbiams į konferenciją 
ir į artistų festivalį įžanga 
veltui! • J. N. S.

Vieša Padėka

ir muzika-

raportuos 
M5edarbės 
hko žinias

Jei vakar būtų man kas 
nors pasakęs, kad aš tupu 
nepaprastai daug draugų, bi
čiulių ir gera velijančių kai
mynų, tai tikrai būčiau šypte
lėjęs ir netikėjęs, šiandien, 
man sune£alėjus nūo tų di
delių karščių, bičiuliai ir ge
ra velijanti kaimynai, sužino
ję, kad sergu, atlankė mane, 
atlankė ne tuščiofnis,. bet su 
riekele duonos, sviestu aptepy 
ta ir storai skilandžiu priklo
ta. štai iš Kenosha, Wis., 
Povilas Sprindis, Juozas Ma
čiulis, Juięgis žilis atlankė 

s mane ir ne tuščiomis, štai 
- - . - chicagiečiai irgi nepamiršo.
Gastrolmiai teatro spėk- yjslJ atlankiusiųjų čia neįma- 

takliai Vilniuje parodė, kad; noma išskaitlfuoti. šis atlan- 
visuomėnė šiuo teatru labai i ]<ymaS mane skubiai Išgydė ir 
domisi, ir šiuo atžvilgiu jis įtikino' kad. ištikrųjų nepa- 
pTalenkia kitus mūsų teat- į prastai daug turiu draugų, bi
rus., K. Šilgalis i čiulių ir gera velijančių kai-

—----------------- ! mynų. -
Seoul, Korėja. — Miegli- į Su atihaina oro ir -mano 

gė pietinėj Korėjoj numa-; sveikata pagerėjo, bet neį- 
rino jau 206 žmones. • ' I manoma visų pasiekti asme^

Generolas Harry Vaughan 
liudija senatinei komisijai 
apie penkiaprocentinius Wa
shingtone. J j kaltina, ka<į 
jis, būdamas prezidentui Tru- 
manui militariškuoju padėjė
ju, teikęs paramą John Ma- 
rkgonhii jo užmojuose pelni- 
' kautis valstybinio turto 

Ičšoinis.

' niškai jiems paspausti deši- 
j niąją ranką ir paačiuoti, ypač 
I Ą. M. Metelioniui, Dr. J. J.
Kaškiaučiui, Dr. A. Petrikai 
ir daugeliui kitų iš tolimų 
kolonijų, todėl meldžiu pri
imti mano nuoširdų ačiū pž 
manęs nepamiršimą!

Dr. A. L. Graičūnas, 
, kuris spalio $1 d. prą- 
• dės žygiuoti, 80-tus 

metelius.

Ethiopų Valdovas Užfundi- 
jo žalios Avienoj Minint

Naujus Jų Metus
Addis Ababa. — Ethiopi- 

jos karalius JElailę Selassie 
plačiai ihinėjo naujuosius/" 
ethiopiškus 1041 metus. Bu
vo papjauta 1,000 avių ir 
palociaus aikštėje duota di
deliam būnūi svečįų -Valgy- 7 
ti žalia aviena.. * f

Hailė Sėlasąie heseni^i į- 
sakė pakabti geiežinkeliėčiū 
streiko v^dūs.

4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— Tree. Rugs. 14, 1949



Lawrence, Mass
Evening* -i-.Laikraštis “The 

Tribune” rašo, kad per Dar
bo Dieną Amerikoj 500 žmo
nių neteko gyvasties visokio
se nelaimėse. Ir taip pas mus 
yra' su kiekviena didesne 
švente. Tas nelaimes skaito 
“normaliu” dalyku. Bet jeigu 
tai Sovietų Sąjungoj taip bū
tų, tai spauda kalnus verstų 

<ant tarybinės tvarkos.

tur darbus gaus, ir Lawrence 
mieste likusiems bus gana 
darbų, žinoma, tai blofas! 
Nedarbas yra ne vien Law
rence, bet visoj šalyj. Ne
darbas yra kapitalistinės sis
temos išdavas, o jį dar dau
giau didina Trumano adminis
tracija, kuri kenkia prekybai 
su demokratinėmis liaudies 
šalimis, kurios buvo pasirengę 
daug tavorų pirkti Amerikoj.

dar 
dėl

Dabar darbdaviai dau- 
visai palei-

Nyčių gaminimo fabrike iki 
šiol dirbo apie 500 darbinin
kų, 
gelį darbininkų 
džia, kitus ant kelių savaičių,
o kiti dirba tik po 4 dienas 
į savaitę laiko. Fabrikantai 
sako, kad ‘jie užsakymų ne
gauna. Darbininkai priklau
so prie CIO unijos.

j Nashua atvykęs vienas D. 
P. pasakojo goebbelsiškus 
melus apie tarybinius žmo
nes. Sakė, kad jam į gal
vą bolševikai kalė vinis. Ka-> 
d a paprašytas parodyti vinių 
ženklus, tai jis nusiėmė ke
purę. Galva plika, kaip ar
būzas, o vinių ženklų nėra. 
Tada jam pasakė, kad me
luoja ir

kelis dolerius ; paaukavo* 
dienraščio Laisvės, kada 
Penkauskas atsikreipė 

Laisvei aukų proga 30 metų 
jubiliejaus. Aukas rinko V. 
Kralikauskas ir J. Rudis. Au
kavusių vardus matysite Lais
vės administracijos skelbime.

šio bankieto tikietų daug 
išplatino Vilkauskai iŠ Nash
ua ir keli kiti kitų kolonijų 
veikėjai. Visiems ačiū. Gas- 
padinės buvo R. Čiuladienė, 
M. Milvidienė, J. šleivienė, A. 
Supetrienė ir N. Garijonienė; 
gasĮiadgriais—Ig. čiulada, VS. 
Penkauskas ir V.
kas, pagelbėjo A. Gross, J. 
Šleivis, J. Rudis ir V. Taraš- 
kienė.
darbavę

New Britain, Conn

Kralikaus-

i
'isiems ačiū, kas 
ir buvo atsilankę į

galų nepakavdja. mieste yra jau apieJ 
Gi komerci-

Ayer Mill, American Wool
en Co. fabrikas, buvo pradė
jęs geriau dirbti, bet po tri
jų savaičių vėl sumažino dar
bus. Daug 
do.

darbininkų atlei-

Woolen 
mėnesį

tautos reakcionieriai 
konferenciją mūsų 
Jie prakeikė dabąy-

> liaudies valgžią

Lawrence 
darė sausio 
dar stovi uždaryta, 
kada fabrikas bus 
darban.

Co. užsi- 
ir dabar 
Nežinia, 
paleistas

Lenku 
laikė 
mieste, 
tinę Lenkijos 
ir pasiuntė rezoliuciją Truma- 
nui reikalaudami, kad jiems 
duotų Lenkiją tokią, kokia se
niau buvo — ponišką. Varg
šai, nežino to, kad Trumanas 
jiems negali to duoti, ko jis 
neturi.

/Mūsų 
2q,000 bedarbių, 
nė spauda ir radijas vis tvir
tina, kad būk “bedarbė ma
žėja.” Ypatingai daug ramį- 
no žmones, kad būk po La
bor Day bus daugiau darbų. 
Gyvenime bus priešingai, nes 
vasaros laiku' daug bedarbių 
buvo gavę darbus ant ūkių, 
prie žemės darbų, o tiems 
darbams pasibaigus ir tie grįš 
į miestus.

Rocky Hill

Sutton Mill fabrike dirbo 
daugiau kaip 300 darbininkų. 
Šioj dirbtuvėj darbininkai ne
priklausė unijai. Dabar dau
giau kaip pusė jų paleisti iš 
darbo, kai kurie skyriai vi
sai uždaryti. Jeigu darbinin
kai būtų organizuoti, tai ga-

Rudžiams sukako 35 metai, 
kaip jie vedę. Jų sūnus pa
sveikino juos per Gintarų Ra
dijo programą. Rudžiai 5 d. 
rugsėjo sukvietė savo gimines 
ir draugus ir gerai pavaišino. 
Linkime jiems dar daug su
kaktuvių sulaukti ir atšvęsti.

Charles Y. Volungus baigė 
graboriaus 
mokykloj, 
karo
Lietuvių 
kiu jam

| fesijoj.

muksią Bostono
Jis yra pereitojo 

veteranas, yra nariu 
Piliečių Kliubo. Lin- 
pasisekimo jo pro-

dalyvauti M^ynarde,
Rugpjūčio 28 dieną gerai

Kai uutu Oigaiii^uut , a. ga- paVyko Lietuvių Moterų Nau- 
lėtų geriau savo reikalus ap-j Anglijoj Sąryšio pikui; 
ginti, o dabar bosai elgiasi, kas Pelno bus gerai. Su- 
kaip jiems geriau. Wm™

Belton Co., kur gamino šu
kas ir kitokius plastiko daly
kus, jau dvi savaitės 
kaip 
Sako,

laiko, 
atleidžia darbininkus, 
kad ųjau daugiau kaip 
darbininkų

rnija įveda 
prie kurių

Kom p 
šinas, 
žiau darbininkų^ 
mašiną pirko už

paleista, 
naujas ma- 
reikia ma- 

Vieną tokią
$#4,000.

biznieriai

prantama, sunkiai moterys 
padirbėjo, o daugiausiai gas- 
padinės M. Milvidienė, E. 
Kralikaūskienė, 
ir F. Kuodienė, na, 
barčekių — A. 
Už baro dirbo J. 
Čiulada, A. Gross, 
ir B. čiulada, prie
S. Penkauskienė ir V. Taraš- 
kienė, gašpadoriais buvo V. 
Kralikauskas, S. Penkauskas, 
na, ir padėjo darbe kitų ko
lonijų veikėjai.

M. Milvidienė,
J. Zinkienė 

o, prie 
Supetrienė. 
Rudis, Ig. 
J. Supetris 
ženklelių—

• Teko 
kur 14-kos tautų buvo pikni
kas. Kiekviena tauta turėjo 
savų valgių stalą. Lietuvių 
stalas buvo pilnutėlis įvai
riausio pasirinkimo maisto. 
Parengimas gerai pavyko.

Buvo gera koncertinė ir šo
kių programa, 
ras raportavo 
užpuolimą ant Paul Robeson 
koncerto, 
dalyvavo 
žiaurumą, 
mūsų Šalyje, 
demokratinius žmones, 
su, kada jis nupiešė 
vaizdus.

Jąunas vy- 
apie mušeikų

Tas vyras, mat, ten 
ir matė fašistinį 

Štai, kas darosi 
kur persekioja

Bai
tuos

S. Penkauskas.
Mūsų mieste 

skundžiasi, kad biznis prastai 
eina. Suprantama, kada dar
bininkai nedirba arba mažiau 
dirba, tai jie mažiau gali ir 
nusipirkti. Gi bedarbiai, kurįe 
gauna $25 į savaitę pagalbos, 
turi gyventi su šeimomis, tai 
jie rūbų 'kuomažiausiai per
ka. Tos pagalbos juk vos Drg. A. TaraŠka pakalbėjo 
užtenka maistui. apie radijo svarbą. Pirmi-

Rugsėjo 4 d. buvo sureng
tas bankietas parankai Ginta
rų radijo. Jis puikiai pavy
ko. žmonių susirinko ne vien 

į vietinių’ bet skaitlingai atsiJ 
lankė ir iš kitu kolonijų.I • • '

Prekybos Butas ir vietos an
glišką spauda pataria bedar
biams išvažiuoti iš Lawrence 
kitur darbų ieškoti. ‘ Sako, tai 
ir jiems bus gerai, kada kį-

apie radijo svarbą.
■ ninkavo S. Penkauskas. Buvo 
; kalbėtojų ir daugiau, kaip tai, 
Bakley, kuris kandidatuoja į 

^miesto majoro vietą, ir Mass, 
seimelio naYys William J. 
Cessy, kuris gerai pakalbėjo ir

August Gustas , 
BELTAIRE FLORIST

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

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

i telefonuokite:
SHoreroad 8-9330 /

Ir Gustas jums tuojau pristatys gelių bukietą ar vainiką, 
įo jūs reikąlausite.

Specialistai Pritaikymui 
/ šermenims, Vestuvėms ir Bankietams

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

,....................................r , - ----------- ------------ - r-........................................ .. ..............

Paul Gustas Funeral Home,
' . 'INC- L
354 MARCY AVENUE, BROOKLYN 6, N. Y.

Skersai gatyes nuo Armory
LIETUVIS LAISNWOTAS GRABORIUS 

Telefonuokite dieną ar naktį
EVergreen 7-4774

i . ,

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

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

kambarys pagikajbėjirpam ir parūkymui.
Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg 
pareikalavimo. Mūsų telefonas niekad4 nemiega,

Philadelphia, Pa.
MIRĖ

Rugsėjo 4 d. mirė Roma
nas Dambrauškas, 72 metų, 
gyveno 5010 Tulip St. Pa
laidotas Oakland kapinėse 
rugsėjo 8 d. Liūdėsyj. lieka 
sūnai — Kęstutis, Frankfor
do lietuvių klubo gaspadorius, 
Gedeminas ir Jurgis, duktė 
Genovaitė, brolis Dr. Adomas 
Dambrauskas, seserys Frances 
Stankus, Detroit, Mich., ir 
Monika Wallace, Grand Ra
pids, Mich.

Velionis Dambrauskas, nors 
ir bemokslis, bet buvo pažan
gus žmogus, turėjo nepapras-

. Lietuvių eilės skubotai re
tėja, kartu ir pažangiečiai. 
Rugsėjo' 2 d. Jurgis. Mitchęll 
(Mačiulis) anksti ryte iš mie
go pakilęs leidosi į mišką pa
grybauti, bet netoliausiai nuo 
namų ant šalygatvio suklupo. 
Bevežant į ligoninę jis mirė.

Nejaunas buvo žmogus, jau 
sulaukęs 70 metų. Paliko 
žmoną Agotą, su kuria .kartu 
negyveno, vieną dukterį, du 
sūnus ir seserį, gal ir dau
giau ką iš giminių.

Jam artimi draugai nupirko 
gėlių vainiką, matės prie jo 
karsto jų ir daugiau, — nuo 
1WO rusų kuopos, kurios bu
vo jis nariu, ir nuo giminių.

Rugsėjo 6 d. būrelio žmo
nių nulydėtas į Rose Memo
rial kapines,
Conn., ir be bažnytinių apei
gų palaidotas, taip, kaip bū
damas gyvas pageidavo. Tik 
iš kai kurių jo giminių pasi
elgta negerai, neleista niekam 
prie jo karsto pasakyti pra- 
kalbėlę. šis nuotįkis buvo 
prieš jo norus.

J. Mitchell buvo rimto nu
siteikimo žmogus, įpylė j o pa
žangą, skaitė dienrąštį Lais
vę, aukojo pažangiam judėji
mui, bet paskutiniaisiais lai
kais prie lietuvių organizaci
jų nepriklausė.

Ilsėkis Dėdės Šamo žemėj!

Kaip kuriems daug naujb 
jų gyvenime. Frank if Mar
gie Remeičiai įsigijo po var
du Sea Food valgyklą su iš- 
sigėrimais prie Spring St. Sa
ko, jog jų biznis eina gra
žiai. Tuo syk ir kits nuoti- 
kis ’jiems — susilaukė nirmą 
dukrelęl Dukra gražiai au
ga, o jos motina jaučiasi 
sveika ir visa šeima randasi 
linksma. Vikutis.

rėk stiprią viltį, jog pasveik
si. / Tik< greičiau pasveik ir 
sugrįžk į sveikųjų tarpą! Tai 
mūsų visų širdingiausias lin
kėjimas.

Aš .manau, kad draugui 
Rutkauskui šioje ligoje ge
riau, kuomet draugai pasiun
čia jam laiškelius ir šiuo bū
du atlanko jį ir suramina be 
jokio varginimo.

Mat, jam tenka dar visko 
pergyventi: ir\ skausmus dar 
jaučia ir kitokie varginanti 
dalykai priseina. žinoma, li
gonis labai dėkingas ir už 
trumpus vizitus. Bus daug 
geriau, kuomet ligonis pradės 
jau pilnai^ vaikščioti ir į lau
ką išeidinėti, tuomet ii\ vizi- 
tprius bus maloniau priimti.

Tik bijau, kad škaitytojai 
mane klaidingai nesuprastų, 
kad" nepamanytų, jog drau
gas Rutkauskas nenori, kad jį 
kas atlankytų. Tai ne, tik 
aš tai pastebėjau, jog ligo
niui prie‘svetimų tenka dau
giau valytis ir tuomi daugiau 
pavargsta. Vistiek žmonių 
atlankymai reikalingi dėl ge
resnio įvairumo. Be to, li- 
■gonių prižiūrėtojai nuo drau
gijų draugą Rutkauską atlan
ko gana dažnai.

J. M. Karsonas.

PRANEŠIMAI ‘
GREAT NECK, L. L, N. Y.

Lietuvių Amerikos Piliečių Klubo 
Beer Party įvyks sekmadienį, rugs. 
(Sept.) 18, A. ir J. Kasmočių salė
je, 91 Steamboat Rd. Pradžia 3-čią 
vai. po pietų. Kviečiame vietinius ir 
iš toliau dalyvauti šiame parengime 
ir linksmai laiką praleisti. Taipgi 
turėsite ir gerą muziką šokiams. — 
Rengėjai. (206-207)

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių Moterų Klubo susirinki

mas įvyks šeštadienį, rugs. Sept.) 
17-tą, pradžia 7-tą vai. vakare, 
Liaudies Name, 735 Pairmount Ave. 
Visos narės malonėkite 
šiame susirinkime ir 
naujų narių. — Sekr.

dalyvauti 
atsiveskite 

(206-207)

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pual.) 

apie kovojančius darbininkus.

Dabar jau t turime juodu 
ant balto: N. Y. Times ko
respondentas Cortesi rašo iš 
Romos: “Pagunda darbo uni
jų jėgą panaudoti klaidingai 
sudaro, vieną iš didžiausių pa
vojų modemiškai visuomenei 
ir patiems 
šiandien 
Pijus.”

Prieš 
prakeikė
jau atvirai išstojo prieš dar
bo unijas.

darbininkams, 
pareiškė Popiežius

keletą, dienų Pijus 
komunizmą. Dabar

★ ★ ★ ”
Ar yra tokia šalis, kurioje 

darbo unijos sudaro pavojų ? 
Nėra. Tai kodėl popiežius 
išgalvojo tokį melą apie uni
jas?

Tas pats Cortesi sako, kad 
šis popiežiaus išstojimas prieš 
darbo unijas pagelbės Italijos 
klerikalinei valdžiai apsidirb
ti su savo darbininkais, ku
rie ruošiasi naujoms kovoms 
už-didesnę duonos riekę.

Lowell, Mass. MONTELLO, MASS.
Darbininkiškos spaudos piknikas 

įvyks sekmadienį, rugs. (Sėpt.) 18, 
bus Tautiško Namo .Parke, Winter 
St. ir Keswick Rd., pradžia 1 vai. 
po pietų.

Kviečiame visus spaudą ir apšvie- 
tą branginančius žmones dalyvauti 
šiame piknike. Patys linksmai laiką 
praleisite ir prisidėsite prie apšvie- 
tos platinimo darbo. — Liet. Lite
ratūros Draugijos 6-ta kuopa.

(206-207)

Neišgalėdamas to- 
žmogus 

nąmon, nepai- 
laipsfiyje svęi-

kad drg. Rut?

ATLANKIUS LIGONJ
Jau buvo rašyta, kad drau

gas Alekas Rutkauskas turėjo 
labai sunkią operaciją ant vi
durių".
Išgulėjo apie keturias savai

tes ligoninėj. Rutkauskas su
grįžo namon rugpjūčio 19 d., 
tebebūdamas dar labai silpna 
sveikata.

Ligonis nusiskundė, jog li
goninėj nepane^amai didelės 
išlaidos:
kių išlaidų pakelti, 
turėjo grįžti 
,'sant, kokiame 
kata randasi.

žinodamas,
kauskas dabar randasi namie 
—19 Leroy St., vis laikiau 
patogesnės vėsesnės dienos, 
kad galėčiau nueiti su medi
nėmis kojomis pas jį apie 
mailę tolumo ir atlankyti. / /

Prisitaikiau. Rugsėjo 7 die
na buvo gana vėsi ir aš pasie
kiau ir atlankiau ligonį.

tai gerą atmintį, ginčuose su j Nors po operacijos jau ne
mažai savaičių praėjo,, bet 
dar reikės nemažai savaičių, 
kad ligonio sveikata nors tiek 
sustiprėtų/, kad galėtų gerai 
po stubą pavaikščioti.

Dabar radau ligonį gulintį. 
Pasikelia jis tik būtiniausiems 
reikalams ir vėl gula į lovą. 
Silpna jam: Vos kojos išlai
ko sumenkusį kūną. Gra
žaus žmogauš būta, bet sunki 
liga viską pakeičia.-

Vienok veidd spalva ir akių 
gyvi žvilgsniai rodo sveikatos 
gerėjimą, nors ir lėtam pro
cese.

Draugas Rutkauskas, nors 
gulėdamaš, skaito Laisvu, ir 
kitokius angliškus laikraščius, 
1—jis gyvai įdomauja pasauli
niais įvykiais, mirtas rodo; jog- 
Jlgonis 
tękmei, . ■ \

Alekas Rutkauskas išreiškė 
per mane .didelį dėkingumą 
visiems, kurie jį atlahkd bi
le kokiu būdu. Jis labai pa 
sitenkinapčilai dėkaVojo vi 
siems už prisiųstu^ jam laiš
kelius ir, atvirutes net iš kitų 
miestų ir valstijų. -Pasveikę^ 
jis pats visiems gėradėjams

WORCESTER, MASS.
Gintarų radijo piknikas įvyksta rUg- 

sčjo 18 d; Olympia Pąrke, Progra
mas prasidės 4 vai. po.pietų. \pai- 
nuos iŠ So. Bostono Broadway 
kvintetas, rekordines gražias muzi
kas. Bus futrų ,Fur Coat) paroda, 
duos lietuvis verslininkas Antanas 
Vasaris iš Montello, Mass. Specia
liai skąnių valgių h gėrimų bus 
šiame piknike. Kviečiame visua da
lyvauti 
sueigą, 
sueigos

ir žingeidžią 
kad vasarinės

į tą malon 
Nepamirškit 
jau baigiasi. —- Kom.

(206-207)

darbininkų veiklos priešais su
kirsdavo ir gerai prasilavinu
sius, priešus. 'x

Priklausė prie Lietuvos 
Draugijos (Frankford o lietu
vių klubo), kur ./buvo ir pa
šarvotas; Lietuvių Muz. Namo 
Bendrovės, Lietuvių ‘Tautiško 
Pagelbinio Klubp ir Lietuvių 
Republikonų Susivienijimo.

Laidotuvių direktorius Do
mininkas J, Earaminas labai 
gražiai if mandagiai suteikė 
paskutinį patirnavimą.-

Rugsėjo 5 d. mirė Juozas 
Jackevičius 58 metų, gyveno 
2125 E! Fifth St. ' Buvo pa
šarvotas laidotuvių , direkto
riaus D. J. Earamino koply
čioj, 2339 E, Allegheny Ave'. 
Palaidotas šv. Grabo kapinė
se rugsėjo 10 d. '

Velionis > Jackevičius buvo, 
pirmo pasaulinio karo vetera/ 
nas; priklausė prie American 
Legion,"Boleslaw Grochnwski 
Post 306, Frankforde. .

Liūdėsyj lieka žmona1 Ona, 
broliai Antanas, Jonas ir 
sys ir sesuo'Ona. ' .

Laidotuvių d 
mininkas J.

Sta

direktorius D' 
Earąniinas.

Kaimynat>

širdingai paačiuds už atjauti 
mą ii\suramįnimą. v

Taip, brangųą tu

DETROIT, MICH.
Pranešimas Moterų Pažangos'Cho

ro nariams. Choro pamokos Įvyks 
trečiadienį, rugsėjo (Sept,.) 14 d., 
pradžia 7:30 vai. vakare, Draugijų 
svetainėje, Porte;’ St. Prašome visų 
gerai įsitėmyti dieną ir kviečiame 
dalyvauti pamokose. /Taipgi norime 
atkreipti atydą, kad jau ne per 
daugiausia laiko iki koncerto, tad 
svarbu, kad visos dalyvautume pa
mokose. Koncertas Įvyks į lapkričio 
mėnesį, 
vičienė.

pneertas įvyKs » lapKricio 
Choro pirm. Kt Krapta- 

(205-206)

« PHILADELPHIA, PA.
Rugsėjo (Sept.) 4-tą, per Laisvės 

pikniką Gloucester Heights, N. J., 
kas nors paliko 6 lėkštes ir tiek 
pat peilių ir šakučių. Paliktieji 
daiktai raudasi 3514 Shelmire Avė. 
Philadelphia 36, Pa. — P. Walan- 
tienč. (205-206)

ELIZABETH,N.J.
L. Darb. Sus. 33 kp. susirinkimas 

įvyks trečiadienį, 14jtf’ugs. (Sept.) 
po num. 408 Court SK 8 vai. vak 
Nariai malonėkite dalyvauti. Tilte 
sime svarbių7 reikalų aptarti. Atsi 
veskite naujų narių. — Sekr. B. M

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

i

< • Manager . ,

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

' Tel Evergreen 8-9770 v
1 - . I|p

îVi lilhlį'Įyrii'iiiį

Floridos senatorius Claude 
Pepper argumentuoja senate, 
kad pakėlimas minimum mo- 
kesties darbininkams iki 75 
centų už valandą pusei mi
lijono darbininkų padidintų 
išgalę pirktis prekių. Bilius 
tapo priimtas senate rugpjū
čio 31-mą. Tačiau jisai ne
apima milijonų mažiausia ap

mokamų darbininkų.

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

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

CHARLES J. ROMAN

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

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

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

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

TeL EVergreen 7-62S8

Direktorius

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

1113 Mt. Vernon St. 
PHILADELPHIA, PA 

Tel. Poplar 4110MATTHEW A- BUVUS
(BUYAUSKAS)'

□
Laidotuvių Direktorius

□ □ □

426 Lafayette St.
Newark 5, N. J.

MArket 2-8172 ,

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

518 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
1 »

Geri Valgiai laukia jūsų visada
DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS

Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

TELEVISION
SHUFFLE BOARD

Telefonas
EVergreen 4-9407

TELEPHONE
STAGG 2-5048

RES. TEL.
HY. 7-8681

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIUS 

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager 

(Lalsniuotas Balsamuotojas) , i 
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems PaAarVotl Dovanai
660 GRAND ST. į BROOKLYN, N. Y.

ll pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Tree. Rugs. 14, 1949



Tūkstančiai Pasirašo 
Peticijas Uždėti 
Davisą ant Baloto

Daviso

Renkantieji parašus uždėji
mui komunisto kaunsilmano 
ant baloto iš naujo išrinkimui 
į Miesto Tarybą darbuotojai ■ 
sako, I 
riau, negu jie tikėjosi prade-! 
darni d arba.

Tiesa, parašai neateina sa
vaime. Desėtkai pasišventu
sių darbuotojų beldžiasi į 
kožnas duris, aiškina, kuo yra 
Davisas, dėsto darbininkams 
ir bendrai liaudžiai 
nuoveikius taryboje.

Liaudis, ypatingai 
ninkai, gerai supranta, ką 
reiškia Miesto Taryboje nors 
tas vienas darbininkus užta
riąs balsas. Po velionies 
kaunsilmano Cacchionės mir
ties Davisas likosi vienintelis 
tikras darbininkų atstovas ta
ryboje didžiausio mūsų šalies 
miesto.

j Uždėjimui ant baloto kan-

jo 18-tą, 
pietų, 
110-06 Atlantic 

kad jiems sekasi ge-i mond Hill, N. Y.

darbi-

Einant praėjusiame -valsti
jas1 seimelyje priimti Fein
berg įstatymu miesto moky
klų viršininkas William Jan- 

lidato į kaunsilmanus reikia sen dabar padarytas lyg ir 
'3,000 balsų. Komunistai bu-i caru. Jisai gali bile ką iš 
vo nusistatę susrinkti 15,000. ! savo padėjėjų įtarti esant 

‘ subversyviu.* Laipsniškai se
ka jo pavaldiniai “carukai”— 
jiems įsakyta kięjtwieną jų pa
valdinystėje esantį 'asmenį iš
nagrinėti ir juos sulaipsniuo
ti į visiškai jiems patikimus 
ir į įtartinus. z

Tuos įtartinuosius jie turės 
iššniukštinėti ir apie juos su
rašyti “konfidencialį” rapor- 

—Pirm visko, mes tuomi . tą- To “slaptojo” raporto ti-* 
užsitikriname, kad Davis bus į kriausia nematys kaltinama- 
ant baloto. Net didžiausiais j sis, tiktai jo šmeižikai - rą- 
norais jį atmesti nedrįs to da- Į gangaudžiai, kurie remdamie- 
ryti. paneigti desėtkų tūks-1 si tuo “konfidencialumu” ga- 
tančių piliečių valią. Ir didis i lės prieš niekinamąjį prasima- 
skaičius balsų nominacijose ! nyti nebūtus 
suteiks žmonėms vilties dar- ■ 
buotis už jo išrinkimą. Tie ; 
skaitlingi parašai yra geriau
siu įrodymu, kad Davisą ga
lima iš naujo išrinkti. Ėjimas 
darbuotojų pas piliečius da-: 
bar, supažindinimas jų su 
kandidatu, su jo programa’,, 
gauna daug naujų jąm drau
gu ir agitatorių už jo išrink^ 
mą. P. G.

Tos skaitlinės pasiekė jau 
prieš trejetą savaičių. Tačiau 
renka daugiau. Gale praėju
sio savaitės jie tikėjosi turė
ti jau apie 22,000 parašų.

—Kam rinkti daugiau, jei
gu jau užtenkamai ir su dau- • 
geriopais perviršiais parašų 
turi ? — klausia žmonės. Rin- j 
kėjai atsako:

Wallace Nekandidatuos 
| Senatorius

Buvusysis mūsų šalies vice
prezidentas Henry A. Wall
ace šiemet nekandidatuos į 
jokias valdininko pareigas. 
Taip pareiškė kongresmanas 
Vito Marcantonip, Amerikos 
Darbo Partijos kandidatas j 
majorą, pranešdamas, kad jis 
yra Wallace’o .įgalintas tai 
paskelbti.

New Yorko spauda buvo 
paskelbusi, būk Wallace kan
didatuosiąs į senatorius Ame
rikos Darbo Partijos tikietu.

Amerikos Darbo Partijos 
senatorinio kandidato klausi
mas paliktas atviru iki rug
sėjo 13-tos, kuomet valstiji- 
nis tos partijos komitetas su
sirinko svarstyti senatoriaus 
rinkimą.

Demokratinių Amerikiečių 
Dave Atsakymą

P E E K S L L E ! !

Duokit SAVO Atsakymą 
30-metiniame Jungtinių Valstijų Komunistų 

Partijos Sukakties Minėjime

MADISON SQUARE GARDEN’S 
8th Ave. ir 49th St. .4

KETVIRTADIENĮ, RUGSĖJO 15.- 7:30 P. M.
Išgirskite:

EUGENE DENNIS KAUNSILMANĄ BEN. J. DAVISA
CLAUDIA JONES IRVINGĄ POTASH

K . ROBERT THOMSON, pirmininkas 
HOWARD FAST, svečias kalbėtojas

> DAILĖS PROGRAMA
TIKIETAI: 60c, $1.00, $1.20, $1.50, $2.00 Bookfair, 133 W. 44 St.:
Jefferson Bookshop, 575 — 6th Ave.; Workers Bookshop, 50 E. 

• 13th Street.
Rengėjai: N. Y. Valstijos Komunistų Partija.

25,000

Rugsėjo 18-tą Pasiskirkite 
Savo Sveikatai

Sveikatos klausimu prelek- 
cijos įvyks sekmadienį, rugsė- 

pirmą valandą po 
Liberty Auditorijoje, 

Avė., Rich-

Prelekciją teiks daktaras J. i ęirgimų, toliau išsivysiančių į 
J. Kaškiaučius tš Newark, N. . didesnes ligas' kurios priver- 
J. Tema: “Jūsų viduriai ir i čia atsisveikinti su gyvybe.

‘jūsų sveikata.” j Sveikata yra didžiausias
Tai bus visiems proga ge- | žmogaus turtas,. todėl reikia 

rai ir suprantamai susipažin-1 mokytis ją apsaugoti.
; ti su įvairiomis ligomis, - jo-! 
mis susirgimo priežastimis, j 
Apie ligas žmonės daugiausia j 
kalbasi, kada suserga, bet ne- '

Pradėjo Ragangaudystę i 
Miesto Mokyklose

> daiktus, kaip 
kad buvo prasimanoma ir rė
kiama prieš pirmuosius už
pultuosius ir iš pareigų ište- 
rorizuotus mokytojus dar 
pirm įvedimo to ragangaudiš- 
kojo Feinberg įstatymo.

Mokytojų tikrieji vadai ir 
bendrai pažangieji kovoja 
prieš surakinimą mokytojų 
proto ir žodžio laisvės. Kokį 
ląipsnį ir pobūdį pasieks toji 
kova, sunku iš anksto numa
tyti, tačiau spėjama, kad da
bar kiekvienas mokytojas* 
bus paakstintas viešai ar slap
tai sužinoti, ką reiškia sub-> 
versyvumas.

Subveršyvumu mokytojuo
se, greta uždraūdimo domė
tis pažangiomis idėjomis, jas 
praktikuoti, buvo 
kalbėti už/taiką, 
mažesnių j. ‘ \ 
mokytojų/reikalauti mokyto
jams daugiau algos, reikalau
ti, biednuomenės vaikams ne
mokamų /pietų mokyklose, 
reikalauti daugiau/ mokyklų 
ir mokiniants daugiaiLjDat^gu- 
mų mokytis.

Ųž tokius “subversyvius” 
dalykus mokytojų unija jau 
eilė metų kovoja. Tai tik už 
tokį “subversyVumą” kovin
gieji unijos vadai tapo ragan- 
gaudžių išėsti iš mokyklų.

Didžiajame New Yorke su
sidarė Tūkstančio Tėvų Ko- 

skaitoma 
reikalauti 

klasių su daugiau

žino, nuo ko tie susirgimai 
paeina. Todėl ateikite pasi
klausyti daktaro J. J. Kaš- 
kiaučiaus kalbos tais klausi
mais. Sužinokite, kame yra 
pati »patnatinė priežastis su-

Prelekciją rengia ir visus 
| kviečia Lietuvių Sveikatos 
j Kultūros Draugija.

Komisija.

mitetas kovai prieš tą Fein
berg įstatymą. Reikalauja, 
kad jis būtų atšauktas atei
nančioje seimelio sesijoje. 
Tam prašo finansinės ir vei
klios paramos. Prašo orga
nizacijų ir asmenų :

Visame mieste mobilizuotis 
masiniam tuo klausimu mi
tingui, įvyksiančiam penkta-

laiškus

ir senato- 
gubernatoriui

Siųsti delegacijas 
peticijas mūsų vai 
semblymanams 
riams, taipgi 
Dewey;

Paaukoti pagal išgalę vedi
mui to darbo.

Darbe už laisvę ir pažangą 
mokyklose veikliai kooperuo
ja Amerikos Moterų Kongre
sas, jo skyriai, "žinomosios 
visuomenininkės, k o n g r e so 
viršininkės Mary Jane Melish 
ir Ada B. Jackson, randasi 
tame komitete. Tikimasi,/kad 
ir Lietuvių Moterų Apšyietos 
Klubas svarstys tą klausimą 
savo susirinkime, įvyksiančia
me rugsėjo 22-rą. 4

Aukos Civilinėms 
Žmonių Teisėms Ginti

Per Evą T. Mizarą auko
jo—Jonas • Rušinskag $5.00.

BrooklynoMoterims
Moterų Apšvietos Klubo pir

masis šio sezono susirinkimas 
dėl tūlų priežasčių nukelia
mas- į kitą savaitę, rugsėjo 
22?rą. Įvyks toje pat vietoje,

Valdyba.

MIRĖ
Charles Norkas, 65 m. am

žiaus. Gyveno 323 E. Hous
ton St., New York City, N. 
Y. Mirė Bellevue ligoninėje 
rugsėjo 10 d. Kūnas pašar
votas J. Garšvos koplyčioj, 
231 Bedford Ave., Brooklyhe. 
Laidotuvės įvyks rugsėjo 13 
d. Alyvų Kalno kapinėse. 
Laidotuvės įvyko rugsėjo 13 
si grab. J. Garšva.

Emilija Klumbus, 65 metų 
anyžiaus, 54 Hudson Avenue, 
Brooklyne. Mirė rugsėjo 11 
d., namuose. Kūnas pašarvo^ 
tas J. Garšvos koplyčioje, 231 
Bedfor
Laidotuvės įvyks rugsėjo 14 
d., Kalvarijos kapinėse. ? Ve
lionė paliko nuliūdime duk
teris, du sūnus ir keletą anū
kų. Laidotuvių apeigomis rū
pinasi grab. J. Garšva.

Ave., > Brooklyne.

SUSIRINKIMAI
CENTRAL BROOKLYN ,s

LDS 46 kp. mitingas jvyks tre
čiadieni, rugsėjo 14 d., 8 vai. vak., 
Liet. Neprigulmingo Klubo name, 
269 Front St. Visi nariai būkite, 
nes turėsime daug 
aptarti. — Sekr.

svarbių reikalų 
(205-206)

Delegacija iš Illinois 
Atvyko Stebėti 12-kos
Komunistų Teismų

Vjrš šimto .piliečių delegaci
ja atvyko iš Jllinpis valstijos 
į Foley Sciuah), Now Yorke, 
stebėti 12-kos'; darbininkų va
dų komunistų teismą ir pro
testuoti prieš jų persekiojimą 
sufrėmuotais kaltinimais.

Michigan

Illinois delegacija atsivežė 
peticijas su 1.0,000 parašų, 
reikalaujančių išlaisvinti '“tris 

j įkaitintuosius (dabar jau ke- 
! turis, x nes teisėjas Medina 
i ikigsėjo 12-tą įstūmė į kalė
jimą dar nenuteistą ketjvirtą- 

i jį Carl Winter, Michigan 
! valstijos darbininkų vadą ko- 
| munistą).

Delegaciją, vadovaujamą 
Civil Rights Kongreso, suda
rė darbininkai. farmeriai, 
dvasiškiai, šeimininkės, ir ki
ti. Dalyvavo kelių protesto- 
niškų'j tikybų dvasiškiai.

Teisėjui Medina atsisakius 
su delegacija matytis, delega
cijos atstovinga grupė rugsėjo 
13-tą išvyko į Washingtoną 
įteikti dešimties tūkstančių pi
liečių reikalavimą išlaisvinti 
ifall, Winston ir Green, įka
lintus be kaltės ir be nutei
simo. Dvasiškis John Darr 
sumobilizavo grupę newyor- 
kiečių dvasiškių su illinojie- 
čių dėlegacija vykti į Wash- 
ingtoną.

Neleisti pasimatyti įsu tei
sėju, delegatai išėjo .pikietuo- 
ti teismabut^—

Greta pa'neštų didžių iškaš- 
čių čionai atvykti, taipgi de
legacijai Washingtonan,' Illi
nois delegatai. sakėsi atvežę 
$1,000 čekį, kurį žadęjo 
įteikti Elizabeth’ai Gurley 
Flynn tų 12-kos teisiamųjų 
gynimui. , .■

i rinkimą ir pabudavojanie stipriai ir 
R A ND A VOTIM A T * patogiai gyve^mui- Kainos žemos-

Parsiduoda namas ,ir biznis. Dvie
jų šeimų mūrinis namas, 8 kamba
riai mūs pačių naudojami, gerai iš- 
fornišiuoti ir erdvi patalpa bizniui, 
kur dabar randasi restaurantas su 
likerių laisniais. Grąžus kampinis 
namas. Biznis pasilaiko nuo pat pa
naikinimo prohibicijos. Prašome 
kreiptis: Walter Ambrose, 406 So. 
3rd St,, kampas- Union Ave. Brook
lyn, N.-Y.

Pasirandavoja fornišiuotas kam
barys;' šiltas vanduo, garas ir kiti 
patogumai. Dėl daugiau informacijų 
kreipkitės pas: černiavičius, 
57-23 — 63rd St., Mąspeth, L. I., 
N. Y. Telefopas: TW. 4-8130.

Liepų Žiedų

Laisvei 
šviežio 
Kenuo-

Medus
Bitininkas Kuncius 

atvežė didelį tfoką 
liepų žieddų medaus.
kite4 vaisius su medum, bus 
skaniau ir maistingiau. Tuo
jau kreipkitės į Laisvės įst&i- 

■ i gą ir įsigykite šviežio mę- 
• daus.

Ateina ruduo,. artinasi slo
gos. Turėkite namie medaus 
ir gerkite arbatą su medum. 
Tas padės jums apsisaugoti 
nuo slogų ir ... padės slogas 
pergalėti, jei apsirisite.

Skanesni ir , maistingesni 
yra tortai (kėksai), kepami 
su medum. Pabandykite, gal 
ir jūs • pamėgsite su medum 
keptus tortus.

SI1AI.IXS ■
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Ave., \

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

• «D6s0
Suteikiam garbingas laidotuves.
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.

Laidotuvių Direktoriai:

F. W. Shalins-J. B. Shalins
TEL. Virginia 7-4499*.

. . : . J ____________ ■ » ' .

įdomaujantiems Miesto 
Rinkiminemis-Politi- 
nėmis Problemomis

•bininkų dien- 
srker rugsėjo 
jo padidinta, 

plačiai aiškina
padėtį ryšyje

tinkamai

jeigu jis ne
liesto proble-

Angliškojo day 
raščio Daily W 
13-tos laida iše 
Joje labai 
miešto politinę 
su artėjančiais linkimais, ku
rie įvyks lapkričio 8-tą. Gau
namas ant standų veik viso
se žymesnėse miesto dalyse.

Niekas negalės 
patarnauti darbininkų judėji
mui ir progresui 
žinos politinių i 
mų, susijusių su \ kandidatais, 
jų partijų programomis. Ne
galėjimas paaiškinti arba aiš
kinimas pusiau žinios, pusiau 
spėliojimo padės tiktai darbo 
žmonių priešams' /

Tuos klausimus taipgi pla-^ 
čiai aiškins komunistai kalbė
tojai Amerikos Komunistų 
Partijos 30 metų' sukakties 
minėjimo masiniame susirinki
me, įvyksiančiame jau šio 
ketvirtadienio vakarą, rugsė
jo 15-tą, Madison Square Gar
den e. Garden as randasi prie 
50 th, St. ir 8th Ave., New 
Yorke. L. K. N.

Atsimušę su |savo auto į 
stulpą ties Edgemere, Queens, 
susižeidė bronxieciai Mr. ir 
Mrs. Joseph Steinlauf.
x>oooooooooooooooo6oooo<>o<x

Anthony Grigalis
General Contractor

Stato naujus namus ir pertaiso se
nus sulig modeminės mados.

BUNGALOW EXPERTAI
Mes dabar statome daug bungalows. 

, Duodame platų’ architektūros pasi-

Maliavojimu ir senų namų pertaisy
mu į moderniškus, esame pasižymėję 

kaipo ekspertai.

Klauskite mūsų aprokavimo arba 
patarimo dėl pertaisymo namų.

Prašome kreiptis: 
63-26—-53rd Drive

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

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y. 
, (1—2 dienomValandos: į g_g vakarajs

✓

Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0203 
t a •>««««• »     ... a

Egzaminuojant Akis, 
. Rašome Receptus 
Darome ir Pritaikome Akinins

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
: Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

CERI PIETOS!
Kada norite gerą pietą, 

kreipkitės į • 

Lorimer ^Coffee Shop 
Frank Doifiikaitis

Savininkas
417 Lorimer Street 

, - ■ Laisvės Name. ' 
Sooklyn, N. Y.

iiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai.. Taipgi dar

žovių ir pieninių .valgių 
giįažus paisirimuma^.

o. Į — . ......................................................................... ... .......... ......

Scena iš smagios filmos ‘'The Train Gcfes East” su 
naująja žvaigžde Lydia Branovskaja ir Leonidu Gailis 

vyriausiose rolėse.

Mieste vėl padaugėjo su-I Washington Square South 
sirgimai vaikų paralyžiumi, i gyventojai, New Yorke, tebe- 
trečiadienį susirgo 44. sipriešina nugriovimui jų na--

----------- mų. Norima plotą panaudo- 
Laive Italia suėmė du jau- ti statybai New Yorko Uni- 

nus italus, norėjusius slaptai ! versiteto teisių skyriui pasta- 
įvažiuoti Amerikon.-------------- i to (advokatų mokyklos).

ii

------------ ------------------- ------------------ -- ----------------------------------f 
*

Bizniu Atskaitos Del Taksų į 
a

Aprokavimai visokių rūšių taksų, visokių jurisdikcijų/4~ 
Federalių, Valstijinių ir Lokalinių bile kurioje valstijoje ar i 
municipalitete Jungtinėse Valstijose ar kitose šalyse. 1

Visa knygvedystė ir rekordai dėl raportavimo taksų dėl 1 
individualų, indivįdualių biznių, pusininkų (partnerships) 1 
ir korporacijų viduje ir lauke New Yorko miesto yra eks- 1 
pertiškai atliekami -per ADVOKATĄ RUBAVIČIŲ, kuris 
yra teisėtas praktikuoti visuose teismuose ištisose Jungti
nėse Valstijoje ir Federalėje valdžioje, ir kuris yra patyręs 
akauntentas, dabar atliekąs taksų suvedimus visokiems biz
niams, dideliems ir mažiems visoje šalyje ir taipgi kitose Į 
šalyse. Tas gal būt atlikta per laiškus. Asmeniškai, perio- | 
diniai, pusmetiniai vizitai yra atliekami bile kuriam biz- Į 
niui naudojančiam šį aptarnavimą, bile kur Jungtinėse Vai- Į 
stijose ar užsieniuose. . Į

Malonėkite susirašyti angliškai ar lietuviškai dėl smul- Į 
kesnių informacijų apie tai, kaip aš geriausia galėčiau jums Į 
patarnauti. — Rašykite: | t

STANLEY P. ZUBAWICZ (ZUBAVIČIUS) 1
111 Ainslie Street, Brooklyn 11, N. Y.

Telefonas: EVERGREEN 4-4-3049. !

DEGTINĖS', VYNAI
IR ALUS •

3? Ten Eyck St, Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 4-8174

Petras Kapiskas
PALAIKO

BAR & GRILL

TONY’S A.
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

YDYTOJAS

Petriką
221 South 4th Street

BROOKLYN,' N. y.

Tel. EVergreen 7-6868 
9—12 ryte' 
1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

DANTŲ

Dr. A

Valandos:

411 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

\ Joseph Zeidat Jr., p^op.
' NAMŲ GAMINIMO VALGIAI fl^ASi)|[EN 

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS7 •

'n TELEVISION
1 ■.■l".7ir;i,Tj;l1 ,.................................... ‘m~t ,, '.T." «..... —— u......■■■ ■■

”S BAR

j LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI -t ‘

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNST

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS '

Kiekvieną dieną .yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVENUE BROOKLYN, N. Y 
į 

, TeA. /Wergreen 4-9612

—’pnd 9 Tree. Rugs. 14, 1949
I * • ’ > • . 1 ,




