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“Kalnas sutrupėjo ir išny- 
, kaip liepsna, ir atidengė 

savo rūdą./.”!
Koks kalnas?.
Granito kalnas,—jis 

susprogdintas j dulkes... Auk
siniu spindėjimu nušvito Tai
ga aplinkui kalną. . . ”

Kur tai įvyko?
Taigoje, tolimojo šiaurinio 

Sibiro giriose...
Kokios ^priemonės, kokia 

pajėga tai atliko?
“Tai nebuvo, parakas nei 

dinamitas. Tai buvo daug 
galingesnė medžiaga, kurią 
dabar turi mūsų kraštas...” 
Tarybų Sąjunga.

Kabutėse paduoti žodžiai 
yra žodžiai Tarybų Sąjungos 
poeto Eugenijaus Dolmostovs- 
kio.
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Neigia Sovietų Siūlymą Užgint 
Atominių Ginklų Naudojimą

Washington. — Atominės 
Kongreso komisijos pirmi
ninkas, demokratas senato
rius McMahon sakė kores
pondentams, jog komisija 
gal reikalaus, kad Kongre
sas paskirtų daugiau pini
gų atominiams ginklams 
gaminti.

Sen. McMahon priminė, 
jog atominių bombų dary
mui paskirta “tiktai” bilio-" 
nas, 100 milionų dolerių 
dvylikai mėnesių nuo 1949 
m. liepos iki li950 m. liepos, 
priedan prie 4 bilionų dole
rių, kuriups Jungtinės Val
stijos jau pirmiau išleido 
atominei gamybai.

Poetas čia, kaip matome, 
kalba apie atomo energiją, o 
gal dar galingesnę energiją, 
kurios mes nežinome, naudo
jamą Tarybų Sąjungoje mil
žiniškiems kalnams į dulkes 
paversti, iš kelio pašalinti ten, 
kur jie reikia iš kelio paša
linti.

Atomo pajėga, kai tik ji bu
vo pajungta, tuojau pradėta 
naudoti liaudies būviui gerin
ti, kūrybiniam darbui!

Jeigu -toji pajėga gali .di
džiulius granito kalnus į dul
kes paversti, tai ji gali tą pa
tį padaryti ir su miestais ir 
su visokiais . kitokiais pabū
klais, pastatytais ne gamtos, 
bet žmogaus rankos!

Tikėkime, jog atomo pajė
ga niekad nebus naudojama 
griauti tam. ką žmogus pasi
statė. bei žmonių gyvybėms 
naikinti, kaip buvo Hirosi
mos ir Nagasakio miestuose.

Tikėkime, — ir darykime 
viską, idant Ja i p būtų.—kad 
atomo energija ne tik Tarybų
Sąjungoje, bet ir čia pat, A- miteto “svietkai” 
merikoje, bus naudojama tik būk ta slapta komunistų 
žrflonių gerbūviui kelti.

Ginkluotų Amerikos jėgų 
vadai tuo tarpu svarsto, 
kaip pritaikyt atominę jėgą 
kariniams lėktuvams vary
ti.

Taip Washingtdno politi
kai ir karininkai atsiliepia 
į žinią, kad Sovietų Sąjun
ga jau nuo 1947 m. turi ato
minę bomba. Tokį atsaky
mą jie duoda į Sovietų pa
siūlymą Jungtinėms Tau
toms uždrausti atominių 
ginklų naudojimą ir įvesti 
griežtą tarptautinę atomi
nės gamybos kontrolę vi
suose kraštuose, taigi ir A- 
merikoje.

i

v

i

Vėliausios Žinios
Detroit. — Pranešama (einant Laisvei presan), kad 

Fordo automobilių kompanija sutiko savo lėšomis įvesti 
darbininkams senatvės pensijas po $80 iki $100 per mė
nesį. * ’

CIO unijos vadai grūmojo pašaukti 150,000 Fordo dar
bininkų streikan vidunaktį iš trečiadienio į ketvirtadie-, 
nį, jeigu kompanija atsisakys nuo reikalaujamų pensijų.

Pittsburgh. — United Steel (Plieno) korporacija žadė
jo mokėti į sveikatos apdraudos ir senatvės fondą po 10 
centų nuo kiekvienos darbo valandos; bet reikalavo, kad 
ir darbininkai įmokėjimais nuo savo algų prisidėtų prie 
fondo palaikymo.
. Kol kas unijos vadai dar neatsiliepė į korporacijos pa
siūlymą. Jie ketino pašaukti darbininkus streikan šešta
dienį šią savaitę, jeigu plieno kompanijos nesutiks vien 
savo lėšomis palaikyti tokį pensijų fondą.

Middlęton, Ohio. — Čionaitinė Armco plieno kompani
ja sutiko savo lėšomis įsteigti darbininkams senatvės 
pensijas po $100 per mėnesį. Ji samdo 4,500 darbininkų.

Washington. — Valdinis Statistikų - skaičiavimo Biu
ras pranešė, jog praeitą mėnesį maistas įvairiose valsti
jose pabrango “penktadaliu nuošimčio.”

Bonn, Vokietija. — Karinė anglų-amerikonų vyriausy
bė vakarų Vokietijai įsakė numušti markės vertę nuo da
bartiniu 30 centu iki 24 c. v v
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AMERIKA PERŠA TITO 
Į JUNGTINIŲ TAUTŲ 
SAUGUMO TARYBĄ A
Remia Kinų Tantininkų. Skundų 
Prieš Sovietų Sąjungą

Lake Success, N. Y. — 
Amerik. valdžia perša pri
imti Tito' Jugoslaviją į 
Jungtinių Tautų* Saugumo 
Tarybą, kad Tito atstovas 
užimtų vietą sovietin. Uk
rainos delegato Manuilskio, 
kurio tarnybos laikas užsi
baigia.

(Užsieninis Jugoslavijos 
ministras Ed. Kardelį 
Jungtinių Tautų seime pir
madienį plūdo Sovietų Są
jungą, tvirtindamas, kad 
Sovietai grasiną sunaikinti 
Jugoslavijos ir kitų mažų
jų šalių nepriklausomybę.)

Sovietų Sąjunga ir Len
kija siūlo Čechoslovakiją,

Kongresmanų Komitetas 
Ieško Atominių “Raganų”

Washington. — Kongres
manų zNeamerikinės Veik
los Komitetas kvotė Cali- 
fornijos Universiteto pro
fesorių Irvingą D. Foxą, ar 
jis buvo narys komunistų 
kuopelės, kuriai 'priklausę 
atominiai mokslininkai ka
ro metu. Fox Atsisakė duoti 
atsakymą į šį klausimą.

Šnipai Neamerikinio Ko- 
šnekejo,

Hitlerinė Propaganda 
Užpildo Vakarinės 
Vokietijos Spaudą

Washington. — Pranešama, kad gal Amerika atidengs 
atom-bombos sekretus Anglijai ir Kanadai, taip kad visi 
trys kraštai galėtų bendradarbiauti atominių ginklų ga
myboje prieš Sdvietų Sąjungą.

Milicija Areštuoja 
Kasyklų Streikierius, 
Gula Streiklaužius

i grupė “išdavinėjuš Rusijai 
atominius Amerikos sekre-

Galimas daiktas, jog tasai tus.” ’’ 
atomo energijos spiegimas, 
minimas Dolm 
rąštyj^ 
manomu prastas bombos spro- j 
girnų.

- O ga] Tarybų Sąjungoje 
jau ne vienas granito kalnas 
“į dulkes paverstas” tos 
mums sunkiai įsivaizduojamos 
naujosios pajėgos? I *

★ ★ ★
Skaitytojas, nuolat sekąs 

šią kolumną, jau seniau skai
tė. Vįog Tarybų Sąjunga turi 
atoiAo bomba,— anksčiau nei 
'prezidentas Truihanas paskel
bė. f

Amerikos “ekspertai,” “vis
ko Žinovai^” - atsiminkime, 
nuolat tvirtino, būk T. Sąjun
gą nepajėgsianti at^mo bom
bos pasigaminti iki 1952 me
tų.

Girdi. Tarybų Sąjungos 
pramonė esanti persilpna.

Jeigu tie ekspertai suklupo 
šituo klausimu, tai kaip žmo
gus gali jais tikėti bent ku
riuo kitu klausimu?

Tai parodo, jog mūsų eks
pertai plepa, plepa ' ir patys 
Bežino, ką jie plepa.

šitie ekspertai ‘dabar nusi- 
ekspertavo taip, • kaip 1941 
m., kai jie skelbė, būk hitleri
nės armijos pereis per Tar. 
Sąjungą, ifaip karštas peilis 
per sviesto šmotą. . .

Tuomęt jie buvo apglūšyti 
Goebbelso propagandos ?

Kas dabar jų sęnegenis taip 
sususino ?!. . .

moskrrškio eilė- m*. iv, • n • 
prezidento Tru- lltO 18^11113 DCVyillS

Vengrijos Diplomatus
Belgrad. — Jugoslavų 

Tito valdžia liepė devy
niems Vengrijos atstovybės 
nariams ;per 24 valandas 
apleisti Jugoslaviją.

Tito keršija, už tai, kad 
Vengrija, išvijo 10 Jugosla
vijos z atstovybės narių, 
kaio šnipus - žmogžudžius.

(Vengrų valdžia pareiš
kė, jog tie Tito diplomatai

Berlin. — Anglų - ameri
konų karinė vyriausybė va
karinėje Vokietijoje duoda 
pilną laisvę naciškiem laik
raščiam. Taigi tie laikraš
čiai daugiausiai ir užpildo
mi rašymais, garbinančiais 
Hitlerį ir kitus nacių' va
dus. Varoma propaganda ir 

. prieš žydus. 
-------

Hof, Vokietija. —Naciš- 
i ki vokiečiai naktį įsiveržė į 
žydų bažnyčią, sudaužė al
torių, sutrempė maldakny
ges, žydų Dovido žvaigž
dės vėliavą ir pribjauriojo 
šventnamį. p

Tatai įvyko j amerikonų 
kontroliuojamo j Vokietijos 
dalyj.

* 
suokalbiavo su kariniais A- 
merikos ir Anglijos agen
tais išžudyti Vengrijos 
Liaudies Respublikos va
dus, nuversti jos valdžią'ir 
sugrąžinti fašistinį kapita- ,. ■ "W.hzmą.

Senatoriai Kvos “Rooseveltiškas” Pažiūras 
Mintono, Kurį Trumanas Skiria į Aukšč. Teismą

Washington. — Teisinis 
Senato komitetas 5 balsais 
prieš, 4 nutarė kvosti Sher- 
maną Mintona, prezidento 
Trumano skiriamą į Aukš
čiausią Teismą, ar Minto- 
nas vis dar laikosi progre
syvių - rooseveltinių pažiū
rų.

Kuomet Mintonas buvo 
Jungtinių Valstijų senato
rius 1935 - 1941 metais, jis 
uoliai rėmė prėz. Roosevel- 
to siūlymą1 pataisyti Aukš
čiausią Teismą ir stojo už 
kitus rooseveltinius suma-

Gerai, jau ir Vatikanas sto
ja už atomo bombos kontro-

Sprogimas Taigoje pažadi
no, matyt, ir popiežių Pijų 
XII-tąjį.

Tuojau turėtų būti susitar
ta dėl to, kad atominė pajė-

£

Berlin. — Anglai - amerikonai skelbia, kad Sovietai 
rado naujus sprogstamosios atominės uraniumo medžia
gos klodus rytinėje'Vokietijoje.

ga nebūtų naudojama jokiame 
kare. •'

Dar geriau būtų, kad nie
kad nebūtų karo!

Jei tik liaudis, darbo žmo
nės, nesnaus, jei tik jie visa
me pasaulyje darbuosis,, tai 
karo nebus ir nereikės drebė
ti dėl atomo bombos!

nymus.
Toliau Mintonas buvo 

federaliu teisėju. Chicagos 
apskrityje iki šiol.

Senato komisija pirm ke
leto savaičių buvo nutarus, 
kad ji neturi teisės kvosti 
Tomą Clarką ar kitus pre
zidento skiriamus žmones į 
Aukščiausią Teismą. Clar- 
kas buvo komisijai “geras” 
tuom, kad jis, būdamas ge- 
neraliu prokuroru, karštai 
persekiojo komunistus ir 
tariamus “raudonuosius”. 
Dabar Mintono ' klausime 
Senato komisija sulaužė tą 
savo nutarimą.

Demokratų senatorių va
das Scott W. Lucas ramina 
senatinę komisiją, kad Mįn- 
tona^ pastaraisiais metais 
“atvėsęs” ir jau nesąs toks 
karštas progresistas, kaip 
prez. Roosevelto laikais. /

X.

kaip naują Saūgumo Tary
bos narį vieton Manuilskio.

Saugumo Taryba, vyriau
sia Jungtinių Tautų įstai
ga, susideda iš 11 narių. 
Penki nariai pastovūs — 
Jungtinės Valstijos, Sovie
tų Sąjunga, Anglija, Fran- 
cija ir Kinija, o šeši kiti 
keičiami.

čiango Skundas
Čiang Kai-šeko Kinijos 

tautininkų atstovas T. F. 
Tsiang kaltino Sovietų Są
jungą už tai, kad kinų liau
dininkai - komunistai laimi 
naminį karą prieš tautinin
kus. Tsiangas pasakojo, 
kad Sovietai laužą 1945 m. 
sutartį dėl draugiškumo su 
Kinija ir gręsią “politinei 
jos nepriklausomybei ir čie- 
lybei.”

Pranešama, jog Amerika 
rems Tsiango reikalavimą, 
kad Jungt. Tautų seimas 
(asamblėja) svarstytų Tsi
ango skundą prieš Sovietų 
Sąjungą.

Sinkiang Pasidavė
Kiny Liaudininkams '

Hong Kong. — Prane
šama, jog Sinkiang, milži
niška šiaurvakarinė Kini
jos provincija, pasidavė .ki
nu liaudininkams - komu- 

v

nistams.
Čiang Kai-šeko tautinin

kų valdžia Kantone kaltina 
vyriausią savo komisionie- 
rių Sinkiangui; sako, jis 
vadovavo tos provincijos 
pervedimui į .komu nistų 
rankas.

Kanton, Kinija.— Tauti
ninkų valdžia pirm keleto 
diemi pripažino, 'kad kinų 
Liaudies Armija užkariavo 
svarbųjį Amoy uostamiestį. 
Dabar gi tautininkai skel
bia, kad jie dar laikosi A- 
moy mieste ant saliukės.

Pittsburgh. — Pennsylva- 
nijos valdžia sųsiuntė vals
tijos miliciją ir policiją gin- 

, einam 
į neūnijines 

angliakašyklas . Clearfield 
srityje. Milicininkai ir poli
cininkai ginkluoti kulko
svaidžiais ir šautuvais; visa 
sritis atrodo kaiu karo lau
kas. <

Areštuota bent 17 pikie- 
tininkų, r Mainierių Unijos 
narių, kurie bandė streik
laužius šalin nuvyti. Vieti
nis teisnįas išlči 
šiną, uždrau 
meniškai kasyklas pi 
ti.

Alaska. — Kariniai Sovietų lėktuvai tėmija ir seka / streiklaužiams, 
“keleivinius” Amerikos lėktuvus, skraidančius pro Sovie- tiems dirbti 
tų apsitvirtinimus Kurillų salose.

Washington© Politikai
Laikosi Atom-Bombų

Reikalauja Žmoniškų 
Pensijų Darbininkam

Washington. — Kai tik 
prez. Trumanas pranešė, 
jog Sovietai turi atominę 
bombą, iš pradžios buvo ki
lęs sumišimas tarp Kongųe- 
to narių ir kitų politikų. Jie 
nusigando, kad Jungtinės 
Valstijos neteko tos karinės 
“pirmenybės”^ kuria didžia
vosi, manydamos, kad vien 
amerikonai teturi atominį 
ginklą. ‘ ,

Dabar, daugumas truma- 
niškų demokratų ir republi- 
konų kongresmanų ir sena
torių pradeda “atsipeikėti”' 
ir kalba prieš Sovietų siū
lymą uždrausti atominius 
ginklus. Valdinės Atomų 
Jėgos Komisijos pirminin
kas David Lilienthal šaukia 
Ameriką juo smarkiau ga
minti atomines bombas, kad 
pralenktų Sovietus.

Generolai ir admirolai 
ramina amerikiečius, kad 
ši šalis “tikrai pralenks” 
Sovietus atominėse lenkty
nėse.

New York. — Šio miesto 
gerovės komisionier. Ray
mond M. Hilliard reikalavo 
tinkamų valdinių senatvės 
pensijų darbininkams.

Kalbėdamas susirinkime 
darbo suradimo atstovų iš 
įvairių valstijų, Hilliardas 
smerkė dabartinę begėdiš
kai žemą senatvės pensiją 
— vidutiniai tik po $20 per 
mėnesį darbininkams, su
laukusiems 65 metų amž.

(Prez. Trumanas andai 
sakė, jog vidutinė senatvės 
pensija — $25.)

Hilliardas pareiškė, kad 
jeįgu būtų tinkama valdinė 
senatvės pensija, tai daba|r 
negręstų plieno darbininkų 
streikas./Pamatinis jų rei
kalavimas yra įsteigti tokią 
pensiją kompanijų lėšomis.
Dėl senatvės pensijos ren

giasi streikuoti ir automo
bilių darbininkai.

Valdžia Pripažįsta, kad 
Slėpė Bedarbių Skaičių

amas
indžionk- 

daug- 
ietuo-

Unijos priedai /skleidžia 

 

paskaluS) kadvystreikieriai 
prikaišioję dinamito po ke-- 
liais, kuriais skebai važiuo
ja į kasyklas.

Roma. — Italija 45 nuo
šimčiais aprėžė produktų- 
dirbinių {gabenimuiiš A- 
merikos.

Kinijos Liaudies Respublikos Valdžia Bus 
Aplamai Panaši į Sovietų Sąjungos

Konęresmanai Nutarė 
Pakelt Paštininkams Algą

Washington. — Kongreso 
Atstovu Rūmas 332 balsais 
prieš 2 nutarė paskirti 
$180.000,000 per metus paš
to tarnautojams ir valdi
ninkams algas pakelti.

Laiškanešiams ir kitiems 
eiliniams paštininkams bū
sianti pakelta alga $150 iki 
$300 per metus, žiūrint tar
nybos ilgio. Pradiniams pa
što tarnautojams skiriama 
$2,750 per metus.

ORAS —Giedriausi- vejas.

Washington. —■ Valdinis 
Statistikų Biuras prisipaži
no, jog pastarajame savo 
pranešime nedaskaitė mi- 
liono bedarbių ir skelbė, 
būk jų esą tik. apie 4,000,- 
000.

(CIO Elektrininkų Uni
jos skaičiuotojai atrado, 
kad bedarbiu skaičius jau 
viršija 5 milionus.)

Oklahoma City. — Okla- 
homos piliečiai per visuoti
nus balsavimus nusprendė 
ir toliau palaikyti blaivy
bės įstatymą toje valstijo
je.

Peiping, Kihija. — Kinų 
Liaudies Respublikos vy
riausybė bus aplamai pana
ši į Sovietų Sąjungos, bet 
smulkesniuose dalykuose 
bus skirtumų, — sakė ko
munistų vadas Čou En-lai, 
kalbėdamas Patariamojoje 
Politinėje . Kinų Liaudies 
konferencijoj.— Nes Soviet. 
Sąjungoje jaū panaikinti 
klasių skirtumai, o ši Liau
dies Respublika yra visų 
revoliucinių klasių sąryšis.

Čou En-lai pranešė, jog 
bus renkama Aukščiausioji 
Kinijos Liaudies Respubli
kos Taryba (seimas), pana
šiai kaip Sovietų Sąjungoje.

Peipinge • apvaloma ir 
puošiama didžioji aikštė o- 
ficialėms Liaudiškos Res
publikos įkurtuvėms \ pa
gerbti spalių mėnesio pra
džioje.

Vyriausybė’ atsišaukė į 4 
Studentų Sąjungą, kad pri
sidėtų prie aikštės paruošį- 
mo tai iškilmei. Darban a|- 
ėjo 18,000 studentų.
Patariamoji Liaudies kon

ferencija nutarė įvesti šito* ' 
kią vėliavą Kinijos Liau
dies Respublikai:

Vėliava raudona su dide
le geltona žvaigžde, o ap
link ją — keturios mažes
nės geltonos žvaigždės. Di
džioji žvaigždė ženklina 
Komunistų Partiją, o ma
žesniosios žvaigždės ręiškia 
keturias kinų klases —dar
bininkus, valstiečius, smul
kiąją buržuaziją ir ištiki
mus naujajai respublikai 
kinų kapitalistus.

Washington. — Sovietų 
Sąjunga grąžina Amerikai 
30 laivų, kurie buvo pasko
linti karo metu.

■
N.
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KAS KĄ RAŠO IR SAKO Laiškas iš Iraq’o
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• SUBSCRIPTION RATES
Cafiada 
Canada 
Foreign 
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United States, per year
United States, per 6 months $3.75
Brooklyn, N. Y., per year
Brooklyn, N.Y. per 6 months $4.00 F

$7.00

$8.00

and Brazil, per year 
and Brazil, 6 months 
countries, per year 
countries, 6 months

centruose: Bagdade, Dama
scus, Jeruzalime, Dairoj, 
Cordoboj, Toledo, Seville ir 
Granadoj. Seniausia^ uni
versitetas ir dabar gyvuo
ja Al Azhar Cai roję, kur 
šiandien mokinasi 10,000 
studentų. Įkurtas 942 me
tais. Taipgi dabar Amerik. 
ūniversitetai veikia Beirute 
ir Cairo j. Amerikos ligoni
nės yra Dhahrane, Abgaig 
ir Ras Tanura.

Bet štai man būnant Ba- 
sros mieste, Iraq, sugedo 
mano riešinis /laikrodėlis 
Chronograft, šveicariško 
darbo. Kad jį pataisyti, tu
rėjo pasiekti Lisbon, Portu- 
galijį Pirmiausia Romoje 
buvo bandyta, bet nebuvo 
mechaniko. Lisbone pataisė 
genarJr pigiai, tik už $4.- 
80.

-—^Europinis ir amerikinis 
mechanizmas, technika, in- 
žinierija ir visokia civiliza
cija toli — toli nužengus 
pirmyn dabar arabiškuose 
šalyse.

Aš čia maitinuosi Eu
ropos atgabentu maistu, ne
bandau nė ragauti arabiš
ko, nes dvo’kimas jų buvei
nėse man prijklūs.

Karščiai jW apmažėjo, 
rugpjūtį karščiausia buvo; 
veik visada 100, ir iki 124 
laipsnių pakildavo.

• Eddie

Arabiškas pasaulis: pra
dedant nuo Indijos į vaka
rus — Afganistanas, Ira
nas, Saudi Arabia, Trans- 
jor'danas, Iraq, Syria, E- 
gyptas, Libyja, Algerija ir 
Maroko. Kadaise arabai 
buvo nešėjai civilizacijos; 
apie 635 metus (Jėzaus me
tuose) arabai sumušė Bi
zantijos armijas palei Jor
daną, pietų pusėj Galilėjos 
jūros, paskum nesulaiko
mai daėjo iki Indijos ir už 
šimto metų, 732 m., užka
riavo visą Ispaniją. Tik 16- 
tam šimtmetyj’e turkai par
bloškė arabus.

Bet arabų valdymo laiko
tarpiu, kuris gana ilgas, su
kurta tų laikų nauja civili
zacija. Jie pastatė puikius 
dailės - architektųros /pa
minklus, kaip tai Umayytal 
Mosque, Damascus iiiiestĮe, 
ir Mosque of Omar, Jeruza^ 
lime. Iraq arabai pastatė 
Bagdado miestą, kur buvo 
pasaulinis pirklybos cent
ras,
Ispanijoje išvystė agrikul- 
tųrą, ią Bagdado misijos 
buvo pasiųstos Konstanti
nopoliu, iš kur graikų ir 
Bizantijos kultūra buvo 
versta į arabų kalbą, kaip 
tai, darbai Plato ir Aristo
telio; Bagdado miestas bu
vo antri Athenai. Tapo į- 
kurtos mokyklos ir kolegi
jos, ypatingai didesniuose

sabotažuos. Savo ragus jau 
.parodė. Renkant prezidiu
mą ir kai kurias komisijas 
Maskvos agentai turėjo 
“sleitą” ir bandė jį praves
ti. Bet, žinoma, to padaryti 

"negalėjo, šios sesijos pirmi
ninku yra išrinktas Carlos P. 
Romulo, Filipinų atstovas.
Parodė “ragus”, kad sta

tė savo kandidatus!?
Tas tik parodo, kaip ku

nigai supranta demokrati
ją. Jie įpratę savo parapi- 
jonams diktuoti, jie negali 
suprasti, kad Jungtinėse 
Tautose galu viešpatauti de- 
jnokratinė procedūra, ren
kant komisijas.

Tik gerai, kad toji pa
saulinė organizacija dar 
nesitvarko pagal kunigišką 
“demokratiją.”

KUNIGAI NE SAVO 
VIETOJE

Vienas skaitytojas pri
siuntė mums iškarpą iš Ne-' 
wark Evening News, rug
sėjo Ii9 dienos. Didelėmis 
raidėmis ant pirmo pusla
pio rašoma: “Kunigai ragi
na supliekti United Electri
cal Workers Unijoje kairįjį 
sparną.”

Prie straipsnio pridėti ir 
poros kunigų paveikslai. 
Skaitome:

Pariphoąers of two Orange 
Catholic churches who are 
members of the UE-C1O Lo
cal at Monroe Calculating 
Machine ' Co.,. Orange, yes
terday were urged by the 
churches to bring about the 
defeat of left wing leaders 
in the national UE. State
ments directed at the UE 
members urged them to at
tend meeting tonight and in
struct delegates to the cur
rent UE convention in Cle
veland to join the “clean 
out the leftists” movement.

Msgr. Michael A. Mėchler, 
pastor of Our Lady of the 
Valley Church, spoke at the 
early masses, and Rev. Fran
cis F. Boland, assistant past
or, at 10:30 and. 11:15.
Vadinasi, šitie kunigėliai 

kišasi į darbo unijų vidi
nius reikalus. Jie ardo dar
bininkų vienybę. Jie panau
doja sakyklą ir išpažintį te
rorizavimui unijistų.

Ar dar reikia aiškinti, 
jo’g tie kunigai kiša nosį ne

jei Į į savo reikalus?
Katalikų bažnyčios kuni- 

■ gai vis daugiau ir daugiau 
parsiduoda samdytojams ir 
griauna darbo unijas.

$8.00
$4.00
$9.00
$4.50

Entered as second class matter March Tl, 1924, at the Post Office at 
Brooklyn, N. Y., under the Act\ ot March 3, 1879.

Atomas - Ne - Atomas/ O Konferencija
/ ' Reikalinga

' . .ftDar kartą tenka priminti, jog Chicago j e spalio 1 ir 2 
dd. įvyks labai svarbi taikos konferencija, šaukiama or
ganizuotų Arųerikos darbininkų, daugiausiai, žinoma, 
unijistų. s - ' i

Konferencijoje, teko girdėti, dalyvaus ir Henry Ax 
Wallace, kuris ten, galimas daiktas, padarys svarbų pa
reiškimą dėl atominės energijos pajungimo Tarybų Są
jungoje. L5 * ’

Labai svarbu, kad ši konferencija būtų pasekminga, 
didelė ir konstruktyvinga. \

Jau atsiranda pas mus žmonių, kurie taikos palaiky- 
mcfll klausimą sprendžia perdaug pasikliaudami atomo 
bomba. Jie šitaip mano: Dabar; kai Tarybų Sąjunga 
“atrado” atominę energiją, kai tą pripažįsta net pre
zidentas Trumanas, tai4 ir kova dėl taikos palaikymo nė
ra tiek svarbi. Girdi, Amerikos ir Tarybų Sąjungos, pa
starajai pajungus atomo energiją, pajėgos susibalansa
vo, tuo būdu Amerikos karo treškėjai ir ruošėjai nedrį
siu pradėti naujo karo.

Šitokia nuomonė yra žalinga.
Turime atsiminti, jog imperialistai dažnai karą pra

deda nepaisydami net to, kad. jie jį praloš. Hitleris, pra
dėdamas karą prieš Tarybų Sąjungą, Japonijos impe- 

' rialistai, pradėdami karą prieš Jungtines Valstijas ži
nojo, kad jų'pačių karinės pajėgos nėra užtenkamai tvir
tos pasauliui užkariauti ir pavergti, bet jie karą pra- 

' dėjo!... :
Tą patį gali padaryti naujo karo provokatoriai, 

liaudis nebudės, jei ji nekovos už taikos palaikymą.
^Kitais žodžiais: atomas-ne-atomas, o Amerikos ir pa
saulio darbo žmonės privalo kovoti dėl taikos palaikymo.

Organizuotų darbininkų šaukiamoji konferencija Chi- 
cagoje kaip tik ir yra svarbus mostas kovoje už taiką.

FAŠISTAI APIE 
SAVUOSIUS

Dirvos redaktorius Tašo, 
kad jam jau išsisėmus kan
trybė dėl tūlų “visuomenės 
šulų.” Paimkime, girdi, 
“mokytą šulą”:

Laikraščių leidėjai siunčia 
jam savo leidžiamus laik
raščius, knygų leidėjai siun
čia savo, išleistas knygas, or
ganizacijos kviečia tarti žo
dį ar net ypirmininkauti di
džiuosiuose parengimuose...

- O ta^sulas, aišku, laikraš
čius,Zi<nygas—priima, kvie
timus- į' garbės Vietas — pri
ima/ ir... jo visas visuome- 
nij/s veikimas 'tuo ir pasi
baigia. Darbo ir pinigo au
kos iš jo niekas nemato. Net 
ir paprasčiausio atsilyginjmo 
—irgi nemato...

Paprasti žmoneliai .darbi
ninkėliai dažniausiai pirmie
ji skubinasi užsimokėti už 
sdvo skaitomą laikraštį, ne
paims į - ranką lietuviškos 
knygos už ją nėužsimokėjęs, 
nepraleis susirinkimo nepa- 

' aukojęs visuomeniniams dar
bams paremti. . .

O tokio
lo” popierių 
neskaitytų 
rašeių 
jam 
kad jeigu tuos dalykus pri
imi, tai reikėtų irgi 'atsily
ginti, arba.. . pranešti, kad 
“man tokių dalykų nerei
kia.” Bet kaip gi praneš— 
juk tada gali nustoti visuo
menės šulo vardo! (D., rug
sėjo .23 d.) ,
Pažangioji lietuvių vi

suomenė, aišku, tokių “šu
lų” neturi. Tie biznieriai ir 
profesijonalai, kurie remia 
pažangiečius, atsilygina už 
laikraščius ir "knygas, nie
kas jiems už dyką nieko 
nesiuntinėja.'

Kas kita pas fašistus,/ ku
rie visuomenės nepaiso,, ku
rie kiekvienas stengiasi tik 
sau naudos pasidaryti. Jie 
jokios kitos idėjos, apart 
dolerinės, nepripažįsta.

“1949

osque of Omar, Jeruza

ypte Cairo miestą,

visuomeninio šu- 
krepšis pilnas 

lietuviškų . laik- 
ir net knygų. Ir

net i galvą neateina,

Du Svarbiausi Jo Programos Punktai
Amerikos Darbo Partijos kandidatas Niujorko miesto 

majoro vietai, kongresmanas Vito Marcąntonio, parašė 
nedidelę brošiūrą, kurios yra išleista net vienas milijo
nas egzempliorių.

Brošiūroje šis darbiečių kandidatas žymi dyi priežas
tis, dėl kurių jis turįs būti išrinktas miesto majoru.

Kas gi tos do priežastys?
PIRMOJI — Amerikos Darbo Partija yra vienintelė 

partija, tarnaujanti liaudiep interesams. • ?
ANTROJI—- jis, Marcantonio, tarnauja vyriausiai 

darbo žmonių reikalams. ;
Brošiūroje Marcantonio parodo jo. oponentų politinį 

prasiradimą, • jų partijų nusenimą ir nesiskaitymą su 
darbo žmonių interesais. (

Marcantonio mano gauti šiuoąe rinkimuose 850,000 
balsų'ir tuo būdu būti išrinktu miesto majoru.

Niujorko miesto rinkiminė kampanija gerokai pagy
vėjo. Visos ’’partijos ryžtasi “eiti pas žmones” — kapita
listinės partijos rinkimų metu visuomet “eina pas žmo
nes,” atsimena, mat, kad jie gyvuoja, bet kaip greit pra
eina rinkimai, taip greit tos partijos žmones pamiršta.

Iki rinkimų dienos pasiliko dar biskelį daugiau, kaip 
vienas mėnuo — neperdaug laiko tiems, kurie nori pa
sekmingai pasidarbuoti. j

NE ŠOKT, O LIŪDĖT
Cleveland© s m e t oninė 

Dirva protestuoja, kam fa-’ 
šistinė Amerikos Lietuvių' 
Taryba savo kongreso dar- 
botvarkėn įdėjo šokių,vąka- 
ra. Galima, girdi, pavalgyti 
ir pakoncertuoti, bet šokti 
yra didelis nusidėjimas. Ko
dėl? Ogi todėl, girdi, kad 
“Visuotinas Amerikos Lie
tuvių Kbngresas” turi su
sirinkti liūdėjimui, o ne pa
silinksminimui.

Pilnai sutinkame su tokia 
Dirvos išvada. Tik liūdėti 
jų Kongresas ir susirinks,

MELAGIAI 
NESUSITARĖ
Menševikų Naujienos rug

sėjo 22 dieną rašo: 
metų gegužes 22 dienos
trėmimai”. Bet kunigų' 
Draugas rugsėjo 22 d. ra
šo: “Siaubingi lietuvių trė
mimai 1948 metų gegužės 
22 dieną.”

Melagiai nesusitarė dėl 
metų. Grigaitis pasirinko 
šiuos metus, o Šimutis pe
reitus metus. Tas jau vie
nas įrodo, kad abudu me-

Kokie Jie Smarkūs!
Jungtinių Tautų Asamblėjoje kalbėjo Čilės atstovas, 

kalbėjo Tito atstovas, kalbėjo ir Bevinas, bankrutuojan
čios Anglijos atstovas.

Visų jų kalbos tonas toks aštrus, toks išdidus, kažkoks 
pernelyg aitrus. Visi jie kalba, tarytum jie ką nors pa
tys originalaus sugalvojo, ką nors tokio atrado, kuriuo 
galėtų smarkiau užduoti Tarybų Sąjungai. Visų jų kal
bų turinys nukreiptas, žinoma, prieš Tarybų Sąjungą.

Prieš ką gi kitą jie kalbės?
^Klausant ar skaitant jų kalbas spaudoje,- žmogus gal- 

vc5?: Koks nususimas! Koks tų žmonių biednumas!
Ar jie, kažin, pagalvoja, prieš eisiant kalbėti, kad su 

jų žodžiais nieks nesiskaito, nes jie nėra originalūs, jie 
yra nudėvėti, o jų kalbos ^mintis — mintis Amerikos! 
Vykdydami Amerikos politiką, — tos Amerikos, kuri tik 
neseniai Įsakė Anglijai ir kitoms, nuvertinti savo pini
gus, —: tokie Bevinai nuduoda, būk jie vykdą savo ori
ginalią politiką. Visa tai tokio Bevino kalbą padaro dar 
mizeitaesne, dar skurdesne ir juokingesne!

Juokinga tai, kad Bevinas gavo sau draugų — Jugo
slavijos delegacija padeda jam kartoti tuos pačius nudė
vėtus, beverčius “faktus,” kurie jau buvo seniai naudoti, 
kurie iąu nuseno.

Amp tarybinį a i politikai šiandien tokie nususę, kad 
jie net nebegali sugalvoti ką nors originalesnio.

Kodėl jie, išstodami Asamblėjoje kalbėti, nepagalvoja, 
ar atsiras žmonių, kurie jų kalbų klausys ir kurie bent 
vienu jų pasakytu žodžiu tikės?!

RAGAI AR 
DEMOKRATINĖ 
TEISĖ?

Kunigų Draugui nepake
liui su jokiomis demokrati
nėmis teisėmis. Jis norį; 
kad ir Jungtinėse, Tautose

Jis nori;
J Cl JLlkVll^X LOetkj JI JL CltkJlA 

nes nieko daugiau nebetui’i. nekapitalistinėms T 
Amžinai nusidėvėjo visi būtų atimtos visokios 
blofai apie Lietuvą. Niekas ’■’Sės. 
jais nebetiki. Čia reikia tik Tašo 
karčiu ašarų. Bet labai a- ' 

V

bejotina, ar tos fašistinės a-j tų 
šaros beatgaivins baisiai ;• metinei sesijai New' Yorke, 
susmukusį Tarybos krome- i ryšku, kad Sovietų Rusijos 
lį. i atstovai ir šios sesijos darbą

’ šalims 
tei- 

Pavyzdžiui, Draugas

Prasidėjus Jungtiniu .Tau- 
i organizacijos ketvirtai

Pasaulinio Banko taryba ketvirtame metiniame savo 
posėdyje, Įvykusiame Washingtone, klausosi raporto, 
kuris ragina numažinti Europos saliu pinigų vertę. 
O prezidentas Trumanas, nors neoficialiai, ragino nu
imti muitus. Visa tai leistų mūsų šalies finansieriams ’ 
ir prekybininkams užvaldyti pasaulio rinkas ir susi
dėti kišeniun šalis, kaip tam buvo pasimota planuos^ 
Marshall© Plano, kurio rykštę jau gerokai pajuto 

t Europos žmones.

kas bus su Kinuos 
“KLAJOKLIAIS”?

Dienraščio Vilnies bend
radarbis A. Šilėnas'rašo?

Kuomet buvusioje caristi- 
nės Rusijos imperijoje įsi
steigė tarybinė valdžia, dau
gelis atsilikusių sričių gy
ventojai dar pilnai gyveno 
klajoklių gyvenimu. Kalmi- 
kai ir baškirai, buriatai, 
čunguzai, turkmėnai ir kitos 
Azijos tautos, tautelės 
gentys žymia dalimi dar 
vo klajokliai. J

Kas ten atsitiko, mes 
nome. Iš skurdaus klajoklių 
gyvenimo tos tautos ir gen
tys buvo laipsniškai per
vestos prie 
pastovios 
Tas įgalino 
kultūringą 
dieh mokyklos veikia, ir lei
dyklos leidžia daugybę kny
gų ir laikraščių tyruose, 
kur apie du trys dešimtme
čiai atgal klajokliai gyveno 
purvinose dvokiančiose pa
lapinėse.

Toks procesas prasidės ir 
Kinijoje, kuomet plačios 
sritys, kur gyvena mongoliš
ki, tuykmeniški ir tibetiški 
klajokliai bus išlaisvintos.

Klajoklių yra daugelyje 
pasaulio kraštų, ir kai ku
riuose kapitalistinio pasau
lio kraštuose jie jau perve
dami prie pastovaus gyveni
mo, bot kaip Įdtaip ! Irake, 
pavyzdžiui, valdžia įtaikė 

•- žemės ejlei arabiškai-bedui- 
niškų klajoklių genčių. Bet 
ta žemė buvo įteikta ne pa
tiems klajokliams, o genčių 
patriarchams, karaliukams, 

• emirams, Tie tokiu būdu iš 
didžių galvijų kaimenių sa
vininkų automatiškai pavir
to didžiais dvarininkais1, 
buvę klajokliai, — pusininV 
kais arba tiesiog baudžiau
ninkais - felachais. Dabar 
procesas prasideda ir Sirijo
je, kur valdžia nori atpra
tinti nuO'klajoitaų gyveni
mo Ruvaįos genties bedui
nus, kurių yra apie 125,000.

Kaip kitaip naujas socia
listinis ir senas kapitalistinis 
pasaulis riša tas pačias pro
blemas!.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

bei
bu-

laipsniškai 
žemdirbystės ir 
gyvulininkystės.
kurti pastovų 

gyvenimą, šian-

Amerikos lietuvių dar Iš
ninku spauda yra klasiniai 
sąmoningam darbininkui 
duona ir druska, — remkit 
savo spaudą!

Bibliotekininkas— *
Kultūros Kėlėjas

Nuo 1949 m. rugsėjo 1 d. 
! Vilniuje atidaromas bibliote
kinis technikumas, kuris ruoš 
kvalifikuotus bibliotekininkus 
apskričių, miestų ir moksli
nėms bibliotekoms. Be to, 
aukštai kvalifikutiems biblio
tekų darbuotojams paruošti 
nuo 1949 m. rugsėjo 1 d. prie 
Vilniaus Valstybinio universi
teto pradeda dirbti bibliote
kininkystės skyrius, kur bus 
ruošiami atsakingi mokslinių 
bei didžiųjų bibliotekų dar
buotojai ir bibliotekinio tech
nikumo dėstytojai.

‘Bibliotekinis technikumas 
yra tl-jų metų vidurinė mo
kykla. Į technikumą primami 
mokiąiai, baigę gimnazijos 
4 kl. Technikume bus praei
nama vidurinės mokyklos pro
grama iv specialūs biblioteki
niai dalykai: knygų fondų 
komplektavimas, sistematiza- 
vimas, katalogų sudarymas, 
knygų bibliotekinis apipavi
dalinimas ; bibliografinis-infor. 
mačiais darbas, būdai ir me
todai knygų fondams pažinti; 
darbo su skaitytojais metodai 
darbo planavimas bei atas
kaitos ir kt.

Bibliotekinio technikumo 
mokiniai aprūpinami. bendra
bučiu, o gerai besimokantiems 
bus duodamos stipendijos.

Baigę bibliotekinį techniku
mą gaus kvalifikuoto biblio
tekininko vardą. D. Čepas.

Literatūriniai Muziejai

Lietuvos TSR Mokslų aka
demijos Lietuvių literatūros 
instituto sistemoje šiuo metu 
yi;a trys literatūriniai muzie
jai. ' ’

Pirmasis muziejus veikia 
/Vilniuje prie paties Lietuvių 
literatūroj instituto (Antakal
nio g. 6). Jame išstatyta vi
sa eilė ffetų ir įdomių ekspo
natų, vaizduojančių senosios 

■ir /naujosios lietuvių literatū
ros raidą, lietuvių literątūros 
istorinius santykius su rusų 
literatūra, mūsų pažangio
sios revoliucinės spaudos 
plėtojimąsi, o taip pat at
skirų žymiųjų mūsų rašy
tojų gyvenimą bei literatū
rinę veiklą. Specialūs stendai 

rčia paskirti žemaitės, J. Jano
nio, V. Kapsuko, L. Giros, 
P. Cvirkos, S. Nėries ir ki-

tiems mūsų rašytojams.
Antrasis literatūrinis muzie

jus yra Kaune (Muziejaus g. 
5) ir šiuo metu baigiamas ga
lutinai įrengti atidarymui.

Šio muziejaus, įruošto bu
vusiuose Maironio rūmuose, 
penkiose salėse išstatyta taip 
pat daug vertingų ir įdomių^ 
eksponatų, liečiančių lietuvių 
literatūros istoriją. Didžiausio
je muziejaus salėje išstatomi 
^eksponatai, vaizduoją mūsų 
revoliucinę ir tarybinę litera
tūrą bei žymiuosius jos at
stovus.

Trečias literatūrinis muzie
jus — Markučių sodyba Vil
niaus priemiestyje, kur gyve
no didžiojo rusų tautos poeto 
Puškino sūnus Grigorijus ir 
kur vėliau buvo įruoštas pa
minklinis muziejus. šiomis 
dienomis muziejus su visa 
Markučių sodyba Vyriausybės 
nutarimu perduotas Lietuvos 
TSR Mokslų akademijai.

šis muziejus artimiausioje 
ateityje bus pagrindinai per
tvarkytas, išplečiant Puškino 
gyvenimo ir kūrybos ekspozi
ciją, papildant ją naujais 
eksponatais.

Naujai pertvarkant šį mu
ziejų, bus ypač plačiai pavai
zduotas Puškino poveikis 
lietuvių literatūrai.

Prie muziejaus esąs didelis 
istorinis parkas, nukentėjęs 
okupacijos ir karo metais, bus 
naujai aptvarkytas ir pavers
tas kultūrinio poilsio vieta, 
o sodybos pastatai atremon
tuoti.

Atnaujintas šis muziejus 
dar labiau pabrėš, tradicinius 
rusą—lietuvių tautų kultū
rinius ryšius ir bus vertingas 
paminklas Puškino atminimui 
mūsų respublikoje.

lektyniauja

rug p. 2 d.— 
valsčiaus ko- 
vyksta gyvos

Priekuliečiai

KLAIPĖDA, 
Tarp Priekulės 
lektyvinių ūkių
tarpusavio socialistinės lenk
tynės. Lektyniavimo dėka eilė 
valsčiaus kolūkių pasiekė pui
kių darbo rez.ultatų. Štai “Tie
sos,” “Raudonojo Spalio” ir 
“Tarybų Lietuvos” kolūkiuo
se rugiapiūtės darbai jau bai
giami. Nupjauti javai veža
mi į kluonus ir tuojau ku
liami.

Valsčiuje nukirsta 80% ru
gių.

Ketv., Rugs. 29, 1949
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Kaunas Po Penkerių Metų
Itilų — 3,5 karto, žemes ū- 
|kip inventoriaus — 3 — 4 
kartus daugiau, negu pir- 

220 milijonų rublių. Atsta- maišiais pokarinio penkme- 
tytos stambiausios miesto3čio metais. - *
įmcfnės, k. a. “Metalas”, Išaugo stachanovininkų ir 
“Neris”, “Priekalas”, “Kau- darbo žymūnų eilės. Šimtai 
no audiniai”, .“Drobė”, “In-1 stachanovininkų jau seniai 
karas”, “Lima”, “Silva”, (įvykdė penkmečio planus, 
mėsos kombinatas ir kitos 
įmonės. Buržuaziniais . lai
kais daugelis Kauno fabri
kų buvo menko gamybinio 
pajėgusio. Rekonstruavus 
daugelį įmonių, jų pajėgu
mas padidėjo du-tris kar
tus. Taip,' pavyzd., “Inka
ro” gumos gaminių fabri
kas rekonstruotas į gumos- 
avalynės kombinatų su mo
derniais technikiniais įren
gimais. Įmonės pajėgumas 
padidėjo trigubai. Mažas 
fabrikėlis “Vilkas” mecha
nizuotas ir tapo kailių siu
vimo kombinatu. Vietoje a- 
vikailių fabrikas dabartiniu 
metu išleidžia aukštos ko
kybės kailinius. Fabriko ga
myba palyginti su 1945 m.

. “Mėta- 
pradėjo ga

minti centrinio šildymo'ka
tilus, itin reikalingus gyve
namųjų namų atstatymui. 
Fabriko pajėgumas padidė
jo trigubai. Rekonstruotas 
“Ramunės” fabrikas, kuris 
išleidžia 2,5. karto daugiau 
konditerijos .gaminių, negu 
išleisdavo prie\karą. Taip 
pat rekonstruotas “Alekso
to” stiklo fabrikas. Jis žy
miai padidino stiklinių indų 
gamybų. “Kauno audinių”, 
“Trikotažo”, “Limos”, “Ko- 
tono”, “Laimės”, “Kaspino” 
ir kitų fabrikų pajėgumas 
padidėjo nuo 4 iki 10 kar
tu, v 

Pastatyta ir paleista į 
, darbų auto remonto ir mo- 

Antrų dienų po Kauno iš-1 torų remonto įmonės, du 
vadavimo partin. organiza- (duonos fabrikai, gamykla 
cijos vadovaujami darbo 
žmonės vieningai ėmėsi 
pramonės bei miesto ūkio 
atstatymo. Komunistų par
tija tarybų valdžia pakę- 
lė visus darbininku klasės 
ir darbo, inteligentijos kū
rybinius gabumus gimta
jam miestui atkurti. Visa 
tai davė galimybę greitais 
tempais užgydyti karo* ir 
vokiečių okupacijos padary
tas miestui žaizdas. Praėjo 
penkęri tarybinio Kauno 
laisvo gyvenimo metai. Pa
sikeitė miesto vaizdas, be
veik išnyko vokiečių oku
pacijos bei karo žymės.

Pramonės bei komunali
nių įmonių atstatymui, gy
venamojo fondo kapitali
niam remontui, mokslo bei 
gydymo įstaigų, prekybos 
tinklo bei kultūros švietimo 
įstaigų atkūrimui, miesto 
tvarkymui per penkerius 
metus išleista daugiau kaip

t Rašo J. MANIUŠIS
Kauno Miesto Vykdomojo Komiteto pirmininkas 

^sPrieš penkeris metus did- 
vyrtškoąįos Tarybinės Ar- 

• mijos daliniai išvadavo iš 
vokiškųjų okupantų Kauno 
miestų. Neturintis pavyz
džio tarybinės kariuomenės 
didvyriškumas išgelbėjo šį 
stambų Lietuvos pramonės 
bei kultūros centrų 
siško sugriovimo..

Vis tik vokiškieji 
rai padarė Kauno 
milžiniška medžiaginę žalą, 
siekiančių kelis šimtus mili
jonų rublių. Rudieji grobi

kai sugriovė visas stambias 
įmones, susprogdino ir su
naikino elektr. bei vanden
tiekio stotis, automatinę 
telefono stotį, geležinkelių 
mazgų bei stotį, keturis di
delius tiltus per Nejnuna ir 
Nerį. Jie išniekino ir apL 
plėšė aukštojo mokslo įstai
gas, mokyklas, ligonines, 
muziejus bei bibliotekas. 
Hitlerininkai suspėjo su-

nuo vi-

barba- 
miestui

sprogdinti ir padegti dau-| 
giau .kaip 540 gyvenamųjų, ' . « ? >...
namų, apiplėšti ir išvežti 
žaliavas bei maisto atsai^ 
gas. Gražiausios miešto 
vietos: skverai, aikštės, Vy
tauto parkas ir miesto so
das buvo sudarkyti grio
viais, apkasais bei slėptuvė
mis. Dešimtys tūkstančių 
žmonių buvo suimta ir iš
vežta į Vokietijų katorgos 
darbams. Kauno fortuose 
vokiškieji barbarai drauge 
su lietuviškaisiais buržuazi
niais - buožiniais naciona
listais žvėriškai nukankino 
ir sušaudė daugiau kaip 
šimtų tūkstančių į^-ybinių 
žmonių.
Atstatymo Pradžia

“Atrama”. Iš/ metų į metus 
auga miesto pramone, gau
sėja pramonės produkcija, 
įvairėja gaminių asortimen
tas, gerėja išleidžiamųjų 
gaminių kokybė.

Miesto pramonė jau iš
leidžia įvairius metalo dir
binius, centrinio šildymo 
katilus, e 1 e k tromotorlis, 
statybines medžiagas, įran
kius, žemės ūkio inventorių, 
popierių, baldus, degtukus, 
tekstilę, avalynę, rūbus, 
konditerijos, mėsos ir dešrų 
gaminius ir t.t.
Laimejirąai

1948 metais įvairių rūšių 
gaminių.išleista nuo 2 iki 5 
kartų daugiau, negu buvo 
pagaminta 1946 metais. 

(Štai pernai trikotažo, šilki
nių bei vilnonių medžiagų 
išleista dvigubai daugiau, 
guminės avalynės — 2,5 
karto, centrinio šildymo ka-

Federalis teisėjas Sherman Minton tapo prezidento 
Trumano nominuotas Į J. V. Aukščiausiojo Teismo 
teisėjus vieton mirusiojo Wiley Rutledge. -Minton nuo 

1941 metų tarnavo teisėju srities apeliacinio teismo 
” Chicagoje.

3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Ketv., Rugs. 29, 1949

Pavardės tokių stachanovi
ninkų, kaip kad “Metalo” 
tekintojas Tarnauskas, “Li
tuanikos” avalyninink. Pa- 
vočka, “Inkaro” fabriko 
konvejerio brigadi ni n k ė 
Kučinskaitė, statybininkai 

• broliai Liniovai, “Kauno 
audinių” audėja Zlotorins- 
kaitė, laivų remonto įmonės 
stachanovininkas Lapins
kas, “Kotono” brigadinin
kas •’ Rebinskas, “Kovos” 
fabriko daugiastaklininkė 
Solovjevaitė ir-kt., — žino
mos visoje mūsų respubli
koje. Kasmet auga gamy
bos racionalizatorių skai
čius. Vien 1948 metais Kau
no įmonėse buvo pasiūlyta 
daugiau kaip 400 racionali
zacinių sumanymų. Šiuos 
pasiūlymus pritaikius, buvo 
sutaupyta apie 2 milijonai 
rublių.

Miesto pramonė kasmet 
viršija nustatytus planus. 
Pagal bendrosios produkci
jos kiekį, jau viršytas prieš
karinis gamybos lygis.
Butų Problema

Dideli/darbai atlikti ko
munalinio - butų ūkio 
miesto tvarkymo srityse. 
Vandentiekio stotis jau tei
kia žymiai daugiau van
dens, negu prieš karų. Iš
plėstas miesto vandentiekio 
tinklas. Panemunėje pas

tatyta nauja pirtis. Atre- 
j montuotos visos pirtys ir 
skalbyklos. Jų pajėgumas 
žymiai padidintas. Žymiai 
išaugo autobusų parkas. 
Miesto gatvėse kursuoja 
lengvieji taksi. Atstatyta 
ir kapitaliniu būdu atre
montuota daugiau kaip 155 
tūkstančiai kvadratin. met
rų gyvenamojo ploto.

Kauniečiai aktyviai da
lyvauja savo gimtojo mies
to tvarkymo darbuose. Kau
niečių rankomis sutvarky
tas Vytauto parkas, miesto 
sodas, Vienybės aikštė, zo
ologijos ir botanikos sodai, 
miesto aikštės, gatvės ir 
skverai. Vien tik per 1948 
metus miesto gyventojai, 
laisvu nuo darbo laiku, ati
dirbo 220 tūkstančių valan
dų Kauno sutvarkymui. Per 
trumpų laikų miesto gat
vėse, aikštėse, skveruose ir 
parkuose pasodinta dau
giau kaip 21 tūkstantis me
džių ir 32 tūkstančiai krū
mų.
Miesto Kultūrinis Veidas

Per penkerius metus pa
sikeitė ir mi(esto kultūrinis 
veidas. Mieste naujai atida
ryti Taikomosios bei deko
ratyvinės dailės ir Kūno 
kultūros institutai. Iš Dot
nuvos į Kaunu perkelta Že
mės ūkio akademija, naujai 
atidarytos 5 specialios vi
durinės mokyklos, 10 FGA 
ir amatų mokyklų, 5 pradi
nės mokyklos, 7 gimnazijos 
ir 3 progimnazijos.

Šiuo metu mieste pp- 
skaitoma 114 aukštųjų, spe
cialių, vidurinių ir pradinių 
mokslo įstaigų. Čia mokosi 
apie 40 tūkstančių darbo 
žmonių vaikų, o tai yra dvi
gubai daugiau, negu buvo ‘ 
paskutiniais smetonin. prie
spaudos metais. Kauno uni
versitetui, Žemės ūkio aka
demijai, konservatorijai, 
mokytojų seminarijai ati
duoti geriausieji miesto pa
statai.

Tarybinė vyriausybė nuo
lat rūpinasi liaudies švieti
mu. Vis auga asignavimai 
švietimui, plečiasi mokyklų

Dalis/rendauninku ir namų savininkų mitingo New 
Yorko Rent Advisory Board viešame posėdyje, kuria
me savininkai reikalavo leisti pakelti rendas po 15 
nuošimčių neatsižvelgiant; i jau gautus ^pakėlimus po 
iškontroliavimo rendų. rRendauninkai grąsino strei- 

kais, jeigu rendas kels. Posėdin buvo suvyke apie 
r 2,000 asmenų, didelė didžiuma jų rendauninkai.

ir

tinklas, auga moksleivių 
skaičius, gerėja mokytojų 
medžiaginė padėtis.

Vien tik Kauno pradinių 
mokyklų, gimnazijų ir pro
gimnazijų reikalams kas
met skiriama daugiau kaip 
35 procentai viso miesto 
biudžeto. Šiais metais tiems 
reikalams skiriama daugiau 
kaip 20 milijomj rublių.

Aukštųjų ir specialiųjų 
vidurinių mokyklų išlai
kymui (personalo atlygini
mui, studentų stipendijoms 
ir pan.) valstybė kasmet 
skiria daugiau kaip 50 mi
lijonų rublių.

Kaune veikia .tlys teat
rai, 10 kinų, 8 muziejai,' 
pionierių rūmai, dešimtys 
bibliotekų bei skaityklų, 
muziejai. Valstybinė biblio
teka Smetonos laikais buvo 
suvaryta į “Pažangos” rū
mų rūsį. Vinco Kudirkos 
vardo biblioteka vokiečių o- 
kupacijos metu buvo visiš
kai išmesta į gatvę. Tarybų 
valdžia atidavė Centrinei 
valstybinei bibliotekai bu
vusius prekybos ir pramo
nės rūmus. Bibliotekos kny
gų fondas viršija vieną mi
lijoną egzempliorių knygų. 
Vinco Kudirkos vardo bib
lioteka yra Donelaičio gat-. 
vėje puikiuose namuose.

Per praėjusius metusi.žy- 
miai praplėstas ir pagerėjo - 
medicinos aptarnavimo tin
klas, atidarytos naujos Ii-- 
goninės, poliklinikos, grei
tosios pagalbos punktai bei 
sanatorijos. Lovų skaičius 
padidėjo daugiau, negu 3,5 
karto palyginti su lovų 
skaičiumi valstybinėse ligo
ninėse buržuaziniais lai
kais.

Smarkiai išsivystė kūno 
kultūra ir sportas. Kauno 
jaunuomenė labai mėgsta 
sportą ir pasiekė žymių re
zultatų visasąjunginėse bei 
respublikinėse varžybose. 
Kauno krepšininkai ir jau
nieji futbolininkai 
visai mūsų šaliai, 
niečių turi TSRS sporto 
meistro vardą. Per paskuti
nius metus kauniškiai spor
tininkai iškovojo 2 visasą
jungines ir 17 respublikinių 
dovanų.
duktė pašovė tėvą
KAIP VĖŽIO KANKINĮ

Stamford, Conn. — Ca
role Paight, 20 metų mer-r 
gina, atėjus į ligoninę, pa
šovė galvon-savo tėvą, ’po- 
lic. saržentą Carlą Pąightą, 
skaudžiai\sergantį vėžio li
gą. AreštudfaZUarole sako, 
jog iš pasigailėjimo šovė 
tėvą, norėdama užbaigti jo 
kančias. -

Ševikė laikoma ligoninėje 
ir tiriama jos protas. /

Gumos

žinomi
16 kau-

Toronto. — CI 
(robo) Darbininkų Uniyos 
suvažiavimas 867 balsais 
prieš 727 išrinko tą patį ži
nijai pirmininką L. S. 
Buckmasterį.

Laisvoji Sakykla
FAŠISTŲ KONGRESAS 114-tą dieną yra įdėta to jų 
Kaip sau norit, taip gal- šaukiamo kongreso progra- 

mos keturi punktai. Štai 
jie: 1. Pareikšti nepalau
žiamą organizuotosios- A- 
merikos lietuvių išeivijos 
nusistatymą išlaisvint savo 
senąją tėvynę iš priešo o- 
kūpacijos ir tuo būdu ap
saugoti lietuvių tautą nuo 
pražūties; 2. Pareikalauti 
JAV ir kitų demokratinių 
kraštų vyriausybes. bei 
Jungtinių Tautų 
ei ją pasmerkti 
žmonių žudymą, 
vardu vadinamą, 
ryti visa, kad 
žmonių naikinimas tuojau 
būtų sustabdytas; 3. Parei-- 
kalanti, kad Amerikos val
džia verstų Sovietų Sąjun
gą nedelsiant atitraukti sa
vo kariuomenę ir policiją 
iš jos neteisėtai okupuotų 
Pabaltijo1' žemių; 4. Ape
liuoti į pasaulio sąžinę ir 
kviesti visų demokratinių 
kraštų visuomenę prisidėti 
savo pastangomis prie šių 
reikalavimų įvykdymo.

Matot, Taryba reikalaus 
visų lietuvių vardu, kad 
Amerika verstų Sovietų Są
jungą pildyti tą, ko Taryba, 
geriau sakant, keli fašistu
kai, pageidauja.

Aš tiesiog nesuprantu, 
dėl ko jie savo posmuose vis 
įkergia demokratiją, kuo
met pati ta Taryba suside
da iš pačių užkietėjusių ar
šių fašistų. Žinoma, aukos 
jiems geriausia rūpi už vis
ką! Kiek į. jų šaukiamą 
kongresą suplauks aukų, 
tiek jie galės vėl rašyti, šū
kaloti apie demokratiją, ir 
“Lietuvos iš mongolų išlais
vinimą.”

O, žinoma, durnelių atsi
ras tiek ir tiek, ir aukelių 
jiems puikių sudės. Na, ir 
ką tu padarysi... kad žmo
nės dar vis savo protu neiš
moksta gyventi.

Susninkų Jurgis

Kaip sau norit, taip gal
vokit, — sako priežodis, bet 
pasivadinusi Amerikos lie
tuvių taryba turėtų paliau
ti juokinus svietą. Turiu 
mintyje jos lapkričio 4-6 
dienomis New Yorke’ šau
kiamą “visų lietuvių kong
resą,” “visų lietuvių var
du”, tarytum taryba atsto
vautu ir tuos lietuvius, ku- 
rių ji neturi. Ir kokią tiesą 
tie fašistų šmotai turi kal
bėti visų lietuvių vardu, 
kuomet patys gerai žino, 
kad jie neatstovauja nei 
pusės Amerikos lietuvių?

Jie, taip rašydami, tik pa
tys save pasistato ant juo
ko žmonių arfyse.
labo tik jonvaikių 
kuri ieško nieko 

, tus. “Keleivyje”

organiza- 
nekaltu 

genocido 
ir pada- 

tolimesnis

Tai viso 
taryba, 

nepame- 
rugsėjo

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
2,000 Dainininkų ir Šokėjų 
Apskrities Dainų Šventėje

ŠILUTĖ, birž. 30 d.—Mies
to kultūros ir poilsio parke 
įvyko Įspūdinga' ’apskrities 
dainų šventė, kurioje dalyva
vo visų apskrities valsčių , me
ninės saviveiklos kolektyvai, 
viso daugiau kaip 2 tūkstan
čiai žmonių. v

Gražiai išpuoštoje estrado
je jungtinis mišrus choras, 
diriguojamas V. Giedraičio ir 
J. Veiverio, su pasisekimu, at
liko 'Aleksandrovo “Kantatą 
apie Staliną,” Dvariono “Se
suo : 
driulio 
Stasio 
žalias” 
plojimų 
choro 
vecko . 
tįuvai” 
“Iš rytų šalelės. _____
tuziastiškai sutiko 600 vaikų 
choro atliktas dainas. Vaikų 
chorui dirigavo Vainuto pro
gimnazijos direktorius Jurgė- 
la.

Antroje šventės dalyje pa
sirodė tautinių šokių šokėjai. 
500s šokėjų atliko “Rugučių,” 
“Kalvelio” .liaudies šokius.

žydrioji Vilija,” An-
“Manon Lietuva,”

Šipikaus “Bijūnėlis
ir “Apynėlis.” Daug 

susilaukė moterų
sudainuota K. Ka- 
“Daina Tarybų , Lie- 
ir vyrų choro—švedo 

Žiūrovai en-

i Keturi -šimtai vaikų vykusiai 
į pašoko tautinius šokius “A- 
guonėlę” ir “Kalveli.”

Dainų šventę stebėjo dau
giau kaip 5 tūkstančiai žmo
nių,-'jų tarpe 400 — pirmojo 
apskrities kolūkio valstiečių 
suvažiavimo delegatų.

Vakare įvyko liaudies 
■ vaikštynės.

Kolūkiečių vaikai stoja 
Į aukštesnes mokyklas

KAIŠIADORYS, rugp. 1 d.- 
Kaišiadorių' gimnaziją šiais 
metais baigė 18 žmonių. Be
veik visi jie—kolūkiečių vai
kai. Dabar jie stoja į aukštą
sias ir specialias: respublikos 
aukso medaliu komjaunuolis 
A. Raudeliūnas, “Komjaunuo
lio” artelės valstiečio sūnus, 
nutarė mokytis Kauno univer
siteto technikos fakultete.

Kolūkiečių Karaliaus ir 
Tomkaus vaikai stoja į Vil
niaus pedagoginį ihstitutą.

Jaunosios kolūąietės Šul- 
gaitė, šeštokaitė ir Zujūtė 
pasininko žemės ūkio ir vete
rinarijos akademijas.

Į respublikos aukštąsias 
mokyklas stoja taip pat ir ki
tų apskrities gimnazijų abitu
rientai.

Per 30 metų daug pasi
keitė — žymiai pagerėjo ir 
mūsų dienraščio turinys-.

LAISVES DIENRAŠČIO
JUBILIEJAUS ATŽYMEJIMAS

Prašome įsitėmyti, kur bus siivaidintas veikalas

Mfisy Gyvenimo
\ Žaizdos"

4 veiksmų drama iš Amerikos lietuvių gyvenimo

Paraše Rojus Mizara
Jau yra rengiama vaidinimai sekamose vietose: O •

Spaliu 15 d., Montello, Mass.
Spaliu 16 d., Worcester, Mass.
Spalių 23 d., Waterbury, Conn
Lapkričio 6 d., Hartford, Conn.

jPelnas nuo šių perstatymų yra skiriamas dienraščiui Laisvei. 
Visus apšvietą branginančius žmones kviečiame pamatyti tų 
nepaprastai įspūdingų dramų ir tuom pat kartu finansiniai pa
remti s dienraštį.



GRYNOS SĄŽINES ŽMONES
Parašė P. VERŠIGORA

5-26-49

Verte N. ZIBERTAITė

WORCESTER. MASS.

(Tąsa)
Iš tokio atstumo tiktai 

š a-r v o m u š i a i galėjo pramušti 
jo geležinį apmušalą. Dalis garlaivio 
įgulos bandė prasigauti į savo krantą, 
tačiau Gorlanovo kulkosvaidžiai apšaudė 
skiriančią garlaivį nuo sausumos juostą, 
ir joje jau gulėjo daugiau negu dešimt 
lavonų. Pasilikę garlaivyje vokiečiai su
sitelkė apatinėje laivo dalyje ir atsišau- 
dinėjo. \

.Temo. Naktį jie paspruks.
. Prie Karpenkos kuopos priėjo Pav

lovskis. Jis gerai nusiteikęs, gal būt, nuo 
mūšio įKarščio, o gal nuo išgerto, bevai
šinant svečius, vieno stikliuko viršaus.

Nepastebėdamas komisaro, jis ėmė 
plūsti automatininkus. Pradžioje jis 
murmėjo pats sau, o kai kažkas iš kuo
pos jam atsikirto, ūkio dalies padėjėjas , 
visiškai įsiuto, išlipo į krantą ir atsisto
jo stačias visu ūgiu, paikiodamasis bei 
kraipydamasis.

— Pirmyn, niekšai, bailiai! — jis 
ūmai išsitraukė pistoletą.

Kuopa gulėjo ant paties kr/nto, ir ei
ti pirmyn jai, žinoma, nebuvo—kur — 
priešais buvo upė. N

Karpenka priėjo prie ūkio dalies pa
dėjėjo. Pavlovskis įnirto ir šoko piestu. 
Karpenkos veidas ėmė trūkčioti, akys 
paraudo. Jiedu stovėjo vienas priešais 
antrą, mosuodami pistoletais, ir nebuvo, 
tur būt, rusų leksikone keiksmų, kuriais 
jie nebūtų buvę vienas su antru pasikei-

ir

ar

Štai jau Pav-lovskis pagriebė Karpen- 
ką už krūtinės. Sklidęs ligi šiol po gran
dį juokas nutilo. TreČiakuopininkai ži
nojo, kad dar niekas neišdrįso’ paliesti 
pirštu jų vado. Fedia pasipurtė. Iš api- 
kaklės pabiro sagos. Pavlovskis ir Kar* 
penka stovėjo kaip buliai, pasiruošė 
trenkti kaktomis.

Peštynių pasitaikyavo pas mus ir ank
sčiau. Bet kai pešėsi vadai, o tuo labiau 
nebejauni, man visuomet kažkodėl būda
vo nesuprantamai juokinga. Visą tai bu
vo taip vaikėziška, nerimta, kad aš ne
galėjau susilaikyti nuo sprapginančio 
mane kvatojimo.

Vokiečiai nutraukė šaudymą, matyti, 
nesuprasdami, kas darosi ant kranto. ,

— Ei, bailiai, šunsnukiai, — gargėjo 
Pavlovskis. <

— Kas? Aš — bailys? — tyliai pa
klausė įsižeidęs Karpenka, įleisdamas 
šovinį į “TT”.

— Drauge komisare, jiš tuoj jį nu
šaus, — tyliai tarė Špingaletas.

Rudnįovas, liovęsis stebėti garlaivį, 
^pri^įo^prie įsikarščiavusių vadų ir atsi

stojo tarp jų,
— Šalin ginklus! Šalin, sakau! 

jis pagrasino abiem rimbu.
Karpenka, visas drebėdamas ir nepa

taikydamas pistoleto į koburą, pasitrau
kė ir atsigulė grandinėje, .veidu žemyn, 
įkniaubęs galvą į delnus.

• Panašu, labai panašu buvo į tai, kad 
jis verkė.

— O tu, senasis lapže, ko gi tau rei
kia? Eik šalin, — tvliai pksakė Pavlovs- 
kiui komisaras. ' \

— Ė, drauge komisare.v
— Eik šalin, sakau! x
— Tai fricai gi paspruks. Štai tik su

tems. '
— O ką tu jiems padarysi?.,. Per 

' vandenį atakon eisi, ar ką?
— E! — numojo ranka Pavlovskis ir 

pasitraukė į šalį. ‘
šarvomušių šūviais pavyko uždegti 

medines dalis vidury laivo. Iš iliumina- 
. torių retkarčiais kyšteldavo liepsna ir 
veržėsi dūmai. Mums nutraukus šau
dymą, iš vieno iliuminatoriaus vis daz^ 

* niau ėmė rodytis ranka, laikanti dirže
liu parištą katiliuką. Semdami vandenį 
vokiečiai, matyt, bandė užgesinti kilusį, 
gaisrą.

.Tuo laiku iš įlankos išpl 
Joje sėdėjo Serdiukas, peni 
pos gyriaus vadas, ir dar vL

/ūke valtis, 
tosios kuo- 
nas kovoto-

ir, pasikal..Pavlovskis priėjo prie jų ir, pasikal
bėjęs su jais/įlipo į valtį, sušukęs gran
dinei: — Pridenkite ugnimi, niek^aLPAš 
jums parodysiu, kaip prie Šorso kovojo,

nu-

per

Antrajai iš Eilės Menininkų 
Mokyklai Praėjus ,■

Jau keletas savaičių prabė
go nuo užsibaigimo meno mo
kyklos) kuri paliko worceste- 
fiečiams gražių įspūdžių, ir 
atminčių. Gan plačiai pareiš
kia savo mintis, įgytus įspū
džius buvę mokiniai, ir sve
čiai. Tęsiame pokalbius, mar
gus išsireiškimus abįelnąis me
no mokyklos reikalais ir mes, 
worcesteriečiaį. Mat, Olympia 
Parke įvykusios menininkų 
mokykibs per dvejus iš eilės 
metus suteikė progą iš arti 
stebėti ir jos reikalė\kalbėtis, 
būtent: Kaip sunaudotas lai
kas mokykloje ? Kiek re^ ulta- 
tu snėta parodyti ? Ko galima 
tikėtis? Kas svarbaus praleis
ta mokyklos programoje ? Ko
kio patyrimo įgijo mokyklos 
rengėiai abelnam mokyklos 

I gerinimui ateityje?
šiais ir abelnai mokyklos 

Reikalais nlačiai savo mintis 
nąreiškė draugai Bovinas, ir 
Jamison. Pridėti tenka įtiek, 
kad bendrai visi patyrėm, jog 
pasiekimui aukštos kokybės 
reikaliųgas platus, planingas 
prisirengimas.
Dvi Savaitės!

Rodos, tik kelios dienos, kaip 
mes, vvorcesteriečiai, rūpi
nomės, rengėmės didžiam dar
bu?, mokinių-svečių priėmi- 
mtfi.-^Rehgdamiesi prie to vaiz- 
davomės dvi savaites dideliu 
laiko kavalku. Ir tik mokyk
lai pasibaigus pajutom, kaip 
skubiai jos prabėgo, palikda
mos tik pagalvoti, ką suspė
jom nudirbti, kiek daugiau 
dar buvo galimybių — tiek 
daug visko įdomaus, svarbaus 
įvyko ribotu mokyklos eigos 
laiku. s

Mokyklą atlankė ir gražus 
skaičius svečių. Daugumoje, 
tai ilgų metų veteranai dart 
sbyotojai meno, kultūros dirvo
je, auklėtojai ugdytojai ūpo 

I pastangose žmogui siektis gy- 
/venlmo aujštmum žadintojai 
žmogaus darbui, vaUJam, už
tikrintam rytojui. NtjTurtem 
mokyklon vykimąs. suteikė

snargliai... — ir’ -virš Pripetės nuskar
dėjo virtuoziškas keiksmas... ' \

Valtis, plaukdama aukštyn, artėjo 
jau prie upės vingio. :

— Tai kvailys... Juk pražus, — ta
rė Rudniovas, vograudamas ir velniuo- 
damasis.

Karpenka pakėlė galvą ir, parėmęs 
delnu pasmakrę, žiūrėjo į upę.

Savo grandinėje Karpenka turėjo ke
turiolika kulkosvaidžių, iš kurių trys bu- 
Vo sunkieji.

Matyt, Serdiukas turėjo kokį nors sa
vo planą ar buvo nusitaręs su Gorlanovu. 
Kai Serdiuko ir Pavlovskio valtis, atsi
skyrusi nuo kranto žymiai aukščiau tos 
vietos, kur buvo trečiosios kuopos gran
dis, beveik • pasiekė upės vidurį^žemiau 
mūsų nuo kranto atsiskyrė antrai valtis. 
Ji taip pat greitai nuplaukė pirmyn.

— Kas ten dar? Koks vėl kvailys at
sirado? — paklausė Rudniovas.

Karpenka, stebėdamas pro binoklį 
perstatydamas jį, atsakė:

— Rodos, jūsų brolis, Kostia .-..
— Tai neišmanėliai! Sukvailiojo, 

ką jau?
— Kulkosvaidžiai, laikykit garlaivį 

taikiklyje, nešaudykit be mano signalo, 
— komandavo Karpenka, neatitraukda7 
mąs binoklio nuo'akių?

Valtys išplaukė -į atvirą vietą ir lėkė 
žemyn srove, į trapaąs reples paimda- 

jnos garlaivį.
Dvi, trys šautuvo kulkos galėjo 

gramzdinti valtį dugnan.
Laimei, vokiečiai jų nepastebėjo.
Pavlovskio valtis pirmoji persirito

upės vidurį ir, susilyginus su garlaiviu, 
ėmė leistis srove žemyn. Garlaivis stovė
jo priekiu prieš srovę. Valtis pateko į 
ramiąją erdvę, nes šaudyti į ją buvo ga
lima tik nuo atviro denio, o jis buvo 
stipriai apšaudomas nuo mūsų kranto. 
Dėl to Pavlovskis ir Serdiukas, niekie
no nekliudomi, artinosi prie garlaivio/ 
Tačiau į Kostios Rudniovo valtį, plan- 
kiančią ties užpakaliniu laivo galu/vo- p/og/'^rmu "kirt? atlankyti 
kiečiai buvo pradėję jau šaudyti. Is pra
džių buvo girdėti atskiri šautuvų šūviai, 
o paskui per ’"vandenį rėžtelėjo kulko
svaidžių serija. Tuo laiku Bakradzė spė
jo pastatyti vieną patranką, ir, kol vo
kiečiai buvo užsiėmę valtimis, aiktelėjo^ 
į laivą trys sviediniai. (

Vienas jų nugriovė dūmtraukį. Iš lai- ( 
vo išsiveržė tiršti dūmai. Bet vokiečiai/ 
spėjo gerokai apšaudyti Kostios Rudnioj 
vo valtį. Žmonių joje jau nebuvo matyti,\ 
ir ji, nešama srovės žemyn, ėmė suptis 
ant vandens. Pavlovskis spėjo tuo tarpu ‘ 
priplaukti prie garlaivio iš? priešakio ir 
paėmė geležinį indą ant abordažo. Šau
dyti iš patrankos mes daugiau nebega- , 
Įėjome, bijodami pataikyti į. savuosius. 
Pavlovskis prisiglaudė ausimi prie laivo 
apmušalo ir klausėsi. Įsiviešpatavo tyla. . 
Paskui, keberiodamasis draugų pečiais, 
ant denio’užsikorė Sirdiukas. Rankose : 
jis turėjo ištikimą rankinį kulkosvaidį, ■ 
su kuriuo niekada nesiskirdavo. Iš galu- > 
tinid iliuminatoriaus išlindo kreivas vo- ; 
kiškas automatas, ir, nematydamas prie- J 
šo, o tiktai jį nujausdamas iš šlamesio, 
tuščioje erdvele, - vokietis paleido akla ! 
laimę pusės c isko ^seriją. Pavlovskis iš 
už kampo sugriebė ranka automatą ir 
patraukė jį į save., Vokietis paleido au
tomatą, bet neišlaikė jo ir Pavlovskis. 
Juodas kreivys žlegterėjo lą^yandenį. 
Serdiukas tuo tarpu ištyrė pusę denio 
iki pat kapitono aikštelės ir iš balsų gar
so bei Jcojų tapsėjimo nustatė, kur triu
me buvo- žmonių. Jis ėmė vaikščioti po- 
denį ir pilti pro lubas kulkosvaidžio se
rijomis į garlaivio vidų, v

Kad ne duslus traškėjimas, būtų buvę 3 
galima* pagalvoti, kad žmogus vaikščioja 
su grindų šepečiu ir šluoja grindis: še
petys pašoksta jo rankose, kaip laikro
džio skambučio plaktukas. < '' ■Į

Sįerdiukas įsismagino ir nematė, kas
{toje denio pusėje, 'Įturią jam už- 

ūmtraukis ir tiltelis.‘Iš vairinio' 
žmogaus figūra.

trukdė worces-

Olympia Parką.
Skaitlingas svečių atsilan

kymas teikė worcesterieciams 
dąu/g džiaugsmo ir taip reika
lingos darbui energijos. Nors 
pareigos ir
teriečiams daugumą svečių as

meniškai sutikti, pasveikinti, 
bet ir be introdukcijų visi 
buvo taip mielai artimi, žino
mi. Juk bendra idėjinė veikla, 
pieno kultūros darbas, suvedė 
visus į Olympija Parką ben
dram kilniam tikslui-moraliai 
ir materialiai paremti meno 
mokyklą ir grupę mokinių, 
besisieldančių susilažinti su 
savo tėvų lietuvių kalyba, dai
na, tradicijom^, Wacitimi; 
pasiruošti tęsimūi, tobulinimui 
tėvų pradėto meno-kultūros 
darbo.
. ^širdingos, bendros pastan
gos iš abiejų pusių, suaugusių 
ir jaunimo, sudarė jaudinantį 
vaizdą mokinių ir svečių atsis-( 
veikinimui surengtų pietų lai
ke, Neišvengiamai visi pa jutoj 
.kad suvažiavę trumpam laį- 
kui, iš gana, toli, vienas kito 
nepažihdami, suvykę ne be 
pastangų įgytą atostogų laiką 
sunaudoti glaudžiam dainos, 
dramos, ' kalbos pažinimui ir 
meniškam pasireiškimui, čio-

ką nenuma- 
fins bendradar
be visus krūvon, 
askatino šiltam 
įiėno kultūros 
tos labui.

autria-

ei,

CLEVELANDO ŽINIOS
\  1

Visi į Šolomsko Prakalbas!

D. M. Šolomskas

nimą ir kovas už jų būvio pa
gerinimą. Festivalis' delega
tus ir publiką sužavėjo taip, 
kad jie savo aplodismentais 
mėgino sulaikyti artistus ant 
scenos kuo ilgiausiai.
Robesono Koncertas
Nebus Trukdomas

Miesto mąjoras Burke, su
sišaukęs įvairių veteranų. ir 
legijonierių viršylas, patarė 
jiems netrukdyti Paul Robe
sono mitingo, kuris įvyks 
spalio 7 d.

Vėliau ir visos veteranų 
grupės kartu paskelbė, kad 
jos stovėš^nuošaliai nuo Robe
sono mitingo ir jo netrukdys.

darėsi k 
stojo
galo^riumo pakilo žmogaus figūra.
Šliauždama, ji ėmė artėti prie dūmt^auT 
kio. Karpenka prisilietė prie binoklio,

— Tiktai sunkieji kulkosvaidžiai, ug
nies ! — sukomandavo jis.

(Bus daugiau)

nai atsiekė ir kai 
tytą. Kad 
biavimas šute! 
supažindino, ] 
šeimyniniam 
darbui, pažan

Kaip mokiniai ir .svečiai, 
taip ii’ vietiniai Xdarbuotojai 
jaudinosi atsisveikinhnui artė
jant. O sumanios jaunutės 
Shirley Ann Yuciūtės įteiktas 
keikas su dviemis žvakutėmis, 
žymintis meno mokyklos 2-me- 
tinę sukaktį, kartu linkėji/nus 
mokyklai, gyvuoti, bręsti, susi
jaudinimą visiems padidino 
tiek, kad atsisveikinimui tar
tas žodis greit nutrūko.

Tikrai gaila, kad šiame re
tos kokybės atsisveikinime ne
bebuvo čia mokiusio lietuvių 
kalbos mokytojo, tylaus, nuo
latine malonia šypsą visus

sveikinusio Jasilionies. Kuk
lus, nėnuoalsus, gamtos ap
dovanotas gabumais žmogus, 
mokąs pažint žmogų ir visą 
gamtos grožę ir jėgą į poe
ziją įpinti, buvo pampėtas ir 
jo pasigedome šiam 
me pobūvyje. y

Užbaigoje šio ' sėkmingo 
ir didelio darbo, vietinė mo
kyklos komisija velinasi tarti 
žodį visiems mokiniams ir sve
čiams. Iš savo pusės męs sten
gėmės atlikti mums skirtas 
pareigas, kiek tai aplinkybės 
leido. Atsiprašom visus, ku
riems* £ėko trūkumų, bei ne
malonumų patirti.

Ačiū visiems, padėjusioms 
šiame didžiame darbe:
Darbininkėms-j 
Darbininkams ■

E. Davidonrcnei, M. šiupe- 
nienęi, Ų. Tui$anlenei, O. Ta- 
mutienei, M. Kižienei, H. Ka- 
lakauskienei, K. Sabaliauskie
nei, J. Karsokytei, H. Janu- 
lienei, E. KanapkiehčLL. Au- 
siejienei, E. Serbentąitei, 
J. Kižytei, O. Staniu
S. Kasputienei, J. Karsokienei, 
J. Davidoniui, J. Deksniui,
E. Pačesienei, O. Serbentienei, 
A. Vasilienei, E. čiaponienei,

Už nakvynių suteikim:
O. Serbentaitei, M. Mickienei. 
M. M. JMačioniam, J. M. Pet- 
kūnam, J. D. jusiam, J. M. 
šiupėnam, V. M. Navikam,
A. E. čiaponiam, M. V. žit- 
kam, A. L. Ausiejam, E. J. 
Kanapkiam, M. J. Deksniam, 
J. M. Kižiam, S. , H. Janu
liam, L. Ausiejienei, A. Dva- 
reckienei, N. Apsiejūtei. Už 
dovanas: B. Jakaitienei už 
aukotus sūriui; Lietuvių Li
teratūros Draugijos moterų 
skyriui, So. Bostone, už pri
duotą per Simanavičienę ir 
Šukienę $18.20.'

Širdingas padėkos žodis 
vardu rengėjų ir viso pažan
gaus judėjimo Yvonai Niau- 
rienei iš • Dedham, Mass., už 
gražų perlų papuošalą, ir J.
J. Kižiui už radiją; Lietuvos 
Sūnų ir Dukterų Broliškai 
■Draugijai už suteikimą vedtui 
parko\ir salės.
' Taipgi ačiū rėmėjams, ku

rie rugpiūčio 20-tos parengime 
mokyklos 
sekamai:

Po $5 : J. Raulušaitis,' J. F. 
Repšys iš

Po $2: L. Ausiejienė,į V. 
Vilkauskas, K. Sukackienė, 
Mr. ir Mrs. Žukauskas,;, Mr. 
ir Mrs. Mitkus, E. Wallen iš 
Montello, P. Baciavičiįa, K. 
Baguckas, M. Mitkus, Mok. 
Rėmėjas, M. Baguckienė. J. 
Pocius $1.50.

Po $1.00: P. Senkevičienė,
P. Plokštis, J. Karsokals, K. 
Kasiulis, P. Barauskas, Drau
gas, P. Bartas, J. Ausiejus, 
Draugas, D. Petravičia, E. 
Pilkauskienė, J. Gerdauskas,
K. čereškienė, B. Jakaitienė,
B. Bernotienė, J. Davidonis, 
J. Jakaitis, U. Tumanienė, F. 
^ąlakjs, V. Skudas, L. žemai
tis, J. žemaitis (abu iš Hart
fordo)', L, Mąnkus, J. Green,
L. Valančiauskas, P. Sadaus-' 
kas, B. Mizara.

Po $1: J. Skeltis, P. Butkia- 
vičia, J. Walley, J. Senkus,
F. Bačys, C. Miller, J. Palio
nis, C. Brazauskas, P. Jucius, 
A. Vilčiauskas, A. Narus, P. 
Grinevičienė,
M. _ Mačionis, D. Jusius, .F. 
Petkūnas, J. Bakšys, S. Kuni- 
gauskas, J. įkliūtas, E. šip- 
man, J. Kižys, W. Seilius, H. 
V. Enrickso^, A. Kalantienė.

Po $!■: Mrs. Kellogg, P. T. 
Roman, F. Bliss, A. Jamison, 
J. Stočkus, %M. Boguckas, P. 
Gudavjpia, M. McDermott, 
M. Petkūnienė, K. Mikeliū- 
niepė, O, Serbenfienė, O. Vi- 
sockienė, O. Samulėnienč, E. 
Kąnapkicnė, J. Samulėnas, J. 
Kanapkis.

Viso suaukota $131.69.
Ačiū visiems bile formoje 

prisidėjusiems prie šio ben
drom jėgom gražiai, sėkmin
gai

Ištikrųjų mes, clevelandie- 
čiai, gana retai turime progos 
čia girdėti prakalbas, nes mes 
nepajėgiame jų surengti tan
kiau. O dabartinių . laiku 
ypatingai kada vienaip kal
bama, o kitaip daroma, kada 
kapitalistinė spauda, radijas 
ir iš sakyklų kalba apie išlai
kymą taikos ir demokratijos, 
o tikrenybėje rengiasi prie 
fašizmo ir baisaus karo, yra 
reikalinga išgirsti gerą kalbė
toją, kuris yra pasirengęs 
nuodugniai išdėstyti mums, 
kas ištikrųjų yra daroma ir 
kur mes galėsime atsidurti.

Todėl LLD 15-tos Apskri
ties Komitetas ir rengia pra
kalbas, į kurias yra pakvies
tas Lietuvių Literatūros Drau
gijos Centralinio Komiteto 
sekretorius D. M. šolomskas. 
Draugas šolomskas yra geras 
prakalbininkas ir rašytojas. 
Todėl nepraleiskime progos jį 
išgirsti.

Prakalbos įvyks pirmadienį, 
spalio/^-čią, Slovėnų Audito
rijos 
6411

'žemutinėje svetainėje, 
St. Clair Ave. Pradžia 
valandą vakare. Įžan-
Jtui,

paramai aukojo

Hartford.

Skliutienė,

atlikto' darbo. Komisija
R. Janulis, 

M* Sukackienė, 
H* Kižytė,

H. Janulytė,
J. Kižys.

policijos viršyla
Mato?yitz irgi da-

Miesto 
George J. 
vė žodį, kad jis pastatys ga
nėtinai slaptos, uniformuotos 
ir'raitos policijos, kuri palai
kysianti tvarką. “Mes tiki
me į laisvę žodžio šiame 
mieste,” pareiškė policijos 
viršininkas Matowitz.

Paul Robesono koncertas ir 
prakalbos įvyks spalio 7-tą, 
Paradise Auditoriume, 2226 
E. 55th St. Pradžia 8-tą va
landą vakare. įžanga 30 cen
tų. ‘ . J. N. S.

Philadelphia, Pa.
MIR£

apie 
vals- 
buvo
nuo

ga v
Kovinga Konferencija

Rugsėjo 17 ir 18 dienomis 
clevelandiečiai turėjo progą 
turėti savo mieste kovingą' 
nacionalę konferenciją už 
darbus bedarbiams ir prieš 
ekonominę krizę, Į konferen
ciją buvo suvažiavę delegatu, 
patarėjų ir stebėtojų 
500, kurie atstovaxo20 
tijų. ši konfe/encija' 
skirtinga sav^o sudėtimi
pirmiau Įvykusių konferenci
jų tuomiJ kad joje dalyvavo 
daug negrų, suvažiavusiu iš 
South Carolina, Georgia, Ala
bama ir \įš kitų tolimų vals
tijų. Ir jaunimas sudarė kon
ferencijos \ didžiumą. ūpas 
pas visus buvo kovingas, visi 
turėjo ko rimto pasąkyti apie 
jų valstijose esaipą padėtį ir 
visi turėjo gerų ^šmpąnymų 
tos padėties pataisymui—Itatp5 
pastoti kelią bedarbei, fašiz
mui ir karui.

Dviejų dienų konferencijai 
buvo permažai ir todėl antrą 
dieną, sekmadienyj, prisiėjo 
delegatams dirbti paskubomis 
nuo ryto iki 4-tos valandos po 
pietų, be pertraukos pietums, 
kad nuveikti, kas buvo pasi- 
brėžta, ir duoti delegatams iš 
tolimų valstijų progą parva
žiuoti“ į namus laiku, kad pir
madienio ryte galėtų stoti 
prie savo kasdieninio darbo.
Lietuviai Konferencijos , 
Neįvertino

Per abi 'konferencijos 'die
nas stengiausi surasti tarpe 
delegatų lietuvių, atvažiavu
sių iš kitų miestų •— suradau 
tik vįeųą veiklų jaunuolį Vy
tautą’Yotką, iš Chicagos; Bet 
ir tas . atstovavo Jaunų Pro
gresyvių Partija. Iš Cle'veląn- 
do irgi radosi tik dvi delega
tės nuo A. L. Moterų Kliubo.
Buvo Puikus Dainų Vakaras

šeštadienio vakare, po va
dovybe liaudies dainų mėgėjo 
Pete Seeger, jauni progresis- 
tai pastatė gražų dainų ir lo
šimo festivalį, akompanuojant 
stygų instrumentais. Jauni
mas savo dainomis ir lošimu 
perstatė darbo žmonių gyve-

Jau buvo Laisvėj pranešta, 
kad rugp. 9 d. mirė' Petras 
Kodis, gyvenęs 7625 Central 
Avė. Norėjau surinkti smulk
meniškų žinių apie velionio 
Petro gyvenimą ir darbuotę 
visuomenei, bet* nepavyko. 
Parašysiu tiek, kiek pats pa
tyriau, kuomet jis dar buvo 
gyvas.

Velionis Petras ilgoką skai
čių metų ūkininkavo. Parda
vės ūkį, įsigijo gėrimų užei
ga ant 2-ros ir Berks. Rodos, 
1937 m. mirė jo žmona. 1939 
metais apsivedė’ su Frances 
Ęačanskiene, užeigos savinin
ke. Ten jiems gerokai sekė
si vertelgystė, susikrovė ne
mažai turto.

Nor^ velionis Petras buvo 
gerokai pasiturintis, bet pa
žangiųjų veikloj aktyviai da
lyvaudavo. Dienrąščio Lais
vės vajuose kasmet gaudavo 
naujų skaitytojų, daugiausia 
ūkininkų. Jei farmei-ys netu
rėdavo pinigų, jis savo uždė
davo, o iš jo atsiimdavo ūkio 
produktais. Taipgi yra ♦pri
rašęs nemažai narių į Lietu
vių Literatūros Draugijos 10 
kuopą. Visuomet stambiai 
aukaudavo įvairiems pažan
giųjų veiklos reikalams. Buvo 
nuolatinis Laisvės ir Vilnies 
skaitytojas ir įvairių pramogų 
lankytojas.

Palaidotas gražiose Oakland
12 d.

buvo
> kapinėse, rugpiūčio 
Laidotuvių direktorius. 
Juozas Kavaliauskas .

Julė
8130

Rugpiūčio 30 d. mirė 
Bazis, 75 metų, gyveno 
Lindbergh Blvd, Palaidota 
šv. Kryžiaus kapinėse, rugsė-

3 d. Liūdinti lieka duk- 
ir du sūnūs.

jo 
te

Rugsėjo 1 dM mirė Jonas 
Kerr, metų, gyVeno 1044 
Yęadon Ave., Yeadon, Pa. 
Palaidotas Šv. Kryžiais kapi
nėse, rugsėjo 5 d. Liūdinti 
lieka žmona Marijona (Ra
manauskaitė), Asūnus ir duktė.

Rugsėjo 2 d. mirė Antanas 
Genys, 63 metų, gyveno 126 
Hoffman St. Palaidotas šv. 
Kryžiaus kapinėse, rugsėjo 8 . 
d. Liūdėsyj lieka žmona. An
tanina ir šeima. I •

Rugsėjo 10 d. mirė Motitejus 
Kalauskas, 61 metų,, gyveno 
220 Fernon Street. Palaidotas 
šv. Kryžiaus kapinėse, rug
sėjo 13 d, Liūdėsyj lieka 
žmona Marijona ir šeima. 
Laidotuvių, direktorius Juozas 
Kavaliauskas.

. S. V. Ramutis.
. į\ i" į 1 , ■ .i i 1.  ", 1 1 1  : ... ... jįi 1 1 ■■■" 1,11 - ...... ■■■■.'. . į .
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DETROITO DIENYNAS
Taip, praėjo ta šiltoji Va

sara. Ruduo. Tą taipgi ga
lima patėmyti pagal organiza
cijų susirinkimus.

Nedaug sueina. Mat, visi, 
kurie tik turi karusiusvaži
nėja grybauti. Kiti ir be ka
rų prisitaiko prie turinčiųjų.

Organizacijose gyvumo ne
simato.

Smarkiai Vedamas
Rinkimų Darbas

Progresyvės Partijos rašti
nė, tai kaip avilys arba skruz
dynas.

Vieni įtina, kiti išeina. Toks 
pat judėjimas ir kitose įstai
gose. Kongresiniuose d ištruk
tuose taipgi tąsųjį arbas varo
mas, kad ^Teįdarius kuo di
džiausias pastangas išrinki
mui į miesto tarybą Chas. A. 
Hill ir Stanley- Npwak.

Progresyvių Partijos Lietu
vių Kliubui turėtų būt užduo
tis prižiūrėti tą vedamąjį dar
bą dėl išrinkimo Hill ir N.o- 
wak. Iki šioliai mažai atydos 
nariai atkreipė ir mažai gy
vumo teparodė.

LLD Veikla
Vienintelė visame pasauly

je organizacija teširanda to
kia, kaip mūsų Lietuvių Lite
ratūros Draugija. Į ją yra 
susispietę tūkstančiai lietuvių 
Jungtinėse Valstijose ir Ka-^ 
nadoje.

Tai vienintelė organizacija, 
kuri veda kultūrinį.ir apšvie- 
tos darbą tarpe lietuvių. Ji 
išleido 55 kūrinius, visokio 
turinio, nuo savo susitvėrimo 
1915 metais.

Nėra nieko geresnio, kaip 
gera knyga pasiskaitymui, ka
da žmogus esi darbo nuvar
gintas. Atsisėdi sau vakare, 
pasiimi tą t mieląjį draugą- 
knygą ir nusiramini.

Knyga: — tai mylimiausias 
ir geriausias draugas. Jeigu 
supyksti ant jos, meti į šalį, 
ji tyli, nieko tau priešais ne
sako ir argumentų neveda..

Skaitai ją*— ji draugiškai 
viskam prijaučra, duoda pa
tarimus, nuramina* širdį ir 
jausmus 'šu didžiausiu noru, 

! nieko iš tavęs nbreikalauda- 
; ma. 

______

Knyga nustato šiandien 
žmogaus tobulumą, kultūrą. 
Be knygos mes esame tik pa
prasti, neišsivystę sutvėrimai. 
Gerai, kad lietuviai taip aukš
tai sto'vi, turėdami tokią or
ganizaciją. •

Bet toli gražu ne visi dar 
lietuviai prisideda prie tokio 
didėlio kultūrinio darbo. Ne
kūrė nežino, kad randasi 
kuopos, prie kurių jie galėtų 
prisidėti.

Kadangi lankysis Detroite 
drg. D. M. šolomskas, Centrę 
Raštininkas mūsų Literatūros 
Draugijos, tai reikia, kad vi
si nariai pabandytų padarytį 
jam surprizą, atsivesclami 
naujų narių į tuos du paren- 
giipu.

Narių galima gauti, .tą pa
rodo 188 ir 52 kp. šiais me
tais®

SEATTLE,. WASH Wilkes-Barre, Pa Montello, Mass

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

j • turi ant lūpų — KINIJĄ!

Kas atsitiko, kad apie šalį, apie kurią/taip mažai 
i mūsų šalies’spauda ir radio tekalbėdavo^ dabar rė- 
i kiama^-be paliovos? .

DcUykas 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:
r

Kinija Žengia į Laisvę
• * * ’ , >

.', Parašė D. M. ŠOLOMSKAS. < .
32 pusi., kaina 20c.

Gera nuolaida platintojams.
• Kiekvienas mąstantis žjnogus privalo tuojau įsi
gyti ir perskaityti tą svarbią brošiūrą. Jeį užsisaky
site tik po^’ieną knygelę, malonėkite .prisiųsti. 25c. 
vertės U. S. pašto stampomis, nes kainuoją persiun
timas. ■' ! . *

Užsisakydami adresuokite: . • į ■

LAISVE' .1 f I / r
427^Lorimer Street Brooklyn 6, N. Y.
L/ ,L, ' ' ■ V'...

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST

Stre Klausimais
Kada reakcionieriai perlei

do valstijinį , įstatymą1 Trip- 
Bonine aktą, turėjo mintyje, 
kad tik unijų vadai iššaukia 
streikus, neatsiklausus eilinių 
unijos narių, arba prieš tų 
narių norą išeiti į streiką.

Bet dabartiniuose 
balsavimuose, pagal 
nine aktą, dalykai 
kaip tik priešingai, 
įmonėse buvo balsuota 7 prieš 
1 už streiką, o dabartiniu lai
ku perėjo balsavimas Chrys- 
lerio įmonėse, ir pasekmės pa
sirodė 
kimą streiko.

Chryslerio įmonėse likosi 
nubalsuota 8 prieš 1 už strei-

keliuose
Trip-Bo-
pasirodė

Fordo

ar didesnės už iššau-

Visa nelaimė tik tame, kad 
unijų vadai nėra tokiais ko
vingais, kaip tie eiliniai na
riai. Politicos.

Worcester, Mass
m c-

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

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

telefonuokite: 
SHoreroad 8-9380

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

Specialistai Pritaikymui
šermenims, Vestuvėms ir Btfnkietams

Atsibuvo Teismas 
Baisios žmogžudystės

John C. McCann'^ 
tų amžiaus, gyvenąs 69 Fair
haven Rd., birželio 4 d., veik 
kaimynystėje, 111 Fairhaven 
Rd., gražiai augančią Anno 
Marie Magnusson, 9 metų 
mergaitę, įsiviliojo į savo na
mus, sakydamas, parodysiu 
gražių lėlių, užkišo gerklę, 
surišo rankas už nugaros, ly
tiniai išprievartavo, nužudė ir 
kūną įdėjo į skrynią (cedar 
chest), o pats nuėjo į judžių 
teatrą. Bet jam išėjus iš te
atro, pasitiko policiją.

Teismas tęsėsi kaip tik sa
vaitę. laiko:-prasidėjo rugsėjo 
19 d. ir baigėsi rugsėjo 24 
d. Dvylika prisaikintųjų tei
sėjų išnešė nuosprendį, kad 
McCann kaltas pirmo laipsnį'o 
žmogžudystėje, ir teisėjas 
Eugene A. Hudson paskyrė 
mirties bausmę elektros kėdė
je. Prieš, išpildymą bausmės, 
sulyg įstatymais, 
per 23 dienas 
aukštesnį valstijos

Koks tai baisus 
įvykio! McCann 
metų amžiaus, 
veteranas.

Viso to pasielgimo pėdsakai 
rodo, kad jis<;iš anksčiau buvo 
prisirengęs prie tos krimina- 
lystės papildymo. k D. J.

leidžiama 
apeliuoti į 
teismą, 
vaizdas to 
įsūnytas 5

Praeito karo

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

Paul Gustas Funeral Home,
' INC. ..'I.,

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS 
Telefonuokite dieną ar naktį 

f EVergreen 7-4774
▼□V

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

prakilniuose namųbse^be ekstra išlaidų^
Du kambariai šermenim, didelis puikiai įruoštas 

kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui, i
Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg 

. pareikalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega, 
■! "■ ' .........  l ■ ............... » » .1 ■ . .................  -t.

Philadelphia, Pa.
mirė

Mikolas Grenda, 62 metų, 
gyveno 538 N. Franklin St. 
Palaidota/ Greenwood kapi
nėse? rugsėjo 7 d.

Vladislava Skodienč, 49 
metų, gyveno Maple Shade, 
N. J. .Palaidota šv. Kryžiaus 
kapinėsėįrirgsėjo 21 d. , 

Henry/Olewnik, 29 metų, 
lenkas, ’bįvo vedęs Metuvaitę: 
Palaidotas šv. Grabo 
se, rugsėjo 20 d.'

Rugsėjo 17 d. mirė 
Monkaitis, 03 metų, gyveno 
641 Totter St,, Chester, Pa. 
Palaidotas šv. Kryžiaus kapi
nėje, rugsėjo 21 d. Liūdėsyj 
lieka sūnai Povilas ir Jonas ir 
duktė Nęlli.e, visi vedę.

Veltoms Monkaįtis buvo Ją* 
bai mandagus žmogus, todėl 
vertelgystėj jam gerai sekėsi. 
Buvo savininku ‘gėrimų užei
gos. Laidotuvių direktorius 
Charles J. Roman- (Ramą-

kapinė

Povilas

Piliečiai Sujudo dėl Žadamo 
Iškėlimo Boeing Dirbtuvės

J *

Porą savaičių al^al vietiniai 
laikraščiai ’ ir radijas pranešė 
mums labai Nemalonią žinią, 
tai kad didžioji Boeing orlai
vių dirbtuvė bus perkelta iš 
Seattle į Wichita, Kansas, ži
nia oficialė, iš Washington©, 
D. C.„ tad reiškia, kad gali 
būti teisingu. Tasr labai nu
stebino visus miesto gyvento
jus, kurių Seattle randasi virš 
puse miliono,

Boeing įsisteigė mažą dirb
tuvę po pirmo pasaulinio 
karo su pora ••šimtų darbinin
kų ir bėgyje daug metų ste
bėtinai padidėjo, ir šiandien 
budinkai užima apie 10 akrų 
plotą ir dirba 25,000 darbi
ninkų. 1 '

Pereitam kare Boeing B-17( 
maži ir greiti oro “peštukai” 
žymiai prisidėjo karo laimėji
me. ^Vėliau didžiulis B-29 
sudavė priešui paskutinį smū
gį. Taigi šio miesto gyvento
jai jaučia jautrų susirišimą, 
su Boeing dirbtuve, nes Boe-\ 
ing padėjo Seattle ant žemė
lapio, todėl, kad čia namai tų 
garsių bomberių ir karo laiku 
20 nuošimtis miesto gyvento
jų dirbo Boeife dirbtuvėj.

Išgirdus tokią > nelemtą 
naujieną, visuomenė subruzdo 
veikti; ne vien miestas, bet 
visa valstija. Susitvėrė orga- 
nizaNją “Palaikyti Boeing, 
Apginti Seattle.” Tarne va
dovauja miesto majoras W. 
F. Devįn, senatorius Warren 
Magnuson, kongresmanas H.
B. Mitchell ir daug kitų žy
mių piliečių ir miesčionių.

Toks valdžios nutarimas la
bai. surūpino ne vien darbinin
kus, bet ir biznierius, nes 
Boeing “pay roll“ siekia sep
tynis ir pusę milionų per me
nesį. Tai didelė suma pini
gų, kurią darbininkai vienaip 
ar kitaip praleidžia šiame 
mieste ir paliktų plati spraga 
_________ _2___ 2------------------

Winnipeg, Man.
C. C. F. PARENGIMAS
C. C. .F. Manitobos Lietu?, 

vių Grupė prisidėjimui prie
C. C. F.—Cooperative Com
monwealth Federation1 kandi- 
dątų išstatymo ateinančiuose 
Winnipeg miesto valdybos 
atstovų rinkimuose, kurie at
sibus spalio pabaigoje, š. m., 
kad C. C. F. kandidatus mo
raliai ir materialiai paremti, 
rengia šokių bankietą su alu- 
,mi, užkandžiais ir gražiai 
grojančia vietos lietuvių jau
nuolių orkestro muzika.

Bankietas atsibus vietos 
lietuvių klubo svetainėje, 240 
Manitoba Ave., Winnipegc, 
spalio 1 d. Pradžia 8 vai. 
vakare iki 12 vai. nakties. 
Įžaug’a $1.00 ypatai.

Garbės svečiais yra užpra
šyti ir pasižadėjo dalyvauti 
bent keli C. C. F. organizaci
jos pareigūnai, esCnti Mani- 
tobos parlamento atstovai, 
Winnipego miesto aldermanai 
ir school trusties. Tad bus ge
ra proga susipažinimui.

Parengimo .atsakomingąjį 
komitetą smdaro ant valdžios 
išduoto leidimo pasirašiusieji: 
senas C. Cf F. veikėjas-Kazys 
Beniušis ir neperseniai iš Vo
kietijos atvykusieji išvįetjntie* 
ji ekopomistas-mokytojas Jur
gis Jonuška ir žurnalistas 
Juoza^ Pronckus.

Visi Winnipego ir apylinkės 
lietuviai draugiškai prašomi 
kuoskaitlingiausiai atsilanky
ti ir savo draugus )bei pažįs- 

’tamųs atsivesti.
C. C. F. Manitoba Lietuvių 

Grupės vardu, visus jhaloniaj 
kviečiame.x Rengėjai.

atėmus tiek pinigų; nukentė
tų ir nejudihamo turto (rėal 
estate) baronai. Tada nu
pultų kainos, kurias dabar tri
gubai pakelia.

Priežastis, dėl ko žada kelti * 
Boeing į Wichita, tai esąs 

, žingsnis ’apsaugoti orlaivių 
dirbtuves nuo bombų karui 
įvykus. Bet visai arti yra di
džiausios valdžios laivyno iš
dirby stės — Bremerton Navy 
Yard, Nir rytinėje Washingto- 
nq pusėje randasi Atomic 
Energy dirbykla, viena iš di
džiausių Amerikoje. Kaip 
būtų tos vietos apsaugotos?— 
klausia žnų/nės. Ir kaip su 
šios šalies gyventojais?

Apart Boeing, mūsų mieste 
stambių fabrikų nesiranda. 
Darbą gauti sunku. Yra ke
letas plieno ir geležies dirb
tuvių ir medžio piovyklų. Kur 
dingtų tūkstančiai netekę 
darbo.? .Suvažiavo čia jų iš 
visur karo laike ir daugybė 
nusipirko namelius. Apie 
juos valdžia dabar nesirūpina.

Mūsų visuomenė, išgirdus 
tą ‘žinią, sujudo, kai širšių 

1 sukrutintas lizdas, todėl iš 
Washington, D. C., atskrido 
orlaiviu oro sekretorius W. 
Stuart Symington pasitarti su 
Boęingo viršininkais. Vėliau 
buvo laikomas susirinkimas ir 
diskusijos Olimpic viešbutyje, 
kur lankėsi miesto viršininkai, 
biznieriai-ir žymesni miesčio-A 
nys. Bombardavo Symingto- 
ną visokiais klausimais, bet- 
tas užsičiaupė burną ir tik iš 
tolo, vengdamas įsigilinti, 
apibėgo klausimą, sakydamas, 
būk tai Boeing gaus kontrak
tą dirbti B-52 Jet bomberius, 
bet kurie supranta, sako, kad 
ant tų bus mažai darbo čia 
ir kad 
viedrą, ir tiek gero iš to išė
jo.

Su dideliu žingeidumu lau
kiame kasdieną išgirsti, kad 
Boeing ‘ pasiliks mūsų mieste.

Koresp. .

tai reiškia tik lašą į

Detroit, Midi

nauskas) gražiai ir manda
giai visoms virš minėtoms lai
dotuvėms patarnavo. Bp to, 
Charlete J.. Roman praeitą sa
vaitę palaidojo 5 kitataučius, 

o~- S. V. Ramutis.

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

Newark 4, N. J. 
HVmbpWt W

Plymouth o Lietuvių Tautiš
kų Kapinių Bendrovės lotų 
savininkų ir šėrininkų pusme
tinis smsirinkimas įvyks spalio 
2 d., Lenkų Veteranų svetai

nėje, 287 E. Market St., 2 
vai. po pietų.
• Prašome visus šerininkus 
atsinešti savo senų šėrų Ka
sytes, kad būtų perkeisti ant 
naujų pagamintų Bendrovės 
c'ėrtifįkatų.

Kurie dar. negavo asesmen- 
tų knygelės, kreipkitės į su
sirinkimą arba pas finansų 
sekretorę Alvina Mack, 72 
Nesbitt St., Plymouth, Pa. 
Telefonas 9-3471.

Vakarienė, kuri yra rengia
ma spalio 16 d., Tautiškos 
parapijos svetainėje, 206 Par
rish St., yra vedama pirmyn. 
Prašome visų prisidėti prie 
šio svarbaus darbo, kad būtų 
•pasekmingas.

Kada bus finansų daugiau, 
tai bus galima palaikyti dar
bininkas ir užlaikymas žemės. 
Bus galima daug gražių dar
bų atlikti ir bus galima pa
sigrožėti savo darbais. Dė
kime pastangas sukėlimui fi
nansų, dalyvaukite parengi
me ! Bus trumpa programa, 
kurioje dalyvaus Antanas 
Bimba ir kiti Bendrovės drau
gai. Parengimas prasidės 4 
valandą po pietų.

P. L. T. K. Bendrovės 
• Komitetas.

irgi 
stato 
dra- 

žaiz-

šiemet dienraščiui Laisvei 
sueina 30 metų. Visuose mies
tuose daro jubiliejinius pami
nėjimus. Montelliečiai 
neatsilieka. LLD 6 kp. 
scenon keturių veiksmų 
mą “Mūsų Gyvenimo
dos,” parašė R. Mizara. Ak
toriai atvažiuos iš Brooklyn, 
N. Y. Įvyks spalio 15 d., 
Lietuvių Tautiško Namo apa
tinėj svetainėj.

Šitą parenginfą turėtų ma
tyti kiekvienas montellietis ir 
apylinkės lietuvis, nes tokių 
parengimų retai kada būna. 
Kurie dalyvausite,' nesigailė
site..

Prie to, dar reikia primin
ti, kad prasideda dienraščio 
Laisvės vajus su pirma diena 
spalio. Vajaus reikalu turė
tų rūpintis kiekvienas Lais
vės skaitytojas — ne tik at
sinaujinti savo prenumeratą, 
bet taipgi gauti nors po vie
ną naują skaitytoją.

Žolynas.

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

Pažaidimų Party įvyks rugsėjo 
30 d., 7:30 vai. vakare, 29 Endicott 
St. Rengia Progresyvių Partija. — 
Kviečiame atsilankyti ir linksmai 
vakarą praleisti. — Rengėjai.

MONTELLO, MASS.
LLD 6-tos kuopos susirinkimas 

įvyks pirmadienį, spalių (Oct.) 3, 
pradžia 7:30 vai. vakare, Tautiško 
Namo kambariuose. Visi nariai da
lyvaukite ir naujų atsiveskite. — 

j Gėo. Shimaitis. (216-217)Pripažįsta Spartu Sovietų 
Gamybos Kilimą

New York Times ekono
minis rašytojas pripažįsta, 
jog dabartinis Sovietų pagamina
penkmečio planas gamybai i kiek buvo planuota tiktai i- 
kelti bus šiemet įvykdytas, 1 ki 1950 metų pabaigos.

! tai yra, per ketverius me
tus. Daugelis fabrikų jau 

tiek dirbinių,

CHARLES J. ROMAN

Daugiau Nelaimingų Nuotikių
Buvo minėta spaudoje apie 

Detroito ligonius. Vieni iš jų 
jau sveiksta, bet pastarosio
mis* dienomis A. Litvinienę 
patiko nelaimė. Lipant laip
tais žemyn, paslydus išsilaužė 
koją. Draugė Litvinienė pa
stoviai buvo veikli mūsų pro- 
gresyvėse organizacijose, ir 
ląbai gaila, kad negalėsime 
jos turėti tarpe savųjų 'per 
kokį laiką, kada jos daugiau
siai reikėjo.

Draugės ir draugai neturė-. 
tų pamiršti aplankyti ją jos 
nelaimėje.

Ji randasi namuose, 6862 
Longacre St. >
Paul Robeson

Kadangi Paul Robeson da
lyvaus Detroite 8 - 1L dieno
mis spalio, tai jam įrengi
mų bus visokių - Lietuviai 
nors turėtų pasiųsti atstovus į 
tą bankietą, kurio kaina bus 
$25, ir kurie pinigai eis apgy
nimui tų 12 komunistų.

Gaukite blankas iš Civil 
Rights Kongreso, surinkite, 
ant jų $25, o paskui lai iš 
tu aukavusiu vienas liekasi 
paskirtu dalyvauti. Tas bus 
labai naudinga ir gražu. s

t Jo koncerto tikietai plati
nasi tarpe lietuvių. Tai bar
menas už 60 centų išgirsti 
mokslininką ir pagarsėjusį 
daųiorių. Rep.

Direktorius

Liūdėsio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gra
žiai moderniškaiįruošta 
mūsų šermeniil^. Mūsų 
patarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St
PHILADELPHIA, PA.

Tel. Poplar 4110

MATTHEW 
BUY

(BUYAUS
M * '

Laidotuvių Direktorius

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

JOSEPH BALKAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

TELEVISION
SHUFFLE BOARD

Telefonas į 
EVergreen 4-9407

MATTHEW P. KALIAS
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABOBIU8 

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager

(LalsniuQtas Bal samu oto jas)
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinama kainą.
Puikiai Įrengtos E|vt Koplyčios, Duodamos 

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

5 pusi.—Laisve (Liberty, Lįth- Daily) Ketv., Rugs. 22z .1949

TELEPHONE
ST AGO 2-5043

R.E8. TEL.

HY. 7-363)



Pirmas Mūšy 
Parengimas

■4

------------------ ■■■ ... : - --------------------------------------- Gražiai Prisidėjo 
Sveikatos Kultūrai

Pikietu Gelbės Graikų 
Mariu inkų Gyvybę

Iš Motery Apšvietos Klubo iKokįFėrąMokėsime po 
Susirinkiino;Parania Spaudai ar 15 c.?'

Pirmas šio sezono parengi
mas, kaip ir visuomet, b u s 
Aido Choro. Kiekvienais me
tais (ly.g ir tradiciniai) Aido 
Choras atidaro duris į mūsų 
visus parengimus.

šį kartą nebits tik šiaip 
koncertas — bet aidiečiai 
ri šauniau pasirodyti, 
jums atvaizduos scenoje 
gendą “Paparčio žiedas,”
rią retas lietuvis nėra girdė
jęs. . . I .. ‘

Ateikite visi į Kultūrinį Cen
trą, spalių 9 d. (sekmadienį), 
4 vai. po piet. pas aidiečiusi, 
o Aido Choras sutriks jums 
sielos peno. 4 H. F.-^

san
no-
Jie

ku-

Aido Choras
Vyrai choristai susirinks 

specialiai pamokai šį vakarą, 
ketvirtadienį, rugsėjo 
8-tą valandą, Laisvės 
419 Lorimer St.

Reguliarė viso choro 
•" ka įvyks penktadienį, 

jo 30-tą, 8 vai., Liber
ditorijoje. Visi nariai prašo 
mi atvykti laiku. A. B.

29-ta

pamo- 
rugsė-

Sveturgimiy Gynėjai 
Smerkia Deportavimą

Artinantis kamantinėjimui 
Betty’s Gannett, Amerikos 
Komunistų Partijos organiza
cinio sekretoriaus padėjėjos, 
Arąerikinio Sveturgimiams 
Ginti Komiteto sekretorius 
Abner Green išleido pareiški
mą, pasmerkiantį persekioji
mą, kaipo neigimą Jungtinu] 
Valstijų Konstitucijos.

Gannett kamantinėjimas 
įvyks šio penktadienio rytą,

70 Colurųbus Avenue, 
Yorke. Jinai gyvena

7 metų
Jos vy-

Laisvęje jau buvo minėta, 
jog Lietuvių Sveikatos- Kultū
ros Draugijos prelekcija, ku
rią teikė daktaras J. J. Kaš- 
kiaučius iš Newarko, gerai 
pavyko. Tema buvo “Jūsų 
Viduriai ir Jūsų Sveikata.”

Daktaras' aiškino, kaip 
maisto virškinimas prasideda 
burnoje — dantys, liežuvis ir 
gerklė pradeda darbą, o skil
vis ir žarnos jį baigia. Kad 
sveikata ar nesveikata***- daž
niausia gaunasi iš to, ką ir 
kaip suvalgome. , '

Vaisius daktaras patarė 
valgyti gerai numazgotus, net 
su muilu ir šiltu vandeniu, 
nes jie auginant laistomi su 
įvairiais chemikalais. Valgy
ti čielų grūdų duoną, Tamsiai 
rudą cukrų; vietoj kitokios 
mėsos, valgyti kepenų. Mėsą 
geriau valgyti virtą, negu 
keptą. Kiaušinius — kietai 
virtus. Viską valgyti pamažu, 
gerai sukramčius. Ir naudoti 
vitaminų, nes Amerikoje vi
taminai iš maisto būna išva
giami.

Taipgi patarė nerūkyti, ne
gerti alkoholinių gėrimų. Ir 
saulėje perdaug nesikepinti, 
nes išdžiūsta iš odos aliejai, 
oda darosi perdžiūvusi, trapi. 
Dėl persikaitinimo saulėje ga
lima pavojingai susirgti.

Ir daug ko kito sveikatai 
naudingo patarė.

Publika labai tykiai užsi
laikė iki pabaigos, susidomė
ję, patenkinti | dr. Kaškiau- 
čiaus prelekėiTą. Aukų lė
šoms padengti surinkta $36.- 
30. Prisidėjo:

Per S. Thomsonienę ir S. 
Petkienę—

B. Zaruba $2.
Po $1 : Grigas, J. Svitkū- 

ni. S. Senokas, A. Litvaitis, 
N. Kisielius,“ Cedronai, Liepie- 
nė, Eva Gailiūnas, V. Miku- 
lėnas, F. Mažilienė, S. Bet- ■

Darbo žmonių (ir progresy
vių solidarumo demonstracija 
graikams marininkam.y įvjtks 
šio ketvirtadienio, ^rugsėjo 
29-tos, popiečio 4:30, tuojau 
po darbd, ties imigracijos 
įstaigos raštine, 70 Columbus 
Ave., New Yorke.

Unijistai, American Labor 
Party nariai ir kiti liaudies 
laisvių ir demokratijos gynė
jai dalyvaus masinio pikieto 
demonstracijoje. Ji šaukia
ma gelbėti nuo mirties 24 
graikus marininkus, mūsų 
šalies Teisdarybės Depart
mento norimus išdeportuoti 
Graikijos fašistams.
Kuo Jie Prasikalto?
Ar Jie Čion Briaujasi?

Visi tie marininkai rizikavo 
savo gyvybes kartkartėmis 
plukdydami laivus mūsų ka
rui prieš fašizmą laimėti. Ir 
po karo jie tebepasiliko de
mokratais, kaip kad neišven
giamai jie tebėra darbinin
kais, o kas aršiausia bosams— 
tebėra unijistais. • Tas ir rei
kalavimas ekstra mokesties 
už viršvalandžius, geresnio 
maisto, teisės turėti laivuose 
savo komitetus buvo tais di

džiaisiais “grickais.”
Dvylika iš jų tapo areštuo

ti ant laivo Batory, jiems no
rint išvažiuot' Europon, nes 
čionai negalėjo gauti darbų 
kaipo bosų įtraukti į juoduo
sius sąrašus. Mūsų šalies val
dininkai buvo davę leidimą 
išvažiuoti, jie nevažiavo vog
čiomis. O kitus 11 areštavo 
jiems nuėjus Graikijos val
dinę raštinę protestuoti prieš 
“blacklistinimą.” Vieną areš
tavo už sekretorystę unijai.

Žuvo Gražiausioji 
“Žuvytė”

/--------------------

į • Trejų metų mergytė Amy 
1 Starke prigėrė gražiosioms 
‘ žuvytėms įrengtame prūde, 
Wellingtonir rezidencijos kie
me, Brookhaven, L .1.

Prūdai kiemuose — gražu. 
Ponų vaikams, turintiems po 
auklę, jie nepavojingi. Ta
čiau atėjusių ten dirbti žmo
nių vaikam, įknibus darbe, ne
turint kada žiūrėti savo vai
kų, tie prūdai—mirties slas
tai.

Tuo klausi ? prakalbą per 
radiją buvo pasiskyręs . pasa
kyti kongresmanas Vito Marc
antonio, ilgametis kovotojas 
už 5 centų fėrą New Yorko 
miesto subways ir kitomis 
važiuotos linijomis. Ketvir
toji iš eiles jo kalba (28-tą, 
nuo 8:30) turėjo būti iš sto
ties WMCA, 570 ant jūsų ra
dijo. .

Marčantonijus, dabar ^kan
didatas į New Yorko jniesto 
majorą American Labor Par
ty tikietu, darbininkų ir vi
sų progresyvių remiamas, pa
sižadėjo sugrąžinti 5 centų 
fėrą, kurį majoras O’Dwyer 
pakeldino nuo 5 iki 10 cen
tų. Savo kalbose ii' raštuo
se Marčantonijus parodo, 
kaip tas galima, 
tįsėta kitko, Marcaątpnio 

paSbiškia, jog taip majoras 
O’Dwyer, taip pat ir Morrisas 
kjeltų fėrą iki 15 centų,' jeigu 
jiems tekti] valdyti miestą 
sekamus 4 metus.

rengti pietus 
spalių ()

Rugsėjo 22 d., įvyko 
Brooklyno Moterų Apšvie- 
tos Klubo susirinkimas Li
berty Auditorijoje, Atlantic 
Avė? ir llOth St., 
mond Hill, N. Y.

Klubo narės turėjo vaka- 
cijas, tai yra — nelaikė 
klubo 
vasaros 
Dabar, gerai 
ir jjrui atvėsus, skaitlingai 
susirinko pilnos energijos ir 
pasiryžimo stoti prie dar
bo. Kaip d. Petrikienė kad 
sakė: dirbsim, kol mūsų 
spėkos leis; kuomet vienpš 
pavargsim, tai’ kitos tęs/m 
pradėtą darbą toliau.

Susirinkimą atidarė pir
mininkė K. Petrikienė. 
•Tvarkos vedėja išrinktu S. 
.Petkienė. Išklausyti valdy
bos raportai ir,priimti. Bu
vo perstatytai nauja narė 
d. J. Šimkiene* kuri persi
kėlė iš Philadėlphijos kuo
pos ir jau apsiėmė padėti 
dirbti laike parengime. La
bai malonu tokią draugę 
turėti mūsų klube.

Buvo raportuota, kad ser
ga viena mūsų H- 
d. Marijona? Daivis. 
d. greit pasveikti ir 

, mumis kartu Veikti.
Gavom pakvietimą daly

vauti Amerikos * Moterų 
Kongreso' rengiamame baza- 
re, kuris įvyks spalių 6, 7, sų viešniomis'. Ateinantį su 
8 diendmis, 157 Montague sirinkimą, jei ne vėlai už- 
SL, Brooklyne. Didžiuma Į baigsime, turėsime šiltos 
narių' 
vauti- 
(Laisvėje bus’ pranešta, ka- ges, nesivėluokite susirink-1 
da ir<kur susiekti),. jti. . A’., V.\

Rich-

tai . ;
susirinkimų per 3 

karatus mėnesius.
pasilsėjusios

Čepuliene, 
Vitartienė, 
Titanienč, 
Vaitkienė,

Nutarta 
sekmadienį, 
•23-čią, pietų laiku, 1 valan
dą. Ir visą pelną skirti mū
sų namo, Liberty Auditori
jos užlaikymui. Į komisiją 
ir dirbti prie prirengimo 
valgių apsiėmė Petrikięnė, 
Petkienė, Jakštienė, Šimkie
nė, Globičienė, 
Reinhardtienė, 
Kavaliūnienė, 
Kazlauskienė", 
Šmagorienė.

Kviesim d.' C. Stanislo- 
vaitienę iš Waterbury, 
Conn., teikti paskaitą. • Ko
kia tema, vėliau sužinosi
me. Bet reikia žinoti, kad 
tai bus žingeidi ne tiktai 
moterims, bet ir vyrams, 
nes d. Stanislovaitienė yra 
gabi kalbėtoja, veikianti 
tarp amerikiečių • ir plačiai 
Susipažinusį ne tik su poli
tika, bet sti visu kuom.

Mes nepamirštam ir mū
sų darbininkiškos spaudos, 
katrai labai reikalinga pa
rama. Šiuo kartu parėmėm 
dienraštį Vilnį, aukavom

Plėšikai Laimėjo 
Gerą Arsenalą .

per

ė, Klubo susirinkimai įvyk
sta trečią ketvirtadienį mė- 

esio, jau visiems žinomoj 
vietoj, Liberty Auditorijoj, 
kur galima pavalgyti lietu

 

viškų valgių. Kviečiamos ir 
ne narės ateiti ir būti ū-

pareiškę norą daly- arbatėlės ir kaip ko prie ar- 
ir važ uoti kartu bateles užsikąsti. Tai, drau-

FILMUS

9:30, 
New 
mūsų ša iki e nuo 1914, buvo 
tėvų atvežta esant 
amžiaus, iš Lenkijos.
ras yra mūsų šalie^ pilietis. 
Ją areštavo šių metų kovo 
28-tą, deportavimui. Sekamą 
dięna ja išėmė iš Ellis Island 
po $1,000 kaucija.

Green savo organizacijos 
pareiškime sako, kad “areš
tas* ir persekiojim'as Bettės 
Gannett yra dalimi deportą-. 
cijų isterijos, kuri šiandien 
siautėja mūsų šalyje ir kuri 
graso demokratinėms teisėms 
visų amerikiečių, čiagimių ly
giai kaip kad ir sveturginrių... 

“Yra priešiška visoms de
mokratinėms tradicijoms de
portuoti moterį, kuri gyvėna 
Jungtinėse Valstijose nuosep- 
tynerių jos amžiaus metų, 
nieku neprasikalto, kuri dirbo

‘ didžiumą savo gyvenimo pa- , Stanley Teatre 
gerinti šios šalies ,darbininkų j 
būvį. Mes tiktai galime j 
smerkti tokius Teisdarybės 1 
Departmento mostus perse
kioti Miss Gannett dėl jos gi
mimo svetur. Mes tiktai ga
lime pasmerkti Teisdarybės 
Departmento pastangas atim
ti nuo Miss Gannett jos teisę 
kalbėti ir tikėti kaipo ataką 
ant Teisių Biliaus ir Jungtinių 
Valstijų Konstitucijos.”

Rugsėjo '29-tą pradedamoji 
rodyti. 20th Century - Fox 
film# “Pinky” vaizduoja ne
demokratinių interesų sukurs
tytą neapykantą vienos rasės 
kitai, netėlęrdntiškumą.

Norėdafeią gyventi, gr&ži 
jauna negraitė (Jeanne Crain 
prisistato balta mergina (fR- 
moję “Pinky,” Rivoli Teatre, 
Broadway ir 49th St., New 
Yorke). Vaizduojami tos pa
kaitos
William Lundigan vaidiną jos 
mylėtini baltą dentistą. Ęthel 
Barrymore ir Ęthel Waters 
taipgi vaidina žymiose rolėse.

ta

Nuteisė Vaduojantis 
Tiktai Balsu 

' ’ J .
James Black. 35 mėtų,

po pripažintas kaltu bandy- 
\ me išprievartauti 66 metų 

amžiaus invalidę moteriškę, 
ją sumušti ir apiplėšti.

Kaltinamasis teisme buvo 
bandomas parodyti jį kalti
nusiai iš įvairių tolių,^ bet ji 

• vis sakėsi jo nematanti, ne- 
, • ' primatanti. Tačiau moteriš

kė, per perkalbėtoją, būk 
, užtikrinusi (pažinusi jo bajxtf. 

Nieko nepaabejoję dpie) jau 
nebeprimatančios 
kažin kaip 
terš klausą, 
giu mažiau 
nusprendė, 
kaltu.

ir gal ne 
begirdinčios mo- 
džiūrimanai bė- 
d vie jų valandų 
kad Black esąs

SHAUNS
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Ave., 

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

Suteikiam garbingas laidotuves. 
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.

Laidotuvių Direktoriai:

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

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

Atėjęs į Stoegėr Arms Corp, 
krautuvę, esančią 
aukšte 507 Fifth 
New York o miesto 
praėjusį antradienį, 
vyrukas pareikal 
rodyti. žvėjojin 
Tuos jisai apžiūrinėjęs per 
apie 10 minučih.

Prisitaikęs patogų momen
tą, “žvejys” atstatęs prieš 
vieną krautuvės vedėjų, Ro
bert Sauer,< revolterį. Juo 
grasindamas, nuvaręs Sauer, 
keturis ten buvusius' salesma- 
n’us vyrus, dvi merginas ir du 
kostumerius į kambariuką ga
le krautuvęs, įsakęs visiems 
sugulti ant aslos. Po to įlei
dęs krautuvėn ąavo bendrą ir 
išsinešę apie 10 parinktų re
volveriu./ .

antrame 
Avenue, 

centre, 
jaunas 

jam pa- 
įrankių.

Juškai, J. Vaznys,, S.

231 Bedford Avenue 
Brooklyn 11, N. Y. 

Tel. EVergreen 8-9770

kiehė.
Po 50 c- ■ Meškis, T. Rep

šys, J. Vengris.
Per kitus rinkėjus:
Po $.1: D'. M. šolomskas, 

J. M.
A., V. Micheįsonas, J. Dau
gėla,. P. Varnauskas, O’. Rein-i 
hardt, K. Surigaila, Kunigo- 
nis, K. Milenkevičius.

Po 50 c.: J. Vinikaitis, K. 
Joneliūnas, P. Bieliauskas, M. 
Kreivėnienė. •

Varde L. S. K. 
širdingai ačiū už

parodyti mitingų pertraukose, 
skelbia Rome Divided, Vito 
Marcantonio-, Don’t Be a 
Sucker, Whoever YPu Are, 
Deadline for Action. Indone
sia Calling, Home for the 
Brave, Magic Bullets, Life 
With Baby, The Hum&n 
Heart. Vienos iš jų moksli
nės/ kitos susipratimui auklė
tu Trumposios gaunamos vi

sai lengvomis sąlygomis, ilgo
sios^ brangesnės.

mpti kainas, užsisaky- 
ū£»tis į Contemporary 
80 Fifth Ave., New

0

sėkmėje , prietikiai.

Dabar rodo ‘‘Sing Molly, 
Sing,” taipgi “Road to Israel,” 
ir “A Vilna Legend.”

Paskelbė Salėse 
Rodomas Filmas

Angliškas darbininkų 
rastis Daily Worker, skaity
tojų/prašomas, paskelbė, gali
mas gauti rodyti salėse (16 
milimetrų, sumažinto dydžio. 
Reguliario dydžio filmoms 
rodyti reikia turėti, reguliarį 
teatrą ir daug,kainuojantį lei
dimą rodyti. Sumažintosioms 
specialių leidimų nereikia, 
gali rodyti bilę salėse, bile 
kam).

Tarpe turinčiųjų visuome
niškos vertės, patartinų rody
ti, pilno ilgio amerikiniais 
klausimais filmų, skelbia: 
Native Land, Battle of Russia, 
Blockade, 
The North 
Night. '

Tarpe užrubežinių: Girl 
217,' Ohce Therp Was ai Girl, 
Professor Mamlock, Miracle 
of Dr. Petrov, Zoya, Without 
Prejudice, The Turning Point, 
The New Gulliver, The Nu
remberg Trials, Two Anony
mous Letters (italų'), Janosik 
(čechoslavų).

Tarpe trumpųjų, tinkamų

ice and Men,
So Ends Our

dien-

Sus 
ti, • 1 
Films 
York.

New York o rendauninkams 
pavyko- atidėti svarstymą na
rdą savininkų reikalavimo 
leisti pakelti rendas 15 nuo
šimčių. Turėjęs rugsėjo 27- 
tą įvykti, tam posėdis valdi
nėje New York City Rent 
Advisory' Board’e, tapo nu
keltas į ateinantį antradienį, 
spalių 4-tą.

Draugijos 
aukas.
Mujelkd..

. MIRĖ
John Kavaliūnas, 66 metų 

amžiaus. Gyveno. County 
House gd., Clarksbbęo, N. J. 
Mirė rugsėjo 25 d. Kūnas 
pašarvotas Wagner Funeral 
Home, 58 Euclid St., Wood
bury, N. J. ' <

Laidotuvės įvyks spalių 1. 
d. Velionis paliko nuliūdimed. Velionis palik
dvi seseris Dorothy Pavlovski, 
Ahn Baioranas ir brolį Povilą. 
Laidotuvių apeigomis (fū^ina- 
si Wagner įstaiga. ’

Pašovęs save bandyme nu
sižudyti, peršovęs sau vieną 
plautį, buvęs Austrijos prin
cas Hohenlphe - Ingelfingen 
buvo operuotas New Yorke ir, 
tikimasi, pasveiksiąs. Titu
lam dabar atpigus,' milijonie
rei žmonai pasimojus nuo jo 
skirtis, jis buvęs netekęs ūpo 
gyventi.

New Yorke aręštuoti du as
menys kaltinimu, kad jie su- 
pirkę $1,400,000 vertęs aukso 
būk darymui šventų kryželių 
ir jiems retežėlių,, bet jį su
vartoję kokiam šmugeliui. 
Nuo 1934 metų auksu pre
kiauti gali tiktai valdžia. Ir 
jo pirktis leista tiktai-' turin
tiems specialius leidimus fa
brikantams, vartojantiems 
auksą gaminiams.

Liepų Žiedų 
Medus

GYDYTOJAS

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

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

Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0203

Valandos:

Laisvei 
šviežio 
Kenuo- 

bus

Bitininkas Kuncius 
atvežė didelį troką 
liepų žieddų medaus, 
kite vaisius su medum 
skaniau ir maistingiau. ... Tuo
jau kreipkitės į Laisvės įstai
gą ir 1 įsigykite šviežio me
daus.

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

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

PEIST LANE
Drugs, inc.

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

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

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. /EVergreen 7-8288

rows
rT-TO-DATE •*

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĖ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

Vandos:

Penktadieniais uždaryta

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

GERI PIETOS!
Kada norite gerų pietų, 
j kreipkitės į ■

Lorimer Coffee Shop 
Frank Domikaitis 

Savininkas
417 Lorimer Street 

Laisvas Name 
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančią! keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių

'll TDTFQ DAD 411 GRAND "STREET /jUJL I O DAIv BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ? GAMINIMO VALGIAI KASDIEN

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISIONTelefonas 
EVergreen 4-7729

j

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko

• SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVENUE BROOKLYN, N. Y
K Tel. /IVerrreen 4-9? 12

gražus pasirinkimas. 6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Ketv., Rugs. 29, 1949




