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Jeigu tuojau po karo dan
gus ant Lietuvos būtų atsi
daręs ir is jo būtų prikritę 
žmonėms visokių gerybių, bū
tų buvę labai gerai! Bet ir 
tuo tarybų priešai būtų vei
kiausia nesidžiaugę.

.Tačiau, kaip kiekvienas vai- 
<|f|ras,jau puikiai žino, iš dan

gaus gėrybės nekrinta. Jas 
' reikia čia ant žemės pasiga

minti.
Prie kapitalizmo nelaimė 

. \yra tame, kad saujelė žmonių 
tas gerybes susigrobia ir pas
kui jomis pavergia žmonių 
daugumą. Prie socializmo-ko- 

' mynizmo toks dalykas neįma
nomas, negalimas.
" ir ★ ★

Niekas nebegali užginčyti 
tos tiesos, .jog Lietuvos tarybi
nė valdžia tuojau susirūpino 
bežemiais ir mažažemiais 
vargšais. Tą faktą pripažįs
ta ir Argentinos “žinios.” Tie
sa, girdi, “iš nusavintų žemių 
savininkų ir tarybinė valdžia 
įjaėmė dalį gyvulių, mašinų, ’ 
dgrbo įrankių ir trobesių, kad 
padėti įsikurti naujakuriams 
ir žemės gavusiems mažaže
miams.” Bet tai reiškia, kad 

/,‘nuo vienų ėmė, o davė ki
tiems.” Dar daugiau. “Rei
kia nepamiršti,” šaukia tas 
fašistinis lapas, kad “visa tai 
yra tos pačios Lietuvos gyven
tojų per karą nesunaikinto 
turto ,dalis!”

šventa tiesai iš dangaus nie
kas neiškrito. Bet svarbu, 
kad darbo žmonėms geriau, 
lengviau pasidarė, nes gautuo
ju turtu jie pradėjo naują gy
venimą. Turčiams jie nebe- 

gauja,' turčįąi, jų kojomis
ebespardo. \
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Pijus Grigaitis neatsidžiau
gia, kad pietinėse valstijose 
Progresistų Partijos kandida
tą Henry Wallace chuliganai 
apmėtė supuvusiais kiaušiniais 
ir * tomeitėmis. Jo didįjį 
džiaugsmą sudrumstė tik vie
nos vietos chuliganai, kurie 
savo kiaušiniais pataikė ne į 
Wallace, .bet į “jo kalbos pa
siklausyti atėjusius svečius.” 
Negerai, kad tie kiaušinia'i 
“buvo paleisti labai blogų 
Šaulių.” (Naujienos, rugp. 
81 d.)

Menševikiškas protas, nu
smuko jau iki to, jog’džiau
giasi fašistinių chuliganų siau
tėjimu.

LOUISIANOJ IR MISS.
JAU NIEKAS NEKLIUDĖ
WALLACE’O PRAKALBŲ
Wallace Stoja už Lygybę Negrams ir Prieš Karo Rengėjus

Monroe, La. — Henry 
Wallace, Progresyvių Parti
jos kandidatas į preziden
tus, kalbėjo susirinkimuose 
atvirame ore Vicksburge ir 
Edwardse, Mississippi vals
tijoj, ir Monroe mieste, 
,Louisianoj. Čia joki baltie
ji padaužos jo nekliudė.

Miss, ir La. vyriausybė 
atsiuntė valstijinę policiją 
Wallace’ui saugoti ir į pra
kalbų vietas atlydėti. Po 
sėkmingų mitingų Vicks
burge, Monroe ir Edwards 
miestuose, Wallace išvyko 
kalbėti susirinkimams Ar
kansas ir Tennessee valstijų 
miestuose. Jo kalba Ed
wardse buvo per radijo pa
skleista.

Kalbėdamas negrų kole
gijoj — Southern Christian 
Institute, Wallace prisiminė 
kukluksnius padaužas, ku
rie užpuldinėjo jį North Ca- 
rolinoj ir Alabamoj; jis pa
reiškė :

— Tie užpuldinėjimai, nę- 
atgrasina manęs nuo kovos 
už pasaulinę taiką ir už vi
sų: prolybę, nepaisant spal
vos bei tautybės skirtumų.

Tas huliganų atakas įkvė
pė didieji kapitalistai ir 
Wall ': Stryto bankininkai. 
Jie atakavo mane todėl, kad

*
aš skelbiu negrų lygybę su 
baltaisiais. Jų pelnai ir ka
rinė programa reikalauja 
skriausti ir niekinti negrus 
ir pjudyti vieną tautą prieš 
kitą.

Franko Nužudė 290 
Ispanų Demokratų ,

New York.— Ispanai res- 
publikiečiai pranešė iš Eu
ropos, jog kariniai Franko 
fašistų teismai Ispanijoj nu- 
smerkė dar 22 demokrati
nius ispanus tuoj nužudyti. 
RespublikieČiai kartu pas
kelbė, jog fašistų teismai ir 
žandarai nuo šių metų pra
džios iki rugp. &• d. nužudė 
290 respublikos šalininkų.

Amerika Areštavo 10 
Izraelio'Draugų

Washington.Washington. — Amerikos 
valdžia areštavo bent 10 
šios 'šalies piliečių už tai, 
kad jie padėjo oru gabenti 
Izraeliui ginklus iš Čechbs- 
lovakijos, kaip pranešė val
stybės departmėntąs Wash
ingtone. Sakoma, Izraelis 
gavo ir lėktuvų iš Čechoslo- 
vakijos. * '

Waterbury, Conn.

ILL1NOJAUS HULIGANA1
AKMENIMIS SUŽEIDĖ
PROGRESYVIŲ KANDIDATA

Mt. Vernon, Ill.— Juoda
šimtiški padaužos 'akmeni
mis apmėtė ir šužeidė Cur- 
tisą, MacDougal'l’ą, Progre
syvių Partijos (kandidatą į 
Jungtinių^ Valstijų senatą, 
kuomet MacDoiįgall kalbėjo 
West Frankfort, . Illinois, 
rugs. 1 d. Policija atsisakė 
jį ginti nuo huliganų, nors 
MacDougall kalbėjo susirin
kime/ kuriam buvo duotas 
miesto valdybos leidimas. 
Padaužos taip pat akmeniu 
sužeidė ir Florence Gow- 
giel’aitę, vietinio prdgresy-

vių komiteto narę, kuomet 
ji atsistojo MacDougallo 
priekyje; 'bandydama sulai
kyti akmenis nuo jo.

Gowgiel‘aitė sakė:
— Užpuolikus padrąsino 

rinkiminis demokratų-re? 
publikonų komitetas, kuris 
atmetė Progresyvių Partiją 
nuo rinkimų ištisoj Illino*1 
jaus valstijoj (apart Chica-, 
gos miesto). Bet tatai nesu
laikys mus nuo veikimo 
prieš tokius fašistinius žy
gius, kaip West Frankfur
te. '

REIKALAUJAMA PANAIKINT
KALTINIMUS PRIES 12 
KOMUNISTŲ VADŲ

NEAMERIKINIS KOMIT 
NEIEŠKO TIKRŲJŲ ŠNIPŲ, 
SAKO. PREZ. TRUMANAS
Republikonai Meluoja apie “Sovietų Šnipus” Valdžioj

Washington. — Preziden
tas Trumanas rugs. 2 d. už- 
reiškė: ’ i

— Begėdiškai meluoja visi 
tie, kurie įtaria, būk aš glo
boju komunistus valdžioje.

Streikuoja 30,000 
Vakariniam Pajūryje

Trumanas smerkė repiąb- 
likonų kongresmenų vado
vaujamą Neamerikin. Vę!k- 
los Komitetą, kuris tyrinėja 
neva buvusius ar esamus 
“komunistus” bei ‘‘sovieti
nius šnipus” valdžioje. Pre
zidentas pareiškė: ? <

— Tie “tyrinėtojai” tik 
politikięriaudami valkioja 
“raudonąją silkę.” { <

Trumanas, jau trečią kar
tą priminė republikoham 
raudonąją silkę. Jisai sakė, 
republikonai kelia lermą ifer 
va prieš raudonuosius yal< 
džioję todėl; kad jie nori 
trukšmais užrėkti faktą, 
jdg repubfikonai senatoriai 
ir kongresmenai leido bran
genybei kilti ir nieko neda
rė, kad numųšt gyvenirrio 
reikmenų kainas. 1

— Karo metu komunistai 
nebuvo šnipai -prieš Ameri
ką, —- sakė prezidentas. —• 
Rusija buvo Jungtinių Val
stijų talkininkė, o šnipai bu
vo vokiečiai ir japonai.

čia Trumanas tarė:
—r Bet aš niekuomet nio- 

ko. negirdėjau apie tų 
jų šnipų ieškojimą.

Prezidentas taipgi atąįlie- 
pė į republikonų prezįdėn- 
tinio kandidato Tomo De
wey'o pasigyrimą, kad jis 
tuojau išvalysiąs'visus rau
donuosius iš valdžios, kįįį 
tik tapsiąs' prezidentu. Tru
manas pastebęjo, kad Dė-’ 
wey iš tikrųjų planuoją iš-* 
mest iš valdžios visus demo
kratus, o ne komunistus, 
kurių ir taip nėra valdžioje.

areštavo judžių aktorių Ro
bertą Mitchuma ir dvi ak
tores už narkotiškų svaiga
lų vartojimą.

•v
San Francisco. — Sustrei

kavo daugiau kaip 30,000 
CIO laivakrovių ir laivų 
darbininkų vakariniame A- 
merikos pakraštyje.— Prez. 
Trumanas sakė, kad jis jau 
neturi galios priversti juos 
dirbti, nes išsibaigė 80 die
nų teisminė drausmė, užgy- 
nusi jiem streįkuot, pagal 
Tafto-Hartley’o įstatymą.

y
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ištirtų džiūrės nusidėjimus 
ir patrauktų teisman prasi
žengusius džiūrės narius.

Ta džiūrė bent 9 kartus 
sulaužė privalomą tardymų 
slaptybę. Jinai per laikraš
čius ^kleidė pasakas, kad

nNew York.'— Civilių (Pi
ntinių) Teisių Kongresas 
atsišaukė į prezidentą Tru- 
maną, kad panaikintų fede- 
rąlės džiūrės 
tųjų teisėjų ■ 
prieš Komunistų Partijos

ir 11 kitų jos vadų.
Civilių Teisių Kongresai; bes šnįpai.” Tuo būdu džiū- 

savo telegramoje preziden
tui tvirtina,..kad?.pati. dziu<- 
rė> norėdama būtinai įkai
tinti komunistų vadus, lau
žė Jungtinių Valstijų Kons
tituciją ir padarė visą eilę 
kreivų žingsnių.*);

Teisių kongresas todėl 
prašo, kad Trunianaš pa
skirtų. specialį bepusišką 
prokurorą - tardytoją ir 
vieną žymų pilietį, kad jie

- prisaikdin- 
kaltinimus

Schuman Negali Sudaryt 
Francijos Kabineto

S
> *

Los Angelas.

pirmininką Wm. Z. Fosterį-komunist. vadai esą “tyrinė
jami kaip svetimos valsty- i — • ’•••m n v • —
re- kiršino piliečius prieš 
“raudonuosius-^ kad, ir; re- 
guliaris teismas juos nu
baustų, — sako. Civilių Tei
sių Kongresas.

t) iš tikrųjų džiūrė nesu
rado jokio šnipavimo paro
dymo prieš komunist. vadus 
ir, galų gale, įkaitino juos 
tik dėl to, kad jie j laikosi 
marksizmo -komu n i z m o 
mokymų.

Paryžius, rūgs. 3. —Kle
rikalas Robertas Schuma- 
nas, seimo užgirtas kaip 
premjeras, nepajėgė suda
ryt naujo francijos minist
rų kabineto; todėl atsisakė 
nuo tos pareigos. Socialistai 
nesutiko dalyvauti Schuma- 
no valdžioje, o komunistų 
jis nekvietė.

Marshall© Almužninkai 
Pešasi dėl Doleriu

Kursto Afrikiečifls 
Prieš Sovietusšį sekmadienį, Sept. 5, 

Waterburyje įvyksta dien
raščio Laisvės paramai pik
nikas. šiame piknike sakys 
prakalbą^ Antanas Bimba, 
Laisvės redaktorius. Taipgi, 
bus graži dainų programa. 
Dalyvaus Laisvės Chofas iš 
Hartfordo ir vietinis Vili
jos^ Choras.

Piknikas bus Lietuvių 
Parke, Chestnut Hill Rd., 
už Lakewood. Kviečiame vi-, 
sus į šį gražų pasilinksmini
mą. z; - Rengėjai.

' Washington. — Praneša^ 
mat kad žibalo gamyba re
kordiniai pakilo.

■

mas, bet gryniausia tięsa, kad 
visame Jungtinių Valstijų 
Kongrese rieMranda nė vieno, 
darbininko bei darbo fame* 
rib. Jis susideda iš advoka
tų, . biznierių ir samdytojų.

Tai ar galima išf jo .daug 
darbo žmonoms tikėtis? ,

Tikėsite, ar ne, bet jeigu 
kiek ilgiau RooseVeltas būtų 
pagyvenęs, tai su Washingto- 
nu jau būtų‘buvę apsidirbt- 
ta: jis būtų pilnai patekęs j 
komunistų, rankas! Taip mus 

• informuoja So. Bostono Kelei
vis, 'Jis sako, kad mūsą Vals
tybės Departinentas jau be
veik ^visiškai buvęs patekęs į 
komunistų rankas.

Viskas,- žinoma, pasitaisė, 
kai Rooseveltas numirė. Tru
manas išgelbėjo Ameriką!

Ar tam patys Keleivio re
daktoriai tiki? Žinoma, kad 
netiki. Jie rašo tik vienu 
tikslu: raudonbaubizmu pa
gąsdinti jau ir taip išgąsdin
tus savo skaitytojus.

Vir ★ ir
LaisVts Bendrovės' direkto

rių nutarimu, naujų skaityto- 
' Ją gavimo vajus prasidės spa- 

ų 1 dieną. Vadinasi, laiko 
nebe daug? Plačiau apię tai 
rasite dienraščio1 Administra
cijos pranešimuose.

Jau iš daugeliounetų prak
tikos gerai žinome^ kad kiek
vieno darbo pasisekimas, re
miasi geru pasiruošimu.

Kolonijų veikėjai ir organi
zacijos prašomi vajumi tuojau 

irūpinti.

Capetown, Afrika.— Pie
tinės Afrikos Sąjungos mi
nistras pirmininkas Daniel 
Mąlan ragino visus Afrikos 
kraštus susijungt K kovai 
prieš komunizmą. Jis gyrė 
karinę Anglijos, Francijos, 
Belgijos/Holandijos ir Luk^ 
semburgo , santarvę prieš 
Rusiją.* ~ Pietinės Afrikos 
Sąjunga yra Anglijos pu- 

(siau-kolonija. ,

Chicago. — Nežinia kas 
nužudė raketierių vadą Ja- 
mesą Barsellą.

Valdžios Komisija Atmetė €IO 
Streikierių Balsus; Pripažino 
Streiklaužius Kaip

Washington. — Valdinė 
Darbo santykių komisija 
užgyrė streiklaužių balsus, 
bet atmetė balšus CIO uni- 
jistų, streikuojančių prieš 
Times » Šqūare krautuvių 
korporaciją.

Streikui kilūs, Darbo Fe
deracija atsiuntė savo 
streiklaužius ir išreikalavo, 
kad valdžios komisija su-

Tai nėra jok« praaimany

rengtu1 balsavimus,. idant 
patirt, ar, tarnautojai nori 
QIO ar Federacijos unijos. 
Komisija pripažino visus 
federacinių streiklaužių bal
sus, atmetė CIO-stręikierių 
balsus ir pareiškė; kad 
“darbininkai” (streiklau
žiai) vienbalšiai pasirinkę 
“teisėtą uniją”, prieš CIO 
streikierius,

Valdinė komisiją atmetė 
CIO, streikierius todėl, kad 
jų unijęs -viršininkai nepri- 
siėkė prieš komūnistųs, kaip 
ęeikalauja , Tafto-Hartley’ę 
įstatymas. < Komisija dar 
pridūrė, kadjų streikas yra 
ekonominis, to del 'ir ? “nėtėi- 
sėtąs.” ’ z Į

u

Graikijos Partizanai 
Sužeidė Du Jankiy- 
Angly Of icierius

Palaidotas Ždanovas, 
Leningrado Didvyris, 
Stalino Bendradarbis

5

Athenai, Graikija.—Grai
kų partizanai fronte šūviais 
sužeidė amerikoną pulki
ninką Richardą Parnellį ir 
anglų majorą Alexander} 
Fieldingą. Jiedu yra nariai 
komisijos, kurią Jungtinių 
Tautų seimas paskyrė rube- 
žiams tėmyti tarp Graiki
jos, iš vienos pusės, ir Bul
garijos, Jugoslavijos ir Al
banijos, iš antros. Pašautie
ji of icier jai sako, kad kul
kos, girdi, “atlėkė'iš Bulga
rijos pusės.”

Graikų partizanai ir al
banai -kartotinai tvirtino, 
jog amerikonai ir anglai, 
“tėmytojai” šnipauja Grai
kijos fašistų armijai prieš. 
demokratinius partizanus^ <

Anglai Prašo Amerikos, Gin
klų Talkai Prieš SoviehiSi
: London/—, čionaitiniai 
diplomatai sakė/jog Angli
ja pasiuntė specialį savo at
stovą Gladwyną Jebfyą į 
Washingtoną prašyti, kad 
Amerika užtikrintų karinę 
param^ fpeųkių Vakarinės’ 
EUr0jppS: Žaliui ^jungai? 
(pribš Sovietus). T6s Šąlys' 
yra Anglija, Friųicija,, sJIo- 
landija, Luksemburgąs ir 
Belgiją. a

p , ■

Maskva.— Iškilmingai ta
po palaidotas gen. Andrius 
A. Ždanovaš prie Kremliaus 
sienos, arti Lenino pamink
lo.' Kapan jį palydėjo, kaip 
garbės sargyba, .premjeras 
Stalinas, ^užsieninis minist
ras Molotovas ir kiti Sovie
tų ir komunistai vadai. Lai
dotuvėse dalyvavo visų ša
lių diplomatai, apart anglų 
įr amepkonų. Tačiaus ame
rikinė vėliava \ąnt Jurigtin. 
Valstijų ambasados buvo 
nuleista iki pusės stiebo. Į 
laidotuvės susirinko 200,000 
.žmonių..;, -
h Laidotuvių, prakalbą pa
sakė Molotovas, atžymėda
mas AŽdanovo1 nuopelnus, 
kaip Leningrado gynėjo ir 
galino bendradarbio?

7 --------------- -r----------- .---

Thakiii Nu Sakosi Imąs Viršų 
Prieš, Burmos Sukilėlius

Rangoon.—rBūrmos prem
jeras Thakin Nu sake savo 
seimui, kad jo kariuomenė 
imanti viršų prieš partiža- 
nus sukilėlius* Jis visus juos 
apšaukė komunistais/ir pa- - 
takojo, būk svetimi kraštai 
ręrtiią ^Ukilėlitis.' — Burmos 
reakcininkai daugiausia an
glų ginklais kariauja’ prieš 
partizanus. .

>ORĄS.'—Būsią giedra.
i l■■ ■-■f' ' ■ ,s

ifįTrata*''•< t įnM '4 j’.t

Paryžius. — Susirinko at
stovai 10 vakarinės Euro
pos kraštų, Trizonijos ir 
Triesto. Jie pešasi, nepasi
dalindami 5 bilionais dole-' 
rių ,kuriuos .Amerika, pagal 
MarsKallo planą,, paskyrė 
tiem kraštam, iki 1949 m. 
birželio 30 d. —Trizonija y- 
ra anglų - amerikonų - fran- 
cūzų užimta Vakarinė Vo-

London. — Amerikos ir 
Anglijos karo lėktuvai iš
vien daro mąnevrus.

Jankiai Siūlo Palikt Vokiečiam 
Šimtus Karui Tinkamų Fabrikų 
Bizonijoj — Vakarų Vokietijoj $

Berlin. — Amerikos vai- 
džia šiemet pakeitė savo' 
politiką dėb karinių fabrikų 
vakarinėje Vokietijoje. Per
nai Amerikos valstybes sė- 
kretbrius Marshallas ir ka
rinis jankių gubernatorius 
Vokietijai, generolas Lucius 
Clay pkrįiskėr jog Bizonijoj 
(anglų - ąmerikonų užimtoj 

 

vakarinėj \ Vokietijęj) yra 
682 nereikalingi vokiečiam 
fabrikai, todėl reikia juos 
išardyti ir- jų mašineriją, a- 
tiduoti talkininkams į kari
nius atpildus. 1 /

Dabar karinė amerikonų 
vyriausybę planuoja apie 
pusę tų fabrikų palaikyti 
Bizonijoj^ kaip praneša Te-

fąbrĮfcd tinka kariniams į- * 
rengi ms gąminti. 2 

'.Negana > to. Amerikinis
Marshal plano adnfinis- / ; 
tratorius ŲLpffmanas ketinM?^ 
siūlyti vi tuos 682 fabri- * 
Rus palikti) vakarinė 
kietijoje, daugiausia anglų 
užimtoje srityje, sako Tele- 
pręsš, nes pats Marshall© 
planas skiria vokiečių pra
monei svarbiausią vietą, 
kaip vakarų Europos ūkio 
“gaivintojai*.

Chinų komunistai atėmė 
iš Čiang, Kai-šeko tautinin
kų lėktuvų aikštę prie 
čangčuno.

ah
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I * Darbo Diena Šiemet
Rugsėjo 6 d., pirmadienį, visos šalies šventė — La

bor Day (Darbo Diena). Jos išvakarėse, kaip ir visuo
met, visi žymesni politikieriai ir darbo unijų vadai iš- 

■ leido ilgus, karštus, darbininkiškus pareiškimus. Kiek
vienas jie dabar geras, kiekvienas darbininkų draugas, 
kiekvienas darbininkų interesų gynėjas. Bet dauguma"jų 
atsiminė darbininkus tik proga Darbo Dienos, — atsi
minė, kad pasigerinti darbininkams ir laimėti jų sim
patijas. Ypatingai šiemet, pradedant prezidentu Truma- 

‘ nū' ir baigiant republikonų kandidatu Dewey, politikie
riams darbininkai pasidarė geri draugai. Mat, darbi
ninkai atstovauja milijonus balsų. Balsai šiemet reikalin
gi. Šiemet renkamas prezidentas, renkami kongresmanai. 
Tuo būdu juo suktesnis politikierius, tuo karščiau glau
džiasi prie darbininkų, tuo didesnius pažadus daro. »

Todėl šiemet ir Amerikos darbininkams pravartu 
Darbo Dienos proga rimtai pagalvoti apie savo klasinius 
reikalus.

Jau seniai bandoma Darbo Diena paversti darbinin
kams akių dūmimo diena. Nuo tos negarbingos misijos 
neatsilieka nė tūli darbo unijų vadai. Paimkime vieną 
Žymiausių vadų, William Green, Amerikos Darbo Fede
racijos prezidentą. Savo proklamacijoje jis nedrįsta pa
sakyti darbininkams visos tiesos, nenori parodyti jiems 
teisingo kelio, i Gerai, kad jis iškelia obalsį “Panaudokite 
savo balsą!” Kai ateis rinkimai, darbininkai turės pro
gą panaudoti savo politinį balsą. Gerai jiems tas primin
ti. Bet už ką darbininkai turi balsuoti? Green nepasako. 
Jis nepasako, kad šiuose rinkimuose darbininkai savo* 
balsais turėtų paremti kandidatus tos partijos, kuri aiš
kiai ir atvirai pasisakė už jų interesus, 
sistų Partijos kandidatus. Nėra jokia paslaptis, kad 
Green simpatijos yra Trumano kąndidatūros pusėje.

Panašiuose pareiškimuose nepasako, visos tiesos ir 
kiti aukštieji darbo unijų vadai.

Prezidentas Trumanas irgi t išleido pareiškimą apie 
bo Dieną. Dar tik p&įeš kelias dienas jis išėmė teis

minį indžionkšiųą prieš jūrininkus ir tuo užgniaužė jų 
dar negimusį streiką, bet savo pareiškime Trumanas 
statosi geriausiu darbininkų draugu. Jis kalba hpie at
šaukimą Taft-Hartley įstatymo, o to įstatymo pagalba 
sulaužė jūrininkų streiką. Kiek anksčiau panašiais in- 
džionkšinais jis sulaužė geležinkeliečių ir mainierių strei- 
kus>

Tiek Green, tiek Truman teisingai pasmerkia 80- 
tąjį Kongresą, kad jis buvo reakcijoniškas, priešdarbi- 
ninkiškas. Bet nė vienas nepasako, > kad tame Kongrese 
prieš darbininkus ėjo išvien republikonai ir demokratai. 
Nepasako, kad už to Kongreso žygius išimtinai atsako 
senosios partijos ir' tuo būdu,abidvi jos neužsitarnauja 
jokios iš darbininkų pusės paramos. ‘

’Vietoje atmesti ir pasmerkti abidvi senąsias^ parti
jas, Greertj Murray, Reuther, Carey, Woll ir kiti darbo 
uhijų judėjimo šulai-visas kanuoles turi atkreipę > prieš 
naująją partiją ir jos kandidatus. Tuo būdu Darbo Die
nos progą jie vėL .^naudoja ne darbininkų politiniam 
švietimui, bet įų klaidinimui.

Darbo Dienos šventės istorija ilga ir įdomi. 1886 
tnetais Amerikos-Darbo Federacija vadovavo visuotinam 
streikui Už aštuonių valandų darbo dieną. Sereikas pra
sidėjo gegužės mėųesio pirmą dieną. TaL buvo istorinė 
diena. Nuo tų metų Pirmoji Gegužės tapo Amerikos ir 
paskui viso pasaulio darbininkų švente.

Bet Pirmoji Gegužės susijus su kovomis. Ją tarp
tautine darbininkų švente tais laikais padarė socialistų 
įjpternateionalas. ,

Tas nepatiko, ir negalėjo patikti tos pačios Amerikos 
Dafrbo Fėderaęijos konservatyviškiems vadams. Kad nu
stelbus bei' suipažinus Pirmosios Gegužės reikšmę, buvo 

“pradėta agitacija' už paskyritną kitos dienos darbui ir 
kad loji diena būtų pripažirtta šalies švente. Tam nela
bai tesipriešino samdytojų klasė. Jai irgi nepatinka^ko
vingoji Pirfnoji Gėgužės. Vięna po kitos valstijos pradė
jo skelbti rpgsėjo mėnesio pirmąjį pirmadienį Darbo Die
na. Su 1909 metais Darbo Diena’jau buvo pripažinta vL 
šos šalies švente.-Iš karto revoliuciniai socialistai, paskui 
komunistai maža^l dėmesio kreipė į šią Darbo Dieną. Jie 
"sakė, kad jiems vienintelė tikroji .darbo šventė- yra Pir
moji-Gegužės. Tėgul Darbo Diėfia džiaugiasi unijų biu- 

iratai ir valdininkai. Bet vėliau ši pąžiūta tapo pa
keikta. Tiesa, klasiniai sąmoningi darbininkai nepamirš
ta Pirmosios Gegužes, kaipo tarptautinės darbininkų 
.Šventės, bet jie šiandien tiek pat dėmesio kreipia irz į 
Darbo Dieną. Jie ragina ir, kiek gali,'patys stengiasi — 

dieną panaudoti darbininkų klasinės sąmonės pakėli
mui. Tą dieną įvyksta skaitlingi darbininkų parengimai 
ir susirinkimai. Apart šventadieniško pasilinksmihimo, 
Darbo Diena vis daugiau virsta darbininkų demonstraci
ja prieš kapitalo interesus.. . / ' .

žiemei darbininkai demonstruos prieš infliaciją, prieš 
aukštas kaimas, prieš stoką' gyvenimui namų, prieš nau
jo karo pavojų, už pasaulinę taiką.ir ramybę. Darblnin-
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Pasaulinio Intelektualų 
Suvažiavimo Pareiškimas

I

Praeitą savaitę įvykęs pa
saulinis mokslininkų, rašy
tojų ir menininkų suvažia
vimas Vroclave, Lenkijoje 
beveik vienbalsiai užgyrė ir 
paskelbė sekamąjį pareiški
mą dėl taikos palaikymo pa
saulyje:

— Mešj kultūros, mokslo 
ir meno atstovai iš 45 skir
tingų šalių, kreipiamės į vi
so pasaulio intelektualus. 
Mes jums primename mir-/ 
tinąjį pavojų, kuris dar ne
seniai grūmojo žmonijos 
kultūrai. Mes matėme fa
šizmą ir barbarizmą, istori
nių ir kultūrinių paminklų 
naikinimą, intelektualų per
sekiojimą ir žudymą, visiš
ką dvasinių vertybių su- 
trempimą; tatai, buvo pavo
jus pačiai sąžinės, protavi
mo ir pažangos idėjai.

Žmonijos kultūra buvo iš
gelbėta dar negirdėtai di
džiomis 'aukomis ir kančio
mis; ją išgelbėjo pilnai susi
barusios visos demokratiriės 
jėgos Sovietų Sąjungoje, Di
džiosios Britanijos ir Jung
tinių Valstijų tautose, taip 
pat. ir didvyriški liaudies 
pasipriešinimo judėjimai ša
lyse, į kurias fašizmas buvo 
įsiveržęs.

O dabar saujelė savanau
džių asmenų Amerikoje ir 
Europoje; prieš visų'šalių 
žmonių valią ir norus, vėl 
gręsia kultūrai x Europos 
kraštų, didžiai prisidėjusių 
prie visų kilniųjų žmonijos 
pasiekimų; tie savanaudžiai 
asmenys pasisavino fašisti
nes mintis apie vienos tau
tos - rasės viršenybę prieš 
kitą; jie fašistiniai neigia 
progresą ir pasirinko fašis
tinius kelinį visiem, klausi
mam spręsti . ginklų - jėga; 
tuo būdu jie gręsia sunai-. 
kinti ir tautinį savistovumą 
eilėje europinių šalių. D

FAŠIZMO SĖKLA
Graikiją, Ispanijoj ir Lo

tynų Amerikoj priešingos 
pažangai jėgos ne tiktai 
saugo senesnius savo fašiz
mo daigus, bet iš naujo sėja1 
fašizmo sėklą, priešingą 
protui ir sąžinei. Apmas- 
kuota priespauda prieš 
žmones ir prieš ištisas tau
tas nė tiktai tęsiamą, bet 
tikrenybėje dar smarkina- 
ma. , ■ " : \

Asmenys, kurie savo šąly-

se priėmė fašistinius veiki
mo būdujį skriaudžia ir nie
kina skirtingų rasių žmones 
ir ( persekioja pažangius 
mokslininkus ir artistus.. 
Moksliniai atradimai, kurie 
galėtų suteikti žmonijai pa
laimą, yra vartojami slap
tam žudymo ir naikinimo į- 
rankių gaminimui — tai 
faktas, kuris žemina kilnią
ją mokslo misiją ir pastoja 
jai kelią. \ . •/.

Žmoniškų jausmų ir min
čių reiškimas ir menąs, tų 
asmenų rankose, yra varto
jami ne 'žmonėms šviesti, ne 
jiems glaudžiau suartinti, 
bet bloginusiems jausmams 
kurstyti, vienų. žmonių ne
apykantai skelbti prieš ki
tus ir rengtis karui.

Mes esame tvirtai įsitiki
nę, jog būtinai reikia laisvo 
išsivystymo ir pažangios 
kultūros pasiekimo visame 
pasaulyj e taikai, progresui 
ir žmonijos ateičiai; todėl 
mes protestuojame prieš bet 
kokį tos laisvės tramdymą 
ir pabrėžiame, kaipo pasau
linės civilizacijos z reikalą, 
jog įvairios kultūros' ir tau
tos privalo savitarpiniai su
siprasti.

KŪRYBINIAI VARTOTI 
MOKSLĄ

Suprasdamas, jo^ šių lai
kų mokslas išvystė didžias 
naujas jėgas, kurięs neiš
vengiamai bus vartojamos 
vistas žmonijos laimei ar ne
laimei, šis suvažiayimąs 
protestuoja prieš mokslo 
naudojimą naikinantiems 
veiksmams ir- šaukia jus dė
tį kuo didžiausias pastan
gas, kad žinojimas būtų pa- 
ęklęistą^išttsame pasaulyje 
ir kad nįė^sląš būtų varto
jamas kaip įrąnkis greitam 
sumažinimui alkio, tamsy
bės^ nesveikatos ir skurdo, 
kurie paĮjęcįą daugumą 
^žmonijos; sis. suvažiavimas 
taip pat šaukia jus bendra
darbiaut, kad būtų suma
žinti varžymai, tramdantie
ji laisvą keliavimą tarnau
jantiems pažangai žmo
nėms, aprėžiantieji laisvą 
leidimą ir platihimą knygų, 
trukdantieji skleidimą ty
rinėjimo vaisių- ir kultūri
nių pasiekimų, tarnaujančių 
tokiem \pat tikslam. 1

PasauHc žmones nenori 
karo ir jie turi gana jėgų

Pirmieji iŠ 9,600,000 registrants

s
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draftui, 19 iki 25 
mėty amžiaus vaikinėliai, registruojasi vienoje iš 22-jU 
parenkamosios tarnybos raštinių didžiajame Ntew Yor
ke. x Keli tokie centrai bu^o pikletUojami, proteštiii 
prieš skirstymą nOgtų' nuo balty, o taip pat ir prieš 
tnilitafizaViiną Ainėrikoš. Pikietuoti buvo registradi- 

jos dr&ftui cėhtfM ir daugelyje kitų miestų.;;/^.

kų' susirinkimuose bei sueigose kalbės ne tik Green ir 
Murray, ne tik senųjų .partijų . veidmainingi politikieriai', 
bėt ir kairieji unijų vadai ir žmonės išjProgręš.istų Par
tijos; . ... . ;• . • -■ ,u •;

ir' žįL.Z
• r1

taikai ir kultūrai apginti 
nuo naujojo fašizmo, i \

Pasaulio intelėktųsliai! 
Mes turime didžią atsako
mybę savo tautoms, žmoni
jai ir istorijai. Mes pake
liame savo balsą, gibdami 
taiką ir stodami už laisvą 
kultūrinį tautų išsivystymą, 
už tautinę jų nepriklauso
mybę ir draugingumą.

Mes šaukiame visus inte
lektualus kiekvienoje šaly
je svarstyti mūsų pasiūly
mus. Mes siūlome visose ša
lyse sušaukti tautinius kul
tūros suvažiavimus dėl tai
kos, visur sudaryti tauti
nius komitetus taikai palai
kyti ir'taikos labui sustip
rinti • tarptautinius ryšius 
tarp kultūros veikėjų visuo
se kraštuose. " .

* ■ < • • • . I

Suvažiavimo Dalyviai,
Pasauliniame intelektualų 

suvažiavime dalyvavo dau
giau kaip 500 delegatų iš 
Europos, Azijos, šiaurinės 
ir Pietinės Amerikos. Jie 
entuziastiškai užgyrė parei
škimą dėl intelektualų veik
los prieš karą ir fašizmą. Su 
pareiškimu nesutiko tik 
saujelė sekamųjų delegatų: 
7 amerikonai balsavo prieš 
ir 2 susilaikė; 4 anglai 
priėšinpsi pareiškimui ir 3 
susilaikė nuo balsavimo; 
taip pat nūo balsavimo su
silaikė 2 šveicarai, 1 švedas 
ir 1 brazilas. Taigi viso bu
vo tik 20 priešingų pareiš
kimui bei susilaikiusių nuo 
balsavimo.

Jungtinių Valstijų narys 
Schwinn, atvykęs iš Varša- 
vos, ragino amęrikięčius pa
sisakyti prieš tą pareiški
mą, bet ^3 amerikiečiai bal
savo už pareiškimą. Uz jį 
^alsavo ir 25 anglai. 
PASAULINIS intelėk-

! TUALŲ KOMITETAS
Suvažiavimas nutarė į- 

stėigti nuolatinį- tarptautinį 
intelektualų koūiitetą Pary
žiuje. Į komitetą, tarp kitų, 
įėjo šie: ?

Garsusis danų rašytojas 
Martin Ahdei*sen - Nexo; 
francūzė atominė moksli
ninkė Irena Joliot-Curie; 
lenkas 5. Boreiša, veikliau
sias šio suvažiavimo organi
zuoto j as; Čilės poetas Pab
lo Neruda; Sovietų Rašyto
jų Sąjungos pirmininkas 
Fadejevas.
- Į pasaulinį intelektualų 

komitetą dar tapo pąkviesti 
žymusi^ amerikonų rašyto-1 
jas Howard Fast ir garsu
sis dainininkas artistas Pa
ul Robeson ir Rt.

Suvažiavimas priėmė Re
zoliucijas • Ispanijos fašiz- 
mui pasmerkti ir Graikijos 
demokratam remti ir parei
kalavo, kad Amėrikos val
džia tuojau paliuosuotiį 
Gebhartą Eislerį,, kuris ski
riamas deportuoti’ir dar po 
teismus tampomas. .r _.

Intelektualų V suvažiavi-. 
mas baigėsi didžiu masiniu. 
susirinkimu Vroclavo Hip
podrome, >kur i sugužėjo 
30,000 žmonių, daugiausia* 
darbiniilkų. Sus irinkimfe, 
kalbėjo sovietinis rašytojas 
L. Leonovas^ Anglijos Can- 
terbūrio' kątedrčš dekanas 
kum ilewlett, Johnsonas ir 
kiti delegatai. V. T.

SUtMtt 4 BULGARIJOS
■ . NAfciAl .

Sofiją Bulgariją. — ’fajib 
areštuoti 6 bulgaru seimo 
nariai už slaptą veikimą 
prieš Tėvynės Fronto val
džią. Tarp suimtųjų yra ir 
socialdem'okratų,, Partijos 
sekretorius Koštą Lūlčev, 
kuris vadovavo < Saldžios 
priešąm* ' > • 4

I , li .l^|     .L. , , ' '

MACOMB, Iii; — Ch. Vil- 
leys, 13 metų mergaitė, pri
sipažino padegiojus nainūs 
ir daržines.

KETVERI METAI W®
Rašo J. Maniušis

ketverius metusPrieš
1944 m. rugpiūčio men. 1 d. 
Tarybinės Armijos kariuo
menė išvadavo Kauno, mies
tą iš vokiečių okupantų. -

Per šiuos metus, praėju
sius nuo išvadavimo dienos, 
Kaunas atstatytas ir vėl ta
po stambiu Lietuvos res
publikos pramonės centru. 
Atstatytos stambiausiosios 
miesto pramonės įmonės: 
‘‘Metalas”, “Neris”, • “Prie
kalas”, “Kauno. Audiniai”, 
“Lima”, “Silva”, “inkaras”, 
mėsos kombinatas “Mais
tas”. Kasmet didinamas 
produkcijos leidimas, geri
nama šitų įmonių gaminių 
kokybė. Pastatytos ir nau
jos. gamyklosį — autore
monto gąmykla “Atrama”, 
baigiama statyti motorų re
monto gamykla, fabrikas 
“Drobė” ir duonos gamyk
la Vilijampolėje. Rekons
truota ir pertvarkyta dau
gybė smulkių, pusiau narni-' 
nės gamybos pobūdžio įmo
nių.* Dabar mieste xesama 
per 150 pramonės įmonių, 
130 verslinės kooperacijosj 
vietinės pramonės bei'inva
lidų kooperacijos artelių. 
Miesto pramonė kasmet 
sėkmingai vykdo ir.viršija 
stalininio penkmečio planą.

Auga skaičius stachanovi- 
ninkų bei spartuolių^ Sta- 
chanovininkų Pavočkos, Me- 
delytės, Župerkaitės vardai 
žinomi ir už mūsų respub
likos ribų.

Per ketverius metus pasi
keitė ir kultūrinė miesto iš
vaizda. Šešiose aukštosiose 
mokslo įstaigose mokosi a- 
pie 8000 studentų, 27 vidu
tinėse specialiose mokyklo
je rtibkosi per 6500 įmęnių. 
80 pradinių mokyklų, gim
nazijose ir progimnazijose 
siaįs metais buvo priimta 
25,000 mokinių. Tai pustre
čio karto daugiau'mokslei
vių, negu jų buvo paskuti-

niais smetoninio režimo me
tais. , j

45 vaikų darželiuose auk
lėjami apie 2000 priešmo* 
kyklinio amžiaus vaikų. 
Vaikams - našlaičiams į- 
šteigti 4 vaikų namai, vaikų 
priėmimo punktas ir Vaiko 
N amai/ Patronuo j amiems
vaikams valdžia kas metai 
išskiria iki _ 70 tūkstančių 
rublių. Dirbančiųjų kultūri
niams buities poreikiams 
patenkinai, .švietimui, svei
katos apsaugai ir Sociali
niam aprūpinimui kas me-fk 
tai išleidžiama iki 80 pro
centų miesto biudžeto.

Kaunas vienas stambiųjų 
mūsų respublikos kultūros 
centrų. Čia gyvena ir dirba - 
4 akademikai, dešimtys pro
fesorių, šimtai mokslo dar
buotojų,. rašytojau poetai, 
skulptoriai, kompozitoriai, 
dąilininkai ir a k t o r iai. 
Skulptorius Mikėnas, kom
pozitorius Tallat - Kelpša, 
aktorius Radzevičius už sa
vo darbą didžiai pagerbti, 
jie tapo Stalininės Premijos 
laureatais. .

patine veikia 4 teatrai, 10 
kinų, 4 muziejai, dešimtys 
bibliotekų ir skaityklų. e 4- 

Per šiuos metus žymiai 
praplėstas ir pagerintas me
diciniško aptarnavimo tink
las, atidarytos naujos poli-., 
klinikos, sveikatin gurno 
punktai ir sanatorijos. Šim
tai tūkstančių Kauno dir
bančiųjų praleidžia savo at
ostogas ir'ilsisi priemiesčių 
poilsio namuose bei sanato
rijose, gydosi^ geriausiuos 
respublikos bei Sąjungos 
kurortuose. ,

Labai išsivystė fizinė kul
tūra ir sportas. Kauno jau
nimas mėgsta sportą ir pa
siekė^didelių laimėj imųCf
Jauni Kauno futbolininkai*^ 
ir krepšininkų komanda ga
vo TSRS čempionų vardą.

Kauno darbo žmonės yra 
(Tąsa fij-me past)

Vajus ii* Popierio Fondas
Laisvės Bendrovės direktoriai rimtai pasitarė dienraš

čio finansiniais reikalais. Taipgi buvo pasitarta ar naujų 
skaitytojų gavimo vajaus reikalu.

Direktorių taryboje buvo visų bendra nuomonė, kad ■ 
■dienraščio finansinė padėtis greit nepasitaisys, nes in- 
flįaęija vis plečiasi ir kainos kyla su kiekviena diena. O 
mes neturime kaip’ padidinti įplaukas, kad pasivytų iš
laidas. . . , i

Vienatinė" direktorių viltis gelbėtis su dienraščiu inflia
cijai siautėjant, tai pasisekimas vajaus gavimui naujų 
skaitytojų. Nutarta vajų skelbti su 1 diena spalių ir tik
rai baigti su 1 d. sausio 1949 m. Vajų vesime tokiomis 
pat metodpmis, kaip pernai^ ir vajininkąms yra skiria-jįįfr 
mos tokios pat dovanos, kaip pernai. /T

Direktoriai rūpinasi, kaip išjudinti vajininkus, kad iš 
anksto, su pirma diena vajaus, stotų į darbą gavimui 
naujų skaitytojų. Bloga mada vėlintis. Kurie pasivėlina 
įstoti į vajų,, pabaigoje vajaus jie prašo pratęsti vajų. 
Šiemet vajaus pratęsimo nebus. Direktoriai prašo visus , 
Stoti į vajų paęioje pradžioje vajaus.

Fopierio fondui direktoriai prašoaukų. Laikraščio 
kainos nekęliame iki galėsime atsilaikyti, nes kainų kė- 
limūš reiškia infliaciją. Tačiau, jei Wall strytas vis dar 
šuinys ^kairių išpūtimu, gal ir Laisvė negalės atsilaikyt su. 
septynių dolerių prenumerata metams. > :**

Direktorių taryba yra labai dėkinga visiems, kurie 
paaukojo 4 popiėrio fondą. Petras Grabauskas davė di
rektoriam sugestiją, kad patys direktoriai paaukotų į 
popierio fondą. Nors jau visi direktoriai būvo ’anksčiau ' 
aukavį, tačiau šiame susirinkime ir vėl paaukojo seka- ' 
rtiai:' ,

P. Grabauskas
V. Bunkus ....

; .' G. Kuraitis ...
• W. Čepulis . ..

A. Balčiūnas ..
P. Babarskas z
D. M. šolomskaš
P. Buknys .....

* G. Wareson ...
Fąkaihiskis .,

1 Ne visi direktoriai dalyvavo mitinge. Trijų nebuvo.^ Ma
nome, kad ir tie trys paseks tuos, kurių vardai aukščiau 
išspausdinti.,

i
.... •'*
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■*!. .•'' Ateinančiais metais sukapka 50 dietų guviečio veikalą “Naująją Vagą.” Pjesė
Sanitarijos ir higienos žinių y 
skleidimas *

VILNIUS. — šiomis dieno
mis Vilniuje įvyko steigiamasis 
Sanitarijog ir Higienos žinių 
skleidimo tarybos prie Sveika- J j 
tos Apsaugos Ministerijos susi;? * 
rinkimas. Jame buvo apsvarts- 
tyti sanitarinės ir higienos ži- 
nių propagavimo gyventojų tar* . j 
pe krausimai.

Per 20 su Viršum metų bur- 
žuazijos viešpatavimo Lietuvo
je tesugebėta išleisti' sanitari
nio švietimo klausimais 9 leidi
nėlius bendru 50 tūkstančių eg
zempliorių tiražu. Pastarųjų gi 
dvejų metų laikotarpyje vien 
tik Respublikiniai Sanitarinio 
švietimo Namai išleido 16 
stambesnių ir 40 įvairių kitų 
leidinių bendru 1,5 milijono eg
zempliorių tiražu. Daugiau 
kaip 11000 paskaitų skaityta 
miesto ir kairiio darbo žmonėm 
sanitarinio švietimo klausimais, 
demonstruota 19 sanitarinių fil
mų, šimtai fotoparodų lanko 
tarybinį kaimą.1

Susirinkime kalbėjo Lietu
vos TSR Sveikatos apsaugos 
mipistro pavaduotojas drg. Bu- 
jakas, Lietuvos TSR nusipėlnęs 
gydytojas d-ras Bliudzas, doc. 
Kviklys, prof, šopauskas ir ki
ti. Išstojusieji kritikavo Vil
niaus apskrities, Klaipėdos 
miesto, Varėnos, Šilutės, Lazdi
jų apskričių sveikatos apsau
gos darbuotojus už nepakanka
mą dėmesį sanitarinio švieti
mo darbui. Didelė sąskaita bti- 
vo pateikta Vilniaus ir Kau
no universitetų medicinos fa
kultetų mokslo darbuotojams 
už ndsišalinimą nuo sanitarinių 
žinių skleidimo.

• S. Tvanaitskas.

* . nuo pirmojo lietuviško veikalo pasirody- je pąvaizduotas naujas Lietuvos tarybi- 
■’ - • ‘ ■ nis kaimas, naujakurių, gavusių iš ta-

;, gyvenimas.
/Didelį pasisekimą turėjo ir Simonovo 
//‘Rusų klausimas,” Ben Džonsono “Suk
čiaus tęstamentas.” • '

Užbaigęs 'gastroles sostinėje, Panevė
žio Dramos Teatras išvyko į Kauną ir į 
kitus respublikos miestus bei kaimus. 
Savo repertuarą Panevėžio Dramos Te
atras neseniai papildė A. Klionovo pjese 
“Marytė Margytė.” Joje vaizduojamas 
šlovingosios lietuvių tautos dukters, žu
vusios kovoje su vokiškaisiais okupan
tais, partizanės Marytės Margytės nuei
tasis gyvenimo kelias.

Kol Panevėžio Dramos Teatras viešėjo 
Vilniuje, panevėžiečiai turėjo progos pa
matyti atvykusio čionai Vilniaus Valsty
binio Dramos Teatro spektaklius. Dide
lį dėmesį sukėlė lietuvių liaudies rašy
tojos Žemaitės pjesė “Marti.” Spektak
lyje gyvai pavaizduotos senojo Lietuvos 
kaimo gyvenimo ydos. Taip pat su dide
liu pasisekimu praėjo Ostrovskio “Mįš-

Teatrų vasaros gastrolėse dalyvauja 
ir seniausias respublikoje Kąuno Dra
mos Teatras; Ypatingai didelį pasiseki
mą turi šio teatro pastatyti veikalai — 
lietuvių rašytojo J. Baltušio pjesė “Gie
da gaideliai” ir estų rašytojo A. Jakob
sono — “Gyvenimas citadelėje.” •

Kauno Jaunojo Žiūrovo Teatras atlie
ka kelionę po visą respubliką. Kaimo 
jaunuomenė turi 
kalus — Tarybų Sąjuhgos Didvyrio B. 
Bernotėno “Už pergalę,” Fonvizino 
“Neužauga,” Kovalio — “Vilkas ir sep
tyni ožkiukair” Jurašiūno— “Eglė žal
čių karalienė.” - *

Vasaros metu respublikos kaimus ir 
miestus aplanko geriausios Kauno Vals
tybinio Operos ir Baleto Teatro pajėgos. 
Gastrolėse dalyvavo: Lietuvos TSR Liau
dies Artistas dainininkas K. Petrauskas, 
nusipelniusi Lietuvos TSR artistė operos 
solistė Staškevičiūtė ir kiti.. -

Vienas jauniausiųjų teatrų' Lietuvoje 
—Klaipėdos Dramos Teatras. Talentin
gas teatro meųo vadovas Griauzdė ir re
žisierius Gustaitis pfer pusantrų mętų 

• daug pasiekė, iškeldami teatrą į aukštą 
meninį lygį. " '

Klaipėdos Muzikinės Komedijos Teat
ras* neseniai apsilankė Lietuvos kurorte 
Palangoje. Besiilsinčiųjų kurorte šiltai 
sutiktas, teatras čia davė kelioliką spek
taklių. Teatras dabar išvyko į Pagėgių, 
Šilutės ir Klaipėdos apskričių valsčius. 
Jis duos spektaklius valstiečiams.

Butrimonių vąlsčių aplankė Vilniaus 
Lėlių Teatras, kuris sukėlė nepaprastą 
vaikų susidomėjimą. Ypatingai didelį 
pasisekimą turėjo Čepulytės - Krinicka-i- 
tės veikaliukas “Dzūkiukas.” Jame pa
vaizduota mažo berniuko — tarybinių 
partizanų ryšininko likimas. Šio veika
lėlio siužetas paimtas iš tikrų įvykių. 
'Vokiškieji budeliai okupacijos metais iš
žudė beveik visus Parciupių kaimo gy
ventojus, kurie rėmė tarybinius pArtiza- 

■: v i . ak*- • i.jv. .. nūs. Tarp keleto gyvų išliko ir vienas
’ berniukas. Jis vėliau išėjo pas tarybinius

partizanus ir tapo jų ryšininku. Vaikai 
bematąht scenoje, berniuką - didvyrį, au
dringai reiškia savo pasigėrėjimą jo žy
giais. * >

Didelį pasisekimą turi respublikos( 
:jąunųjų žiūrovų tarpe ir kiti Lėlių Tea- 

’ ‘ tro pastatymai. — Čiurlionytės “Kiškis. 
• drąsuolis, * Matvejevo — “Užburta klum-

Lietuvą taip ‘pat aplanko geriausieji

mo-Lietuyos teatro scenose. '<
Buržuazinės santvarkos sąlygose lie- žemę

; tuvių teatrinis menas neturėjo galiniy- 
bių vystytis. Teatras buvo neprieinamas 
plačiosioms liaudies masėms. Tarybinė 
santvarka atvėrė plačius galimumus Lie
tuvos teatrinio meno vystymuisi. Per po
kario metus teatrų skaičius išaugo ketu
ris kartus. Keliolika respublikos apskri
čių miestų dabar turi nuolat veikiančius 
teatrus, kurių nebuvo-buržuazinėje ^ Lie
tuvoje. Tuščias, publiką linksminančias 
pjeses pakeitė gilios meninės vertės lie
tuvių, rusų ir Vakarų Europos drama
turgų veikalai. < , * , '

Teatrai pasidarė plačiai prieinami.
Apie tai liudija šių metų teatrų vasaros

B. BERŽAITIS. , ' ’ '' , ‘

Kaip Lietuvos Moksleiviai i 
Praleido Atostogas

darytos Marijampolėje, Kupiškyje ir ki- 
tuosę respublikos miestuose. Čia poilsia
vo tūkstančiai moksleivių. , .»* , ' 

. Praeitais metais Palangoje ant Balti
jos jūros kranto buvo įsteigta sanafori-

nio tipo pionierių stovykla/'Šią vasarą y sezonas. Šią vasarą Tarybų Lietuvos te- 
tokia pat stovykla buvo įsteigta netoli - atęąi savo vasaros gastrolių metu paro- 
Kauno. Per vasarą, atostogų metu, čia ; dė .respublikos miestų ir kaimų darbo 
pailsėjo daugiau kaip 800 moksleivių. ?. žmonėms goriausiuosius pastatymus.

Neseniai Vilniaus darbo žmonės la
bai šiltai sutiko vieno geriausio provinci- . 
jos" teatro — Panevėžio Dramos'Teatro 
pasirodymą. Pirmaisiais-' Tarybų vai- kas,” Moljero “Tartiufas.

' džios metais Lietuvoje įsteigtas Panevė- 
žiu Dramos Teatras pasiekė aukšto me
ninio lygio. Sostinės publika aukštai* 
įvertino jo pastatytą Stalininės premijos 
laureato TSRS liaudies artisto B. Dau-

< Prie mėlynojo JMemuno ganė gyvulius
V ^mažasis Kaziukas — Juro Taručio, Pet- 
*ro Cvirkos romano “Žemė .maitintoja”

• didvyrio sūnus. Neilgai truko Kaziuko 
mokslas mokykloje. Kumečių vaikams ke
lias į .mokslą buržuazinėje Lietuvoje .bu-,

/ vo uždarytas. - . •
— Kokia nauda iš mokslo, — kalbė

jo Taručiui dvarininkas Jarmala, ,suži- 
'< mojęs, kad kumetis nori leisti sūnų mo

kyklon. — Tegul verčiau pripranta prie 
juodo darbo — visados turės duonos.

Taip buvo Lietuvos kaime dar nese
nais laikais. Atėjo tarybų valdžia ir Ju
ro Taručio, Kaziuko tėvo, svajonė .buvo

• įgyvendinta. Kliangių kaime, Petro Cvir
kos gimtinėje ir jo puikaus romano įvy-

t kių vietoje, mokosi visi mokyklinio am
žiaus vaikai. Jie, tiesa, jau ne kumečių 
^vaikai. Buvusiems dvarininko Jarmalos 
kumečiams tarybų valdžia davė žemę, 
kuri dabar jau ne pamotė, o tikroji Lie
tuvos valstiečio maitintoja., 
' Ir kada Veliuonos gimnazijos mokslei
viai nutarė vasaros atostogų metu išvyk
ti. į ekskursiją, tai jie aplankė Kliangių 
kaimą. z

Prityrusio pedagogo Jorio Valaičio va
dovaujami, jaunieji ekskursantai sužino
jo daug naujo apie valsčiaus praeitį ir 
dabartį. , ' '

Iš Kliangių kaimo ekskursantai nuvy
ko į valsčiaus žemės ūkio draugijos lau
kus. Jie pabuvojo svečiuose pas vietinės . 
MTS traktorininkus. Įdomus buvo Jų 
pasikalbėjimas su prieplaukos yiršįnin- 

r tiįu apie Nemuno vaidmenį respublikos 
vnaudies ūkyje. \

Paskutinis taškas ekskursijos maršru
te buvo pati Veliuonos gimnazija. Jonas 

' Valaitis papasakojo gimnazistams, kaip 
sunku’ buvo patekti čionai valstiečio sū
nui Smetonos valdymo laikais. Čia mokę
si daugiausia dvarininkų vaikai. Dabar 
gimnazijoje mokosi ’daugiau kaip 600 
darbo valstiečių vaikų. - / <

Ekskursijos po gimtąjį kraštą — pa
traukliausioji Lietuvos moksleivių vasa
ros poilsio forma. Atdstogų metu šimtai 

7 moksleivių iš visų>Trakų apskrities Val
sčių pabuvojo valsčiaus centre seno
joje Lietuvos sostinėje. Poilsis vaizdin-

.y guose Trakų ežerupse buvo ^susietas su ’ 
įdomiais pedagogų pasakojimais iš LieĄ 
tuvos valstybės istorijoj. Su dideliu susi
domėjimu apžiūrėjo ekskursantai pirmų
jų Lietuvos kunigaikščių- pilies griuvė- 
SIUS. . ' )

į Telšių apskrities moksleivių būrys at
siliko įdomią ekskursiją vietose, susijusio

se su įžymiosios lietuvių ^liaudies Rašy
tojos Julijos Žemaitės atmintimi. Viena- 

t ,me dvare, kur praėjusio amžiaus 70-tai- 
“ siais. metais rašytoją dirbo kambarine 

< pas ^dvarininką, dabar gyvena nau j aku- 
riaiy įsisteigė kolektyvinis ūkis. Mokslei- 

’ viaį smulkiai susipažino su jo darbu. ’
Utenos apskrityje įvyko kelios mokyk

lų ekskursijos vietoše, kur veikė tarybi-

Į - 4 ■
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Profesinės sąjungos ir visa tarybinė 
visuomenė skiria moksleivių poilsiui di-' 

~ delį dėmesį. Profsąjunginės organizaci
jos paskyrė pionierių stovyklų išlaiky- 
mui daugiau kaip pusantro milijono ru
blių.

Gerai pailsėję, sustiprėję, pamatę daug 
naujo dabar sugrįžta Lietuvos mokslei
viai tęsti mokslą. 

--- --------- --------------1------ 4--------
j. Rumeks. " '

Tarybų Latvijos Dainų Šventė
• I . i J

Liepos mėn. 21 d. latvių tauta minėjo 
Tarybų valdžios įkūrimo Latvijoj aštun
tąsias metines. Šitomis pat liepos' mėn. 
19, 20^ 21 dienomis respublikos sostinėj 
Rygoj įvyko visuotinė liaudies dainų 
šventė., ‘

Daug mėnesių ruošėsi Latvijos darbo 
žmonės šioms reikšmingoms dienoms. 
Latvijos liaudis parodė savo patriotizmą 
ryžtingai dirbdama savo Tarybinės Tė
vynes gerovei. Meilė gimtinei •išsiliejo 
dainose, kurios šlovina socializmo šalį, 
komunistų partiją ir tautų vadą Josifą 
Staliną. , < ‘

Latvių tauta, minėjusi išsilaisvinime 
iš kapitalistinės Vergijos bei’ susijungimo 
su broliškomis Tarybų Sąjungos tauto
mis aštuntąsias metines, tomis dienomis 

. demonstravo savo meną tautinį for- 
> ma ir socialistinį turiniu. >

■ Dainų šventė prasidėjo iškilmingu 20 
tūkstančių dainininkų žygiavimų Rygos 
gatvėmis. Kolonos praėjo Lačplesio, pa
davimo didvyrio, vardo’ gatvę. Šito did- 
vyrio asmenyje įkūnyta geriausi latvių 
tautiniai bruožai: narsuųias, laisvės sie
kimas, neapykanta prispaudėjams. Liau
dies dainiai šlovina savo dainose didvy- 

v. rio žygius prieš latvių priešus — vokie
čių baronus. ; / J/J'

šventiška žmonių srovė praėjo Kriš- 
janų Barono ir Krišjapp Voldemaro gat
vėmis.* Šitie žmonės tamsiomis* latvių 
tautos istorijos dienomis žadino tautos 
laisvės siekimą. Krišjanas Baronas, pir
masis surinko liaudies dainas, kuriose 
reiškėsi liaudies siekiai ir viltys.
-^Dainininkai praėjo Rainių bulvarą, ši

toj gatvėj praėjo žymiausio latvių poeto

vei-

t

t

t

įf
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. piai Lietuvos partizanai vokiečių užnu
garyje Tėvynės karo metais.

Be ekskursijų, kurios yra sveikas ir; 
paudingas moksleivių poilsis, jiemš or-;

i ganizuojamos ir kitos poilsio formos.
. \ Daugelyje Lietuvos miestų ir valsčių 

centruose ’ įkurtos mokyklinės aikšteles. 
J oš randasi parkuose, skveruose, ųipkyk- 
lų sodybose. Dežuruojantieji pedagogai 
organizuoja žaidimus, sporto rungtynes,

I naujų tarybinės literatūros kūrinių skai
tymą ir apsvarstymą. Mokyklų aikštelė
se veikia saviveiklos rateliai. Mokiniai 

*su dideliu žingeidumu dirba konstrukto
rių, aviomodelio sporto mėgėjų, jaunųjų 
gamtininkų rateliuose. , %

Alytaus mokyklų dramos rateliai išvy- 
ko į kolektyvinius ūkius. Jaunieji *artisr 
tai parodė -kolektyvinių ūkių valstie-

, čiams — KorneiČuko “Platoną tKrečetą” 
ir Marcinkevičiaus “Naująjį'žmogų.”’ *

~ * Lietuvą išsiplėtė pionierių sto
riai. Naujos stovyklos buvo ati-viR'-* »-M A

t- •
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mokykliniai metai. * Čia jis sudėjo savo 
pirmąsias eiles apie liaudį. ’ ,

Iškilmingos eisenos priešaky plevėsa
vo vėjuje liaudies apdainuotos tarybinės 
vėliavos, devynių prieš buvusių Dainų 
švenčių vėliavos ir emblemos. Pirmuti
nėse eilėse tarp žymiausių latvių mėnp 
-atstovų ėję 94 metų Anna Ozols iš Ogro- 
apskr. pirmosios' Dainų šventės dalyvė, 
85 metų Andrius Rudenis, iš Adono aps- 
krit., antrosios Dainų šventės dalyvis ir 
vėliavos saugotojas. Pirmutinėse kolono
se ėjo seniausias Edolo choras,4 įsteigtas 
prieš 1Q0 Utetu Krišjano Voldemaro.

žąliąjame JRygofc “Dinamo” stadijone 
20 tūkstahčių daftiininkų choras atidarė 
Dainų švėntę, išpildęs Tarybų Sąjungos 
himną ir Tarybų Latvijos himną.

Tris dienas skambėjo Rygoj galingi 
daUgtūkstahtinių chorų balsai. Tūkstan
čiai šokėjų ir griežėjų rodė latvių tautai 
savo meistriškumą. Per tris dienas “Di
namo” stadione, Esplanadoj ir koncer
tuose atsilankė apie pusę milijoho žmo- 
nių- ; ? 
; Šventėje praskambėjo tikri liaudies 
kūrybos perlai — senovės ir naujos dai- 
nds,, /karias dainuoja liaudis. Giliu įkvė-

• pįmu persunktos lyriškos “Pūski, vėjeli,” 
“KuR skrendi, vanagėli,” harmonizuotos 
faųtinės muzikos kūrėjo A.i Jurjanso, 
srautingi /‘Dundėjo kalnai, ošė miškai” 
iš “Ryga, dunda” J. Rimzės. Gyvai ir 
džąugsmingai skambėjo tarybinių kom
pozitorių dainos J. Medinco “Šviesos pi
lis.” Daugtūkstantinis chpras su di
džiausiu pasisekimu padainavo tradici-

diena.” Barisorio ir Vignerio juokų dai
nelę “Kalviai - broliai.” Širdingai ir gi
liai, supratus prasmę padainuota tarybi- ' 
nių kompozitorių Ozolinio, Liepinio,? 
Aleksandrovo, Novikovo, Dunajevskio ir 
Černeckio dainos. / Galingai skambėjo 
mišraus jaunimo himnas. Šitą visų de- . 
mokratinių jėgų draugystės bei vieny
bės dainą dainuoja :viso pasaulio darbo . ... 
jaunimas. Ji tapo ir latvių jaunimo rhy- PeT - J ... . .
Ūmiausia daina? / : ' - " • - taip pat aplanko geriausieji

. - Pačias geriausias> dainas lątviai pa- broliškųjų respublikų, teatrai.’ Liepos 
šventė savo mylimiausiam vadui ir. drau- ^en* gastroles Vilniuje užbaigė Maskvoj 

Jgui Josifui Stalinui. -Liepinio “Stalino Jermolovo| vardo dramos teatras. Teat- 
šunūs,” Ozolinio “Daina apie Staliną” ras parode Ostrovskio Pasiutusius pi- 
su didžįu pasisekimu padainavo visi A* \ n?? Stahngra-
šventėš Chorai. Senovės latvių sveikini- Balzako Pamotę ir kitus.
mas uLigo, Stalinui ligo, Ilgo” skambėjęs

’-^‘7 . * ’ 7' 7'. ■
visų žiūroyiį pritariamas.

Teisybe ir Melas
Tiesa yr’ didinga nuo pradžios lig galo:.
Nors ji būna tankiai į purvą sumintą,
Bet ji skardžiai žvanga kai garsai 

priekalo * N
; Ir nuolatos tampa per liaudį apginta.

Šmeižimai ir melas turi ilgas kojas:
' Jie greitai keliauja ir žalos pridaro, 

Bet tiesa iš lėto gilėja, vagojas 
Ir galop iškyla kai su sparnais aro.
Lengva nugalėįj Apsvaigusį protą
Ir net į bedugnę nustumt, nugramzdyti, 
O tuomet ir tiesą kilniai sūdorotą 
Lyg kaitroje diegą*: yri sunku ugdyti. ,
Kai skriaudos ir melas ranka rankon ėjo,

< .Tai kovos už tiesą niekad neatslūgo ; v
.. Kurie tik didybę laisvės paregėjo,
. Tai iš jų nė vienas kovos nepabūgo. '

Taip pažangos žygiai viską nugalėjo,
Nors toje kelionėj'daug.skerspainių

■ buvo, J*'/ / 'N • x • 
;Už idėjų siekius drąsuoliai-.kalėję), - 
Už teisingus darbus milijonai žuvo.

Q tiesos skleidėjai taip kaip gėlės; < geriausi chprą$ 10Q choristų, šoke jo, di- jįio kultūros srityse. Ji pademonstravo
Jie siekiuose savo didėja įv bręsta:

............... ...... . w v _ _ ~ Lietuvos teatrai atlieka didelį ir svar- 
dainoj e “Latviai , šlovina Stalinų” buvb bų> darbą, nešdami menų į liaudį, aplan- 
visų žiūrovų pritariamas. 7 7' kydami visus, respublikos kampelius, ku-

Ketvirttįi šventės /diena pagili šeną^ riuose anksčiau apie teatrą supratimo 
tradiciją buvo pašvęsta chorų turnyrui, neturėjo.
Pirmą Vietą tarp pusantro tūkstančio r Didelis pagyvėjimas teatrinio gyvem- 
chorų, dalyvavusių šventėje, laimėjo Ce-^ srityje •šios vasaros sezono metu vaiz-
sid ’ Pedagoginio Instituto choras, vado-/ džiai parddo, kad Tarybų Lietuvos teat- 

’vaujamas Tmanto Ko^arso, "Kolektyvui/, rai nesulaikomai žengia pirmyn, į nau- 
jteįke rAudoną/šventės Vėliavą •Iri.vertiny jūs laimėjimus, į pilną nacionalinio teat- 

-’ A;/ ■ ■; y Jy . rinįo meno suklestėjimą. "; • z
Be to, yęrtingąį premijas gavo tPęnĮci.' . ...............................    U*

Didelis'pagyvėjimas teatrinio gyveni-

ngentų ir griežėj^ 1 ? • neribotus galimumus, guriuos tarybų
Šveikas liaudies geismas juos iiuolatos Dainų |^ėhte pųrodė didžius Įątvių valdžia atvėrė tolesniam latvių^naciona 

niųzikos bei daihavL lines kultūros vystymuisi. 'A. Dagilis,
i ’ . * *■ 7.

^^tpų^asiękiniUs mūzikos bei daihavL lines kultūros vystymuisi.

jW|
Wi

Konferencija mokslinio 
tiriamojo darbo koordinavimo 
klausimais

VILNIUS.. — Mokslų Aka- . . i
demijoje įvyko konferencija 
mokslinio tiriamojo darbo ko
ordinavimo respublikoje klausi
mams aptarti. Konferenciją ati-- 
darė Lietuvos TSR Ministrų 
TaryBos Pirmininko pavaduo
tojas V. Niunka. Platų prane- ♦ 
Šimą padarė Lietuvos TSR < 
Mokslų Akademijos. Preziden
tas J. Matulis, iškeldamas lig
šiolines mokslinio tiriam, dar
bo planavimo spragas ir nuro- 
dydamas šio darbo koordinavi
mo priemones. Diskusijose da
lyvavo Vilniaus i 
rektorftis prof. ___
Kauno universiteto rektorius 
prf. Kupčinskas, Vilniaus pe
dagoginio 'instituto direktorius 
prof. Jucys, Mokslų Akademi- r 
jos viceprezidentas prof. J. 
Žiugžda, LTSR Mokslų Akade
mijos institutų direktoriai prof. 
V. Girdzijauskas, prof. K. Kor
sakas ir kiti.

• į ■ i M
Paskaitos kolektyvinių ūkių 
valstiečiajms

ŠILUTE. — Vis daugiau pa
skaitininkų sulaukia Šilutės ap-, 
skrityje naujai įsikūrę kolekty
viniai ūkiai. Paskutiniu metu 
“Pergdlės”' ir “Stachanovinin- 
ko” kolektyviniuose ūkiuose 
skaitytos paskaitos apie broliš
kųjų respublikų kolektyvinius 
ūkius. ' . ‘

• ’ ---------------

Kontrolasibtentai kelia savo 
kvalifikacijas

VILNIUS. — Nuo birželio 1 ’J 
dienos vyksta respublikos kon- 
trolasistentų pasitobulinimo /S 
kursai. Jie suorganizuoti 4 vie
tose: prie Marijampolės gyvu
lininkystės technikumo,. prie 
Gruzdžių veterinarijos techni- , * 
kūmo, pfrie Pliukšių žemės ūkio ’’ JĮj 
mokyklos ir prie Joniškėlio lau- ’-- f| 
,kų ūkio technikumo. \

Kursus, kurie tęęis 2 mėne- 
sius, lanko 200 kontrolasisten- ;/ 
tų. Jie išeis gyvulių šėrimo, 
veislės, produkcijos 1__ . 7
ir kitus gyvulininkystės daly- 3 
kus, gaus -praktiškų nurodymų, 
kaip orgapizuoti gyvulių ker- 
gimo punktus, gyvulininkystės sj 
fermas i kolektyviniuose ūkiuo* 7*

M i

■• A-a

universiteto 
Ž. žemaitis/ j

kontrolės

3 pusi.—Laisve (Liberty, J.
Lithuanian Daily ) 
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3-30-48 —132— v _ e - j t • Vertė K. BARTKUS !Istorine Apysaka

(Tąsa)
Generolas fon Šaumbergas mėgo Žoli

jo* jam patiko marseliečio lengvabūdiš
kumas ir inargas aprėdas. O Žolijo apsi- . 

' blausė, nuliūdo; netgi rožinės spalvos 
marškiniai nephošė jo. Jis retai juokavo, 
tapo nekalbus. Grįžęs iš redakcijos, sės
davo ant lovos, nenusirengdavo, tylėda
vo. Jei žmona paklausdavo; “Kas tau?”, 
jis purtydavo galvą: “Nieko.”

Vakar buvo atėjęs į redakciją Bretei- 
lis. Žolijo neskaitė straipsnio, užrašė: 
“Rinkti,” o Breteiliui pasakė: “Taip blo
ga, kad greitai melstis imsiu.” Žolijo ne-, 
beišgalvodavo daugiau sensacinių ant
raščių — kuriam galui stengtis?" Laik
raščių vistiek niekas neskaito — pary
žiečiai bjaurisi, o vokiečiai turi savų 
laikraščių. Dažnai Žolijo gaudavo straip
snių, nevykusiai išverstų iš vokiečių kal
bos; jis pakeisdavo žodį “mes” kitu — 
“vokiečiai”: “La Voix Nouvelle” privalė
jo atrodyti, kaip prancūzų organas. Už 
tai Žolijo mokama. O Breteiliui?... Tur 
būt?, ir Breteiliui moka. Bet kam gi da
bar reikalingas Breteilis? ... Keista pri
siminti: vasario šeštoji, “ištikimieji,” 
kalbos Palatoje... Visa tai buvo anks
čiau. Tuomet buvo Prancūzija... O da
bar redakcijoje sėdi oberleitenantas 
Frankas raudonomis, kaip balto triušio, 
akimis, tvarkingas ir piktas ...

■— Breteijjs atvyko, — pasakė žmonai 
Žolijo. — Greitai . visi pasirodys’ —- ir 
Laval is, ir Tessa.

Žmona atsiduso:
— Nuo to nebus lengviau. Aš šiandien 

apibėgau visą miestą — muilo nėra. Ap
lamai nieko nėra. Viską išvežė.

— Aišku. Bet išvažiuoti nėra kur. 
Marselyje tas pat. Tie žiūrkės suėdė Eu
ropą, kaip sūrio galvą. Breteilis pasako
jo, kad Deseris nusišovęs. Kažkur Overt 
nyje ... Štai tau herojiškas aktas’— vie
ton Mamos ir Verdenę. Juokinga! Tu' 
žinai, kas man atėjo į galvą? Gal 
Žo}ijo uždarė langą ir ėrųė kalbėti pa
šnibždomis. — Gal gi JUbs vis dėlto su
muš? Tu įsivaizduoji, koks būtų neįtikė-

< tinas skandalas! Vienu vakaru išeitų 
penki milijonai ekstra laidos. O Breteilį 
pakartų...

— Ką tu pliauški? Jei' laimės anglai, 
tave taip pat užmuš.

Žolijo ėmė linksmai linkčioti galvą:
— Būtinai! Bet vis deltą tai puįku...' 

Kaip juos skers, dieve tu mano!... Vien 
dėl to verta pakyboti «po žibintu ...

Žolijo išėjo į. redakciją. Pakeliui nuta
rė išgerti aperityvo (kol jie dar ne viską 
buvo išlakę); pasirinko mažuįę kavinę 
nuošalioj^ gatvėje: čia, tikriausiai, vo
kiečiai ' nAižsuka.

Jauna ( patarnautoja, nuo ašarų pa
brinkusiomis akimis, padavė stiklinę 
“pastis.” Žolijo išsitraukė laikrašty Jis 
neskaitė, jis ir negalvojo nięko; dabar jis 
dažnai nugrimzdavo į tokį sustingimą: 
jam atrodydavo, kad jis kažkur plaukia.

Sugirgždėjo durys. Įėjo vokiečių kari-' 
ninkas, sunkiais žandais, drumstomis 
akimis. Jis mandagiai pasisveikino. Jam 
niekas neatsakė. Patarnautoja atnešė 
puodelį alaus. Vokietis pasiūlė jai atsi
sėsti. Ji tylėdama* atsisakė. Jis išgėrė 
antrą puodelį ir Vėl kreipėsi į mergaitę:

— Gražuole, negalima būti tokiai ty
liai. Kodėl jūs nieko nekalbate?

&:«■

hai. Kode! jus nieko nekalbate?
Ji užsidenge veidą padėklu ir atsakė:
— Gerbiamasis, aš prancūzaitėj 
Karininkas supyko; jis atsikėlė ir jau 

tarpduryje riktelėjo:
Pažiūrėkite į.save veidrodyje! Jū- 

są mamytė miegojo su negru... ' 
• Patarnautoja ilgai kukčiojo:

Kodėl mes neturėjome tankų? ...
Žolijo pasakė:

Tankų turėjo. Tessa... O verkti 
neverta. Ašaroms jų nesunaikinsite* Tai 
žiurkės. Jas reikia užmušinėti. Aš tuo 
nesiverčiu. Ne, aš iš jų pinigėlių gau
nu. Kaip visi... O kas gi man daryti? 
Dargi Marselio nėra. Apskritai, nieko 
'nebeliko tik bošai ir ilgesys. Liauki
tės bliovus, lyg veršiukas! Paimkite ver
čiau — du “pastis.” Viskas gali baigtis 
gerai — aš kabėsiu po žibintu, o jus 
šoksite su kokiu nors marseliečių. Mūsų 
Marselyje velnioniškai šoka...
41 . '

Breteilis mėgino įrodinėti, šaukėsi; tei
singumo, ■ logikos. Generolas fon šaum-

bergas buvo neįžvelgianias; žiūrėjo į 
Breteilį mėlynomis apskriipmis akimis, 
leisdamas kamuolius gaižių cigaro dū
mų, ir laikas^ kuo laiko dusliai kartoda
vo: “Nė. Nė.” Buvo galima pamanyti, 
kad iš visų žodžių jam buvo belikęs tįįk 
šis. \ . ’

Generolas fon'Šaumbergas buvo nuo
monės, kad su prancūzais negalima kal
bėtis rimtai. Jam patiko Žolijo. Jis pa
vaišino vakariene miuzik-holo artistes; 
kalbėjo: “Prancūzija — tai puikus ku
rortas, o Paryžius — nuostabus kafešan
tanas.” Breteilis generolui buvo “rim
tas prancūzas,” tai yra kvailys.

Breteilis pakriko jau Bordo, kai išgir
do vokiečių reikalavimus. Jis manė lošti 
pokerį, slėpti kortas, gudrauti; vietoj to 
jį aprėkė. Ypač jį nustebino vokiečių 
reikalavimas po paliaubų nutraukti vi-, 
sas radijo programas. Jis gūžtelėjo pe
čiais: “Jie nori, kad Prancūzija netektų 
žado.” Ir vis dėlto Bordo mieste Bretęi- 
lis dar turėjo vilties: Hitleris mėgstąs 
pasirodyti, jam reikią Kompjeno gėdos; 
anksčiau krauju nuplaudavo, kraują, jis 
norįs ašaromis nuplauti ašaras; bet kai 
praeisiąs šventiškasis tvaikas, nūtilsią 
vokiečių varpai, išblėsią laužai, uždegti 
ant Vokietijos kalnų pergalės garbei, 
tada tai būsią 'galima tartis. Prancūziją 
sumušė, bet Prancūzija buvo ir bus dide
lė valstybė. Ji turi kolonijų, laivyną. O 
Hitleriui prieš akis Anglija. Jam teks 
apie mus tūpčioti.

Petenas nusiuntė Breteilį į Paryžių: 
reikia išspręsti eilę skubių reikalų. Lais
vojoje žonoje badauja milijonai bena
mių. O vokiečiai nenori įleisfl pabėgėlių

»

į okupuotąją zoną. Bęlaisviu's verčia at
likinėti sunkius darbus. Sužeistuosius 
laiko po atviru dangum.

• /

Visa tai Breteilis pasakė generolui. 
Tas įdėmiai klausėsi, o kai Breteilis pa
klausė: “Jūs su manim sutinkate?”, 
abejingai atsakė: “NČ.”^ A į ^7,

Breteilis paminėjo, kad Lotaringijoje 
okupacinė valdžia nuiminėjanti prancū
ziškas iškabas; generolas truputį pagy
vėjo, tarė:

— Lotaringijoje nėra okupacinės val
džios, tai — Vokietijos dalis.

Breteilis neištvėrė; pirmą kartą jis 
leido sau atsisakyti diplomato tono:

— Aš — lotaringietis ...
Fon Šaumbergas atsargiai nukrėtė ci

garo pelenus į rašalinę ir tylėjo^ Bretei
lis grįžo prie pabėgėlių klausimo. Nuo
bodžiaudamas generolas vafe nagus ir 
žiovavo. Pagaliau jis ryžosi nutraukti 
nereikalingą pokalbį: ’ , ?
' —Aš negaliu leistis svarstyti detalių...

— Mums tai ne detalės. sTai gyveni
mas arba mirtis milijonų prancūzų. Vo-x 
kiečių valdžios atsakymas trukdo dvie
jų tautų bendradarbiąvimą. Aš tikiuo
si... • v ■ ■ . ’ 4

— Nė.
Breteilis atsistojo. Liesas, aukštas, jis 

buvo panašus į vokiečių karininką, ir.( 
fon Šaumbergas pašijuto truputį nejau
kiai, norėjo pasiaiškinti: / '

— Gailiuosi, kad nepajėgiau jūs kuo 
nors pradžiuginti. Mes žiūrime 4š nevie
nodų matymo taškų. Jūs samprotaujate, 
kaip diplomates. O aš, pirrhų pirmiau
sia, kariškis. IVtan Prancūzija — nuga
lėtas kraštas. Aišku, mes gąlime būti 
kilniadvasiai, bet jūsų pageidavimuose 
aš nepastebėjau nieko, kam būtų verta 
pritarti, -r r 
teilį ir susierzinęs pridūrė, 
biamas pone, nė! \

Tiktai gatvėje Breieilis . atsituokėjo. ■ 
Fon šaumbergo štabas buVo įsikūręs 
elegantiškame Konkordo aikštės Viešbu
tyje. Breteilis permetė : akimis plačią 
tuščią aikštę. Visur vokiečių šyėliaVos. 
Praeivių nėra. Krantine žygiuoja vokie
čių kareiviai: viens-du, viens-du! Pilkai 
žali... O aplinjęui viekas rnėlybu/^ dan
gus, Sena, namaį. -7. .

Breteilis atsiminė ir sūširaukė: “Ne/ 
praustabu^nis!.. ,h taip> tįę

^ale, tie- 
ė!,yKu-

Generolas’ pažiūrėję į Bre-
— JŠTe, ger- '

praustabuTnisb .
kad jie laimėjo. Jie pasigčreipėr 
šimt. ihetų nęišsiblaivys. “Ne! b 
riam galui šnekėti su tokiu žmogum apie 
bendradarbiavimą?; NėSdgebČjb 
klupdyti. Dabar jis privers šliaužioti 
•mitru ’ , -.i, : '

o ;pa*

__________ —--------

pilvu.
(Bus daugiau) V

HARTFORD, CONN.
1.................... Į»» I ' "I M

Mūsų Vizitas j JVIontrealą
> N akacijų proga pasiHtiudq- 

.jėnt mano brolis* Kazys, jo 
žmona Oną ir sūnūs Rober
tas nutarė aplankyti . gimines 
gyvenančius Moritrealė, Kana
doje. . , • i

Kadangi, jų kelionė buvo 
automobiliuje, tai ir man pa-' 
sitaikė gera proga 1 vykti kar
tu aplankyti dėdę Pranevičią, 
jo žmoną, jų sūnus Albiną ir 
Kazį ir pastarojo,žmoną Ber- 
thą.

Liepos 31 dieną, 5 vai. ry
to suprunkštė metalinis “žir
gas,” kuris jau 13-kos metų 
amžiaus it, štai, tuščiomis gat
vėmis jau neša mus greitai iš 
miesto linkui Kanados.

Jau toli pasiliko mūsų mies
tas—Hartfordas. Po trijų*va
landų kelionės sustojome šali
mai vieškelio po gražiais me
džiais jau Mass, valstijoj,' pa
valgėme pusryčius ir Vėl lei
domės į kelionę. Paliko *jau 
'Mass, valstija, įvažiavome į 
Vermont valstiją.

Važiavome ' tarpe aukštų 
kalnų ir žalių laukų, vaizdai 
buvo gražūs abiejomis kelio 
pusėmis, Vykome keliu No, 
7. 'Didesnių miestų mažai pa
sitaikė, vis nedičkiai mieste
liai, šalimais pavieni farmerių. 
gyvenimai. Laukuose ir kal
vose matęsi daug galvijų, 
Vietomis , matėme būrelius 
stirnų išėjusių į pamiškes’pa
sirinkti žolės. y *

štai jau ir Jungtinių Vals
tijų Jr Kanados rubežius. Su-’ 
stojome prie namelio Kanados 
pusėje patikrinimui dokumen
tų. Kurie yra gimę Jungtinė; 
se Valstijose, tai‘tiems užten
ka tik gimimo metrikų įvažia- 

’vimui į Kanadą. Paklausė dr . 
nesivežame kokių sporto įran
kių.

Po trumpo patikrinimo jau 
mės Važiuojame Kanadoje. 
Kelias Uešūsr?(( pravažiuojame 
kelis neJldelius miestelius. 
Štai jau ir St. Lawrence tdi- 
džiiilė upė, Važiuojame Victo
ria tiltu už kurio pervažiavi
mą * pasimokamė 40 centų, 
Tiltas sen as Aukuras, pavojin
gas greitai važiuoti automo
biliams. Bet mokestį vis dar 
ima.

Na ir ’Montrealo miestas, 
kiek pavažiavę mieste sukame 
į1 paupį jr jo kraštu »■ priva
žiuojamo prie, Ville La Sąlle. 
Tai naujas miestas, dįd^Jęjo 
Montrealo priemiestis. Dar, 
nesenai baigtas. Šaligatviai 
jau įrengti, bet gatvės dar tik 
grūstais akmenimis išpiltos— 
sukelia dulkių.

Susiradome 7640 Central 
St., tai čia gyvena mūsą gi
minės. Malonūs Susitikimai ir 
karšti pasisveikinimai. ,Apie 
šeštą, valandą vakaro mes vi
si sėdime už stalo prie skanių 
valgią. Valgome, kalbamės ir 
džiaugiamės susitikę.

Ant / rytojaus , nusprendėme 
nuvykti ' į Montrealo gražų 
parką, kuriame'augina įvai
rias gėles, daržoves it javus. 
Tai puvo įdomu tai visą maty
ti. Po pietų mūsų giminaičiai 
pavadino eiti’ į lietuvių pikni
ką. Jų tą dieną įvyko du. 
Abu buvo tViėnas netoli kito. 
Vieną pikniką rehgė atvykę iš 
Vokietijos lietuviai pabėgė
liai, arba, 'kaip vadina juos 
“dypukai,”~. o kitas piknikas 
buvo surengtas progresyvių 
Montrealo lietuvių organizaęi- 
jų< / ••

Kanadoje piknikai labai 
daug kuo skiriasi nUO' Jungti
nėse Valstijose-piknikų. Vie
na* jų piknikai .^ neskaitlingi, 
kita ‘jie neturi platformų ir 
svetainių* šokiams. Gal neturi 
jr lietuvių orkestros,, o gal tik 
šį kaytą tiėbuvo. Nepardavi
nėja ?jokio maisto, Ten alų 
parduoti -Vąldžį^ peMid4ift< 
Tikjemonąd.0 (sodės),z tai ga
lima; gauti,st 
ijėra stalų ir suQlm',,:|m|5|j|kąi. ■ 
įmonės sėdi aht,(ąęm4s/ ant 
Žolės, kaip Jau pavargsta 
vaikščiodami ‘ir bestovėdami,.

Eidami Jcrtlmuž taku

A

? *v.
* '

ką” piknike. Jie sudątS jų 
pikriiįe publikos djdžliimą. 
Daugiausiai jauni žmonės, 
kaip <vyrai, |aip moterys. Pą- 
matę nepažįstamus žmones, 
W lr k¥znWgando.
Vjenąs .?p<jnah” ir
“panolėihis” megzta vadinti. 
Nors tąs titulas nelabai pri
tinka, nes didžiuma iš jų turi 
sunkiai dirbti, kad užsidirbti 
pragyvenimą — miškų darb.US 
ir kitokius..

Man teko susipažinti su . pa
bėgėliu Jacium iš Žemaitijos. 
Vyras 3Q metų amžiaus. Sa
kėsi, kad turėjo aukštą vietą 
Lietuvoje, kaipo “specialis
tas,” bet profesijos neaiškino. 
Jis tvirtino, kad jie, tai yra 
visi pabėgėliai organizuotai 
grįš į Lietuvą* ir nušluos tary
binę liaudies valdžią, kad 
grąžinti seną režimą,^ tai yra 
fašizmą. Bet kaip greitai jie 
tą galės įvykinti, tai jis ne. 
pranašavo. Visą jie viltį de
da ant naujo karo ir jo labai 
trokšta. Jie maho, kąd liau
jame kare bus sunaikinta Ta
rybų , Respublikų Sąjunga. 
Matyti, kad jie nieko nepasi
mokino, nieko nesupranta, 
kad nėra pasaulyje jėgos, ku
ri j galėtų sunaikinti 200,000,- 
000 laisvų piliečių tvarką.

Užklausta jo, kada jis ma
no tas jų laukiąpnasis karas 
turės įvykti. Jis mano, kad 
tokis karas turės įvykti už 4 
ar 5 mėtų. Jis tvirtino, kad 
tai “baisus dalykas, kad Tary-( 
bų Sąjungoje tik -7,000,000 
komunistų,' o valdo 200,000,- 
000 žmonių.” Jis tvirtino, kad 
tie 7,000,000 bolševikų turi 
būti likviduoti, p 193,000,000 
“išlaisvinti.”

Nežinau, ar jis tikrai taip 
mano, ar tik kartoja hitleri
ninkų įkalbėtą pasakaitę, ži
noma, kad jų troškimai ir gy-( 
venimas nieko bendro neturi. 
Europoje demokratinę Vatidis* 
eina naujo gyvenimo, kėliu, 
šluoja laįkan poną kapita* 
listą viešpatavimą. Gi pasa
kos, kad Tarybų Sąjungoj 7,- 
000,000’' valdo, 193,000,000' 
žmonių, tai yra tuščibs. Visi 
žino, kad tuos žmonęs išrenka

piliečiai, ir jokioje buržuazi
nėje valstybėje tokis didelis 
skaičius (hu^ėįtitiis) ' piiiėčių 
nedalyvauja rinkimuose, kaip 
tarybinėse ir liaudies demo
kratinėse šalyse. ’

Kažin-'ar pagalvojo “ponas” 
Jocius, kas atsitiktu, jeigu už' 
4 . ar 5 metų kapitalistinės 
tvarkos šalinitlkaj uždegtų 
naują karą? Nejaugi jis. to 
nežino, ka'd nei Amerikos, nei 
kitų šalių liaudis karo neno
ri, kad liaudis nušluotų ponų 
ir kapitalistų viešpatavimą ir- 
ten,v kur jie' dar viešpatauja. 
Ar jis pagalvojo apie tai, kad 
po Pirmo Pasaulinio Karo 
Rusija iškrito iš kapitalis
tinio pasaulio, o po An
tro Pasaulinio Karo jau 
nauju keliu nuėjo dar 100,- 
000,000 žmonių, kaip tai Al
banijoj, Bulgarijoj, Rumuni
joj, Lenkijoj, čechoslovakijoj 
Ir eilėje kitų šalių ir Už naują 
gyvenimą kaunasi • Chinijo's- 
Indo-Chinų, Malająus ir dau
gelis kitų šalių, kad kapita

lizmas tik su Wall Stryto pa
galba dar laikosi Italijoj, 
Francijoj, Graikijoj ir eilėje 
kitų šalių.

Šie bėgliai yra kerštingi 
žmonės. Tą jie parodė ir 
šiame savo piknike. Viena 
mergina iš jų pačių tarpo, ku
rią jų vadai prikalbino vykti 
į Kanadą sakydami, kad gaus 
gerą darbą, buvo pristatyta 
pąs tūlą ponią į labai sunkų 
darbą. Ji pasiskundė visuo
menei parašydama apie tai į 
kanadiečių demokratinį sa
vaitraštį — Liaudies Balsą. 
Pabėgėliai pamatę tą straipsnį 
labai įdūko ir šiame piknike 
surengė tai “merginai” teis
mą.

Jie padarė iš skarmalų di
delę lėlę —“domę,” pavadino 
tos merginos vardu, na, ir tą 
lėlę daužė, mėtė, o vėliau 
įmetė į krūmus laukiniu bal
su šaukiant: “Tai čia' Liau- < D
dies Balso korespondentė. Iš
leidžiame ją į Stalino rojų.” 
Kiti “dypUkai,” matyti tam 
pilnai pritarė, nes delnais plo
jo ir piktžodžiavo.

Bendrai, tarpe Montrealo 
lietuvių girdisi balsai ir nu
siskundimai prieš tų žmonių 
elgesį. Vietos lietuviai paša-

kojo, kad pabėgėliai ir į 
nadą atvykę jaučiasi “aukš
tesniais” ponais it “panelė
mis/” negu seni gyventojai. 
Kaip kurie į namų gaspadinfes 
žiūri,' kaip į savo tatfiaitėš.

Vakarui artėjant nuėjome 
į progresyvių « pikniką. <5ia • 
atmosfera kita, jaučiamas 
draugiškumas ir nūoširdUjnąs. 
Susipažinome šū Montteaiio 
pažangių lietuvių vadovaujan
čiais draugais, žmonės į gru- « 

(>pes sustoję, arba ant žolės sti- 
• sėdę nuoširdžiai vienas su ki
tu kalbasi. Visi jaučiasi ly
gūs, nėra ponų ir ponių.

Temstant piknikieriai pra
dėjo skirstytis ir mes su nau
jais draugais atsisveikinę kar
tu su giminėmis grįžome į na- a 
mūs. Vėliau dar aplankėme 
keletą lietuvių Verduno prie
miestyje, kaip tai Kavaliūnus, 
Senus Kanados gyventojus. Jų 
sūnus tarnauja Kanados laivy
ne. Aplankėme Juozą Repšį 
ir jhm perdavėme linkėjimus 
nuo jo brolio hartfOrdiečib Fe
likso Repšio.

Abelnai, Montrealio lietu- . 
viai dabar datlg geriau gyve- 
fta, kaip * jie gyveno 1933 
metais. Daugelis sunkiai dirb
dami susitatipė kiek pinigų, 
įsigijo nuosavus' namus, kaip 
kurie dviejų, o kiti trijų šei
mų. Bet sunkūs darbai pa
kenkė sveikatai. Kaip kurie 
jau negali sunkiai dirbti. GL * 
prie lengvesnių darbų ir ma- 
žiaų uždirba.- Gi pragyveni
mu kainps yra aukštos ir dar 
kyla. Todėl, > gyventi nėra 
lengva. *

Penkias dienas pasisvečia
vome pas gimines, t plačiau su
sipažinome su Montrealio li^ 
tuviais ir rugpjūčio 6 dįeną 
leidomės atgal. Kelionė at
gal buvo netaįp' vykusi, pusę 
jos atlikome naktį, lietus lijo. 
Gi dar auto šviesos sugedo, ir 
pasitaikink ten, kur nėra ga- 
radžiaus pasitaisyti, tai tikrai 
nemalonu pasidarė. Man at
rodo, kad tolimesnes keliones 
gęfįau atlikti\ dienos laiku, 
f Na, nors ir nuovargio turė^ 

į ome, bet visi esame labai’ 
linksmi, kad pasimatyme su 
mylimais giminėmis ir drau
gais, gavome naujų pažinčių.

W. Brazauskas.
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Iš visos apylinkės ir iš tolimesnių kolonijų traukite į Philadelphijos

PIKNIKĄ
paramai dienraščio .laisvės

Piknikas bus toje pačioje vietpje, kur buvo pernai

aį<

I

4 pusl.-*-Lai8vė (Liberty, Lhh. Daily)—Še6t., Rugsėjo 4,

^Philadelphia, Pa

• Crescent Picnic Grounds
: 56 CORNELL AVENUE GLOUCESTER HEIGHTS, N. J.

Gera Salė Šokiams. Gera Muzika.
Kadangi ant rytojau^ bus Labor Day š ventef tai yra puiki, proga atvykti bu- 

’ saiš iš kitų miestų, todėl atvažiuoja btfsai iš Brooklyn, Baltimore ir iš kitur
k V * \ W ’

: Įvyks Sekmadienį
į RUGSĖJO 5 SEPTEMBER

• / KELRODIS: /Važiūodanū automobiliais laikykitės Cresceift Blvd. (Route 130),
• 5 mylios nuo DelaiVatė ftivėr tilto. Važiuokite iki Nicholson Rd., kur ant, vieno
• kampo yta Betty'S Musical Bar, .o ant kito Atlantic Gas stotis;’ čia pasukite po
• dešinei ir už vieną ^t$įko pikniko*vieta* .
• Kurie Važiuosite bušais, tai nuo Market St. Ferry paimkite po dešipei busą No, 2 
J Gloucester’ Heights, kum dšveš iki vietos. <
M ir važiuokite Route No. 1 IjLpric 8-čio
5 ČiVele (ra|u apsisukimo) tėmykite Kodte 180 liaukitės pokaitei. Davažiavę di
• dėlę patiltę artį Camdeno lajkykitės po kaitei^ nepMėiskiM Routė lgO.it
; kite -’vv
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INTERNATIONAL 
HARVESTER ŽINIOS

Šitą kompaniją labai' dide
lis apetitas apėmė kovoti 
prieš unijas. Ūkio Padargų,ir 
Metalo Darbininkų Unija 
(CIO) dar neseniai vedė sun
kią kovą su šita kompanija. 
Po dviejų dienų streiko unija 
laimėjo savo reikalavimus, ši
ta unija yra tikrai gerų pro
gresyvių žmonių vadovystėje, 

i Dabar išėjo kita unija j ko
vą su International Harvester 
kompanija už tokius pačius 
reikalavimus, už. kokius mūsų 
unija dar neseniai kovojo ir 
laimėjo. Pastaroji yra UAW- 
C1O. ši unija atstovauja apie 
23,000 darbininkų, šitą uni
ją vadovauja W. Reuther.

Aš kaipo paprastas darbi
ninkas, eilinis unijistas, nieko 
blogo nevelin,U'dėl UAW-C1O 

IDEALIŠKA VIETA 
VAKACIJOMS

' z ♦

Geram poilsiui praleiskite savo vakacijas ant 
moderniškos f armos, su visais patogumais, aukš- 

. tai ant kalno, 2į valandų iš New York miesto.
KAINA $35 Į SAVAITĘ

Puikiausias valgis, didelis, oringas kambarys, 
arti maudynių.

Mrs. Nellie Dauenhauer
R.F.D. 1; Box 325, Stone Riflge, 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.

T

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST 

Lietutis Kvietkų Pardavėjai 
762 FOURTH AVE., BROOKLYN 20, N.

(kamp. 68th St.)
Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų 

ir tt., telefonuokite <
SHoreroad 8-9330

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

* Specialistai Pritaikymui
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams .

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

unijos. Bet W. Reuther va
dovybę, tai yra pavojinga dar
bininkam, o ypatingai Interna
tional Harvester kompanijos, 
kur dirba 90,000 darbininkų. 
Ąš bešališkai aprašysiu W. 
Reuther pragaištingą veikimą 
ir atsinešimą linkui ūkio Pa
dargų (CIO) Up i-jos. Tąsyk 
galėsite spręsti, kurioš unijos 
vadovystė yra žalinga darbo 
žmonėms.'

ūkio Padargų Unija kvietė 
kelis kartus UAW-CI0 vado
vus, kad abi unijos sudarytų 
bendrą komitetą vesti derybas 
su kompanija dėl atnaujinimo 
kontrakto. Bet W. Reutheris 
nedavė jokio atsakymo Ūkio 
Padargų Unijai, reiškia, igno
ravo. Kada kompanija pa
skelbė, kad sutinka pakelti 11 
centų valandai, jeigu unijos 
sutiks priimti kompanijos pa-

gamintą kontraktą, kurte 
pragaištingas, darbininkams, 
ūkio Padargų Unija rsutikb 
priimti tą 11 c. pakėlimą al
gos, bet atsisakė priimti kam
panijos pagamintą kontraktą. 
Unija reikalavo senąjį kon
traktą pasirašyti. Tąsyk kom
panija pareiškė, kad jokiu bū
du nesutiks pasirašyti senąjį 
kontrakta ir atsisakė mokėti 
tą 11 c. Ūkio Padargų Uni
ja pradėjo rengtis prie strei
ko. *

O štai W. Reutheris kokią 
poziciją priėmė tame kritiška
me laike. W. Reutheris suti
ko priimti tą ’ 11 c., o kon
trakto pasirašymą atidėjo ant 
neapriboto laiko. Reiškia, su
tiko padėt -kompanijai kovot 
prieš Ūkio Padargų Uniją. 
Kompanija pirmiausia varė 
melagingą propagandą prieš 
unijos valdybą. Unijos narius 
ragino mestu iš vadovybės, sa
kydama: jie-yra komunistei, 
jie nenori taikytis su kompa
nija ir tt. Ir čia W. Reuthe- 
rio pasekėjai stojo į pagalbą 
kompanijai sakydami^ žiūrė
kite, UAW unija gavo pakelt 
11 c., o jūsų komunistiški va
dai nenori taikytis su kom
panija; turime organizuot 
UAW-CI0 Uniją ir tt.

Bet Ūkio Padargų Unija 
nieko nepaisė, ragino unijos 
narius laikytis tvirtai vienybė
je ir mes laimėsim savo tei
singus reikalavimus.

Kompanija norėjo patirti, 
kaip unija yra tvirta., Iki pa
skutinei dienai laikėsi savo 
reikalavimo ir nesutiko' pasi
rašyti kontrakto, ūkio Pa
dargų Unija paskelbė streiką. 
40,000 darbininkų metė darbą 
ir išėjo į. streiko lauką su 
obalsiu-nėra kontrakto1, nega
lime dirbti. Kompanija pa
matė ir persitikrino, kad dar
bininkai laikosi tvirtai ir ne
bus galima lengvai sulaužyti 
darbininkų vienybę ir sutiko 
išpildyti darbininkų reikalavi
mus. Reiškia, Ūkio Padargų 
Unija laimėjo kovą prieš kom
paniją.

Kada. Ūkio Padargų Unija 
lakiojo,' taiy yra, privertė pa
kelti tą 11 c. ir pasirašyti se
nąjį z kontraktą, tąsyk unijos 
vadovystė gavo didelį pagyri
mą iš unijos narių už moke-

Tel. TRObridge 8380

DR. JOHN REPSHK
(REPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
, Valandos: 2-4 ir 6-8 

Neaėliomis ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

V 278 Harvard Street 
kamp. Inman (St., arti Central Skv.

CAMBRIDGE, MASS, 
s I

į'i.‘Į!;'zsw,ssg'- f 1 '""f TTffMircrgamg
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j. J. Kaškiaučius, M. D.
580 Summer Avenue, 

Newark 4, N. J.
, ' HUmboldt .2-7964 ’

Matthew 
BUYAUSKĄS 

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje simpatiška! 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai įrengtos Koplyčios 

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

x Tel. MArket 2-5172 
. >----- , . .

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikonie Akintas

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrist. - 

, 394-398 Broad W 
Brooklyn, N. Y., 

, Tet. ST. 2-8342
—Si— 

jimą vesti kovos prieš kom-, 
paniją..* Toliaus,. kas liko da
ryti? W. Reuthęrib vadovau
jama unija neturi kbntraktb, 
unijos nariai pradėjo nerimau
ti. Na, W. Reutheris turi ką 
tokio daryt. Jis gražiuoju no
ri gaut tokį pat kontraktą. 
Kompanija nesiskaito su jo 
reikalavimu. Na, it ponas W. 
Reutheris buvo priverstas pa
skelbti streiką, kad ir jo va
dovaujama uhija gautų tokį 
kontraktą, kokį gavo ūkio 
Padargų Unija. O kitaip' ge
nerolas liks be armijos. Strei
kas jau eina 3-čia savaitė ir 
matyt dar ilgai tęsis. Kompa
nija paskblbė, , kad paleis 
traktorių dirbtuvės apie 2,000 
darbihinkų. Priežastis palei
dimo, sako, negali gaut inži- 
nų, nes tenai eind streikas, 
kur inžinus išdirba. - Trakto
rių darbininkai, kurie priklau
so prie Ūkio Padargų Uni
jos, rieštreikūoja, bet tas strei
kas ir jubs palietė. Tai trak
torių zdafbininkai pusėtinai 
prastai žiūri į'Reutherį ir jo 
tokį' prąstą supratimą vado- 
Vaut darbininkus. žinoma, 
kompanijai tas patinka, kad 
Rėutherię tokią netikusią tak
tiką vartoja. Abiem unijom iš 
jo tokio veikimo nėra jokios 
naudos, o didelę7 blėdį daro 
darbininkų klasei tas W. Reu
theris. Tikras Unijistas.

KETVER1 METAI
(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 

naujo laisvo ir laimingo gy
venimo kūrėjai. Sausio mė
nesį jie vieningai išrinko 
miešto, apskričių ir apylin
kių Tarybų deputatus. Tarp 
deputatų geriausieji darbi
ninkų, valstiečių, tarybinės 
inteligentijos atstovai, sfa- 
chanovininkai, akademikai, 
mokslininkai, mokyt b j a i, 
gydytojai, rašytojai, meno 
darbuotojai.

Deputatai aktingai daly
vauja miesto valdyme, svar
sto visus riliesto gyvenimo 
klausimus nuolatinėse ko- 
misijošė, vietinių tarybų se
sijose. Penkiose miesto Ta
rybos sesijose deputatams 
aktingai dalyvaujant aptar
ti svarbiausieji 1948 m. už
daviniai: apie miesto su
tvarkymą, apie darbo žmo
nių . mediciniško aptarnavi
mo pagėrinimą, apie mo
kyklų parengimą naujiems 
mokslo metams ir apie mie
sto ūkio’ pasirėtigimą žie-, 
mai.

Priimtas, miesto • liaudies 
ūkio planas ir patvirtintas 
1948 m. biudžetas.
Minėdami ketvirtąsias me

tines nuo Kauno išvadavimo 
iš fašistinių grųbikū, mes 
džiaugiamės pasiektais lai
mėjimais mūsų darbe at
statant gimtą jį miestą.

, Kauno darbo žmonės, ’vi
somis jėgomis stengsis, kad 
Artimiausiais metdis paver
stų savo gimtąjį miestą vie- 
nū gražiausių ir klestinčių 
mūsų Tėvynės miestų, i

Chicago, '-r- Pranešama, 
kad 25,000 darbininkų susi
tarę su Harvester žemės ū- 
kio įrankių kompanija.

. . r i ———•- .
Washington. Paskuti

nę savąitę dar vienu dešim
tadaliu procento pabrango 
900 maisto produktų Jung. 
Valstijose. t

LICENSES 
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine,' Liquoi

NOTICE, is hereby given that License No.A 
RL 1061^ hrts. been Jssued t. 
to sėli beer, wine afid liquor 

trpl Law at 518 Grand St,

RL 1061^ hAs been Jssued to tlįe undersigned 
to sėli beer, wine afid liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 518 Grand St.. Borough of 
Brooklyn,'County of Kings, to be consumed 
on' the premises.

JOSEPH BĄLTAITIS

NOTICĖ is hereby given tliut License No. 
EB 1504 has been Issued to the undersigned 
fo sell beer at retail under Section 107 of 
the. Alcoholic Beverage Control Ląw at 
870 Union Ave., Borough of ^Brooklyn, 
County of Kings, to, be. consumed on the 
Premises. , 1

ANNA BISZESKL—Amx

Eastate of Anthony Bizep—Oba
, Boulevard Bhr & Grill

los Angeles, Calif būt kur 
ūžia.

Ig. ir Ona Levanai, pagal 
savo sūnaus Ray planą, pasi-, 
budavojo du gražius namus 
San Fernando klonyje. Vie- 
nanUpatys gyvena, o kittą tu
ri ant pardavimo. 1 Dabar Le- 
vanas tik ir vaikščioja savo 
darže • ir niekur nenori va
žiuok nei eit. Mes visi lau
kiam jūsų abiejų; draugučiai, 
pasirodant draugijų susirinki
muose.

Visiems gerai žinomi saulės 
mplėtojai W. ir M. Railai pa- 
sipirko ūkį San Jacinto klo-. 
nyje, netoli Hemet. Pasikal
bėjus, su Walteriu, sakė, kad 
jib mėgins augint vištas. Ge
ro pasisekimo, draugučiai, jū
sų naujam amate.

Kaip ^ra žinoma, draugai 
J. ir M. Ąlviriai įsigijo kriau
čių biznį 8550 So. Broadway. 
Iš ^ykio nekaip atrodė, bet 
keletą nedėldienių Alvinams 
niekur nepasirodžius, o tik 
namie būnant, dabar vieta vi
sai kitaip atrodo. Kuricf dar 
nebuvot, nuvažiuokit paniū
rėti, nuveždami ką nors supro- 
syt.

\
Draugas Povilas Pupis (Ru- 

fas) gana daug^' darbuojasi 
Piliečių Kliubė, o šiais rinki
mų metate yra labai svarbu.

Draugas J. Druskis, tai ti
kras lietuvių konsilmanas 
Pershing Square Parke. Jis 
ten gana gerai atstovauja lie
tuvius.

Draugė A. Babrauskienė sy
kį atvažiavo į privatišką pik
niką su didele pintine ketu
rių tautų valgio. Bet iki su
rado vietą, tai valgyt buvo jau 
pervėlu. .

Jau tūlais laikas kaip ne
matom J. ir M. Pupių. Tur-

tų.

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

LDŠ 5 kp. susirinkimas įvyks 
rugsėjo 8 d., 8 vai. vak., 735 Fair
mount Ave. Visi nariai ateikite į 
susirinkimą, yra daug sVarbių rei
kalų apkalbėti, taipgi bandykite 
gauti nors pox vieną naują narį, kad 
kuopa neitų žemyn nariais, bet aug- 

—P. Walantiene, sekr.
(208-209)

HARRISON-KEARNY, N' J.
LLD .136 kp. susirinkimas įvyks 

rugsėjo 4 d., 7:30 v.'v. Toj pačioj 
vietoj. Susirinkime dalyvaukite vi
si, nes turime ,daug svarbių reika
lų. Būkite ir tie, kurie manote va
žiuoti autobusu į, Laisvės pikniką. 
J. Degutis praneš apie keponę į pik
niką. Busas išeis iš Harrisono, nuo 
kampo 4th ir Davis Streets, 9 vai. 
ryto. —V. W. Z. (208-209)

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kp. susirinkimąs įvyks 8 

d., rugsėjo, 408 Court St., 8 v. v. 
Malonėkite | visi dalyvauti, reikės 
tartis apie pikniką, kuris įvyks 12 
d. rugsėjo. — B. M., sekr.

(209-210)

BAR & GRILL
UETUVlšKA ALUDE
DEGTINE, VYNAS ir 

ALUS

k ^Kanados
Black Horse Ale

Joseph Mat, 
411 Grand St 
Brooklyn, N. Y.

Fotografas
Trauklu pavėlkslUš familijtį, ves- 

' tuvių, kitokių grupių ir pavienių.
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus; 
sudarau su''ame
rikoniškais. Rei- 
khlul' ėsaiit ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmalirivoju 
įvairiom spalvom.
STOKES Į

612 Marion St;, Brooklyn
Kampas Broadway Ir Stone Ave., prie

JONAS

noris vakacijas lel- nai. Vieną nušovė, o kitą per-

Draugas Ch. Levišauskas 
pereitą pikniką buvo gana 
drąsus, nors jis ir visuomet 
nieko nebijo.

Draugė O. Račienė tyki, ra
maus būdo draugė. Ji daug 
dirba piknikuose ar kitokiuose 
parengimuose prie valgiu Bet 
dažnai jo^ negalima nei pa- 
tėmyt ir rašant koresponden
cijas ją užmirštam paminėti.

R—ka.

Biznis Sumažėjo
Los Angeles laikraščiai pra

neša, kad biznis šiemet daug 
sumažėjo d e p-a r t mentinėse 
krautuvėse. Q jeigu didesnės 
krautuvės skundžiasi, tai ma
ži biznierėliai labai .vargsta, ir 
jeigu tik biskį ilgiau palaiky
tų taip, tai daugelis išeitų vi
sai iš biznio, nes baisiai dide
lės išlaidos, ypatingai rendos.

Hollywoode ir vėLsusišaudė
gengsteriai, požeminiai valdo- blogiausiam kalbėtojui.

==

LWUV 4
•t?

=^4

532 Grand Street, Brooklyn
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—Brooklyn© ii* apylinkes, 
į krautuves ir į pavienius namus; taipgi siunčiame 

ir į kitus miestus.
Tel. EVergreen 4-8802

,k
Sav. V. JLUKOŠEVIČIUS

(SHALINSKAS) '

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway V

WOODHAVEN, N. Y
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

HAPPY DAYS RESTAURANT & BAR
v 426 South 5th St., Brooklyn, N. Y,

PIETŪS 60c.
Iš 5-ių patrovų

VAKARIENE ŠEIMAI Iš DVIEJU 
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 part. Pra*
> Some užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite. s &

Salę išnuomuojame dėl puotų, pokilių, krikštynų, parių, vestuvių, 
žemos kainos už viską. \

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame Žemom kainom.

RONKONKOMA 
, 8684 ’ 

MATTHEW H; BALLAS 
\ ' (BIELIAUSKAS)

• 

Laisniuotas drakonus
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus , 

> Patarnavimas ^us užtikrintas ir už prieinamą kainą. v
Puikiai {rengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 

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

S pilsi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—šešt., Rugsėjo 4, 1948 |
<■ * s* z . . •> - * a

šovė. Pagal laikraščių pra- 
nešintą, tai viskas aišku, kas 
tą atliko. Nekurie laikraščiai 
net editorialus parašė, kad 
valdžia turi suvaldyt tokį at 
kitokį požeminį bosą.

Bet mūsų valdininkai per
daug užsiėmę ieškojimu rau
donųjų, neturi laiko sutvarkyt 
kriminalistus.

Senas Losangėlfetis.

KARININKAI PRAŠO BO
SUS REGISTRUOT DAR^ 

BININKUS DRAFTUI
. New York. — Karinė vy

riausybė prašė kompanijas 
registruoti jaunus darbi
ninkus savo fabrikuose 
draftui ar6a paskirti “pati
kimus” darbininkus, kurie 
registruotų savo draugus 
verstinai kariuomenės tar
nybai.

New York. — Viena radi
ju stotis skelbia dovanas

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker .

M1

2?1 Bedford Avenue 
Brooklyn 11, N. V.

TeL EVergreen 8-9770

■ ■ ■ 3

VAKARIENE 85t 
Iš 7-ių patrovų

» 
TELEPHONE
STAGG 2-5048
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Darbo Partija Įteikė 
94,081 Parašą 
Už5CentyFėrą

Uždėjimui ant baloto pilie
čių referendumui kokio nors 
klausimo New Yorko mieste 
reikia 50 tūkstančių piliečių 
parašų. Tiek surinkti mojosi 
Amerikos Darbo Partija, kad 
galėtų uždėti ant baloto rei- 
kalavimą sugrąžinti 5 centų 

Sjkfėra. Tačiau partijos darbuo- 
-V. tojams ir jų talkininkams su-' 

nešus visus surinktus para
šus paskutinėmis dienomis 
pirm įteikimo, pasirodė, jog 
surinkta arti kita'tiek — viso 

® 94,081.
Arthur Schutz er, partijos 

sekretorius šioje valstijoje, su 
žyniių ^asmenų delegacija, as
meniškai įteikė peticijas mies
to sekretoriui — City Clerk.

4 Schutzer pareiškė: ,
“Peticija ne vien tik užtikri

na žmonėms teisę balsuoti šiuo 
svarbiu duonos ir sviesto klau
simu, bet taip pat specifiškai 
atžymi būtinumą apsaugoti 
tranzito darbininkams duotą 
kainų pakėlimą; įrašo įstaty- 

g man teisę kolektyviai derėtis 
ir užtikrina žmoniškas darbo 
sąlygas tranzito darbinin- 

<. kams.”

Į Philądelphią Važiavimui 
Bušuose Dar Yra Vietos

Oras gražus ir vėsus. At
rodo? jog bus graži kelionė į 
Philadelphijos ir 1 apylinkės 
lietuvių ruošiamą Laisvės nau
dai pikniką šį sekmadienį, 
rugsėjo 5-tą. Ir bus smagu 
piknikauti tokiame ore, su 
tūkstančiais lietuvių iš dau*- 
gelio miestų, suvykusių į 
Crescent Picnic Grounds, 56 
Cornell Avenue, Gloucester 
Heights, N. J.

Rašant šį paskutinį prane
šimą apie pikniką buvo atsi
klausta Laisvės administraci
jos, ar dar randasi busuose 
vietų. Vietų dar yra. Bušų 
gavome pakankamai. Atrodo, 
kad galite rizikuoti ir sekma
dienio rytą, jeigu nespėjote 
įsigyti buso bilieto anksčiau. 
Tačiau norintieji užsitikrinti, 
geriau užsisakykite buso bilie-

Kaina “round

rugsėjo 5-tos

krautuves, 56

tą šiandien, 
trip” $3.25.

Bušai išeis 
rytą:

Nuo Leitos
Hudson Avė., 8:30

Nuo Laisvės salės, 419 Lo
rimer St., 9 vai.

Sugrįš vėlai tą patį vakarą. 
O po tos smagios ekskursijos 
bus proga gerai pasilsėti, ka
dangi pirmadienį pripuola 
Darbo šventė.

Brooklyniečių Lkisvės pik
nike, Philadelphijojė, daly
vaus daug, kadangi \greta va
žiuojančių busais, jau yra su
sidariusios didelės grupės va
liuoti ir privatiškomis maši
nomis.

Tad, iki pasimatymo Lais
vės piknike, Philadėlphijoje!

Visi į Laisves Naudai Pikniką!
/

%

Kongresmanas Powell 
Neužgyrė Trumano

.Kongresmanas Adam Clay
ton* Powell, harlemietis, pa
reiškė, jog Hearsto Daily Mir
ror apsimelavo rašydamas, 
būk jis , nusisprendęs remti 
prezidento Trumano kandida
tūrą, o politiniai kovoti prieš 
kongresmaną Vito Marcanto- 
nio. " '

Jis pareiškė, kad nors jisai 
(Powell) zyra demokratas, o 
Kfarcantonio darbietis; kad 

“irors jis daugeliu klausimų ne* 
sutinka su Marcantonio, ta

pčiau tebėra su* juo geruose 
santykiuose.

“Mano buvimas demokratu, 
o jo darbiečiu nepadaro prie
šais, kaip kad nepadaro ma
no buvimas negru ir protesto- 
nu, o jo—baltu ir kataliku.”

Sekmadienį, rugsėjo 12-tą, 
Vaičionio Darže, 166 Division 
Ave., Cranford, N. J., įvyks 
laisvės paramai piknikas. 
Piknikas Ips įvairus, su įvai
riais žaislais, žaislų progra
ma bus visi pilnai pasitenki
nę. Jaunimui už gerinusį šo
kimą Tango ir senimui už suk
tinį bus suteikta dovanos. Vy- 
jam ir vaikam bus irgi rū
pesčio, kad laimėjus prizą, ir 
tik atsilankę sužinosite žaislų 
prasmę. Bus ir geras kalbė
tojas iš Laisvės štabo.

Tad rengėjai kviečia .ne tik 
New Jersey lietuvius, bet ir 
New Yorko, bei Pennsylvani- 
įos. Mes, LDS nariai, kurio 
apskrities komitetas rengia , šį 
pikniką, esame daug kuo sko
lingi Laisvei, ir savu atsilan
kymu nors dalinai atsilyginsi
me dienraščiui. New Jersey 
valstijoj mūsų organizacijos 
jau seniai turėjo parengimą 
mūsų spaudai ir tai bus šis 
pirmas masinis piknikas, ren-

giamas LDS Trečios Apskri
ties. 'Nesivėluokit, dienos 
trumpesnės ir vakarai ilgesni. 
A. Pavidžio orkestras gros 
įvairius šokius.

KELRODIS
Važiuojant iš New Yorko 

geriausia imti traukinį nuo 
Liberty St. Traukiniai išeina 
sekamomis valandomis: 11:00, 
12:15, 1:30, 2:30, 3:00 ir 
4:00.

• Visi aukščiau minėti trau
kiniai taipgi geri iš Jersey Ci
ty,. Bayonnės ir -Elizabethport, 
tik biskutį vėliau, negu nuo 
Liberty St. Ątvažiavus į Cran
ford. Garwood stotį, reikia ei
ti iki Centre St.; Centre gat
ve eiti iki North Ave.; North 
Ave*, eikite iki Cedar St.; C.e- 
dar St. iki Brookside Pl.; 
Brookside Pl. iki Division Ave. 
ir paėjus porą blokų Division 
Ave. rasite pikniko vietą.

Automobiliais važiuokite 
keliu 22-28. , . %

’ Kviečia Rengėjai;?

New Yorko Mieste Dar 
Netrūksta Maisto 
Dėl Streiko

Miesto turgaviečių komisio- 
nierius Eugene G. Schulz pa
reiškė; kad dėl maisto nėra 
ko nuogąstauti. Visokiausio 
maisto mieste yra pakankamai 
dešimčiai, dienų, jeigu streikas 
užsitęstų tiek laiko. \

Tačiau ir po dešimties die
nų kasdieninio valgio nepri
truktų, kadangi pieno, vaisių 
ir duonos išVežiotojai nestrei
kuoja. Mėsos didelė didžiu
ma atvežama traukiniais ir ją 
iš sandėlių iv skerdyklų pasi
ima patys bučeriai savais tro- 
kais. Tad streikas paliestų 
tik kompaniškas . ;bučernes, 
kurių trokmanaV streikuoja^ 
♦ Galėtų pritrūkti tik tūlų 
prabanginių dalykėlių, bėy ku
rių galima apseiti per tūlą lai
ką. Taipgi streikas gali atidė
ti pristatymą stambių pirkinių 
iš krautuvių. Tų taip pat ga
lima palaukti.
Tačiau Kainas Jau Kelia

Kadangi nėra stokos maisto, 
tad nėra pamato nei kainas 
kelti dėl stręiko. Tačiau spe
kuliantai tiiomi jau naudoja
si. Pavyzdžiui, pirmą streiko 
dieną Kalifornijos apelsinų 
maišelio kaina jau buvo užkel
ta 4 centus. Tūli groseriai jau 
buvo užkelti, nors dar 1 tebe- 
pardave pirm streiko atvež
tus.

Miesto vyriausybė sudarė 
savo specialę komisiją, kuri 
privald prižiūrėti, kad būti- 
niausieji žmonių sveikatai ir 
gyvybei produktai pebūtų 
sutrukdyti spekuliantų, k X
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Apgaudinėjęs . 
Šeimininkes .

Mūrininkai Reikalauja 
Unijos Viršininkų 
Perrokuoti Balsus

Trokmamj Strėikas Prasitęs 
J Ateinančią Savaitę

r

kur

bu-

Įteikė už Gersoną 
Peticijas

Simon W. Gerson as jau
vo kandidatu j kaunsilmanus 
ant Amerikos Darbo Partijos 
baloto. Tačiau ir komunistai 
nori jį turėti ant savo baloto. 
Tad buvo rinkta parašai jo 
pastatymui kandidatu. Įstaty
mai reikalauja 5,000 piliečių 
parašų, o surinkta ir valdinei 
New, Yorko Rinkamų Tarybai 
įteikta 14,232 parašai.

. ........ ........................ ................. .*........

Pikietavo Labdarybės 
Department^

Virš ^šimtas asmenų, narių 
CIO Public Workers, pikieta- 
vo miest'avąjį Department of 
Welfare praėjusį trečiadienį. 
Jų nešami plakatai, be kitko, 
šaukė: “Prašalinkite Užgniau
žimą Burnos!” “Atsteigkite 
štabo teises!” “Atsteigkite 
skundams mašineriją!” Pro
testavo komisionieri^us Hill
iard atakas ant unijistų.

Charles T. Fox, 49 mėtų,' 
kaltinamas iš šeimįnįnklų iš
rinkus apie 3.‘,^r 4i šimtus do
lerių už gaso ir elektros bilas, 
teisme prisipažinęs kaltu. Jis 
sulaikytas po? $5,0QPAįkaųęijos 
iki nuosprendžio. ?
• Fox išimdinėdavęs iš pašto 

dėžučių kompanijų atsiųstas 
gaso ir - elektros bilas ir su 
jomis’ eidavęs pas šeimininkes 
i riąmus išrinkti pinigų, bau
gindamas, kad uždarysiąs ga- 
są ar elektrą, jeigu tuojau 
neapmokės.

-4——■  ..... ~...... -

Virš septyni šimtai marinin- 
kų unijistų, suėję į susirinki
mą National Maritime Unijos 
patalpose, New Yorke, praėju
sį ketvirtadienį vienbalsiai pri
ėmė rezoliuciją, reikalaujan
čią perrokuoti balsus praėju
sio pirmadienio mitingo.

Pirmadienio, mitinge, kaip 
skelbia reakciniai viršininkai, 
nubalsuota išmesti tris pažan
gius unijos viršininkus. x Eili
niai nariai sako, kad išmeti
mas, kaip ir kaltinimai, yra 
sufrėmuotas.

Kad išmestieji pažangiečiai 
vadai buvo narių gerbiami ir 
mylimi, rodo tas faktas, jog 
virš 700 eilinių narių suėjo į 
savo mitingą, sušauktą prieš 
viršininkų norą.

Eiliniai nariai pirm visko 
prašė uosto agentų David 
Drumond’o sušaukti mitingą. 
Po prašymu pasirašė 250 na
rių, nors unijos konstitucija 
nusako, kad šimtui narių pa
prašius, viršininkams privalu 
sušaukti visų narių mitingą. 
Drumond, tačiau, atsisakė mi
tingą šaukti ir grąsino tiems, 
kurie eisią į mitingą.- ,

Bet mitingas įvyko. 1 Suėjus 
nariams į mitingą, Drumondas 
bandęs užimti laiką rodymu 
filmų. Nariai nuęmė maršką 
ir langų uždangas, pradėjo 
mitingą. Narių kalbos pasi
žymėjo su pikta kritika virši
ninkui Joseph Curran’ui, ku
ris, sako unijistai, padiktavo 
nariams savo valią.

Pervarymui savo valios, Cur
ran praėjusio pirmadienio mi
tinge turėjęs apie 100 policis- 
tų už scenos ir būrį savų pa
sekėjų policiškai veiklai po 
salę. Jis balsų rokavimui bu
vo paskyręs vien savo pasekė
jus. O kad^ paskelbė būk 
nubalsuota išmesti pažangiuo
sius vadus, apie 1,000 unijistų 
sukilo reikalauti perrokavimo 
balsų, bet Curranas Užbarė 
mitingą.

Eilinių narių sušauktame ne
paprastame suirinkime ket-’ 
virtadienį marininkai reikala
vo, kad' balsai būtų perrokuo
ti ir kad tam darbui bū£ų pa
skirti nariai iš kaltintojų ir 
kaltinamųjų pusės, kaip to rei
kalauja unijos priimta ir se
niau visuomet praktikuota tai
syklė.

Išmestais' yra Howard Mc
Kenzie, Ferdinand 
Paul Palazzi.

Praėjusį ketvirtadienį trok- 
manų derybos su firmų atsto
vais nutrūko, atidėtos iki an-' 
tradienio darbininkams savo 
susirinkimuose atmetus po 15 
centų per valandą mokesties 
prjedą kaM)o nepakankamą 
dabartiniame visko brangume.

Trokmanai originaliai rei
kalavo pakelti po 50 centų per 
valandą, tačiau po ilgų dis
kusijų nutarė priimti 25 cen
tų priedą, jeigu bosai norėtų 
susitarti be streiko. Jr reika
lauti, kad samdytojai mokėtų 
po 5 'nuošimčius į darbininkų 
gerovės fondą, iš kurio dar
bininkai gautų pašalpas; pen
siją.

Derybos atidėtos’ iki antra-

dieniu, . Ar bosai tuomet no
rės susitarti, ar bandys iš
naudoti žiaurias Taft-Hartley 
įstatymo ypatybes ir poljcijos 
galią laužymui streiko, teks 
palaukti ir pamatyti. ♦

Darbininkai pasiryžę kovo
ti. Pirmiausia išėjusiam . j 
streiką 807-tam lokalui paža
dėjo kooperaciją visi kiti di
džiojo New Yorko ir metropo
lio srities lokalai, Įskaitant 
Westchester ir artimuosius 
New Jersey miestus. •

Kas nors “šlapiai” pagyvens 
—Brooklyne ant Willoughby 
Avenue pavogė su sunkveži
miu 100 dėžių alaus ir 20 dė
žių sodės. ’

EKSPRESU PRISTATOMA APDRAUSTI

“READY-TO-SHIP” PUNDELIAI
DRABUŽIŲ • MAISTO " 

TAIPRAITERTAI • SIUVAMOSIOS MASINOS 
T TlCęp Ir į Visas Pasaulio Dalis. 
Į UuOIl (Apmokėtais Muitais)

Reikalaukit NEMOKAMO KATALOGO ^ Šiandien

ĄTYDOS!
Mes Priimame 

Pundelius į 
RUMUNIJA

(APMOKĖTAIS MUITAIS)

a WORLD TOURISTS INe. j
18 WEST 23RD STREET • NEW YORK 10, N. Y.

RPfiNY AfFNTflRA emra mfg. & trading ^co. pnUHA nULlIlUiUi 2770 Third Ave (Kamp. 146th St.) 
MO. 9-6761

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

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

Brooklyn, N. Y.

Visokiausi vaistai, kosmetikai, kū
dikiam reikmenys, įvairūs daik-r 
teliai, ligonių kambariui reikme
nys už griebtai žemas kainas. ;

> . ----------------- - ---------------- } ’ ,

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

GERI PIETŪS!
/ '

Kada norite gerų pietų, 
kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
, Frank Domikąitis

Savininkas
417 Lorimer Street

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių
3. gražus pasiripkiznąs.

oan Fontaipe ir Bing Crosby 
f ilmoj “Emperor Waltz,” da
bar Brooklyn© Paramount Te

atre, Flatbush ir DeKalb 
Avenues--

jėgė ... vieniša ... ji per telefo- 
girdėjo planą jai nužudyti! 
BARBARA STANWYCK 

BURT LANCASTER
“SORRY,

WRONG NUMBER”
Perstato Paramount

• Scenoje asmeniškai *
Carmen Cavallaro ir Orkestras 

ir The Martin Brothers 
dar ir Larry Storch.

„ > PARAMOUNT
Times Square -

PQ,’

Petėr 
KAPISKAS

Smith,

KAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus 

RHEINGOLD' 
BEER & ALES

f

pa-

Liaudis Pati Apgynė 
Savo Susirinkimą

Grupė padaužų, f asistuojan
čių propagandistų • sukurstyta, 
buvo pasimojusi rėkavimais^ ir 
provokacijomis 1 išardyti Civi
lių Teisių Kongreso sušauktą*4 
atvirame ore susirinkimą prie 
Ward ' ir Watson Avenue, 
Bronxe.

Mitinge kalbėjo tos organi
zacijos sekretorius, žymus vi
suomenininkas William L. Pat
terson. šūkaujantiems 
daužoms jisaLpasakė:

“Aš, negras, kovoju, kad 
jūs, baltieji žmonės, nebūtu
mėt išsiųsti be reikalo pa
skersti trečiajame pasaulinia
me kare.” i

Publika pasitiko pareiškimą 
su ovacija. Padaužos aptyko. 
Tūli' gal pirmu ,kartu pamatė 
paikumą savo neapgalvoto 
žingsnio, susigėdo vadavęsi 
karo ‘kurstytojų propaganda, 
o ne savo protu. O kiti pabi
jojo, pamatę kad skaitlinga 
publika kalbėtoją gerbia, jo 
žodžius įvertina.

• / --- ,, Iii .................

Gasoliną vežęs tankinis 
sunkvežimis, vengdamas susi
dūrimo su * paslydusiu auto, 
atsimušė į stulpą ties Bruck
ner Blvd, ir 136th*St, Bronxe. 
Gasoliflą išliejo, feūrys gaisra- 
gesių ilgai darbavosi kol nuo 
kelio nuplovė.

Du plėšikai pasekę algų nę- 
šėją keltuve bildingo, 49 E. 
21st St., New Yorke, atėmę 
$4,500 ir dar sudavę paslui 
ir keltuvo operatoriui per 
galvą, pabėgo.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N; Y. 

(RID&EWOOD)
LDS( 103 kp. susirinkimas įvyks 

antradiehį, rugsėjo 7 d., 8 vai. ’ va
kare, Šapolo-Vaiginio Salėje, 147 
Thames St.

įVisi nariai malonėkite dalyvauti 
šiame susirinkime ir užsimokėti 
duokles. Saugokitės susispendavimo. 
— P. Babarskas, prot. sekr.

(209-10) • •

■A. Kalinauskas

GYDYTOJAS , 

s. s. wn, m. d.
223 South 4th Street v i

BROOKLYN, N. Y. \ . i 

1—2 dienom 
6—8 vakarais

| • Ir Pagal Pasitarimais.
į Telefonas EVergreen 4-0208 ?

Valandos

BROOKLYN 
LABOR LYCEUM 

DARBININKU ĮSTAIGA 
Salės dėl Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt. 

Puikus steičius su naujausiais 
įtaisymais.

KETURIŲ BOLIŲ-ALLEYS 
Kainos Prieinamas. , 

949-959 Willoughby Ave. 
Te! STagg 2-3842

32 Ten Eyck Si.
BROOKLYN,-N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174
Peter Kapiskas

NUPIGINTAS PARDAVIMAS

Grupė "jaunų, žmonių iš
plaukė ant' East River mažą 
valtimi, prisirišo ją prie.'di
desnės apleistos valties it pra
dėjo ant j os šokti. Viena mar
gina paslydo ir įkrito upėn,' o 
kiti įvirto bėgdami pirmosios 
gelbėti. Juos visus ištraukė 
policija.

Parduoda naujas ir taiso 
sekamas mašinas:

Vacuum Cleaners, Skalbi- 
muf Mašinas, Frigidaires, 

Television ir Radios*
■, A iKreipkitės: 

1Q4-12 - llĮth Street
Ozone Park 16, L.I, N.Y.

Telefonas Virginia 3-5397
L. u i, ............ ..........   dn.iw

TONY’S A.
up-to-date '

B ARBER SHOP 
ANTANAS LĘIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBĖRIAI

dantų Gydytojas

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.
~ pel., EVergreen 7-0888 .

Valandos 9—12 ryte ’ 
1—- 8 vakare

Penktadieniais uždaryta. s
^iflfRUHuiifiuiwiininiiiiiiiiiHiiuiiiiiiiiiiuiiuiiiiiiiuiiiiiiiuniiiiiiioiiiiiiituniiiiiniiuuiHiuiiiS

LITUANICA SQUARE 

RESTAURANT 
Steven Augustine & Frank Šanko 

SAvnnNKAi / ■ ;

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną,dieną, yrą didelis pasirinkimas visokių valgių 
z’ ■ ... ■. > ' ‘r , " '• J

ATDARA DIEN4 IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVĖ. BE
' TeL EVergreen 4-9612

aimmag

Aukštos Rūšies Džiūlerių Sandelio
Susidedant iš Daimantų, Platinų, Auksinių 
Daiktų, Gold Mountings, Daimantinių Vedybi
nių žiedų, Moteriškų ir Vyriškų Auksinių Žiedų, 

Ir Auksinių Daiktų Visokių {lūšių.'

Dailiu Moteriškų ir Vyriškų 
Laikrodžių Didelis Pasirinkimas

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

Vėliausios Dienos
Didelis Pasirinkimas Religijinių Daiktų.

Rankpinigiai Palaikys Bile Daiktą 
Iki Jums Jo Reikės

ROBERT LIPTON
701 Grand Street

Telefonas STagg 2-2178

■ .............................. ....................... ................. i i fc i m iMi ii Ii iHnį'įi/ili |< ■ ^..i...,. ■■ — ■ - ... „.m*. H. ii h,
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