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Republikonų Kandidatas.
Jų “Liberalizmas.”
Puola L. Girą.
Pensijos Rašytojams. .

Rašo R. MIZARA

Metai XXXVIIL Dienraščio XXX.
Trečiadienį republikonų su

važiavimo gera dalis dalyvių 
baubimu sveikino Thomasą E. 
Dewey, kuomet Pennsylvani- 
jos senatorius Martin sakė no
minacijos kalbą.

Ketvirtadienį, trečiu balsa
vimu, republikonų suvažiavi
mas vienbalsiai Thomas E. 
Dewey nominavo savo partijos 
kandidatu Jungtinių Valstijų 
prezidento vietai!

Pasirodo, jog Dewey’aus 
mašina buvo gerai pašmaruo- 
ta ir joks kitų kandidatų “blo
kas” negalėjo jos sulaikyti. .

Atsiminkime: Dewey yra 
New Yorko valstijos gubema- Maskva. — Sovietų Są

jungos, Lenkijos, Čechoslo- 
vakijos ir penkių kitų de
mokratinių šalių užsieniniai 
ministrai, susirinkę Varšu
voj, pagamino sekamus pa
siūlymus dėl dalykų sutvar
kymo Vokietijoje:

Anglija, Jungtinės Vals
tijos, Francija ir Sovietų 
Sąjunga privalo įvykdyt 
savo sutartis, reikalaujan
čias panaikint vokiečių mi- 
litarizmo (karines) jėgas.

Sunkioji Ruhr srities pra
monė (vakarinėje Vokieti
joje) turi būti perimta į 
bendrą Amerikos, Sovietų, 
Anglijos ir Francijos kont
rolę tam tikram laikui.

Privalo būti įsteigta vie
ninga laikinė valdžia ištisai 
Vokietijai. Ta valdžia turi 
būti iš demokratinių partijų 
ir organizacijų atstovų; to- 

bot prieš Franklin D. j kia valdžia galėtų užtikrin- 
Rooseveltą jis atrodė tik nykš- j u, kad vokiečiai nepradės

poja ir šakoja” Wall strytas!

Republikonų partija, kaip 
ir demokratų, yra stambiojo 
kapitalo partija — partija mo
nopolistų.

Hooveris joje dar tebėra 
didvyris.

Dėl viso ko šioje partijoje 
buvo siekiamas! iškelti “libe
ralizmas,” kurį atstovavo toks 
“liberalas,” kaip buvęs Minne- 
sotos gubernatorius Stassenas.

Stassenas tiek “suliberalė- 
jo.” kad, važinėdamas po 
Jungtines Valstijas, visa gerk
le rėkė: “pasmaugti komunis
tų partiją”!...

Tas pats Dewey vyko spe
cialiai į Oregoną debatuoti su 
Stassenu komunizmo reikalu r 
Dewey turėjo “ginti” komu
nizmą nuo “liberalo”!...

Tai bent komedija!
1944 metais Dewey taipgi 

buvo nominuotas prezidento 
vietai, 1 ‘ v ™

tuk as. _ • ...
Šiemet, atsistojęs prieš 

Trumaną, — jis bus didesnis.
Bet šiemet Amerikos liaudis 

turės savo kandidatą — Hen
ry A. Wallace!. . .

Vienas žmogus Vienybėje 
bando negražiai “kibinti” mi
rusįjį Lietuvos poetą Liudą 
Girą. Esą, poetas kadaise bu
vo pasiskolinęs pas Ievą Si
monaitytę pinigų, kurių jis jai 
negrąžinęs.

O ką P. Gulbis žino, kad 
Liudas Gira jai paskolos ne
grąžino ?
’ Po karo Liudas Gira ir Si
monaitytė gyveno T. Lietuvo
je, o p. Gulbis — Vokietijoje.

Nepagrįstais, įžūliais poeto 
kaltinimais, kuris jau yra mi
ręs pats kaltintojas prisipla
ka prie negarbės stulpo!

bpi 
pa-

as-

Nesu gyvenęs Kaune, as
meniškai mažai tepažįstu Lie
tuvos rašytojų, menininkų 
dailininkų; daugiausiai jų 
žįstu tik iš jų darbų.

Bet man sakė vienas 
muo. kuris prieškarinį Kauno 
inteligentijos gyvenimą gerai 
pažino: '

— Retas ten buvo-rašytojas, 
retas menininkas, retas daili
ninkas, kuris nebūtų buvęs 
kam nors įsiskolinės. . .

Matyt, Liudas Girfi nebuvo 
išimtis.

Kaip mes nūnai vertiname 
rašytoją, aktorių, dainininką 
tapytoją bei skulptorių: su
lyg jo kūryba ar sulyg tuo, 
kiek jis kada nors (gal vargo 
verčiamas) pas ką nors pinigų

Kiekvieną vertiname sulyg 
tuo, ką jis gero sukūrė. O Liu
das Gira lietuvių tautai sukū
rė daug, daug!

Dostojevskis nuolat būdavo 
kankinamas skolų. Balzakas 
retai kada išbrisdavo iš skolų 
balos. Tačiau kultūrinio pa
saulio akyse šitie rašytojai 
niekad dėl to nesusmulkėjo.

E, kaip juokinga, kai atsi
randa liliputų, besisiekiančių

(Tąsa 5-tam puslp.) * ■

M. ‘

Darbo Žmonių 
Dienraštis 
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DEWEY NOMINUOTAS KANDIDATU PREZIDENTO VIETAI
Rytų Europos Šalys Siūlo 
Vieną Vokietijai Valdžią
Sovietai, Lenkija ir 6 Kt. Demokratiniai Kraštai Ragina 

Daryt Taiką su Vokietija, Ištraukt Talkininkų Armijas

PREZ. TRUMAN AS UŽGYRĖ 
VERSTINI REKRUTAVIM4

nepradės 
naujo užpuolikiško karo.

Turi būti padaryta taikos 
sutartis su visa Vokietija 
pagal Potsdamo konferenci
jos nutarimus; ir visos tal
kininkų armijos privalo bū
ti ištrauktos iš Vokietijos 
už vienų metų po taikos su
tarties pasirašymo.

Reikia padaryti tinkamus 
žingsnius, kad Vokietija su
mokėtų karin. atpildus ša
lims ,kurios nukentėjo nuo 
užpuolimo iš vokiečių pusės. 
Varšavos konferencija bu

vo sušaukta, kaip veiksmas 
prieš Amerikos, Anglijos,

Warren--Kandidatas i £
Vice-Prezidentus

Philadelphia. — Beinant 
Laisvei į presą, buvo pra
nešta, jog republikonų su- 
suvažiavimasz parinko Cali- 
fornijos gubernatorių Earlą 
Warreną ‘ kaip kandidatą 
Jungt. Valstijų * vice-prezi- 
dento vietai.

Warren vienbalsiai nomi
nuotas.

Fašistinė Is-
pasirašė

Madrid.
panijos valdžia 
prekybos sutartį su Angli
ja.

ATMUŠAMAS GRAIKIJOS
MONARCHISTŲ OFENSYVAS

Athenai, Graikija. —Mo
narchist komanda pripa
žįsta, jog partizanai Gram- 
mos kalnuose stabdo mo
narchist briovimąsi pir
myn. Partizanų radijas sa
kė, kad jie atmuša monar
ch istų atakas.

Amerikinė monarchistų 
artilerija ir angliški lėktu
vai bombarduoja partizanus 
kalnų viršūnėse. Monarchis- 
tai skelbia, kad jie užėmę
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Taft, Stassen ir Kt. Atidavė 
Dewey’ui Savo Balsus
Daily Worker Sako: Dewey Yra Reakcijos Įrankis Nušluot 

Naujosios Dalybos Laimėjimus ir Paruoši Šalį Karui
Francijos, Belgijos, Holan- 
dijos ir Luksemburgo nuta
rimą įkurti vakarinės Vo
kietijos valstybę, atskirai 
nuo Sovietų kontroliuoja
mos rytinės Vokietijos.

Varšavos konferencijoje 
dalyvauja Sovietų užsienio 
reikalų ministras Molotovas 
ir Albanijos, Bulgarijos, Če- 
choslovakijos, Jugoslavijos, 
Lenkijos, Rumunijos ir 
Vengrijos užsieniniai minis
trai. Sykiu yra kariniai, 
ūkiniai ir techniniai šių aš- 
tuonių kraštų atstovai.

Angliakasių Unija
Susitarsianti su , 
Kompanijomis

Washington. — Praneša
ma, kad minkštosios anglies 
kompanijos sutiko pakelti 
mainieriams algą po $1 per 
dieną. Jos taipgi pasižadėjo 
mokėti po 20 centų nuo ang
lies tono į mainierių sveika
tos - gerovės ir senatvės 
pensijų fondą. Iki šiol buvo 
mokama po 10 c. nuo tono 
į tą fondą. Menama, kad 
unijos pirmininkas John L. 
Lewis priims tuos pasiūly
mus, ir bus išvengta 400,- 
000 mainierių streiko.

Kaip Persekiojama Kpmunis- 
tii Spauda Argentinoje

Buenos Aires. — Argen
tinos komunistų laikraštis 
La Hora tapo nubaustas 
$4,000, esą, už “algų įstaty
mo peržengimą”. Fašistuor 
janti valdžia atvejų atvejais 
baudžia ir sulaiko tą laik
raštį. Nuo 1940 metų iki šiol 
jis atskirais tarpais buvo 
suspenduotas viso 29 mėne
sius.

Skelbia General; Pusdienio 
Streiką Italijoj

Roma. — Generalė Italų 
Darbo Konfederacija (uni
jų sąjunga) paskelbė visuo
tiną pusdienio streiką liep. 
2. Streikas darys spaudimą 
fabrikantam ir valdžiai, 
kad, pakeltų darbininkams 
algas.

. I

Pyrgos 4,000 pėdų aukštu
mą Konitsos srityje, bet 
partizanai atmuša juos nuo 
Ammudos ir kitų kalnų vir
šūnių.

Frontan atsilankė Ameri
kos admirolas James van 
Fleet. Amerikonų pulkinin
kai davinėja monarchistam 
nurodymus, kaip ątakuot 
partizanus.

ORAS.—Būsią vėsiau.

Washington. — Prezid. vusieji bent 12 mėnesių tai-
Trumanas pasirašė Kong
reso nutarimą dėl verstino 
kariuomenėn ėmimo. Bus 
draftuojami 21 mėnesio tar
nybai vyrai nuo 18 iki 25 
metų, jimtinai. Jų registra
vimas gali būti tuojau pra
dėtas, bet patsai rekrutavi- 
mas prasidės rugsėjo 22 d., 
kaip Kongreso nutarta.

Nuo drafto bus paliųo- 
suojami veteranai, ištarna-

kds metu arba 90 dienų lai
ke karo.

18 metų jaunuoliai, kurie 
savanoriai įstos į kariuome
nę, tai jau nebus draftuoja
mi.

Kongresas įgalino prezi
dentą atidėt rekrutavimą 
medikalių ir gfynojo moks
lo studentų, vedusių vyrų ir 
tūlų kitų.

Filipinų Valstiečių Sukilimo 
Vadas Tapo Kongreso Nariu

Manila, birž, 25. — Fili
pinų Kongresas priėmė 
kaip savo narį Luisą Taru- 
c’ą, pasidavusį valstiečių- 
Hukbalahapsų sukilimo va
dą. Taruc dvejus metus va
dovavo valstiečių kovai, rei
kalaujant žemės reformų ir 
pagerinimų valstiečiam.

Naujasis Filipinų prezi
dentas paskelbė pilną baus
mės dovanojimą visiem pa- 
siduodantiem sukilėliam.

Taruc buvo Kongresan iš
rinktas 1946 m., bet tada 
atmestas. Dabar Kongresas 
j įpriėmė, skambiai sveikin
damas.

SOVIETAI, SAKOMA, VĖL PRALEIS ANGLŲ- 
AMERIKONŲ TRAUKINIUS Į BERLYNĄ

Berlin, birž. 25;— Karinė 
Sovietų vyriausybė nutarė 
nuo ateinančio pirmadienio 
vėl leisti amerikonams ir 
anglams traukiniais ga
benti maistą ir kitus reihyy 
menis per sovietinį ruožtą 
į tas Berlyno .dalis, kurias 
užima vakariniai talkinin
kai (kaip pranešė New Yor
ko miesto radijo stotis 
penktadienio vidudienį).

Dar nėra žinios, ar sovie-

Izraeliaus Taryba 
Pasitiki Savo Valdžia

Tel Aviv. — Izraeliaus 
valstybės taryba. 24 balsais 
prieš 7 pareiškė pasitikėji
mą savo valdžiai, kuriai 
vadovauja premjeras Ben 
Gurion. 5 tarybos nariai su
silaikė nuo balsavimo.

Po pasitikėjimo pareiški
mo, sugrįžo į Ben Guriono 
kabinetą du minstrai, kurie 
buvo pasitraukę. Valdžia 
suėmė 400 karštųjų / Irgun 
kovūnų kaip sukilėlių prieš 
ją; bet pasižadėjo atleisti 
jiem bausmę. • > .

Ekskomunikuoti, kad Bal- , 
savo Suvalstybini Mokyklas

Budapest. — Tapo eksko
munikuoti (iš bažnyčios iš
braukti) katalikai Vengri
jos seimo nariai, kurie bal
savo už parapijinių mokyk
it! perėmimą į valstybės 
rankas, kaip pranešė kardi
nolo Mindszenty’o sekreto
rius.

Pranešama,Tel Aviv.
kad “nuosaikioji’’ Izraeliaus 
kariuomenė Ragana ata-< 
kuoja griežtuosius Irgun 
Zvai Leumi kovūnus ties 
Abu Kebir.' 

tai iš savo užimtos Berlyno 
dalies atidarys elektros pra
leidimą į anglų-amerikonų 
užimtą vakarinę Berlyno 
dalį.

(Sovietai sustabdė trau
kinių važiavimą iš vakarin. 
Vokietijos į Berlyną, kad 
anglai - amerikonai negalė
tų urminiai gabent naujų 
savo markių, kurias jie įve
dė savoje Vokietijos srity
je.)

Byla del Tafta Priesai
kų dar Neišspręsta

New York.— Trys fede- 
raliai teisėjai svarstė CIO 
Sandėlių Darbininkų Uni
jos bylą prieš Tafto-Hart- 
ley’o įstatymo skyrių, kuris 
reikalauja, kad unijų virši
ninkai prisiektų, jog jie nė
ra komunistai. Unijos skun
das sako, tokių priesaikų 
reikalavimas laužo Jungtin. 
Valstijų Konstituciją; todėl 
tas įstatymo skyrius priva
lo būti atmestas. 

M

Teisėjai ; dar nepaskelbė 
sprendimo. ’ J

Anglija Gaišina Dirbimą 
Pristatymą Sovietams

London. — Anglija gaiši
na siuntimą Sovietam dir
binių, kuriuos turėtų pris
tatyt jiems pagal 1947 m. 
prekybos sutartį, kaip rašo 
Sovietų ambasados laikraš
tis Londone.

ERZŪS ANGLIJOS 
MINISTRŲ POSĖDŽIAI

Anglijos ministrų kabi
netas atlaikė du nervingus 
posėdžius; svarstė, ką daryt 
dėl to, kad Sovietai sustab
dė anglų traukinių važiavi
mą per sovietinį ruožtą į 
Berlyną.

Philadelphia. — Republi- 
konų Partijos suvažiavimas 
birž. 24 d. vienbalsiai nomi
navo New Yorko valstijos 
gubernatorių Tomą E>. De
wey kandidatu į Jungtinių 
Valstijų prezidentus.

Iš pradžios keli kiti kan
didatai varžėsi su Dewey’u. 
Pirmajame balsavime už 
Dewey pasisakė 434 delega
tai ,už Taftą 224, už H. E. 
Stasseną 157, o už senatorių 
Vandenbergą 62.

Antrame balsavime De
wey gavo 515 balsų, Taftas

Trumanas Pasirašė 
$3,749,000,000 
Lėšų *Laivynui

\

Washington.— Prez. Tru
manas savo parašu užgyrė 
Kongreso priimtą bilių, ku
ris skiria karo laivynui 3 
bilionus ir 749,059,250 dole
rių per 12 mėnesių, prade
dant nuo šių metų liepos 1 
d. Už tuos pinigus, tarp 
kitko, bus pastatytas di
džiausias pasaulyje lėktuv- 
laivis, 65,000 tonų, kuris lė- 
šuos 127 milionus dolerių. 
Tas laivas galės nešioti 
atominius orlaivius.

n

Kiek Kareivių Turi Chiną 
Tautininkai ir Komunistai

Nanking. — Chinijos ka
ro ministras raportavo, jog 
tautininkai turi 2,108,000 
vyrų armiją, o chinai ko
munistai — 1,560,000 regu- 
liarės kariuomenės ir 700,- 
000 milicininkų. Bet tauti
ninkų seimo narys Wang 
Po-han pareiškė, jog tauti
ninkai turi kur kas daugiau 
kareivių, negu komunistai.

Prasideda Metinės Anglia
kasių Atostogos

Washington. — Jungtin. 
Mainierių Unija birž. 26 d. 
pradeda metines 10 dienų 
atostogas. Senoji unijos su
tartis su minkštosios ang
lies kompanijomis išsibai
gia paskutinę birželio die
ną.

CHINįJ KOMUNISTAI UŽĖMĖ 
HONANO SOSTAMIESTĮ

Nanking, Chinija. — Chi- 
nų komunistų kariuomene 
šturmavo ir užėmė Kaifen- 
gą, Honano provincijos sos
tinę ir geležinkelių mazgą, 
vidurinėje Chinijoje. Liko 
užmušta bei sunkiai sužeis
ta 30,000 Čiang Kai-šeko 
kareivių ir oficierių. Tarp 
užmuštųjų yra ir tautinin
kų generolas Liu Mou-en, 
Honano gubernatorius. Tik 
dalis Čiango kariuomenės 

274, Stassen 149, Vanden
berg 62. Už generolą Mac- 
Arthurą buvo vieną sykį 
paduota' 7 balsai, o kitą 1.

Sesijos pertraukoje Taf
to - Stasseno šalininkai pa
matė, kad nepajėgs “sustab
dyt Dewey’o”, ir nutarė pa
siduoti. Tuomet visi kandi
datai pervedė savo balsus 
Dewey’ui. Tada jis ir nomi
nuotas visais 1,094 balsais.
žada “Apvalyt” Washing- 

toną
Priimdamas nominaciją, 

Dewey pareiškė, jog jis dar
buosis “teisingai pasaulinei 
taikai įvykdyti ir išlaiky
ti.”

Tikėdamasis tapti išrink
tu, Dewey pasižadėjo “ap- ‘ 
valyti Washington© valdžią 
ir pašalinti iš valdinių tar
nybų visus (vadinamus) ko
munistus.”

Dewey jau antru kartu i 
kandidatuoja į prezidentus. i 
Rooseveltas laimėjo prieš jį 
1944 m. prezidentinius rin-- 
kimus.

Dar niekuomet pirmiau 
republikonai nebuvo nomi- .. 
navę tokio kandidato į pre
zidentus, kuris sykį prakišo 
rinkimus.

Dewey, advokatas iš pro
fesijos, yra 46 metų am
žiaus, kilęs iš turtingų Mi- 
chigano farmerių. Savo lai
ku jis buvo specialis New 
Yorko prokurčras prieš kri-' 
niinalistų šaikas.
KĄ REIŠKIA DEWEY’O 
PARINKIMAS

New Yorko Daily Wor
ker rašo:

— Republikonų Partijos 
suvažiavimas parinko De
wey, kad neštų vėliavą, ku
rioj įrašyta: “Nušluot žmo
nių laimėjimus; pasiektuą 
prie Naujosios Dalybos”, ir 
“Paruošt Jungtines Valsti
jas reakcijai ir karui.”

f
IJti

PAKELTOS GELEŽINKE
LIEČIAMS PENSIJOS ♦

Washington. — Prezid. 4 
Trumanas pasirašė Kongre
so nutarimą, kuris 20 nuo
šimčių pakelia pensijas ge
ležinkelių darbininkam-tar- 
nautojam.

ištrūko iš Kaifengo. Kitus 
komunistai paėmė nelais
vėn. i

“Seimo” nariai kritikavo 
Čiang Kai-šęką, kad jis ne- 
gąbiai kišasi į karo veiks
mus ir kenkia komandie- 
riam “laimėti mūšius”. Vie- * 
nas seimo narys, Wang Po- 
han sakė: — Tautininkų ka
reiviai nežino, del ko jie ko
voja; todėl komunistai ima. 
viršų.
/
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Ne Kokie Dalykai Izraeliaje
Per metų eilę Palestinoje v&ikė dvi slaptos kovūnų 

organizacijos: Irgun ir Stern. Irguno organizacija buvo 
kur kas didesnė, tvirtesnė, bet abi organizacijos, abi ko
votojų grupės buvo nukreiptos prieš anglus imperialistus 
ir arabus teroristus.

Palestinoje veikė ir trečia žydų kovūnų organizacija 
— Haganah. Tai lyg žydų kariuomenė. Ši veikė viešai ir, 
žinoma, buvo pati stambiausia.

Po to, kai Izraelius-buvo paskelbtas nepriklausoma 
valstybe, Haganah organizacija — kariuomenė pasiėmė 
vadovybę visų Izraeliaus ginkluotų pajėgų. Haganah, 
beje, patapo Izraeliaus valdžios tiesioginėje vadovybėje.

Kai prasidėjo karas su arabiškomis valstybėmis, kai 
pastarosios užpuolė. Izraeliu, visi žydai apsivienijo ne
priklausomybei ginti.

Irgunas liovėsi būti slapta organizacija, — ji išstojo 
viešumon ir išvien su Haganah mušė agresoriškus ara
bus.

Bet štai įvyksta mūšių paliaubos. Izraeliaus valdžia 
pasirašo jas ir ruošiasi siųsti savo atstovus į taikos de
rybas, kurioms grafas Bernadotte vietą nuskyrė Rhodes j 
saloje (Viduržemio jūroje). Pažangioji Izraeliaus visuo- i 
menė, jos vadai, skelbia, jog mūšių paliaubų sąlygos yra 1 
pavojingos Izraeliui, jog Bernadotte’s vaidmuo gali už
duoti mirtiną smūgį naujai žydų valstybei, — smūgį, nuo 
kurio Izraelius ilgai neatsikels.

Izraeliaus valdžia, pasirašydama mūšių paliaubų su
tartį su arabais, pasirašė su ta išlyga, kad Izraelius 
(žydai) nepriims į savo kraštą (per keturias savaites) 
jokių iš kitur atvykusių žydų, pasiryžusių ginti Izraeliu, 
neigi iš užsienio ginklų.

Irgunas, kritikuodamas tą mūšių paliaubų sutarties 
skyrių, darė viską, kad įsileidus daugiau žmonių, atvyk
stančių iš kitų kraštų. Irguno vadai sako: mes thrime 
per mūšių paliaubų laikotarpį sutvirtėti; jei prisieis iš 
naujo kariauti, kad galėtume apsiginti nuo agresoriaus.

Ir štai dėl to aną dieną įvyko ginkluotas susirėmimas 
tarp Haganah ir Irguno kovūnų. Haganah puolė irgunie- 
čius už tai, kam pastarieji gabena į Izraeliu naujų žmo
nių ir ginklų. Susirėmime’ krito keliolika žmonių. Haga
nah armijos kariai sudegino irguniečių laivą su ginklais 
ir amunicija.

Kilo baisus skandalas.
Irguniečiai, matydami, kad prieš juos tapo atkreip- ■ 

ta Haganah armija, valdžios armija, nusitarė grįžti po- ; 
grindin ir vėl tęsti kovą slaptai, kaip tęsė.

Du pažangesnieji žmonės pasitraukė iš Izraeliaus 
valdžios. Vadinasi, Izraelius išgyvena krizę.

Kalbant apie Irguną, tenka pastebėti, kad šiton ko
vūnų organizacijon yra susispietę kairesnieji, pažanges
nieji elementai. Jie mato, jie jaučia, jog pasitarimuose, 
kurie įvyks Rhodes saloje, gali įvykti antrasis Munichas. 
Pirmąjame, l&ip atsimename, anglų imperialistų dėka, 
buvd parduota Čechoslovakija. Antrąjame (Rhodes sa
loje) gali būti parduotas Izraelius.

Pažangioji Izraeliaus visuomenė nepasitenkinusi sa
vo valdžios politika, kuri yra, anot jų, pražūtinga šiam 
kraštui.

Pasikalbėjime su Daily Workerio korespondentu (A. 
B. Magil, kuris šiuo metu yra Izraeliuje) Dr. Moshe 
Sneh, žymus visuomenininkas, pareiškė labai pesimisti
nių minčių dėl Izraeliaus valdžios politikos ir dėl rolės, 
kurią vaidina grafas Bernadotte.

Pasirodo, jog Amerika ir Anglija (kurioms tarnau
ja grafas Bernadotte) daro viską, kad Izraelius nesū- 
megstų ryšių su Tarybų Sąjungą, kuri Jungtinėse Tau
tose- geriausiai ir ištikimiausiai gynė Izraeliaus nepri
klausomybę. »

“Mes privalome išsilaisvinti iš Washingtono politi
nio teroro, kuris neprileidžia Izraeliui sumegsti draugiš
kesnių ryšių su Maskva”, pareiškė Dr. Sneh.

Izraeliaus valdžia, kurią daugumoje sudaro pro-ame- 
rikietiški, pro-angliški oportunistai, iš tikrųjų, gali nau
jai susikurusią valstybę visai nugyvendinti.

Greita ateitis parodys, kurion pusėn pakryps visas 
Izraeliaus klausimo išsprendimas.

DIEVAS SUPYKĘS IR 
NAIKINĄS “ŠVENTĄJĄ 
ŽEMĘ”

Klerikalas B. Raihanaus- 
kas mano, kad Palestinos 
karą ir “šventosios žemės” 
naikinimą galima išaiškin
ti tiktai paties Devo užsirū- 
stinimu. Jis, tarp kitko, ra
šo:

Idėjiniu atžvilgiu žydų 
teisės i Palestina negali būti 
užginčytos, bet arabų pasau
liui žydų valstybės sukūri
mas yra nepriimtinas. Bet 
šio karo prasmė darosi dar 
baisesnė, kai visa tai vyksta 
Šventojoje žemėje, kur gimė 
Taikos Evangelija, kur buvo 
skelbiama Meile artimo, kur 
buvo dėstoma mokslas: “jei 
tau muša per vieną žandą, 
atsuk antra”; kur vyko ste
buklai, kur Kristus gimė, mi
rė, prisikėlė iš numirusių, 
įžengė Į dangų.

Skaitai Evangeliją ir ran
di tuos pačius vardus, kurie 
dabar minimi karo praneši
muose, šventosios vietos nai
kinamos. “Epoque” (Pary
žiuje)' rašo:, “Sunaikinimų 
apimties mes nežinome. Pa
tyrėme, kad Notre-Dame 
hospicas, gražiausias Jeruza
lės vienuolynas, prancūzų li
goninė, hebrajų, universite
tas, Gailestingųjų Seserų 
vienuolynas, Uadasha ligoni
nė yra bombarduota, šiurpas 
krato, kad didieji savo įsiki
šimu galėję karą sutrukdyti, 
pasirodė nepajėgūs apsaugo
ti kultūros ir žmonių Meilės 
šventovių.”

“Avante” P a r y ž i u j e 
rašo: “Įvykiai Palestinoj gi
liausiai jaudina taikos trok
štantį pasauli, o labiausia 
tikinčiųjų sluoksnius. Pary
žiaus arkivyskupas kardino
las Suhard atstovauja juos 
visus giliausiai apgailestau
damas turįs skaityti karo 
pranešimus iš Dievo Istorijos 
vietų, kaip Galilėja, Betlie-1 
jus, Jeruzalė...”

Ir visa Europos krikščio
niškoji spauda pilna apgai
lestavimų dėl nekaltai lieja
mo kraujo kampely, kuris 
krikščioniškojo pasaulio šir
dyje yra šventas.

...Religijos filosofai ta
tai dar neaiškina, asketai ir 
mistikai apie tai nerašo vei
kalų, bet tas visas neteisy
bes apsvarstęs begali tik pa
galvoti, a]’ čia ne glūdi už
pelnytos Bausmės Ranka. . . 
nes ir geriausių politikų, 
mąstytojų galvos negali tų 
įvykių prasmės suprasti ar 
išaiškinti... Pasaulio san
tvarkos kraštutinas sumate- 
rialinimas, bėgimas nuo Idė
jų, Tieso.s, Teisingumo, Mei
lės. nepaisymas, religinis 
snobizmas — nunegyvėjimas 
ir visos kitos priežastys, 
žmonių gyvenimą perdaug 
nutolino nuo Kūrėjo planų
— galvose vyksta sumišimas
— kraujo liejimas visoj že
mėje.

Kas pasakys — ar tai nė
ra bausmė ar kerštas už at
sisakymą Kūrėjo planų gy
venime... Tatai reikia įsi-’ sime.

Sulėtino!
Prieš savaitę laiko Graikijos monarchistinė-fašistinė 

valdžia išdidžiai paskelbė: pradėjome ofensyvą prieš 
“sukilėlius” ir vienos savaitės bei dešimt dienų bėgyj mes 
juos, sukilėlius, išnaikinsime.

, Iš tikrųjų, Athenų valdžia, diriguojama amerikiečių 
f karininkų, paleido mūšin apie 6-tą divizijų, “puikiausiai 
ištreiniruotų” ir apginkluotų amerikiniais ginklais — 
veikiausiai naujausio kalibro ginklais.

Atrodė, jog'dabar jau iš tikrųjų graikams fašistams 
pavyks.

Bet Štai žinios jau skelbia: “ofensyvas sulėtintas” — 
tai- padaryta dėl to, kad liaudies 'armija smarkiai pasi
priešino, atremdama valdžios armijos puolimus.

Kaip bus toliau, — matysime. Bet atrodo, jog praeis 
dar ne viena savaitė, o graikų liaudies armija, partiza
nai dar vis gyvuos!

Amerika sukišo Graikijon been kokį bilioną dolerių,

Maynard Pikniko Bilietai
Į laiką atsiskaitykite su Maynard pikniko bilietais. 

Kurie piknike nedalyvausite, tuojau prisiųskite likusius 
bilietus ir pinigus už parduotuosius. Kurie dalyyausjte 
piknike, galesite asmeniškai priduoti.

May nardo piknikas įvyks liepos 4-tą. Faktinai tik vie
na savaite iki pikniko. Todėl,‘toliau gyvenantiems jau 
laikas atsiskaityti už bilietus.

Taipgi 4-tą liepos dienraščio Laisvės piknikas įvyks 
ir Brooklyne. Ir šio pikniko bilietai yra pardavinėjami iš 
anksto. Prašome nesivelinti su atsiskaitymu ir už brook- 
lyniškio pikniko bilietus. <

Laisvės Administracija.

— skaitant duotais pinigais; ginklais ir kitokiais daik
tais.

Bet, Trumanas dejuoja, Graikijoje padėtis dar vis 
labai'opi!... ' ' ' ' '

Tiesa, graikai monarchistai - fašistai turi kuo pa
sauliui pasirodyti: beveik nėra tos dienos, kurią jie ne- 
sušaudytų kelių ar keliolikos graikų patrijotų!

Šis baisus teroras kada noi’s patiems teroristams ne
gardžiai atsirūgs.

dėmėti visiems nunegyvėju- 
siems krikščionims su apmi
rusiomis ar mirusiomis Go
golio sielomis. (Garsas, bir
želių 17 d.).

Tik vienas dalykas belie
ka neišaiškintas, atseit, ko
dėl tas Ramanausko gerasis 
Dievas savo baisią rūstybės 
tulžį nutarė išlieti kaip tik 
ant tos nelaimingos žemės, 
kurioje jo sūnus Kristus gi
mė, augo ir tapo nukryžia- 
votas?

Dr. B. Ramanauskas pui
kiai žino, kad jis plepa ne
sąmones. Bet jis jas plepa 
muilinimui akių Garso skai
tytojams. .Ramanauskas ži
no, kad Palestinos karas y- 
ra imperialistų padaras. 
Varžytinės eina už aliejų. 
Jeigu Anglijai ir Amerikai 
nerūpėtų laimėti arabiškose 
šalyse žibalo šaltinius, tai 
arabai būtų nė nebandę už
pulti Palestiną. Juk ųe kas 
kitas, kaip anglai apginkla
vo arabus ir paruošė jų ar
mijas karui.

NETIKI GRŪMOJIMAIS 
KARU

So. Bostono Darbininkas 
netiki Trumano ir Marshal- 
lo dideliems planams ka
riauti Sovietus. Jis rašo:

Nemažai tenka nustebti, 
kad tokie planai skelbiama 
laikraščiuose. Juk ruošian
tis karui, tokie dalykai lai
komi griežčiausioj slaptybėj. 
Tad siūlosi išvada, kad Są
jungininkai visai nenori ka
riauti, tik mėgina įtikinti pa
saulį — daugiausiai Rusiją— 
jog Vakarų Europa, Ameri
kos padedama, mano ryžtin
gai gintis, jei kas iš šalies ją 
pultų. (Darb., birž. 18 d.)

PRANAŠAUJA DERY
BAS SU SOVIETAIS

Kunigų Draugo bendra
darbis Arūnas esąs/ištyręs 
ir suradęs, kad mūsą šalis 
neužilgo turės dideles dery
bas su Tarybų Sąjunga. Jis 
rašo:

Yra rimtų priežasčių ma
nyti, kad šį kartą tarp Rusi
jos ir vakarų sąjungininkų 
atsinaujins derybos. Gen. 
Marshallas būk yrą pasiry
žęs susitikti su Molotovu, 
kad viena karta ant visados 
įsitikinus, ar Rusija yra pa
siryžusi lojaliai dalyvauti 
konferencijoje, kad suregu
liavus visą eilę klausimų, ku
rie dabar skaldo pasaulį.

Marshallas nori, kad šiame 
pasikalbėjime dalyvautų An
glija ir Prancūzija, kad to
kiu būdu jos būtų liudinin
kėmis Rusijos gerais norais, 
tad, būk ■ tai Washingtonas 
pavedė Paryžiui rugpiūčio 
vidury sušaukti “keturių” 
konferenciją, iš anksto pa
kviečiant Molotovą. (D., 
birž. 18 d.)

Pagyvensime ir pamaty-

Rašytojas Antanas Venclova Aplanke 
Išvietintuosius Vokietijoje, 

Austrijoje ir Italijoje
Kaip gyvena lietuviai išvietintieji Vokietijoje? Kas trukdo jiems sugrįžti Lietu
von? Kodėl trukdo? Kas ir kaip sudoroja Amerikos lietuvių aukas, siunčiamas 
per BALF’ą? Į tai aiškiai atsako rašyt. Venclova, neseniai grįžęs iš Vokietijos.

— Ką gi, vyrai, seniai -to
kių papirosų nerūkėme, —*

Hitlerio sukeltas karas 
jau seniai baigtas. Tarybi
niai žmonės nuo laukų nu
rinko tankų skeveldras su, 
svastikos ženklais, užlygino 
apkasus. Griuvėsių vietoje 
išaugo nauji, šviesūs namai. 
Nudžiūvo liaudies ašarų u- 
peliai, didvyrių kraują, iš
lietą milžiniškuose kovų 
laukuose, sugėrė žemė. Ka-> 
pai pražydo gėlėmis.

Bet praeis dar ilgos eilės 
metų, kol bus atstatyta vis
kas, ką sugriovė ir sunaiki
no hitleriniai galvažudžiai. 
Tautos* dar ilgai jaus tas 
milžiniškas žaizdas, kurių 
tiek daug paliko kruvini 
hitlerizmo nagai jų kūne ir 
dvasioje. .

Karas milijonus žmonių 
atplėšė nuo gimtųjų namų, 
atėmė iš jų tėvynę, pastogę, 
darbą ir duoną.

Hitlerinė Vokietija karo 
metu išvežė milijonus žmo
nių katorgos darbams. Bu
vo ir tokių, kurie traukėsi 
į vakarus, bijodami artė
jančių iš rytų fronto pavo
jų, kiti traukėsi įgąsdinti 
neregėtai melagingos hitle
rinės propagandos, kuri 
diena iš dienos per visą ka
rą fabrikavo baisenybes a- 
pie tai, esą Tarybinei Armi
jai išvadavus miestą ar kai
mą, naikina gyventojus. 
Šiuos neregėtus siaubus’ jie 
skleidė per laikraščius, per 
radiją, paskaitose ir prane
šimuose, brošiūromis, Atsi
šaukimais. ■

Tarybų vyriausybė daug 
padėjo pastangų šiems 
žmonėmės atverti akis, grą
žinti jiems į gimtąjį kraštą, 
prie įprastinio darbo, į į- 
prastas sąlygas, kur jie vėl 
galėtų gyventi, kaip žmo
nės, pelnydamies sau duoną 
ir atnešdami naudą savo 
gimtajam kraštui. Tam tik
slui Vilniuje prie Ministrų 
Tarybos buvo įsteigta išti
sa įstaiga—Repatr. Valdy
ba, kurios uždavinys yra 
padėti visiems Lietuvos pi
liečiams, karo išblaškytiems 
ir norintiems grįžti namo. 
Repatriacijos Valdyba grą
žino į gimtąjį kraštą de
šimtis tūkstančių mūsųį re
spublikos piliečių, padėda
ma jiems įsikurti iš naujo. 
Ji išdavė grįžusiems daug 
piniginių pašalpų, suteikė 
pastogę, aprūpino darbu, 
drabužiais ir kita pagalba 
daugybę grįžusių namo mū
sų tėvyniečių. Lietuvos vy
riausybė paskelbė atsišauki
mą, kuriuo dovanojo kal
tes tiems, kurie savo rankų 
nėra sutepę nekaltų žmonių 
krauju.

Didelis būrys mūsų inteli
gentijos paskelbė atsišauki-1 
mą į tautiečius, esančius a- 
napus mūsų tėvynės ribų, 
kviesdami juos grįžti į tė
vynę. Ir mūsų tautiečiai 
šimtais ir tūkstančiais ėmė 
grįžti namo— į savo šeimas, 
į sav’6 miestus ir kaimus. 
Tie, kurie grįžo, naudojasi 
visomis teisėmis, kaip ir vi
si kiti Tarybų Sąjungos pi? 
liečiai, ramiai 1 dirba savo 
darbą pagal savo specialy
bę, jaunuomenė mokosi,- in
validai gauna pensijas, kaip 
ir . visi ' nedarbingi mūsų 
žmonės.

Repatriantų problema jau 
seniai būtų buvusi išspręs
ta, jau seniai visi dorieji 

lietuviai gyventų namie ir 
dirbtų savo darbą, jeigu ne 
pikta valia organizacijų ir 
atskirų žmonių, kurie suin
teresuoti, kad mūsų žmonės 
negrįžtų namo.

Neseniai aš buvau Vokie
tijoj ir Austrijoj, kur ture-, 
jau progų susitikti su tau
tiečiais, grįžtančiais iš va
karinių Vokietijos ir Aust
rijos zonų, o taip pat iš Ita
lijos ir iš kitų kraštų.

Mes atvažiavome į kaimą, 
kuris buvo netoli netoli 
Brandenburgo. Čia buvo su
rinkimo vieta visų tarybi
nių piliečių, kurie iš ame
rikiečių ir ypačiai iš anglų 
okupacinės zonos Vokieti
joje grįžta namo —į savo 
tėvynę.

Privažiavę prie stovyklos 
vartų, mes jau iš tolo pama
tėme rusų, latvių, lietuvių, 
estų, ukrainiečių ir kitomis 
kalbomis didelius transpa
rantus su maloniu užrašu: 
“Sveiki atvykę.”

— Labai gerai, labai ge
rai, kad atvykote, — suti
ko mus stovyklos viršinin
kas, pulkininkas. —Kaip tik 
pas mus iš vakarinių zonų 
atvažiavo nemaža'jūsų tau
tiečių, grįžtančių namo. Jie 
labai džiaugsis, sutikę savo 
tautiečius šioje tolimoje nuo 
tėvynės vietoje.

Praėjo kiek laiko, ir gra
žiame, šviesiame kambary
je, kurio "sienos buvo nuka
binėtos Pabaltijo respubli
kų gamtos vaizdais ir poka
rinio atstatymo paveikslais, 
susirinko kelios dešimtys 
lietuvių. Kada aš įėjau į 
kambarį ir pamačiau šiuos 
žmones, į mane iš karto pa
dvelkė kažkas lietuviška. 
Išvargusiuose, sunykusiuo
se šių žmonių veiduose aš 
pamačiau ir smalsumą, ir 
džiaugsmą, kuris' ypatingai 
padidėjo, kada aš juos lie
tuviškai pasveikinau.

— O, kaip seniai aš ne
mačiau mūsų brangios Lie
tuvos,— tarė man senutė iš 
Kauno, ir jos akyse sužibė
jo ašaros. Ji sunkiai atsidu
so, su ja drauge atsiduso ir 
kiti.

Aš pavaišinau rūkančiuo
sius papirosais ' “Gedimino 
pilis.” Visi norėjo su papi
roso dūmais įtraukti toli
mos, .bet drauge ir artimos 
gimtinės oro.

Stocktone, Kalifornijoje, asparagus augintojai uni- 
jistai, CIO Food, Tobacco Agricultural & Allied Wor- 

/ kers nariai, streikuojantieji prieš tu milžiną ūkią savi
ninkus, jau pora mėnesią gaminasi sau maistą“strei
ko centro virtuvėje. Virš 4,000 streikierią vieningai iš
silaikė streike nepaisant policijos spaudimo ir vigilan- 
čią veiklos prieš juos.

■■ ■ i .i ;■»< ■ ■ .. . . —» - ■ - - - - ■ .....   -.-į.- ———————f'
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kalbėjo Alytaus apskrities 
valstietis.

— Kur tau, — pritarė ir 
kiti. — Nusibodo mums gat
vėse rinkti nuorūkas. Grįžę 
namo, atsirūkysime už visą 
laiką.

Aš žiūrėjau į šiuos žmo
nes, kurie keletą mbtų bu
vo atplėšti nuo savo tėvy
nės, ir išbalusiuose, išvar
gusiuose jų veiduose mačiau 
įbrėžtus iškentėtų vargų, 
klajojimų, badavimo ir 
skurdo bruožus. Apsirengę 
jie buvo labai margai—mo
ters daugiausia vyriškomis 
kelnėmis, šiokiomis tokio
mis bliuskelėmis, senutės 
ryšėjo senomis, suplyšusio- 
mis skarelėmis. Vyrų dra
bužiai buvo lopyti ir perlo- 
pyti daug kartų. Vieni jų 
turėjo kažkokius nežinia 
kur gautus pusiau karinius 
nunešiotus švarkus, kiti 
nešiojo kadaise, matyti, ne
blogos medžiagos eilutes, 
kurių alkūnės jau buvo už
lopytos, dar kiti buvo apsi
rengę dryžėmis dažytais 
švarkais iš žalios medžia
gos, kokius kartais, norė
dami užsimaskuoti, pafron
tėse dėvėdavo vokiečių ka
reiviai. Jų apdaras buvo 
surinktas v atsitiktinai, — 
kur kas ką «gavo' ar rado, ir 
jau seniai nebeteko bet ko
kių lietuviško apdaro žy
mių. Kas ypačiai krito, į a- 
kis — tai visiškas to ap
daro nusinešiojimas, nudė- 
vėjimas ligi tokio laipsnio, 
kad jau toliau jo dėvėti be
veik nebegalima.

Ilgai aš pasakojau šiems 
žmonėms apie Tarybų Lie
tuvą, apie kovą dėl jos iš
vadavimo, apie milžinišką 
atstatymo darbą, kurį mū
sų liaudis taip sėkmingai 
vykdo. Aš jiems pasakojau, 
kaip jie Lietuvoje yra lau
kiami, kaip atsikuriančiai 
Tarybų Lietuvai reikia 
darbščių rankų ir karštų, 
mylinčių širdžių. sAš savęs 
nelaikiau ypatingai geru 
kalbėtoju, pagaliau, rodos, 
aš pasakojau paprasčiau
sius dalykus, bet retai bu
vau matęs žmones, kurie su 
tokiu neapsakomu dėmesiu 
klausytų kalbėtojo taip, 
kaip jie klausė manęs.

(Bus daugiau.)
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DAILĖS MENAS LIETUVOJE

LIETUVOS MUZIKINIS GYVENIMAS
Kompozitoriaus, muzikos kritiko, Vilniaus Muzikos Mokyklos direktoriaus, Vilniaus 
Valstybinės Konservatorijos docento Konrado Kavecko žodis lietuviams kompozito

riams ir muzikos darbuoto jams,esantiems už Tėvynės ribų.

Laiškas iš Lietuvos

Rašo Dail. Vytautas Palaima.
Smetoniniais laikais, kuriuos Lietu

vos dailininkai šiandieną prisimena ne
noriai, aiškiai jausdavo, kad dideliu 
vargu išėjęs mokslą, įsigijęs dailininkui 
reikalingų žinių, gabus- dailininkas yra 
mažai reikalingas. Geriausiu atveju 
tapdavo kurios vidurinės mokyklos pai
šybos mokytoju. Pamokos ir kasdieni
niai buities klausimai neleido jam atsi
dėti kūrybiniam darbui. Todėl dailinin
kai, ypač jaunieji dailininkai per ištisą 
metų eilę negalėjo sukurti stambesnių 
kūrybos darbų.
• Tarybinė santvarka lietuvių dailinin

kams suteikė visai kitokias darbo ir kū
rybos sąlygas, apie kurias buržuaziniais 
laikais nebuvo galima ir svajoti.

Šiandien Lietuvos Tarybinių Dailinin
kų Sąjungoje yra 104 nariai. Visi jie 
dirba įtemptai. Mūsų šalies gyvenimas 
yra toks gyvas, toks judrus, kad ir vi
sas jėgas įtempęs lietuvis dailininkas ne
beišgali. dalyvauti visuose konkursuose, 
dažnose meno parodose, nebespėja atlik
ti tų gausių meno darbų užsakymų. Dai
lės meno kūriniais, haujaisiais dailininkų 
atsiekimais gyvai domisi Visasąjunginis 
Meno Reikalų Komitetas, kuris per Ta
rybų Lietuvos Meno Reikalų Valdybą 
paveda lietuvių dailininkams kūrybinių 
užsakymų. Dailininkai laisvai pasirenka 
temas, pasiūlo eskizus ir dailininkų su
daryta Meno Reikalų Valdybos komisi
ja atrenka ir paskirsto užsakymus įvai
rių rūšių dailės darbams.

Antroji žymi visasąjunginė menui 
remti organizacija yra vadinama “Pa
rodų ir panoramų direkcija” Maskvoje, 

■ kurios žinioje yra dailės kūrinių pagodų 
rengimas visoje plačioje Tarybų Sąjun
goje. Lietuvos dailininkai taip pat akty
viai bendradarbiauja su šia organizaci
ja, tuo būdu susipažindindami su Lietu
vos dailės menu visas broliškąsias tary
bines'tautas. Dailininkų talka naudojasi 
taip pat ir visos dabartinės leidyklos.

Politinės, Grožinės, Mokslinės ir kt. 
literatūros leidyklos paveda jiems parū
pinti viršelių meninį apiforminimą, 
naujų išleidžiamų knygų iliustravimą, 
kurių pasirodo vis gausiau ir gausiau. 
Politinės literatūros leidykla leidžia 
daugybę plakatų, kurių projektus paruo
šia taip pat mūsų dailininkai. Greta šių 
organizacijų, sėkmingai veikia sąjungi
nis ir respublikinis Dailės Fondas. Jis 
rūpinasi materialiniu dailininkų aprū
pinimu, jų kūrybos sąlygų pagerinimu, 
o taip pat aprūpina dailininkus kūrybi
niais užsakymais. Nė vienas lietuvis dai
lininkas nesėdi be darbo. Jeigu dailinin
kų būtų trigubai daugiau, tai ir jie būtų 
apkrauti darbu.

Aš, kelioliką metų dirbu teatro deko
racijų kūrybos srityje. Vilniaus teatruo
se, be manęs, dirba šioje srityje dar dai
lininkai. Motiejūnas ir Vilutis, Kaune— 
Labuckas,. Triukys, Norkus, Ušinskis, 
Panevėžyje — Surkevičius, Klaipėdoje 
—Jankus, Šiauliuose — Ganasauskas. 
Susitikdami mes su pasigailėjimu atsi- 

• menam tuos mūsų dailininkus, teatro 
dekoratorius, kurie šiuo metu tebevargs
ta svetimose žemėse. Kaip reikalingi da
bar jie būtų ir kiek naudos atneštų savo 
tėvynei. Jausdami didelį teatro dekora- 
torių-dailininkų trūkumą, mes dabar 
stengiamės išsiauginti naujų kadrų. Vil
niaus Dailės Institute, teatro dekoracijų 
studijoje, kuri yra įsteigta prie institu
to, aš dėstau spektaklio kompoziciją, o 
dailininkas Vilutis dėsto technikos sri
tį. Diplomuoto dailininko studijos Insti
tute trunka šešeris metus. Vilniaus Dai
lės Institute yra paišybos, tapybos, gra
fikos, skulptūros, architektūros fakulte
tai su atskirų šakų katedromis. Dėstyto
jais yra — tapybos fakultete: docentas 
Vytautas Mackevičius, prof. Antanas 
Gudaitis, dėstytojas Algirdas Petrulis; 
skulptūros fakultete dėsto doc. Rapolas 
Jakimavičius, prof. Aleksandravičius, 
grafikos fakultete dėst. — prof. Bulaka, 
docentas Kuzmickis. Atskirose kated
rose dėsto: doc. Jurkūnas, doc. Trečlo- 
kaitė-Žebenkienė, doc. Napoleonas Pet

rulis, dėstytojai — Sergiejevičius, Matu- 
zevičius, Kasciška, Urbanavičiūtė-Suba- 
čiuvienė, Motiejūnas, Uogintas ir Min- 
gėlaitė. Architektūrą dėsto prof. Kum
pis, Ramūnis, Budreika, inžinieriai 
Mackevičius, Morkūnas, Lapšys ir kiti. 
Vilniaus dailės institute mokosi 150 as
menų. Be to, Kaune taip pat veikia Tai
komosios Dailės Institutas, turįs tas pa
čias teises ir Vidurinioji Mokykla. Vi
siems studijuojantiems teikiama visoke
riopos paramos; Diplomantams duodamos 
dirbtuvės, beveik visi yra aprūpinti sti
pendijomis. Tiek Vilniaus, tiek Kauno 
Dailės institutuose mokslo lygis yra la

ibai aukštas, busimieji dailininkai gauna- 
ne tik specialinių žinių, bet ir teorinių ži
nių. Vilniaus Institute, pavyzdžiui, me
no istorijos ir kultūros istorijos temo
mis skaito paskaitas žinomas istorikas 
prof. Krasavinas, Juozas Jurginis ir 
dailininkas Vladas Drėma.

Lietuviai dailininkai kiekviename 
žingsnyje jaučia vyriausybės pagarbą ir 
dėmesį. Auga dailininkų pagerbimas ir 
autoritetas liaudies tarpe. Vienas mūsų 
draugų, skulptorius Juozas Mikėnas bu
vo apdovanotas II laipsnio Stalinine pre
mija už Karaliaučiuje pastatyto Tarybi
nės Armijos paminklo skulptūrinę gru
pę. Nusipelniusių meno veikėjų vardais 
buvo pagerbti dailininkai: Žmuidzinavi
čius, Šileika, Mikėnas, Ušinskis, Jurkū
nas, Rimša, Palaima. Liaudis, rinkdama 
savo atstovus — deputatus, nepamiršo ir 
dailininkų. Šiuos garbingus uždavinius 
liaudis patikėjo dailininkams: Žmuidzi
navičiui ir Mikėnui, išrinkdama juos į 
LTSR Aukščiausiąją Tarybą, be to, dai
lininkai Jurkūnas, Mackevičius, Vaiva
da, Palaima, Vaineikytė yra išrinkti vie
tinių tarybų deputatais. Daugelis daili
ninkų yra apdovanota ir kt. pasižymėji
mo ženklais.

Iš gaunamų laiškų matyti, kad daili
ninkai, esantieji svetur, domisi kaip dir
ba jų draugai Tėvynėje.

Aš papasakojau kaip mes gyvename 
ir dirbame. Ir jei jūsų domėjimasis yra 
surištas su noru grįžti į tėvynę, — tai 
mes jus sutiksime su dideliu džiaugsmu. 
Darbo daug. Bendrai dirbsime mūsų 
tautos labui.

Meno Mokykla Jau 
Visai Arti

' ' ' . / Reikia Paskubinti Registraciją.
Laiškai ir Informacijos Išsiuntinėta.
Vakacijų laikui ruošiama meno moky

kla jau visai netoli — rugpjūčio 15-29,.
1948, Worcester, Mass., lietuvių parke. 
Mokyklos reikalu išsiuntinėta laiškai ir 
platesnės informacijos. Vyriausi skyriai 
mokykloje bus muzika, teatras, lietuvių 
kalba, organizaciniai reikalai, diskusi- 
jos-prelekcijos.

Vieta labai patogi mokyklai ir vaka- 
cijai praleisti — gražus Olympia Par
kas, ežeras maudytis,, priemonės sportui.

Kaina labai maža. Mokslas — $15.00. 
Maistas ir nakvynė — $25.00. Kaip ma
tote, per dvi savaites už mokslą, maistą 
ir nakvynes tik $40.00. Už tą kainą nie
kur negalima nei vakaciją praleisti per 
dvi savaites.

APLIKACIJOS.
Iki liepos 15-tai mokyklos komisija 

jau turi žinoti,1 kiek bus studentų. Todėl 
aplikacijos reikia labai greitai grąžinti. 
Kitaip sakant, vieta reikia užsakyti iki 
minėtam laikui. Su aplikacija reikia sių
sti $5.00 depozito.

LMS 3 Apskrities Komitetas ragina ir 
prašo organizacijas ir pavienius greitai 
imtis šio darbo. Organizacijų valdyboj, 

.gavę mokyklos reikalais laiškus, infor
macijų buletiną, yra raginamos veikti, 
registruoti studentus, ypač jaunimas 
reikia raginti dalyvauti šioje mokykloje.

Mokyklon gali registruotis chorų, te
atro grupių, įvairių kuopų-organizacijų 
nariai ir pavieniai, jauni ir suaugę. 'Ap
likacijas, informacijų reikalais laiškus 
siųskite LMS 3 Apskrities sekretorei:

Tautiečiai!
Siųsdamas nuoširdžius sveikinimus 

visiems lietuviams, esantiems už Tėvy
nės ribų, noriu nors keliais žodžiais pa
pasakoti apie dabartinį muzikinį gyve
nimą Tarybų Lietuvoje.

Jeigu prieš dešimt metų jaunesnioji 
muzikų karta, įvykusiuose Lietuvių Mu
zikų Draugijos suvažiavimuose dėstė sa
vo ateities muzikinius planus, tai šian
dien mes galime pasidžiaugti, kad dau
guma tų planų tapo įvykdyta.

Lietuvoje dabar yra dvi valstybinės 
konservatorijos — Vilniuje' ir Kaune. 
Valstybės konservatorijai Vilniuje va
dovauja nusipelnęs meno veikėjas profe
sorius Jonas Bendorius, Kaune — do
centas Kazys Matiukas.

Respublikoje yra muzikos mokyklų 
tinklas. Vilniaus Muzikos mokyklai va
dovauja docentas Konradas Kaveckas. 
Kauno Muzikos mokyklos direktorius 
yra profesorius Nikodemas Martinonis, 
Klaipėdos Muzikos Mokyklos direktorius 
— kompozitorius Juozas Karosas, Šiau
lių Muzikos Mokyklos direktorius — 
Juoz. Byra ir Panevėžio Muzikos Moky
klos direktorius — muzikas Mykolas 
Karka.

Šalia muzikinių technikumų dar yra 
prie konservatorijų dešimtmetės muzi
kos mokyklos vaikams ir prie kiekvienos 
muzikos mokyklos nuo -1948 m. sausio 
mėnesio pradės veikti septinmetės mu
zikos mokyklos vaikams, kurios ruoš 
muzikos mokykloms-technikumams stu
dentus. 1

Reikia stebėtis kaip pokariniu metu' 
jaunimas trokšta gauti muzikinį išsi
mokslinimą. Visos muzikos mokyklos 
gausiai lankomoš.

Į pedagoginį ir šiaip muzikos darbą 
įjungti vsi sugebantieji šiuos darbus 
dirbti. Vyriausybė parūpino kitas patal
pas daug erdvesnes ir patogesnes vi
soms muzikos mokykloms. Nustebsite .

Meno Sąjungos 3-čia 
Apskritis Ruošia 

Parodą
Gal būt nei viena kita mūsų pažangių

jų .organizacijų tiek nesiruošia ateinan
čiam rudeniniam sezonui kaip Meno Są
junga rytinėse valstijose. Antra apskri
tis rengiasi prie festivalio Bostone, o tre
čia apskritis, apart kitų svarbių darbų, 
ruošia parodą piešinių, rankdarbių, vai
kų meninių darbų ir lietuviškos knygos. 
Šiam darbui ateiti į talką apsiėmė Lie
tuvių Dailininkų Klubas ir Lietuvių Li
teratūros Draugijos Moterų Komitetas. 
Paroda prasidės su 10 d. spalių ir tęsis 
iki 14 d. lapkričio, Lietuvių Kultūros 
Centre, 110-06 Atlantic Ave., Richmond 
Hill, N. Y.

Dabartiniu laiku svarbiausia pareiga 
komiteto, tai sužinoti, kiek dalyvių turė
sime parodoj, kiek kūrinių-piešinių bus 
išstatyta. Žinoma, taip-pat svarbu žino-' 
ti ir kiek rankdarbių bus prisiųsta. Šio
mis dienomis bus išsiuntinėta artistams- 
piešėjamą laiškai užkviečiant dalyvauti. 
Prašome dailininkų nėvilkint atsakymo, 
nes juo greičiau sužinosime, kiek daly
vių turėsime, su kiek išstojimų, tuo len
gviau bus tinkamai prisiruošti parodai.

Moterys, kurios turite rankdarbių, ar
ba manote iki to laiko prisiruošti su rank
darbiais, taipgi malonėkite pranešti 
mums be atidėliojimo.

Vaikučių nuveiktais darbais parodai * 
turėtų imtis vaikučių mokyklėlės ir mo
tinos.

Šis pranešimas nepilnas ir, aišku, bus 
patobulintas, kai komitetas pradės daž
niau sueit ir gauti atsišaukimus nuo da
lyvių. Dabar tik norime atkreipti visų 
atydą, kad pradėtų ruoštis, idant pada
rius parodą pilnai vykusia. Aiškus daly
kas, kad per neapsižiūrėjimą, galime kai 
kam nepasiųsti laiško, ar gal todėl, kad 
tikro antrašo komitetas neturi, taigi 
prašome skaityti šį pranešimą, kaipo 
oficialį užkvietimą, nepaisant ar gausi
te laišką, ar ne. Atsakymą siųskite 3-čios 
apskrities sekretorei: Mildred Stensjer, 
134- W. Northfield Ave., Livingston, 
New Jersey.

Parodos Rengimo Komitetas.

Mildred Stensler, 134 W. Northfield 
Ave., Livingston, N. J. '

V. Bovinas, LMS 3 Apskr. Pirm. 

tamstos, jeigu sužinosite,' kad Vilniaus 
Valstybinė Konservatorija randasi di
džiulėse buvusios gimnazijos patalpose 
Gedimino gatvėj’prieš Lukiškių aikštę. 
O Vilniaus Muzikos Mokykla — Didžio
joj gatvėj Nr. 64 didžiuliuose trijų auk
štų rūmuose. Muzikos kultūrai kelti yra 
dedamos didelės pastangos.

Stipriai išjudėjo ir kūrybinis muzikos 
darbas. Šiandieną mes galime kalbėti, 
kad į įžymiųjų lietuvių kompozitorių bū
rį šalia nusipelniusio meno veikėjo pro
fesoriaus Juozo Gruodžio, kuris parašė 
simfonines variacijas lietuvių liaudies 
dainos tema “Oi ant kalno” ir dabar bai
gia rašyti simfoniją, galima priskirti 
Juozą Karosą. Jis sukūrė eilę didžiulės 
formos kūrinių — koncertą fortepionui 
ir simfoniniam orkestrui ir koncertą 
smuikui su simfoniniu orkestru. Profe
sorius Balys Dvarionas baigė rašyti savo 
didžiulę simfoniją e — moli, kuria jis 
reiškė savo meilę gimtajai žemei. Profe
soriaus Dvariono simfonija taip ir vadi
nasi “Lenkiuos gimtajai žemei.” Docen
tas Vainiūnas parašė koncertą fortepio
nui su simfoniniu orkestru ir Didžiojo 
Spalio revoliucijos trisdešimtųjų meti
nių iškilmingajame koncerte buvo išpil
dytas jo tik ką parašytas' dviem forte- 
pionams ir simfoniniam orkestrui kon
certas.

Nusipelnęs meno veikėjas Juozas Tal- 
lat-Kelpša pagal Salomėjos Nėries poe
mą apie Staliną parašė didžiulę kantatą 
solistams, chorui ir simfoniniam orkes
trui. Didžiajam Stalinui skirtą kantatą, 
Antano Venclovos žodžiams, parašė ir 
Kauno Valstybinės Konservatorijos 
kompozicijos fakulteto dekanas Antanas 
Račiūnas. Neminėsiu Tamstoms visos 
eilės kompozitorių, kurie sėkmingai ra
šo mažesnės formos kūrinius. ,

i
Tamstos maloniai nustebsite, kad yra 

baigiama rašyti dar viena originali lie
tuviška opera “Giria ūžia” pagal nusi
pelniusio meno veikėjo Boriso Daugu
viečio libreto. Mužiką rašo nusipelnęs 
meųo veikėjas Klenickis, kuris vadovau
ja Vilniaus Radijo Komiteto Simfoni
niam orkestrui ir yra lietuvių kompozi
torių organizacinio komiteto sekretorius. 
Šio gabaus kompozitoriaus plunksnai 
priklauso puikiai parašyta kantata šau
nios lietuvių tautos dukros, Tarybų Są
jungos Didvyrės Marijos Melnikaitės 
atminčiai, variacijos smuikui ir simfo
niniam orkestrui ir eilė kitų dalykų.

Valstybės operas ir baleto teatras, nuo
lat didina savo repertuarą naujomis ope
romis, didžiosioms šventėms pastatė 
premjerą — naują Muradelli operą 
“Tautų draugystė.”

Baigdamas savo trumpą pranešimą 
negaliu praeiti nepaminėjęs praėjusiais 
metais įvykusios Vilniuje visuotinės lie
tuvių dainos šventės, kuri sutraukė dau
giau kai 10,000 dainininkų iš visos Lie
tuvos. Respublikoje vis labiau plečiasi 
chorų tinklas. Šiame darbe gražiai talki
ninkauja profsąjungos, komjaunimas ir 
Respublikiniai Liaudies Kūrybos namai.

Mes džiaugiamės, kad, nepaisant ka
ro ir vokiškųjų fašistų padarytos mūsų 
kraštui žalos, respublikoje yra sudarytos 
visos sąlygos lietuviškajai muzikai ug
dyti. Tarybų Lietuvoje bujoja kūrybinis 
muzikos gyvenimas ir kasdien gerėja 
galimumai'mūsų muzikinės kultūros au
gimui. ■ .

. Sugrįžę į gimtinę mūsų muzikai ras 
Lietuvoje tokio pritaikymo savo galimu
mams, kokio seniau nėra buvę. Lietuvos 
muzikų šeima ir visa mūsų tėvynės vi
suomenė šiltai sutiks ir priims į savo 
šeimą tautiečius - kompozitorius, muzi
kos bei kitų kultūros sričių darbuotojus.

Docentas Konradas Kaveckas.
LAISVĖS RED. PASTABA. — Šis 

straipsnis buvo rašytas prieš keletą mė
nesių. ,

Pavenčių cukraus gamykla 
ruošiasi sezonui

PAVENČIAI. — Kuršėnų 
apskrities Pavenčių • cukraus 
gamykla ruošiasi gamybos se
zonui.

Gamykla pirmą kartą po 
karo pradės gaminti cukrų 
rafinadą. Rafinado cechui jau 
gauta iš broliškųjų respublikų 
4 presąi, 7 piaustymo maši
nos ir 30 elektromotorų. Ce
chas gamins per parą 500 
centnerių rafinado...

Usterietis William Bernotas 
gavo sekamą laišką iš' Lietu
vos :

Klaipėda,
1948-V-17 d.

Gerb. Dėduk, '
Turiu prisipažinti, kad jūsų 

laiškas man buvo visai nelauk
ta, bet labai džiugi staigme
na. Aš labai jums dėkingas, 
kad jūs sužinoję apie mane iš 
laikraščio parašėte ir tuo da
vėte apie save žinoti, kad esa
te gyvi ir sveiki. Tėveliam 
antrašą išsiunčiau. Aš manau, 
kad jų laišką jūs jau gavote. 
Paskutinį kartą turėjome apie 
juos žinių, kai viešėjo Lietuvo
je Janina Raulynaitis. Ji labai 
maloni ir linksma mergina, aš 
ją dažnai prisimenu. Mielas 
dėde, man labai malonu būtų 
susirašyti su pusbroliu ir žino
ti, ką jis veikia. Aš jo net 
vardo nežinau. Jeigu jis mo
ka lietuviškai, tegu man para
šo, bus labai malonu.

Jūs kaip žinote, aš tapau 
artistu. Dabar labai daug tu
riu darbo teatre ir važinėju 
su koncertais. Nuo praeitų me
tų rugsėjo 1 d. iki dabar tu
rėjau virš šimto pasirodymų 
publikai. Be to mokytojauju. 
Tai darbo iki kaklo.

Mano žmona Bronė irgi ar
tistė, kai kuriuose vaidinimuo
se dirbame kartu. Pas mus 
darbo daug, o ypač artistams, 
nes menas turi būti prieina
mas kiekvienam darbininkui. 
PAs mus Klaipėdoje turbūt ne- 
rastumete tokio darbininko, 
kuris nebūtų buvęs teatre ar 
koncerte.

Gyvenimas po piniginės re
formos žymiai pagerėjo. Da
bar krautuvėse ir rinkoje ga
li gauti nebrangiai visokių 
prekių.

Tiesa, pasigirsiu, kad turiu 
sūnų Montąną; jis dar tik tri
jų menesių, bet labai linksmas 
berniukas.

Tėtis dirba Kaune, teatre; 
tenai ir gyvena. Mama pasku
tiniu laiku labai sirgo, bet da
bar jau tėtis rašė, kad beveik 
pagijus. Pradėjo žymiai svei
kata eiti stipryn.

Jūsų laišką gavau per 10 
dienų, tad nepatingėkit ir pa
rašykit man daugiau apie sa
ve. Siunčiu jums savo ir žmo-! 
nos Bronės karštus linkėjimus 
ir mudviejų nuotrauką. Per
duok Janinai Raulynaitei Įma
no linkėjimus. Ar ji vis tokia 
linksma, kaip buvo Lietuvoje? 
Tegu ji man parašo, bus labai 
malonu. Mielas dėduk, para
šykit jūs man dažniau ir pri- 
siųsk-it savo fotografijas — la
bai bus Įdomu susipažinti.

Baigdamas palinkėsiu jums 
visiems daug sveikatos ir lai
mės jūsų gyvenime.

Jus visada gerbiantis
Kęstutis Elertas.

Haverhill, Mass.
čionai lietuviai plačiai kal

ba apie 4 d. liepos: kada išeis 
busas ir ar bus buse vietos, 
kad būtų galima nuvažiuoti į 
dienraščio Laisvės pikniką, 
Maynard, Mass.

Busas išeis kaip 11 vai. ry
to nuo Lietuvių P.G.K svetai
nės, 324 River St. Visi, kas 
tiktai manote važiuoti, tai 
matykite komisiją, kuri dar
buojasi, kad nuvežti į pikniką 
visus,s kas tiktai norės važiuo
ti. Komisija: P. Yacunskas, A, 
P. Dambrauskas ir J. Masevi- 
čius, V

Kad turėti buse užtikrintį 
vietą, tai matykite komisiją, 
nes kitaip gali nebūti vietos. 
,, Pikniko tikietai platinasi 
gerai, tai manoma, kad ir į 
pikniką daug publikos iš čio
nai važiuos. Kaip atrodo, tai 
šiais metais bus didelis pik
nikas, nes rengiamas plačios 
apylinkės ir tą savaitę darbi
ninkų ^akacijos. Daugumas 
darbininkų nedirba, tai turės 
gerą progą piknike pasilinks
minti ir už savaitės vėl eiti 
darbai. t • A. N.

3 pusi.—Laisvė (Liberty, 
Lith. Daily)
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f

• J M*
r.Į

i

I

X

Kh

kstfiKŠr?

Iš New Haven lietuviai busu 
važiuos į dienraščio Laisvės 
pikniką, kuris įvyks 4 d. liepos,

Dzūkų Pažiba
..

Įsitėmykite datas ir vietas kur įvyksta 
mū^ų didžiosios vašarinės iškilmės.

pirmiena.
ir bekalbėti. Krūvoj 
smagiau. Kur kas 
darbo padirbam, —

Istorine Apysaka
PARYŽIAUS ŽLUGIMAS '

3-30-48 —74— > _ • — j Tf Verte K. BARTKUS

(Tąsa)
Kai įvedė Denizą, Tessa stovėjo pre

fekto kabinete prie gipsinio Respublikos 
biusto. Pamatęs ją, Tessa ėmė jos gai
lėtis. Deniza buvo perplėšta suknele, su
sitaršiusi, išblyškusi po nemigo nakties. 
Ir tai—jo duktė, dėl kurios Sveikatos jis 
drebėdavo—vežiodavo į kurortus, kvies
davo profesorius... Jis pasistengė suval
dyti nepasitenkinimą; švelniai, dreban
čiu balsu tarė:

—Deniza, aš atvykau tavęs išvaduoti.
Jis turėjo savo planą: jis pasakysiąs 

prefektui, kad Deniza norėjusi parašyti 
romaną iš žemųjų luomų gyvenimo; tuo 
tikslu nuėjusi į fabriką. Jis nusivešiąs 
ją namo, ir našlaitiškas namas vėl at- 
gysiąs. Kaip jis ją puoselėsiąs!

— Jei taip, tad jūs paleiskite visus.
Tie žodžiai, Denizos balsas, nelauktas 

kreipimasis—“jūs” pritrenkė Tessa.
— Deniza!...
Ji tylėjo. Prieš ją buvo svetimas žmo

gus: vakarykštė diena išlaisvino ją iš 
praeities.

Tessa neištvėrė.
— Paleisti tuos niekšus? Ar tu su

pranti, ką tu šneki?
— Kas niekšai? Vokiečių jūs išsigan

dote: “Mes nepasiruošę...” Štai kam 
jums prireikė dujų! ,

— Tavo komunistai dirba vokiečiams. 
Vakar, kol jūs streikavote, italai paskel
bė reikalavimą: Nica, Korsika. Pirmie
ji streiko padariniai.

—Vokiečiams dirbate jūs. Kas užda
rė aviacijos fabrikus? Be to, kaip tik ne 
jums taip kalbėti. Kai Fuže pravėrė 

. burną, jūs pasiuntėte gangsterius .. .
— Melas! šlykštus melas! Idiote, ar 

tu viskuo tiki, ką tau sako? Avis!
Jis ilgai laidė įžeidžiamus žodžius; 

paskui staiga nutilo. Kuriam galui? Ji 
— padūkusi. Jos neįtikinsi. Reikia už
gniaužti bylą...

— Nesiginčysim. Kiekvienas turi sa
vo nuomonę. Bet tu privalai mane su
prasti. Jei visa tai pateks į laikraščius, 
apsidžiaugs mūsų bendri priešai — fa
šistai. Breteilis.

— Kuo jūs geresnis už Breteilį?
— Tau tik politika svarbu. Yra dar 

jausmų sritis. Šiaip ar taip, tu mano 
duktė. Atmink velionę motiną. Kokios ji 
buvo širdies!... Deniza, aš tave mal
dauju — grįžk namo! Vardan mamos!...

Neiškentusi ji suriko:
— Nutilkite! Jūs niekšingas žmogus!
(Vėliau ji prikaišiojo sau už šiuos žo

džius: ji parodė savo skausmą).
Tessa išėjo, nieko nepešęs. Teko pa

spausti prefektą. Pranešimas apie De
nizos suėmimą į laikraščius nepateko; 
nepaminėjo ir teismo nuosprendžio. Ją 
teisė kartu su kitais “Gnomo” darbinin
kais, visiems davė po mėnesį kalėjimo. 
Deniza buvo laiminga: pirmininkas pa
skubomis murmtelėjo-jos vardą, neklausė 
jos kilimo. Ji neįtarė, kiek pastangų dėl 
viso to buvo padaręs jos tėvas.

O Tessa ėmė neapkęsti komunistų. 
Anksčiau jis neturėjo priešų. Aišku, jis 
kartais pykdavo ant Breteilio.arba Via- 
ro; bet tai buvo lošimo partneriai. Jis 
gailėjosi net Fuže, nors barzdočius norė
jo jį apšmeižti. O komunistai atėmė iš 
jo Denizą. Jie iš ramios, meilios mergai
tės padarė furiją, padegėją. Tokios de
vyniasdešimt trečiaisiais metais šoko ap
link giljotiną!... Nejaugi tai politinė 
partija? Tai dvasinis pogrindis. Jei jų 
nesunaikins, jie muš, piaus, smaugs. 
Tessa jiems blakė. Tačiau Prancūzija 
dar laikosi! Streikas nepavyko. Vadinas, 
pagyvensim ... Galima atsikvėpti pas 
Poletę.
22 .

Deserųii nesinorėjo skirtis su Pjeru; 
savo paties bejėgiškumas erzino: jis, 

L nusi- 
Tačiau .palikti

prieš kurį tūpčiojo ministrai, turi 
leisti saujelei rėksnių! Tačiau ą 
Pjerą fabrike jis nesiryžo: dešinieji laik
raščiai ėmė rašyt ištisą “raudonojo inži
nieriaus” epopėją. Deserls pasiūlė: “Aš 
išsiųsiu jus į Ameriką. Reikia palaukti 
metus.” Pjeras atsisakė: laikė tai “iš
malda.”

Pasikalbėjimas įvyko didelės kavinės 
terasoj. Vakaras buvo neįprastai šaltas: 
keturi žemiau nulio. Lankytojai, šnirpš- 
dami ir čiaudėdami, skubėjoj vidų susi-

šildyti stikline grogo. O tuščioj terasoj 
rausvai švietė palikti žarijų indai.

' Deseris kalbėjo: - *
— Suprantama, jūs. turite teisės ne

patikėti man ... Bet taip yra. Mes visi 
supančioti — aplinkos, visuomeninės 
nuomonės, prietarų. Tikriausiai, darbi
ninkų tarpe buvo daug streiko priešinin
kų. Jie pasirodė bejėgiai. Aš priverstas 
skaitytis su pono Montinji nuospren
džiu. Jūsų žodžiais — 'jis fašistas, mano 
žodžiais — kvailys ir akiplėša.-Jie kalti
na Kotą: mažai esą bombonešių. Tačiau 
jūs — vienas geriausių inžinierių, ir 
man tenka su jumis skirtis. Kas jiems 
rūpi bombonešiai? Kas jiems rūpi Pran
cūzija?

Pjeras, kažkada nepaprastai linkęs 
viskuo tikėti, pasidarė įtaringas, sausas. 
Deserio nusiskundimai jam pasirodė ne
tikri :

— Kodėl jūs jiems prikaišiojat? Juk 
ir jūs palaikėte Miuncheną!

— Aš norėjau ginkluotos taikos, pasi
tarimų, kompromiso. O jie svajoja vie
na: kaip čia greičiau pasidavus Hitlerio 
malonei. Įvykiuose susigaudo tik žulikai, 
ir jie skuba prisigrobstyti. O sąžiningi 
žmonės apako.

— Yra ir kitokių ... Ar jūs kalbėjo
tės su Legre? Jį sumušė policininkai; jis 
dabar ligoninėje. Tokių, kaip jis, daug. 
Žmoguje slypi tūkstančiai jausmų ir 
minčių. Dažniausiai jos paplinta; žmo
nės sukuria meną, jaukumą, šeimą. Ko
dėl aš ėmiau kalbėti apie komunistus? 
Jie viską nukreipia į vieną, ir tai ne ak
lumas, o veržlumas.

— Matot tuos žarijų puodus? Šilimos 
iliuzija. Tarsi būtų galima sušildyti gat
vę!... Tarp kita ko, aš sušalau. Ir taip 
paskutinį kartą: jūs atsisakot?

Pjeras laukė Anjesos priekaištų: ne
darbas, skurdas. O čia dar Dudu... Bet 
Anjesa iš karto pasakė: “Tu teisus.” Ji 
nesutikdavo su juo, kada jis kalbėdavo 
apie politiką, bet kai tik iškildavo sava
rankiškumo, taurumo klausimas, ji gė
rėdamasi 'žiūrėdavo į jį, kaip žiūrėdavo, 
būdama mergaitė į tėvą.

Praėjo trys savaitės, ir tas skurdas, 
kuris dar neseniai atrodė, kaip vaizduo
tės padaras, rūstus, bet abstraktus žo
dis, virto tikrove. Anjesos algą prarijo 
buto nuoma ir gydytojas (Dudu sirgo). 
Mėnesio gale jis liko be pinigų. Jiedu 
anksčiau buvo pažinę tvarkingą netur
tą; dabar juos prislėgė užgaulus skur
das.

Atrodė, neliko fabriko, kur nebūtų 
užėjęs Pjeras. “Įmonininkų Sąjunga” 
įrašė jo vardą į juodąjį lapą. Veltui jis 
mėgino parsisamdyti kaip mechanikas, 
dargi kaip juodadarbis: visur gaudavo 
neigiamą atsakymą.

Jis pardavė laikrodį; apmokėjo skolą 
pienininkei. Anjesa nunešė senų daiktų 
pirkliui žieminį paltą, sakydama: “Jis 
man per didelis. ..” Savaitę valgė. Ji 
guodė Pjerą: “Gal būt, šventės proga 
gausiu dovanų.” Jis išeidinėjo anksti ry
tą, visą dieną bastėsi, landė po mažas 
dirbtuves, ištisas valandas skaitė skelbi
mus. Vakare pasakojo Anjesai, kad su
tikęs bičiulį ir tas jį pavaišinęs pietu
mis. Rengėsi Pjeras tvarkingai, kiek
vieną dieną skutosi; to korektiško žils
tančio svajotojo niekas nebūtų palaikęs 
skurdžium. Tdčiau, praeidamas pro deš- 
rines, jis nusigręždavo .. .

Kartą jis pamatė skelbimą: jei gau
siai prisnigtų, būsią samdomi darbinin
kai gatvėms valyti; ateiti reikią penktą 
valandą ryto. Dangus pasigailėjo: pava
kare. dideliais kąsniais ėmė kristi snie
gas: pradžioje jis tirpo, paskui uždengė 
grindinį. Keturiomis Pjeras tyliai, kad 
nepažadintų Anjesos, išslinko iš namų; 
Jį krėtė šaltis, bet jis šypsojos: pagaliau 
jis parneš Anjesai dvidešimt, o gal tris
dešimt frankų! Be ketvirties penktą jis 
buvo vietoj. Didelis dujinis žibintas ap
švietė tuščią baltą aikštę ir žmonių mi
nią aplink tamsų plytų pastatą. Ko tik 
čia nebuvo! Bedarbiai, valkatos, pašti
ninkai, atleisti už dalyvavimą streike, 
išbadėjęs dailininkas, keletas vokiečių 
emigrantų, seniai, paaugliai. Reikėjo tik 
keturiasdešimt žmonių, o atėjo nema
žiau kaip trys šimtai. Pjeras kantriai 
laukė. Paskui suriko: “Užtenka!” Jis 
nukiūtino namo. Nuo bado jis nusilpo, 

♦kojos pasidarė lyg iš vatos, akyse raibo.
(Bus daugiau)

(Pirmasis kolektyvinis ūkis 
Alytaus apskrityje)

Butrimonių k o 1 e k tyvinio 
ūkio “Pirmūnas“ dirvoje ko- 
lektyvininkai Sleseravičius be
ria trąšas, Baliukynas sėja 
kviečius, jiems ant kulnų lipa 
Bicenauskas su pora stambių 
bėrių, velkančių spyruoklines 
akėčias. Įsigilinę į darbą, jie 
nepastebi manęs, nei kolekty
vo pirmininko aukštaūgio Pra
no Banislausko. Spyruoklinės 
akėčios krypuoja iškilia užuo
gana. Velėnos vartosi plieni
nių dantų karpomos.

— Šia vieta ėjo ežia. Anks
ti suarėm, bet dar neišpuvo,
— paaiškino pirmininkas. — 
Greit ant jos augs kviečiai.

Tuo laiku subraškėjo stelvo
gė, dantys užkabino kažką 
nepajudinamą. Arkliai įsiręžė.

— Ak, kad jį vilkai, trrr,
— sušuko Bicenauskas. —■ 
Akėčios užkabino buvusio 
kapčiaus stulpo kamblį.

— Praeities liekanos, — 
šypsosi pirmininkas. — Tiek 
jų ir teliko, — vienas kitas 
stuobrelis. Na, kaip sekasi?

— Jei taip eis,, kaip ligi šiol, 
kaip mat baigsim. Simno ko
lektyvas mūsų nepralenks. —- 
Tvirtina Sleseravičius dulkin
damas trąšuotus skvernus.

— Ką gi, mūsiškis neveltui 
“Pirmūnu” pavadintas, — at
sakė Baliukynas, prasegdamas 
nudegusį raumeningą kaklą.

Iš pasikalbėjimo -aiškėja, 
kad “Pirmūno” kolektyvistai 
įsijungia į socialistines lenk
tynes su Simno kolektyvistais 
Pirmojo Gegužio garbei. Dir
va jau paruošta. Alovės MTS 
traktorininkai jau baigia arti, 
apsėta apie 30 ha, nors dar 
balandžio 21 diena. Pirminin
kas didžiuojasi spartuoliais: 
penkiolikamečiu žemaičiu, Be- 
reznevičium ir Juozu Stirna, 
kurie per dieną išdirba po dvi 
normas. Jie geriausi darbinin
kai ūkyje.

Sleseravičius kramto lūpą.
— Palaukite. Aš nesveika- 

vau, štai kas yra, — pasako, 
lyg pats 
sim, kas

Keliu 
važiuoja 
Jis iš padilbų dirstelėjęs į 
mus, suplakė botagu arklius.

— Šit, buožė kaip kiaulė, 
nei nekriuktelėjęs pralindo.

— Jam akis bado. Primany
tų vilku mus pultų.

Už kalnelio suūžė trakto
rius staigiai ir garsiai, net ir 
nutolstantis buožė prilaikęs 
arklius atsigrįžo.

— Jis į mus žiūrėdamas, 
kažinką galvoja, — atsiliepė 
Biceniauskas. — Ir aš, būda
vo, ardamas pas svetimus gal
vojau : dievas neteisingas ar
ba jo nėra; kitiems davė va
lakus, o man ir nors tiek, kaip 
šuniui išsivolioti, pagailėjo.

artėjam 
žemės 
darbo 
skers- 
vyrai,

sau. — Dar pamaty- 
bus pirmas.
poriniu vežimu pra- 

pasipūtęs valstietis.
padilbų

— Taip, pamažu 
prie to, kad visomis 
gėrybėmis naudotųsi tik 
žmogus. Todėl buožė ir 
akioja. Na, krutėkim, 
— užbaigė pirmininkas.

Vėl sugirgždėjo stelvogė, 
suprunkštė arkliai, sušlamėjo 
i dirvą beriami kviečiai, pa
dui ko trąšos, praskiesdanios 
gaivų orą azoto kvapu.

Mes miestely, kurio vaizdas 
pasikeitęs. Turgavietė perkel
ta prie Plasaupės, o seiioj tur
gavietėj užveisiamas sodelis. 
Gyventojai,,, kaip skruzdės, 
kasa duobes, verčia akmenis, 
sodina medelius.

T partijos būstini 
apskrities svečiai: 
sekretorius drg. 
kuris šefuoja 
lektyvininkių
gočienė ir kiti. Didelis tvarkos 
mylėtojas drg. Prakapas, su
spėjęs apeiti kolektyvo laukus, 
kooperatyvą ir kitas įstaigas, 
kartu su valsčiaus partijos 
žmonėmis Zalatuchinu ir Ro- 
žansku kalbasi su valstiečiais.

K o 1 e k ty v i n i n k ės, su žino j u- 
sios apie jų šefės drg. Bago- 
čienės atsilankymą, pradeda 
rinktis, apsupdamos ją ratu. 
Vienos linksmos, kitos rimtais

atvykę iš
Apkoyno

Prakapas, 
Pirmūną,” ko-
šefė drg. Ba-
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veidais, trečios abejingai nusi
teikusios.

— Gal bus ir gerai, — abe
joja viena. — Tokia tvarka 
pas mus

— Ką 
ir dirbti 
daugiau
pastebi kita, — o žemė ta pa
ti.. .

— Ką uždirbsim, atiteks 
mums pačioms, o ne ponu
liams, ne buožėms, kaip buvo 
seniau.

Nusijuokė viena kitą už
krės damos.

— Ko jūs norit? Vaikus į 
mokyklą leidžiam. Į žmones 
prasimuš. Pasensim — ‘neiš
mes, kaip kadaise darė. Te
gul dabar bėdavoja buožės.

— Pašalpas už vaikus mo
ka. Pernai penkioliką šimtų 
gavau ir paskui kas mėnesį. . . 
Vaikai — džiaugsmas, o ne 
sunkumas, kaip seniau kad 
buvo. Kur gi tai girdėta. z

— Ką ir bekalbėti. Ligoj ar 
bėdoj nereikia ieškoti bobų 
pagalbos. Gimdymo namai, 
pribuvėja, ligonine — viskas 
nemokamai.

Tyla. Ir abejingųjų veidai 
surimtėja. Ta tyla patvirtina 
pasakytą tiesą, kurios joks 
liaudies priešas negali nugin
čyti.

— Taigi, — atsiliepė iki 
šiol tylėjusi senyva moteris, 
•— kai aš auginau savo šešetą, 
niekas nematė, nors pasikark. 
O, širdelės, kada sūnūs buvo 
po ūsu, jų prireikė: vienus 
vaiskan išrankiojo, kitus Prū
su osna išgrūdo.

Nuaidi daina. Jaunuoliai 
pareina iš laukų. Medelių so
dinto jos, mergaitės jiems šyp
sosi. Vaikai išbėga į gatvę.

— Traktorius, traktorius.
Trys pašaliniai valstiečiai 

paseka vaikus.
— Aš dar neregėjau, — sa

ko vienas.
— Nieko dabar nepamaty

si, —- atsiliepia kitas, — pa
matytum; kaip aria! Užuoga
ną iš sykio verčia. Ką jis per 
dien, mes su savo kumelaitė
mis per mėnesį 
me. Taigi!

— Tik, sako, 
mina, o kažin,
— abejoja trečias. .

— Vis dėlto jiems geriau, 
nei pavieniui. Mums tai trūks
ta sėklų, tai arklio, tai pa
kinktų . . . Pagalvok, Mikai, 
kad ir mums vertėtų... Aš 
senai sakau.

Ji] pasikalbėjimą nustelbia 
pravažiuojantis trakt orius. 
Skirstosi linksmai nusiteiku
sios kolektyvininkės.

Butrimonių k o 1 e k t yvinis 
ūkis “Pirmūnas” suorganizuo
tas partinių aktyvistų: Banis- 
lausko, Zalatuchino, Rožans- 
k.o, Sleseravičiaus ir kitų. Or
ganizuoti buvo pradėta dar 
žiemos metu, šiuo laiku ūkis 
turi 200 su viršum ha. Kiek
vieną dieną valstiečiai ateina 
su pareiškimais stoti į kolek
tyvą. Drg. Banislauskas, nu
matydamas kolektyvo plačias 
perspektyvas, pasitraukė iš 
vykdomojo komiteto pirminin
ko pareigų ir pasiliko vien 
kolektyvinio ūkio pirmininku.

— Valsčiaus vykdomojo ko
miteto pirmininku gali būti 
kas kitas, o čia naujas darbas, 
ir kaip pirmai pradžiai — 
sunkus darbas.

Valstiečiai' drg. Banislaus- 
ku pasitiki, susibūrė apie jį, 
nesz jis laiku sukūrė kolektyvą, 
išrūpino sėklų, trąšų, apsirū
pino traukiamąja jėga, inven
torium.

— Butrimonių “Pirmūnas,“ 
tai visos Dzūkijos pažiba, — 
išsireiškė vienas toli nuo Bu
trimonių gyvenantis valstietis.

Tylus kampelis Butrimonys 
staigiai pragarsėjo Dzūkijoj.

J. Čyžius.
(iš “Literatūra ir Menas”)

New Haven, Conn.
Birželio 17 d. mirė V. V. 

žolinas. Paliko nuliūdime gyve
nimo draugę ir daugiau gimi
nių bei pažįstamų. Velionis pa
laidotas 21 dieną į Bęverdel ka
pines. Į kapus palydėjo daug 
giminių, draugų ir pažįstamų.

Palaidotas laisvai. Jeronimas 
Šukaitis pasakė atsisveikinimo 
kalbą koplyčioje ir ant kapų.

Po to velionio žmonos brolis 
— Jonas Tumosa palydovus už
kvietė ant užkandžių. Velionis 
priklausė prie LLD 32 kp. ir 
LDS 16 kuopos. Skaitė dienraš
tį Laisvę. Lai jam būna lengva 
žemelė, o giminėms reiškiame 
užuojautą.

Clinton Parke, Brooklyne. Bu
šas išeis 10 valandą ryto, nuo 
Wallace & Humphrey gatvių 
kampo. Kurie turite tikiefcus, 
tai būkite laiku.

VAKACIJOS
Treasure Island Lodge 
305 East 17th Avenue

N. Wildwood, N. J.
ANNA SAKALAUSKAS 

(prop.)
Kafnbariai ir apartmen- 

tai su privatinėmis maudy
nėmis. Innersprings matre- 
sai. šiltas ir šaltas vanduo. 
Dienom, savaitėm ar mėne
siui.,
Šaukite Wildwood 2-2652 
arba rašykite dėl kainų.

• I

Dienraščio Laisvės

BROOKLYN, LIEPOS 4 JULY 
Clinton Park, Maspeth, L. L; N. Y.

Bostono Apylinke 
MAYNARD, MASS., LIEPOS 4 JULY 

Yose Pavilion Park
Ant rytojaus po šių piknikų bus šventa, Neprigulmy- 
bės Paskelbimo Šventė. ‘ Proga būsais važiuoti 

' į piknikus iš toliau.

»

i

tiek neaparsi-

laukus apdū- 
ar tai gerai?

Haga. — Holandija pasi
rašė prekybos sutartį su 
sovietiniu Vokietijos ruož
tu. Prekyba bus vedama 
dirbinių - produktų mai
nais.

SHENANDOAH, PA., RUGP. 1 AUG.
Fire Co. Grove, Brandonville, Pa.

PHILADELPHIA, PA., RUGS. 5 SEPT.
CRESCENT PICNIC GROUNDS

56 Cornell Avenue Gloucester Heights, N. J.

WATERBURY, CONN., Rugs. 5 Sept
Lietuvių Parke, Chestnut Hill Rd.

(Už Lakewood Ežero)
^r7^r7a^r7^r7ž^ri^r^rxa^r7^r7^r7^r7^^rž^ir^i5^rri>SbVASK<A>ir7^ir?AV<r?<sirraSil><s^><fcSHV4^r<eS. l7a\
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Worcester, Mass.
IŠ MŪSŲ DARBUOTĖS 

LLD 11 kp. ir Dienraščio Lais
vės Piknikas Įvyks Ketvirtą 

Dieną Liepos, Maynard, Mass.
Paskutiniame' kuopos susirin

kime buvo šaunių raportų. Mū
sų veikėjai kuopos ir spaudos 
reikalais gražiai darbuojasi. 
Štai d. Janulis įrašė 19 naujų 
narių, kiti trys draugai po vie
ną. Viso yra įrašyta 22 nauji 
nariai šiame vajuje. “Liaudies 
Balso” skaitytojų prenumera
tos visos išrinktos ir pasiųstos, 

ir čia d. Janulio padirbėta. 
Būtų galima daug plačiau para
šyti apie žygius apšvietos ir 
kultūros darbuotėj, bet manau, 
skaitytojas įvertins ir trumpo
je sutraukoj gražų darbą mū
sų gerų draugų.

Laisvės pikniko reikale J. 
Jaškevičius ir J. M. Lukas pra
nešė tarimus iš apskričių posė
džio. Čia paaiškėjo, kad Lais
vės naudai pikniką 4 d. liepos, 
Maynard, Mass., pavesta su
rengti Worcesterio LLD 11 ir 
155 kuopoms bendrai.

• Todėl 17 d. birželio turėjom 
abiejų kuopų bendrą susirinki- j 
mą tuo reikalu.

Piknikas bus įvykdintas, nors 
darbo baisiai daug.

Draugės ir draugai, mes pra
šom jūsų gražios kooperacijos 
šiame darbe. Taipgi, tėmykit 
Laisvėje pikniko programą. Jo-, 
no Dirvelio orkestrą grieš visą Į 
dieną. Dainuos Worcesterio ir! 
Norwoodo Chorai. Sakys kalbą'

senatorius Glen H. Taylor ir 
bus $250 vertės dovanų prie 
įžangos tikietų. Pirma dovana 
$100, antra — $50, trečia $12 
Smoke stand ir 10 dovanų po 
$10 cash, ir 10 — po $5 cash, 

Todėl, prašau visų įžangos ti
kietų pardavėjų gražiai pasi
darbuoti. Gardžių valgių ir gė
rimų bus užtenkamai visiems, 
kad ir lytų, pastogės užteks 
visiems, piknikas vistiek įvyks. 
Iki pasimatymo Laisvės pikni
ke, 4 d. liepos, Maynard, Mass, 
Busas išeis nuo 29 Endicott St, 
svetainės 12 vai. dieną. $1.50 j 
abi puses ypatai. Registruoki
tės ! J. M. L.

Paterson, N. J.
r

DALYVAUKITE PIKNIKE.
Sekmadienį, 27 d. birželio 

įvyks labai gražus piknikas, 
Russian Hall, West Patersone.

Rengia rusų, ukrainų ir len
kų I.W.O. kuopos ir Lietuvių 
Literatūros .Draugijos 84 kuo
pa bendrai. Vieta graži. Bus 
skanaus valgio, tinkamų gėri
mų, gera šokių muzika. Įžanga 
su taksais 60 centų ypatai.

Važiuoti reikia Singac Bus 
No. 4, Cross & Market St., iš
lipti ant McBridge Avė., už 
High Brįdge du blokai ii- pikni
ko vieta.

Prašome atsilankyti.

Washington. — Vis nesu
sitariama del geležinkelie
čių Brolijų reikalaujamo al
gų pakėlimo.

Connecticut’© Atydai! 
DIDINGAS PIKNIKAS IR ŠOKIAI 

NEPAPRASTA PRAMOGA
WOODY GUTHRIE HETTY SANDERS
RADISCHEV >OK1U GP.UPfi TRUMPI JUH2IAI
SAVI CONNECTICUT!) UNITY VAIDINTOJAI
ARKLIUKĄ’ VAIKAMS JODINĖTI! KŪDIKIŲ MOKYKLOS TARNAUTOJOS 
rRI2I0P.es VAIKUČIUS. 2-7 r.M.
ALUS DOVANAI! GARSCS TARPTAUTINIAI VALGIAI!

SEKMADIENI LIEPOS 4 D.
Highland Park, ties Campbell Ave,, West Haven. 

Rengia: Darb. Spaudos Komitetas. 
Įžanga: $1.00 ir Fed. Taksai 20c.

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

HAPPY DAYS RESTAURANT & BAJR 
426 South 5th St., Brooklyn, N; Y.

PIETŪS 60c. VAKARIENĖ 85c
Iš 5-ių patrovų Iš 7-ių patrovų

VAKARIENĖ ŠEIMAI Iš DVIEJŲ
8-ių Patrovų Gerai Suderinto Valgio $1.60

Tai vieta, kurioje jūs jausitės kaip namie. Viskas patogu ir ma
lonu. Mandagus patarnavimas.

Kiekvieną šeštadienį Įvyksta puota, pasivaišinimas bei parė. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite. 1

Salę išnuomuojame dėl puotų, pokilių, krikštynų, parių, vestuvių. |
Žemos kainos už viską. , 1

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom. I
L _ —------------- 1

-————.—.—.—»—-—■—■—m—»—-—-—«—>—<■—-—*—>—

August Gustas j

BELT AIRE FLORIST Į
Lietuvis Kvietkų Pardavėjas Į

6762 FOURTH AVE., BROOKLYN 20, N. Y. |
(kamp. 68th St.) Į

Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų j
t ir tt., telefonuokite P I

SHoreroad 8-9330 |
Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką, 1

į ko .jūs reikalausite. < Į
* Specialistai Pritaikymui ■

šermenims, Vestuvėms ir Bankietams Į t iUžsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS Į 
FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y. į

• M—• — ■•—■B—— ■—•■—■—■I—

\ Paul Gustas Funeral Home,
INC.

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

LIETUVIS LAISNIŪOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar itaktj

EVergreen 7-4774
□►•ta

Naujai išdekoruota šermenų koplyčia, kur šeimos pato
giai gali atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems, 
prakilniuose namuose be ekstra išlaidų.

Du kambariai šermenim, didelis puikiai įruoštas 
kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.

Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg parei
kalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega.

i idin _~i r r • n • -g f : ----------------~—-—**—

Portland, Oregon
POTVINIŲ KONTROLEI 

PINIGŲ NĖRA
Jau visa šalis žino, kad ge

gužės ,39 dieną, išlaužusi cimen- 
tinius tvenkinius, Columbia 
upė nušlavė nemažą miestuką 
Vanport, Ore. Ant greitųjų tai 
buvo sumestas miestelis, kur 
karo metu apgyvendinta laivų 
statybos darbininkai. Sako, 
Vanporte dar gyveno 18,500. 
Daugelis spėjo išbėgti, bet dau
gelio dar nerandama. Turto 
niekas jokio negalėjo išgelbėti 
nuo staigaus potvinio. /

Likę be pastogės priglausti 
apylinkės mokyklose, bažnyčio
se irx kitokiose patalpose. Ka
tastrofos ištiktiems gelbsti' 
Raudonasis Kryžius, darbo uni
jos ir kitokios organizacijos.

Potvinis ir dabar dar neat- 
slūgęs. Portlando geležinkelio 
stotis apsemta. Traukiniai ne
gali į miestą įvažiuoti. Taip 
jau apsemta lėktuvų stotis.

Panašus potvinis šią apylin
kę, sako, užliejo 50 metų atgal. 
To galėjo tikėtis. Bet valdžia 
nieko arba labai mažai ką te
darė išvengimui katastrofos. 
Mat, pinigb nėra piliečių ap
saugai. Karo ruošimui ir rams- 
tymui fašistinių valdžių Euro
poj ir Azijoj pinigų netrūksta.

WALLACE — PUIKUS 
KALBĖTOJAS

Praeitą mėnesį šioj apylinkėj 
lankėsi Progresyvės Partijos 
prezidentinis kandidatas Henry 
A. Wallace. Kalbėjo net keliose 
vietose ir visur svetainės buvo 
perpildytos žmonėmis. Dviejuo
se mitinguose susirinkusieji 
sudėjo virš 6 tūkstančius dole
rių vedimui Progresyvės Parti
jos rinkiminės kampanijos.

Wallace yra geras kalbėtojas. 
Jis kalba darbininkams su
prantama kalbą. Sako, vietoj 
švaistyti šalies iždą ruošimuisi 
karui ir palaikymui neapken-

čiamų turčių kitose šalyse, ga
lėtume daug pagerinimų įsitai
syti namie. Iš senųjų partijų 
negalima tikėtis nieko ^gero. 
Dėlto būsimuose rinkimuose 
patarė balsuoti už pažangius 
kandidatus—Progresyvės Par
tijos.

Daugelį jo išsireiškimų susi
rinkusieji palydėjo griausmin
gais aplodismentais. ,

IR REPUBLIKONAI.
Neaplenkė mus -ir republiko- 

nai. Neseniai čia kalbėjo du jų 
kandidatai, T. Dewey ir H. 
Stassen. s Abiejų prakalbose 
žmonių buvo daug mažiau negu 
Wallace. Apie namines proble
mas mažai jiedu ir teprisiminė. 
Abudu niekino Tarybų Sąjungą 
ir kurstė prie karo.

Wilametietis.

Cleveland© Žinios

KRISLAI HELP WANTED—FEMALE
REIKALINGOS MOTERYS

Httf WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

LICENSES 
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 10247 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 348 Palmetto Street, Borough of 
Fiooklyii, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

x MARIE BELZ

NOTICE is hereby given that License No. 
C 771 has been issued to the undersigned 
to sell beer at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2413 Pitkin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

RED TOP BREWING COMPANY

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 77 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
35 Wyckoff Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of-Kings, to be consumed on the 
premises.

DOROTHY LYNCH

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2350 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
80? Albany Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. ,

CHARLES RATIGAN

NOTICE is hereby given that License No. 
ER 113 has been issued to the undersigned 
to sell beer nt retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law' at 
1825 Emmons Ave., Borotlgli of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NICHOLAS CONTOS

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 809 has been issped to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7704 — 18th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

sophie Recker x

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1916 has been issued to the undersigned 
to sell beei> at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Bevel age Control Law at 
384 Marcy Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NATHAN JOHNSON

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1190 has been issued, to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 1071 of% 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4323 —— Avenue I), Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY GARBE

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2394 lias, been issued to the undersigned 
to1 sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 874 
Nostrand Ave., Borouglf of Brooklyn, County 
of Kings, to be cpnwmed off the premises.

ANTHONY CRISCILLO

Tel. ^TRObridge 3830

DR. JOHN REPSHIS
(REPAYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 Ir 6-8 

Nedėliomis Ir šventadieniais: 
nuo 10 Iki 12 ryto.

278 Harvard Street 
kamp. Inman S*., arti Central Skv.

CAMBRIDGE, MASS.

PABRANGO TRANS- 
PORTACIJA.

Miesto transportacijos tary
ba nusprendė pakelti gatveka- 
rių fėrus nuo 10 iki 12 centų, 
o savaitinius pasus nuo $1.50 
iki $1.80. Mokestis pakeltas ir 
vaikams, kurie turi’ važinėti 
gatvekariais į mokyklą. •

Transit Workers Union (AF 
L) smarkiai protestavo prieš 
miesto valdžios pasimojimą ap
dėti neturtingiausius sluoks
nius aukštesniais mokesčiais. 
Buvo išleista ir platinamos at
virutės, kurias pasirašę pilie
čiai siuntė Miesto Tarybai, bet 
ir tas negelbėjo. Pakelta kaina 
įėjo galion 20 dieną birželio.

Unijos nemano trauktis iš 
kovos lauko. Abi, AFL ir CIQ. 
miesto tarybos išleido peticiją 
ir renka piliečių parašus, kad 
būsimuose balsavimuose panai
kinti Transit Boardą, o jos vie
ton skirti komisionierių.

Pakėlimas mokesties ant gat- 
vekarių labai skaudžiai paliečia 
neturtingas šeimas, ypatingai, 
kurie> turi kelis mokyklinio am
žiaus • vaikus. Atrodo, po du 
centu nedaug. Bet per mėnesį 
susideda nemaža krūva pinigų. 
Q prie dabartinio brangumo 
tas labai daug reiškia.

Miesto valdininkai buvo par- 
sikvietę “ekspertą” net iš Bos
tono. Tas pirmiausiai patarė 
padėti ant gatvekarių tik po 
vieną darbininką, vietoj dabar 
dirbančių dviejų. Kada unija 
prie to nedasileido, tai, miesto 
valdžia sako, liko vienintelis 
kelias — pakelti mokestį už 
važiavimą. tVMD.

SKELBKITĖS LAISVĖJE

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
nutraukti nuo milžino galvos 
laurų vainiką !. . .

Kalbant apie Lietuvos rašy
tojus ir jų buitį, įdomu pasi
skaityti sekamą, neseniai pa
siekusią mus iš Vilniaus žinu
tę :

“Tarybų Lietuvos vyriausy
bė, nuolatos rūpindamosi mū
sų rašytojų reikalais, šiomis 
dienomis paskyrė personalines 
pensijas Lietuvos Tarybinių 
Rašytojų Sąjungos nariams: 
Sofijai Čiurlionienei — 900 
rublių ir Petrui Vaičiūnui — 
700 rublių.”

žymėtina lai, jog .Petras 
Vaičiūnas visuomet’ buvo skai
tomas katalikų rašytoju.

Tarybiniams Lietuvos rašy
tojams nereikės lįsti į skolas, 
kaip lindo rašytojai, gyvenda
mi “nepriklausomybės laikus.”

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

Laisvės pikniko, Maynarde, 4 d. i 
liepos, Rengimo Komisijos ir Veikė
jų susirinkimas jvyks birželio 30 d., 
7:30 v. v., 29 Endicott St. salėje. 
Visų prašau pribūti. — J. M. Lukas.

(150-151)

WORCESTER, MASS.
Bušai į Maynard, Mass. Laisvės 

pikniką išeis 4 d. liepos, nuo Liet. 
Salės, 29 Endicott St., 12 vai. dieną. 
Kelionė į abi pusi $1.50 asmeniui. 
Užsiregistravimui matykitės su P. 
Naviku, salėje. • (150-151)

HAVERHILL, MASS.
Busas j Laisvės pikniką, Maynard, 

Mass., išeis nuo P. G. K. salės, 324 
River St. 11 vai. ryto. Komisijos 
nariai yra: P. Yačiunskas, A. P. 
Dambrauskas, J. Masevičius.

(150-151)

NEW HAVEN, CONN.
Busas išeis 10 vai. ryto, 4 d. lie

pos j Brooklyno Laisvės pikniką, 
Klaščiaus Parke, Betts ir Maspeth 
Avė., nuo Wallace ir Humphrey 
gatvių kampo. Visi būkite laiku.

(150-151)

F. W. Slialins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y. 

Suteikiam garbingas laidotuves 

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto, 
lėk Virginia 7-4499

MERGINOS
18—35

PAKAVIMUI
SUNSHINE BISCUITS

Gera Alga — Puikios Darbo Sąlygos 
Vakacijos ir 7 šventės su Alga 

Duodama Uniformos ir Apskalbimas 
Nemokamai 

Kafeteria ant Vietos

Sunshine Biscuits, Inc.
29-10 Thomson Ave., 

L. I. City 
PATOGU IRT, BMT ir 

f INDEPENDENT SUBWAYS
(150)

OPERATORĖS 
DIENINĖS DARBININKĖS
Turi būti patyrusios binding operatorės 
NUOLATINIS DARBAS. GERA ALGA

Linksmos darbo sąlygos
Kreipkitės

MR. BORRUSO
STOR-AID, INC.

151 West Side Avenue
Jersey City, N. J.

(155)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

■ . ................... * 1' 1 ........

PATYRĘ
PADDING OPERATORIAI
Prie minkštais padais platform sliperių.

TOWNLEY FOOTWEAR 
990 MYRTLE AVE. BROOKLYN, N. Y.

EVERGREEN 4-0077
(151)

GUATEMALA REIKA
LAUJA “ANGLIŠKO” 
HONDŪRO

Guatemala,, Centralinės 
Amerikos respublika, vėl 
pareikalavo, kad Anglija a- 
tiduotų Guatemala! vadina
mą “angliškąjį” Hondūrą. 
Ta anglų kolonija rubežiuo- 
jasi su Guatemala.

INDONEZAI ARDO RO
LANDŲ TRAUKINIUS

Batavia, Java. — Prane
šama, kad indonezai suardė 
holandų traukinį ir grobė 
jo krovinius. .Pasak holan- 
du, 10 asmenų buvo užmuš
ta Ir 10 sužeista.

|j. J. Kaškiaučius, M. D.f
T 530 Summer Avenue, T
5 Newark 4, N. J. T
t HUmboIdt 2-7964 J

Matthew
BUYAUSKAS

4 -'

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

<•► .
Moderniškai Įrengtos Koplyčios

426 LAFAYETTE ST., 
Newark 5, N. J.

Tel. MArket 2-5172

Į>.---- M---- N---- M---- ■>---- »---- M---- »---- M---- ------ «---- ~---- "4*

į Egzaminuojant Akis, j
Rašome Receptus Į 

Darome ir Pritaikome Akinius ■ 1 — I

į Drs. Stenger & Stenger Į
I Optometrists įOptometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

. KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR VISOKIUS 
PYRAGUS BEI KEIKSUS

Mes perkame geriausios rūšies miltus — tas reiškia, kad mūsų duonoj 
nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgydami sutaupysite 

pinigų,, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. ' >
Pristatome i visas dalis—Brooklyno ir apylinkės, 
į krautuves ir į pavienius namus; taipgi-siunčiame 

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

REIKALINGOS 
OPERATORES 

Patyrusios prie geresnių suknelių 
Taipgi

SPECIALES MAŠINŲ 
OPERATORES 

FINIŠERKOS, EGZAMINUO- 
TOJOS IR PROSYTOJOS 

DIENŲ AR NAKTŲ DARBAS 
GERA ALGA, 

NUOLATINIS DARBAS

KREIPKITĖS

LESLIE FAY 
FASHION

FACTORIES
1131 Wyoming Ave. 

EXETER, PA.
464 Union Street 
LUZERNE, PA.

132 Moffett Street 
PLAINS, PA.

110 Downing Street 
PLYMOUTH, PA.

(151)

EMBROIDERY OPERATORES
Patyrusios prie Bonnaz Mašinos 

Kreipkitės
PUROFIED DOWN PRODUCTS 

1027 METROPOLITAN AVĖ.
BROOKLYN. N._ Y.

BMT — 14th St. Canarsie Line 
EVERGREEN 7-7677

(150f

NUSKENDO 130 CHINŲ
Chinija. — Min upės po

tvynyje, Foochow srityje, 
žuvo 130 žmonių.

IDEALIŠKA VIETA 
VAKACIJOMS

Geram poilsiui praleiskite savo vakacijas ant 
moderniškos farmos, su visais patogumais, aukš
tai ant kalno, 2į valandų iš New York miesto.

KAINA $35 l SAVAITĘ
Puikiausias valgis, didelis, oringas kambarys, 

arti maudynių.

Mrs. Nellie Dauenhauer
R.F.D. 1, Box 325, Stone Ridge, N. Y.

Telefonas' High Falls 3185
Kelrodis: Short line bus iš Dixie Hotel, 8th Ave. 

ir W. 42nd St. Išlipkite Rosendale. Arba imkite 
laivą nuo *W. 42nd St. ir išlipkite Kingston Point.

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko 

SAVININKAI

' PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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

I
\ 'II

GREEN STAR BAR & GRILL 1
LIE TU VISK A S K A B A R*E T A S :

Kas nori gražinai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišbkti, užeina Į 
pas “Green Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti • ,

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.

Geriausias Alus Brooklyne
PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

459 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
; (Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-Š698 ;

5. pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily) — Šeštad., Birž. ?6, 1948

rRI2I0P.es


NewWko^/š0zfe?lnl(»
Nuomininkai Kritikavo 
Kongresmaną

Queensbridge Nuomininkų 
Lyga kritikavo tos susiedijos 
kongresmaną Robert A. No
dar, republikoną.

Projekto ir susiedijos gy
ventojai išleidžia savo laikraš
tuką Queensbridge Home 
News, kuriame aprašo nuomi
ninkų ir bendrus susiedijos 
reikalus. Nodar užatakavo tą 
laikraštuką p a v a d indamas 
raudonu ir kitokiu. Gyvento
jai atsikirto sakydami, kad 
kuomet jie kovojo už daugiau 
namų ir nuomų kontrolę. Ne
darąs kongrese balsavo už pa
kėlimą nuomų. Kad jis riksmu 
apie raudonumą bando pri
dengti savo blogą rekordą 
kongrese.

Atsteigiant 5c Fera, 
Būtų Atsižvelgta ir į 
Darbininkus

Paul Ross, vadovaująs kam
panijai už atsteigimą 5 cen
tų fėro, sako, jog pasiūlytoje 
prie Miesto čarterio pataisoje 
nėra apleisti nei darbininkų 
reikalai. Yra pasiūlyta, kad 
“darbininkų teisės tranzito li
nijose būtų apsaugotos, įskai
tant kolektyves derybas, ato
stogas, pasilsi ligoje ir kitas 

-apsaugas darbe. Referendu
mas taip pat nusako, kad nu
matytieji pakėlimai algų, pra
dėsim! mokėti liepos 1-mą, bū- 

.’ tų aosaugoti.”
Pakeltą fėrą, 

turėsime pradėti
1- mą, ateinantį
Peticijos, po kuriomis Ameri
kos Darbo Partija ir jai talki
nančios kitos organizacijos 
rinks parašus, reikalauja fėro 
klausimą leisti piliečiams nu
balsuoti rinkimuose lapkričio
2- rą. Jeigu piliečiai nubalsuos 
už da'rbiečiu siūlymą, nuo sau
sio 1-mos, 1949 metų, vėl mo
kėtume tik po 5 centus.

po 10 centų, 
mokėti liepos 
ketvirtadienį.

Nuteisė Suktus
< t Kozirninkus

Praėjusį rudenį buvo suim
ta grupė koziminkų labai sėk
mingai pelnikavusių iš lošimo 
kortomis puošniame Marguery 
viešbutyje, New Yorke. Veid
rodine ir šviesų technika, su
žymėtomis kozyrėmis ir fal- 
šyvais kauliukais grupė eks
pertų blizgančiame rūme ži
nodavo visą savo oponentų ko- 
zyrių .stovį ir visuomet juos 
nnkozyriuodavo.

Su bile kuo jie laiko neeik- 
. vojo — laikas čia buvo bran

gus. Jie turėjo net gražuoles 
mergas agentes, kurios su
čiuptus stambius “cukrelius” 
atsivesdavo ten kortomis pa
lošti. Tačiau kas nors perdaug 
“apčiulptas” pasiskundė poli
cijai, grupė šmugeliautojų bu
vo areštuoti.

Šiomis dienomis k nuteisė 3 
mėnesius kalėti ir pasimokėti 
$500, du po $500 ir po 30 die-

Viešas Pareiškimas
Daugelis kriaučių, ypatingai 

| rankiniai kl iaučiai klausia ma
nęs ar aš kandidatuosiu į 
kriaučių unijos 54-to skyriaus 
delegatą. Daugelis net per 
laiškus tokius klausimus stato. 
Tad, gerbiamieji, ačiuoju jums 
už pasitikėjimą manimi. Dėl 
tam tikrų priežasčių į delega
tą nekandidatuosiu.

Tačiau, gerbiamieji, kurie 
norite manęs, kurie pasitikit 
manimi delegato vietai, aš 
prašau jūsų pasitikėti ir ma
no rekomendacijai. Kaip jau 
jums esu gerai žinomas per 
daugelį metų ir niekad nesu 
jūsų suvylęs, manau, kad ne- 
suvilsiu jūsų ir šioje rekomen
dacijoje. As rekomenduoju 
kandidatu į delegatus teisingą, 
veiklų, patyrusį tame darbe 
Kazį (Charles) Kundrotą.

Charles Kundrotą per pas
taruosius 30 metų yra dirbęs 
kriaučių dirbtuvėse ir tik lie
tuvių kriaučių dirbtuvėse. Jis 
puikiai jaučia ir supranta 
lietuviškose dirbtuvėse dirban
čius kriaučius. Prie to, išbuvo

3 metus delegatu ir dirbo taip 
sąžiniškai, kad blogo užmeti
mo ant jo niekas negali pada
ryti.

Charles Kundrotą yra be- 
partyvis. Užėmęs delegato vie
tą jis dirbs tik unijistų gero
vei, o ne dėl kokios nors poli
tinės partijos bei asmenų. Tad. 
gerbiamieji, birželio 30-tą. 
7:30 vai. vakaro, 1.1-27 Arion 
Place, būsimuose delegato rin
kimuose atiduokit savo baįsą 
už Charles Kundrotą.

Charles Nečiunskas.

NORITE ŽINOTI NUOMŲ 
ĮSTATYMĄ?

Newyorkietis nuomoms nu
statinėti įstaigos skyrius išlei
do lapelius, aiškinančius fe
deral} nuomos nuostatų aktą. 
Viename iš jų aiškina sąlygas 
“savanoriško” pakėlimo po 15 
nuošimčių. O kitame — iškon- 
troliavimo dėsnius. Gaunami 
Manhattan Area Rent Office, 
535 Fifth Ave., New Yorke.

Aiškinama yra formoje 
klausimu ir atsakymų.

Jurginės Piknikas 
Įvyks Šeštadienį

68- 
šio

šv. Jurgio Draugystės 
tas metinis piknikas įvyks 
šeštadienio popietį ir vakarą, 
birželio 26-tą, Dexter Parke, 
74-11 Jamaica Avenue, Wood
haven (BMT Jamaica linijos 
Elderts Lane stotis). Įžanga 
50c (taksai įskaityti). Pradžia 
1 vai,

Jurginės piknikai, papras
tai, būna visos šeimos vpažmo- 
niu. Tokiu, bus ir šis. Jaunimas 
susirinks šokti prie Antano 
Pavidžio Orkestro, o tėvai ir 
senukai šokančiais pasidžiaug
ti ir patys' tarpusavyje pabu
voti, pasivaišinti. Bus užkan
džių ir gėrimų.

streikie-

visa tai
Kad jos

Didžioji Dienraščio Laisvės 
Iškilmė Jau Už Savaitės

Pakilusios Kainos
Kamuoja Senukus ir
Vaikus

Marininkai Demonstra 
vo prieš Draudimą 
Streikuoti

Kelias Valandas Ima 
Jūsų Unijos Lokalo 
Rinkimai?

Partija Streikierius 
Pasitinka su Duona

Bronxe darbuotojos už tre
čią partiją, organizuotos į 
Women for Wallace, atėjo pas 
Vim krautuvių darbininkų pi- 
kieto liniją su kašėmis mais
to, kurį jos krautuvėse surin
ko ai’ pačios supirko 
rių paramai.

Moterys sako, jog 
yra dalis jų darbo,
tik vykdo Wallace programos 
punktą kas liečia Wa'llace’o 
atsinešimą į darbininkų kovas 
už žmonišką pragyvenimą.

Tammaniečių’ ii- republiko- 
nų partijų žmonės pasitinka 
streikierius su policijos laz
domis ir areštais (atsimenate 
Wall Strytą?). O iš Wallace 
partijos atneša maisto. Nieko 
sau skirtumėlis! Jeigu Wal
lace ir kiti tuo sleitu bus iš
rinkti, galima daleisti, mažai 
bereiktu darbininkam ir strei
kuoti. Negavę iš policijos tal
kos streikams laužyti, fabri
kų ir kitų įmonių savininkai 
greit susitartų su darbinin
kais.

BAR & GRILL

Laisvės metinis | tų — Cliffsides, Harrison, 
Kearney.

Iš New ark o atvažiuos visas 
Sietyno Choras, vadovaujamas 
Walter Žuko, dainuos piknike. 
Taipgi dainuos mūsų brookly- 
nietis Aido Choras, vadovau
jama^ Jurgio Kazakevičiaus.

Jurgio Kazakevičiaus Or
kestrą gros šokiams.

Dienraščio 
piknikas — visų dienų diena 
vasariniu sezonu — įvyks jau 
už savaitės sekmadienį, liepos 
4-tą. Klaščiaus Clinton Par
ke, Betts ir Maspeth Avės., 
Maspethe. Įžanga 60 centų 
(taksai įskaityti). Prie iš ank
sto pirktų tikietų bus dovanos.

Laisvės piknike pasimatyti, 
pabuvoti, pasivaišinti visuo
met susirenka tūkstančiai 
brooklyniečių Laisvės skaity
tojų su savo' uošviais, ir žen
tais, kaimynais, giminėmis ir 
draugais, čia žmonės atšven- 
čia artimu laikotarpiu įvyks
tančias gimtadienių ir vedybi
nių sukakčių puotas, 
piknikui jau parduota 
tikietų.,

.šiemet, pirmu kartu 
ro, atvyksta labaP daug sve
čių ir iš kitų miestų. Atva- 
žius čarteriuotais autobusais 
būriai svečių iš Pennsylvanijos 
miestų — Nanticoke, Phila- 
deįphijos; iš New Jersey mies-

REIKALAVIMAI
Reikalingas kambarys, fomišiuo- 

tas, vienai moteriškei, kur galėtų ir 
valgyt pasidaryt. Praneškite laišku 
kiek renda kainuotų. Mrs. Saulėnas, 
660 — 44th St., Brooklyn 20, N. Y.

Šiam 
šimtai

po k a-

Reikalingas vyras dirbti pieninin
kystės ir vištininkystės farmoje, 80 
mailių nuo New York City. Rašykite 
angliškai į Joseph A. Jusaites, Mi
chigan Farm, R. D. 2, Middletown, 
N. Y. arba skambinkite Middletown 
7-4956 per pietus aretus ar po 7 v. y. 

(146-151)

New Yorko valstijoje ran
dasi 110 tūkstančių senyvų vy
rų ir moterų, turinčių gyventi 
iš pašalpos, kuri, kainoms pa-; 
kilus, dolerio vertybei suma
žėjus, pasidarė labai maža. 
Menki dolerio kito priedai per 
savaitę ' nebenuperka jiems 
žmoniško pragyvenimo..

Kita kainų labai skriaudžia
ma grupė yra 150,000 vaikų 
ir motinų.

Iškėlusieji šį klausimą val
dinio labdarybės departmen- 
to konferencijoje, Lake Geor
ge, nurodė, 
ne viskas, 
užsiėmimo 
iie pajėgia
tusi naudingi ir laimingi.

Viena poniulė, beje, pasiūlė 
siųsti senukus farmų darbams.

Norisi manyti, jog ta po
niulė nėra nei usnies išrovusi. 
Gal atostogaudama kaime bu
vo nuvedusi savo šuniuką pasi
bėgi n eti 
tų... O 
pašalpos 
publikonų

Federaliam teisėjui John 
Clancy paskelbus drausmę 
marininkams ginti savo tei
ses streiku per 80 dienų, CIO 
National Maritime Unijos Ta
rybos nariai atsišaukė į unijis- 
tus visą tą laikotarpį labiau 
budėti ir kovoti gynime savo 
reikalu.

jog pinigai — dar 
Senukams reikia 

- darbo tiek, kiek 
dirbt, kad jie jaus-

ant farmerio salo- 
gal nori senukams 

fondą pataupyti re- 
politiniams tikls- 

lams. Farmų darbas — ne
žaislas, net visą amžių prie jo 
įgudę farmeriai senatvėje tu
ri nuo jo trauktis.

Miesto darbininkai senatvė
je galėtų naudingai ant farmų 
atlikti šį tą tiktai tokiu atve
ju. jeigu farmos būtų visuo
meniškos, plačiu maštabu. Pri- 
vatiškose farmose .ilgas sun
kaus darbo valandas senukas 
neištesėtų, o ant retkartinio 
darbo valandos ar kelių va
landų farmerys negali atsidė
ti, negalėtų samdyti.

Ne visi tarybos nariai da
lyvavo posėdyje ir atsišauki
me, tik apie du trečdaliai. 
Joe Curran, pirmininkas, boi
kotavo susirinkimą. Jis dar 
pirm teisėjo paskelbimo nuo
sprendžio buvo įsakęs nariams 
jo klausyti. Eilinių narių tas 
jo elgesys’nenustebino, jis na
rių jau nuo seniau buvo pa
stebėtas susiprantant su kom
panijų ir Taft-Hartley akto 
vykdytojų valia.

Eiliniai nariai, tačiau, ko
vingai išgirdo ištikimųjų savo 
vadų balsą. Apie 900 išėjo bū
riu, išsirikiavę eilėmis į pro
testo demonstraciją. Jie, pasi
skirstę į tris būrius, trijose 
centrai inese miesto dalyse — 
Times Square, Union Square, 
ir finansų distrikte — demon
stravo smerkdami draudimą 
streikuoti (injunction).

Teisėjas uždraudė marinin
kams-streikuoti, Bet neuždrau
dė kompanijoms marininkus 
mėtyti iš darbo. Tuo pasinau
dodami bosai bandys praša
linti stipriausius unijistus, 
galėtų sudaužyti uniją.

Newyorkietis CIO Whole
sale and Warehouse Workers 
Lokalas 65-tas yra pasižymė
jęs vieningumu ir masiniu da- 
lyvumu visuose lokalo veiks
muose. O lokalas yra dalyva
vęs daugelyje kampanijų ne 
vien tik savo lokalo ekonomi
niais reikalais. Lokalas... yra 
pagelbėjęs daugeliui kitų uni
jų laimėti unijizmą, didesnes 
algas, geresnes sąlygas. Loka
las visuomet gerai pasirodo ir 
politiniuose išstojimuose.

Neseniai lokalas perrinko 
savo valdybą. Kiek, jūsų ma
nymu, rinkimai galėjo'užtruk
ti ? Virš savaitės. .

Nuo geros valdybos daug 
priklauso organizacijos veik
la. Tad lokalas nesigailėjo 
tam laiko, nei pastangų. Bal
savimai buvo slaptu balotu. 
Didžiuma narių atėjo balsuoti 
po darbo, kiti pietų pertrau
komis. Lokalas patarnavo gru
pėms darbininkų atvažiuoti į 
13 Astor Place, parūpindamas 
sunkvežimius ir auto.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja kambarys vienam 

vyrui (nefornišiuotas), turėtų turėt 
savo rakandus. Galės pats pasidary
ti valgyti. 290 Nichols Ave., Brook
lyn, N. Y. Crescent St., elevator sto
tis, Jamaica Line. Galima matyt 
šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 v. 
ryto iki 4 po pietų. Pirmadienį ir 
antradienį nuo 10 ryto iki • 10 vaka
ro. Antros lubos. (149-152)

PARDAVIMAI
Parsiduoda Bar & Grill. Gera 

kampinė vieta. Savaitinė jeiga — 
$550-$600, galima ir padidinti. Už 
$20,000 galite nupirkti biznį ir dvie
jų aukštų vienai šeimai namą.

Skambinkite: EVergreen 4-4347.
(149-154)

kad

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

LIETUVIŠKA ALUDE
DEGTINĖ, VYNAS ir 

ALUS "

Kanados 
Black Horse Ale 

Joseph Zeidat, Jr 
411 Grand St. 
Brooklyn, N. Y.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

TONY’S A
UP-TO-DATE

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI <

Mirė
nu kalėti, o ketvirtą tik $500’ 
baudos. Vieną, paleido be bau
dos, neturėję įrodymų. /

am-
Ist 

bir-

STADIUM KONCERTAI
8:30.AMSTERDAM Ave. ir 

TIK1ETAI 30c. 
PIRMAD., Birž. M

ANTR.. BIRŽ 29 
, GRUNSCHLAG.

_TREČ., BIRŽ. 30
KTV., LIEPOS 1

138th St. Vkr.
60c ir daugiau.

TODD DUNCNN.
EARL WILD, pianinas. Vadovauja

WERNER LYWEN. smuikininką*: TONI ir ROSI 
duetų pianistai. Vadovauja, SMALLENS.

CA’RL STERN, violončelistas. Vadovauja SMALLEYS.
JAN PFERCE; vad. ALFREDO ANTONINI

N, smuikininkas. Vadovauja ENRICO LETDE.

bnrtinosi; JUNE McMECHIN, Ri-prsno ; 
ALEXANDER SMALLENS

PUIK! TRIGUBA PRAMOGAI! 
VAIDINIMAI SCENOJ, FILMOSE IR 

ANT LEDO!!
DAN DAILEY

“GIVE MY REGARDS
TO BROADWAY”

Technicolor Spnlvcmis 
su Aauninin aktorialril!

♦ ♦ SCENOJE!!—ASMENINIAI
THE ANDREW SISTERS

Extra: Dean Martin ir Jerry Lewi^
-♦ LEDINĖJE SCENOJE! ** ,

"HAL MASQUE" SU CAROL LYNNE

ROXW Ave. ir 50th St.

1 BROOKLYN ,

{LABOR LYCEUM J DARBININKŲ ĮSTAIGA 
! Salės dėl Balių, Koncertų, Ban-
t kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt.
I Puikus steičius su naujausiais Į
* • 1 • •j įtaisymais.
Į KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS
| Kainos Prieinamos.
Į 949-959 Willoughby Ave.

Tel STagg 2-8842

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

. Savininkas

417 Lorimer Street
Laisvės Name

Brooklyn, N. Y.
Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

—-•4.

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y.

Valandos: į dle"Om, 
Į 6—8 vakarais

Ir Pagal Pasitarimais.
Telefonas EVergreen 4-0208

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

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

Penktadieniais uždaryta.

Valandos:

JŪSŲ AKYS

JŪSŲ BUITIS

SAUGOKITE JAS GERAI

DUOKITE IŠEGZAMINUOTI SAVO AKIS ]R 
“SUŽINOKITE TIESĄ APIE SAVO AKIS” 

»

Jerome Hurwitz B. s. a. o.
OPTOMETRISTAS

Mes patys ištekiname stiklus, pritaikom jūsų regėjimui.
830 BROADWAY BROOKLYN, N. Y

EV. 8-2123 *
Atdara kas vakarą iki 8-tos — Penktadieniais uždara

' Anna Padwa, 63 m. 
žiaus. Gyvenu 82 South 
St., ĘroOklyn, N. Y. Mirė 
želio 24 d.. Wade’s Hospital,
Brooklyne. Kūnas pašarvotas 
grab. J. Garšvos koplyčioj, 
231 Bedford Ave., Brooklyne. 
Kūnas išvežtas birželio 26 d. 
į Herrick’s Center, Pa. Velio
nė paliko nuliūdime dukterį ir 
sūnų.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi graborius .J. Garšva.

Joseph Šernas, 58 m. am
žiaus. Gyveno 193 Hillary St., 
Brooklyn, N. Y. Mirė birželio 
24 d., namuose. Kūnas pašar
votas grab. J. Garšvos koply
čioje, 231 Bedford Ave., 
Brooklyne. Laidotuvės įvyks 
birželio 28 d., šv. Traicės ka
pinėse. Velionis paliko nuliū
dime žmoną 
Edward, dvi 
ris anūkus.

Laidotuvių 
nasi grab. J.

Veroniką, sūnų 
dukteris ir ketu-

apeigomis rūpi- 
Garšva.

grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus pavęiks- 
lūs ir krajavus 
sudarau su ame- 
rikoniškais. Rei- 

W kalni esant ir 
^padidinu tokio 
W dydžio, kokio pa- 
f geidaujama. Tai

pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

Kampas Broadway Ir Stone Ave., prie 
Chauncey St., Broadway Line.

Tel. GLemnore 5-6191

PE I ST LANE
DRUGS, Inc.

405 SO. 4th ST.,
Cor, Hevves 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. EVergrecn 7-6238 ♦

Peter Kapiskas

Peter 
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus

, RHEINGOLD
BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

» •'
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NUPIGINTAS PARDAVIMAS
Aukštos Rūšies Džiūlerių Sandelio

Susidedant iš Daįniantų, Platinų, Auksinių 
Daiktų, Gold Mountings, Daimantinių Vedybi
nių Žiedų, Moteriškų ir/vyriškų Auksinių Žiedų, 

Ir Auksinių Dajktų Visokių Rūšių.

Dailių Moteriškų ir Vyriškų 
Laikrodžių Didelis Pasirinkimas

Aukso ir Sterlingo Sidabro Ir Paauksuotų Džiū- 
lėrių. Taipgi Costume Džiūlerių Sulyg 

Vėliausios Dienos
Didelis Pasirinkimas Religijinių Daiktų.

PIRKITE DABAR IR TAUPYKITE PINIGUS

Rankpinigiai Palaikys Bile Daiktą 
Iki Jums Jo Ęeikės

ROBERT LIPTON
701 Grand Street Brooklyn, N. Y.

'' * Telefonas STagg 2-2173

a > «.

6 pusi.—-Laiavd (Liberty, Lith. Daily)—šeštad., Birž. 26, 1948.
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