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•Prasidėjo mokslo metai.
Milijonai Amerikos vaikų 

ir jaunimo vyksta į mokyklas.
Praėjusiais metais visose 

Jungt. Valstijose mokyklas 
lankė virš 26,000,000 tarpu 5 
ir 21 metų amžiaus žmonių.

Šiemet, galimas daiktas, 
bus virš 27,000,000 lankančių 
mūsų mokyklas žmonių.

Deja, spauda pilna dejonių 
apie mokyklų trūkumą, apie 
daugelio mokyklų pastatų se
numą, netinkamumą, pavojin
gumą vaikų 
vybei.

’Daugely) 
mokytojų, o
to, kad tarnybos sąlygos pras
tos.

Kai kuriose 'valstijose pa
žangesnieji mokytojai 
kiojami, rauidonbaubių 
žiami, iš vietų mėtomi.

Mokytojams įsakoma
klose skelbti raudonbaubiz- 
mas, niekinti pažangieji dar
bininkai, kurie mano, jog ka
pitalistinė sistema turės už
leisti vietą socialistinei.

Visi šitie faktai neigiamai 
nuteikia kiekvieną sveikai 
galvojantį žmogų.

sveikatai ir gy-

perse- 
šmei-

moky-

Maskvos Pravda
Tarybų Sąjungos

Mokslas ten jąu

Są-
36,-

metais kiekvienas 
amžiaus vaikas 
verstinai turės

Neseniai 
rašė apie 
mokyklas, 
prasidėjo.

Iš viso šiemet Tarybų 
jungoje mokyklas lanko, 
000,000 žmonių.

36,000,000 žmonių—tai di
džiulė valstybė!

Ligi šiol Tarybų Sąjungoje 
kiekvienas vaikas privalomai 
turėjo mokytis ketverius me
tus.

Su šiais 
mokyklinio 
privalomai,
mokytis septynerius metus.

Netenka nei sakyti, jog ir 
Tarybų Sąjungoje nėra dar 
pilnai išspręstas ' mokyklinių 
patalpų klausimas; dar vis 
stokuoja „ mokyklų pastatų. 
Atsiminkime, kiek naciai bar
barai jų išgriovė! „

Nežiūrint viso to, kiekvie
nas iš 36,000,000 moksleivių 
susiras sau. kampelį ir. moky
sis! ★ ★ . ★ >

Turėdamas šiuos skaičius— 
27 ir 36 milijonus! — prieš 
akis,z asmuo/kuriam teko ei
ti per keletą žiemų Lietuvo-' 
je daraktoriaus pareigos, gali 
labiausiai džiaugtis.

„ Daraktorius, atsiminkime, 
carizmo priespaudos metu, 
buvo priverstas vaikučius mo
kyti ne tik tamsioje, ankšto
je, dažnai dūminėje pirkio
je, bet iri saugoti juos nuo 
užpuolimo, — nuo “zemskio,” 
uriadninkd, žandaro!

Skaudūs buvo tie laikai!
Bet tuomet nebuvo pagal

vota, kad jie skaudūs, sunkūs. 
Tuomet buvo žiūrėta: kad tik 
vaikas greičiau “pereitų” ele
mentorių, kad tik jis malda
knygę iki pavasario baigtų, 
kad tik jis išmoktų, kaip ran
koje laikyti plunksią ir nors 
savo vardą ir pavardę pasira
šytų!.. . !•• >

Buvo galvota, kad juo dau
giau vaikų mokytųsi!

Valstybė tuomet nevertė 
tėvus leisti* savb vaikus moks
lam '

Tačiau buvo taurių tėvų ir 
motinų, kurių sveika nuovoka 
jients sakė: leiskit vaikus mo
kytis pas daraktorių, verskit 
juos mokytis,—džiaugsitės!...

Amerikoje gyvena keletas 
mano buvusiųjų studentų. 
Kaip smagu man juos sutik
ti ir matyti skaitant ^laikraš
ti, knygą, rašant!

' Lietuvių tauta reikalinga iš
samios, gražios apysakos, pa
vadintos “Daraktorius.”

Tikėkime,
gims tarybinėje Lietuvoje.

kad ji neužilgo

t
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Atrastas Kitas Kreivai / 
Prisiekęs Džiūrės Narys 
Teisme prieš Komunistu
Bet Teisėjas Medina Atsisako 
Pakeist Nelegali Džiūrimaną

mieštu permaža
jų permaža dek rk. — Komunistų 

reikalavo, kad 
teisėjas Medina 
džiūrės narę Li- 

Jie pri-

Vėliausios Žinios
Athenai, Graikija. — Monarcho - fašistiniai Graikijos 

politikieriai spėlioja, kad jei Graikija užpultų Albaniją, 
tai Sovietų Sąjunga dar neitų karan Albanijai ginti. Kai, 
kurie, tačiau, lemia, kad iš Graikijos karo prieš Albani
ją galėtų išsivystyti trečias pasaulinis karas, kaip teigia 
United Press, amerikinė žinių agentūra.

Tūkstančiai Plienininkų 
Protestuoja prieš Vadų 
Pasidavimą Kompanijoms

New 
advokatai 
federalis 
pašalintų 
lianą Bterlin’ienę. 
siektais liudijimais parodė, 
kad Berlinienė, norėdama 
patekti į džiūrę, melagingai 
prisiekė, būk ji gyveno šio
je federalėje apskrityje. O 
iš tikrųjų jinai gyveno 
skirtingoje apskrityje; tai
gi neturėjo teisės būti šioje 
džiūrėje.

Komunistų advokatai to
dėl prašė pavaryti-' Berli- 
nienę, o jos vįeton pašaukti 
džiūrėn vieną išalternatų— 
džiūrimanų pavaduotojų.

‘ Teisėjas Medina . atmetė 
prašymą; tuo būdu jisai 
užgyrė neteisėtą džiūrės 
narę ir kreivą jos priesai-

Taigi teisėjas Medina 
užgiria jau antrą kreivai 
prisiekusį džiūrės narį.

Praeitą mėnesį komunis
tų vadų advokatai įrodė, 
kaip Russell Janney, teat
rinių veikalų biznierius, žu- 
likiškai įsiskverbė į džiūrę. 
Buvo įrodyta, kad jis vie
šose prakalbose lir asmeniš
kose. šnekose keikė komu
nistus ir šaukė į mirtiną 
kovą- prieš juos. Tačiaus, 
norėdamas įlįsti džiūrėn,

Maskva. — Tarybinė Es
tija su Sovietų Sąjungos pa
galba nusausina didelius 
plotus, kad tiktų javam au
ginti.

Jugoslavų Partizanai 
Kariauja prieš Tito

Maskya. — Sovietinis ra
dijas pranešė, kad jau pla
čiai išsivystė Jugoslavijoje 
partizanų kova prieš dik
tatorišką Tito valdžią.

Partizanai, be kitko, nu- 
smerkė ir sušaudė kelis ti- 
tinius kriminalistus.

(Tūli Čechoslovakijos po
litikai tvirtino, kad Tito 
valdžia bus nuversta.)

Janney prisiekė, būk nesąs 
komunistų priešas ir netu
rįs jokių minčių prieš juos.

Komunistų advokatai ta
da reikalavo panaikinti vi- 
•są bylą ar bent pašalinti iš 
džiūrės Janney, o jo vieton 
pašaukt vieną iš alternatų- 
pavaduotojų.

Teisėjas Medina atmetė 
abudu reikalavimus ir pa
laikė Janney džiūrėje.

Komunistų vadai kaltina
mi, būk jie subkalbiavę 
skelbt, kad reikią nuversti 
Amerikos valdžią jėga ir 
prievarta. '

Derybos Neištrauks 
Anglijos iš Krizės

Maskva. —' Sovietiniai 
laikraščiai sako, Amerikos, 
Anglijos ir Kanados minis
trų derybos Washingtone 
dėl dolerių ir angliškų pini
gų sterlingų neišspręs pre
kybinių ginčų tarp Jungtim 
Valstijų ir Anglijos.

— Ta ministrų konferen
cija gal tik laikinai ir tru
putį palengvins finansinę 
Anglijos krizę. Toliau Ang
lija vėl susidurs su doleri
niu bankrutu, — rašo laik
raštis Vakarinė Maskva.

Farmeris Gauna Tik 35c 
Už Tuziną Kiaušinių, Kurie 
Vartotojui Lėšuoja 95c

Frankfurt, Vokietija. — Jauna vokietė mergšė nušo
vė jankį kareivį. Areštuota, jinai sako, kad jis ją “apga
vo.” ' >

Berlin. — Karinė Sovietų vyriausybė suėmė du ame
rikonų karininku, kurie sako “netyčia užklydę” į sovie
tinę Berlyno dalį. Po trumpo apklausinėjimo jiedu pa- 
liuosuoti.

Formoza. — Atpleškėjo į Formozą viesulas, siaubda
mas 105 mylių smarkumu per valandą. \

Formozos sala laikoma Stipriausia Kinijos tautininkų 
tvirtove. Į

i. —;----------------

New! Haven, Conn. — Penki Yale Universiteto teisių 
profesoriai viešame pareiškime kaltino New Yorko val
stijoj gubernatorių Tomą Dewey’u, kad jis užglosto kru
viną užpuolimą, kurį fašistiniai gaivalai paęlarė prieš 
Paulo Robesono koncerto dalyvius Peekskillo apylinkėj.

i '

Paterson, N. J. — Apskrities grand ęlžiūrė įkaitino 
Patersono miesto majorą Michaelį U. De Vitą ir 14 kitų 
miestinių valdininkų, kad jie globojo gemblerius, kurie 
už tai kyšiais atsiteisdavę valdininkams.

Chicago. — Federalis teisėjas M. L. Igoe atmetė Fe- 
deralės Susisiekimų Komisijos patvarkymą, kuriuo ko
misija uždraudė radijo stotims-dalinti dovanas už kon-' 
testų - spėjimų laimėjimus.

Reidsville, Georgia. — Mirė buvęs Brooklyno Dodgers 
beisbolininkų vadas, Sherron M. Smith, 58 metų- am
žiaus.

Kanton, Kinija. — Kinijos tautininkų valdžia vėl 
gvoltu šaukiasi kuo greičiausios Jungtinių Valstijų pa
galbos karui prieš kinų komunistus.

Lewis Reikalauja, kad Anglięs 
usuktus

okesčius
I Kompanijos Sumokėtų N 
Mainierių Pensijom M<

Washington. — Senator. 
Guy M. Gillette, Senato 
žemdirbystės komisijos pir
mininkas, ketino tyrinėti, 
kodėl vartotojai turi taip 
brangiai mokėti už maisto 
produktus, už kuriuos far- 
meriai mažai tegauna. 

f ♦

Pavyzdžiui, gerų kiauši
nių tuzinas pirkikui krautu
vėje kainuoja 95 centus, bet 
farmeriui tik 35 centai te
mokami už tuziną. Kviečiai 
nupigo, bet duonoą kaina 
nemažėja.

Washington.— Jungtinės 
Mainierių Unijos 'pirminin
kas John L. Lewis įspėjo 
angliakasyklų kompanijas 
pietinėse valstijose, kad jei
gu jos nesumokės privalo
mų lėšų į mainierių senat
vės pensijų ir gerovės fon
dą, tai ’ galės susilaukti

Jungt. T autų'Komisija Ragina 
Perskelti Jeruzalės Miestą

Lake Success, N. Y. — 
Jungtinių Tautų komisija 
Palestinos klausimais siūlo 
padalinti Jeruzalę į dvi da
lis — arabišką ir žydišką.

Komisija sako: istorinį 
Jeruzalės senmiestį turėtų 
valdyti Jordano arabų ka
ralius (Anglijos pastumdė
lis), o Jeruzal. naujamiestis 
privalo būti pavestas žydų 
valdybai.

Tačiaus, vyriausias 'vis6 
miesto valdovas būtų Jung. 
Tautų paskirtai komisio- 
nierius. Visa Jeruzalė bųtų 
laikoma tarptautin. miestu 
Jungtinių Tautų kontro
lėje, kuri užtikrintų apsau
gą krikščionių, žydų ir ara
bų šventvietėms.

> Tas komisijos planas bus 
įteiktas Jungtinių Tautų 
seimui, kuris susirinks atei
nantį ahtradienį.

Izraelio valstybė prieši
nasi šiam pasiūlymui; sako, 
visa Jeruzalė turi Izraeliui 
priklausyti. Anglijos remia
mas Jordano karaliukas 
pasirodė stipriausiu Izrae
lio priešu. Todėl būtų pavo
jinga palaikyti vietinę jo 
valdybą bet kurioje Jeru
zalės dalyje.

Washington. — CIO El- 
ektrininkų tini j a randa 5,- 
300,000 bedarbių šioje šaly
je. _________

ORAS.—Laukiama giedros.

streiko.
Lewis savo laiške Jame- 

sui D. Francis, pirmininkui 
Island Creek anglies kom
panijos, primena, kad ši 
kompanija jau nuo liepos 1 
d. sustabdė įmokėjimus į 
minimą mainierių fondą. 
Francis^ paveikti, nustojo 
į tą fondą ftioketi ir kiti 
pietinių angliakasyklų savi
ninkai.

Lewis reikalauja, kad 
kompanijos negaišuoja n t 
sumokėtų fondan užvilktus 
mokesčius, jeigu jos nori 
palaikyt ramybę anglies 
pramonėje.

Jis primena, kad kompa- 
nijds, sukdamos tuos moke
sčius,* tragiškai skriaudžia 
mainieriuš, kurie darbe bu
vo apakinti, apšlubinti ir 
amžinais paliegėliais paver
sti. ■ ' . . ' .

Bluefield, W. Va.— Pasi- 
naujina derybos dėl sutar
ties tarp Mainierių Unijos 
ir pietinių' valstijų anglia- 
kasyklų kompanijų.

Jaunimo Pravda •., 
Ragina Mesti Rūkymą

Maskva. — Kpmsomols- 
kaja\Pravda, komunistinio 
jaunimo laikraštis, šaukia 
Sovietų piliečius mesti rū
kymą; spausdina skaityto-, 
jų laiškus, nurodančius rū
kymo kenksmingumą.

Ancona*. —’ Jugoslavija 
paliuosavo užgrobtą itališ
ką laivą Castanzą.

Plieno Fabrikantai Priešinasi 
Net Pensijų - Apdraudos Fpntjui

Gary, Indiana. — Čionai- 
tiniS\CIO Plieno Darbiniu;

skyrius 1014 
užprotestavo,

kų Unijos 
vienbalsiai 
kad unijos komitetas su 
Philipu Murray’u pryšaky- 
je užgyrė prez. Trumano 
komisijos pasiūlymą.

Komisija . siūlė nekelti 
darbininkams algos ir tik 
įvesti kompanijų lėšomis 
sveikatos, gyvybės ir senat
vės apdraudą. O ta apdrau- 
da lėšuotų fabrikantams 
tiktai po 4 iki 6 centų nuo 
kiekvienos darbo valandos.

Graikų Fašistai Vėl 
Grasina Albanijai Karu

<■

Minimas plienininkų sky> 
rius, didžiausias visoje unP 
joje, pasiuntė Pittsburgh an 
telegramą vyriausiems uni
jos vadams. Telegrama 
protestuoja prieš jų pasida
vimą kompaniškiem Tru
mano komisijos pasiūly
mam ir reikalauja kovoti 
už pradinį reikalavimą, ku
ris sako: .

Darbininkams turi būti 
pakelta alga 12 ir puse cen
to valandai. Kompanijos, be 
to, privalo mokėti po 17į c. 
senatvės* apdraudos fondus 
į sveikatos, gyvybės ir 
nuo kiekvienos darbo va
landos.

Panaujinti kovą už šį rei
kalavimą šaukia ir kiti tūk
stančiai plieno darbininkų.

Kad Philip Murray ir ki
ti aukštieji vačfei taip leng
vai pasidavė fabrikantiš- 
kam Truihano komisijos 
pasiūlymui, t i jie tik 
padrąsino kompartijas. TaL 
gi plieno kompamjos jau 

siūlymui dėl apdraudos ir 
pensijų. Tūli fabrikantų 
atstovai sako, jeigu ir būtų 
įvesti apdraudos - pensijų 
fondai, tai pusę jų lėšų tu
rėtų sumokėti patys daębj- 
ninkai. • ‘ '

Prez. Trumariui papra- . 
sius, unijos centro vadai 
pratęsė paliaubas su kom
panijomis iki rugsėjo 25 d. 
ir žada derybose reikalauti, 
kad kompanijos priimtų 
prezidentinės komisijos pa
siūlymus.

Athenai, Graikija.—Grai
kijos monarchistų atstovas 

pareiškė:
Graikijos delegatai pra

neš ateinančiam Jungtinių 
Tautų seimui, kad valdžios 
armija įsiverš į Albaniją, 
jei, girdi, graikų partiząnai) prięšįhasi net komisijos pa- 
iš Albanijos žemės vėl pra
dės kovą prieš Graikijos 
Valdovus.

(Kai tik graikų partiza
nai suduęda smūgį fašis
tam, fašistai visuomet rė
kia, kad “Albanija ar Bul
garija padeda partiza
nam.”) , ' *
Adiesoii'ir Bevin Tarėsi 
Išvien Veikti prieš 
Komunizmą Azijoje 

l ■ /'

* ■, 

Washington. — Jungtin. 
Valstijų valstybė sekreto
rius Dean Acheson prane
šė, kad jis ir Anglijos už
sienio reikalų ministras 
Bevinas tarėsi išvien veikti 
Azijos ir Vidurinių Rytų 

-klausimais.
Achesonas sako, kad jie

du, tarp kitko, planavo su
tartiną Amerikos - Angli
jos politiką linkui rytinės 
Kinijos pusės, kur galioja 
liaudininkų- komunistų val
džia.

Naciai Padegioja 
Kooperatyvius Ūkius

Berlin.— Sovietų kariuo
menės laikraštis Tąegliche 
Rundschau, leidžiamas va- 
kiečių kalba, rašo, jog na
ciški nenaudėliai padegioja 
kooperatyvius vokiečių val
stiečių ūkius.
Paskutinėmis dienomis jie 

padegė penkių tokių ūkių 
trobesius.

Gub. Dewey Klauso Tik Tų, Kurie 
Suruošė Peekskillo Pogromą

Amerika Atmetė Sovietų Kandidatus j Jungtines 
Tautas, tad Sovietai Atmetė Jos Kandidatus

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

Lake Success,' N. Y. — 
Anglai - amerikonai Jungt. 
Tautų Saugumo Taryboje 
piršo priimti Portugaliją, 
Jordaną, Italiją, Suomiją, 
Airiją, Austriją ir Ceiloną 
į Jungtinių Tautų narius. 0

Sovietų Sąjungos delega
tai Semionas Carapkinas 
pasiūlė kartu priimti Al-" 
barnią, Vengriją', Rumuni- 
j ą, Bulgarij ą.ir Išlaukinės

Mongolijos Liaudies Res; 
publiką.

Amerikos atstovas War
ren R. Austin, užprotestavo 
prieš Sovietų pasiūlymą. 
Austiną parėmė kiti anglų-’ 
amerikonų bloko delegatai.

Tuomet Carapkinas ve
tavo - atmetė dr anglų-ame- 
rikonų . peršamas šalis į 
Jungtines Tautas.

Albany, N. Y. —i Repub- 
likonas New )?orko valsti
jos gubernatorius Tomas 
Dewey pašaukė Westches- 
terio prokurorą Geo. M. 
Fanellį, šerifą Fredą Rus- 
coe’ir valstijines policijos 
superintend. Jonną Gaff
ney, kad jie raportuotų, 
kaip gengsteriai užpuolė 
negro dainininko Paulo 
Robesono koncerto daly
vius Peekskillo apylinkėje.

Tie valdininkai rietė gu
bernatoriui savo pasaką, 
būk tiktai keliolikiniai vai
kėzai akmenimis apmetę 
besiskirstančius po koncer
to žmones. Fanelli, Rusęo ir 
Gaffney šnekėjo guberna
toriui, būk karo veteranai

nedalyvavę užpuolime. Kar
tu jie gyrė vietinę ir valsti- 
jinę policiją už “tvarkos 
palaikomą.”

, Gubernatorius nešaukė 
liudyti nė vieno iš 200 žmo
nių, kuriuos -kųkluksiniai 
veteranai ir kiti 'padaužos 
sužeidė akmenimis ir buo
žėmis. Jis nesiskaitė su pri; 
siektais sužeistųjų liudiji
mais, kad ir policija sykiu 
su tais gengsteriais mušė 
ir šlykščiai keikė koncerto 
publiką.

Gubernatorius klausėsi 
tiktai valdininkų, kurie 
patys padėjo suruošti raz- 
bajų, kaip sako Pilietinių 
Teisių Komitetas.
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Teisėjas Medina Nesnaudžia!
Taip, teisėjas Medina, pirmininkaująs teisme, kuria

me teisiami 12-ka komunistų vadovų, nesnaudžia!
Jis sėdi supamojoj kėdėje, jis viską mato ir viską gir- 

• di!
Jis jau penktą teisiamąjį pasiuntė kalėjiman!
Jis pasiuntė 30 dienų kalėti Carl Winter, Michigano 

valstijos komunistinės organizacijos pirmininką.
Pirmiau teisėjas Medina buvo pasiuntęs kalėti 30 die

nų Daily Workerio redaktorių, John Gates.
Jis pasiuntė neribotam laikui kalėjiman Henry Wins

ton ir Gus Hali.
Jis pasiuntė kalėjiman Illinojaus komunistinės orga

nizacijos pirmininką Gilbert Green.
Henry Winston ir Gus Hali jau sėdi kalėjime suvirš 

100 dienų.
Už ką gi teisėjas Medina įkalino 30 dienų Carl Win

ter? ^4
Už tai, kad šis atsisakė įvardinti savo uošvį, Alfred 

Wagenknechta, — atsisakė pasakyti, ar jo uošvis tūla
me komunistų suvažiavime dalyvavxę~ar nedalyvavo.

Carl Winter atsisakė savo uošvį išduoti, pasiremda
mas pirmuoju Jungtinių Valstijų konstitucijos papildy
mu - pataikymu.

Jis atsisakė jį išduoti, eidamas žmoniškumo pagrindu, 
nes Winter žino, kad, įvardinus tą ar kitą asmenį, jie 
gali būti persekiojami, puolami. Jis atsisakė būti išda
viku. ’ | i

Ir teisėjas Medina budėjo: jis tuojau Carl Winterį nu- 
sriierkė kalėti! . .

Kokia tragi-komedija yra atliekama demokratijos gy
nimo vardu!*..

Na, tai, ką? Iki šis teismas baigsis, gali būti taip, jog 
kiekvienas teisiamasis bus įkalintas.

Tesėjas Medina budi!...
Mūsų nuomone, privalo budėti ir Amerikos visuome

nė. Privalo budėti visi pažangūnai. Privalo budėti, nes 
Foley aikštėje yra teisiami ne vieni komunistų vadovai, 
— ten teisiama Amerikos, žmonių laisve.

Pirmiausiai: tenka reikalauti išlaisvinti įkalintuosius!

Dabar Laikas!
Šiomis dienomis mirė aukščiausiojo šalies teismoųtęi- 

sėjas Wiley Rutledge. Jis buvo gan pažangus žmogus,

Į Washingtoną atvyko 
Anglijos valdžios šulai E. 
Bevinas, Stafford Cripps ir 
kiti. Jie gąsdino Trumanąir 
mūsų valdininkus, kad jei
gu Amerikos valdonai ne
nusileis anglams, tai “Ang
lija bus raudona.” .Supran
tama, tds grūmojimas bus 
išklausytas.

Kongresmanas Vito Mar- 
cantonio pareiškė, kad pre- 
zid. Trumanas nors ir sakė 
pisiąs Roosevelto keliu, bet 
praktikoj visur susijungė 
su buvusiais didžiąusiaįs 
Roosevelto priešais. " Mr. 
Trumanas laikosi ne Roose
velto politikos, bet Hoove- 
rio.
Anglijoj dekanas Hewlett 

Johnson pasmerkė Vatika
no popiežių, kutis jungiasi 
su reakcija-prieš demokra
tinę liaudį ir demokratiškas 
valstybes. .

Ceylone, Anglijos koloni
joj, kuri yra į pietus nuo 
Indijos, supleškėjo britų 
karo laivyno .bazė.

čechoslovakijos liaudies 
demokratinė vyriausybė į- 
teikė protestą Jungtinėms 
Valstijoms prieš ginkluotų 
jėgų įsiveržimą. Grūpė iš 
22 čechoslovakų karių dirbo 
Vokietijos pasienyje, stai
giai amerikiečių kareiviai 
įsibriovė į Čechoslovakiją ir 
cechus karius, kurie buvo 
beginkliai, išsivarė į ame
rikiečių okupuotą Vokieti
jos dalį. Ten, sako, juos 
gąsdino ir reikalavo išduoti 
žinais' apie Čėchoslovakijos 
apsiginklavimą.

Kinijoj Liaudies Išlaisvi
nimo Armija persigrupavo 
ir jau pradėjo veiksmus 
linkui Kantono. Sako, kad 
devynios liaudies armijos 
veržiasi linkui Kantono ir 
Čunkingo (Chungking©). 
Pastarasis miestas , baisiai 

visoje eilėje sprendimų palaikęs žmonių pusę, Jjaudies degė, virš 1,700 žmonių su- 
Idegė ir liepsnoje supleškė
jo daug namų. Manoma

pusę, o ne monopolistinio kapitalo. Gaila teisėjo* Rut
ledge, kaip lygiai buvo gaila neseniai mirusiojo Frank 
Murphio. . '

Komercinė spauda dabar džiaugiasi: miruš šiemdviem 
vyram, aukščiausias teismas* bus konservatyvus. *

Tik pagalvokite: ligi šiol aukščiausias teismas 
buvo perdaug radikalus, perdaug kairus!...

Tūli pradėjo aiškinti: vieton mirusiojo teisėjo 
ledge, reikia paskirti kataliką.

Tūli pradėjo aiškinti: vieton mirusiojo teisėjo 
ledge, reikia paskirti kataliką. • . *

Ne taip reikia rimtus dalykus spręsti. Žmogaus tiky
ba, (ar netikyba) čia neturėtų vietos užimti. Yra gerų 
žmonių katalikų, yra gerų protestantų, yra gerų žmonių' 
laisvamanių, netikinčiųjų. • i ’

Mes manome, jog prezidentas Trumanas dabar turė
tų paskirti aukščiausiojo teismo nariu negrą advokatą, 
nežiūrint, kuriai religijos sektai jis priklauso. ,

Tai būtų šioks toks atsikirtimas rasistams ir visiems, 
kurie negims persekibja, kurie juos neigia, kurie jų ne
laiko žmonėmis. i

Tai būtų gera pradžia kovai prieš rasistus.
Tai būtų padarytas mostas už negrų teises, — 14,000,- 

000 žmonių.
Prezidentas Trumanas, mūsų nuomone, turėjo negrą 

paskirti į aukščiausį teismą t tuomet, kai mirė Frank 
Murphy — jo vietai užimti.

Bet prezidentas tuomet paskyrė Tom Clarką, aršų( 
reakcininką, puolusį tuos, kurie kovoja už negrų teises.’ 
Jis paskyrė Clark’ą, kilusį iš Texas valstijos, kurioje 
negrų teisės yra baisiai paneigtos.

Dabar gera ‘proga prezidentui Trumanui tą klaidą pa
taisyti. ;

Kaip jau ne kartą buvo nurodyta: negrų advokatų 
Amerikoje yra geras skaičius ir jų tarpe randasi labai 
žymių jūristų.

jiems

Rut-

Rut-

kad reakciniai kareiviai la- 
traudami miestą padegė.

Jungtinių Valstijų sena-- 
torius Tom Connally Wa
shingtone pareiškė, kad ge- 
nerol. Čiahg Kaį-šekas pa
sigrobė $138,000,000 vertės 
Kinijos aukso ir pasisavi
no. Kiti tvirtina, kad Čian- 
gas apie 300 milijonų dole-, 
rių vertės dūkso išsivežė 
į Formosos salą, ar perkėlė 
į užsienio bankus.

Italijoje bandito Salva
tore Giuliano gaujos siau
čia. Reakcinė vyriausybė 
sako, kad prieš banditus 
pasiuntė,armiją su tankais 
ir kanuolėmis, bet negali 
juos sūgauti arba įveikti.

Ispanijoje ant Canaries 
salos susprogo didėlis fašis
tų ginklų ir amunicijos san
dėlis. Sakoma, kad daug 
žmonių žuvo.

Jugoslavijos trockistai 
galutinai nusimaskavo, ka
da jiems Jungtinės Valsti
jos suteikė $20,000,000 pa
skolą, kad' sutvirtinus Ti
to šaltą karą prieš Tary
bų Sąjungą.”
: Lenkijos spauda kietai 
pasmerkė Vatikano popie
žių už jo leidžiamus paska- 
lus, būk Lenkijoj yra “per-Theodot Heuss—Vjakarų Vokietijos Prezidentas 

• Monopolistų organas New York Times rašo, jog Va
karų Vokietijos respublikos prezidentu tapo išrinktas li
beralas Theodor Heuss, 65 metų amžiaus senis.

Tokia daug maž yra antraštė korespondencijai; kurią
rašo iš Bonno Jack Raymond. • t

Koks tas Heusso liberalizmas?
Naujasis Federuotos- Vokietijos Respublikos (ji taip 

vadinasi) prezidentas priklauso , “Laisvajai Demokrati
nei Partijai” ir yra josios* pirminlinkas. Tai senas politi
kierius, gražiai pasitarnavęs Hitleriui.

Heuss buvo senosios Vokietijos reichstago narys ir jis 
balsavo už tą įstątymą; pagal kurį buvo pavesta visa 
galia Hitleriui! / ■'

' Ką gi šis ’’liberalas” galvoja šiandien? (
Korespondentas Raymond rašo: Heuss yra uolus gy

nėjas laisvojo Verslo (kapitalistinės santvarkos) dide
lis priešas socializnio. Jis buvo ir tebėra Vokietijoje tas, 
kas Amerikoje Herbert Hoover.

Štai, kokį “liberalą” naciai ir pronaciai pastatė Vaka
rų Vokietijai prezidentu!

“Naujosios” ir “demokratinės” Vokietijos ministrų 
pirmininku (kancleriu) bus Dr. Konrad Adenauer, 
Heuss’o bičiulis.,Abu reakėininkąi, abu liaudies priešai.

Abu, galimas daiktas, yra labai sužavėti atomine bom
ba ir naujuoju pasauliniu karu. >

Sako, kad Trumano

sukiojama religija.” Nuro
do ir. tą faktą, kad pirm 
karo Lenkijoj buvo 1,742 
minikų ir mihikių kliošto- 
riai, o dabar jų jad yra 2,- 
010. Minikų kiekis paaugo 
nuo 17,265 iki 18,659. Jeigu 
būtų religijos persekioji
mas, tai jų skaičius nebūtų 
paaugęs.

Lenkijos spauda smarkiai 
kritikavo prezidentą TrU- 
maną, kųps nuolatos kal
ba tokiu t6nu, kad palaikyti 
pąsaufyje įtemptus santy
kius. Sako, kad TrumanOj 
kalbos tarnauja amerikinei 
komercinei spaudai ir radi
jo komentatoriams, kaip' 
aliejus ant ugnies.

Taikos reikalai. Jungtim 
Tautų Saugumo Taryboje 
D. Manuilskis, ( tarybinės 
Ukrainos užsienio minist
ras, smarkiai kritikavo Va
tikano popiežių. Jis sakė, 
kad' popiežiaus politika yra 
karo kurstymas; *

Dar taip neseniai tapo 
pasirašyta karinė Šiaurinio 
Atlanto Sąjunga. Buvo 
tvirtinama, kad tarpe pasi
rašiusių yra didelė vieny
bė. Bet ^pastaruoju laiku 
pasirodė, kad tarpe Franci- 
jos ir Anglijos generalinių 
štabų eiųa nesutikimas. 
Franci jos generblai prisibi
jo karo, gi Anglijos šoka 
pagal Wall stryto įsaky
mus., : .

Franci jos generolai ma
no, kad jeigu bus uždegtas 
karas prieš Tarybų Sąjun
gą ir liaudies demokratines^ 
respublikas, tai Sovietų Ar-' 
mija ir demokratinių šalių 
armijos' nušluos karines

Kas Iš Tikrųjų Laimi?
Prezidento Trumano pa 

skirtos Komisijos plieno pra
monei ištirti raportus ir re
komendacijos, kurias priė
mė Philip Murray vadovau
jama CIO Unit. Steel Wor
kers unija; beveik nieko ne
duoda plieno darbininkams. 
Taip mano ir teigia “Daily 
Worker.” šio dienraščio su
pratimu, -laimi tiktai sam
dytojai, tiktai plieno kom
panijos. “Daily Worker” 
rašo:

“Laikraščių pranešimai 
iš Pittsburgh© sako, kad 
pliepo pramonės atstovai la
bai džiaugiasi, arba bent 
jau prielankiai paveikti 
prezidento Trumano komisi
jos raportu. /

“Ir kodėl'gi jie /nesi 
džiaugs? Dvylikos ir\pusės 
procento algų pakėliih.aš, 
kurio reikalavo unija, pasi
remiant tuom, jog tas/nors 
dalinai atlygintų už—nukri-, 
timą perkamosios galios 
nuo karo pabaigos, tapo 
griežtai atmestas. Pamati
nis plieno . korporacijų nu
sistatymas,’ kad algų pakėli
mas ‘užmuštų biznį,’ pa
remtas komisijos argumen
tais.”

‘ Kas už tai kaltas? Kalti 
unijos lyderiai, kurie, pa
sak “Daily Workerio,” bu
vo priversti įdėtix į reikala
vimus punktą apie algų pa
kėlimą, bet nemanė to rei- 

Šiaurinio Atlanto Sąjungos 
armijas Europoj. Ėlitki gi 
mano, kad Angliją vėl iš
gelbės Anglijos Kanalas,, to
dėl britai- nebijo karo, bet, 
priešingai, jo nori.

Trizonijoj Jungtin. Vals
tijų generolas J. J. McCloy 
reikalavo Tarybų Sąjungos 
generolo Vasili j o Čuikovo, 
kad tuojau paliuosuotų dū 
Amerikos -karininkus. Ge
nerolas J. J. McCloy tvirti
na, kad tie vyrai tik “ant 
dviračių besivažinėdami pa
klydo ir pateko į sovietinę 
zoną.” Sovietų viršininkai 
sakė, kad tie leitenantai bu
vo įsibriovę giliai į Sovietų 
okupuotą Vokietijos dalį, 
traukė paveikslus ir teira
vosi pas vietos gyventojus 
žinių apie Sovietų armijos 
stovį.

Vengrijos liaudies demo
kratinė vyriausybė suėmė 
grupę asmenų, jų tarpe ke
lis kariškius;. Kaltina, kad 
j i e šnipavp Jugoslavijos 
trockistų' ir Wall stryto 
bankierių naudai.

Tarybų Sąjungos marša
las N. A. Bulganinas pa
reiškė, kad lai Jugoslavijos 
■trockistai nėsikesiną ant' 
Bulgarijos ir Albanijos te
ritorijų. Jeigu kas užpultų 
Bulgariją arba Albaniją, 
tai Sovietų Sąjunga nesto
vėtų nuošaliai — ji gintų 
tas demokratiškas liaudies

Anglija vėl užpirko Tary
bų Sąjungoje 1,000,000 to
nų grūdų. Anglija sutinka 
užmokėti mašinomis, nepai
sant, kad tas ir nepatinka 
Wall strytuį.

vie jų iki trijų centų į

kalavimo laikytis. Jie visą 
dėmesį sukoncentravo ant 
reikalavimo pensijų, betgi 
tų pensijų laimėjimas, kaip 
rekomenduoja prezidento 
komisija, suteikia daugu
mai \plieno darbininkų tik 
nuo 
valandą. k J

Dar daugiau, L prezidento 
komisija pripažįsta, kad ji, 
patiekdama ' raportą apie 
plieno pramonę, gurėjo min
tyje reikalavimus 'ir kitų 
pramonių darbininkų. Pa
tars pakelti algas plieno 
darbininkams, paskatins 
kitus darbininkus algų pa
kėlimo reikalauti. O nepai
sant to, kad * darbininkų 
perkamoji galia smarkiai 
nukrito/ kad algų pakėli
mas yra būtinai reikalin
gas, prezidento komisija 
esanti griežtai nusistačius 
prieš algų kėlimą. •

Taigi, darbo unijų vadų 
remtas ir rinktas preziden
tas “gražiai”' atsidėkavoj© 
organizuotiems darbinin
kams: panaudojo savo au
toritetą patarnavimui sam
dytojams; /

Kai nieko nelaimi plieno- 
darbininkai, kai . prieš dar
bininkų reikalavimą yra 
griežtai pastatytas visas 
valdžios autoritetas ir apa
ratas, formoje prezidento 
komisijos ir jos rekomen
daciją, daug sunkiau pasi
daro automobilių gamybos 
darbininkams, jūrininkams, 
angliakasiams ir visiems ki
tiems reikalauti algų pakė
limo. Visi įrodymai, Visi 
nuogi faktai, kad korpora
cijos kraunasi . riegMėtus 
pelnus, kad jos gali leHgvai 
pakelti algas, nepakeldamos 
produktų kainų, nieko ne
reiškia nei prezidentui, mį
• 1-. . »* H t • j b' • J

; Peekskill, N. Y., legionie
riai surengė pogromą, kuo
met publika buvo susirinku
si pasiklausyti garsaus, dai
nininko P. Robeson. Šis įvy
kis man primena 1905 me
tus, kuomet" Rusijoj įsistei
gė organizacija, pasivadi
nus “tikraisiais rusais” ir 
kuriai vadovavo Dubrovi- 
nai, Puriškevičiai . ir kiti 
elementai. Tuomet ta orga
nizacija/ atlikinėdavo tokius 
pat darbus, kokius dabar le- 
gionieriaLatliko Peekskill.

Amerika mokosi iš Rusi
jos praeities, bet ji užmirš
ta vėlesnę Rusijos istori
ją. ••

Wakayama, Japonijoj, 
vietos administracija krei
pėsi pas nacionalę valdžią, 
kad ji gelbėtų 650 metų se
numo budSistiį bažnyčią. Ją 
užpuolė vabzdžiai nuo pa
matų iki stogui ir jau bai
gia naikinti.

Pasirodo, kad ir vabz
džiai supranta, kad tokios 
įstaigos atgyveno savo am
žių ir nereikalingos, todėl ir 
naikina.

7

Jugoslavijos valdžia yra 
suėmus Graikijos partiza
nų, kurie buvo įžengę į Ju
goslavijos teritoriją. Dabar 
patirta, kad Jugoslavijos 
valdžia jau rengiasi juos iš
duoti Graikijos fašistinei 
valdžiai. 
pas Tito, kad tuos partiza- ___
nūs išleistų išvažituįįj ku--* shkymą, fiats neša savo ku- * 
rią nors demokratinę salį, dįšių arčiau FormozoS sa- / 
bet jis atsisakė tą padaryti. ■ ios> nepakliuvus į Mao(' 
Vadinasi, juos išduoda nu-. nagUS įr nesusilaukus ban- ) 
Zl?dymui- Idito likimo. • ;

i Pasirodo, kad būna ir to
kių atsitikimų, kuomet kai 
kada ir “nabašninkai” už
simano pajuokauti... '

Kinijos neva prezidentas 
Lee įsakė tuoj aus suareš-. 
.tuoti liaudiečių armijos va
dą Mao ir kitus jo pagelbi- 
ninkus, kaipo banditus. Jis 
tą atliko, veikiausiai, Kai- 

Būvo kreiptasi\ąeko įsakymu.
.Bet paskelbęs minimą į- 

sąkymą, fiats neša savo ku
dašių arčiau FormozoS sa-

žudymui.
Judošius už išdavystę ga

vo 30 sidabrinių, o Tito už 
to'kį darbą tikisi gauti 25 
milionus dolerių. Bet Judo
šius pasikorė... Ar Tito pa
seks jo pėdomis?

Laikraščiai praneša, kad 
Alma-Atos observatorijos 
direktorius Tiehovas priėjo 
prie išvados, kad ant Mar
so randasi gyvybė. '

Jeigu taip, tai Amerika 
pirmiausiai turėtų pribūti, 
marsiečiams pagalbon su 
Marshallo planu ir įtraukti 
Marsą į Atlantiko paktą, 
kol dar ten komunistai nę- 
užgriebė valdžią į savo ran
kas.

Kaip tik $ov. Sąjungos 
pabėgėlis lakūnas, leitenan
tas A. P. Borsovas, pareiš
kė, kad jis, bėgdamas iš 
Sov. Sąjungos, padarė klai
dą ir dabar nori grįžti .-jft- 
gal, taip greit Washingtono 
valdžia pagriebė jį ant gat
vės, atgabeno į New Yorką, 
išlaikė septyhias, ar dau
giau, dienas kalėjime ir 
paskui išgabeno Austrijon.

Dabar spauda rašo, kad 
Borsovas Wash i'ngtone, 
viešbutyje “paliko” • savo 
dienyną, kurį valdžios a- 
geritai studijuoja.

Bet, tikrenbėje, Borsdvą 
areštavo^ o jo daiktus šni
pai pasiėmė. Vienok “demo
kratinė” etika neleidžia pa
sakyti viešai, kad daiktus 
užgriebė, tai aiškina, • kad 
jis paliko, suprask^ geruo
ju.

Dabar tame jo dienyne 
jįeškos “suokalbių” prieš 
Ameriką.

★ ★
Austrijos valdžia skun

džiasi, kad pastaraisiais lai
kais iš Čekoslovakijos, la
bai daug užplūdo barsukų 
(opšrų) ir dabar valdžia 
tutinti daug bėdos su tais 
žvėreliais^ 
^ažih, ar* komercinė spau
da nepaskelbs, kad barsu
2 pusi.—LaisVė (Liberty, Lith. Daily)Vi, Rugs. iŠ, 1949

kai veržiasi Austrijon, pa
gal Maskvos įsakymą', šni
pinėjimo tikslais?

★ ★ . ★
Lietuva, 1925 metų davi

niais, turėjo 2,600,000 gy
ventojų. Kada Lietuvoj pir
mu sykiu įsisteigė Tarybų 
valdžia, tai lietuvių, prie
šingų tai valdžiai, spauda 
rašė, kad rdsai išdeportaVo, 
išžudė ir kitokiais ’ būdais 
išnaikino apie milioną lie
tuvių. Dabar “Draugas” 
“Dirva” ir\iti rašo, kad 
Lietuvoj buvo surengta 
septynios masinės deporta
cijos ir išgabenta 800,000 
lietuvių. Apart šios skaitli
nės, vėl kiekvieną mėnesį 
išveža po 3,000 lietuvių. Naj 
o kiek jų yra’pabėgusių?

Sudėjus visa daiktan, pa
sirodys, kad Lietuvoj jau 
neliko nei gyvos lietuviškos 
dūšios. Tuo tarpu ta* pati 
spauda dejuoja, kad Lietu
voj varžomi kunigai, kad 
pasilikęs tik vienas vys
kupas Paltarokas ir t.t.

Jeigu Lietuvoj neliko lie
tuvių, tai ką; veikia vysku
pas Paltarokus ir kunigai? 
Ar velnius iš Lietuvos vai
ko?

Washingtoho ponai vėl 
paskyrė M'arshaįlo/planųi 3 
bilionus, 670 milioną dole-' 
rių. Dabar tą sumą bando 
skirstyti toms šalims, ku
rios įtrauktos į Marsliallo 
planą. Anglijai, kaipo Ame
rikos “podukrai”, skiria 
didžiausią dalį — 962 mi
lionus ir, jos kaijhnnkai Bel
gijai — 312 milionų dole
rių; Amerika, neužmiršo ir 
Graikijos, jai irgi skiria 
163 milionus dol.
J Bet. štai Anglija ir Belgi
ja užprotestuoja, kad joms 
skiriama dar neužtektinai, 
jos nori gauti 'daugiau da- 
lies.

Lietuvoj, būdavo, ubagai - 
už “almuįzną” poteriaudavo, 
o Anglija ir Belgija ne tik 
nepoteriauja, bet dar pro
testuoja, kad mažai gauna.

Imperialistiniai ubagai \ 
škaradnesni ir nachališkes' \ 
ni, negu paprasti ubagai.

A 4 ¥* 1
Laikraščiai praneša, kad 

Anglijos1 if Jugoslavijos 
valdžios vedą slaptus pasi
tarimus apie prekybos su
tartį.

Čia jau man nesupranta
mas dalykas. Kokiems, pa
baliams slaptai tartis apie 
prekybą? Juk prekyba vie
šas ir legalus dalykas.

O gal tos dvi šalys mano 
kokiais nors vogiais tavo- 
rais prekiauti? Tuomet jau 
galima pateisinti >ir slaptas 
sutartis, r

Pennsylvanijos angliaka
sių srityje, Rocky Glen par
ke, LRKS apskrities buvo 
piknikas. Ir ar įspėsite, 
kiek ten buvo lietuvių ku-’ . 
nigų? Viso labai, “Garso” 
padavimu, riet 31.

Ir šią visą armiją užlaiko • 
lietuviai, gyvenanti toj a- 
pielirikėj.

V. Paiikšįys.



Jurij Janovskij. XT . . ’ ' J
Novickio sistemos, (įdėjo

Peleninės Istorija
Ant stalo stovi peleninė. Aš neklausiau. Man 

Savo balta šviesa ir visa iš- lOnu buvo eiti greta 
yaizda ji primena plokščią Kas man apie mirusias šei- 
jūrų kiautuką. Tikrenybė- ■ mas įr' supuvusį laiką! AŠ 
je gi tai žmogaus kakta- gyvenau dabartimi. Aš sa- 
kaulis- . . I vo pranokėjus žinau ant

. Dienoje spalių menesio pįr§fų įskaitant senelį, 
prisiminimo čia ruko ma- » n____ v
korką, kol pirštų galai pa- i 
gelsta. Po kambarį slau- 
kioja užsimąsčius dūmų mė
lynė. Per kaimyno petį jau 
žvelgia vakaras. Tuomet 
jau drąsiai gesink popero- 
sa, dėk jį peleninėn ir pa
lik ten;, kur kada tai buvo 
smegenys. Ranka nuvejuok | ___ _.o__ _____  ___
dūmus nuo akių ir tuojau ’ atgal. Išoriniai — aš ramiai

Pas-j kvėpavau rudens vėju,, bet 
Oksana vjskas ųnanyje liepsnojo.

’’ ( Paėmiau nuo žemės rašte- 
v! lį. Dar buvo) pusėtinai švie

su ir aš perskaičiau maši
nėle parašytus du žodžiu: 

“Oksana Polubotok.”
II. ’

' Aš ėjau miestan S

ma- 
jos.

— Pagauk! — sušuko ji 
staiga, kuomet mes prisiar
tinome rūmų ir ji išsiėmė 
nosinę.

Sykiu su nosine iškrito 
ant tako raštelis* Mes atsi
sveikinome.’ Jos ranka bu
vo šalta.

Kaip vagis aš įsivogiau

sustabdyk priimtuvą 
kui, perskaitęs: “ 
Polubotok, 7—XI—19 m.,” ' 

’ —pasiųsk savo mintis į at- !
siminimų slėnį.

kapsulę ir Atsuko sąrgiuką. 
Tuomet šis bolševikinis iš
sigimėlis išeina iš būrio ir 
atsistoja priekyje, piktai 
žiūrėdamas į mus. Tas 
mums labai patiko: nors ir 
bolševikas, bet nars'uą 
‘‘Pirmas nori numirti” ’— 
pamislijau aš ir mes visi.

Bet — deja L— jis mus 
apgavo.

Kuorpet granata nupuolė 
palei'jo kojas, jis greitai ją 
pagrobė ir sviedė į mus. Aš 
galiu prisiekti, kad palei 
save mačiau mirties dalgį. . 
Poručikaš . Stirninas tapo 
užmuštas, trys sužeisti, o 
niekšas, bolševikų komisa
ras, peršoko per tvorą ir 
pabėgo.

LikusiuVrąes surišome ir 
kardais sukapojome.

Jungtinių Tautų generalis sekretorius Trygve Lie 
(kairėje) įteikia $2,000 čekį Amerikos Raudonojo Kry
žiaus veiksmų direktoriui G. V. Partridge kaipot UN 
sekretoriato auką pagalbai nukentėjusių nuo žemės • 

dtebėjimo Ecuadoryje.

*
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ŽINIOS IŠ LIETUVOS
SOSTINeS GATVIŲ . 
REKONSTRUKCIJA

Vilnius, birž. 26 d. — 
Dar pernai tai buvo siauras 
4 metrų skersgatvis. Dabar 
nepažinsi Komunarų gat- 
Vės. Ji daug platesnė, nau
jai išgrįsta tašytais akme
nimis. Komunarų gatvės 
plotis padidėjo tris kartus, 
ji įsiremia į Neries pakran
tėje būsimos aikštės terito- 

! riją. / -
Baigtas greta

Garsas lėtai nutilo, 
ilgai ore virpėjo, kaip 
ražas. Jo virpėjimas

Jis: 
mi- 
vis

Sportinių varžybų dieno
mis nepaprastai gyvas ju
dėjimas vyksta Marytės , 
Melnikaitės gatve, kuri ve
da į respublikinį stadioną. 
Gatvė šiemet įgavo visai ki
tą vaizdą: ji tapo erdvesne, 
ją naujai pergrindė, sudėti 
platūs šaligatviai, abipus 
kurių žaliuoja liepų eiles.

Viena didžiausio judėji
mo Vilniuje vietų — Gedi
mino ir Jogailos bei Liūdo 

. Giros gatvių sankryžų ra-
esančios; jonas. Šioje vietoje, Gedi- 

! Kaštonų gatvės grindimas mino gatvėje, praplečiami ' 
!ir rekonstrukcija. Ji prail- šaligatviai • nukeliami tįo- - 
ginta, sujungta su Komu- liąu į gilumą. Juos puoš pu- 
narų gatve. Šiuo metu čia sės ųietro aukštyje įrengia- 
dedami nauji šaligatviai. mi gazonair--kurie apjuosia- 

Pertvarkant abi šias gat- mi granitine siena.
ves, buvo pašalinti keli me
diniai^ pastatai.

Kelių ir tiltų tresto sta- 
, tybos kontorą pradėjo ta- 
: šytais akmenimis grįsti 
Vrublevskio gatvę..

Pirmą kartą po karo gat
vės grindimo darbai vyk
domi Naujosios Vilnios ra
jone.

Iš viso šiais metais Vil
niaus gatvių rekonstrukci
jai paskirta 3 milijonai 
rublių. Didelės lėšos numa
tytos taip pat grindinio bei 
šaligatvių remontui. Dar/ 
bams naudojamos naujos 
mašinos: šiemet gauti du' 
didelio pajėgumo žemse-’ 
miai, 10 tonų slėgimo plent- 
volis ir kt.

Aš ėjau vienmarškinis. 
Prieš sušaudymą mus nu
rengė. Pasilikti mieste ne
galėjau nei valandėlę —ma
ne sugautų, o mintis, kad 
pas mus yra išdavikas, — 
mane baisiai kankino.

Priemiestyje s uliavojo. 
Kazokai sudaužė degtinės 
varyklą ir išleido į. kanalus 
spiritą. Visi gulė ant pilvų 
ir gėrė. Šviesos nebuvo —' 
tamsi naktis.

Aš prisišlėjau prie dviejų 
girtų ir kišau burną prie 
kanalo. Tai buvo pats skai
driausias momentas mano 
gyvenime. Aš išrengtas gu
lėjau ant sniego ir gėriau 
alkoholį. Neužmiršau, kad 
reikia savus pasiekti, kad 
ir kaip atsitiktų. Visi pas
kutiniai prietikiai išgaravo 
iš galvos. Tik retkarčiais, 
kaip sapnas, blykstelia nuo
trupomis.

...Mano kaimynas geria 
iš kepurės, o jo palaidinė 
šalę numesta. Aš tampu jo 
palaidinės savininku...

.. .Sniego gylis iki krūti
nės. .. Iki juostos... ' Kur 
tik, nepasisuksi — visur 
sniegas. ..’•■** 1

...Įkrintu į vandenį. Ran
kos pradeda prišalti prie 
drabužių...

...Mūsų žvalgybiniai mane 
surado, paėmė ir nuvežė 
ten, kur kūnas slinko, nes 
aš vis šliaužiau ir šliaū- 
žiau...

litatstovo pranešimą. Šta
bo mašinistė nesurasta. Ry
toj spalių iškilųiės. Kas go
rite išreikšti savo nuomo-j 
nę? I

— Spalių iškilmes švęsti 
mieste S.

— Draugai, — vėl pra
bilo divizijos viršininkas, — 
taip, mes turime Raudona
jam Spaliui padovanoti S. 
mieštą. Rytojaus iškilmes 
mes švenčiame S. mieste.

— Sutinkame!
— Planas paruoštas: 

šiandie mieste karininkų 
balius. Šiandie nakčia trys- 
dešimts žmonių užima mie
stą, areštuoja karininkiją 
ir laiko iki aušrai,( o ryte 
pribus ir divizija. Svarbiau
sia — paimti į savo rankas 
balių. ‘

— Tai bus paskutinė 
sprendžiama kova! — su
dainavome savo pageidavi
mą ir išsiskirstėme įvykdi- 
nimui plano.

■ Tyruose pūtė smarkus 
vėjas. Laukai apdengti 
sniegu. Šaltis gnaibė nosį. 
Trisdešimts baltai apsisiau
tusių vyrų leidosi melsvais 
takeliais...

1 Čia prie jų pėdų prisijun
gė kokios tai pėdos, neva 
lapės, neva laukinio šunies. 
Bet ta|p tik. rodėsi. Žvėrys 
nemėgsta pėdų, kvepiančių 
ginklu. Matai, žvėris pasu
ko į šalį ir nuėjov už snie
ginių pūtinių?

O gal tau skauda kojas 
Gal perdaug vėjas dainuo
ja? Gal būt vaizduojasi kur 
nors pavojus? Spiauk ant 
visko.

Štai jie grandine išsiri
kiavo. Puikūs vyrukai, vel
niai griebtų! Mato, kaip 
garniąi. x

Čia perjota naktinių sar
gybinių. Arklių kojomis 
sniegas sumindžiotas. Sar
gybiniai pagriebti gyvi, be 
šūvio. Štai jie guli — trys 
sūnai tyrlaukinio Dono. 
Ramusis Donas jų jau dau
giau nebematys. Jie negyvi. 
Juos kardais sukapojo ir 
todėl čia taip daug kraujo. 
Negi galima buvo juos ves
tis su savimi!

O štai, ve ir priemiestis. 
Čia, matote, susiėjo, pasita
rė. Ir jų pėdsakas miesto 
sutremptos gatvės prarijo.

Polubotok.”
“Štai,”----- nuskambėjo

galvoj.
— Niekše! Savo ranko

mis- sušaudysiu! — sušvok- 
ščiau aš per dantis.

Ir mano* balsas sausai 
nuskambėjo mirties karaly-

“Būrys iš trisdešimt žmo
nių, su pagelba revkomo,— 
rašė divizijos viršininkas, 
— apsupo patalpą, kurioje 
buvo balius. Sargybinius 
nuėmė be šūvių. Aplinkui 
patalpą pastatė savuosius, 
ir penki vyrai įėjo vidun.”

Per 
sa

vieji. Tai buvo jau vakarop 
ir priešai valgė artimuose

V — • • v— • T • X VJC4U. IIIIVUVIAIImažėjo ir mažėjo, o paskui fronįą mane palydėjo
žmogaus atbukusi ausis vi
sai nustojo girdėti. Kairė 
ranka pakilo prie kaktos ! kaimuose. Denikiečiai nesu
tartum ^pagelbėdama ką-tai | įaikomąi ėjo į pietus, ir prie 

miesto S. puikios pozicijos 
dėl jų buvo tik atsikvėpi
mui.

Aš ėjau nesislapstydamas

prisiminti.
Tai buvo ji, divizijos šta

bo mašinistė. Aš ėjau prie-
S^IS ‘1^- iv 1 Jf 1 •rXC> cJ<AU llCOlOldĮJftbJ'UclIllčlO

Apleidziau patalą grafo — Stepono Marčenko, valš- 
Miloradovicio dvare,kuria-KpVolevki, var
me gydžiausi nuo šiltines , pu Sykįu tikrino mano 
l!??8**?? nučjau 1 parką, kad mgiyną antspaudą, bet dar 
išblaškius prastą ūpą. Ru- nįekam nepasirodė mano 
duo švilpavo savo mehodi- asmenybė -nužiūrima.
jas. Štabo mašinistė . buvo i Drąsiai §jau priemiesčio 
man artimu žmogumi. Jos’gatve
žalios akys, po dideliais, į — Sustok! — ant kampo 
kaip sparnai, antakiais, ga- sušuko sargybiniai. — Kas 
Įėjo įžvelgti j kiekvieno sir- tokis es|?
dies paslaptis.^ Ir ka tik( — Valstietis, — atsakiau 

, kiek Jis,aš ir išėmiau savo doku- 
.___-_x . ._____ mentą, — einu duonos nu

sipirkti, drau...
Aš neištariau žodį drau

gai, bet ir ištartų keturių 
I raidžių užteko. Kazokas 
pasiutusiai sušuko ir pakė
lė negaįką. . Mano kraujas 
užvirė. Aš šokau į šalį ir 
išsitraukiau braunįngą.

Prisimenu, kaip bėgau 
gatve ir šaudžiau. O kazo
ko arklys šuoliais lėkė ša- 
lygatviu. Žmonės išsigandę 
uždarinėjo kiemų vartelius. 
Patronų netekau net ir dėl 
savęs. Prisimenū, kaip me
tė ką tai man po kojomis 
ir būrys žmonių sugorėjo. 
Vienas kirtis mane apkvai
šino, netekau sąmonės.

Atsipeikėjau tardomojoj 
įstaigoj. . ;

— Nesiseka jums, penk
tosios rotos politinį atsto
ve, — pasakė ūsuotas vei
das.

! tiečio kaim. KpVolevki, var- 
es, i du. Du sykiu tikrino mano

— Nei iš vietos! — pa
sakė man ta, apie kurią aš 
maniau.

Rūsyje buvo kitos* durys. 
Ji įėjo per jas, matydama 
silpną žvakės šviesą, laiky
dama rankoj naganą. Aš 
stovėjau ir žyakės lašai 
varvėjo man į ranką.

— Na, bičiulėli, —

štabas neveikė, J 
darbo prieš akis turėjo. — 
visuomet ir visur mašinistė- 
sėdėjo prie mašinėlės ir iš-; 
mušinėjo lelijavas raides.

Na, na, —- paėmė ji ( 
mane už rankos, ir per ma
no r>oyhėPrn tnrtufn Metros 
srovė, — sustok dainuoti. 
Tavo busimoji žmona prašo 
tylėjimo.

Mes ėjome mindžiodami, 
sausus lapus.

“Mano būsima žmona pa
taps tik tuomet, kuomet 
mes sunaikinsime Denikino 
armiją, — pamislijau aš, — 
o iki to laiko jokių reika
lavimų. — tokia sutartis.” 
Aš ir dabar prisimenu .buč
kį, kuriuomi ji pasirašė šią 
sutartį. Ji išsiveržė iš ma
no glėbio visa paraudus, ir 
jos arelinės nosies šnervės 
labai nlačiai išsiplėtė...

— Kiek čia išaugo kartu, 
— kalbėjo mergaitė. —Kiek 
žmonių šis parkas pergyve
no. Caras Petras pirmasis 
nukankino paskutini Polu- 
botką, atamaną, o jo dva
rai paskui perėjo į Milųra- 
dovičių rankas.

3 - XI - 1919 m.

III. *
Durys- buvo paprastos, 

ąžuolinės. Ant durų kabojo 
šventojo paveikslas. Per 
duris į rūsį vaikštinėjo Po- 
lubotkov. Penkios minutės 
atgal iš čia išėjo štabo ma
šinistė.

Šykšti pilka šviesa pasi
tiko mane. Į nosį mušėsi 
pelėsių smarvė. Aš atsidū
riau tarpe lavonų, sudras
kytų, apnuogintų, išmėty-

tarė 
man štabo mašinistė, —tau 
pasisekė. Tu nepatirsi ma
no rotmistro kankinančios 
virvės. Aš suteiksiu tau ne
skausmingą kareivio mir
tį.

Ji nervingai iškišo savo 
baltus dantis, i Naganas 
pradėjo judėti, ji taikė man 
į krūtinę.,

— Leisk porą žodžių tar
ti, — paprašiau aš. — Tu 
nemyli' mane?

Ji pabalo.
— Tuojau tu atsidursi 

dangąus Štabe. J
— Bet kokiais sumeti

mais tu pasirinkai fūsį?— 
Susidomėjau aš, užtęsda- 
mas laiką.

— Romantika, mano 
brangus! Šnipai visados ro
mantiški ir pasirenka vie
tas pagal savo skonį.

— Paikystė... — Ai! 
surikau aš, žiūrėdamas 
kampą. — Kas ten ?

Ji atsisuko.
, Tuomet aš pyliau

Šiandie Vėl sugavo bolše-1 tų. Maišalas ir betvarkė.

Naujasis legijonierių koman- 
dierius George N. Craig iš 
Brazil, Ind., advokatas (kai
rėje) priima sveikinimą bu

vusiojo komandieriaus 
Perry Browno.

vikų šnipą. Buvau laike 
j tardymo. Turiu prisipažin- 
’ti, kūd vaikinukas laikėsi 
stipriai. Mes nieko iš jo ne
galėjome' patirti. Bet labai 
nusistebėjau, kuomet jis su
šuko “Ai!!” Tai buvo, kuo
met rotmistras jam pasa
kė: “Neslėpsiu, kad mes ži
nojome apie jūsų atvyki
mą, brangus drauge politi
ni atstove. Taipgi . žinome, 
kad jūs savo diviziją perke
liate iš mūsų srities. Mums 
žinių teikėjas puikiai dar
buojasi”. — “Kas? Kas?” 
— sušuko tas niekšas., — 
“Oksana Polubotok”, — at
sakė rotmistras. .

Mes šaudėme jį ir dar 
dvidešimts žmonĄ rankinė-' 
mis granatomis. • Išsyk tas 
buvo labai žingeidu. šian
die aš netgi kokaino nevar
tojau. Aš noriu šį nuotikį 
užrašyti, kuomet viešpats

Kaukolės, kaulai, pelėsiai 
nuo sutrūnijusių drabužių. 
Aš užžiebiau žvakę ir ap
žiūrėjau kiekvieną kampelį.

Viename1, grabų — skele
tas. ir. sutrūnijusio šilko 
moteriški drabužiai, x balta 
kaukolė ir aplinkui plaukai. 
Ant didelio' varinio švento
jo paveikslo aš perskaičiau 
Oksanos Polubotok biogra
fiją, aštuoniolikos metų 
mergaitės.

Šis skeletas žinojo tą, ko 
aš stengiausi sužinoti, bet 
jis šventai užlaikė šią pa
slaptį. Aš apžiūrėjau visą 
grabą, vos nepadegiau savo 
drabužių. Pažiūrėjau į 
kaukolę. Ji savo baltų dan
tų tyliu juoką tyčiojosi. Aš 
to juoko negalėjau^ pakęsti 
ir spyriau koja.

Kaukolė sutrupėjo ir gra
bas apsivertė ant šono. Iš
krito raštelis.

, Jiuomet as pyliau xai 
karštais žvakės lašais į-akis 
ir staiga pasidarė tamsu. Ji 
ką tai šūktelėjo ir pradėjo 
šaudyti į sienas. Aš kritau 
ant šalto grabo ir gulėjau. 
M'ano priešas sustojo šau
dęs ir aš išgirdau, kaip du
rys užsitrenkė. Leidžiauši 
paskui ją.

Bet visur buvo tik sie
nos. Duris iš vidaus negali
ma buvo atidaryti. Aš vos 
spėjau surasti, kitą išęjimą. 
Ir kaip tik laiku: per ora- 
laidę kas tai įkrito į rūsį, 
bet mūn ne sunku buvo at
spėti. Akymirksniu atsidū
riau už durų ir parkritau. 
Ir tuojau kas tai mane 
trenktelėjo iš vietos, paskui 
susiūbavo rūsies viršūs ir 
baisus sprogimo garsas at- 
simuš^mąn į ausis. Gaude
sys vo platus; Jis neturė
jo tridiniminės minkštumo, 
priminė girgždesį.

, — D-u-n-n-n... kas tai 
žvangėjo.

Aš* atsikėliau, knapčioda- 
mas, kaip girtas,, leidausi 
tūmson per krūmus, štabo 
linkui. ,

O ryte, šalę parko, ant 
kelio rado moteriškų plau-

Sniegas tirpo nuo batų ir 
vanduo varvėjo ant žvilgan
čių parketinių grindų,. Pa
sidarė nejauki tyla. Tie, ku
rie tik penketą minutų at
gal linksminosi, stovėjo vi
duryje salės išbalę, iškelto
mis rankomis.. Mūsų naga
nai buvo gatavi. .Aš visas 
drebėjau. Nervai buvo la
bai įtpmpti. Ak, gyvatės!

— Pirm visko ramybė! 
— skambiai pasakė mūsų 
vadas. — Karininkai lai po 
vieną eina per duris. Civi
liniai stokite į aną kampą. 
Moteriškės, _išeikite į aną 
kambarį. Kas padarys be
reikalingą judesį, tam kul
ka kakton. Prie langų nesi
artinti.

Ir staiga neišsilaikė:
—Pakliuvote j mūsų ran

kas!. .. . )
Aš atydžiai stebiu mote

ris. Čia kur nors turi būti 
apšikirpus mergina, Štabo 
mašinistė. Į mane maldau
jančiai žiūrėjo išsigandu
sios akys, kas tai drebėjo 
prieš apalpštant. Aš vaikš
tinėjau tarpe jų, žiūrinėjau 
į veidus ir kramčiau lūpas: 
tarpe jų nėbuvo nei vienos, 
primenančios mašinistę.

Sugrįžau į salę.
Iš kito galo įėjo du mū

siškiai, laikydami atkištus 
naganus ir įvedė nukirptą 
galvą. Tai buvo dailaus su- 
budavojimo mergina, žemai 
nuleistu ant krūtinės vei
du. .

— Išvesti šią niekšę gy
vą! Pasakykite ten, kad 
nešaudytų!

— Kas tokio stuktelėjo 
man širdin. Aš griebiausi 
už galvos. Pribėgau prie 
merginos ir rankomis' pakė
liau jos nuleistą veidą'. Į 
mane pažiūrėjo'1 mano busi
moji žmona. f G

KRAŠTOTYROS 
MUZIEJUS

Klaipėda, birž. 26 d. — 
Atkuriamas Klaipėdos kra
štotyros muziejus. Surinkta 
841 eksponatas, jų tarpe 
daugelis iš akmens amžiaus ’ 
laikų. Turima suakmenėju
sių didžiulių priešistorinių 
laikų jūros gyvūnų. Gausus 
eksponatais bus istorinis 
skyrius.

Socialistinės statybos
I skyriuje numatyta parody
ti Klaipėdos atkūrimo dar
bus. Kiekviena miesto įmo
nė turės čia savo stendą. '

V. Jūtaijis.

RADIJO MAZGAI - 
GARLAIVIUOSE

Kaunas, birž. 26 d. •— 
Keleiviai, vykstantieji Ne
munu “Kęstučio”, “Aleksan
dro Nevskio” ir kitais gar-, 
laiviais, gali pasiklausytr 
žinių, koncertų ir t.t., šie 
laivai neseniai radiofikuo
ti.

Nemuno laivininkystės 
ryšininkai tęsia šį darbą. 
Daugelyje garlaivių įren
giami radijo mazgai, o ka
jutėse ir ant denių — gar
siakalbiai.

os iškilusios nubal
ai buvo nepaprastas

dievas, į kurį aš tikiu, iš
gelbės mane nuo mirties.

Mes juoą visus* sustatė
me į kaiųpą prie mūrinės 
Tvoros. Pbrųčikas Stirninas 
Ūa^mė į ranlęą^ granatą

“Rotmistrui Mišinui, — 
perskaičiau aš; pabaigoj:— 
...Visa' divizija iškelta. 
Paliktas tik septintas pul
kas. Pavojaus nėra. Atsiųs
kite instrukcijas. Oksana

‘ IV. .
— Draugai, — tarė divi

zijos viršininkas. — Mes iš
klausėme (penktos rotos po-

savo 
revoliucinio komiteto posė
dis. N-kos divizijos pirmi
ninkas perskaitė praneši
mą.

Anarchistas Alekas pri
dūrė: — Visiems gyvento
jams .'išduoti ginklus. •

— Na, ir durnius, atleisk 
už išsireiškimą, — nuošir
džiai nusistebėjo senas tep
liorius. — Kokiems galams 
ginkluoti? Juos gaus tik 
mūšų būrys. /

Susirinkimo salė — ūki
ninko jaują ir jo šienas. 
Žvakės šviesa uždangstyta 
iš visų pusių.

“...Išeinamo jo j vietoj, — 
rašę* divizijos viršininkas^— 
rado Denikino šnipę, tarna
vusią mūsų štabe mašinis-.- 
te. Ją išvedė į kiemą įsa
kant .nešaudyti, bet ji iš
spruko ‘iš rankų, kaip pa
siutus ir naganas neiš šu
kė...”

.Iki aušrai įžengi į mies
tą Raudonasis Spalis.

Ant stalo stovi peleninė. 
Išorine išvaizda ji primena 
plokščią jūrų kiautuką. 
Kiekvieną sykį, dienoj spa
linių atsiminimų, prisideda 
metai prie jos istorijos. 
Balsas jau senai nutilo, ore 
išsisklaidė, kaip miražas.

Vertė švenčioniškis.

Tarpe milijonų sugrįžusių mo- 
kyklosną vaikų, Barbara 
Claudio, 11 metų, bus vienu 
iš linksmiausių. Pilnai pa
sveikusi nuo vaikų paralyžiaus 
atakos, ji išeina iš Sister Ken
ny Instituto, Jersey City, su 

savo motina Mrs. Ruth 
Claudio.

3 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Ke t v., Rugs. 15, 1949 
/
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(Tąsa)
Mes su Korobovu įsitaisėme geroje, 

čerpėmis dengtoje trpboje,^ ; 
krašto skardžio, kurio 
ir kurtinamai sklidinėjo ledai. Į dienos 
pabaigą upe ėjo jau tik smulkus ižas. 
Pirmąją naktį Kovpakas ir Rudniovas 
ryžosi didelei rizikai. Didesnė kovinių 
kuopų dalis buvo išsiuntinėta atlikti 
įvairių uždavinių. Gurguolei, štabui ir 
sanitarinei daliai dengti liko labai ma
žai jėgų. Šią naktį visi tuo pačiu laiku 
sprogdino tiltus: geležinkelio — Povlovs- 
kis ir Kulbaka, Ivankovo — Matiuščen- 
ka, Dimerio — Piatiškinas. Ir į visas pu
ses buvo pasiųstos žvalgybos. 
Petrovičiųs Zemlianka persike 
nį Teter 
kranto. I 
prie Koc 
nepersekioja. Jei vokiečiai segančią die
ną pasitemptų, mums.bū
tų rūgštu. Didesnė ko vi- 
n i ų jėgų dalis išėjusi, likusiųjų 
nebūtų užtekę užimti gynybos pozicijoms 
aplink kaimą, o užpakaly — patvinusi 
upė. Tačiau visuomet atsargus Kovpa
kas ryžosi šitai rizikai tiksliai apskaičia
vęs, kad to pat laiko smūgis šimto su 
viršum kilometrų radi j use išmuš priešą 
iš vėžių. Suklydo jis tik viename dalyke: 
vokiečiai vii dėlto užčiuopė mus Blitčoje, 
bet vėliau, o pačią rizikos dieną mes pra
leidome palyginti ramiai. /

Į vakarą ėmė grįžti kovinės Kuopos.į 
Pirmas — Matiuščenka, jis plėnimis pa- į 
leido naujai pastatytą Ivankovo tiltą iri 
išvaikė susirinkusius į banketą jo staty-- 
tojus. Naktį grįžo Pavlovskis, taip pat 
sėkmingai atlikęs pavestą jam uždavinį. 
Svarbi magistralė Kijevas — Kovelis 

• buvo perkirsta. Tiesa, Kulbakos batalio
ną, kuris dengė nuo Kijevo pusės, smar
kiai aplamdė atskubėjusios vokiečių da
lys, bet tiltas vis dėlto išlėkė į orą.

, . /

Bet trauktis Koypakas neskubėjo — 
negrįžo dar Piatiškinas, kuris operavo 
ties pat Kijevu.
, Trecią dieną teko stoti į mūšį. Šį kar
tą pagrindinį smūgį vokiečiai smogė Ma
tiuščenkos batalionui. Jis priėmė smūgį 
gindamasis, o po to fricus nuvarė ir pri
spaudė prie upės. Vokiečiams teko mau
dytis. Iš Blitčos drauge su mumis išėjo 

. daug gyventojų. Ilgainiui iš jų mes su
organizavome saperių skyrių, t’ai buvo 
visai galima, kadangi Blitčoje gyveno 
paveldėję iš protėvių savo profesiją sie
lininkai ir bocmanai, plukdžiusieji sie
lius Teterevo ir Dniepro upėmis. Jau po 
karo man teko su jais susitikti, ir jie pa- 

r pasakojo, kad per visą vasarą vaikai ir 
piemenys rasdavo pakrantės krūmuose ir 
smėlėtose salelėse, apaugusiose karklais, 
išmirkytų ir išdžiovintų vokiečių lavonų, 
įstrigusių potvynio metu tarp šakų. 
Vandeniui atslūgus, jie taip ir liko karo
ti medžiuose bei krūmuose, tartum kaž
kokie baisūs, išsigimę, karė subiauroti 
vaisiai'

Dieną švietė saulė, naktį žaidė žvaigž
dės, paryčiu grybšteldavo pavasariškas 
guvus speigas. Grojo armonikos, ir visą 
naktį aidėjo balsai, dainosyh' mergaičių ’ • 

^kikenimas. Pavasaris darė savo.
Mes štabe nelabai vertinome karinius 

Matiuščenkos veiksmus, ir tik sekantį 
rytą paaiškėjo, kokiame pavojuje mes 
būtume atsidūrę, jei Matiuščenka būtų 
neatsilaikęs ir mums būtų tekę trauktis 

. per Teterevą. šiauriniame krante prie
šais Blitčą yra didelė — apie kilometro 
pločio — upės apsaka, prieinanti prie 
pat mįško. Naktį iš Jyankova grįžo Ma
tiuščenkos žvalgų grupė,* pasiusta į ten 
prieš dvi dienas. Vyrai išėjo per ledą, o 
atgal grįžti teko jau tada, kai pajudėjo 
Mas. Tilto taip pat nebuvo. Todėl jie 
pasiekė mišką priešais Blitčą, tikėdamie
si prasigauti prie upės ties kaimu ir ten 
kaip nors per ją persikelti. Prie upes jie 
priėjo auštant, manydami, jog iš kaimo 
jiems pavyks išsišaukti valtį. Mūsų na
mų Šeimininkas partizanus palaikė vo
kiečiais; ūkanoje aš pamačiau besiarti
nančią prie kaimo žmonių vorelę. Dėl vi- 

~ sa ko mes pasistatėme kulkosvaidžius, 
bet šauti aš įsakiau tik tuomet, kai 
“priešai” prieis prie pat upės kranto. Kol 
jie klaidžiojo po apsaką, apeidami dubu
rius, pilnus tirpstančio vandens, jau vi-

tnoje šniokštė

Antonas 
s ZenSlianka persikėlė į šiauri- 

vo krantą ir slankiojo išilgai 
erežnojus išėjo mūsų pėdsakais 
ros patikrinti, ar niekas mūsų

siškai išaušo, ir vyrai, gulėję^prie kul
kosvaidžių, pažino savuosius. Mano šei- 
mininkas buvo susigėdęs dėl įvykusios 
klaidos ne mažiau už mane. Žvalgyba 
parnešė žinių apie tai, jog vakar didelė 

į vokiečių grupė įsitaisė gynybą miško 
pakrašty, matyt, laukdama, kad puolan
čios iš pietų dalys pavarys mus per upę 
miško link. Muiįis būtų buvę riesta, jei 
jie mus būtų prispaudę prie upės. Žval
gai parsivedė vieną belaisvį. Tai buvo 
policajus, bet vokiečių grupę jis taip pat 
buvo matęs. Aš ką tik buvau pradėjęs 
jį klausinėti, kaip .trobon įėjo Kovpa,- 
kas. Man pasidarė nesmagu prieš vadą, 
kad pasidaviau panikaų bet kai Kovpa
kas išgirdo apie vakarykščią užuolandą, 
jis iš karto surimtėjo ir linktelėjo man:

— Tai gerai, kad pastatei sunkiuosius 
kulkosvaidžius ant kranto. Reikia’ pri
dėti.

Aš įsidrąsinau.
Senis ėmę pats klausinėti policajų. 

Tasai visus klausimus suprasdavo sa
vaip, daug kartų kartodamas, kaip jį 
per prievartą įrašė policijos tarnybon, ir 
verkšleno įprastą graudžią istoriją, ku
rią paprastai pasakoja nusižengę beva
liai žmonės, užtikti benusikalstą.

— Tu ne savo bėdas pasakok, o sakyk, 
kiek vokiečių miške ir ką jie ten veikia? 
— kalbėjo Kovpakas, glamonėdamas po- 
'licajų rimbu. Anas tuoj pat ėmė kalbėti 
tiksliai, trumpai ir suprantamai.

Vokiečių buvo, matyt, apie batalionas. 
Šiandien jie ryžosi pulti iš šiaurės. Ta
čiau šis puolimas atrodė juokingas. Vo
kiečiai ėjo plynu lauĮui, ir, be to, mūsų 
krantas komandavo jų krantą. Ar tai 
batalionas neturėjo ryšio su puolančio- 

• mis iš pietų dalimis, ar vokiečiai neži
nojo, kad paleido upę, bet jie buvo mums 
matyti, kaip ant delno. Mes juos lengvai 
nuvijome. Iš Matiuščenkos pusės jie vėl 
bandė pulti, tačiau nelabai aktingai./Ma
tyt, naujosios dalys žinojo, koksai liki
mas ištiko vakar jų pirmtakūnus,* ir to
dėl piestu nestojo, bevelydami šaudyti 
kulkosvaidžiais Į iš tolimos distancijos ir 
taip sau svaidyti į kaimą po vjeną dvi 
minas.

Blitčoje mes! išbuvome kelias dienas. 
Čia mus pasivijo Mogilos dalinys, .kuris 
laikinai prisijungė prie mūsų. Buvo gie
drios saulėtos dienos, iš žemės ėmė rody
tis žalios atžalos, medžiuose tvinko purn- 
purai. Blitčoje aš vėl atnaujinau savo 
fotografavimą. Ankstyvesnėmis pavasa
rio dienomis man netekdavo beveik nieko 
fotografuoti. Dienomis.būdavo daug dar
bo su žvalgyba, o naktimis vesdavau ko
loną į rytus, Kijevo link. Be to, aš nie
kaip negalėjau apsiprasti su savo naujo
mis pareigomis —> pasirašinėti mirties 
sprendimus. Blitčoje viskas pasikeitė. 
Skaidrios saulėtos dienos privertė kurį 
laiką pamiršti mirtį, ir nors mums, besi
artinant prie Kijevo, kasdien tekdavo 
kautis, tačiau tai buvo kaip tik tos die
nos, _kada mirtis atrodo neįmanoma, ne- 
paisant to, kad aplinkui žuvo daugybė 
žmonių. Kovpakas ir Rudniovas nesilio
vė tikėję operacijos sėkmingumu.

Kovpakas,. surinkęs ■ Blitčos locmanus 
bei sielininkus, juos paklausė:

—Per kiek valandų galite pastatyti 
tiltą per upę?

kresnas, apskritaveidis Jakovenka at
sakė klausimu:

— O kam pervežti?
— Vežimams, patrankoms ...
— O tankų bus? — dalyko žinovo mi

na pasiteiravo Jakovenka.
— Tankų? —- rimtai pakartojo, klau

simą Kovpakas, paskui, mirktelėjęs man, 
atsakė locmanams: — Tankai eis kita 
vieta. > '

— Aha, na, tai per penkias valandas.
— Žiūrėk, nesuklysk. Pas mus už to

kias klaidas per s... duoda.
— Suprantama.
Visi valstiečiai buvo pasiųsti į krantą, 

kur dar nuo prieškarinių laikų gulėjo 
paruošti plukdyti pušų kamienai Iš jų 
visi ėmė vieningai pinti sielius septy
niasdešimt penkių metrų ilgio. Į vakarą 
tiltas buvo pastatytas.' Dar nebuvo <su- 
temę, kai mes, pradėjome keltis per upę. 
Forsavę Teterevą, mes pasukome į šiau
rę, traukdamiesi nuo ♦ Kijevo į Ovručo 
miškus. ‘ ■. > 1 .

i

(Bus daugiau)

Naujieji militarinių gynybos skyrių viršininkai pirma
me bendrame paveiksle, trauktame Pentagon pastate, 
Washingtone. Prezidentui, vyriausiam komandieriui, 
jie skaitomi patarėjais šalies gynybos reikalais. Iš kai
rės: armijos viršininkas generolas Lawton Collins, lai
vyno admirolas Lodis E. Denfield, sujungtų štabų pirmi
ninkas generolas Omar M. Bradley, oro jėgų viršinin

kas generolas Hoyt S. Vandehberg. „

Philadelphia, Pa.
“Laisves” Piknikas pasibaigė

* —Ačiū Visiems!

Mūsų atpuskas, mūsų me
tinė - tradicinė šventė—Lais
vės piknikas, rengtas 4 d. 
rugsėjo, pavyko puikiausiai 
visais* atžvilgiais. j Diena 'bu
vo labai graži, publikos turė
jome daugiau, negu buvo ti
kėtasi. Nors pabaigoj savai
tės prieš pikniką ant radijo 
buvo pranešimų, kad nedėlibj 
lis, tas biskutuką lyg ir bau
gino mus, bet gilumoj širdies 
netikėjom tam, atrodė, kad 
tai melas. . . Galų gale taip 
ir buvo, nors, tiesa, biskį su
mažinome kiekį nekuriu mė
sų, bet vėliau, reikalui esant, 
pristatyta daugiau.

Mūsų piknikas buvo pasek
mingas ir grandijoziškas: Aš 
nežinau, ar jūs, pikniko daly
viai ir visi mūsų simpatija-- 
toriai, įsivaizdinate sau, ant 
kiek aš. esu linksmas, ant 
kiek aš džiaugiuosi tomis 
puikiomis pasekmėmis, kurias 
mes turėjome. Aš jaučiu, 
kad ir Įeiti komisijos nariai, 
kaip drg. Merkis,1 Zalner, 
Mattis ir Urbienė, lygiai taip 
pat jaučiasi. xMes visi ko
misijos nariai dirbome ščyrai, 
kiek katras suffratome ir kiek 
katras galėjome. Tarpe mū
sų, nebuvo jokių' tuščių 'erge
lių, nebuvo tuščių diskusijų, 
visi mušėme į vieną tašką, 
tarpe mūsų buvo pilna har
monija, pilnas sutikimas, nie- 
'kur nei pas vieną nesimatė 
savo “aš.” Dėl to mes ir ga
lėjome surengti tokį puikų, 
pavyzdingą pikniką. Taip sa
kant, mes, komisija, išarėme 
žemę, bet mes vieni jau. ne
turėjome spėkų ir laiko pasėti 
ir nuvalyti ant lauko javus. 
Dėl to mes turėjome didžiau
sią ... būrį Laisvės patrijotų, 
liuosybės kareivių, kurie be 
jokio atlyginiipo daugelis jų 
dirbo nuo pat 'ankstyvo ryto 
iki valaus vakaro; riekurie iš 
jų, kaip1 draugai Pietai, Mer
kis, Vine lis, J. ] Gružauėkas ir 
Abraitienė, dirbo per visą die
ną, subatoj prieš pikniką, tai
sydami j sulūžusius stalus ir 
krėslus, j Paimkime, kad dr 
drg. Paukštį, kuriam buvo pa
dvėsta išsiuntinėti pakvietimus 
ant pikniko. Ar tai nėra dar
bas, kada jis turėjo užantra- 
šuoti 1^200 ; pakvietimų ant 
pikniko?. Ar tai nėra dar
bas, kada mūsų gaspadinės 
Urbienėj Mattiš ir Zalner pa
gamino visus valgius pikni
kui? Ar tai nėra darbas pa-, 
gaminti' tiek maltos mėšos ir 
dešrų, nors, tiesa, jos buvo 
pagamintos mano krautuvėje, 
bet. tai 
wholesale price’ll..
pagamino drg. Ragažinskas 
be.^okio extra užmokesčio. 
Ar tai nėra darbas išparduo
ti prie baro* 35 pusbačkius 
alaus nuo 3 iki 9 Valandos 
vakaro ? Nekalbant apie deg
tinę ir sodę. Daugiausia prie 
baro dirbo Paserskis iš Bal-

timorės, Stupelis, Tureikienė, 
•A. Klimaitė, J. Gružauickas, 
Walant, K. Žilinskas, Vine- 
lis, Abraitienė, Urbienė, Ra- 
gažinskas, Eleuteri, Pajuo- 
dienė, Kovalchukienė, Wa- 
lantienė, Adomaitis, Jr., Kūš- 
leikienė ir kiti.

Visi pikniko darbininkai 
suvažiavo, sugužėjo iš ry
to anksti. ’ Mat, visiems rū
pi, kad dalykai būtų sutvar
kyti, kad būtų prisiruošta 
priimti suvažiavusius svečius. 
Taip, publika plaukė, rinko
si. . . Apie 3 vai. po pietų jau 
buvo pilnutėlis parkas publi
kos. To svieto-svietelio visur 
pilna, vietomis negalima nei 
praeiti. /Visa publika gražioj 
nuotaikoj^ visi linksmi ir sma
gūs, šypsą matosi žmonių vei
duose. Publika buvo tiesiog 
rinktine. Mūsų piknikas šie
met buvo skaitlingesnis.ir pa- 
sekmingesnis už pereitų metų 
pikniką, nežiūrint, kad šiemet 
nedarbas siaūčia labiau, negu 
pereitą metą. Nežiūrint, kad 
tamsos apuokai, reakcijos 
šarlatanai keikė mus, surengė 
savo pikniką, konkuruodami 
sif mumis, ' knarkė, šnypštė 
kiek galėdami, bet tas viskas 
nuėjo mums ant gero, 
laimėjome didelę 
ijnaterialę pergalę, 
sų darbas, kaip
taip ir visų piknike dalyvavu
sių darbininkų nenuėjo vel
tui. Mes visi džiaugiamės ge
romis pikniko pasekmėmis, 
nors komisija*-- rengimo pikni
ko ir visi pikniko darbinin
kai įdėjo, paaukojo apie 950 
valandų darbo.

Aš varde komisijos iš gilu
mos širdies dėkoju visiems 
pikniko darbininkams, taip 
pat j tariu ačiū atsilankiusiai 
publikai, be kurios piknikas 
nebūtų buvęs * pasekmingas.

Jos. A. Bekampis.

Mes 
moralę ir 
Mūsų vi- 

komisijos,

Montreal, Canada

piknikui pristatyta
Tą viską

Los Angeles, Calif
PASIKALBĖJIMAS

Vieną šiltą dieną, nuvažia
vom su draugu maudytis. 
Maudynes vanduo šiltas mi
neralinis bėga iš versmės per 
tam tikrą dūdą, žmonės ap
sėdę aplink šutinasi, visokius 
pokalbius pradėdami if’ už
baigdami gražiuoju arba nia- 
žais ginčais. „Vienas vengras 
iš Budapešto pasakoja kitam 
iš Odesos, kaip tose vieto
se, “kur Stalinas -valdo,” bai
giama “viskas naikinti.” Aš 
neiškentęs sakau: Netiesa.

Mano nepažįstamas sako, 
kaip netiesa, ar neskaitai 
laikraščių, .neklausai radijo, 
negirdi, ką sako apie Stali
ną ?'

Taip, sakau. Viską matau 
ir girdžiu, bet ju^ tas yra- 
daroma propagandos tikslu, 
tikrai gi taip nėra. Jis sako, 
mano duktė buvo nuvažiavus 
į Sovietų Sąjungą prieš karą. 
Na, ką, sakau, ji ten matė? 
Sunaikinta? Jis sako, jie ne
leido matyt prastų vietų, ji 
tik važinėjo po gražius mies
tus, kur puikūs pastatai, šva
rios gatvės.

Bet jūs sakot, kur Stalinas 
valdo, viską baigia išnaikinti, 
tai kaip tie gražūs pastatai ir 
švarios gatvės galėjo rastis? 
Antra, kaip gi mes elgianiės, 
kada atvažiuoja koks nors už
sienietis: ar parodome ja iri 
5. tą gatvę tarpe Central ir 
Los Angeles gatvių mūsų 
mieste, kur žmonės tiesiog 
gyvi trūnija ant gatvių, be 
namų gyvena? Vienok nie
kas nekaltina Trumaną už 
tai. Kodėl, sako jis, žmonės

bėga iš Sovietų Sąjungos, jei-* 
gu ten nėra blogai? Sakau, 
atmink, kad Sovietų Sąjunga 
kariavo su Hitleriu ir jos ka
riuomenė tarp 6-7 milionų 
vokiečių sumalė į “hambur- 
gerį” ir išgelbėjo milionų mū
sų jaunuolių gyvybes. Hit
leris turėjo pasitraukti iš So
vietų žemės su 'visais savo pa- 
gelbininkais. Daugelis, kurie 
pabėgo su vokiečiais ir dabar 
nenori grįžti atgal į savo tė
vynes, nes yra prasižengę. 
Jie žudė žmones, plėšė jų 
turtą. 1 (

Mano nepažįstamas paga
lios sako: Jūsų gal bus tie
sa. Mano giminės ir pažįsta
mi Europoj išžudyti* ir kas 
nors jų turtą pasisavino.

Taigi, sakau, ar galima ti
kėti laikraščiais, 
tiksliai meluoja? 
kad tik apie’ 30 
niekas su Rusija 
nes ji buVo 100
kus bemokslių šalis.
bar mefc pripažįstam, kad So
vietų Sąjunga jau*yra drū
čiausia šalis.

Mano oponentas pakraipė 
galvą ir puolė į prūcĮą.

Visą tą laiką vienas italas 
išsižiojęs klausėsi. Pripuolęs 
prie manęs jis sako: Jeigu 
Sovietų Sąjungoj gerai, tai 
kodėl tu ten nevažiuoji?

O kodėl tu .manai, kad 
šita šalis priklauso jums ir 
kodėl aš turėčiau valiuoti ir 
palikti ją tau | Prie to, pa
mėgink gaut leidimą išvažiuo- į 
ti, matysi, ką tau pasakys/ 
Italas nuleido nosį ir puolėsi 
į prūdą, pradėjo plaukti.

i . Senaš. Losangelietis.

kurie, rašo, 
Atsimink, 

metų atgal 
nesiskaitė, 

metų atsili- 
O da-

krautuvę ant Frontenac St 
netoli Ontario St.

Ligoniai

Rugpiūčio 19 d. susirgo. M. 
i Mackevičienė. Kokia liga ser
ga, neteko sužinoti. Ligonė 
serga savo namuose.

Rugpiūčio 29 d. idarbe su
sižeidė skaudžiai šoną Kazys 
Leknickas, naujai atvykęs 
lietuvis.

Pastaruoju laiku sveikata 
sušlubavusi drg. Ed. Aleksan
dravičiaus, pereitų metų L. B.- 
vajininkės gyvenimo draugo. 
Jis lanko daktarus ligos išty
rimui.

Linkiu ligoniarhs greitai pa
sveikti, o sveikieji neužmirš
kite sergančius prisiminti ir 
aplankyti.

Priminimas

Metai jau eina prie pabai
gos, o dar gana didelis skai
čius Lietuvių Literatūros 
Draugijos 137 kuopos narių 
neatliko savo nario pareigų, 
t. y., neužsimokėjo dubklių. 
Kuopos sekretorius prašo na
rius tai- prisiminti ir užsimo
kėti. Kaip būtų smagu ir su
taupytų daug laiko, jei Da
riai pradžioje metų tą /atlik
tų ; taipgi palengvintų centrui 
išleisti knygą ir žurnalą Švie
są.

Sukūrė Šeimyninį, Gyvenimų

- Rugpiūčio 27 d. apsivedė 
B. žemaitis su francūzų tau
tybės mergina. z Vestuvių po- 
kilis jvyko Vytauto Klubo 
svetainėje, dalyvaujant skait
lingam būriui svečių iš abie
jų jaunųjų pusės.

B. žemaitis yra Vilijos cho
ro aktyvus nai'ys, gabus me
nininkas ir geras dainininkas.

‘‘Medaus mėnesiui” jaunie
ji išvyko į Ontarijos provin-« 
ei ją.

Linkiu dau laimės!

Apsilankė “Garnys”

Virš savaitės laiko- 
draugai patapai susilaukė sū
naus. Tėvai šia “garnio” do
vana yra labai patenkinti.

Draugai Patapai plačiai ži
nomi, ' ypatingai Frontenaco 
distrikto 
biznieriai;

atgal,

lietuviams, kaipo
Jie turi maisto

Newark, N. J

antra- ’ 
kur ir

Susivedė Bob Žukauskas Ir / 
Harry Mitkus, Sietyniečiai

Užbaigiant choro pamokas 
27 d. liepos ir prieš atostogas 
rugsėjo menesiui, choras pa
kėlė ąiems jaunuoliams, kaip 
ir linkėjimais, kaip ir vedybų 
parę. Prie užkandžio ir alaus 
keli draugai bei draugės su
teikė jiems daug linkėjimų jų 
vedybiniame gyvenime.

Bob Žukauskas ir\ Harry 
Mitkus nuo jaunų vaikų da
lyvavo su savo motinomis Sie
tyno chore ikų iškili 
sis pasaulinis karas,
juodu dalyvavo apie S su virš 
metus. Kaip greit karas už
sibaigė, taip greit mūsų jau
nuoliai sugrįžo prie choro. I 
Tačiau jau nebe vaikai, bet l 
suaugę vyrai iš stuomens ir \ 
liemens. Apie 6 pėdų milžinai 
ii; puikiausi choro ugdytojai," 
meno - kultūros skleidėjai..

Ir štai šie jaunuoliai neat
skiriami draugai nuvyksta 
kartą į Kanadą ir susipažįs
ta su • draugėmis, kurios Vi
lijos choro narės, tai Amelia < 
Adams (Adomonytė) ir Nei- > 

,1a Keley (Kielaitė). Jie susi
veda Kanadoje. Tęvai ir gi
minės dalyvauja bendrai ves
tuvių pokilyj, ir jaunieji, pa- 
sidžiaugę medaus mėnesiu, 
pavažinėję šen ir ten, pabai- z 
gę savo keliones, sustoja ke- / 
letui dienų ir. jaunimo mo- 
kykloj. Parsigabeno savo ą 
jaunas gražuoles į Newark ą x
iš Kanados, ir Sietynas TuK 
d u1 naujus sopranus. x

Linkime jiems puikiausios i 
laimės jų jauname šėnhos ži
dinyje
draugiškai, meiliai! 
biausia 
didesne energija met 
ros dirvoje!

pazan-

gyventi smagiai, 
r svaix 
ir' sV 
•kultui 

. G. Albinas.

darbuotis

Piknikui Praėjus

Vietos ir apylinkės 
gių lietuvių metinė šventė — 
Liaudies Balso, piknikas, — 
rengtas rugpiūčio 21 d., pa
vyko puikiausiai visais at
žvilgiais. Diena buvo ’ graži, 
žmonių daug ir suteikta laik
raščiui didelė moralė ir mate- 
riale parama.

Toks pasekmingas piknikas 
nėra pripuolamas dalykas.
Jis giliai surištas su tuo, kid VAISMEDŽIŲ SODAS 
Montrealo ir apylinkės lietu- PRIE ĮMONĖS 
viai supranta Liaudies Balso;
svarbą ir 'yra pasiryžę savo . Kai pasibaigia <<darbo diena, 
dalimi prisidėti, kad jis .ga
lėtų gyvuoti,' augti ir plėstis.

Tą tvirtina ne tik skaitlin
gas žmonių atsilankymas, bet 
ir suteiktos duosnios aukos, 
atliktas pasidarbavimas, ko 
pasėkoje • šiuo pikniku Liau
dies Balsui sukelta $660 para
mos.

Vilkaviškis, birž. 26 d. —

Rept.

Antanavo spirito kombina
to darbininkai eina į savo 
sodą. Daug kas čia atlikta* 
savo rankomis: per talkas 
pasodinti' vaismedžiai, į- 
rengtos alėjos ir Lt.

Dabar sode — 360 vais
medžių. Jų skaičius bus dar 
padidintas. J. Adomavičius

4pusl.-—Laisve (Liberty, Li th. Daily)—Ke t v.,Rugs. 15, 1949

I



Ruihfdrd, Me.
čia praleidau vakacijų lai

ką tarp aukštų kalnų prie 
gražaus ežero. Vieną gražią 
dieną netikėtai prie šio gra
žaus ežero sutikau senus pa
žystamus, tai draugai J. So
piai ir draugai A. Motuzai, 
atvykę praleisti laiką prie 
vandens, saulelės spinduliuo
se. čia gražiai pasikalbėjom. 
Draugai A. ir L. Motuzai gy
vena Mexico, Me., ir yra 
Laisvės skaitytojai. Tai čia 
ir dienraščio jubiliejaus 30 
metų» gražūs gyvenime darbai 
buvo prisiminti. Ot šia proga 
d. Motuzai pasveikino Laisvę 
su $5. Sakė, šiuom kartu tu
rės užtekti, nes ką tik sugrį
žę iš Kalifornijos, kur atlan
kė savo sūnų, kuris tenai gy
vena. Tai, žinoma, reikėjo 
turėti išlaidų tą ilgą kelionę 
atliekant. Ačiū ’ draugams, 
kad dienraštį nepamiršta. At- 
lankėm mudu su Domicėlė ir 
Mexicos Vaclovą ir jo žmoną, 
kurie yra gražiai įsikūrę ir 
kai kada parašo Vaclovas į 
Laisvę. Bet šiuom tarpu ir 
anie du išvyko atlankyti savo

sūnaus į Kaliforniją. Atlan- 
kėm ir draugus Puidokus, ku
rie taipgi yra gražiai įsikū
rę kaipo seni Rumfordo gy
ventojai. Puidokas rūpinasi 
Laisvės ir literatūros reika
lais. Na, tai tik tiek turė
jau progos su mūsų progre
syviais susitikti ir truputėlį 
pasikalbėti. O žinau, kad ten 
yra daug gerų žmonių, kurie 
skaito Laisvę nuo pat jos įsi
kūrimo. Mano geriausi lin
kėjimai yra, kad draugai 
rumfordiečiai ir mexikieciai 
pasirodytų su sveikinimais 
Laisvės jubiliejui. Dar yra 
puikiausių progų tą padary
ti taip, kad Lewiston, Me., 
turi būti pralenktas. Ar drau
gė L. Motuzienė negalėtų pa
sitarti su savo draugėmis ir 
geromis kaiminkomis šiuo 
klausimu? Tada ir vyrai pa
dėtų. Malonu bus jnatyti iš 
Rumfordo mūsų Laisvės rėmė
jai. J. M. L.

Kopenhagen, Danija. — 
Švedijos, Norvegijos ir Da; 
nijos užsieniniai ministrai 
tarėsi politiniai kariniais 

i klausmais.

Ko, vėl nori kito algos priedo! Tik prieš 
tus gavai vieną.”

Livingston, N. J.

seseris me-

D. M. Šolomsko Prakalbų Maršrutas
D. M. šolomskas, Lietuvių 

Literatūros Draugijos Centro 
Komiteto sekretorius ir dien
raščio Laisvės Redakcijos na
rys, vyksta su prakalbomis į 
sekamas kolonijas:

Rugsėjo 23-24 d d., penkta
dienį ir šeštadienį, Grand Ra
pids, Mich/

Rugsėjo 25-26 d d., sekma
dienį ir pirmadienį^ Scottville, 
Mich.

Rugsėjo ’ 27-28 d d., antra-

PRANEŠIMAI
GREAT NECK, L. I., N. Y.

f Lietuvių Amerikos Piliečių Klubo 
Beer Party įvyks sekmadienį, rugs.

XSept.) 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)

Detroit, Mich

Atsisuki radiją — girdi KINIJA!
Atsiskleidi laikraštį — KINIJA! .
Nueini kur į susirinkimą — KINIJA!
Washingtone senatoriai ir kongresmanai

turi ant lūpų — KINIJĄ!

Kas atsitiko, kad apie šalį, apie kurią taip mažai 
mūsų šalies spauda ir radio tekalbėdavo, dabar rė
kiama be paliovos?'

Dalykas yra didelis. Kinija šiandien yra gyviau
sias diskusijų klausimas visame pasaulyje. Kas apie 
Kiniją mažai težino, tas negali turėti geros nuovo
kos apie šių dienų bėgamuosius klausimus.

Iki šiol lietuviams buvo sunku^avo kalboje pla
čiau ką sužinoti apie Kiniją. Dabar tas sunkumas 
jau palengvėjo. Turime lietuvių kalboje puikią bro
šiūrą, kuri duoda labai gerų informacijų apie tą 
milžinišką tautą. Ta brošiūra yra užvardyta:

Kinija Žengia į Laisvę
Parašė D. M. ŠOLOMSKAS.

32 pusi., kaina 20c. . .
Gera nuolaidaJ platintojams.

Kiekvienas mąstantis žmogus privalo tuojau įsi
gyti ir perskaityti tą svarbią brošiūrą. Jei užsisaky
site tik po vieną knygelę, malonėkite prisiųsti Ž5c. 
vertės U. S. pašto stampomis, nes kainuoja persiuti- 
timas.

Užšisakydarni adresuokite:

LAISVE
427 Lorimer Street Brooklyn 6, N. Y.

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvhi Moterų Klubo susirinki

mas įvyks šeštadienį, rugs. Sept.) 
17-tą, pradžia 7-tą , vai. vakare, 
Liaudies Name, 735 Fairmount Ave. 
Visos 
šiame 
naujų

narės malonėkite 
susirinkime ir 

narių. — Sekr.

dalyvauti 
atsiveskite 

(206-207)

dięnį ir trečiadienį, Hart, 
Mich. i

Rugsėjo 29 d., ketvirtadie
nį, Muskegon, Mich.

Rugsėjo 30 d., penktadie
nį, Saginaw, Mich.

Spalių 1-2 dd., šeštadienį 
ir sekmadienį, Detroit, Mich.

Spalių 1 d., .šeštadienį,
Detroite, Draugijų svetainėje, 
4097 Porter St., įvyks ban
kietas, kur kalbės D. M. šo- 
1 omskas.

Spalių 2 d., sekmadienį, De
troite įvyks jo prakalbos bu
vusioj Lietuvių svetainėj, 25 
Verno!’ Highway.

Spalių B d., pirmadienį, 
7:30 , Vai. vakare, Slovėnų 
Auditorijoj, žemutinėj svetai
nėj, 6417 .St. Clair Ave., Cle- 
velande, įvyks prakalbos.

Visus ir visas prašome lan
kytis į šias prakalbas, nes 
dabar daug svarbių-reikalų, 
kaip mūsų šalyje, taip ir pa
saulyje. . D. M. šolomskas 
plačiai aiškins tuos reikalus 
ir demokratinės liaudies už- 
davihius. Rengėjai,

D. Nt. Šolomsko Prakalbos

D. M. šolomskas, Laisvės 
Redakcijos narys, atvyksta | 
Detroitą su prakalbomis, šeš
tadienį, 1 d. spalių, vakare, 
Draugijų svetainėje, 4097 
Porter St., įvyks jo pasitiki
mo bankietas.

Sekmadienį, 2 d. spalių, 
buvusioj Lietuvių svetainėj, 
25 Vernor Highway, įvyks 
D. M. šolomsko prakalbės. 
Visus ir visas prašome atsi
lankyti.

LLD 52 Kp. Susirinkimas

Lietuvių Literatūros Drau
gijos 52 kuopos susirinkimas 
įvyks nedėlioj, 18 d. rugsėjo, 
10 vai. ryto, Draugijų svetai
nėje, 4097 Porter St. Svar
bu visiems nariams dalyvauti, 
nes apart kitų svarbių reika
lų aptarsime prisirengimą 
prie D. M. Šolomsko prakal
bų. Taipgi aptarsime ir pa
rengimą, kuris ruošiamas 13 
d. lapkričio. Visus ir visas 
prašome atsilankyti.

Kuopos Valdyba.

pavaišino

ikosi pel-

Gražiai Paremta Kovotojai
Liepos 28 dieną čia buvo 

surengtas pažmonys dėl nau
dos dvylikos draugų, pas dd. 
Jamisonus.

Nuo parengimo 
no $50. i

Draugai aukavo sekančiai: 
J. Griciūnas—$10, Ignas Ba
ches — $5, J. Stanelis—$5, 
Chas Anuškis—$5, ir nuo gei- 

j mio, kurį jaunimas žaidė—$5. 
Tai viso $30, ir nuo paren-

i gimo-—$50. Kartu—$80. I’i- 
’ nigai-pasiųsti vardu ginamųjų 
Į kasiėrei Elizabeth Gurley 
I Flynn.

Taigi nedidelis būrelis sve
čių, tarj5e kurių buvo ir iš 
Kearny apie 8 draugai-ges. 
Nubirbta toks puikus darbas, 
kuriųomi tenka gražiai pasi
džiaugti.

šį parengimą rengė LŲS 47 
kuopa. ' r -

Taigi varde kuopos dėkoja
me d. Bachiui už valgių, pri
statymą, o daugiausia tenka 
padėkoti d. Katarinai Juodeš- 
kienei, kuri, nebūdama mūsų 
vietinės kuopos nare, sutaisė 
taip skanų kugelį, kad visi 
svečiai gėrėjosi jo skanumu.

Ačiū gaspaęlinėms už 
gerą triūsą, aukojusiems 
svečiams.

♦ Kuopos §ekr.
W G. A. Jamison.

Miestas patinka, nedi- 
švarus, yra medžių. Ap- 
gdminimo fabrikas at
grasiai ir aplinkui jį

tai'. Sumanyta apsilankyti 
Binghamtono lietuvių koloni
joje. į .

Pirmiausiai suktojortie pas d. 
Pagegalienę.
mus skaniais valgiais ir gėri
mais. Paskui su Kaminsku 
išvykome apžiūrėti miestai 
Išrodė daug lietuvių namu. 
Pirmu kartu buvau Bingham
ton e. 
delis, 
siavų 
rodo
švarūs darbininkų namai. Yra 
ir ligoninė dėl fabriko darbi
ninkų, kur teikiamas jiems 
gydymas veltui. . .

Po to Kaminskas užkvietė 
aplankyti kelis? laisviečius. 
Visi draugiški ir malonūs 
žmonės. Tuojau kviečia prie 
stalo — vaišina. Sugrįžus pas 
Pagegalus radome Sadailską, 
pasikalbėjome, nors jau buvo 
vėlus laikas. Labai esu dė
kingas Kaminskui už pavaži- 
nėjimą ir sū'pažindinimą su 
laisviečiais ir jiems už jų 
didelį draugiškumą.

>■ ' W. G. Lasky.

MONTELLO, MASS.
Darbininkiškos spaudos piknikas 

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

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

WORCESTER, MASS.
Gintarų radijo piknikas įvyksta rug

sėjo 18 d. Olympia Parke, Progra
mas prasidės 4 vai. po pietų. Dai
nuos iš So. Bostono Broadway 
kvartetas, rekordines gražias muzi
kas. Bus f’utrų ,Fur Coat) paroda, 
duos lietuvis verslininkas Antanas 
Vasaris iš Montello, Mass. Specia
liai skanių valgių ir gėrimų bus 
šiame piknike. Kviečiame visus da
lyvauti į tą malonią ir žingeidžią 
sueigą. Nepamirškite, kad vasarinės 
sueigos jau baigiasi. — Kom.

BALTIMORE^ MD.
Lietuvių Prėgresyvių Kliubo su

sirinkimas įvyks penktadienį, rugs. 
(Sep/) 16-tą, pradžia 8-tą vai. 
vakare, vieta:' 2108 Penrose Ave. 
Visi nariai malonėkite dalyvauti.

(207-208)

CHARLES J. ROMAN
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 4110

jų 
ir

Brooktondale, N. Y

Binghamton, N. Y

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST 

I '

Lietuvis Kvietkų Pardavėjas
6762 Fourth Ave., Brooklyn 20, n. y.

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

telefonuokite:
SFtoreroad 8-9330

Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką, 
kO jūs reikalaukite.

Specialistai Pritaikymui
. Šermenims, Vestuvėms ir Baiikietams 

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

Mūsų apylinkėj lankėsi ir 
vakacijas praleido eilė Lais
vės skaitytojų, 
genias su 
Kaminskas, 
ir jaunasis 
visi su

Lankėsi O- 
žmona, Alfonsas 

S. Karpinskas, 
Kaminskas, 

žmonoįmis, taip-
I gi Pagegalienė ir Markū
nai—visi binghamtoniečiai. Iš 
Brooklyno buvo Jonas Mikai
la. Jie leido vakacijas pas 
Laskius. Gėrėjosi mūsų gam
tos grožiu ir kalnais. »

Vėliau Alfonsas Kaminskas 
ir jo žmona sumanė ir man 
parodyti daugiau svieto. Tuo
jau pasikvietė į savo automo
bilį ir .išvažiavome. Jo ! atu- 
tomobilis bėga gerai ir grei-

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

Newark 4; N. J.
HUmboldt 2-7964

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULE Y
Licensed ^Undertaker

<vi

231 Bedford Avenue
Brooklyh 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

Lietuvių Literatūros Drau
gijos 20 kp. Moterų Skyriaus 
susirinkimas įvyko 2 d. rug
sėjo, . Lietuvių Svetainėje. 
Per vasarą, tąi yra 5 mėne
sius, nebuvo taikomi susirin
kimai. ■ Bet ir šį kartą dar 
mažai dalyvavo, vis dar šil
tas oras.

Nutarta paaukoti iš iždo $15 
civilių tęisių gynimui ir ant 
vietos aukavo sekamai: O. 
Girnienė $5. J. K. N. pridavė 
$3 nįio J. K., $1 nuo M. K. ir 
$1 nuo J. N. /G

Aptartas dienraščio Laisvės 
vajus už naujus skaitytojus 
ir atnaujinimą senų. Apsiė
mė'sekamos draugės darbuo
tis — J.-K. Navalinskienė, o 
už pagelbininkes O. Girnienė 
ir M. Kulbiene. Prašome vi
sus Laisvės skaitytojus, kurių 
ptenumeratos baigiasi, tai per 
šias drauges Atsinaujinti. 
Taipgi darbuotis gavimui nau
jų skaitytojų.

Nutarta rengti . prakalbas 
Dr. J. J. Kašįciaučiui. Išrink
ta komisija, kuri susirašys su 
daktaru ir, kaip bus susitarta, 
tai praneš viešai. Susirinki
mas! baigėsi geroj nuotaikoj.

i J. K. N.

ROCHESTER, N. Y.
Rugsėjo 17-tą įvyks piknikas. 

Rengia Moterų Klubas, pas Reke
žius Sode, 913 Avenue D. Visi Ro- 
chestėrio lietuviai širdingai prašo
mi dalyvauti. Pelnas skiriamas dar
bo klasės reikalams. Kad ir lytų, 
pikhikas įvyks. Taigi, brangūs 
draugai ir draugės, visi esate prašo
mi

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

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

BROOKLYN, N. Y.

MATTHEW A.BUYUS
(BUYAUSKAS)

atvykti. — Komitetas.
. j (207-208)

DETROIT, MICH.
Pranešimas visiems Draugijų 

ryšio delegatams. Sąryšio konfe
rencija , įvyks šį penktadienį, rugs. 
(Sept.) 16-tą dieną, pradžia 8-tą 
vai. vakare, Draugijų Svetainėje, 
4097 Porter St. Visi delegatai daly
vaukite, bus įdomus raportas iš at
sibuvusio spaudos pikniko rugpjū
čio 28-tą. Jums visiems svarbu ži
noti kiek piknikas davė pelno. Tą 
raportą malonėsite pranešti savo 
draugijoms. — Pikniko Gaspado- 
rius. (207-208)

_______ t _________

BAYONNE, N. J.
LLD 212 kuopos susirinkimas 

įvyks šį antradienį/ tai yra, rugsė
jo 20 dieną,. 1949, 7:30 vai. vakare. 
2 W. 22 St.,. Bayonne, N. J. Visi na
riai 
nės 
kas 
jos.

Są-

būtinai dalyvaukit susirinkime, 
yra svarbių reikalų apkalbėti 
link LLD 2 Apsk. konferenci- 
— Sekr. P. Janiūnas.

(207-209)

SCRANTON, PA.
Liet. Liter. Draugijos 39-tos 

pos susirinkimas įvyks’ sekmadienį, 
rugsėjo (Sept.) 18-tą, pradžia 2-rą 
vai. po pietų, pas drg. E. Gelža'us- 
kienę, 1210 Blair Ave. Visi nariai 
malonėkite dalyvauti, nes turėsime 
daug svarbių reikalų aptarimui’. 
Taipgi pasirūpinkite atsivesti nau
jų narių. — P. Šlekaitis, sekr.

(207-208)

kuo-

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. EVergreeh 7-6288

Laidotuvių Direktorius

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

518 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
Geri Valgiai laukia? jūsų visada
’ DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS

Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms '

TELEVISION
SHUFFLE BOARD

Telefonas

i?
* Bliwiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiuiiiiiio

taipgi' 
laisvių

Aną dieną užėjo geras 
svečias, pasimokė j o prenume
ratą už dienraštį Laisvę ir pa
aukavo $1 proga 30 metų 
dienraščio sukakties, 
paaukavo $3 civilių 
gyniitiui.

Johnson City gyventojas, 
senas Laisves skaitytojas John 
Kaminskas šake, kad jau au
kavo $5, kada lankėsi Laisvės 
įstaigoj. Sakė, kad serga jų 
žentas Stasys Mainioniš,' ku
riam padaryta operacija. 'Lin
kiu jam greitai pasveikti.

J. K. Navąlinskienė

HARTFORD, CONN.
ALDLD Moterų Klubo susirinki

mas įvyks pirmadienį, rugs.- (Sępt.) 
19-tąt pradžia1 7:30 vai. vakare, 
Laisvės Choro salėje, 155 Hunger
ford St. Draugės! Pasistcngkite 
dalyvauti šiame sustinkime, nes 
yra daug svarbių reikalų aptari
mui. — V. K. sekr. (207-208)

miimnimm

TELEPHONE
STAGG 2-5043

res. Tel.
HY. 7-8681

DETROIT, MICH.
LLD 52 kuopos susirinkimas 

įvyks sekmadienį, rugs. .(Sept.) 
18-tą, Draugijų salėje, 4097 Porter. 
Svarbu visiems dalyvauti, neš, turi
me pHsirengti priėmimui mūsų 
draugijos cėhtro sekretoriaus drg. 
D. M. Šolomsko, 1-mą diet|ą spalio. 
Taipgi turėsime nustatyti ęusirinki- 
md laikymą žiėrhos sezdnu ir turė- 
slrhe' prisirengti sekančiam paren
gimui, kuris įvyks 13-tą dieną 
kričio. — Kuopos Vhįdyba.

(207-2085^ i

lap-

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIUS ' /

FUNERAL HOME (
ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager \

(Lala niuo t as Balsamuotojas)
, - Llūdėsio valandoje lageipkitės pas mus
Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

» Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos
’ Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

5 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Ke tv., Rugs. 15, 1949
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NpwYorko^/6^ife?7inl(>i
frooklyno Lietuvių 
eatrininky Išvykos

Ateinantis rudens-žiemos i 
sezonas Brooklyno lietuviams 
teatrininkams bus labai dar- ' 
bingas. šiemet jie plačiai pra
jaus ledus į kitas, vaidybiniu 
žvilgsniu apleistas lietuvių 
kolonijas. Išvykoms rengia
si dvi grupės: viena — Jono 
Juškos vadovybėj, su Lietuvos 
rašytojo J. Baltušio drama 
apie Lietuvos Ckąimą “Gieda? 
Gaideliai,“ antra — Jono Va- 
lenčio vadovybėj, su R. Miza- 
ros drama “Mūsų Gyvenimo 
žaizdos.“

Gaideliečiai skris į pietus-?- 
į Philadelphiją, lapkričio 26- 
tif, ir Wilkes-Barrę, gruodžio 
3. Abiejose kolonijose salės 
jau parendnotos ir rengiama
si prie kitų darbų.

žaizdiečiai “smogs“ į šiau
rę—į Waterburj, HartforcpL 
Worcester! ir Brocktoną. O 
sugrįžusius 
žaizdiečius
Elizabethas; jų atstovas j]au 
buvo atvykęs tartis.

Reikia tikėtis, kad mūsų 
vaidyba pamaži bus pastaty
ta ant gero pagrindo. Viena 
gera pradžia jau padaryta— ' 
nenumest gerai susimokytą 
veikalą tik vieną kartą suvai- i

Šį Ketvirtadienį (.ardene 
<£ i?”™ i Protestuos Atakas Ant

trams įsisąmonint lėšų paden-! 
gimo subęndrinimu. Jei pa
statymas turi nedatekliaus 
vienoj kolonijoj tai jį pa- !• 
dengt iš uždarbio kitoj ko
lonijoj, 
nebūtų 
veikalu 
1 on i ją.

Gerą 
jau/yra 
skirties 
paclengt nedateklių, jei kur 
jo būtų. į /

Tik bendru rūpesčiu dide
lius darbus galime padaryti 
lengvais’ S. V.

iš šaltos šiaurės 
žada pasikvies!

Komunistų Partijai Pavyko 
Atidėti Feinhergo Įstatymą

Kur Dr. Kaškiaučius, Ten 
Daug Žinių Apie Sveikatą.
— Jis Atvyks Auditorijon

) Daktaras J. J. Kaškiaučius 
rugsėjo 18-tos popietį, šį sek-

ditoriją, 110-06 Atlantic Avė., 
Richmond Hill. Atvyks nuo 
1 valandos ir liksis taip ii-

Dr. J, J. Kaškiaučius 
iš Newark, N.’ J.

Vargiai rasime kitą daktarą

a7
bent kur, kuris būtų tiek daug 
paaukojęs savo laiko darbo 
žmones mokyti saugoti savo 
sveikatą. Suėjo didelė ar ma
ža grupelė žmonių, jis kan
triai, kad suprastų kiekvie
nas, aiškina žmogaus sveika
tos dėsnius. Bus jis pavargęs 
ar išalkęs, nenutraukia aiški
nimo iki paskiausias klausi
mas nebus atsakytas.

Ateidami pasiklausyti ’ dak
taro prelekcijos,, šį sekmadie
nį, atsineškite pasirašytus 
klausimus apie savo rūpesčius 
dėl sveikatos ar jau turimus 
skausmus ir bėdas. Tas pa
gelbsti daktarui greičiau, ge
riau jūsų klausimą suprasti. 
Ir atsakymo greičiau sulauksi
te, nes gal tokių pat klausi
mų priduos ir kiti, 
keliais atvejais tą 
kinėti.

nereikės 
patį atsa-

ĮėjimasVisi kviečiami.
prelekcijori nemokamas. Lai
ke prelekcijos įteiktieji pa
klausimai taip pat ten vietoje 
atsakomi nemokamai.

L. S. K. Draugija.

Peekskill Koncerto Dalyvių
Didysis masinis mitingas, j kaltininkus.

šitaip kooperuojant, 1 įvyksiantis Madison Square ; Tarpe vyriausių kalbėtojų 
baimės su bet kokiu 
išvykt į bet kokią ko-

žingsnj šiuo reikalu 
padaręs LMS III Ap- 
komitetas — pagelbėt

Skaudžiai Gyli Nelaimė
Smalsuolį Robert Sorrenti

no, 16 metų, ištiko gyli ir gili 
nelaimė už bandymą pasižiū
rėti į 40 pėdų gelmės turin-

Gardene rugsėjo (Sept.) 15- 1 bus Eugene Dennis, komunis
tes vakarą (šį vakarą), kei
čia savo kryptį. Originaliai 
buvęs rengtas paminėti darbo 
žmonių labai įsvarbinamą A- 
merikos Komunistų Partijos 

130 metų sukaktį, mitingas 
, paverčiamas • liaudies masiniu 
' mitingu prieš užpuojikus ant 
j ramių Peekskill koncerto da- 
I lyvių, vyrų, moterų ir vaikų.
Į* Mitinge aiškins, kas yra to 
; vyriausiais kaltininkais. Ir kas 
i galima ir privalu vęikti, kad 
! ateityje tokios atakos ^Tiebeį- 
i vyktų. Patsai dalyvumas šia
me mjting'e, kuris bus protes
tu prieš tokias atakas, sti
prins demokratiją ir žmonių ■

Zajankauskas
Randasi Ligoninėje

J. Zajankauskas (Zayan) 
pasidavė į ligoninę 28-tą die
ną rugpjūčio ir turėjo per
gyventi ganą sunkią operaci
ją 8-tą rugsėjd, tapo išimtas 
vienąjį, inkstas. Operacija pa
vyko laimingai, ligonis prade
da jaustis geriau.;

Drg. Zayan aplankius, jis 
susijaudino. net apsivefrkė 
mus pamatęs. Taigi, prašau 
visus jo draugus bei pažįsta
mus aplankyti ’jį, nes tai su
teiks jam malonumo šiame 
momente. Jisai yra plačiai 
'žinomas ir malonus žmogus, 

linkiu tau 
vėl daly-

Vyriausio valstijos teismo 
teigėjas William II. Murray, 
Albany, praėjusį antrądienį 
pasirašė įsaką valdinei New 
York State Board of Regents 
nevykdyti r a g a n g audiško 
Feinberg įstatymo iki rugsė
jo 23-čios.

panorės atimti darbą ir duo
ną ar ką kitą.

Komunistų pastangų pavy
kintas skaitoma dideliu lai
mėjimu. Atidėjimas kelioms 
dienoms teikia’ progą organi
zacijoms susimobilizuoti pro
testui. Daugelis jų jau pra
dėjo veikti^jr

CIO Mokytojų Unija Brook
lyne įteikė Kings apskrities

Civilinėm Teisėm Ginti
LDS 203-čia kuopa, Ridge- 

i wood, N. Y., per J. Kairį, $5.
P. Varaška $5.
Pranas Papilietis $10.

Mielas drauge, 
greitai pasveikti ir 
vauti su mumis.

Joseph Zayan 
Wyckoff Heights 
(ant pirmų lubų), 
St., Ridgewoode.

randasi 
Hospital 

Stanhope 
Lankymo

valandos trečiadieniais ir sek
madieniais nuo 2 iki 3 po pie
tų, antradieniais ir penktadie
niais nuo 7 iki 8 vakaro.

' ’ V. Bunkus.

Aido Choras
Reguliarės Aido Choro pa

juokos įvyks penktadienį, rug
sėjo 16-tos vakaro 8 valan
dą, Liberty Auditorijos patal
pose. Svarbu visiems nariams, 
taipgi tiems, kurie ketinate 
naujai įstoti, dalyvauti pamo
koje, nes mes jau mokomės 
dainas “Paparčio Žiedo/’ kurį 
statysime scenoje spalių 9,-tą.

Prašymą to įstatymo vyk
dymą visiškai uždrausti tei
sėjui įteikė advokatas Abra
ham Unger, iš advokatų Un- j vyriausiam teismui' reikalavi- 
ger, Friedman and Fleischer 
firmos, 100 Fifth Ave., New 
Yorkė, kaipo New Yorko 
Valstijos Komunistų- Partijos 
pirmininko Robert Thompso- 
no įgaliotiniai.

Už vykdymą -įstatymo ar
gumentavo valstijinės proku
ratūros atstovas Wendell 
Brown.

Feinbergo įstatymas, jeigu 
jisai būtų vykdomas, gali 
kiekvieną progresyvį paskai-v 
tyti “subversyviu,” ,o tą “sub- 
versyvumą“ skelbti esant 
priešišku valdžiai, siekiančiu 
“spėka ir prievarta“ nuvers
ti valdžią. Taip krikštija kom
panijos kiekvieną veiklų, ko
vingą unijistą, žmonių reika
lų gynėju. Taip gali įtarti 
kiekvieną žmogų, iš kurio

Brooklyi'iiečių ši painiausio
ji pasiskirta kyota sukelti 
$850 dar toli nebaigta . O 
žmonių teisės puolamos, kaip 
niekada pirmiau. Būti tei
siamiems, akmenimis daužo
miems, areštuojamiems de
portacijai nėra malonu. Ta
čiau joks atskiras vienas as
muo negali nuo to apsiginti. 
Ir ne vieno reikalas, nes, kol 
nesaugus vienas, nesaugūs -vi
si.

Dėkodami jau prisidėju- 
siems sukelti mūsų kvotą, pra
šome vi^us geruosius priete- 
lius nedelsiant prisidėti su sa
vo seru. Daugelio tautinių 
organizacijų skyriai sau pasi
skirtas kvotas užbaigė per 
porą savaičių. Mes, lietuvių 
brooklynietis skyrius, labai 
norėtume užbaigti nors per 

kurios jau

mą neleisti vykdyti įstatymą, 
kaipo nekonstitucinį. Kitų pi
liečių skundas ruošiamas 
įteikti ateinančią savaitę.'

Greta jau minėtųjų, prieš 
tą įstatymą visu petimi stoja 
Teachers Guild, American 
Labor Party, Amerikos Mote
rų Kongresas, daugelis Tėvų 
ir Mokytojų skyrių. ' Mobili- 
zuojasi savo žodį tarti ir uni-i šešetą savaičių, 
jos. ’ i baigiasi.

>ooooooooooooooooooooooooo<

Anthony Grigalis
General Contractor-

Stato naujus namus ir pertaiso ! 
nus<sulig modeminės mados.

se

dėl' raportavimo taksų dėl 
pusininkų (partnerships) 

ew Yorko miesto yra eks- 
:ATĄ ZUBAVIČIŲ, kuris 
\teismuose ištisose Jungti- 
ižioje, ir kuris yra patyręs

Bizniui Atskaitos Del Taksu
Aprokavimai visokių rūšių taksų, visokių jurisdikcijų, 

Federalių, Valstijinių ir Lokalinių bile kurioje valstijoje ar 
municipalitete Jungtinėse Valstijose ar kitose šalyse.

Visa knygvedystė ir rekordai 
individualų, individualių biznių, 
ir korporacijų viduje ir laukėj 
pertiškai atliekami per ADVO^ 
yra teisėtas praktikuoti visuose 
nėse Valstijose ir Federalėje vai
akauntentas, dabar atliekąs taksų suvedimus visokiems biz
niams, dideliems ir mažiems visoje šalyje ir taipgi kitose 
šalyse. Tas gal būt atlikta per laiškus. Asmeniškai, perio
diniai, pusmetiniai vizitai yra atliekami bile kuriam biz
niui naudojančiam šį aptarnavimą, bile ku$ Jungtinėse Val
stijose ar užsieniuose.

Malonėkite susirašyti angliškai ar lietuviškai dėl smul
kesnių informacijų apie tąi, kaip aš geriausia galėčiau jums 
patarnauti. — Rašykite:

STANLEY P. ZUBAWICZ (ZUBAVIčIUS) 
111 Ainslie Street, Brooklyn ii, N. Y.

Telefonas: EVERGREEN 4-4-3049.
Žmogui Netinka Eiti 
Lenktynių su Šunimtų organizacijos sekretorius, 

irtRobert Thompson, komunis
tų 'šioje valstijoje pirminin
kas, abu teisiami Foley Sq. 
vykdomame darbininkų vadų 
komunistų teisme.

Ypatinga, kad komunistai, 
teisiami už prasimanytai 
jiems primetamą mokmą “spė
kos ir prievartos,“ buvo fa
šistams pirmuoju cieliumi. 
Vienas' iš taip kaltinamųjų 
Irving Potash, kailiasiuvių 
unijos vadas, buvo apdaužy
tas akmenimis, akys, veidas 
pritaškyta stiklų. Tačiau po
licija užpuolikų nelietė, kaip 
po priesaika liudija kartu su 

- . . - ijuomi važiavusi jo žmona ir
kiti mačiusieji gaujos ataką.

Gardenas randasi prie 50th 
reikalavimą St. ir 8th Ave., New Yorke, 

nuodugniai ištirti ir tinkamai Tikietų kainoj 60 c., $1, $1.20 
juosmens nubausti fašistiško pogromo ir $1.5'0.

čią olą, kurion įvedama ry- teises, patarnaus taikai, sako
vandeniui rengėjai.
86th St., ' Gardene iškels

na suleisti lietaus 
prie 17th Avė* ir 

.Brooklyne.
Pasilenkęs per

aukščio užtvarą, jis norėjo su- Į 
žinoti, kaip ten viskas atrodo, | 
kaip nors pasviro ir krito gel
mėn. Skaudžiausia dalimi to j 
kritimo buvo apie 15-kos pė- į 
dų gelmėje išsikišęs geležies j 
galas, kuris sustabdė jo kri- ' 
timą, tačiau įsmigo kojos šlau- 
nin ir ant geležies jis paki
bo už kojos. •

Tokiame skausme, spiegda
mas 
galva 
galba ir pąskui, jau gelbsti- į 
mas, 
kad galėtų jį vežti ligoninėn. Į 
Tik ligoninėje operuojant pa- • 
baigė išimti 
kūne 25 colių ilgio geležį. Jo 
gyvybė esanti pavojuje 
tiek dėl žaizdos, kiek dėl iš- 
gąsties ir išsikamavimo skaus
mais. »

Darbininkams mechanikams 
pjaunant geležį, gelmėje, jo 
skausmą buvo kiek apmalši
nęs atbėgęs į nelaimės vietą 
susiedijos daktaras Leo A. 
Amorosi, nusileidęs kopėčio
mis pas nelaimingąjį. Ta
čiau per apie pusvalandį jau
nuolis visvien daugx prisiken.

Liberty Auditorijoje
Auditorijas Kestaurante

Rugsėjo 18-tą kviečia pie
tauti ir vakarieniauti audito
rijos restaurante. Pradedant 
pietumis ir vakarienei (pirm 
ir po prelekcijos) galėsite 
čia . gauti:

Kalakutienos, arba
iki ta geleži nupjovė, l Hamžs Pietus> su visais Pri’ 

-- ; dėčkais, vidutinėmis,, restau-,
rantuose priimtomis kainomis.

pagalbos, jis iškabojo 
žemyn įki pribuvo pa--

Mašinas atsivežė po to, kai 
po ištisos dienos darbo ran
kiniais kaltais darbininkams 
pirmadienį tepavyko prakalti 
tik rankai iškišti skylę. Pa
stato mūras toks atsparu^. 
Tačiau mašinoms turėjo nusi
leisti. Ar.

užsilikusią jo

Kad pjaunamasis, minkštin
ti geležį vartojamasis acetyle
ne karštis nedegintų kojos,

I
šį sekmadienį atvyksiantieji 

į auditoriją pasiklausyti dak
taro Kaškiaučiaus pamokų 
apie sveikatą mūsų prieteliai 
ne vienas patrins sau akis pa
sižiūrėjęs j auditorijos pa
statų išlauk į:

—Gal ne tas? Gal pakly
dome?—tūlas paabejos.

O '-visas sekretas bus tame, 
kad vienas iš pastatų, gim
nastų salė, įsigijo naujas 
“akis.“

Antradienį einant aųditori- 
jon jau iš tolo pasigirdo keis
tas tratėjimas, beldimasis. Ar
čiau priėję, pamatėme, jog 
pastatytos mašinos su moto-

Dviejose skirtingose vietose, 
darbe, praėjusį• pirmadienį 
nukrito du langų valytojai. 
William Silver, -55 metų, už
simušė nukritęs iš» 10 aukšto. 
John W. Fletcher, 27 metų, 
pavojingai susižeidė nukritęs 
iš 7 aukšto.

Su dviejų 
rugsėjo 17 
Hills 
savo 
vard

žydai
centrą
ir 69th Avė.

vienas darbininkas laikė koją rajs varomais grąžtais ir kal- 
apvyniojęs drabužiu, o kitas tais iškala sienoje į kiemą at-
nuolat su gumine žarnele 
drabužį laistė šaltu vandeniu.

varas, kuriose sudės 
2—VIET

langus.

dienų iškilmėmis 
ir 18-tą, Forest 
atsidarys naują 

ties Queens Boule- 
Queens.

r Bronxe praėjusį pirmadienį 
ant Lexington subway linijos 
relių rastasis hegyvas vyras 
tapo išaiškintas esant Joseph 
Golankiewicz, 73 metų, buvęs 
karpenteris.

• ................." ' ■■  ............................. ?

Rastas pasikoręs savo bu
te Louis Treidenberg, 44 me
tų, palikęs vengriškai surašy
tą - raštelį, kuriame į rašo: 
“Įgriso pasaulis ir jame gy
venimas.”

Charles Gott, ‘27 metų, 
siųstas^ligoninėn ištirti 
pro(tą. Jį ten pasiuntė einant 
kaltinimu, būk ' jis įkandęs 
rankon kaimynui Frank Mo- 
djica, Astorijoje’, kuomet ta
sai norėjęs pasiątatyti mašiną 
nuo Gotto pasinuomotame ga- 
ražiuje. Gott gynėsi esąs ne
kaltu.

pa- 
jo

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

kaipo ekspertai.

Klauskite mūsų aprokavimo arba 
patarimo dėl pertaisymo namų.

PARDAVIMAI'
Parsiduoda Ford automobilius, 4 

durų Sedan. DeLuxe Model; gerai 
važiuoja. Turi 3 ekstra tire’ius. 
$175. Taipgi parsiduoda ir kampinis 
namas, 9 kambariai. Aliejum šildo
ma; 2 automobiliam garadžius. 
$7,800. Kreipkitės j savininką tele
fonu: RE. 9-1506. . (207-208)

Laisvei 
šviežio
Kenuo-

z Liepų Žiedų 
Medus

Bitininkas KJuncius 
atvežė didelį ,troką 
liepų žieddų medaus,
kite vaisius su medum, bus 
skaniau ir maistingiau. T,uo- 
jau kreipkitės į Laisvės įstai
gą ir įsigykite šviežio ' me
daus. »

Atein'a ruduo, ąrtinasi slo
gos.
ir gerkitę arbatą su medum. 
Tas padės jums apsisaugoti 
nuo slogų ir padės slogas 
pergalėti, jei apsirgsiter

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

Turėkite namie medaus

SH ALINS
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Ave., 

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

Suteikiam garbingas laidotuves. 
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto. , 
<>060 ’

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

TEL. Virginia 7-4499.

■Prašome kreiptis: 
63-26—53rd Drive

Maspeth, L. L, N. Y.
Telephone: NEwtown 9-8215

".'■7..'.!........ ............... .................................

GYDYTOJAI

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

> BROOKLYN, N. Y. 
tr ji—2 dienomValandos,

Ir Pagal Pasitarimais. '

Telefonas EVergreen 4-0208

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptas

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
. Optometrists 

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y. - 

Tel. ST. 2-8842

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas
' 417 Lorimer Street

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai 'keptos ir virtos 
( mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

32 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 4-8174

DEGTINES, VYNAI
IR ALUS

TONY’S A
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

dAnTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 7-6898• 4

Valandos: 8 vakare
Penktadieniais uždaryta

TDWQ DAD 411 GRAND STREET 
JAlj 1 1 0 I > All BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN

> DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISIONTelefonas 
EVergreen 4-7729

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
į Catherine Augustine & Frank Sanko 

SAVININKAI . '
Į

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETOS/SEKMADIENIAIS
* \ *

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE , 

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