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Advokatas Crockett pa

ORAS.—Vešiau ir lietus

Roma. — Čia lijo labai dideliais ledais, ..net iki svaro 
sunkiamo. Ledai apdaužė automobilius ir taip prakirto 
galvas tūliems romiečiams, kad jie ligoninėse atsidūrė.

gavo 
negu

New York. — Federalis teisėjas Medina, bylos vadas 
prieš komunistus, pareikalavo, kad miesto valdyba pa
skirtų du policininkus Medinai saugoti dieną ir naktį. 
Dar nepranešta, ko teisėjas taip bijo.

narius už tai, kad jie veik
liai rėmė pastarąjį anglia
kasių streiką.

į sius.
Teisėjas Medina paraudo

lindimas į' šeimos dalykus, 
ir pridūrė:

— Tačiau bregždžias da
lykas kalbėti teisme, kuo- i*7...-. . ~ ■. / t

Bonn, Vokietija. — . Vakarų Vokietijos premjeras 
Adenauer sakė: “Jeigu vakarinės valstybės (Anglija, 
Amerika) rodytų daugiau palinkimo taikai išlaikyti, tai 
ir Sovietų Sąjunga pasidarytų “taikingesnė.”

Vokietijos 
anglų-

Sydney, Australija. -* 
Australu “so£ialistų”-Dar

Washington. — Demokratas senatorius McCarran ra
gina Jungtines Valstijas atsteigti pilnus diplomatijos ry
šius su Ispanijos Franko fašistų valdžia.

Prež. Trumanas sakė reporteriams, kad “'McCarraų 
reiškiąs tik savo paties nuomonę.
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flUk, Viena po kitos kapitalist
inės šalys sulenda į Dėdės

Sam^ kišenę. Bet tokia padė
tis nesveika ir pavojinga. Ka
da nors ji visiems skaudžiai 
atsirūgs.- Tų kraštų žmonėms 
nusibos skolų naštą nešioti. 

’Prasidės sukilimai prieš Ame
rikos ekonominę - finansinę 
dominaciją.

Boston. CIO ųnijistų 
streikas čia uždarė penkias 
dešrų daryklas.

Visiems svarbus reikalas.
Nemiegokite.
“Pridėčkas prie kromo.” 
Kunigai pamiršo.
Atsimokės.
Kada nors sukils.

Rašo 4A. BIMBA

Spalių pirmą dieną prasi
dės dienraščio Laisvi vajus 
gavimui naujų skaitytojų. 
Darbas svarbus ir ♦ didelis. 
Nuo gerų vajininkų priklauso 
vajaus pasisekimas. Taip bū
davo visuomet, taip bus da
bar.

Pas mus eina gandai, kad 
neužilgo rytuose lankysis to
limųjų vakarų žyymioji vei
kėją d. Karosienė. Aš ma
nau, kad šį sykį ją reikėtų 
“kidnapyti” ir ilgiau pas mus 
palaikyti.

Karosienė yra gabi kalbė
toja ir maloni draugė. Bosto
no ir New Yorko apylinkėje ( 
ji galėtų pasakyti visą eilę i 
prakalbų.

dalykai veltui
Tokių dalykų

Su rugsėjo 22 d. Lietuvių 
Literatūros Draugijos sekre- 

. torius D. M. šolomskas pasi
leidžia į vidurvakarius su '
maršrūtu. Daugiausia apsi- i 
stos Michigano valstijoje..

Tai bus firmas šio rudens 
prakalbų maršrutas. Bet kol 
kas apie gerą prisirengimą 
mažai tesigirdi iš kolonijų, 
kuriose kalbėtojas turės kal
bėti. i

Miegojimu prakalbų išgar
sinti negalima. Tai turėtų 
žinoti kolonijų veikėjai.

Vi?,
i

nedaug. Visus draugus ir 
prietelius kviečiame talkon.

Bet dali, ii- gana gera dalį 
vajaus atsakomybės privalo 
pasiimti visi senieji skaityto
jai.

Tik visų glaudus ir sklan
dus darbas duos gerų rezul
tatų.

Laiko pasiruošimui beliko

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

kaina $7.00 Metami 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyn© $8.00

KOPIJA 5c

LAISVE-LBERTY
The Only Lithuanian Daily 

tn the Eastern Statei.
427 Lorimer Street, 
Brooklyn 6, N. Y.

Telephone: Stagg 2-3878

THE LITHUANIAN DAILY
%

Brooklyn, N. Y., Penktadienis, Rugsėjo - Sept. 16, 1949 Metai XXXIX. Dienraščio XXXI.

Plieno Kompanijos 
Atmeta Pensijų 
Planų Darbininkam
Sutinka Tik Algas Užšaldyti, 
Kaip Piršo Trumaho Komisija

Pittsburgh. — Jungtinių 
Valstijų Plieno korporaci
jos* pirmininkas Benjamin 

!F. Fairless atmetė prezi
dento Trumans komisijos 

i pasiūlymus kaipo pagrindą 
' deryboms dėl sutarties su 
■ CIO Plieno Darbininkų U- 
nija.

Ši korporacija ir kitos 
plieno kompanijos prieši
nasi komisijoš patarimui, 
kad jos savo lėšomis įvestų 
darbininkams gyvybės — 
sveikatos apdraudą ir se
natvės pensijas.

Plieno fabrikantai užgi- 
iria tiktai vieną prezidenti-

nės tyrinėjimų komisijos 
pasiūlymą — nekelti darbi
ninkams algų.

Bethlėhem Plieno kom
panija sakė, jog sutiktų de
rėtis su unija tiktai apie 
tokias apdraudos - senat
vės pensijas, į kurių fondus 
mokėtų ir darbininkai, ne 
vien samdytojai.

CIO unijų galva Philip 
Murray, kuris yra ir plie- 
nininkų unijos pirmininkas, 
dar neatsiliepė į kompanijų 
paręiškimus.

Unija, pagal vadų nutari
mą, bus sulaikyta nuo 
streiko bent iki 25 šio mė
nesio dienos. , i 

/

Seoul, Korėja. — Iš kalėjimo pietinėje/Korėjoje ištrū
ko apie 450 politinių kalinių. Dešinioji/valdžia vadina 
juos komunistais.

Pabėgusius polit. kalinius atakuoja policija, kariuome
nė ir jūreiviai. Pabėgėliai smarkiai ginasi. Valdžia nesa
ko, iš kur jie ginklų gavo.

Pasak valdinių pranešimų, 75 komunistai esą užmušti 
bei sunkiai sužeisti. Krito ir bent 10 policininkų.

Tęsiasi partizanų kova, ypač pietinėje to krašto daly
je. \ ' •

Teisėjas Grūmoja 
Nubaust Komunistų 
Vadų* Advokatų
Teis. Medina Vadino Advokato 
Pastabas “Teismo Paniekinimu”

Washington. — Prezidentas Trumanas paskyrė Sher- 
maną Mintoną nauju Aukščiausio Teismo teisėju vieton 
mirusiojo teisėjo Rutledge’o. r

Mintonas seniau buvo Jungt. Valstijų senatorius nuo 
Indianos valstijos, paskui — federalis Chicagos srities 
teisėjas. Jis rėmė prez. Roosevelto politiką. ‘J :

La Paz, Bolivijos valdžia praneša, kad jau sutriuškino 
sukilimą prieš ją.

New York. — Federalis Advokatas Crockett pa- t 
apskrities teisėjas Haroldas stebėjo, kad tai negražus 
Medina piktai užreiškė, kad 
jis nubaus žymųjį komunis
tų vadų advokatą, negrą 
George W. Crockettą už 
tai, kad advokatas padarė į met teisėjas iš anksto nusi- 
teisėjui porą mandagių pa- i teikęs prieš skundžiamuo- '* 
stabų. Teisėjas sušuko:

Jūs teismą paniekinate!
Valdžios prokuror. John ir sutiko perskaityti tik 

|McGohey, klausinėdamas Winterio vardą, adresą ir 
vieną kaltinamųjų Carlą j mergaitės gimimo dierią. 
Winterį apie jo gyvenimo 
smulkmenas Kalifornijoje 
pirm keleto metų, padavė 
teisėjui Medinai paskaityti 
liudijimą i apie Winterio 
dukters gimimą.

Angly Generolas Tarsis su 
Roma apie Ginklavimąsi

Roma. — Karinis Angli
jos vadas, feldmaršalas 
Montgomery neužilgo at
vyks Italijon. Jis tarsis su 
italų valdžia, kaip turėtų 
būti apginkluota Įta 

v viena iš Atlanto pakto 
1 Uių. _ «

2 Progresyvių Partijos 
Kandidatai Laimėjo 
Nominacijas Detroite

Labai gražiai ir teisingai L. j v
Prūseika apibūdina šių laikų KsrOUlOiaS 1 FHSO 
Keleivio vaidmenį. Jis sako, i >t •
kad Keleivis yra tik “pridėč- ralniosuot Nacius 
kas prie klerikalinio kromo.“ !

Ir dar koks pridėčkas: kle
rikalai sako, kad jų nė . pe
klos vartai nepergalės, kad 
jie visus raudonuosius sudo
ros, kaip šiltą vilną. Tuo tar
pu keleiviniai muša trivogą 
ir šaukia, kad jeigu visas 
svietas nesusivienys ir negel
bės, tai ne tik popiežiui, bet 
visai katalikų bažnyčiai bus 
kaput.

čechoslovakijos vyskupai 
įteikė valdžiai ultimatumą.

’ Valdžia turi priimti jų sąly
gas —■ sugrąžinti .kleboni
joms dvarus, pavesti kuni
gams mokyklas ir jaunimą, 
pripažinti kunigams teisę baž
nyčias paversti anti-valstybi- 
nės propagandos lizdais,—ar-

• ba jie kels revoliuciją.
Vieną dalyką čechoslovaki

jos dvasininkai, matyt, visiš
kai pamiršo. Jie pamiršo, 
kad jų bosa’vimo dienos jau 
seniai praėjo. Jie pamiršo, 
kad jie amžinai prarado tei
sę viernaisiais arti ir akėti.

Iš Italijos mažo miestelio 
Ferrara pranešta, kad ten 
policija sugrūdo į kalėjimą 
visą komunistų ^grupę. Už 
ką? Už tai, kad kas nors 
komunistų suruoštam masi
niam susirinkime “įžeidęs“ 
popiežių Pijų.

Tokia dabar Italijoje de
mokratija. Popiežiui valia iš 

, Vatikano leisti iškeikimus ko
munistų adresu,-bet komunis
tams nevalia 
žodis ištarti.

Bet tokie 
nepraeina,
žmonės nepamiršta. Kai Ita
lijoje bus apsidirbta su iš
naudotojais, žmonės atsimins 
klerikalinį terorą ir tinkamai 
atsilygins.

i w

Berlin, — Anglų koman- 
dierius Vokietijai, genero
las Robertson aplankė vo
kiečių katalikų kardinolą 
Fringsą Cologne mieste. 
Kardinolas prašė dovanoti 
bausmes visiems angliška
me Vokietijos ruožte įka
lintiems už “politinius da
lykus” vokiečiams, taigi y- 
pač nąciams kariniams kri
minalistams.

Kardinolas taip pat pra
šė karinę anglų vyriausybę, 
kad stipriau remtų vokie
čių judėjimą prieš Čecho- 
slovakiją ir Lenkiją. Tas 
nacių vadovaujamas judėji
mas reikalauja gražinti bu
vusias rytinės Vokietijos 
žemes ir prijungti Vokieti
jai Čechoslovakijos Sudetų 
ruožtą. .

Detroit. — Du Progresy
vių Partijos kandidatai į 
Detroito miesto tarybųs na
rius gavo nominacijose tiek 
balsų, kad jie bus įtraukti 
į oficialius rinkimų sąra
šus. Jiedu yra negras kuni
gas Charles A. Hill'ir bu- 

i'vęs Michigano valstijos se
natorius Stanley Nowak.

Buvęs miesto iždininkas 
Albertas C. Cobo laimėjo 
nominacijas majoro vietai 
prieš esamąjį majorą Eu
gene Van Antwerpą, darbo 
unijų priešą. Už Cobo agr 
tavo kapitalistiniai Preky
bos Rūmai.

Dąugiausiai po Cobo bal
sų gavo George Edwards, 
Amerikonų Demokratinio 
Veikimo kandidatas, kurį 
rėmė CIO unijų vadai. Tai- 
gi rinkimuose bus varžyti
nės tarp Cobo ir Edwardso 
dėl majoro vietos.

Miestiniai Detroito rin- 
• kimai įvyks lajfkrityje.

Demokratiniai Jugoslavai Šaukia 
Nuverst Nacišką Tito Valdžią

Belgrad. — Tito valdžios 
priešininkai paskleidė* dau
gybę lapelių prieš jį Belg
rade, Jugoslavijos sostinė
je. Lapeliai ragina nuverst 
nacišką premjero Tito ir jo 
vidaus reikalų ministro AL 
Rankovičiaus šaiką; Ran- 
kovičių vadina koriku, ku
ris Jugoslavijoj įvedė tokį 
kruviną terorą, kaip Fran
ko Ispanijoj.

Lapeliai, kreipdamiesi j

komunistus, šaukia.:
— Jugoslavijos komunis

tai! Stokite priekin kovoje 
prieš Tito 'fašistinę gaują. 
Istorinė jūsų atsakomybė 
yra neleist, kad Jugoslavija 
būtų fašistinis kalėjimas ir 
anglų - amerikonų kolonija. 
Tai yra jūsų atsakomybė 
Jugoslavijos žmonėms ir 
tarptautiniam darbininkų 
judėjimui. • ,

Lapeliai kartu atsišaukia 
į Jugoslavijos darbininkus, 
valstiečius, kareivius, ofi- 
cierius ir visus patrijoti- 
nius vyrus ir moteris išvien 
kovoti, iki taps nušluota 
fašistinė Tito - Rankovi
čiaus govėda ir laimėta per
galė socialistinei santvar
kai.

Washington. — Prez. Trumanas Tikisi, kad CIO Plie
no Darbininkų Unija susitars su plieno kompanijomis. 
Prezidentas pasikalbėjime su reporteriais nepeikė kom
panijų dėl to, kad jos atmeta prezidentinės tyrinėjimų 
komisijos pasiūlymą •— įvesti darbininkams sveikatos-gy- 
vybės apdraudą ir senatvės pensijas. I
. Trumanas sakė, jog komisijos siūlymais yra tiktai pa-| 
tarimas, o ne paliepimas. \ '

Paryžius. — Francijos kardinolai išleido pareiškimą, 
kad popiežiaus įsakymas, ekskomunikuoiąs katalikus už 
komunizmo rėmimą, bus pritaikvtas ir francūzam kata
likam, kurie vis dar priklausys Komunistų Partijai.

Francūzų kardinolai sykiu pareiškė^ kad neužgirią 
kapitalizmo; sako, kapitalizmas yra savanaudiškas ma
terializmas, priešingas Kristaus mokymams. Kardinolai 
sakėsi nepriešingi reikalavimams gerinti darbininkų 
būklę.

Penn. Republikonas , 
Išrinktas Kongresai!

Johnson, Pa. — John P. 
Saylor, republikonų kandi
datas į Jungtinių Valstijų 
kongresmanus nuo šios ap
skrities, laimėjo papildo
muosius rinkimus prieš de
mokratų kandidatę 
Coffey’ienę. Taylor 
9,000 balsu daugiau, 
Coffey’ienė.

Vakarų Vokietijos Premjeras 
—Klerikalas Adenauer

X 5 1

B omų Vokietija. —'Va
karinės Vokietijos seimas 
ūžgyrė dr. Konradą Ade- 
nauerį, seną klerikalų vadą, 
kaip to krašto premjerą. 
Adenauer j premjeru skyrė 
seimo išrinktas prezidentas 
Theodoras Heuss, aršus 
reakcininkas.

Seniau, kuomet Heuss 
buvo Vokietijos seimo na
rys Berlyne, jis balsavo už 
diktatoriškos galios davimą 
Hitleriui.

Vakarinės
“respublika” yra 
amerikonų padaras

Nuimta Rendų Kontrolė 
Nuo Pusantro Miliono 
Gyvenamųjų Butų

B et Jis sulaužė savo žodį ir 
ėmė skaityti gimimo liudi
jimą ištisai. Advokatas 
Crockett todėl pastebėjoj.

— Gerbiamasis teisėjasj 
matyt, netyčia kitką skai
to...

Perpykęs dėl tos pasta
bos, teisėjas Medina tad ir 
suriko:

— Tai yra didžiausias 
paniekinimas, kurį tik aš 
girdėjau šiame teisme! 
Tamsta už tai būsi nubau
stas. Aš' atrandu tamstą 
kaltu uz teismo paniekini
mą..

Dar nežinia, kada ir kaip 
teisėjas baus Crockettą — 
ar dabar ar p'O" šios bylos 
pabaigos, ar kalėjimu ar 
piniginiai.

Kantoniečiai Primušė 
Čiango Armijos Agentus

' ” I *

Kanton, Kinija. — Būriai 
žmonių čia užpuolė ir žiau
riai mušė tautininkų agen
tus, kurie rekrutavo vyrus 
į Čiang Kai-šeko armiją. 
Du agentai taip primušti, 
kad pusgyviai ligoninėn nu
gabenti.

Tris kartus per dieną ki
lo smarkios riaušes prieš 
tautininkų valdžią Kantone.

Kinų Liaudininkai Žygiuoja 
Imt Tautininkus i Reples

Hong Kong. — United 
Press praneša, jog kinų 
Liaudies Armija pradeda 
dviem pusėm pirmyn žy
giuoti, 'siekdama suimti į 
replės Čiaųg Kai-šeko tau- 
tiniųkų tvirtovę. Hengyan- 
gą, 2,70 mylių į šiaurę nuo 
Kantono, laikinosios tauti
ninkų sostinės/

Teigiama, kad naujiems 
žygiams linkui Kantono ko
munistai - liaudininkai’ su
būrė 500,000 kareivių.

Washington. — Valdinis 
gyvenamųjų njfmų “parū- 
pinimo” direktorius Tighe 
Woods panaikino rendų 
kontrolę jau pusantram mi- 
lionui namų bei apartmen- 
tinių butų, daugiausiai ma
žuose ir vidutiniuose mies
tuose.

Duodamas savininkams 
valią kelti rendas, Woods 
teisinasi tuom, kad Kong
resas per mažai pinigų pa
skyrė rendoms kontroliuoti. 
Pats/ Woods yra namų biz
nierius.

Wisonsino valstija, pagal 
naująjį rendų įstatymą, pa
naikino federalę ju kontro
lę, o jos vieton įvedė valsti- 
jinę kontrolę.
AUSTRALIJA IŠTRĖMĖ
2,000 KINŲ

Peiping, Kinija. — Čio- ypač pasikalbėti su Franko 
naitinis Liaudies Dienraštis' ir popiežium. ‘. /
praneša, jog Australijos i------------------- \
valdžai ištrėmė 2,000 kinų 
gyventojų. Tas laikraštis Australų “somalistų"-Dar- 
protestuoja, kad “socialist!- bo Partija' iijpfaukė dar 5 
nė” Austrąlijos valdžia vis 
aršiau niekina ir skriau
džia kinus.

Sen. McCarran Prašo 
Frankui $50,000,000

Washington. — Demok
ratas senatorius Pat Mc
Carran iš naujo darbuoja- - 
si, kad Kongresas paskirtų 
fašistinei Franko \valdžiai 
Ispanijoj" 50 milionų dole
rių. Pernai nupuolė toks 
McCarrano pasiūlymas.

Dabar , sen. McCarran 
rengiasi keliauti Europon,

Jankiai Išbandė Naujas Bombas 
Prieš Graikijos Partizanus

Grammos kalnuose panašų 
naujiesiems ginklams iš
bandymą, kaip andai vo
kiečiai Guernikoje, Ispani
joje* (kare tarp fašistų ir 
respublikiečių).

Guernikos miestas buvo 
visai suhaikiritas. t

Laisvųjų Graikų - parti
zanų radijas birželio mė
nesį kaltino Ameriką, kad 
jos laivai atgabeno ir slap
tai iškrovė nuodingų dujų 
siuntinius Pirėjuje, Graiki
jos sostinės Athenų uoste.

Washington valdžia tada 
užginčijo karinių nuodų ga
benimą monarcho- - fašis
tams, bet pripažino, kad 
jiems nusiųsta kroviniai ne-

London. — Anglų, kores
pondentas Keith Butler ra
šė laikraštyj Sunday Chro
nicle, kaip amerikonai ir 
anglai išbandė naujus savo 
ginklus Grammos kalnuose 
prieš graikų partizanus.

Naujuosius ginklus nau
dojo Graikijos tnonarcho- 
fašistų armija, pagal Ame
rikos ir Anglijos- oficierių 
nurodymus. Tahp tų ginklų 
buvo gaisrinės napalm 
bombos ir dideli rakietiniai 
šautuvai, .kurie panašiai 
veikia kaip “bazookos.”

— Amerikonų ir anglų 
karininkai atydžiai tėmijo 
šių ginklų veikimą, kad ga
lėtų JUOS dar patobulinti,jięmo uuciiįova 
sako tas korespondentas.-^ palmo, tai yrą smarkių pa- 
Anglai - amerikonai padare4 ’ ‘ ’ 1degančiųjų bombų
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“Atrodo, Jog Streiko Nebus...”
Šitokia daug maž antrašte komercinė spauda pasitiko 

CIO plieno’ pramonės darbininkų unijos sutikimą svars
tyti pensijų planą. r

Prieš porą mėnesių tos unijos prezidentas Murray 
pareiškė: jei samdytojai atsisakys išpildyti mūsų reika
lavimus, tai su rugsėjo mėnesio 15 diena plieno darbinin
kai išeis streikam

Prezidentas Trumanas paskyrė specijalę komisiją — 
faktų .ieškojimo komisiją. JaLbuvo pavesta ištirti darbi
ninkų reikalavimus, padėtį pųeno pramonėje ir iš to su
daryti išvadas - pasiūlymus, kuriais būtų galima susi
tarti ir streiko išvengti.

Minėtoji komisija viską ištyrė ir faktus pateikė, o su 
jais ir pasiūlymus. Pasiūlymuose nei žodžiu neprisiminta 
apie darbininkų reikalavimą pakelti jiems 12} centų per 
valandą algas. z

Komisija siūlė, tiesa, kad ilgainiui, pradedant su 1950 m. 
bal. 30 diena, kompanija mokėtų tam tikrą sumą seniems 
(sulaukusiems 65 metus) darbininkams pensijas, kad tos 
pensijos, sudėjus socialę apdraudą senatvėje (valdišką) 
neviršytų šimto dolerių mėnesiui, ir t.t.

Tai viskas.
Algų pakėlimas, kaip matome, tampa atmestu.
O dėl algų pakėlimo šiandien darbininkai pasiryžę ko

voti. Jie mato, kokius milžiniškus pelnus samdytojai se
miasi iš jų darbo, jie mato ir jaučia, kaip viskas brangs
ta, kap gyvenimas sunkėja, — algos turi būti pakėltos, 
jei darbininkai norį žmoniškiau gyventi.

Tokia šiandien nuomonė vyrauja visuose pramonės 
darbininkuose, ypatingai plieno, automobilių, angliaka- 
syklų, tekstilės, medžio pramonėse.

Visų darbininkų\akys buvo ir tebėra nukreiptos į plie
no pramonės darbininkus: jeigu jie atsisakys nuo reika
lavimo pakelti jiems algas, tai vargiai begu galės kitų 
pramonių darbininkai (pakėlimą gauti.

Prezidentinės faktų medžiojimo komisijos pranešimą 
ir siūlymus plieno kompanijos priėmė; priėmė ir CIO va
dovybė.

Streiko skelbimas nukeltas dar vienuolikai dienų.
Menama, jog per tą vienuoliką dienų bus prieita priej 

bendro unijos viršininkų ir samdytojų susitarimo.
Dėl to ir sakoma, jog “atrodo, jog streiko nebus.”
Niekas, žinoma, nenori streiko. Streikas yra darbinin

kams paskutinė pramonė, ryški, tiesa, priemonė, kovai 
dėl savo reikalų apgynimo. ) '

Bet mums rodosi, jog šiandien dešinieji unijų vadai 
streiko bijosi labiau, negu samdytojai.

Jie bijosi streiko dėl to, kad jis gali pakenkti Wall 
stryto imperialistinei politikai, kurią dešinieji unijų va
dai palaiko.

Kairiųjų CIO unijų vadovai jau senai siūlė: feudarykim 
bendrą Strateginį komitetą ir visi išvien laikykimės ko
voje už pakėlimą visiems darbininkams algų.

Bet dešinieji nuo to atsisakė.
Dabar matome, kaip dalykai einasi.
Patsai didžiausias United Steel Workers of America 

lokalas, 1014, apimąs daugybę Gary, Ind., plieno pra
monės darbininkų, šiomis dienomis pasiuntė prezidentui 
Murray telegramą, reikalaujant, kad jis nenusileistų nuo 
unijos originalio reikalavimo.

Panašus darbininkuose sentimentas reiškiasi ir kitur.
Bet abejojama, ar jų balsas bus išgirstas.
Greita ateitis parodys, kaip bus.

VĖJO MALŪNAI ..
Vienas menševikiško lai

kraščio bendradarbis reika- 
ląuja “pajudinti Ameriką.” 
Tai būsianti proga fašisti
nės Amerikos Lietuvių Ta
rybos šaukiamam “Ameri
kos Lietuvių Kongrese,” 
kuris įvyks už poros mene- 
šių.

J. Audėnas sako: “Mes 
turime pasiruošti taip, kad 
kongresas būtų ne tik tūk
stančio kito suvažiavusių 
atstovų balsas, bet kad 'tai 
būtų balsas Amerikoje gy
venančio viso milijono lie
tuvių. Turime pasiruošti 
taip, kad kongreso balšas 
būtų ne vien mums patiems 
girdimas, bet kad jį išgirs
tų visa Amerika ir visas 
pasaulis.”

Tai vėjo malūno kliedė
jimas. Tas “kongresas” bus 
tik tiek ’ vertas, kiek yra 
verta Amerikos Lietuvių 
Taryba. Tai bus dar vienas 
žmonių priešų pasišvaisty
mas ir parodymas liežuvio 
prieš Lietuvą.

“Kongresas” atstovaus 
saujelę klerikalų, menševi
kų ir smetonininkų. Visa 
komanda bus Šimučio ir 
Grigaičio rankose. Kongre
so dalyviai kalbės tik tiek ir 
tą, kiek ir ką jiems pavė
lins Tarybos čyfai. Taip bu- i 
vo kiekvieijiam Tarybos są-! 

iskridyje, taip bus ir šiame 
'“Amerikos Lietuvių Kon- 
' grėsė.”

“Kongresas” turi du tik
slu: pripildyti nusibankru
tavusios Tarybos iždą ir 
moraliniai sustiprinti fa* 
šistinį Tarybos kromą. Tai 
ir viskas. Nieko jis daugiau 

I nereiškia ir nieko daugiau 
j neduos.

Galimas daiktas, kad vie
na kita organizaciją bus

| Tarybos agitatorių suvilio
ta atsiųsti delegatus. Bet 
esame tikri, kad milžiniška 
Amerikos 
zacijų

kė į Latviją. Jie pamiršo, 
kad šis. gąsdinimas 
neišgąsdins.

nieko

Iš NEAPYKANTOS
LŪPŲ '

Poetas J. Aistis pradėję 
rankas iškėlęs šauktis prie 
dievo. Už tai žmogaus ne
reikia barti. Lai šaukiasi į 
dausas. Tik vienas jo eilėse 
“O dieve,” posmas krito 
mums į akį. Aistis šaukia:

“O, Dieve, ” kaip gražus 
tas džiaugsmas,

Kai meilės mūs širdis .

pilna
Ir kai jos ilgesio ir 

šauksmo
Tavoji žemė sklidina.” j
Betgi šita meile Aistis 

netjki, seniai nebetiki. Jau 
seniai jis pritvinkęs neapy
kanta Lietuvai ir Lietuvos 
darbo žmonėms, kurie t'aip 
sunkiai ir ryžtingai dirba, 
kad prikėlus Lietuvą iš ka- 
iro griuvėsių. Aistis dar
buojasi išvien su tais, ku
rie pagatavi Tarybų Lietu- 
'vą šaukšte vandens prigir
dyti. * . '

Kreivi Argumentai ir
Pavojus Darbo Unijoms

“The CIO News” redak
torius Allan L. Swim nori 
pasirodyti labai protingu, 
kak jis argumentuoja prieš 
tas kairiąsias darbo unijas, 
kurios kovoja 'CIO viduje 
už unijų autonomiją politi
niais reikalais. Paskelbda
mas visus kairiuosius uni- 
jistus komunistais, Swim 
klausia: Ar komunistai sa
vo partijoje suteikia kam 
nors autonomiją politiniais 
reikalais? Aišku, kad nesu
teikia. Kurie nesutinka su 
partijos nustatyta linija, 
pasitraukia iš partijos, ar
ba tampa išmesti.

Tas tiesa. . Bet argi šis 
argumentas pritaikomas 
darbo unijoms? .Jokiu būdu 
nepritaikomas. Politinė par
tija yra vienas dalykas, 
darbo unija ;— kitas daly
kas. Kodėl? *

Štai kodėl. Nebesutikda
mas su komunistų partija, 
socialistų partija, republi- 
konų partija, demokratų 
partija, arba progresistų 
partija žmogus lengvai ga
li iš jos pasitraukti ir per
eiti kiton partijon, arba pa
silikti bepartyviu. Už vė-

lietuvių organi-i liausį pavyzdį paimkime de- 
dauguma supras mokratų partiją. Pereitais 

nusišpicavusių Tarybos ly- rinkimais Pietinių Valstijų 
derių skymus ir nesidės demokratai nerėmė Truma- 
prie to “Amerikos pajudi- 1 1-1 x— '~
nimo.”

kreivais argumentais.
CIO: susideda iš berods 

trejeto' desėtkų didelių uni
jų. Tose unijose priklauso 
septyni ar šeši milijonai 
darbininkų. Philip Murray 
su savo klika užsimanė pa
remti republikoną arba de
mokratą kandidatą \ vietą 
valdžioje ir visi septyni mi
lijonai |uri jį remti, nors 
gal didelės daugumos dar
bininkų politinės pažiūros 
griežtai skiriasi nuo Mur
ray pažiūrų, nors gal tie 
darbininkai priklauso visiš
kai kitoms politinėms parti
joms. Visos jų unijos turi 
klausyti Murray ir kovoti 
visas tas kitas partijas! 
Jeigu nesutinka jas kovoti, 
paskelbiamos CIO priešais 
ir triuškinamos.

Tai visiškai naujas ir la
bai pavojingas apsireiški- 
mas Amerikos darĮio upijų 
judėjime. Jeigu busimojoje 
CIO konvęncijoje šita Mur
ray politika bus priimta ir 
užgirta, tai tam dideliam 
unijų judėjime neišvengia
mai išsivystys krizė.

ŽINIOS IS UETUVOS

Wallace Nekandidatuos
f I

Amerikos Darbo Partijos vadovybė pranešė, 
šiemetiniuose rinkimuose savo kandidato į senatą netu
rės. Ši partija koncentruosis daugiausiai Niujorko ■ miešto 
rinkimams, kuriuose vadovaujančią rolę vaidins kon- 

.gresmanas Marcantonio, kandidatas miesto majoro vie
tai, taipgi Benjamin J. Davis, kandidatas miesto tarybos 

LC v nario vietai.
Buvo manyta, jog ši partija statys Henry A. Wallace’ą 

savo kandidatu senatoriaus vietai, bet pasirodė, jog ne. 
Wallace pareiškė, kad jis šiemet, nekandidatuos jokiai 
valdinei vietai..

Tūli keistuoliai bandė iš to sudaryti savotišką teoriją: 
girdi, tarp Wallace, ir Marcantonio vyksta skilimas.

f ‘ Bet jie klysta! • ., .

kad ji

no kandidatūros ir tapo iš
mesti iš partijos. Todėl, ži
noma, nesąmonė sakyti, 
kad tik komunistai savo 
partijoje nesuteikia niekam 
autonomijos (teisės) išeiti 
prieš partijos nustatytą li
niją.

Dabar paimkime uniją. 
Pavyzdžiu lai bus automobi
listų unija, United Automo
bile Workers of America. 
Ar gali darbininkas mesti 
tą uniją ir eiti kiton unijon, 
arba pasilikti be unijos? 
Aišku, jog negali. Aišku, 
kad išmetimas iš unijos 
reiškia jo išmetimą iš dar
bo, atėmimą jam duonos. 
Taigi čia bandymas pritai
kyti padėtį politinėje par
tijoje prie padėties unijoje 

Čia vokiečių fašistų ir yra tiek nesąmonė, tiek pa
vojus. Nejaugi šito papras
to dalyko nesupranta minė
tas Swim? Supranta, bet 
muilina unijų nariams akis

DABAR JAU LATVIJA
So. Bostono klerikalų 

Darbininko • skaitytojams 
atsibodo klausytis apie “iš
vežimus Sibiran.” Reikėjo 
susirasti kitą vietą. Ir su
rado Tarybų Latviją. Skai
tome: -

“Vokiečių laikraščio Ab
end pranešimu sovietų zo
noje pastebima dideli trau
kinių transportai su areš
tuotais, kurie vežami į ‘So-, 
vietinės Latvijos respubli-į 
ką.’ Tik tarp 1 ir 8 d. lie-, 
pos vien per Berlyno stotį 
buvo priskaičiuota 611 to
kių siunčiamų areštuotų.”; 
(Darb., rugs. 13 d.).

lietuvių klerikalų laikraš
čiai bus padarę klaidą: 
norėjo vokiečius išvežti į jų 
mylimąjį Sibirą, bet patai

Teisėjas Norval Harris'
\Dienrastis‘Vilnis rašo: , . * »
“Šio dienraščio skaitytojai jau žino, kad apskrities tej- 

sėjas Norval Harris, iš Sullivan, Indiana, sykiu su Robe
son u yra kopirmiųinkas komitete, kuris rūpinasi sukėli
mu fondų Komunistu partijos vadams ginti.

“Sutikęs būti komitete, teisė jas Norval Harris vadova
vosi savo demokrat. sąžine ir savo ištikimybe Živilės lais^ 
vės principams. Tą jis labai aiškiai pasakė didžiuliame 
susirinkime, įvykusiame Toledo, Ohio. Tame susirinki
me buvo renkamos aukos komunistų legaliam gynimui. 
Teisėjas Harris griežtai pasmerkė teisėją Mediną dėl

viso jo užsilaikymo komunistų byloj.
“Prieš tą Indianos teisėją visokių mosčių raudonbau- 

biai atidarė savo kakarines. Prieš jį užprotestavo ir Sul
livan apskrities juristų draugija. Susirinkimas, kuris 
turėjo įvykti Cicinnati, Ohio, ir kuriame turėjo kalbėti 
teisėjas Norval Harris, tapo atšauktas, nes negauta pa
talpų. Raudonbaubiai ir isterikai neleido.

“Dėl Sullivan apskrities advokatų protesto teisėjas 
Harris rimtai ir ramiai pareiškė: Buvo laikai, kada le
galu profesija stovėjo liaudies laisvių sargyboje. Atakos 
priėš mane yra neamerikinės. Jas padiktavo isterija ir 
prietarai. Aš nesitrauksiu iš savo pozicijų.

“Teisėjas Norval Harris yra vertas didelės pagarbos. 
Raudonbaubių jisai neišsigando. Jis tvirtai stovi pa
grindu tradicinių, fundamentalių Amerikos laisvių.

“Jis stovi -tokioj pat ’pozicijoj, kaip Henry Wallace, 
kaip Paul Robeson ir visi’kiti rinktiniai demokratijos 
čampionai.”

FABRIKAS TAPO 
PENKIS KARTUS 
PAJĖGESNIU

Vilnius, birž. 26 d. — 
Daug naujo galima išvysti 
Vilniaus Vito vardo kailių 
apdirbimo fabrike. • Metų 
pradžioje jis buvo rekons
truotas, papildytas naujo
mis mašinomis. Dabar fab
rikas penkis kartus pajė
gesnis, negu penkmečio pra
džioje.

Fabriko darbininkai ko
voja dėl puikios kokybės 
fabriko vardo. Dažymo ce
cho meistro. Fainbergo ini- 
icatyva pradėtas triušių 
kailių dažymas aniliniais 
dažais. ’ Įsisavintas naujas 
kailių šlifavimo būdas, kir 
ris sutaupo daug' brangios 
žaliavos, žymiai pagerina 
darbo vietos kultūrą ir "duo
da apie 28.000 rublių' meti
nės ekonomijos.

Šiuo metu įgyvendina
mas fabriko direktoriaus 
Gustaičio pasiūlymas — į 
triušių kailių valymo ku
bilus teikti šiltą orą. Tada 
kailiai vienu metu bus va
lomi ir džiovinami.

Rekonstruojamas 
avikailių apdirbimo 
rius vietoje! senų 
nio kubilų statomi 
mechanizuoti, 6,000 
talpos. ’

šlapio 
sky- 

raugi- 
nauji, 
litrų

MOKSLO METAMS — 
NAUJOS KLASES

Panevėžys, birž. 26 d. — 
Ramygalos moksleiviai pra
dės naujuosius mokslo mo
tus dviejuose gerai įreng
tuose rūmuose. Atstatomi 
karo metais sugriauti gim
nazijos rūmais Čia bus į-

Keletas gražių blankų su 
dovanomis jubiliejui atžy
mėti. Stanley Tvari jonas iš 
Detroit, Mich, prisiuntė jau 
3-čią blanką su $10.50 jubi
liejinių dovanų dienraščiui. 
Per jį aukojo šie 
čiai:
Martinas Kveder 
A. Gotautas
J. Daukus
A. M. Metelionis 
Zunoris
J. Zeikus * '
Adomas Lukošiūnas 
John Palukaitis 
Joseph Urbonas 
O. Krakaitienė ir dukt. 1.00

Iš Nashua, N. H., Vincas 
Vilkauskas prisiuntė blan
ką su $56.50 dovanų dien-

proga.

detroitie-

$1.00 
1.00 
1.00 
2.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

. .50

čiui. Per jį aukojo sekami 
elizabetieįUi: , s 
Laukaitis John (Staten’

$13.00

$10.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
,5.00 
3.00

Island) 
Lietuv. Darb. Susiv.

• 33 kuopa 
M'r. &. Mrs Walter

Žukas 
K. Pociūnas 
J. Bachis 
G. Kudirka 
J. Zaveckas (Perth

Amboy)
A. Saulėnas 
J. Wizbor 
P. Šiaulis 
Z. Stasiulis 
J. A. Verteliai
B. Makutėnienė

(Cranford) 
A. Stripeika 
G. Būdris 
J. Gasparaitis

(Hillside)
J. Šalkauskas (Union) 
P. Matijošius 
V. Paulauskas
A. Gudaitis (Linden)
B. Baranauskas 
Ant. Yureff (Newark)
i Kitas ilgametis Laisvės 
.vajininkas, Povilas Be
eis, iš mažo miestelio — 
Great Neck, N. Y., prisiun
tė blanką su $41.00 jubilie
jinių dovanų dienraščiui. 
Per jį aukavo:
LDLD 72 kuopa, Great

Neck, N. Y. 
R A. Marcinkevičiai 
E. Gruden 
P. Beeis 
T. Vezdziunienė 
ĄI. Adomonis

5.00

5.00
5.00

, 5.00 •1 
5.00

2.00 
2.00 
5.00 
2.00 
2.00 
2.00

1.00
1.00
1.00

1.00 
1.00 
1.00 
2.00 
1.00 
1.00 
1.00

raščiui sukakties 
Per jį aukojo:
Vincąs ir Mary

Vilkauskai ■ 
Marta Žalianskienė 
Andrius Večkys 
Michael' Žiedelis 
Nellie Kvaracejus x 
Walent. Shipuliau&K
K. Barauskis
Michalina Virbickienė , 3.00. 
Franas Žukauskas 
Rozalija Žukauskienė 
Teofilia Lapinienė
L. Viečkis
K. Dobrowskis
Margaret McDermott 
Billy McDermott 
Ardella Gasafski 
Anthopy Gasafskis 
Julius Kvkraciejus 
Domininkas Nargis 
J. Ukrainas

Antanas Stripeika 
zabeth, N. J., 
Laisvės vajuose -gavimui 
naujų skaitytojų pirmos 
dovanos čampi jonas, pri
siuntė blanką su $64.00 jw 
biliejinių dovanų dienraš-

2.50 
2.50 
2.00 
1.00 
1.00

. 1.00 
1.00

. 1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

.50
iš Elr< 

ilgametis

i A. Bečienė 
eP. Kutkai

rengta ICj naujų klasių.
Remontuojami pradinės 

mokyklos namai, taisomas 
centrinis šildymas.

J. Baitakis.

$10.00 
5.00 
5.00 
3.00 
2.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
l.OO 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00

* 1.00 
1.00 
jau

F. Lideikis
M. Biganskienė
F. Klastom
O. Lukauskienė
J. Kupčinskas
M. Smaidziunienė 
H. Velikunė .
J. Aukštakalnis
B. Kašiliauskienė
A. Simokaitis
J. Lauzaitienė
A. Venickas ?
O. Skidmore

Jubiliejinės laidos 
antroji sekcija eina į spau- 

įdą. Kas dar turite dovanų
STATYBA 
šIRVINTUOSE

Širvintai. — Plečiasi nau-’ar kitokių informacijų tai 
josios apskrities centro at- laidai, prašome skubiai pri
statymo darbai. Perduota siųsti, 
naudojimui 20 gyvenamųjų r* ‘ ‘
namų, atstatyta tiltas per sįems> parinkusiems dova- 
Širvintos upę. . nų įr visiems, suteikusiems

Jaunimas talkomis stato dienraščiui dovanų, 
stadioną. J. Bernotas

Širdingai dėkojame vi-

Laisvės Administracija

Carl A. Ilgenfritz (kairėje), gaunąs $70,000 algos me
tams \kaipo U. S. Steel firmos vice-prezidentas, kalbasi 
su senatoriumi Millard Tydings iš Maryland po to, kai 

’ jis tapo senato užgirtas pirmininku amunicijai ęaminti 
tarybos su $14,000 metinės algos. Kadangi jis sakėsi 
negalėsiąs pragyventi su $14,000 algos per metus, tad 
jis tebegaus ir $70,000 iš savo firmos. Ką manote, ar 
jam apsimokės patarti valdžiai gaminti mažiau amu
nicijos, ar daugiau amunicijos? Už ką jis kalbės, už 

taiką, ar už karą?
P. S. Tik sioimis dienomis- Philip Murray ir jo unija su
tiko nusileisti tai firmai/nebereįkalauti algas pakelti.

2 pusi.*-—Laisve (Liberty, Lith. Daily)— Penkt., Rugs. 16, 1949
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Gudzinskų. 
Yuodžiukė, 
Surviliškio 
apskričio,

dukterys — Antanas, 
Petras, Saloma, Stasė, 
Jieva, Saloma vyriau- 
antras — Antanas.-

Kazio ir Kostės 
Motina po tėvais 
kaimo Kalnaberžio, 
valsčiaus, Kėdainių 
tada vadinosi pavietas jr rėdy- 
ba Kauno.

Tėvai buvo pasiturinti ūki
ninkai. šeima: trys sūnūs ir

• keturios 
Jonas ir 
Alena ir 
šia, o aš

Pasamdė paaugusią mergai
tę, išmokino maldaknygę, po
terius ir katekizmo spaudos 
raidėmis; rašto nemokino.

Vėliau nuvežė į viešą mokyk
lą (nąrodna učilišča) į Survi-

* lišk’į, 5-ki viorstai nuo namų, 
pas DsAigėlą ant buto, o vė
liau pas J. Jankauską. Po ke
turių- žiemų lankymo užbaigiau 
mokyklą.

Būnant namie, šį tą pade
dant dirbti, tėvas su motina 
pradėjo prikalbinėtį, kad ei
čiau toliau mokintis. Pasakojo: 
nuvešim į Kauną, kuris yra 9- 
nios mylios nuo Kalnaberžio. 
Sako, įstosi į gimnaziją, už
baigęs — į seminariją, užbai
gus seminariją — įšventys ta
ve į kunigus; mus garbinga 
familija tu padarysi. Tai vis 
motinos meilūs ir širdingiau
si troškimai.

Tėvas nebuvo perdaug tikin
tis. Jis sakydavo, darbas svar
besnis už maldą; jei padirbi 
ščyrai per dieną, tai nereikia 
poterių kalbėti. Sakydavo, te
gul dykaduoniai ir tinginiai 

' meldžiasi. O man tas patikda
vo, nes nemylėjau melstis. Ir 
tėvas nesispyrė vežti į Kauną, 
sakydavo, paaugs — turėsime 
darbininką, padės gaspadoriau- 
ti. ’

Bet mama įveikė tėvą ir nu
sprendė vežti į Kauną, žino
damas, kurią dieną išveš, pa
sprukau iš namų, pabėgau pas 
seserį Salomę Kunevičienę, ku
ri buvo apsivedus su Antanu 
Kunevičia šmotiškiuose, Kra
kių parapijos, 21 viorstas nuo 
tėviškės. Sužinoję, kad, aš ran
duosi pas žentą, pribuvo ir 
parsivežė atgal. Nubaudė ma
ne ir nusprendė palikti namuo
se.

Dirbant su samdiniu darbus, 
jis sakydavo: .negerai padarei, 
kad nepaklausei tėvų. Nenorė
jai ponu palikti, turėsi sunkiai 
žemę dirbti.

Atėjus laikams, kada sam
dinių pradėjo stokuoti ir sun
ku gauti. Darbo reikalaujant 
pradėjo važiuoti pas latvius į 
Kurliandiją, nes latviai bran
giau mokėjo. Netoli būnant 
Liepojui ir Rygai, tad persikel
davo į pramones, turtingesni, 
ypač ūkininkaičiai, tiesiai va
žiuodavo į Liepojų ar Rygą. 
Kiti važiavo į Rusiją, daugu
ma į Ekaterinoslavą ir į Ameri
ką. Iš tos priežasties tėvas iš
nuomavo žemę. Aš palikau kai
po nereikalingas. Pradėjau 
maldauti, kad mane leistų į 
Ameriką.. Tėvai sutiko ir da
vė pinigų kelionei.

Gegužės 1-mą, 1899 m. aplei
dau tėviškę. Pakeliui sustojau 
pas seserį ir švogerį Kunevi
čius šmotiškyje, šalimais gy
veno Martinas Kišonas — 
Adolfo Kišono tėviškė, kuris 
gyvena Detroit, Mich., savinin
kas aptiekos. Jo brolis Pranas 
nuvežė mdne pas Budrį į Če
kiškę, o anas į Vilkiją.. Įsėdau 
į laivelį vardu ‘Perkūnas.” Nu
plaukiau į Jurbarką. Iš ten 
per rubežių į Smalininkus, per 
Tilžę į Hamburgą. Čia prisi
ėjo laukti keletą dienų laivo. 
Mažesniu laiveliu pavežė prie 
didelio laivo “Karpatia,” ku
riuo plaukėme 12 parų.

Birželio 7-tą pasiekėme Cas- 
tleV Garden, o 8 iš ryto pa
siekiau Schenectedy, N. Y. 
Stotyje radau laukiant Adomą 
KulgAuską iš šmotiškių, iš 
amato — kalvis. Parsivedė ma
ne 25 River St. pas Joną Dau- 
nis iš Gamenų kaimo, Papilės 
parapijos. Pas juos aš ir apsi
gyvenau.

Iš pradžių gavau darbą prie 
namų statymo, už poros mėne- 

šių įstorojo man darbą Sche- 
nectedy Locomotive Works, 
Ellis broliai savininkai; jiems 
mirus. pardavė American Lo
comotive Co., kurioj išdirbau 
arti 50 metų.

Gegužės 13 d., šių metų, atsi
sveikinau su minėta dirbtuve. 
Kompanija 'duoda biskį pensi
jos, socialės apdraudos ir per 
metus 52 savaites bedarbės ap
draudos. Jau bus du metai, 
kai aš ir draugė gyvenam 2- 
jų šeimynų namuose, su sū
naus šeima. Jie turi tris sū
nus, o mes 3 anūkus, kuriuos 
padedame auklėti.

Amerikoj pradžia mano gy
venimo buvo nuobodi: kaimy
nų nesirado. Kulišauskas grei
tai apleido Ameriką — išvyko 
Lietuvon? Lietuvių čia apsigy
venusių nedaug radosi, ir tie 
Vilniaus, Suvalkų, kauniškiai 
ir nuo Papilės, Akmenės, Kur
šėnų ir Raudėnų. Mergaitė vie
na buvo ir ta greitai apsivedė; 
Daug iš lietuvių su lenkėmis 
vesdavosi; nekurie vaikinai iš 
tų, kurie lenkiškai kalbėti ne
mokėjo ant dviračių važiuoda
vo į Amsterdamą, 16 mylių. 
Pargrįžę sakydavo, kad vaka
ruškose buvo, minėdavo pavar
des, kurios man nežinoipos, ne
girdėtos. Mat, jie ne iš mano 
krašto, tad ir pavardės ‘ skirtin
gos.

Parašiau laišką tėvam, reika
laudamas adresų Kalnaberžių 
žmonių, kurie į Ameriką išva
žiavę. Gaunu atsakymą — vi
si Amsterdame. Tada ir aš pra
dėjau važinėti į Amsterdamą. 
Suradau kaimynus, parapijo- 
nus ir iš artimų parapijų. Ne
kurie pačias parsigabenę, o ki
ti čia apsivedė, — nemažai 
mergaičių ir vaikinų.

Laikui bėgant, vis daugiau 
atvažiuodavo. Man Schenectady 
gyvenant pas Papilėniškius, jie 
parsinešę kibirą alaus, kalbė
davo apie savus papročius: 
kaip jie bandą ganydavo, pas 
kokį ūkininką tarnaudavo; pri- 
parodė, kuris geras, o kuris ne
geras, apgailestaudavo savųjų 
mylimųjų, kurias turėjo palik
ti. Radosi tokių, kuriems ir ne
reikėjo tarnauti — stambesnių 
ūkininkų vaikai. Man jų kal
bos buvo nuobodžios;

Suradau kitą užsiėmimą^ 
Tais laikais važinėdavo ke
liaujanti agentai, kurie lankyk 
davo lietuvių namus, atsivežda
vo įvairių daiktų, popierio 
laiškams rašyti, atspausdintų 
ant pirmo puslapio gražiai 
skambančių eilučių, pritaikan
čių bile kam. Man geriausiai 
patiko Matutis iš Brooklyno, 
kuris laikė krautuvę. Jo mote
ris prižiūrėdavo krautuvę, o jis 
važinėjo po Ameriką, po lie
tuviškas kolonijas. Lietuviai 
taip priprato — pykdavo jo 
laukdami. Vienas sako, man 
reikia skustuvo, kitas sako, 
man reikia to ir to. Jis ir laik
raščius užrašinėdavo, įvairią li

teratūrą pardavinėjo. Aš pats 
pirmutinį laikrašti užsipre
numeravau — Bačkausko “Sau
lę.” Pasipirkau knygelių, pa
sakaičių : “Genovaitė,” “Kantri 
Alena,” -“Magelioną,” “Brolžu- 
dis,” “Grigorius popiežius” ir 
“Tūkstantis naktų ir viena.” 
Perskaičiau jas visas, o vėliau 
iš atminties sakydavau pasakas 
burdingieriams.

Atsilankius Matučiui kitą 
kartą, ' užsiprenumeravau Ol
šausko' “Lietuvą,’1; x>ėliatK “Lie
tuvininkų Vienybę,” Paukščio 
leidžiamą. Turėdamas katalio- 
gus, kaip tik i pritrukdavau, 
išsirašydavau daugiau: Simano 
Daukanto .“Istoriją,” šerno be
veik visas jo parašytas kny
gas, kųn. Demskio “Inkviziciją” 
ir “Kankiniai už Mokslą,” Dr. 
šliupo irgi neapleidau, jo raš
tus skaičiau. j

Antanas Gudzinskas 
s (Gudzin).

(Tąsa bus)

Cleveland, Ohio. — Mirė 
Salmon P. Halle, didelės de- 
partmentinės krautuvės į- 
kūrėjas; buvo 83 metų am
žiaus.

I

Margaret P. Tibbetts (kairėje), valstybės department© 
paskirta vykti užrubežin, su Dorothy Fosdick, pirmąja 
moterim paskirta i štaba užrubežinei politikai planuoti.

Dėkui, Brangūs Broliai 
ir Seses!

Brangią ir vertingą do
vaną gavome iš Jungtinių 
Amerikos Valstybių praei
tą savaitę (liepos 22). Mū
sų gerieji broliai ir sesės 
vienminčiai dar kartą ištie
sė savų^solidarią ranką ir 
mūsų spaudai prisiuntė ne
pavaduojamą instrumentą: 
jie savo aukomis nupirko 
DARBUI šį naują puikų 
raidžių šriftą, kuriuo Nu
rinktas šis DARBO nume
ris, ir toms raidėms - mat
ricoms magaziną.

Tai nepaprastai stambi 
bei brangi ši draugų ameri
kiečių dovana, palyginus su 
mūsų galimybėmis ir sąly
gomis. Ji patobulina, page
rina ir palengvina mūsų 
spaudos darbą. O svarbiau
sia, pagaliau mes turime 
pilną lietuviško šrifto kom
plektą, rinkimui modernio
mis , linotipo į mašinomis! 
Vargiai mes būtume kada 
nors jį savo jėgomis įsigiję. 
Keturiolikos metų laikotar
pyje mes vos įstengėme įsi
gyti už porą šimtų' pezų 
matricų su lietuviškais žen
klais, pritaikomais prie is
paniškų šriftų, kas neapsė
jo be didelių neparankumų, 
nuolatinių nepatogumų, su
sijusių ą'u nuomojam a i s 
svetimais šriftais. Draugų 
amerikiečių prisiųsta dova
na jiems vietoje lėšavo per 
600 dolerių, o mūsų valiuta 
lygu 1,500 pezų. Tokių iš
laidų mes nebūtume galėję 
padaryti niekad.

Dėka mūsų gerbiamie
siems draugams ir drau
gėms Amerikoje, DARBAS 
nuo dabar turi auksinį'ffį- 
rankį, kurio pagalba bus į- 
manoma žymiai pakeisti 
mūsų laikraščio technikinę 
pusę ir atlikti įvairius kitus 
spaudos darbus, gana priei
namomis sąlygomis. Pirmas 
ta linkme žygis bus DAR
BO formato padidinimas. 
Sekantis numeris jau pasi
rodys su keliomis reformo
mis.

Brangiesiems mūsų bro
liams ir sesėms Amerikoje 
siunčiame giliausią padėką 
už tokią stambią dovaną. 
Širdingiausį dėkin gumą 
jiems pareiškia DARBO 
darbuotojai, o drauge su 
jais — visi demokratiniai 
Urugvajaus lietuviai!

Negalime, padėkos žodį 
tariant, nesuminėti ir kelių 
mūsų bičiulių pavardžių. 
Iniciatyvą mus apdovanoti 
kilo JAV gyvenančių lietu
vių, buvusių pietamerikie- 
čių, tarpe, kurie turi įstei
gę komitetą remti P. Ame
rikos lietuvių demokratinei 
spaudai; tam komitetui va
dovauja dr. V. J. Venskū- 
nas, o drauge su juo akty
viai darbuojasi drg. drg. 
Jonas Jokūbą, Elena Feife- 
rienė, Mankauskas ir kiti. 
Šią iniciatyvą šiltai priėmė

ir gausiai prisidėjo prie jos 
pravedimo dienraščių, “Vil
nies” ir “Laisvės” spaustu
vių darbininkai, kurie pa
aukojo stambias sumas pi
nigais ir visu kuo padėjo 
minėtam komitetui. Iš jų 
tarpo ypatingai mūsų dova
na rūpinosi “Laisvės” 
spautuvės1 vedėjas gerb. 
draugas Vincas Rudaitis, o 
jam didžiai pagelbėjo, “Lai
svės” administracijos dar
buotoja draugė 'Lilija Ka
valiauskaitė. .. , ■ - .<

Aukotojų sąrašą paskelb
sime sekančiuose DARBO 
numeriuose. Tačiau šį kar
tą nors paminėsime stam
biausią iš aukotojų tarpo: 
tai mūsų didis prietelis pa
skyręs net 300 dolerių do
vanos nupirkimui, pasira
šęs slapyvardžiu “Lietuvių 
draugas.” Dėkodami vi
soms ir visiems, prisidėju- 
siems prie šios dovanos, ta
riame širdingą ačiū ir mū
sų gerbiamajam draugui, 
rašytojui Rojui Mizarai, į- 
kvėpėjui dvasinės bei me
džiaginės solidarios* para
mos P. Amerikos lietuvių 
darbininkų judėjimui..

Dėkui, dėkui, mieli mūsų 
broliai ir sesės amerikie- 
čiai! Jūsų parama, Jūsų au
kos mus skatina nenuilsta
mai darbuotis veikloje už 
žmonijos progresą, už taiką 
pasaulyje, už laiminga atei
tį ! '

Uruguajiečių “Darbas”

U***.

Mrs. Elizabeth Folger, 36 me
tų, neša tą kuprinę ledo. ‘Per 
savaitę ji tokių sunkumų iš
nešiojanti po 8,700 svarų. Ir 
tai dedasi ne Tarybų Sąjun
goje, bet auksinių progų ir 
lengvo darbo šalyje, Ply
mouth, Mass. Grjeta lednešės 
pareigų, kuriomis ji uždirba 
šeimai pragyveiįimą, ji dar 
pamelžia 4 ožkas ir bendrai 
atlieka trijų vaikų valgių ga
mintojos, aprengejos ir namų 

prižiūrėtojos darbą.
/

(karo ruošėjai) ge- 
jeigu liaudis

Ir gra- 
ir provokaciniais ges- 

Bet tas nieko nereiškia.

SAO PAULO, Brazilija.— 
Pas mus, kaip ir pas jus, 
Amerikoje: Pasisakysi už tai
ką—esi kriminalistas, komu
nistas ir, kaipo toks, pavo
jingas šios šalies’ “civilizaci
jai.”

Pas mus visu smarkumu 
verda kova prieš naujus karo 
ruošėjus. Kova! Už taiką, pro
gresą ir demokratiją. Bet 
tas labai nepatinka šios ša
lies valdovjams ir liaudies 
priešams, žmogaus žmogumi 
išnaudotojams. Ant žmonių, 
norinčių laisvės, progreso, tai
kos ir demokratijos Wall 
stryto čia pareigūnai yra la
ibai įpykę. Be to, jie labai 
bijo ir organizuotos liaudies. 
Juk jie 
rai žino, kad 
bus organizuota ir tikrai prieš 
karą nusistačius, tai jiems 
bus sunku liaudį nukreipti ųž 
karą, kada jinai\stovi prieš. 
Ir ko gi jie nedaro, 
žumu 
tais.
Brazilijos liaudis jau pasisa
kė, kad ji karo nenori—kad 
ji nenori kariauti prieš So
vietų Sąjungą. Bet Wall stry
to agentai savo nqri vis pa
statyti. Neužsimoka. Jau 
Brazilijos liaudis miesto aikš
tėse pasakė: “Ne”...! Nei
sime kari 4 Wall stryto it 
Vatik o interesams.” Brazi
lijos/ motinos aikštėse ir mi

 

tinguose už taiką pasakė: 
“Mes, motinos, nedaleidžia- 
me, kad mūsų vaikai ir vy
rai būtų kanuolių kamščiais 
Wall stryto ir Vatikano iš
provokuotame kare.” “Mes 
sakome, kad ne.’V “Mes sto
vime už taiką.” / “Ir einame 
kartu ,su viso pasaulio moti
nomis, kurios tik stovi už 
taiką.” ,

Šao Paulo mieste 6 d. rug
pjūčio 20 vai., Eskandinavijos 
salėje, turėjo įvykti kongre
sas “mylinčių taiką” — “už 
taiką.” Atatinkamosios įstai
gos nieku nesikišo iki pasku
tinio momento, iki pasku
tinės valandos. 6 d. rugpjūčio 
ryte tapo pašauktas salės sa
vininkas į politinės policijos 
/skyrių, kur jam buvo praneš
ta: kad salė, kuri buvo išnuo- 
muota “Taikos Kongresis- 
tams,” nebūtų leidžiama joje 
susirinkti — nes, girdi, tie 
kongresistai visi ‘.‘raudonieji.”

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
PROJEKTUOJANČIŲ 
IŠTAIGŲ 
REORGANIZACIJA

Vilnius, birž. 26 d. —Ligi 
šiol respublikoje veikė 13 
stambesnių ir eilė smulkių 

; projektuojančių organizaci
jų. Jų darbas dažnai būda
vo nesuderintas, lygiagre
tus, ne visos jos turėjo 
aukštai kvalifikuotus spe
cialistus ir 1.1.

Ministrų Tarybos nutari
mu šiuo metu vyksta minė
tų organizacijų sujungimas 
į stambesnės. Respublikinio 
planavimo - projektą v i m o 
tresto ir Vilniaus bei Kau
no vyriausiųjų architektų 
projektin. organizacijų ba
zėje kuriamos Respubliki
nės architektūrinės dirbtu
vės prie Architektūros rei
kalų valdybos. Joms nusta-* 
tytos tokios funkcijos: mie
stų ir miestelių planavimas, 
o taip pat kolūkių- gyven- 
vienčių tipinių schemų su
darymas, kino teatrų, teat
rų, parodų paviljonų, spor
tinių įrengimų, kurortų, 
sveikatos apsaugos įstaigų, 
paminklų bei monumentų 
projektavimas. Dirbtuvėse 
bus taip pat ruošiami tipi
niai gyvenamųjų bei viešų
jų pastatų projektai.’ Ypa
tingą architektūrinę reikš
mę turinčių atskirų pastatų 
projektavimas vyks taip 
pat šioje įstaigoje.

Atskirų ministerijų pro
jektinės organizacijos (iš-

o jeigu bus pasipriešinta 
pr/eš tokį “policijos norą,” ta-

policija mokėsianti kaip 
su\ sale ir jos savininku ap
sieiti”...! Ir nuo pat ryto 
jau 4-se gatves kampuose 
sken iki dantiĮxJjelgiška 
moderniškiausiai apginPlfrūtir 
iki dantų policija. Salės savi
ninkas, kaipo biznierius, tu
rėjo su policijos pasiūlymu su
tikti, nesibijojo pamesti biz
nį, jeigu policija uždaro sa- 
lioną. Ir ' sutiko kongresis- 
tams salės neužleisti’ — ne 
tik šiuo kartu, bet ir sekan
čiais. Į

Apie 18 vai. (vakare) jau 
pradėjo rinktis publika į 
“kongresą už taiką.” Bet, 
koks visii buvo nusistebėji
mas, kad iki dantų, ginkluo
tos policijos buvo apgulta- 
apstota. Bet liaudis nenusi
gąsta — ir šį kartą nenusi
gando pamatę tiek daug po
licijos. Ir liko atėjusieji’ sto
vėti. Kas kartas vis rinkosi 
daugiau ir daugiau. Ir iki 
8 vai. (vakaro) jau prisirin
kusių buvo keletas tūkstan
čių. Pamatę policininkai, kad 
žmonės nesiskirsto - nenusi
gąsta, ėmė skirstyti, vaikyti... 
Ir, kaip rašo piniginė spau
da, “kad apie 146 tapo su
areštuoti”— iš kurių “keletas 
kongreso galvos,” ir dar, gir
di, “raudonos.” Bet ta pati 
spauda pasako, “kad vė
liau iš suimtųjų dauguma ta
po paleisti.”
'• Negalint surengti mitingą 

salėje, buvo demonstruota 
centrinėmis gatvėmis. Dar 
daugiau .atydos tapo atkreip
ta į liaudį. < Ir gatvės mani
festacijoje už taiką buvo pa
sakyta daug įdomių prakal
bų.

Ir taip mūsų liaudis yra pa
sukusi savo vairą prieš naujo 
karo rengėjus ir aukštai neša 
galvą iškėlus ir garsiu bal
su, kai tik sąlygos leidžia, 
pasisako, kad neis. būti ka
nuolių kamščiais šios šalies 
sūnūs bei dukros ir nestos 
karan prieš didžiąją ir gar
bingąją Sovietų 
šalį.

Brazilijos liaudis jau davė 
karo ruošėjams atsakymą:

“Mes Stovime už Taiką!”
Varguolis. .

TO. VIII. 1949.

nenugalimą

skyrus žemės ūkio) jungia
mos į Pramonės, komunali
nių ir viešųjų pastatų pro
jektavimo valdybą prie Lie
tuvos Ministrų Tarybos. 
MTS, tarybinių ūkių ir kol
ūkių gyvenvietes, atskirus 
jų statybos objektus, tipi
nius tokių objektų projek
tus rengs Žemės ūkio mini
sterijos projektavimo įstai
ga.

Įvairios geodezinio ma
tavimo grupės bei skyriai 
jungiami į Respublikinę ge
ologinių - geodezinių mata
vimų kontorą prie Archi
tektūros reikalų valdybos.

TARYBINIO ŪKIO 
GYVULIŲ KAIMENĖS

Radviliškis, birž. 26 d.— 
Mėnub iš mėnesio auga Rp- 
vilionių tarybinio ūkio gy
vulių kaimenės. Šių metų 
gyvulininkystės išvystymo 
planas jau įvykdytas. Kiau
lininkystės fermose dabar 
yra 110 galvų daugiau, ne
gu metinio plano numatyta. 
Šį skaičių tarybinio ūkio 
kolektyvas ligi metų pabai
gos nusprendė padidinti net

Vis labiau įdiegiama prie
šakine technika. Pradėtas 
statyti siaurasis geležinke
lis, kuriuo į fermas bus 
pristatomi pašarai bei išve
žamas mėšlas. Bendras ge
ležinkelio ilgis pasieks 5 ki-

3 pusi.—Laisvė (Liberty, Li th. Daily)-—Penkt., Rugs. 16, 1949 
i ,

, lometrus. Šiemet visose fer
mose bus įrengtas vanden- 

I tiekis.
Vyksta didelė statyba. 

Eksploatacijon perduotos 
400 vietų kiaulidės. s Eina į 
pabaigą karvėms skirto 
tvarto statyba. Čia bus 150 
vietų. E. Karpaitis.

KULTŪROS NAMŲ 
SCENOJ—KOLŪKIEČIAI

Alytus, birž. 26 d. —^Pir
mą kartą Butrimonių kul
tūros namų scenoje pasiro
dė “Pirmūno” kolūkio me
no saviveiklos kolektyvas, 
suvaidinęs kelias vienaveik
smes pjeses. Saviveiklos ra
telis su ta pačia programa 
aplankė Stakliškių ir Dau
gų miestelius. Numatyta 
surengti išvykas į Jezną, 
Alovę, Birštoną ir kitas vie
tas.

. Prie kolūkio veikia -taip 
pat ir sporto ratelis, vado
vaujamas komjaunuol. drg. 
J. Milkevičiaus. Įrengta 
sporto aikštelė, įgytas in-1 
ventorius.

Jaunieji menininkai
Vilnius, birž. 26. — Bai

giantieji Vilniaus konser- 
yatoriją studentai — voka
listai ir vargonininkai — 
laikė pirmąjį valstybinį eg
zaminą.

Didelėje konservatorijos 
salėje susirinko studentai, 
artistai, kompozitoriai ir 
meno darbuotojai. Valsty-' 
binių egzaminų komisijos / 
pirmininkas profesorius B. 
Dvarionas.

Pirmieji valstybinį egza-O 
miną laiko orkestrinio fa
kulteto studentai. Jaunieji ' 
smuikininkai Eugen ijus 
Paulauskas, Viktoras Ser
bentą, Jurgis Fledzinskas 
atlieka klasikų ^tarybinių 
kompozitorių kūrinius. Ko
misija aukštai įvertino jų ♦ _ 
atlikimą.

Paskui egzaminą ‘ laike 
vargonininkai ir jaunieji 
vokalistai. Egzaminų komi
sijos nąriai ir svečiai šiltai 
priėmė Vladę Mikštaitę, 
(meco - sopranas), Anelę 
Surdokaitę ir Eugeniją Va
siljevą (sopranai), Kavaliū
ną (tenoras) ir kb. Jie at
liko arijas iš operų 
mopas”, 
nas”, “

“De-
“Ivanas Susan i-’ 

Naktis prieš kalė
das”, riisų ir leituvių liau
dies dainas.

MENO SAVIVEIKLOS 
OLIMPIADA

Vilnius, birž. 26 d. —Fil
harmonijos koncertų salėje 
prasidėjo respublikinė leng
vosios pramonės įmonių 
meno saviveiklos kolektyvų 
olimpiada. Joje dalyvauja 
daugiau kaip 360 kolektyvų, 
jų tarpe “Kauno audinių” 
ir “Elnio”, turinčių po 120 
meno saviveiklos mėgėjų. •.

Į olimpiadą atvyko Kau
no, Klaipėdos, Plungės ir 
kitų miestų lengvosios pra
monės įmonių meno savi
veiklos kolektyvai — dra
mos, liaudies dainų ir šo
kių rateliai, orkestrai, soli
stai, chorai ir 1.1.

v

Iš

AKADEMINIAIS LAI
VAIS Iš VILNIAUS 
Į KLAIPĖDĄ

Klaipėda, VI. 24. — 
Vilniaus dviem akademi
niais laivais atplaukė vietos 
“Žalgirio” irkluotojai. Ne
žiūrint blogų oro sąlygų, 
sportininkai 400 kilometrų 
atstumą nuplaukė per 5 die
nas. Jų kelionės maršrutas 
ėjo Neries, Nemuno ir Mi
nijos upėmis. Laivus vaira
vo Geležius ir Arbušauskas.

Klaipėdoje irkluotojus 
sutiko gausus sportininkų 
būrys.

J
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Vakacijų Įspūdžiai Philadelphia, Pa.

(Tąsa)
Su m u m i s drauge ėjo Mogilos 

dalinys, pavadintas atskira kuopa. Tik 
pogrindininke Marusia, nuėjusi drauge 
su mūsų kolona tris kilometrus, pasuko 
miško keliu į dešinę. Ji ėjo į Ivankovą, 
Kovpako ir Mogilos siunčiama, užmegz
ti ryšio su pogrindininkais, turėjusiais 
Kijeve savo rinkimosi būstines ir pogrin
džio centrą. Aš jojau greta jos keliu ke
letą minučių, paskui sustabdžiau arklį.

— O žinote, Marusia, jei tada nebūtų 
pasirodę minų, aš būčiau sušaudęs jus 
kaip provokatorių.

Ji paglostė ranka arklio kaklą.
— Žinau ...
— Nebaisu?
— Ne. Aš .juk žinau, kad anksčiau ar 

vėliau, o dėl tokio reikalo vis tiek rei
kės žūti.

— Kodėl gi žūji?
Neatsakiusi į 

mąsčiusiai tęsė:
• — Tik nenorėtų nuo savųjų. Jau ge
riau tuomet n priešo kulkos ... Likite 

 

sveikas...

Ir, paspaudusi man ranką, ji greitai 
nuėjo miško skyniman. j

Aš pasižiūrėjau įkandin jos dar kelias 
akimirkas, paskui, pasukęs arklį, paleir 
dau jį šuoliais, vydamasis nutolusią ko
loną.

ji susi-

XXIX
Išėję iš BlitČos, mes kelias dienas trau

kėme į šiaurę. Forsavome Užo upę, vi
siškai atitinkančią savo pavadinimą. Ji 
teka visiškai lygia vietove, jos krantai 
statūs, ir, jei ne nuolatiniai vingiai, ku
riuose kliokia pavasariniai vandenys, ją 
galima būtų palaikyti kanalu, iškastu 
žmogaus rankų. Tai buvo šiaurinė Kije
vo srities dalis, smėlėta, nusėta neaukš
tomis kopomis. Jos jau nebebuvo pusto
mos vėjų, o apaugusios smulkiais egly- 

dygliuotų, augančių smėlyje, 
žolių kerpėmis. Kai kur pasitaikydavo 
pelkių ir giraičių. Nebuvo nei didelių 
upių, nei svarbių kelių, išskyrus užmirš
tą vieškelį, einantį iš Černigovo Ovručo 
link, į Jelsk^-Mozirių. Vienintelis gele
žinkelis^ jungiantis tuos miestus, nevei
kė — tiltai per Dnieprą ir Pripetę buvo 
išsprogdinti dar karo pradžioje.

Prieinant prie Užo, žvalginėdamas, aš, 
vis dažniau išgirsdavau senus vietinius 
gyventojus minint “Storojo Miško” pa- 
vądinimą. Po susitikimo su Mogilos da
liniu aš,\Rudniovo pavedamas, įterpiau 
į eilę klausimų, liečiančių priešą, dar 
vieną: ar veikia tuos kraštuose kokie 
nors partizanai? Ir beveik visi apklau- 
siamiejagyventojai atsakydavo:

— Va ten, už Šepelyčių, yra Storasis 
Miškas, ten, girdėti, esą partizanų.
»Ir tai visiškai suprantama. Kur yra 
miškas, ir dar “storasis,” ten turi būti 
partizanų. Tik vėliau aš sužinojau, kad 
“Storuoju Mišku” vadinosi kaimas, esan
tis vidury plyno lauko. Greta jo išsiplė
tė Plonojo Miško, Ilgojo Miško kaimai 
ir dar daugelis kitų.

Tiesa, netoli nuo Storojo ir Plonojo 
Miškų prasidėjo tikri šimtamečiai miš- 

• kai, nutįsusieji į šiaurę ir rytus nuo Pri
petės, Moziriaus ir Baranovičių. Šias vie
tas mes pasiekėme kovo pabaigoje. Įtaisę 
stovyklą pietiniame miškų pakrašty, mes 
užėmėme aplinkinius kaimus. Besiver
žiąs į kovą Pavlovskis išsiprašė iš vado
vybės tris kuopas “ūkiškai operacijai” 
atlikti ir antlėkiu ant rajoninio centro 
Didieji šepelevičiai užgrobė miltų, avi
žų, tabako, druskos sandėlius.

Atėjo žolių ir miškų pavasaris.
Oras vis gerėjo, ir mes kartais susto

davome paganų dienos metu ne kaimuo
se, o miške. Kartą, paganų metu, klajo
damas aplink stovyklą, aš išėjau į nedi
delę miško laukymę. Slėniuose dar tebe
buvo sniegas, o ant smėlėtų kauburių 
♦kur-ne-kur žybčiojo žalia žolė.
’ Nepasitenkinimo jausmas, nepaleidęs 

" manęs paskutinėmis dienomis, ir suvoki
mas neatliktos iki- galo pareigos erzino 
mane. Tolumoje, lyg bičių spiečius’, įvai
riais balsais gaudė stovykla. Miško slo
pinamos dainos buvo ypatingai darnios 
ir liūdnai melodingos. Aš perėjau į kitą 
laukymės pusę, ir garsai ėmė tilti. 0 pas
kui į kairę nuo savęs išgirdau šakų traš- 

1 kėjimą ir skambų Volodios Zebolovo bal
są. Jis, kaip paprastai, likęs vienas, de-

neliais 1

klamavo eiles. Po kelių minučių į lau- 
• kymę atėjo Rūdniovas. Kurį laiką, jis 

vaikščiojo po laukymę nervinga eisena, 
kraipydamas ūsus, paskui, paviliotas Ze- 
bolovo balso, priėjo prie jo. Volodia jo 
nepastebėjo ir, įnirtingai mosikuodamas 
savo ščiunklais, šūkavo:

Klausykite,
būsimos kartos, 

Agitatoriaus,
rėksnio-pranašo!

— Apie ką šūkauji, aršusis žalio van
dens- prieše ? — paklausė komisaras, pri
siartindamas prie jo..

, Zebolovas nusišypsojo.
— Ot taip, apie gyvenimą, drauge ko

misare. Kiek yra vyrų Tarybų Sąjun
goje? . . x

— Daug, Volodia, daug...
— Aš štai ir galvoju, kad jei kiekvie

nas sveikas vyras užmuštų vieną vokie
tį. . ' .

— Kaip, iš karto, viena diena? — nu
sijuokė komisaras.

— Na, ne viena diena, bet vis dėlto 
artimiausiu laiku.

— O kas gi gamins sviedinius, šovi
nius? I Į |

Volodia tylėjo.
— Žinai, drauguži, prancūzai dar per

eito karo metu yra apskaičiavę, kad dėl 
kiekvieno gulinčio apkasuose kareivio 
dirba aštuoniasdešimt du žmonės.

— Aštuoniasdešimt du? — nustebęs 
paklausė berankis kareivis. j

Komisaras atsisėdo šalia jo ir padėjo 
jam ranką ant kelio. *

—■ Taigi, brdl. O vyrų yra maždaug 
šimtas milijonų, atmesk senius ir vaikus, 
paskui gaminančius sviedinius ir šovi
nius ...

— Visa tai aš suprantu, bet vis dėlto 
kas būtų, jei kiekvienas sveikas vyras už
muštų vokietį, vieną vokietį. Na, bent 
jau iš tų, kurie negamina nei sviedinių, 
nei šovinių?

— Bet pasigailėk gi nors vokiečių, 
kraugery tu. Jei kiekvienas užmuštų po 
vokietį, karas pasibaigtų tuoj sekančią 
dieną.

— Štai matote.
Jie patylėjo. Paskui Rūdniovas, nuvy

damas užėjusį liūdesio šešėlį, paskutinė
mis dienomis dažnai apniaukiantį jo 
gražų veidą,' atsigręžė į Volodią:

—r Kas lengviau — kariauti ar pergy
venti karą užnugaryje? i ■ 

į — Žiūrint kam ...
— Na, sakykim, žmogui sąžiningam 

ir ne bailiui...
'— Nežinau...
— O man atrodo, jog karo metu gry

nos sąžinės žmogui lengviausia yra būti 
fronte...

— Argi? O kas gi tėvynę mylės?, — 
kreivai nusišypsojo Volodia.

Rūdniovas, atrodė, neišgirdo jo ir tę
sė: ■

— Nuo karo daugiausia nukenčia: iš 
' daiktų — stiklai, iš gyvulių — arkliai, o • 

iš žmonių — moterys ir dirbantieji už
nugaryje. Taip, štai tie aštuoniasdešimt 
du žmonės, dirbantieji kiekvienam iš mū
sų .. \
, — Na, drauge komisare, ' kiekvienas 
užnugario... — Volodia užsikirto.1

— šlamštas? Taip? šlamštas — tai 
teisingai, bet štai , motina, kuri turi tre
jetą penketą badaujančių vaikų, o ji nuo 
ryto ligi nakties gamina tau šovinius, 
duoną, palaidinę — tai didvyris, prieš 

' kurį tu turi atsiklaupti, Volodia... Ir 
niekuo, jokiu savo karišku didvyriškumu 
tu nepakilsi aukščiau už ją... Kas gi 
yra tasai mūsų kariškasis žygis? Išmok
ti nebijoti mirties, apsiprasti su minti
mi, kad tave gali užmušti, mokėti pakel
ti skausmą, sužeidimo skausmu — štai, 
tu ir didvyris. Tavo siela Švari! Tu esi 
karys — tėvynės gynėjas, į tave žiūri 
visa Šalis, net jeigu tu nubėgai iki Vol
gos, vis tiek tavo daliai gamina šovinius, 
dėl tavęs darbuojasi mokslininkai, už ta
ve meldžiasi senelės....

— Reikalingos man tos jų maldos...
— Reikalingos ar ne, bet taip yra... 

Ė, kad taip galima būtų niekada neka
riauti,. nelaikyti tų taip brangiai atsiek 
nancių armijų ir neeikvoti aukso didvy
riams apdovanoti... Ir kad narsiausieji 
žmonės būtų epronoviečiai irM. milici* 
ninkai. (Daugiau bus.)

4

Vakacijų proga sumaniau 
aplankyti NaujOsos Anglijos 
seniai gyventas vietas. Rodosi, 
neilgas laikas, bet jau 30 metų 
prabėgo, kuomet gyvenau ir 
kartu su tų kolonijų draugais 
veikėme organizacijose,. Orga
nizacijos tos pačios, tik nariais 
netokips skaitlingos ir draugų 
bei draugių gerokas senstelėji- 
mas. Aištyu, kad nekuriu drau
gų bei draugių senatvės ženklas 
sudaro atųiainą veiduose ir ne
gali taip /greitai pažinti, iij tik 
kuomet išsikalbi, tuomet atsi
meni ir pažįsti.

Mažesnių kolonijų lietuviai 
geriau įsikūrę ir geriau įsigy
venę. HaVerhill, Mass., einąnt 
Margin St., tai lietuvių sostai 
mieštis; jie visi gyvena prie 
upės ir turi savus namus ir po 
gerą sklypą žemės, ir gana tur
tingi vaismedžiais ir šiuom tar
pu sudaro gražų vaizdą obuo
liai, grūšės, gre’ipsai ir su dar

žovėmis — tomeitėmis, agur
kais ir kitais vaisiais. Minimos 
gatvės lietuviai ir jų suaugę 
vaikai lietuvių kalbą vartoja 
dzūkišką ir nekurie labai gra
žiai taria lietuvių kalbą. Pa
vyzdžiui, Kazlauskų duktė taip 
gražiai lietuvių kalbą vartoja, 
jog nemanytum, kad jinai čia 
gimusi. 

i s

Tačiau patsai miestas progre
so nedaro. Čeverykų išdirbystė 
ta pati ir naujų pastatų nesi
mato. Progresas padarytas tik 
thme, kad nedidelis miestelis, 
bet įsigijo radio stotį. Gedimi
no Klubas, tai visa vietos lietu
vių atspirtis. |Jie čia dienomis 
ir vakarais susirenka, pasikal
ba, bajsižiūri televizijos pavęiks- 
,lų, ristynių bei kumštynių, ar
ba šiąip įvairaus sporto. Mote
rys ntio vyrų neatsilieka lanky
me Klubo pastato. Dalykas ta
me, kad Klubas turtingas ir 
išgali alų parduoti didesne mie- 
ya, negu kitos parduotuvės. Ri
ta, klubo nariai ir \našaliniai 
gali ir'taip sau ramiaiĄmsėdėti.

Ant Kapų
S.1 Paplauskienei nuvežus į 

Gedimino Klubo įgytas lietuvių 
kapines praleidome gerą laiką 
apžiūrint įvairius antkapius. 
Suskaičiau jau arti 60 pastaty
tų antkapių ir tik trys su ne 
lietuvių pavardėmis. Pavardės 
rtian visos atmenamos ir žino
mos ' ir . didesnis skaičius pro
gresyvių žmonių. Antkapiai 
gražūs ir visos kapinės gražiai 
prižiūrimos. Čia ilsisi man ge
rai žinomi Matonis, Jurelionis, 
žilionienė (Pauliukoniūtė), Ši
leika ir daugelis kitų. Pamink
lai, 
mirė 
mirti, 
nos apsipirkę 
kurie yra gyvi, 
metai iškirsti ir kuomet iš gy
vųjų tarpo išsiskirs, tai bus pa
žymėta metai mirties.

Šalia kapinių randasi klu
bo parkas su išbudavota sve
taine šokiams, kuriame orga
nizacijos turi vasaros laiku 
piknikus. ».

Rutkauskų šeima vieną va
karą nusivežė į taip vadina
mus autdoor judamus pa
veikslus. • Paveikslai frodomi 
atvirame laukė ir I jokių pa
statų nėra, išskiriant pastatą, 
kuriame rodomi judžiai.j Že
mės. plotas gana didelis. Į Ma
šinų’ privažiavusių daug. Ma
šina prjvažiiioja prię pastaty
to mikrofono jr mašinos du
rta atidarius girdi judžių ak
torius kalbant ir matai juos 
lošiant. Tačiau be mašinų 
žmonių nesimato, žiūrovai ’ su
važiavę visi savomis mašino
mis ir nei vienas* iš mašinos 

.neišeina./1 New Yorko apylin
kėje tokių pastatų judžiam 
nesimato, ar gal man nete
ko girdėti ar juos njatyti. 
Tai gera pažanga judžių pro
grese. \

aiitkapius.

raidės
ir dar

Aišku

išmuštos, 
kurie 

kad 
žemę 
jų tik

kurie 
turės 

šeipiy- 
ir |tie, 
gimimo

j ome. Kapitonas visų žiniai 
pasakė, kad šioje apylinkėje 
randasi arti keturi šimtai lai
velių, su daugeliu šimtų žu
vininkų. Vierii gaudo mažes
nio dydžip žuvis, kiti dides
nio. j Kapitonas paleido su
maltų ’smulkių žuvyčių į jū
ros gelmes, kad priviliojus 
žuvis arčiau mūsų. Visi su- 
leidome meškeres į jūrą, žu
vininkų nervai įtempti, kuris 
pirma pagaus. Pagavęs žuvi 
pirmas yra linksmas, kiti ner
vu ojasi, kad jų laimikis yra 
dar. jūrose. Išbuvom keturias 
valandas jūrose žuvis gaudy
dami, vieni daugiau, kiti ma
žiau. Mano laimei sugavau 
5 mackerel ir vieną floun
der.

Reikia priminti ir tas, kad 
išvykus žuvauti su svetimtau
čiais, jie neturi gėrimų ir ne- 
kaziruoja, bei kitų Šposų ne
krečia. Dalykas tame, kad 
laivelio kapitonas prie to ne
prileidžia. Yra griežtai drau
džiama 
vartoti.

Teko 
daugiau 
Beach,
Beach ir Rey Beach, N. H. 
Maudymosi atžvilgiu. Salisbury 
Beach geriausias. Kiti byčiai 
maudymuisi netikę, kraštai 
akmenuoti, bet aukštoji kla
sė turi savus privačius ir 
nudailintus byčius maudytis.

Bostone būti pasitaikė tik 
tuo laiku, kada x^’ko suva
žiavimas Shrine organizaci
jos. Įspūdis prastas. Seniai, 
kurie skaitosi delegatais, ge
ras skaičius jų yra girti. Jų 
dainos girdėjosi ne tik North 
stotyje,

gėrimus laivelyje

aplankyti 
savaitės 

aplankyti

ir išbūti 
Salisbury 
Ham ton

bet ir gatvėse.
Namo

akstinami. mudu su
nusprendėme vykti i

Kadangi <W-

Kitų 
žmona 
namus orlaiviu. Kadangi or- 
1 ai viii kompanija per tris die
nas nupigino kainas moterims 
per pusę, tai orlaivyje matėsi 
didžiuma mdterų. Vieną die
ną nenadarius užsakymų iš 
anksto negavome vietos. Ki
tą dieną, aštuntą valandą ry
te. iš Lawrence. Mass., orlaiviu 
aikštės susėdę 24-ri keliaunin
kai aštuntą valandą ryto pa
kilome į viršų. 
pirmu1 kartu ausyse 
ūžesys, kartais nieko negir
di. PavažiaVus kiek kiekvie
nam keliauninkui suteikė 
skaitymui literatūros, vėliau 
duoda kavos ir keikų, už tai 
nieko neimdami.

Ir rytmetis pasitaikė mi
glotas, tai orlaiviui iškilus 
eukętai nesimatė žemės, žiū
rint į viršų matai debesis, ir 
žiūrint į žeme matai debesis. 
Kapitono paskleistam lapely
je sužinojome, kad lėkdami 
jūros įlankoje .esame' 8,000 
pėdų 'aukštumoje. žemyne 
7,900 pėdų. Į valandą ir pu
sę laiko pasiekėme New Yor- 
ką. Man ir mano žmonai, aiš- 
kui, kelionė žeme patinka gė
riau iš gamtos’atžvilgio. Ta
čiau greitumo laiko atžvilgiu 
orlaivis patarnauja sparčiau 
ir namus pasiekėm greičiau.

A. Matulis.

Važiuojant 
darėsi

kalą. Kun. Zittas sutiko pa
tarnauti bažnyčioje, atvyko į 
namus, palydėjo į kapinės.

“Paklausėm, ar užteks $50, 
nes pas mus daugiau nebeli
ko, paaiškinam kun. Zittui. 
Jis atsakė: Aš iš taVęš pasku
tiniu pinigu neimsiu. 5(1.do
leri” nej* daug. Po palaido
jimo savo sūnaus apsitvarkyk, 
v"b*nn ateik ’ kleboniją, atsi- 
’vginsi.

“Paklausus, kiek tupu at
sinešti ninigu, gavau atsaky
mą. kiek .paaukosi, tiek ir už
teks/*

Numykus ? suminėtą lietuviu 
nnnrimiiminės bažnvčia. bu
vau pristatytas kun. Zittui. 
Teklausiau ji* apie nusižudė
li, kuris buvo palaidotas su ' 
visomis apeigomis. Kun. Zit- 
tas sako: Tėvai taip norėjo, 
tai nėra mano dalykas, nei 
kitu kunigu mirusį Žmogų 
teisti. Nėra svarbu, kaip jis 
ar ji mirė. Lai Dievas teisia, 
o ne mes, kunigai.

“Girdžiu iš jūsų priešų, kad
’ Ne, 

sako jis: Virš bažnyčios sto
gas, gyvenu užpakalyje, tre
čiame aukšte, eikime parody
siu, užkvietė mane.

Parodė man, 3 kambariai 
ir virtuvė — nedideli, 
švarūs. Sakau, 
nėr mažą vietą turi. Per ma
ža, jis man pakartojo, net 
per daug kambarių. Aš vie
nas. gasnadinės neturiu ir ne
manau turėti.“

Mums besišnekant, žiūriu, 
ant staliuko glėbys laikraščių. 
Laisvė guli išskleista. Pasiro
do. kad pirmutinę ją skaitė.

“Matai,“ sakau, “klebone, 
jūs baratės ir sakot ,kad grie- 
kas skaityti laikraštį Laisvę, 
o pats skaitai ją.“

Gaunu atsakymą, jog nėra 
joks griekas skaityti bileOco- 
ki raštą, juk Lietuvoje buvo 
griekas ir šventą Bibliją skai
tyti, ar ne?

Man atsisveikinant, kun. 
Zittas užkvietė ma'ne atsilan- 

Ttyti t ■'jų susirinkimus, ku
rie būna atliekami šeštadie
niais. ir sekmadieniais po 
Nr. 331 Reed Street, užpaka
lyje bažnyčios.

Apart visko, kun. Zittas tu
ri ir savo orkestrą.

PetPr B.
4

Praeitą mėnesį neprigul- 
mingos lietuvių bažnvčios ku
nigas Zittas su bažnytinėmis 
apeigomis palaidojo ex-karei- 
vl nusižudėlį.

Lietuviai prigulmingiei’ lei
džiat šmeižtus, būk kun Zit- 

npfij’s jovs kimiems. ir jo 
tne an^ignes a"bn kain romie
čiai vadina švento^ mišios, 
rnt’ i’inčios jokios vertės.

Būčiau dėkingas, kad man 
romiečiai paaiškint”, kain at
skirti verte šv. mišių, laiko- 
Mn Romos kataliku bažnvčio- 
je. ir kataliku nenrigulmin- 
goie bažnvčioje.

Rūbo vertę aš atskiriu iš 
načiupinėjimo, esu klausęs, 
kaip vienas, tąip ir antras ap
eigas arba šy. mišias, ir aš 
nematau skirtumo.

Skirtumą patėmijau tik ta
me. kad šis kunigas nenrašė 
pinigų ir nerinko pinigų, kaip 
yra daroma visose Romos ka
taliku bažnyčiose. žmogus 
meldžiasi, o tau kyšt po no- 
sia dėžutę, griebk už dolerio, gyveni virš bažnvčios. 
nebemislyk apie Kristaus kan
čias laike šv. mišių.

Išskiriant vietinės spaudos 
pranešimus apie tą nusižudė
lį iš tėvų tiesioginiai sužino
jau sekamą. Jie sakė: “Me? 
esame Romos katalikų bažny
čios nariai, be abejo, matėt 
spaudoje apie mano sūnų, ku
ris grižo atlikęs karinę prie
vole, buvo mūšiuose su vokie
čiais. Neturėdamas pastovaus 
darbo pakliuvo į bėdą, buvo 
padėtas i kalėjimą, į trumpą 
laika paleido po kaucija, ne
turėjo teisės išvykti iš miesto 
ribų. Bet kur tau, važiuojant 
jam traukiniu detektyvai pra
dėjo jį sekti. Vargšaš norėjo 
nėr langa iššokti ir užsimušė 
vietoje. ■ -

“Nuvykom pas parapijos 
kleboną, išbučiavome rankas, 
kad palaidotu mūsų sūnelį su 
šventomis mišiomis. Kaip tik 
sužinojo, kad beliko Įjas mus 
50 doleriu, gavome atsakymą, 
kad nusižudėlio mes nenalai- 
jame su apeigomis.

“Ėiome ir į kitas Romos 
kataliku bažnyčias, tos pačios 
nase^mes.

“Nuvvkstame pas lietuvių 
n^prig’dmingos bažnyčios ku- 
nię-'' Zitt^ napasaVoia^e rei-

nebeli

bet 
“Klebone,

\'. Jūrose
Gražiai dienai pasitaikius 

išvykau su laiveliu į jūras 
pažuvauti. Diena tyki, jūros 
ramios. Mūsų laivelyje-1 ran
damos 24<ri žuvų žvejai. Nu
vykę į tam tikrą mtisų kapi
tonui žinomą vietą apstato-

DVIEJŲ ŽEMĖS ŪKIO 
ARTELIŲ LENKTYNĖS

Mažeikiai> birž. 26 d. — 
Sėja “Žalgirio” kolūkyje 
buvo baigta per\ trumpą 
laiką. Vos tik šį darbą at
likę, kolūkiečiai pradėjo 
pūdymų arimą. Jiems į pa
galbą atvyko traktorius, 
pirmą kartą pasirodęs šioje 
Vietoje. Sparčiai vykdoma 
ir šienapiūtė, kuriamos gy
vulininkystės fermos.

Neseniai žalgiriečiai iš‘ 
šaukė į socialistines lenkty
nes savo kajmynus — ^Pa
žangos” žemės ūkia artelę. 
Socialistiniuose įsipareigo
jimuose “Žalgirio” kolūkio 
žmonės pasižada pirma lai
ko įvykdyti visus lauko bei 
kitus darbus.

J. Sadauskas

Rugsėjo 8/d. Arlington Mill 
kompanija pasirašė kontrakte 
U.T.W. of A., unija. Kompani
jos viršininkas sakė, kad grei
tu laiku bus paleistas fabrikas 
dirbti dvigubai ir ims atgal 
šimtus darbininkų. Kol tas ne
padarytą, tai negalima tikėti. 

--------į
Mūsų mieste daug darbinin

kų nedirba. Daugelio jau pa
šaipa pasibaigė. Su rugsėjo 8 
diena vėl pasibaigė 695 darbi
ninkų. Daugiau jie pašalpos če
kio negaus. Gyvenk, kaip nori. 
Ir jie Washingtone nebus pri- 
skaitomi nrie bedarbių. 

9
Pirmiau mūsų mieste bedar

bių Čekius gaudavo 25,000. 
Rugsėjo 1 d. pašalpos; čekius 
gavo tik 15,272, reiškia, 13,899 
bedarbių pašalpa pasibaigus. 
Visi ant vietos žinome, kad Če
kių skaičius sumažėjo ne todėl, 

‘kad darbininkai gavo darbus, 
bet kad j ų pašalpa pasibaigė. 
Bet komercinė spauda ir radi
jas skelbia, būk “bedarbė ma
žėja.”

dr'us °avo reikalais.
Sumanytas na rengimai i vyks 

pedelioje, 2 d. spaliu. Visi ir 
v’sos ruoškitės dalyvauti.

(AIM Antanina NaviraviČie- 
hty Paliko nuliūdime dukr% 
žentą ir< du anūkus. Reiškiu 
jiems užuojautą nuliūdimo va
landoje.

apstato

Roma. — . Italijos laiva- 
krovių unija grasina skelbt 
visuotiną streiką.

Italų kriaučių klubas, kuris 
randasi 192 Elm St., pernai iš
leido virš $13,000 pašalpai bied- 
nų kūdikiiį,^ suteikiant jiems 
apsiavų,' dranhžių ir kitų reik
menų. Mūsų mieste italų yra 
28 klubai, bet tik vienas užsi
ima šia mielaširdyste.

Lawrenciškiai rengiasi va
žiuoti į ^pikniką, paramai Gin
tarų radijo programos, kuris 
įvyks 18 d. rugsėjo. Dabar nau
jas radijo ąnaunceris ir tvarky

tojas A. TaraŠka jį gerai su
tvarkė. Tik reikia finansinės 
paramos, neę iždas tuščias.

Lowellio draugai Retina reng
ti paręngimą radijo programos 
palaikymui.. AŠ dažnai pagal
voju apie Haverhillio draugus. 
Ten yra gerų veikėjų, jie galė
tų taipgi surengti. x Lawrence 
kolonijos veikėjai ne tik mobi
lizuotų lietuvius vykti į kaimy
nų parengimą, bet esant reika
lui ir padėtų. Lowellio draugai 
sake, kad jie taipgi atvyktų į 
Haverhillio parengimą. Ką sa
kote, haverhilįiėČiai?

S. Penkauskas.

Vietos draugai sumanė, kad 
būtų surengtas draugiškas pa
rengimas su maža $1 įžanga, 
kuriame galėtų visi draugai ir 
draugės dalyvauti, Užkąsti, pa
silinksminti ir pasikalbėti x ben-

HIDROELEKTRINĖS 
REKONSTRUKCIJA

Tauragė, birž. 26 d. — 
Baigiama Tauragės hidro
elektrinės gelžbetoninės už
tvankos r e k o nstrukcija. 
Gauta nauja turbina. Ją 
sumontavus, jėgainė ims 
teikti žymiai daugiau švie
sos ir energijos.

A. Vitkauskas.
.......... '■.......  r*1*...............I. i K ..... ...... -—..a «........
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DETROIT, MICH.
I

Mūsų Parengimai Prasideda
Pirmutinis 'iš rudeninių pa

rengimų svetainėse, tai yra 
LLD 10 apskrities prakalbų 
maršrutas. Michigano valstijoj 
prakalbas sakys LL Draugijos 
Centro Komiteto sekretorius D. 
M. šolomskas. Detroite jis lan
kysis šeštadienį ir sekmadienį, 
spalių 1 ir 2 dienomis.

šeštadienį, spallių 1 d., Drau 
gij'ų Svetainėje, 4097 Porter St.-, 
įvyks jo pasitikimo bankietas. 
Sekmadienį, spalių 2 d., po pie
tų įvyks orakalbos Ispanų Sve
tainėje (buvusioj Lietuvių Sve
tainėje) ant 25th W. Vernor 
Highway.

D. M. šolomskas ne tik, kad 
eina LLD CK sekretoriaus pa
reigas, bet jis yra ir dienraščio 
Laisvės redakcijos narys, tai 
daug naujo ir Įdomaus pasa
kys. Visus ir visas kviečiame 
dalyvauti abiejuose parengimuo
se.

Moterų Pažangos Klubas nu
tarė surengti šaunią vakarienę, 
Draugijų Svetainėje, bet Vtiko 
dar nenuskyrė. Apie tai bus

pranešta vėliau.
LLD 52 kuopa 'bendrai su 

LDS 21 kp. ir Moterų Pažan
gos Klubu ruošia labai gražų 
koncertą, sekmadienį, 13 lap
kričio, Ispanų Svetainėje.

įvairūs Dalykai
Darbo Dienos apvaikščiojimą 

buvo susitarę bendrai minėti 
CIO ir ADF, bet nekišti miesto 
rinkimų klausimo. Paroda buvo 
iškilminga. Bet sutarties nesi
laikė. Geo Edwards garbino 
valstijos gubernatorių William- 
są, o Walter Reuther, būdamas 
paskutinis kalbėtojas, visą sa
vo kalbą pašventė agitavimui į 
miesto majoro vietą George Ed- 
warda. Todėl, ADF lyderiai la
bai supyko ant šių dviejų “muš- 

ketieri'ų,” kurie nesilaikė sutar
ties. J

Rugpj. 28 d.- nuo pat ryto 
pradėjo lietus krapinti ir dau
gelis iš mūsų buvome nusiminę, 
nes manėme, kad pakenks spau
dos piknikui, daugelis teiravosi 
ar įvyks piknikas. Bet gamtaĮ 
susimylėjo. Aplinkui lijo, o

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

turi ant lūpų — KINIJĄ!
a

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 savo 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
' I

Parašė D. M. ŠOLOMSKĄS. |
■ ■ • I

L 32 pusi., kaina 20c.
Gera nuolaida platintojams.

Kiekvienas mąstantis žmogus privalo tuojau įsi- 
gyti ir perskaityti tą svarbią brošiūrą. .Jei užsisaky
site tik po vieną knygelę, malonėkite prisiųsti 25c. 
vertės U. S. pašto stampomis, nes kainuoja persiun
timas. i

Užsisakydami adresuokite:

LAISVĖ
427 Lorimer Street Brooklyn 6, N. Y.

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST 

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

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

telefonuokite:
SHoreroad 8-Q330 

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

Specialistai Pritaikymui 
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams 

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

Paul, Gustas Funeral Home,
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktj

. EVergreen 7-4774
▼□’F

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

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

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

_ : . - •— - —r—r______ 11—L__ —__—__2___ __________________ —A._—___
* ' ■ »' .................................................................................. y-

spaudos pikniko vietoj tik keli 
lašai nukrito, ir tai jau prie 
vakaro, tai mažai ir pakenkė.

Leonas Pruseika, dienraščio 
Vilnies redaktorius specialiai 
atvyko į pikniką pasakyti kal
bą. Jis turėjo progą matytis 
su Detroito apylinkės lietuviais 
ir kaip Vilnyj vėliau rašė, tai 
turėjo neblogų pasekmių, kad 
Vilnies reikalams sukėlė $195.50 
jr civilių teisių gynimui; dar 
$20.50. Tas parodo, kad mūsų 
progresyviai parėmė spaudą ne 
vien atsilaikydami į jos pikni
ką, bet ir prenumeratįomis bei 
aukomis.

Komiteto reikalus tvarkė 
T vari jonas, J. Nausėda ir O. 
Krakaitienė. Jie sako, kad pik
nikas pavyko finansiniai ir t(p' 
dėl bus nemaža parama dien
raščiams Laisvei, 'Vilniai ir 
laikraščiui “Michigan Worker.” 
Darbininkų ir darbininkių pik
nike buvo pakankamai, visiems 
dirbusiems pikniko komitetas 
širdingai taria ačiū!

Taipgi komitetas dėkingas 
tiems, kurie aukavo piknikui 
reikmenų, kaip tai O. Adomai
tienė didelį pyragą, šimkaitis 
— agurkų ir 3 svarus varškės, 
M. Smitrevičienė — agurkų, J. 
Andriulis — 3 sūrius, Smigels- 
kiai — 1 galioną medaus, Pup- 
kiavičiai — bušelį tomeičių, 
beskę agurkų ir 25 svarus varš
kės.

Komitetas mano, kad ateity
je labai būtų gerai, kad mūsų 
nuoširdūs aukotojai jau pra
neštu, ka aukos, tai būtu iš- 
vengta kaip kurių dalykų per- 
daugelio. šį kartą komitetas, ne
žinodamas, ką gaus aukomis/ 
tai tūlų dalykų pirko krautu
vėje, todėl paskui jų buvo per
daug.’

Pageidaujama, kad spaudos 
piknikas sekančiais metais bū
tų anksčiau, gal geriausiai lie
pos mėnesį, arba pradžioj rug
pjūčio. Aido Choras pastoviai 
rengia savo pikniką apie Darbo 
Dieną, tai abu supuolė ąrti vie-, 
nas kito.

Neseniai patiko nelaimė drg. 
Juodaitienę, ji sulaužė ranką. 
Vis dar- ranka nesugijo ir ne
gali namų ruošos atlikti.

Dr. M. Palevičius padarė ope
raciją Antanui Andriuliui. Li
gonis randasi St. Mary ligoni
nėje. Rožei Savickienei taip 
pat padaryta operacija ir ji, 
randasi ligoninėje. Draugai ir 
pažįstami raginami aplankyti 
sergančius. Nuo savęs linkiu 
jiems visiems greitai susveikti.

Rep.
• - - -

Bayonne, N. J.
——I_

New Jersey Piknikai
. Šių metų parengimai atvi
rame ore jau užsibaigė. Pa
lyginus juos su parengimais, 
buvusiąis 15-20 metų atgal, 
jau matosi kitoks paveikslas. 
Nėra prakalbų, nei literatūros 
platinimo, nei virvės trauki
mo, nei lenktynių, nei dainų, 
neigi žaislų! Piknikautojai 
susėdę aplinkui stalus ir tik 
šnekučiuojasi, kiti gurkšnoja, 
o kaip kurie išeiha dar pa
šokti. Tai bepąlyginis senat
vei pasidavimas.

Kuomet buvome jauni, dar 
nevedę, tai ir į parengimus su 
traukdavome daug jaunimo, 
daug gražių čia augusių mergi
nų. Dabar esame apsivedę, taip 
ir merginos, visi pasiduodame 
senatvei pirm laiko. Kaž kodėl 
čia augęs jaunimas nematą tik
slo dalyvauti lietuvių parengi
muose. Vyrų čia augusių visuo
met mažai turėjome parengi
muose, o dabar jų visai neliko, 
išskiriant tas kolonijas, kurios 
turi chorus. Kada jaunų vyrų 
nesilanko į parengimus, tai, su
prantama, ir merginų neateina.

Nėra klausimo, kad mums 
reikia palaikyti organizacijas 
ir- spaudą, tai būtinai' reikia, 
daugiau kreipti atydos į. čia 
augusius jaunuolius ir jaunuo
les, kad juos patraukus į mūsų 
parengimus. Manau, kad gali
ma ir į organizacijas, ypatim 
gai klubus įbraukti jaunimą.. .

Jonas Ražaitis.
Red. Pastaba. Pasiūlymus 

organizacijų reikalais pralei
džiame, nes manome, kad tai 
nebūtų praktiška.

Lowell, Mass.
Kuomet oras jau pasidarė 

vėsesnis, tai ir žmonės pra
dėjo daugiau lankytis į su
sirinkimus.

Rugsėjo 11 d. Lietuvos Sū
nų ir Dukterų Draugystės ber- 
taininis susirinkimas itin bu
vo geras, nes gerokas skai
čius narių dalyvavo ir pasi
laikė jame iki pirmininkas d. 
S. Paulenka susirinkimą už
darė.

‘Draugystė šiemet, iki šiol, 
turėjo du ilgalaikinius ligo
nius, būtent, draugas A. 
Drazdauskas - turėjo didelę 
nelaimę, >kuomet jis darbe ne
teko rankos piršto, ir Alekas 
Rutkauskas, kuriam liepos 30 
d. padaryta didelė operacija 
ant vidurių. Draugija išreiš
kė ligoniams užuojautą.
Knygų Peržiūrėjimas f

Draugystės knygų peržiūrė
jimui paskirta diena, arba lai
kas : paskutinis šeštadienis 
prieš sekantį susirinkimą — 
spalio 8, kaip 7 vai. vakare, 
klubo, viršutinėj patalpoj.

1 Taigi, draugystės komitetas 
ir išrinktoji komisija kny
goms peržiūrėti turi tą nepa
miršti!. Privalo visi laiku su
sirinkti, kad suvesti knygų at
skaitas.. J. M. Karsonas.

Nuo Redakcijos.—Užuojau
tos laiško rietalpiname, nes 
kas gį būtų, jeigu visiems ser
gantiems draugams ir drau
gėms j pradėtume tokius laiš
kus talpinti? Draugija pa
siuntę sergančiam nariui laiš
ką, tas pažymėta spaudoje ir 
to pakanka.

suvažiuoti, automobiliai 
vienas kitą. Na, ir štai 

susirinko- svečių apie 2,- 
Tokis didelis pritarimas

nukrinta. Svečiai link-

Vilnį ir Laisvę, rengti 
parengimus spaudos

Taipgi ragino ir skai- 
pritarėjus paremti

kurie tik nuo tėvų apie ją 
girdėję. Ir jie sugebėjo reikš
ti jausmus ir lietuvių dvasią, 
svečių, štai jau ir antra valan
da po pietų, o vis dar saulės 
nesimato. Bet jau pradeda sve
čiai 
seka 
jau 
000,
spaudai. Dalyviai jaučiasi ge
rai, nors kaip kada keli lietaus 
lašai ir 
sminasi iki pat vėlumos.

Drg. L. Pruseika atvyko į 
pikniką. Jis pasakė gerą kal
bą, apibūdindamas pasaulinę 
padėtį ir išdėstydamas darbi
ninkiškos spaudos svarbą. Ra
gino visus ir visas remti dien
raščius 
įvairius 
naudai, 
tytojus,
dienraščius aukomis. Taip pat 
nepamiršti ir kanadiečių sa
vaitraščio Liaudies Balso, kuris 
Kanadoje aptarnauja demokra
tinių lietuvių reikalus. Kalbė- 
tojas sakėt kad dabar visų 
laisvę mylinčių piliečių parei
ga kovoti prieš reakciją, ginti 
Amerikoj liaudies laisves ir 
teises.- Ragino tuos, kurie 
neskaito Laisvės ir Vilnies, 
tuojau užsisakyti.

Daug darbo turėjo vyrai,

BALTIMORE, MD.
Lietuvių Progresyvių Kliubo su

sirinkimas įvyks penktadienį, rugs. 
(Sept.) 16-tą, pradžia 8-tą vai. 
vakare, vieta: 2108 Penrose Ave. 

.Visi nariai malonėkite dalyvauti.

dar 
tai

bet

Hartford, Conn.
Dar Apie {vykusią Meno 
Mokyklą Worcesteryj

A0ie Meno Mokyklą buvo 
daug' rašyta, bet niekas pla
čiau neparašė apie užbaigi
mo vakarą. Kurie dalyvavo 
tame parengime, tai buvo pa
tenkinti, o kurie nedalyvavo, 
tai gailėsis.

Mes nuvykome į svetainę 
truputį po 8 valandos, žmo
nių jau buvo pilna salė ir 
nekantraudami laukė pra
džios. | M. Sukackienė ati
darė vakaro programą, pasa
kė trumpą kalbą apibūdin
dama jos svarbą ir veikalą 
“Paparčio žiedas,” kuris tą 
vakarą suvaidintas. Veikalą 
vaidino Meno Mokyklos stu
dentai.

Paparčio žiedo” ieškoto
jai atliko savo roles artistiš
kai. Jie1 buvo Emilija B Ur
baitė. iš Brook lyno, Walteris 
Brazauskas iš Hartfordo. To
liau “žiogelis.” Reikia gar
bę atiduoti Strazevičiūtei iš 
Toronto., tai gabi įr sumani 
mergaitė. Garbė jos tėvams. 
Pasitikiu, .kad ji parvylhisi į 
Toronto jungs aplink save 
jaurfimą, ir n)okys, ko ji iš
moko mokykloj.

Vėliau buvo liaudies dainos, 
tautiški šokiai. Gražios dai
nos ir gražūs šokiai! Taip 
dalyviams patiko, kad jautė
mės, kaip rojuje. Užmiršo
me viską toje valandoje, bet 
visj ’įsmeigėme akis į sceną, 
yaizdas įspūdingas. Iš -toliau 
žiūrint atrodė, kad lig pa
dangėse tarpe žvaigždžių šo
ko gražios gracingos poros. 
Ir .tą gijupę puošę lietuvių 
tautiški rūbai. Tiesk, ne visi 
jie buvo tikri, nes Amerikoj 
gyvenant, nelengva tikrus įsi
gyti. Visi gražiai šoko, o ypa
tingai pasižymėjo lietuvaitė, 
neseniai atvykusi į Ameriką, 
Sietyno Choro. barė, kurios ir 
rūbai tikrai lietuviški.

Bendrai, tą vakarą daly
viams malonu buvo prisimin
ti sena tėvynė — Lietuva, jos 
kaimai, miesteliai, dainos, šo
kiai. Garbė visiems daly
viams ir mokytojams .

Esu girdėjusi, kad' “Papais 
čio žiedą” parašė Juozas 
Byronas. Esate talentingas 
žmogus ir užsitarnaujate pa
dėkos. žiūrėjau nenuleisda
ma akių į tą jaunimą, kuris 
suvažiavęs iš rytinės dalies 
mūsų šalies ir Kanados, kurie 
nėra buvę ii’ matę Lietuvos,

dar daugiau moterys, kurios 
tiek daug maisto prigamino. 
Visiems ii* visoms didelis ačiū. 
(Kas 'ir k’iek reikmenų pikni
kui aukavo, jau ’buvo kitoj ko
respondencijoj, tai nekartoja- 
me — Red.).

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

Rengia Moterų Klubas, . pas Beke- 
šius sode, 913 Avenue D. Visi Ro- 
chcsterio lietuviai širdingai prašo
mi dalyvauti. Pelnas- skiriamas dar
bo klasės reikalams. Kad ir lytų, 
piknikas įVyks. Taigi, brangūs 
draugai ir draugės, visi esate 
mi atvykti. — Komitetas.

DETROIT, HmICH.
Pranešimas visiems Draugijų Są

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)

BAYONNE, N. J.
, LLD 212 kuopos susirinkimas 

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

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

(207-209)

SCRANTON, PA.
Liet. Liter. Draugijos 39-tos 
>š susirinkimą.1

kuo
pas susirinkimas įvyks sekmadienį, 
rūgsėjo (Sept.) 18-tą, pradžia 2-rą 
vąl. po pietų, pas drg. E. Gelžaus- 
kjenę, 1210 Bląir Avė. Visi nariai 
malonėkite dalyvauti, nes turėsime 
daug svarbių reikalų aptarimui. 
Taipgi pasirūpinkite atsivesti nau
jų narių. — P. Šlekaitis, sekr.

(207-208)

HARTFORD, CONN.
ALDLD Moterų Klubo susirinki

mas įvykę pirmadienį, rugs. (Sept.) 
19-tą, prhdžia 7:30 vai. vakare, 
Laisvės Choro salėje, 155 Hunger
ford St. Draugės! ' Pasistengkite 
dalyvauti .šiame susirinkimo,, nes 
yra 'daug svarbių reikalų aptari
mui. —. V. K.'sekr. (207-208)

DETROIT, MICH.
LLD 52 kuopos susirinkimas 

įvyks sekmadienį, rugs. (Sept.) 
18-tą, Draugijų salėje, 4097 Porter. 
Svarbu visiems dalyvauti, nes turi
me prisirengti priėmimui mūsų 
draugijos centro sekretoriaus drg. 
D. M. Šolomsko, 1-mą dieną spalio. 
Taipgi turėsime nustatyti susirinki
mų laikymą žiemos sezonu ir turė
sime prisirengti sekančiam paren
gimui, kuris įvyks 13-Ilt dieną lap
kričio. Kuopos / Valdyba. 

(207-208)'
....... —

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Mąnager

JŪHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

31 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. T.

1. EVęrgteen 8-9770

Piknikas gerai pavyko. Gas- 
padoriai J. Nausėda ir St 
Tvarijonas visiems taria nuo
širdžiai ačiū, kas darbavosi, 
aukavo ir dalyvavo. Liks dar- ‘i 
bininkiškai spaudai pelno.

St. Tvarijonaš.

(BUKAUSKAS)

Laidotuvių Direktorius

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. EVergreen 7-6288

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

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

BROOKLYN, N. Y.
I r ■ < r

Visokiausi vaistai, kosmetikai kū
dikiam reikmenys, įvairūs daik
teliai, ligonių kambariui reikme
nys už griežtai žemas kainas.

HY. 7-mi

UI

5 pusi.—Laisvę (Liberty, Litį. Daily)—’PcnHL, 16* 1949

TELEPHONE 
STAGG 2-5048

r ,

1L.........................................................   .

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIUS 

FUNERAL HOME
ĄLBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager 

(La is niuo tas Balsamuotojas) 
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus

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

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

Biznių Atskaitos Del Taksų
Aprokavimai visokių rūšių taksų, visokių t jurisdikcijų, 

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

Visa knygvedystė. ir rekordai dėl raportavimo taksų dėl 
individualų, individualių biznių, pusininkų (partnerships) 
ir korporacijų viduje ir lauke New Yorko miesto yra eks- 
pertiškai atliekami per ADVOKATĄ ZUBAVIČIŲ, kuris 
yra teisėtas praktikuoti visuose teismuose ištisose Jungti
nėse Valstijose ir Federalėje valdžioje, ir kuris yra patyręs 
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 kur Jungtiiiese Val
stijose ar užsieniuose.

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

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

Telefonas: EVERGREEN 4-4-3049.

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

Tol. Poplar 4110

MATTHEW 4, 
BUTUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N! J.

MArket 2-5172

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS

Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

TELEVISION
SHUFFLE BOARD

Telefonas
EVergreen 4-9407
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NwWto^^g^yZlnloi Kompanijos Godumas 
Pasiėmė Dar 1 Auką

Agotos Bukšnaitienės Būkite Sveiki 18-tą ir
Laidotuvės Per Visą Žiemą!

Rendauninkai su Namų 
Savininkais Susikirto/,

Rugsėjo 12-lą, šv. Jono ka- i —
ninėse, po apeigų St. Marks ;
bažnyčioje, tapo palaidota A- madienį, 18-tą rugsėjo, 
gota Bukšnaitienė, ilgametė ’ nantį rudenį 
Brook lyno gyventoja.

Visi ją pažinusieji vaizduo
jasi ją tarsi išvogta. Kad,jos I 
sveikata nebuvo stipriausia, Į 
tai žinojo jos artimieji, tačiau 
negalėjo įsivaizduoti, kad ‘ ji 
gyvena paskutines dienas.

Senokai ji buvo pasijutusi 
ne visai sveika. Daktarai pri
pažino per aukštą^ kraujo 
spaudimą ir jau turėtą lengvą 
“stroke,” dėl kurio ji tūlą lai
ką buvo paliegusi. Tačiau 
gerėjo, spaudimas atrodė lyg Į esate sveikas! 
ir atslūgęs. Tad ji linksma, 
gyvai dalyvavo savo sesers 
Snrainienės anūkės Ednos 
Walter su Angelo DiBona 
vestuvėse rugsėjo 3-čią. Vi
kriai sukinosi, rūpestingai pri- 
žiūrinėjo, kad 
gerai aprūpinti.

Po vestuvių, 
ji ruošėsi vykti 
vyko su vyru, su savo drauge 
Marcele Navikiene. Kaipo 
ilgamečiai Laisvės skaitytojai, 
susitarę su grupe draugų, jie 
pirmiausia užsuko į dienraš- 

yčio pikniką Philadelphijoje. 
fš pikniko nuvyko atlankyti 
Bukšnaičio giminaičius Penn- 
sylvanijoje ir maloniai prabu
vo j o dieną. Dar ruošėsi ke
liauti į Rochesterį, apsilanky
ti pas dd. Bekešius.

Apsinakvojus pas gimines, 
rugsėjo 7-tą, apie 1 vai. nak
tį, Vinca Bukšnaitį išbudino 
trinktelėjimas. Pravėręs akis, 
jis pasijuto lovoje likęsis vie
nas. Iššokęs iš lovos, ties du-

Tas, ką jūs veiksite šį sek- rijoje! Tikriausia kiekvienas 
” ’ ----- " — ( atei-į pasistengėte išmokti,-^piokate

nors triškį aplopyti savo scr- 
.. Tad—

Pasakykite, kuo blogesnis 
jūsų kūnas už sermėgą ar 
kojinę? O jeigu- ne bloges
nis, tuomet—

Rugsėjo 18-tos popiečio 1 
ateikite į Liberty 

Auditoriją, 110-06 Atlantic 
A ve.,^Richmond Hill, N. Y. 
čia daktaras J. J. Kaškiaučius 
teiks prelekciįą, kaip saugoti 
savo sveikatą, taipgi atsakinės 
į raštu 
mus.
Rengia

žiemą gali! i \ .
į daug atsiliepti į jsveika-; mėgą ar kojinę, 
į tą __ ir į kišenių. Paklaus-1
! kite to, kuris nesveikuoja, ar 
ilgai truko išmokėti tūkstantį 
dolerių gydytojams ir už vais-

?! į tus. Man tūlas prietelius 
’ skundėsi, kad vienerių rrtetų

su virš bėgiu jis pasiliuosavo 1 valandą 
nuo trejeto tūkstantėlių. O 
dar turi spėkos savo kojo- j 
mis gydytojo kabinetą ir vais- 

! tinę pasiekti.
Pasisemkite apie

I katos sargybą žini
‘ ! savo svei- 

žinių, kol dar 
Išgirskite šio 

to ir apie tai, kaip gelbėtis 
kai kam suskaudus ar sune- 
galėjus jūsų gyvojoje mašine-

jam įteiktus paklausi
kėj imas nemokamas, 
ir visus kviečia—

Kultūros Draugija.

svečiai

sekamą 
atostogų

būtĄ

dieną
ir iš-

Dąrbo Partija Paskelbė 
Laimėjimo Kampaniją

Vito

New

par-

“Šioje kampanijoje randuo
si laimėti, ir pilniausia pasi
tikiu mūsų galimybe laimėti,” 
pareiškė kongresmanas 
Marcantonio, American 
bor Party kandidatus į 
York o miesto majorą.

Jis tai pareiškė savo
tijos visos valstijos komiteto 
susirinkime, įvykusiąme rug
sėjo 13-tos vakarą, City Cen
ter Casino, kur dalyvavo apie 
500 ALP vadų. -

Komiteto nariai ilgai ir 
karštai ^varstė: statyti ar ne
statyti kandidatą Jungtinių 
Valstijų 
goms.
Nestatys ne

Jungtinių 
senatoriaus parei- 

Nusprendė nestatyti, 
būtinai dėl to, 

rimis rado savo draugę, par- kad nenry A. Wallace pasi- « • . • • ”, t 1 • • 1kritusią ant grindų, dalinai 
suparalyžiuotą, vos ištarian
čią žodį. Prikėlė jis d. Navi
kienę, gimines, pašauktas gy
dytojas, nuvežta ligoninėn, 
bet nebepavyko išgelbėti. 
Rugsėjo 7-tą, 9 vai. ryto, ji 
mirė nuo kraujo išsiliejimo į 
smegenis. .

Pargabenta iš 
jos ir pašarvota 
varne namelyje, 
24th St., Brooklyne. 
tarsi gėlyne, 
šermenis atlankė daugybė 
jos ir šeimos draugų brookly- 
niečių ir iš apylinkės miestu. 
Laidotuves prižiūrėjo F. W. 
Shalins-šalinsko įstaiga.

Agota Bukšnaitienė, 
vais Vilkaičiukė, buvo 
1890 metu balandžio 
Gelgaudiškiu parap., 
apskrityje, Suvalkijoje, 
rikon atvyko 1910 metais, į 
New Yorką, kurio dalyje 

t Brooklyne apsigyveno vėliau, 
čionai ji susipažino ir susive
dė su Vincu Bukšnaičiu, taip
gi iš Suvalkijos (Zapiškio 
Braziūkų kaimo). Su

Pennsylvani- 
buvo nuosa- 
2630 East 

Ilsėjosi
Per tris dienas 

atlankė

po tė- 
gimusi 
22 d., 
šakių 
Ame-

Marcantonijui 
kitą distriktuose) 

Taigi—
Darbiečių visos pajėgos 

bus ^sukauptos miesto Rinki
muose.

limybių 
daug ką 
laimėti.

(ir

sakė “šiemet nekandidatuo- 
šiančiu i jokią valdvietę.” 
Kandidatų būtų buvę. Bet—

Darbiečiai priėjo išvados, 
kad paskelbus rinkimus visos 
valstijos skale, miesto ir vals
tijos spėkos būtų nukreiptos 

! nuo miestavųjų rinkimų, ku
riuose šiemet yra aiškių ga- čių kandidatą.

Darbiečių pasirinkimui tos 
pozicijų/ daug prisidėjo ir tas 
faktas, kad senątorius šiemet 
renkamas tik vieneriems me
tams, užbaigti rezignavusio 
Vagnerio terminą, kukiam iki 
rinkimų gubernatorius pasky
rė Dullesą. Gi 1950 metais 
įvyks re’guliaris to senatoriaus

■ perrinkimas.
\ Marcantonio pareiškė, kad 
0‘Dwyer ir Morris, abu kon
centruoja kampanijos di
džiausias kanuoles ne prieš 
vienas kitą — tarp demokra- 
tų-tammaniečių ir republiko- 
nų partijų skirtumai pranyko, 
likosi vien tik kandidatų as
meniškos ambicijos. Tas am
bicijas jie stengsis t užmiršti, 
vieningai kovos prieš darbie-

Susikirto šauksmais, kaltini
mais, stabdymais kalbų. Mi
tinge pirmininkaujantis New 
York Rent Advisory Board 
pirmininkas Joseph T. Mc
Goldrick, atrodė, turėjo dau
giau) palankumo savininkams, 
negu rendauninkams.

Pirmininkas leido Federal 
Landlords Committee, Inc., 
firmų atstovui, išsikalbėti per 
valandą ir pusę. Susikimšę 
salėje, apie 2,000 dalyvių, di
džiuma . yendauninkų organi
zacijų atstovai ir patys ren
dauninkai, klausėsi. Jo kal
bos tą dalį, kurioje; jis rei
kalavo leisti pakelti rendas, 
pasitiko savininkų sveikinimo 
šauksmai, o rendauriinkų bau
bimas.

, Jam pabaigus, Amerikos 
Darbo Partijos sekretorius 
Arthur Schutzer prišoko prie 
garsiakalbio su reikalavimu 
leisti tiek pat laiko ir ren
dauninkų atstovams popieti
nėje sesijoje. Pirmesniame 
tokiame posėdyje visas popie
tis buvo atiduotas savinin
kams, o rendauninkai nu
stumti į nepatogias vakaro ir 
nakties valandas.

McGoldrick atsisakė Schu
tzerio teisėtą reikalavimą pri
pažinti . Rendauninkai ma
siniai sukilo prieš jį. Nežiū
rint, kiek jis daužė kūjaliu į 
stalą, ; šaukė į garsiakalbį, 
šauksmo ir baubimo nebega
lėjo nustelbti. Užtruko 
minučių, kol jis' galėjo 
skelbti pertrauką, kurioje 
ųyba nuėjo pasitarti.

po .pasitarimo, 
paskelbė, kad

Per apie 20 metų; Ocean
side, L. I., gyventojai kalbėjo 
ir kai kada veikė, kad Long 
Island Rail Road firma, kuri 
yra dalimi Pennsylvania gelž- 
kelių‘ firmos, pastatytų virš 
savo trekių tiltą Oceansidėje, 
kur sueina keliai iš 4 šonų.

Tik praėjusį liepos mėnesį 
žmdnės buvo surinkę parašus, 
kreipęsi į Public Service Com
mission prispirti fii’mą tokį 
skerstiltį padaryti. Tačiau 
ta valdinė komisija atsisakė 
firmą priversti, pamatuodama 
tuomi, kad kelias einąs per 
privatišką nuosavybę. žmo
nės protestavo. Viena iš tų 
protestavusių buvo Mrs. Ca
therine Braemer. ‘ -

Firma ir ta neva “Visuome- | 
nai Tarnauti Komisija” pra
ėjusį antradienį laimėjo prieš 
Mrs. BVaemer, Ji tapo trau
kinio užmušta ant to neap
saugoto skerskelio. Jos au
to užgavęs traukinys liepsno
jančią mašiną dar vilko 500 
pėdų. "Ji — vietos politikie- 
rė, veikli moteris — mirė be 
laiko, 43 metų. Privatinė 
nuosavybė tebegyvuoja.

Mrs. Braemer esanti jau 
kelintasis asmuo, užmuštas 
ant to skerskelio. 
h 1 D ¥1 I o B

Devra Paget, 16. metų, iš 
Denver, pernai tebenešiojo 

kasytes, o šiemet jau 
žvaigždžiuoja 
Hollywoode.

- *4’..

Prisipažino Kaltu 
Žmogžudystėje

47 metų 
pradėjimo 

nuo-

Septintąją jo teismo dieną, 
□armine Petillo, 
pirm d žiūrės
svarstyti, kokį išnešti 
sprendį, prisipažino sušaudęs
Frank Fallettą, tėvą keturių 
mažamečių mergaičių.

Prisipažino, jog sušaudymas 
iki mirties buvo tikslus. Klū
pojančiai prie jau pašauto 
vyro žmonai maldaujant pa
likti vyrą gyvu, jis vis dar į 
jį šaudęs. ,

Prisipažinimu jis gavo 'teisę 
būti teisiamu žmogžudystės 
antrame laipsnyje, už kurį 
neteisia mirtin, bet kalėti.

Tačiau prisipažinimas būtų 
negelbėjęs, jeigu užmuštojo 
našlė nebūtų sutikusi leisti 
kaltinimą mažinti. Ji leido, 
sakydama, kad kerštas jos vy
ro nesugrąžins.
Fallettą, savo buvusį dalinin

ką slaptųjų šmugeliškų lote
rijų biznyje, sušaudė barnyje 
už $20.

Rendauninkai Reikalaus
Numušti Rendas

Bronx Vartotojų ir Ren
dauninkų Taryba su savo ad
vokatu Leo Isacson, buvusiuo
ju kongresmanu, o dabar kan
didatu į Bronx prezidentą, šį 
trečiadienį, rugsėjo 14-tą, or
ganizuotai reikalaus numuš
ti rendas 15 nuošimčių.

Reikalavimą iššaukė orga
nizuotas namų ‘ savininkių fir-

. mų reikalavimas leišti rendas 
i pakelti visiems be. išimties po 
15 nuošimčių, net ir tiems, 

?u’ kuriems buvo “savanoriškai” 
. ,v 1U0 1 pakeltos, dar paliekant atvi- graz.ame sugyvename išaug!- ,.as duris reikalauti didesnio

prie-

15 
pa- 
ta-

Sugrįžus 
McGoldrick. 
Schutzerio pasiūlymą ' priima 
-—leis abiem pusėm kalbėti 
po valandą. . Iš rendauninkų 
apie 200 buvo užsiregistravę 
kalbėti iš savininkų apie 20.

Už rendauninkus kalbėti 
šioje sesijoje buVo išstojęs 
Paul Ross, New York o ren
dauninkų > organizacijos pir
mininkas. Jis reikalavo nu
mušti rendas 10 nuošimčių. 
Tikimasi, kad dar įvyks kiti 
posėdžiai svarstyti rendas.

%

no du sūnus. Sūnus Vincas 
tąmavo mūsų šalies laivyne, 
buvo užjūriuose, o Edwardas 
—pajūrio sargybiniu. Jai, 
kaip ir šimtams tūkstančių 
kitų, mūsų motinų, teko per
gyventi aitrias širdgėlas - rū- 
pesčius^dėl savo vaikų likimo 
kare. Abu laimingai sugrįžo 
ir jau įsikūrę.

Liko liūdį jos artimiausieji: 
našlys Vincas Bukšnaitis, sū
nūs Vincas įr Edwardas, dvi 
marčios, du anūkai, sesuo 
Marijona Sprainienė su šei
ma, ir daug draugių-draugų, 
kurių ji turėjo apsčiai, nes 
dalyvaudavo lietuvių sueigose 
ir stengėsi su visais gražiai 
sugyventi. Apgailestaudami, 
Žmonės kalba — Bukšnaitie- 
nS mirė taip, kaip ji būtų no
rėjusi, iki paskutinių savo gy
venimo - valandų gyvendama 
linksmai, tarp žmonių, su 
žmonėmis.

• Mūsų u^iojauta velionės 
Agotos Bukšnaitienės šeimai 
ir giminėms. R.

ir

rendos priedo tiems, - kurie 
galės naudotis rendų įstaty
me leistais “hardship” 
“comparability” nuostatais.

Praktiškoje kalboje “hard
ship” reikš, kad savininkas 
gali parodyti turįs didelius 
išmokesčius, o per mažai pa
jamų ir visai neturįs arba 
per mažai tetųrįs pelno. Tuos 
“hardships” (sunkumus išsi
versti), mes jau žinome, fir
mos labai lengvai gali pasi
daryti. Juos pasidarydavo 
karo metu, kad nereikėtų 
mokėti valdžiai taksų. O jei? 
gu jau valdžią gali apeiti, tai 
aišku, kad rendauninkus daug 
lengviau galės apeiti teismuo
se, nes teisėjai, didžiumoje, 
palaikys firmas.

Tasai “comparability” prak
tikoje reiškia, kad savininkas 
gali reikalauti dar didesnio 
rendos pakėlimo', jeigu jis 
gali parodyti, kad kas nors, 
kur nors už panašios vertės 
butą, panašioje vietoje gauna 
daugiau rendos va jį. Tam

,<. A

įrodymų netruks, nes po 
danga buvusiojo “savanoriš
kojo” pakėlimo po 15- nuo
šimčių, esant stokai namų, 
kai kur rendos ■ jau se
niau buvo pakeltos net 50%.

Rendauninkai iš savo pusės 
turi teisę kovoti prieš kėlimą 
rendų, gali reikalautu net' 
numušimo, jeigu namuose ne- 
beteikiama patarnavirpų, 
kie buvo teikiami kovo 
nesį, 1943 metų, kuon^et ren
dos tapo “užšaldytos,’ 
saviųirukai pedaro 
pataisų, 
esą prisirinkę šimtus 
faktų, su prisiektais paliudy
mais, juos organizuotąi nusi
neš į viešąjį posėdį 
namų reikalams svarstyti su 
miestavąja Rent Advisory 
Board. Posėdis įvyks sį tre
čiadienį, Manhattan Center, 
New

PARDAVIMAI
Parsiduoda Ford automobilius, 4 

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

ko- 
mė-

jeigu 
rėkiamų 

Bronx rendauninkai 
tokių

rendų-

Yorke.
Rendauninkas.

Aido Choras
Reguliarės Aido Chpro pa

mokos jvyks 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.

Roma. — Plinta Italijos 
marininkų streikas, kuris 
apėmė jau daugelį uostų.
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Laisvei 
šviežio 
Kenuo-

Liepų Žiedų 
į x Medus 

r

Bitininkas. Kuncilis 
atvežė didelį troką 
liepų žieddų medaus,
kite vaisius su medum, bus 
skaniau ir maistingiau. Tuo
jau kreipkitės į Laisvės įstai
gą ir įsigykite šviežio me
daus.

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

Skanesni ir- maistingęsni 
yra tortai (keksai), kepami 
su medum. Pabandykite, gal 
ir jūs pamėgsite su medum 
keptuis tortus.

SHAUNS
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Ave.,

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

Suteikiam garbingas laidotuves. 
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.

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

TEL. Virginia 7-4499.
1 111 1 IIIĮLai. I
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JOHN YUSKA
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TONY’S

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimąs visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

BMT Sea Beach linijos eks
presiniai traukiniai buvo su

Telefonas 
Evergreen 4-7729

Su/rvdiaJL

Trečiadienio rytą Brookly- 
ną-New Yorką 
sios 
piais 
gale sitrukdę arti pusvalandį už

kaitus laidams viename 59th 
St. stotin įeinančiame trau
kinyje.

buvo užgulu- 
tirštos miglos, protar- 
nebuvo galima matyti 
bloko stovinčių namų.

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y.
„ (1—2 dienom Valandos: į g—g vakarajs

Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0208

Anthony Grigalis
General Contractor

Stato naujus namus ir pertaiso 
nūs sulig modeminės mados.

■/,. t

BUNGALOW EXPERTAI
Mes dabar statome daug bungalows. 
Duodame platų architektūros pasi- 
rjnkimą ir pabudavojame stipriai.ir 
patogiai gyvenimui. Kainos žemos.
Maliavojimu ir senų namų pertaisy
mu i moderniškus, esame pasižymėję 

i kaipo ekspertai.
Klauskite mūsų aprokavimo arba 

patarimo dėl pertaisymo namų.

Prašome kreiptis:
63-26—53rd Drive

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

0<XXXXX><X>0<X^>0<X>0<XxX><X><X>d
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Egzaminuojant Akis,

Rašome Receptus,
Darom? ir Pritaikome Akinins

Drs.Stenger & Stenger 
,i Optometrists 

394-398 Broadway 
. Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

GERIPIETOS!
Kada norite gerą pietą, 

. , kreipkitės j

Lorimer Coffee Shop
Frapk Domikaitis

Savinipkas
417 Loriųier Street 

Laisvės Name
Brooklyn, JN. Y, 

Kvepiančiai kėptos ir virtos 
mėsos vąlgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
• gražus pasirinkimas.

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

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

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

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. Evergreen 7-6868 

9—12 ryte 
1— S vakare

Penktadieniais uždaryta

Valandos:

'71DD'C DID 411 grand street /AJlI O OAR BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
Namų gaminimo valgiai kasdien

DEGTINES - VYNAI - ALUS

TELEVISION

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

282 UNION AVENTTE BROOKLYN, N. Y 
TH. /)Vei<reeQ 4-9612

■>—" 1 . ........................................
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