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Katalikų bažnyčios dvasi-! 
ninkija nenori atsižadėti tur
tų ir privilegijų Rytų Europo-1 
je. Nenori trauktis iš senųjų 
pozicijų. Su turčiais ir tiro
nais yra taip susigyvenus, jog 
negali pakęsti pakilusios liau
diškos demokratijos.

Bet bažnyčiai priseis-trauk-1 « . .ii n . n .r -i
davat- 1 eismas Kibo pne Johno Gates Pasporto Europon; vėl

TEISĖJAS LEIBELL’IS ATSISAKO 
PALIUOSUOTI DU ĮKALINTUS 
KOMUNISTU PARTIJOS VADUS

'Graikų Partizanai Supliekė 
Fašistus Grammos Kalnyne

tis atgal. Kunigams ir 
koms teks pasitenkinti maldo- 

. mis ir poteriais, o politiką pa
likti patiems žmonėms, jeigu 
norės kunigauti ir davatkau- 
ti. Laimingi bus tie, kurie tą 
tiesą laiku supras.

Nukentės tie, kurie suokal
bius ruoš ir senąją santvarką 
norės atsteigti.

Jų gailėtis nereikia, nes jie 
žino, ką daro: 
sąmoningai jie 
progresą.

Amerikiečiai, anglai ir 
cūzai Berlyne suskaldė 
žinkeliečių uniją.
noji unija yra per daug komu
nistiška.

Paskui tuos geležinkeliečius, 
kurie išėjo iš senosios unijos, 
sukurstė streikuoti. Dabar 
jie streikuoja.

Bet dabar tie patys ame
rikiečiai, anglai ir francūzai 

- rėkia ir kaltina rusus, kodėl 
geležinkeliais daiktu negalima 
įgabenti iš Vakarinės Vokie
tijos į Berlyną!

Patys muša ir patys rėkia. 
Negražu ir nedora.

Dilde Eisler, žmona Ger
hart Eislerio, tebelaikoma ka
lėjime ant Ellis Island. Sua
reštuota deportavimui, bet ne
deportuojama. Ji reikalauja, 
kad jai leistų pačiai kuogrei- 
čiausia išvažiuoti pas vyrą, 

, bet1 valžia neišleidžia!
Tai argi ne aišku, kad ši 

moteriškė laikoma užstatu 
vyro pabėgimą ?

O buvo laikai, kuomet ame
rikiečiai baisiai pasipiktinda
vo, kai išgirsdavo, kad 
areštuoja ir užstatu 
žmonas bei vaikus.

Anglijos karaliaus
Princess Margaret lankėsi Ita
lijoje, matėsti su popiežiumi 
ir davė popiežiui baltąją ran
kelę pabučiuoti. Nors Mar
garet yra protestantė, bet vi
sa katalikų dvasininkija džiau
gėsi tuo nepaprastu įvykiu.

Dabar toji mergiotė užsi
manė aplankyti ir mus, ame
rikiečius. Bet tėvai neišlei
džia. Čia mes neturime to
kios aukštos asabos, kaip po
piežius, kuris tiktų ją taip 
gražiai priimti!

Anglijos monarchistai, rei
kia nepamiršti, amerikiečius 
tebeskaito nekultūringais 
kilėliais, kurie galėtų jų 
ralaitę tik sutepti.

Jau seniai nebėra tokio 
]yko, kaip “didieji keturi.” 
Jau seniai visais klausimais ir 
kalba ir balsuoja išvien ame
rikiečiai, anglai rr francūzai. 
Kai pakyla ranka mūsų sekre
toriaus Achesono, į viršų pa
šoka rankos Bevino ir Schu
mann.

Taip yra. Tai kam svietą 
apgaudinėti ir reikalauti, kad 
Berlyno ' ir visos Vokietijos 
klausimas būtų sprendžiamas 
“demokratiniu būdu,” tai yra, 
rankų pakėlimu?

Tas klausimas gali būti iš
spręstas tiktai susitarimu tar
pe Amerikos ir Tarybų Są
jungos. Tokia yra istorinė 
tiesa. . Ir, kaip atrodo, susi
tarta bus tik tada, kada šita 
tiesa bus mūsų valdžios pri
pažinta.

(Tm* 5-me pu*L)

New York. — Federalis 
srities teisėjas Vincent L. 
Leibell atmetė prašymą pa
leisti iš kalėjimo už užsta
tą du komunistų- vadus, 
Henry Winstona ir Gusą 
Hallą, kuriuos įkalino aps
krities teisėjas Medina.

Medina pasiuntė juos ka
lėjimam iki baigsis politinis 
teismas prieš 11 Komunis
tu Partijos vadų. Jie bau
džiami už tai, kad protesta
vo, kuomet Medina nubau
dė John Gates’ą, Daily 
Workerio redaktorių. Tei
sėjas Medina įkalino Gate- 
są 30 di dėl to, kad Ga

 

tes atsisakė Išduoti kitus 
komunistus.

Ateinantį pirmadienį sri

 

ties apeliacijų teismas spręs 
Gateso advokatų prašymą 
paliuosuot jį už užstatą.

Valdžios prokuroras Mc- 
Gohey ketvirtadienį Medi
nos teisme kaltino Gatesą 
už “kreivas priesaikas”. 
Sakė, kad jis ne tokiu var
du po priesaika 1937 m. iš
gavo pasportą į Vokietiją, 
bet nukeliavo į Ispaniją — 
padėti respublikiečiams ka
riauti prieš Franko, Musso- 
linio ir Hitlerio fašistus.

Tas pasportas.buvo gau
tas tikruoju Gateso vardu 
— Isriel Ragenstrich, ku
ris yra jo gimimo liudiji
me. 1947 metais jis per tei
smą pakeitė savo vardą į 
Gates, nors ir pirm to va
dinosi Gates.

Gates atsakė,/og Ame
rikos valdžia buvo uždrau
dus pasportus keliaujan-

Čechoslovakija Nusmerkė 
Penkis Suokalbininkus

Praga. — Čechoslovakų 
teismas nusmerkė mirti ge
nerolą Aloisą Liską ir ketu
ris kitus, kurie suokalbiavo 
per ginkluotą sukilimą mu- 
verstf Čechoslovak. Liau
dies Respublikos valdžią.

Generolas Kutlvsr ir sep-^ 
tyni kiti nuteisti ilgus me-' 
tus kalėti.

Tęsiamas Trukšmas dėl 
Atominių Isotopų

Washington. — Republi- 
kon^s senatorius Hicken- 
looperis kėlė trukšmą dėl 
to, kaęl valdinė Atomų Jė
gos Komisija suteikė Nor
vegijai truputį dirbtinių e- 
lementų isotopų, kurie pa
daromi, begaminant me
džiagą atominėm bombom.

Atominės Komisijos na
rys L. L. Strauss paaiškino, 
kad tie isotopai tinka tik
tai medikaliams ir gamti
niams tyrinėjimams, ir nie- 

-kas negaištų panaudot jų 
atominės bombos dąrymui.

Bet Hickenlooperiai vis 
tiek rėkavo, reikalaudami 
pašalint Atominės. Komisi
jos pirmininką Davidą Li- 
lienthalį.

tiems į Ispanijos respubli
ką.

Prokuroras tęsė, kad 
Gates prisiekė, jog niekuo
met nebuvo nuteistas už 
kriminalinį nusikaltimą, 
bet jis po 1930 metų buvo 
vienam mėnesiui įkalintas 
New Castle, Pa., už tai, kad 
vadovavo demonstracijai 
dėl pašalpos bedarbiams.

Gates atsakė, kad jis ne
laiko kriminaliniu nusikal
timu reikalavimą bedar
biams pašalpos.

Teismo prokuroras vėl 
reikalavo, kad Gates išduo
tų vardus - adresus žmo
nių, pas kuriuos jis pirmiau 
gyveno Ohio valstijoje.

Gates vėl atsisakė 
pauti ir išdavinėti.

Amerika Protestuoja 
Prieš Angly Biznį 
Su Argentina

Washington. — Jungtinės 
Valstijos pasiuntė Anglijai 
protestą dėl to, kad anglų 
valdžia padarė prekybinę 5 
metų sutartį su Argentina; 
'sako, ta sutartis pastoja 
kelia amerikinių dirbinių 
pardavinėjimui Argentino
je ir laužo pirmesniąją An
glijos sutartį su 'Amerika.

Dabartinė Anglijos - Ar
gentinos sutartis sako:

*

Anglija per 5 metus pri
statys Argentinai farmų 
mašineriją ir kitus fabriki
nius dirbinius, žibalinį kurą 
ir kitus žibalinius produk
tus. O Argentina už tai ap
mokės mėsa ir kitais mais
to 'dalykais.

Anglija dar neatsakė į’ 
Jungtinių Valstijų protes-

Kinijos Tautininkai 
Vejami iš Kančovo

Hong Kong. — Kinijos 
tautininkai pranešė, kad jie 
“apleidžia” Kančovo mies
tą, 225 mylios į šiaurės ry
tus nuo Kantono, naujosios 
tautininku “sostin.es”. Nes 
Liaudies Armija artėja 
prie Kančovo.

Kančov yra centras di
džiausių Kinijoje aliumino 
rūdos kasyklų.

Tautininkų valdininkai 
lėktuvais nešdinasi iš Kan
tono į Čungkingą.

Anglija Atvirai Ginkluos 
Arabiškus Kraštus

London. — Pranešama, 
kad Anglija jau atvirai 
siųs ginklus ir amuniciją I- 
rakui, Transjordanui ir ki
tiem arabiškiem kraštam, 
Izraelio valstybės priešam.

ORAS.—šilčiau, niauku.

Mm

London. — Graikų parti-: Motinos” 
zanai kirto ]

i monarcho - fašistų armijai, kariniame Graikijos kam- 
' smūgį ir nušlavė juos nuo I pe.
' viso Grammos kalnyno, kaip 1 
pranešė Laisvųjų Graikui 
radijas.

Graikijos monarchistų 
komanda pripažino, kad 
partizanai atėmė iš jų svar
biausias karines pozicijas 
tame kalnyne — “Dievo

Praeitą savaitę partiza
nai per atkaklias kautynes 
su monarchistais užėmė Pa
šoma miestelį toje srityje.

Partizanai, tarp kitko, 
pagrobė daug ginklų ir a- 
municijos.

Graikijos Socialistai Ragina Svarstyti 
Sovietų Siūlymą Naminiam Karui Baigti

Ma^kya. — Čionaitinė 
spauda rašo apie Sovietų 
pasiūlymą dėl naminio ka
ro baigimo Graikijoje ir 
apie atsiliepimus į tą pasiū
lymą.

Graikijos Socialistų Par
tijos laikraštis Machi re
dakciniame straipsnyje ra
gina Keturių Didžiųjų už
sieninių ministrų sueigą 
Paryžiuje rimtai apsvars
tyti sovietinį planą karui 
baigti tarp Graikijos mo
narcho - fašistų ir partiza
nų. Šiuo tikslu atvyko Pa
ryžiun ir Machi rėdakto- 
rius. - - • .

Sovietų vyriausybė, šalia 
kitko, siūlė:

Paskelbti amn e s t i j ą 
(bausmių atleidimą) politi
niams kaliniams Graikijoj;

sustabdyti mūšius iš abiejų 
pusių ir suruošti laisvus 
rinkimus, kuriuos privalo 
tvarkyti ir prižiūrėti Jung
tinių Tautų komisija.

Ton komisijon turi įeiti 
ne tik vakariniai talkinin
kai, bet ir Sovietai ir nau
josios rytų Europos demo
kratijos.

Rinkimuose turi būti pri
pažinta lygi teisė ir kairio
sioms bei • demokratinėms 
graikų partijoms.

(Amerikos valstybės sek
retorius Dean Acheson ne
seniai atmetė šį Sovietų pa
siūlymą. Jis tikėjosi, kad 
monarcho-fašistai, galų ga
le, “nušluos komunistu^”—• 
partizanus. Graikijos faši
stų ’ užsieninis ministras 
Tsaldaris tada taipgi atme
tė sovietinį planą.)

Albanijos Skundas prieš 
Graikijos Fašistus

Trumanas Neigia Lewisą 
Už Mainieriy “Stopičiy”

ACHESON REIKALAUJA, KAD T. S-GA 
PASIDUOTI) “PROVOKATORIŠKAM,” 
SOCIAL-NACIŠKAM STREIKUI
Tai Anghj-Amerikonp Remiamas Vokiečiu Geležinkeliečių 
Streikas, Kurį Achesonas Vadina Sovietine “Blokada”

Paryžius. — Amerikos 
valstybės sekretorius Dean 
Acheson reikalavo, kad So
vietų vyriausybė greitai 
užbaigtų geležinkel iečių 
streiką, kurį veda vokiečiai 
socialdemokratai vakari
niame Berlyne ir 100 mylių 
ruožte į vakarus nuo Ber
lyno, iki anglų-amerikonų 
užimtos vakarinės Vokieti
jos.

(Sovietinė spauda tvirti
no, kad tą streiką prieš So
vietus remia anglai - ame
rikonai, o karščiausi social
demokratų bendradarbiai 
streike ^ra naciški vokie
čiai.)

Streikas sulaikė bent 40 
traukinių, kuriais ameriko
nai, anglai ir francūzai iš

vakarų Vokietijos siuntė 
krovinius į savb užimtą, va
karinę Berlyno dalį.

Streikas vedamas tam, 
kad priverst Sovietus tik
tai angliškai - amerikinė
mis markėmis mokėti gele
žinkeliečiam algą.

Kad Sovietai nepasiduo
da tam provokatoriškam 
streikui (kaip jį vadina 
Maskva), tai Amerikos val
stybės sekretorius Acheso- 
nas Keturių Didžiųjų užsie
ninių ministru konferenci
joj Paryžiuje vis kartoja, 
būk Sovietai toliau palaiką 
blokadą prieš traukinius iš 
vakarinės Vokietijos į Ber- 1

I 
i

Čiango Tautininkai 
Maldauja Greitos 
Paramos iš Amerikos

Lake Success, N. Y.—Al
banijos valdžia atsiuntė 
Jungtinėms Tautoms skun
dą, kad Graikijos fašistų 
kariuomenė dar 58 sykius 
provokatoriškai įsiveržė į 
Albanijos žemę nuo balan
džio 4 iki gegužės 8 d. ir 
užpuldinėjo albanų sienos 
sargus. Be to, kariniai fa
šistu lėktuvai kartotinai 
skraidė virš pasieninio Al
banijos ruožto.

(Graikijos fašistų val
džia- sako, kad jie “nety
čia” perlėkę Albanijos šie- 
ną.)

Washington. — Prezi
dentas Trumanas pokalbyje 
su reporteriais gnybtelėjo 
Johnui L. Lewisūi, kuris 
pašaukė mainierius apleisti 
darbą vienai savaitei, pra
dedant nuo 
madienio.

Trumanas 
wis tuomi 
čiuose pasigarsintu

AMERIKONAI IŠTEKI
NO NACIŲ GENEROLĄ

/ *

Munich, Vokietija. —Ka
rinis amerikonų teismas be 
bausmės paleido nacį feld
maršalą Hugo Sperrle. Ka
ro metu Sperrle buvo ko- 
mandierius Hitlerio lakūnų,' 
kurie naikino Londoną. ,

Bent 302,000 Bedarbių 
Ohio Valstijoje

Cleveland, O. — Ohio gu
bernatorius Lausche deja
vo, kad pensijos bedarbiam 
“veda bankrutan” valstijos

Washington. — Kinijos 
tautininkų valdžios pasiun
tinys dr. Kan Cieh-hou at
silankė pas Amerikos vals
tybės sekretoriaus pava
duotoją Jamesą E. Webba 
ir maldavo greitos karinės 
ir medžiaginės 
tautininkam.

Kari sakė,
Jungtinės Valstijos pasku
bėtų su tinkama paspirčia 
kinų tautininkams, tai jie, 
girdi, galėtų bent kelias va
karines Kinijos provincijas 
apgi 
liaudininkų.

Kan pranešė, kad Web- 
b’as “karštai ir entuziastiš
kai užgynė” tokį tautininkų 
planą.

Švedai Negavo Frankui 
Lėktuvų iš Lenkijos

Užsieninis Sovietų minis
tras Andrius Višinskis, pa
galinus, sutiko, *kad keturių 
didžiųjų talkininkų koman- 
dieriai Berlyne iki ateinan
čio pirmadienio baigtų savo 
derybas dėl dalykų sutvar
kymo mieste.

Višinskis siūlė konferen
cijai svarstyti klausimą dėl 
vienodų markių įvedimo vi
sam Berlynui. Jis nurodė, 
kad jau pernai rugpjūčio 
mėnesį Keturi Didieji buvo 
nutarę svarstyti bendrų 
pinigų įvedimą Berlynui.

Achesonas ir anglai - 
francūzai atmetė Višinskio 
pasiūlymą dėl markių su
vienodinimo.

Achesonas vėl piršo, kad 
vokiečiai pirma išrinktų 
bendrą valdybą visam Ber
lynui ir kad Sovietai atsi
sakytų vetuoti - atmesti tos 
valdybos tarimus. Višinskis 
reikalavo išlaikyti veto tei
sę.

Anglai - amerikonai ir 
francūzai valdo įįdesnę 
Berlyno pusę su daug dau
giau gyventojų, negu sovie
tiniame, rytiniame Berlyno 
ruožte; todėl jie valdytų ir 
peršamąją Berlyno valdy-

r O 
'•ii

fe 
ft? J

Pusę nedarbo 
moka valstija, o kitą 
— šalies valdžia.

Gubernatorius sakė, 
vien užsiregistravusių 
darbių yra 302,000 
valstijoje.

Brazilija, Ubagiškai Grasindama, 
Reikalavo Paskolos iš Amerikos

Rio de Janeiro. — Kuo
met Jungtinių Valstijų iž
do sekretorius John Sriyder 
lankėsi Brazilijoj, tai jos 
finansų ministras Pedro 
e Castro piešė Snyderiui 
piniginį Brazilijos nusmu- 
kimą ir gręsiantį bankrū- 
tą. Kartu Castro “ubagiš
kai” prašė apie $300,000,- 
000 paskolos iš Jungtinių 
Valstijų.

Paskui
Snyderiui tokio
laišką: x

Castro parašė 
turinio

Jeigu Jungtinės Valstijos 
dabar nepaduos Brazilijai 
draugiškos rankos, tai pas
kui turės ją ant savo kup
ros nešti (panašiai, kaip 
bankrutuojančias reakcines 
valdžias kituose kraštuo
se).

Stockholm, Švedija. - — 
Švedų Swedab kompanija 
patraukė teisman grupę 
lenkų, kad jie sulaužę su
tartį pristatyti tai kompa-^ yra užsispyrę ir _toliau lai 
nijai 500 vokiškų lėktuvinių 
motorų. Švedai gi buvo pa
žadėję tuos motorus Fran
ko fašistų valdžiai Ispani
joje.

(Varšava.— Lenkijos vy
riausybė areštavo mekle- 
rius, kurie sauvališkai pa
darė sutartį dėl tų motorų, 
kuriuas švedai skyrė Fran
kui.)

Švedų kompanija reika
lauja $300,000 atlyginimo 
už sutarties sulaužymą.

(Ši byla liudija, kad už
sieninis Anglijos ministras 
Bevinas andai apšmeižė 
Lenkijos valdžią, tvirtinda
mas, būk jinai pardavinė
janti Frankui karinių lėk
tuvų motorus.)

Vėl Užpulta Sovietų 
Stotis Vakarų Berlyne

Streikuojantieji Anglijos 
laivakroviai atmeta val
džios įsakymą dirbti.

Berlin. — Būrys vokiečių 
vėl užpuolė ir apsupo so
vietinę Berlyno geležinke
lių stotį, esamą amerikinė
je miesto dalyje. Užpuoli
kai vadinosi streikuojan
čiais geležinkeliečiais. So
vietų oficieriai, išeidami iš 
stoties, pasakė, kad užpuo
likai yra hitleriniai provo
katoriai.

Amerikonai nieko nedaro 
prieš tokius užpuolimus.

(Pagal didžiųjų talkinin
kų pirmesnę sutartį, Sovie
tams pavesta visa Berlyno 
geležinkelių kontrolė.)
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Karas — Teisingas ir Neteisingas
12-kos komūnistų vadovų teisme New Yorke iškilo 

klausimas dėl teisingo ir neteisingo -dkaro. Marksistai, 
mat, skelbia, jog karas gali būti teisingas ir neteisingas, 
pateisinamas ir nepateisinamas. Imperialistinis karas,— 
karas, vedamas už tai, kad užgrobus naujas teritorijas, 
naujas šalis, yra neteisingas, o karas, vedamas už žmo
nių laisvę, prieš pavergėjus — teisingas.

Marksistai-komunistai nėra nei karo šalininkai neigi 
pacifistai. Jie remia karus už laisvę, jie smerkia karus, 
vedamus už tautų pavergimų bei apiplėšima.

Marksistai - komunistai rėmė Ispanijos respublikos ka
rų, vesta prieš fašizmų; jie rėmė Indonezijos žmonių ka
rą, vestų prieš Hollandijos imperialistus; jie remia Ki
nijos liaudies karų, vedamų prieš čiang kai-šekininkus ir

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
6etgi su Kinija pavėluo

ta nebuvo. Tuojau po karo 
su japonais mūsų šalis už 
bilijonus dolerių suteikė pa
ramos Čiang Kai-šeko reži
mui. Jo armijos buvo ap
ginkluotos mūsų ginklais. 
Mūsų militarinis persona
las jo armijas paruošė ka
rui prieš komunistus.

Bet kas iš to išėjo? Žino 
ir kunigų Draugas. Jis pats 
anų diena šaukė, kad visi 
Amerikos pasiųsti Čiang 
Kai-šeko armijoms ginklai 
pateko liaudies armijoms.

Tai argi ne tas pats atsi
tiks su ginklais, pasiųstais 
minėtiems kraštams, jeigu 
to panorės jų žmonės, kaip 
panorėjo Kinijos žmonės?

- MŪSŲ DARBO UNIJOS -
ATVIRAS LAIŠKAS 
AMERIKOS ŽMONĖMS

Išleistas ir plačiai pas
kleistas American - Soviet 
Friendship organizac. at
sišaukimas į Amerikos žmo
nes. Jį pasirašo organizaci
jos vadai Prof. Henry 
Pratt Fairchild, Dr. John 
A. Kingsbury ir Richard 
Morford. Savo atviram lai
ške šie vyrai sako:

“Šiaurės Atlanto Paktas 
yra jūsų rankose. Dabar 
jūs /turite patys spręsti, ar 
šis Paktas prisidės prie iš-, 
vystymo “draugiškų ir tai
kingų santykių”, kaip sako 
jo straipsnis 2-ras, ar jis 
reiškia pavojingų avantiū
ra kelyje į nauja karų?

“Skaitykite Paktą atsar
giai, nes jūsų ir jūsų šei
mos gyvybė padėta ant 
svarstyklių. Jūs surasite, 
kad Paktas ne tik sulaužo 
principus Jungtinių Tau
tų, organizacijos; kuri reiš
kia taikų vietoj karo, bet 
taip pat sulaužo mūsų pa
čių Konstitucija.

i “Jums pasakojama, kad 
; žmonės tų tautų, kurios pa- 
| sirašo Šiaurės Atlanto Pak- 
i ta pritaria jam. Tai ne
tiesa. Prieš Paktų eina de
monstracijos ir net streikai

Dėl teisingo ir neteisingo karo prokuroras McGohey, 
padedamas teisėjo Medinos, ' pasiryžo “subalamutyti” 
Daily Workerio redaktorių Gates, bet pastarasis nesida
vė “subalamutinamas”. Jis griežtai atsisakė priimti savu 
tai, kų bandė į jo lūpas įdėti prokuroras. O kai dėl “tei
singo” ir “neteisingo” karo, Gates nurodė, jog tik vienu 
žodžius negalima kiekvieno karo apsklembti “teisingu” 
ar “neteisingu”. Marksistu akimis žiūrint, sakė Mr. 
Gates, antrasis pasaulinis karas prasidėjo kaip imperia- M •• • t?bet jis k.™ pik ).s „prlete.

į Belgijoj, Holandijoj ir Ka
nadoj. Žmonės visur su
pranta karo pavojų, kurį

lių fašizmų, — vadinasi, tuomet jis buvo teisingas.
Jeigu šiame 12-kos komunistų vadovų bylos procese 

būtų iš tikrųjų norėta išsiaiškinti marksizmų, tai, ot, čia 
ir buvo gera proga tai padaryti: pa imti,/-viską esminiai, i . v p. i j-, 
pagrindiniai, kad ne tik teisėjui ir džiūrei, bet visam ! suu^(^ 
kraštui būtų aišku, kas yra marksizmas, komunizmas. į sk ' K

Deja, prokurorui ir teisėjui, pasirodo, tai nerūpi: jie 
to bijosi. Jie varžo kiekviena Gates’o ir jo advokatų pa- 
simojimų nušviesti ta ar kitą marksizmo fazę. Dėl to ne- ' 
leidžia klausinėjamajam aiškinti, bet kiša jam savo pa- i 
rinktus iš tos ar kitos knygos sakinius ir liepia juos I 
Gates’ui priimti. ti_ pusę Europos. Tai

Prokuroro tikslas mat, yra toks: versti viską aukš-įrainti inkl () ne tokius 
tyn kojomis, kad tuo budu suradus kaltais teisiamuosius, i daiktus6 kurie ^kalingi 
Prokurorui tame darbe padeda teisėjas Medina. į f b o-vvpnimni T«ii rpiš-i 

Teisėjas Medina, beje, nubaudė Gates’a 30 dienu kale--i i • " ri mna npo-nidnip i
jiman uz tai, kam.jis atsisakė (pasiremdamas salies kon-1 --i.,,

mų, nes tie pinigai, kurie j 
i turėtų eiti naujų namų sta-; 
tymui, eis gaminimui di- ■ 
dėsnių ir geresnių atomi- Į 
nių bombų. Tas taip pat Į 
reiškia, kad jūsų sūnūs, vy- i 

| rai, tėvai ir broliai bus

“Niekam iš mūsų nebus 
saugumo pasaulyje, paver
stame į ginkluotų stovyklų. 
Kaip tik tas, o ne atsineši- 
mas vienos kurios tautos, 
gali padaryti karų neišven
giamu.

“Šiaurės Atlanto Paktas 
nereikalingas. Kelias į’tik
rųjų taika be militarinių su
tarčių, be pasiruošimų ka
rui, tebėra atdaras.

“Jungtinės ' Valstijos, 
bendrai su Tarybų Sąjun
gą, gali Jungtinių Tautų ri
bose sudaryti pamatų pasto
viai taikai ir laipsniškam 
nusiginklavimui. Pasaulio 
turtai neturi būti mėtomi 
nereikalingam apsiginklavi
mui. Jie turi būti sunaudo
ti pagerinimui būklės dėl 
visų. Tiktai taip Amerikos 
ir visų tautų interesai bus 
apsaugoti.”

Ka Amerikos žmonės tu
rėtų daryti? American-So
viet Friendship organizaci
ja ragina Amerikos žmones 
veikti. Ragina tuojau siųsti 
prezidentui Trumanui pro
testus prieš Atlanto Paktų. 
Ragina tuojau rašyti savo 
senatoriams ir raginti juos 
balsuoti prieš Šiaurės At
lanto Paktų. Ragina orga
nizacijas ruošti masinius 
susirinkimus prieš Paktų 
jį pasmerkti.

ŽINIOS IS LIETUVOS
Pienininkų Indelis

ŠIAULIAI, vas. 22
Pieninės kolektyvas 
menesio bendrosios gamybos

sausio

Ko sieks organizuoti plieno darbininkai?
Gegūžės 3 — 5 dienomis laike susirinkimų United 

Steel Workers unijos Pildomoji Taryba ir Algų Nusta
tymo Komitetas. Po ilgų diskusijų susirinkimas išdirbo ir 
priėmė “1949 Wage Policy” programų. Ja dabar paskel
bė unijos organas “Steel Labor.” Programa susideda iš 
dviejų dalių. Pirmoje dalyje kalbama apie algas ik so
cialinę apdrauda. Trumpoje sutraukoje algų programa 
skamba sekamai:

1. Algų klausimas: Unija reikalaus algų pakėlimo vi
siems nariams.

2. Pensijos: Išimtinai samdytojų kaštais turi būti\ 
įvestos plieno darbininkų unijos nariams pensijos, pasi
traukiant iš darbo dėl senatvės bei ligos.

3. Socialinė apdrauda: «Samdyto jų kaštais turi būti 
įvesta socialinė apdrauda visiems unijos nariams. Šita 
apdrauda turi apimti kaštus gydymosi susirgus.

Antroje programos dalyje kalbama apie kontraktų 
darymų ir sąlygas plieno įmonėse.

Šioje dalyje svarbiausias reikalavimas, tai kad būtų 
pašalinta algų skirtumai dėl geografinės padėties. Dabar, 
pavyzdžiui, yra didelis skirtumas tarpe algų Alabamoje 
ir Pennsylvanijoje. Tie skirtumai nesuderinami su uni- 
jizmo principais. .

Kitas punktas kalba, kad darbininkas turi gauti tam 
, tikra sūma pinigų, jeigu jis nustoja darbo, tai yra, yra 
i atleidžiamas iš darbo dėl to, kad jam toje kompanijoje 
I darbo nebesiranda. Reikalaujama, kad visur viešpatau- 

in tų taip vadinamoji “check-off” sistema, tai yra, kad 
samdytojai unijines duokles išskaitytų iš darbininkų al-

plana užbaigė 186 procentais, I 8U ū Jas sugiųžintų unijai.
* ’ T . ............ . 11

ir

sviesto gamybos — 424 pro
centais ir lydyto sviesto—220 
procentu. Pieninės darbinin
kai Simonaitis, Paškevičiūtė, 
Alijevas ir kiti Įvykdo po pus
antros ir net po dvi išdirbio 
normas. p. Petrokas.

PANEVĖŽYS, vas. 22 d.— 
į “šermukšnio” lentpjūvės ko
i' lektyvas pasižadėjo iki vasa
rio 15 d. Įvykdyti dviejų mė- 

atsi-' Kunigų Draugas nebetu-i nešiu gamybinį planą. žodis 
! lieps ant jūsų, ant jūsų šei-lri jokios abejonės, jog “Ki- Į ištesėtas: dviejų mėnesiu ga
inios gyvenimo? TT ’ '
; Departmentas sako mums, : belieka 
i kad pagal šį paktų mes tu- į 
; rėsime iš naujo apginkluo- Į 

i reiš- i 
;kia, kad mes turėsime-ga-'

su kinija Jau esą 
“APSIDIRBTA”

Valstybės i nija pralaimėta.” Klausimas I mybinis planas įvykdytas 111 
t, “kas toliau?” ' i)r0('enūi.

Draugas rašo:

stitucija) išduoti savo draugus marksistus. O jis atsi-' 
sakė dėl to, kad žino, jog tas prokuroras tuomet išduo- i 
tuosius pultų panašiai, kaip puolė ir tebepuola patį' 
Gates’a jr jo draugus.

Kitais žodžiais: šis teisinas yra vedamas pernelyg ša
liškai, todėl tikėtis iš jo. ko nors gero negalima.

T an’as Malakdi
Tan’as Malaka — “Vakarų pasauliui’' labai mažai gir

dėtas vardas ir pavardė. Bet Indonezijoje ši pavardė 
plačiai žinoma, nes ji yra žmogaus, kovojusio už Indone
zijos laisvę, na, ir jis buvo Indonezijos laisvės nepriete
lių nužudytas. *

Taip, Tan’as Malaka buvo nužudytas š. m. balandžio 
16 dienų Blitar mieste, Rytinėje Javoje. Jis buvo nužu
dytas įsakymu pulkininko Sungkono, malitarinio guber
natoriaus Rytų Javoje.

tiž ką Malaka buvo sušaudytas?
Ūž tai, kad jis 1946 metais “norėjęs pavogti Indonezi

jos premjerą Sutan Sjahri^ų”, rašo Ne& York Times 
korespondentas Indijoje Robert Trumbull.

korespondentas žymi, jog Tan’as Malaka buvo' žy
mus Indonezijos komunistas, vienas to krašto komunis
tų partijos kūrėjų ir 1945 metais btivo vadinamas “In
donezijos respublikos tėvu.”

Vykdydami Hollandijos imperialistų norus, Indonezi
jos išdavikai šaudo tuos, kurte imperialistams priešinasi.

''Žymiųjų Švietejų,f Žodis dėl Mūsų Mokytojų
National Education Association išleido 54 puslapių 

brošiūrą, agituojančių Amerikos žmones už tai, kad a- 
merikiriėse mokyklose komunistams mokytojams- neturį 
būti vietos/

Tarp tų, kurie šia brošiūrų rašė ar tik davė teisę nau- 
doti šavo vardus tiems, kurieją rašė, yra ir vardas ir 
pavardė generolo Dwight D. Eisenhowerio.

.Komercinė spauda ir radijas paskelbė, jog šia brošiū
rą parašė “žymieji švietėjai.” Negalime suprasti, iš kur, 
ktlo remdamasi, ši spauda skaito žymiuoju švietėju ge- 
nėrolą Ėisenhowerį? Jis gali būti gana geras (mūsų 
riilomone, jis yra juo pasižymėjęs) generolas, bet-žmoniiį 
švietimu kol kas EisenhoWeris dar nėra pasižymėjęs, ne
žiūrint to, kad jis yra Columbia Universiteto preziden
tas.

Kodėl gi komunistai negali būti mokytojais?
Mūms tai niekaip nesuprantama. Jeigu gali būti mo

kytojais republikohai, demokratai, socialistai, net ku- 
klux klanininkai ir fašistai, rasistai, tai kodėl negali bū
ti komunistai?

Toje pačioje brošiūroje (mes jos neskaitėme; o tik

i draftuojami militarinei tar
nybai užsienyje. Jie turės 
operuoti Amerikos militari- 
nes bazes per visa “Šiaurės j 
Atlanto sritį” nuo Portuga- Į 

. lijos iki Norvegijos prie pdt Ua-
rn 1 n _ • 1 __ 1 _ Y • 1

Tuoj po Šanchajaus užėmi
mo mūšų buvo rašyta, kad tuo 
vakarų demokratijoms yra už
duodamas didelis smūgis. Ta- Į 
me mieste europiečiai turėjo 
savo kontrolėje ištisus kvar
talus ir dabar to nebetenka. 
Ir veik visa Kinija pereina j 
raudonųjų kontrolę.

Valstybių vyrai šiandien 
jau nebegalvoja, kaip Kiniją 
išgelbėti iš komunizmo nasrų. 
Ji jau prarasta ir gal ilgokam 
laikui. Jų dauguma dabar gal
voja, kaip apsaugoti nuo ko-j 
monizmo Indiją, Indokiniją .ir 
Indoneziją.

Kunigų organas bijo, kad 
tik ir vėl nebūtu “pavėluo-

” Girdi:
“Kad išgelbėti nuo ko

munizmo viršuje suminėtus 
kraštus, reikia greit organi
zuotis ir skubiai veikti. Ki
taip reikalas gali būti taip 
pavėluotas, kaip jis buvo

Tarybų Sąjungos slenksčio. 
Šiaurės Atlanto Paktas rei
škia pakeitimų amerikinio 
gyvenimo būdo — 'pakeiti
mų iš civilinio mūsų visuo
menės tvarkymosi į sumili- 
tarizavima visų mūsų gyve-1 pavėluotas su Kinijos gelbė- 
nimo sričių. ijimu” (D., birž. 6d.).

2 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Šešt., birželio 11, 1949

naudojamės turinio sutrauka, paduota komercihėje spau
doje), beje, jos autoriai teigia, jog/girdi, apie komuniz
mų ir komunistinius kraštus mūsų mokyklose reikia kal
bėti ir aiškinti “objektyviai”. Gerai, bet kasgi gali objek
tyviau apie komunizmų mokiniams paaiškinti, jei ne. ko
munistas - marksistas? Argi komunizmų gali išdėstyti, 
sakysime, koks nors Wall stryto užkranktas republiko- 
nas bei demokratas? Ar gali marksizmų dėstyti koks 
nors aklas ignorantas?

Kiekvienam aišku, kad, norint idant mūsų jaunU'bilie- 
nė, išėjusi iš mokyklos nebūtų tamsi, akla, jai reikia mo
kyklose dėstyti bešališkai, objektyviai visokie mokslai,— 
jų tarpe marksizmas. Be to, reikia dėstyti pasauli!) 
santvarkos, visuomeninių sistemų turinys, pasieklpiai 
ne tik Amerikoje, kapitalistihejė šalyje, o ir Tarybų Są
jungoje — socialistinėje. Mūsų krašto žmonės negali vi
suomet gyventi nežinystėje; jie privalo žinoti, kas darosi 
ne tik jų pačių krašte, bet ir kituose. Tarybų Sąjunga, 
liaudiškosios demokratijos, revoliucinė Kinija — vis tai 
pasaulis, apie kurį kiek nors mūsų visuomenė, ypačiai 
mokyklinis jaunimas, privalo žinoti, jei jis nori b.ūti ap
sišvietęs.

Bet kų gi jis apie tai žinos, jei, einant Eisenhowerio ir 
kitų “žymiųjų švietėjų” patyrimais, iš mūsų mokyklų bus 
pradėti šalinti kohlunistai mokytojai? Privalome atsi
minti, jog kmhunistafe reakcininkai šiandien skaito 
kiekvienų pažangesnį žmogtj. ' x '

Mums atrodd, kad “didieji švietėjai”, savo siūlymais, 
gal ir nesužiai, siėkiasi mūsų mokyklas atstumti į vi
duramžių gadynę.

O tai yra labai bloga, nėpasakius kitaip!

KAUNAS, vas. 22 d.—Gar
bingai Įvykdė Įsipareigojimus 
“Maumedžio” lentpjūvė. įvyk
dęs dviejų mėnJsių gamybinį 
planą, “Maumti/žio” kolekty
vas davė piaiftos miško me
džiagos žymiai daugiau, kaip 
per visą 1948 metų pirmą 
ketvirtį. Stachanovininkai Ge- 
nevičius, Direikis ir kiti savo 
išdirbio normą Įvykdė 350* 
400 procentų.

■h ★ ★ 

Apskrities Tarybos Sesija 
Sėjos Klausimais

KAUNAS, vas. 20 d.—Ap
skrities darbo žmonių depu
tatų tarybos V-ji sesija ap
svarstė pasirengimo pavasario 
sėjai klausimus. Sesijoje kon 
štatuota, kadi apskrities žehiės 
ūkio skyrius tinkamai nevado
vauja pasiruošimo sėjai dar
bams, įermažai rūpinasi Ko
lektyvinių ūkių statyba. De
putatai pareiškė, kad ‘daug 
kur sėklų valymas, s darbo 
Įrankių remontas, sėjos plauta 
sudarymas, aukštų derliaus^ 
grandžių organizavimas vyks
ta nepakankamu mastu. Į sė
jos klausimus per mažai krei
pia dėmesio valsčių ir apylin
kių tarybos.

Sesija priėmė atitinkamą 
nutarimą ir nurodė konkre- *• < 
čias priemones trūkumams pa
šalinti.

Jeigu į darbų priimamas ne unijos narys, jis turi įsto
ti unijon bėgiu 30 dienų, arba netenka darbo..

Visur turi būti mokama alga ir pusė už darbų šešta
dieniais ir dubeltava alga už darbų sekmadieniais.

Unija reikalauja pagerinimo atostogų sistemoje. Ne
pasakoma, koks tas pagerinimas turėtų būti.

Unija reikalauja, kad būtų apmokama pilna darbininkam 
alga už legališkas šventes, kuriose darbininki nedirba. 
Bet jeigu per šventę darbininkas dirba, jam turi būti 
n/okama dvi algos ir pusė.

Programoje kalbama, kad vedant derybas dėl naujų 
kontraktų, vietinės. unijos turi turėti mintyje augantį 

' nedarbą ir versti kompanijas tuomi susirūpinti.
Dabar beveik su kiekviena plieno kompanija kontrak

tas pasibaigia skirtingu laiku. Priimtoje “1949 Wage 
Policy” programoje patariama daryti kontraktus taip, 
kad jie pasibaigtų maždaug kartu, būtent, apie 1950 me
tą gegužės 1 diena. 

✓
Ar plieno kompanijos tūri iš ko pakelti 

darbininkams algas?
“Steel Labor” unijos reikalavimų pakelti algas pare

mia faktais apie plieno kompanijų pelpus. Pasirodo, kad 
tie pelnai šiemet dar didesni, negu kada nors pirmiau. 
Faktai patiekti už pirmąjį ketvirtį 1948 metų ir 1949 
metų. Šiemet per pirmąjį ketvirtį plieno kompanijų 
pelnai buvo'apie 70 nuoš. didesni, negu 1948 metais! Štai 
pelnų lentelė:

United States Steel Corp.
Bethlehem ....
Republic ....
Jones & Laughlin .
National ....
Youngstown ....
Armco...........................
Inland...........................
Sharon . . . . .
Wheeling ...
Colorado Fuel & Iron .' 
Crucible ....
Pittsburgh . • .
Portsmouth .
Lukens.........................

Copperweld . . . 
Midvale .
Allegheny Ludlum .
Continental .
Barium .

1949 m.
3 mėnesiai 
$49,928,670 

33,129,574 
15,298,628 

. 9,868,895 
. . 14,753,775 
. . 12,022,660 

. . 8,621,791 

. . 9,254,230 

. . 2,905,301 
. . 4,010,137 

. . 2,518,797
. . 1,714,315 
. . 2,185,508 
. . 2,043,222 

, . . 955,390
. . 821,018 

. 1,385,687

. . 715,637 
. . 38,816

. . 1,542,195
. . 203,086

. . 1,031,388

1948 m.
3 menesiai 
$27,757,341 

15,499,331 
9,132,980 
5,150,704 
8,661,760 
7,923,566 
5,867,847 
8,458,544 
1,956,346 
2,781,257 
1,632,631 

567,786 
900,310 

1,028,545 
272,062 
812,097 
672,110 
492,697 

6,537 
1,307,471 

213.417 
676,062

Viso . . . $174,948.720 .$101,770,901

Penki AFL statybos darbiriinkų unijos nariai užkandžiauja, atsisėdę ant naujo pa
sirito prie New Yorko East River, kur kada nors bus jungtinių Taktų natriai.

>



LlT€ R ATŪ R A s 
^^ir filenas
Keli Žodžiai apie Įvykusią IH-čiąją Dailės 

Ir Rankdarbių Parodą
Besitęsusi ištisą mėnesį, IH-čioji LMS 

Dailės Kūrinių ir Rankdarbių Paroda 
užsidarė. Paroda, kaip žinia, vyko Lietu
vių Kultūros Centre, Richmond Hill’yje.

Tie, kurie jon atsilankė, be abejoji
mo, nesigailėjo. Nes šiuo metu paroda 
mūsų visuomenei pasitarnavo daugiau 
nei kada nors: ji buvo išstatyta erdvioje 
salėje prie gerų šviesų ir ramioje nuo
taikoje. •

Be to, laiko užtenkamumas suteikė 
kiekvienam trokštančiajam progą parodą 
matyti, — matyti ne vįeną, bet mažiau
siai keletą kartų.

Kaip pirmųjų dviejų, taip ir šios, tre
čiosios turinį smarkiai nusvėrė peizažai 
ir natiurmortai. Idėjinių temų, palygin

ai, čia buvo maža.
Nesakau, jog peizažai ar natiurmortai 

(negyvoji gamta) .yra blogas dalykas. 
Sakau tik tai, kad jau laikas mūsų jau
niems ir “seniems” dailininkams ieško
ti idėjinių temų, paleidžiant savo vaiz
duotę į visuomenines erdves.

Kaip poezija, jei ji piešia tik gamtą 
be žmonių, skaitytojui nusibosta, taip ly
giai ir peizažai, ir natiurmortai, nepai
sant ,kaip jie būtų koloritiniai įvairūs, 
ilgainiui, kai jų perdaug, atbukina ste
bėtojo akį. Atsiminkime: žemėje centras 
yra žmogus, be jo nieko nebūty.

Jei literatas, kūrėjas, sakysime, rašy
tų tik apie gamtą, ją gražiausiai ideali
zuodamas, jei jo žodžiai tebylotų tik apie 
medžius, kalnus, klonius, upes, jūras, žo
les, gėles ir nieko apie žmones, — kas 
norėtų jo kūrybą skaitytį?

Kas buvo šitoje parodoje gražiausia? 
Kurio mūsų dailininko darbas pranešė 
visų kitų darbus? b

Abejoju, ar bent vienas žmogus galė- 
1 tų į-tai atsakyti. Gražumas^ ir pranašu-' 

mas čia pareina nuo kiekvieno žiūrovo 
skonio ir išsiauklėjimo.

Gražumas — labai reliatyvus dalykas. 
O pranašumas, ypatingai technika ar 
sąmojumi, — tematika pranašumas — 
dažnai pareina nuo to, kiek kuris daili
ninkas yra prasisiekęs.

Dalyvavo dailinihkų, dirbančių šiame 
darbe jau metų eilę; buvo dailininkų- 
mėgėjų, vos7 tepradedančių valdyti tep
tuką. Kai eina klausimas apie “palygini
mus”, turi būti saikingai pasverta kiek
vieno artisto praktika, įgudimas, išpru
simas teptuko valdyme. Atsiminkime, 
mes niekad pradedančiojo rašyti trum
pučius vaizdeliukus žmogaus negretina
me nei su Petru Cvirka, nei su Salomėja 
Nerimi, nei su Maironiu, nei su Liudu 
Gira.

Mane kaž kas kniečia pasisakyti dėl 
to: kurie iš mūsų dailininkų, dalyvavu
siųjų Il-roje Parodoje, 1947 metais, pa
darė didžiausio progreso šiemet?

Mano nuomone, trys! asmenys, dalyva
vę Il-roje ir IlI-čioje parodose, verti at
žymėti, kaip dailininkai, nužengę • didelį 
žingsnį pirmyn: Ilse Merkson-Bimbienė,. 
Artūras Skučas ir Edvardas Skučas. Jie 
visi pažengė toli ne tik idėjiškai, bet ir 
meniškai.

Ilse Bimbienė parodė 
portretų paišyboje. Jos kūrinys (Anta
no portretas) atkreipė 
don atsilankiusiojo dėmesį vyriausiai 
tuo, kad tai realus kūrinys, iš tolo rodąs,/ 
ką jis vaizduoja. ,Kitais žodžiai: Ilsės 
portretas atvaizduoja tai, ko ji nori, kad 
atvaizduotų. I-joje ir Il-roje parodose 
buvo jaufaų mūsų dailininkų “portretų” 
(mums -gerai pažįstamų žmonių), kurie 
nedarė garbės “originalams,” nes nebu
vo galima atpažinti.

Kitas idėjiniai tvirtas Ilsės Bimbienės 
kūrinys “Sugrįžimas” vaizduoja du jau
nuolius — vaikiną ir mergaitę — grįžu
sius į savąjį miestą, karo paverstą griu
vėsiais. •

Nesakau; kad abu šitie Ilsės kūriniai 
yra pilnai meniškai išbaigti, — to net 
ir negalėčiau spręsti, nes teptuko nei pa
letes niekad nesu naudojęs. Bet tiek sa
kau: tai didelis žingsnis pirmyn tapybo- 

I

didžiulio talento

kiekvieno paro-

je, pasimojimas sveikas, ir dailininke, 
matyt, nesigaili pajėgų ir turi talento.

Arturo Skučo “Artistas Darbe” — 
taipgi didelis užmojis. Tai freskas - sie- 
novaizdis, įkvėpiąs stebėtojui daug min
čių, priverčiąs jį, stebėtoją, ilgokai į kū
rinį pažiūrėti ir ilgai jo neišleisti iš savo 
vaizduotės.

Edvardo A. Skučo “Wild Steel,” lie
tuviškai, atsieit, bus: “Laukinis Plie
nas” taipgi didžiulis žingsnis pirmyn. 
Tiesa, dailininkas, atrodo, nebus išryški
nęs šito kūrinio pilnai realistiškai, bet 
spalvų suderinimas, pats užmojis, pati 

, tema sudaro žiūrėtojui stiprų įspūdį, ku
ris tavo vaizduotėje pasilieka ilgam.

Gražiai techniniai prasisiekė J. W. 
Tomsonas, palyginti jo darbus antroje 
parodoje su darbais, išstatytais IlI-čioje; 
jam tik reikėtų palinkėti, kad jo teptu
kas ateityje liestų daugiau visuomenines 
temas.

Buvo šitoje, parodoje darbų, sukurtų 
jau žymių mūsų piešėjų, tokių, kaip Na
talija Jasiukynaitė, Adomas Reinardąs, 
Olga B. Matuck, Varnaitė,, (Warnas) ir 
kt. Buvo naujokų, — kaip Dr. Staniglo- 

JONAS KAŠKAITIS
t 

♦

Jubiliejinis Laisvės Koncertas
Paskutinis šio pavasario koncertas... Mūsų gabusis pianistas Pranas Bale- 

Kaip ir galima buvo tikėtis, praėjo skam- vičius šauniai išpildė savo kompoziciją iš 
biai. Gražiai užbaigė nuolatinį teatrų ir lietuviškų liaudies dainų ir, priedui, pa- 
koncertų sezoną mūsų Kultūriniame cen
tre, Bruklino pašonėj.

Sekmadienio, gegužės 29 d. popietį di
džioji svetainė šventiškai nusiteikusi: 
tai pradinis Laisvės 30 metų jubiliejaus 
minėjimas.

Koncerto pirmininkas judrusis Stepo
nas Večkys padarė pradžią, pakvietė 
Brukliniškį Aido chorą. Pat pirma, ži
noma, įvadiniai himnai — J. V. ir/Lietu- 
vos. O paskui bent penkios paeiliui dai
nos. Aido vedėjas — Jurgis Kazakevi
čius, pianu palydi Silvija Pužauskaitė.

Aidas šį kartą dainavo rinktines dai
nas: “Pavasario dainą,” “Jau vakaras 
buvo,” “Tykus buvo vakarėlis,” “Čigo- 
naitės dainą” ir “Sudieu giruže, sudieu 
žalioji.”

Aido choras sumažėjęs. Gal trečdalis 
jo narių buvo kitur išsispaistęš, todėl pa- 
silikusiems buvo kebliau pasirodyt savo 
dainiškais pasiekimais. Dainuot, žinoma, 
dainavo, kaip reikia, gerai, bet nebuvo 
to įprastinių pilnumo ir skardumo. Na, 
aidiečiai, manau, susitvarkys ir sustip
rės, — išlaikys savo standartą ir be di
delio raginimo.

Solistė Suzana Kązokaitė, gražiai pasi
šokėjusi Bronės Šalinytės - Sukackienės 
mokinė. Jau ne kartą ji Įrodė savo vo-

■ kalinius sugebėjimus. Ir tikrai miela bu
vo priimti švelniai moduliuojamą jos 
kontralto plaukimą. Jos repertuaro pa
sirinkimas, kaip negalima geriau, ati
tiko jos lanksčiam balsui: J. Eichsbergo 
operos “Bailus daktaras” baladė, K. Ed- 
vardšo “Prie upelio įlankos”—“Kai švie
čia mėnulis,” F. Tallat - Kelpšos “Ama
tininkų daina” ir — priedui “Ai, kaip 
gera pas močiutę būti.”

Kazokaitę pianu lydėjo. ir savingo 
įkvėpimo teikė jos įstabioji mokytoja Ša- 
linytė, magnetiška muzikos asmenybė.

Brandus baritonas Stasys Kuzmickas, 
Prano Balevičiaus pianu lydimas, sudro
žė bent tris jo paties pasirinktas dainas: 
Prano Balevičiaus kompoziciją “Ei, upe
li,” romantiškąja Franco Šuberto sere
nadą, ir Stasio Šimkaus “Kas mergužė
lę manedankys.”

Antanas Bimba davė, anot Večkio, sa
vo balso “solo,” pats vienas, be akompa
nimento . .. Storai pabrėžė Laisvės va
dovaujamąją svarbą ištisai, per 30 me
tų jos gyvavimą. Ypač šiais sūkuringų 
verpetų laikais sunku būtų vidutiniam; 
piliečiui susiorientuoti be Laisvės — ir 
nepaskęsti mauruotoj reakcijos marma
lynėj.

vaitis, Stanislovaitienė; buvo jaunuolių,* 
— kai kurie itin įdomūs, Spalvingi, — 
pav., jaunasis Jocis. Visus čia nei neban
dysiu suminėti, kadangi-tai kruopščiai i)’ 
sąžiningai atliko Jonas Kaškaitis. ‘

Tikslas mano šitų keletos pastabų yra 
toks: kad juo energingiau mūsų meni
ninkai siektųsi ne tik gražiai dirbti, bet 
ir visuomeniškai dirbti; kad jų kūryba 
turėtų juo daugiau gyveniškumo, realis
tinio kolorito ir gyvenimiškos šilimos.

Šitoje parodoje, beje, A. Gilmanas bu
vo išstojęs su drožybiniais kūrinėliais, — 
tai buvo kas nors nauja mūsų gyvenime.

Deja, gadino šį pradinį darbelį negra- 
matiškas, rėžias akį parašas “driožyba.”

Dėl to gal būt kalti yra ir patys paro
dos. rengėjai; jie, man rodosi, privalėjo 
atsargiau suredaguoti visus parašus, 
esančius ne tik po dailiškais kūrinėliais, 
o ir po rankdarbiais. •

Gaila, kad turiu labai mažą nuovoką 
apie mūsų moterų rankdarbius. Jų čia 
buvo tiek ir tokių gražių! Bet aš jų įver-, 
tinti, apie juos ką pasakyti, tiesiog, bi
jausi, jausdamasis, kad visiškai nepatai
kysiu, — permažas tuo reikalu ma
no žinių bagažas.

Priminsiu tiek: kuomet tūlos moterys 
man pasakė, kiek tan ar kitan, išstaty- 
tan rankdarbiu jos įdėjo darbo — ma
ne šiurpas nukrėtė! “Turėk tu man tiek 
pakantrumo ir pasiryžimo!” galvojau. 
“O prie to viso reikalingas buvo didžiulis 
talentas!” Bet talento ryžtingumo mū
sų draugės turi užtenkamai.

Šlovė joms!
Dėl šios parodos suruošimo vyriausias 

nuopelnas, aišku, priklauso LMS IlI-čia- 
jai Apskričiai.

Dabar nekantriai ir su'didelėmis vilti
mis lauksime IV-tosios Dailės Kūrinių ir 
Rankdarbių Parodos.

Rojus Mizara.

skambino Betchoveno “Turkišką maršą” 
iš jo klasikinės kompozicijos “Atėnų 
griuvėsiai.”

Įdomi koncertinė naujanybė — B i rū
ta Senkutė. Pianu lydima Šalinytės, gra
žiai1 ir maloniai atsirekomendavo su sa
vo jaunučiu, lanksčiu ir švelniu soprano 
balsu. Padainavo bent keturias dainas 
bei operų arijas: “Visuomet širdis sura
kinta,” J. Žilevičiaus “Švento Jono va
karėlį,” garsiosios Leonkavalo operos 
“Pajacai” (“I pagliacci”) Nėdos ariją, 
ir, priedo, G. Geršvino operos “Porgy 
and Bess.” soprano ariją.

Niūvarkiškis Sietyno choras — irgi 
nepilnas, dėl keliolikos nepribuvėlių, ta
čiau savo garbę ir 35 metų tradiciją 
skardžiai ir ryškiai apgynė. Vadovavo 
mokytojas Vladas Žukas, . akompanavo 
pakaitomis — Mildutė Jonušonytė-Sten- 
slerienė, Bronė Šalinytė-Sukackienė ir 
Pranas Balevičius. Tatai suteikė ir gra
žaus įvairumo ir saviško chorui įkvėpi
mo ir drąsumo.

Sietynas skambiai padainavo savo ju
biliejinę dainą, Prano Balevičiaus “Svei
ka Saule” ir aną šurmulingą Čigonų dai
ną iš Stasio Šimkaus operetės, “Čigonai.”

Buvusi sietynietė įr dabar vis dar gra
žiai su Sietynu suteikianti šmikšti jau
nutė italaitė Frances LaFalce padainavo 
solo porą dainų: itališką Neapolio dainą 
ir anglišką “If I could tell you.” Solis
tė turi skardų soprano balsą ir jį sėk- 
mingai lavina. Iš jos galės išeiti gera dai
nininkė. Akompanavo P. Balevičius.

Niūvarkiškis smuikininkas Vytautas 
Dvareckas dar kartą davė progos pasi
klausyti klasiško smuiko solo. Būdingu 
jam pritiklumu išpildė Žulio Masenės 
“Meditaciją” — iš jo operos “Thais.” 
Žavinga muzika žavingai patiekta!

Beje, Dvareckas — Sietyno choristas. 
Tai irgi stambus pliusas.

Sietyną dailiai paįvairino Robertas 
Žukauskas, turįs gražų žemą bosą (be
veik “basso profondo”). Laisvai sau,- be 
įtampų padainavo “For just a kiss;” .

Vėl visas Sietynas. Smarkiai sudrožė 
dar net keturias dainas: Vlado Žuko 
“Dainelę pinsiu,” “Dažnai vaidenas man 
vaizdas senas” — kur vietomis s*olo dai
navo R. Žukauskas, “Štai mėnulis skais
čiai šviečia” ir įmantrią Turenkovo 
“Kalvio dainą/’ dažnai skambėjusią dar 
nuo Šalinytės skambiųjų Sietyne laikų. 
Na, ir skambėjo!... Skambiai užbaigė 
visą skambų koncertą!

Register Now for the 
Vaeation and Education

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

By HARRY MITKUS
Now is the time to register for the 

LMS Vacation School. Applications for 
registration have been mailed to. more 
than 300 Lithuanian organizations 
throughout the country*. If your local 
organization has not received bulletins 
and application forms as yet, you may 
fill out the form below requesting infor
mation.

From time to time you have read news 
items dealing with the Vacation School 
which is' now going into its second year. 
News items alone can never fully ex
plain how enthusiastically the school was 
received by those students who. attended 
the first year. It takes your own attend

Veislinės Gyvulininkystės
Tarybiniai Ūkiai

For additional information check the 
following and send to:

LMS Vacation School 
czo Mildred Stensler 
134 W. Northfield Ave., 
Livingston, N. J.

I would like to receive:
1. Information and . description of 

Courses bulletin on the school.
2. Registration form to I>MS Vaca

tion School.
3. Applicątion for scholarship to LM‘S 

Vacation School.
4. Information regarding sponsorship 

of studentsvby local organizations.
5. Information on how to contribute 

to the Scholarship Fund.
6. Further information as per at

tached letter.
----- -------- ------------------ H

'fe

ance and active participation to see the 
benefits that such a school can give you 
and the Lithuanian cultural movement 
as a whole.

The school is aptly named a “Vaca
tion School” as that is just what it is. 
Courses are prepared in.such a fashion 
so that the student may learn and at the 
same time have a truly enjoyable vaca
tion. Where else can one go to school in 
a bathing suit on a beautiful rolling 
lawn-? Where else can you learn folk 
dancing, - Lithuanian and American and 
at the same time have a swell evening of 
fun doing it? Wiener roasts, campfire 
'singing, dances, theatre parties, swim
ming are all part of a carefully planned 
recraeation program.

Not that. the’re will be no emphasis 
placed on our academic courses. This is 
the most important part of the school 
program. The courses selected are the 
ones we feel the Lithuanian cultural 
movement should stress. A staff of cap
able teachers has ben chosen and they 
will endeavor to teach drama, music, the 
Lithuanian language, folk dancing and 
organization and to build up the weak 
spots in these different phases of activi
ty. No one will become an actor, dancer 
or singer in two weeks time, but the 
courses will definitely give the student a 
better knowledge of these subjects. Cour
ses have been designed both for the be
ginner and the advanced student and the 
teachers will take into consideration the 
student’s background.

With experience gained from the con
duct of last year’s school the planning 
committee has planned' for this year 
newer methods bf teaching the subjects 
offered.

The school is not only for the young 
and inexperienced members of choral and 
drama- groups, but for the older people 
in our cultural movement. Last year’s 
school has taught us that young and old 
can learn together and from each other 
and the school is a practical way to 
learn cooperation. If this and nothing 
else is learned at the school,'the school 
will have been a success as this is a pro
blem that confronts almošt all of us in 
our local groups.

Perhaps one of the most radical ideas 
incorporated into the schooL curriculum 
is the selection of a non-Lithuanian 
drama instructor.^ There was a great 
deal of discussion in the school commit
tee, before this decision was reached, the 
final one being thąt we would benefit a 
great deal by having a teacher who has 
had experience in the American Thea
tre. Of course, it will be up to the stu
dents and the other teachers at the school 
to apply the drama teacher’s ideas to 
the Lithuanian theatre. This should be

(Tąsa ant 4 pusi.)

VILNIUS, vas. 20 d.—Vis 
labiau vystoma gyvulininkys
tė respublikos tarybiniuose 
ūkiuose. Eilė jų specializuo
jasi,. tampa veislinės gyvuli
ninkystės centrais.

Tarybų Lietuvoje šiuo metu 
yra aštuoni veislinių raguočių 
ūkiai. Žarėnų-Latvelių ūkyje 
(Kuršėnų apskr.) auginami 
žalųjų veislės galvijai. Per 
praėjusius metus jų skaičius 
padidėjo 79-vienetais ir da
bar čia yra 243 grynaveisliai 
bei pagerintos veislės raguo
čiai. Didelis darbas atliktas 
Tryškių tarybiniame ūkyje 
(Kuršėnų apskr.). Pastaraja
me per praėjusius metus da
nų žalųjų veislės galvijų skai
čius padidėjo 110 vienetų.

Pavyzdingas veislinių galvi
jų tarybirtfš^ūkis organizuoja
mas Dumpiuiąse (Klaipėdos 
apskr.). Pernai čia (buvo su
daryta 140 vienetų juodmar
gių. Centrinė gyvulininkystės 
ferma elektrifikuota, joje 
įrengiamas vandentiekis, au
tomatinės girdyklos, šiemet 
čia taip pat bus pirmą kartą 
naudojami automatiniai kar
vių melžimo aparatai.

Veislinės kiaulininkystės ta
rybinių ūkių respublikoje yra 
keturi. Didelę paramą sutei
kė jiems broliškųjų respubli
kų kiaulių augintojai. Į Šal
čininkų ūkį savo laiku buvo 
prisiųstos kiaulės, išaugintos 
Maskvos srities Bolšoje Alek- 
sejevo, Oškasovo ir Nikonovs- 
kaja tarybiniuose ūkiuose. Da
bar Šalčininkuose jau < yra 
daugiau kaip 400 veislinių 
kiaulių, šis skaičius per arti
miausius metus bus padvigu
bintas.

Aluntoje (Utenos apskr.) 
Auginamos juodgalvių veislės 
avys. Jų banda pradėta kom
plektuoti praėjusį rudenį, gi 
dabar ūkis jau turi 86 veisli
nes avis bei 6 avinus.

Trijuose Tarybiniu ose 
ūkiuose auginami veisliniai 
arkliai: Vilkiškoje (Pagė
gių apskrityje)—ardėnų veis
lės žirgai, Rokiškio tarybinia
me ūkyje — rusų ristūnai ir 
Šaukėnuose (Kelmės apskr.) 
—žemaitukų veislės.

šiais metais toliau bus ple
čiami veislinės gyvulininkystės 
tarybiniai ūkiai. Eilė jų nu
matyta elektrifikuoti, aprū
pinti moderniška aparatūra 
bei įrengimais. Gyvulių skai-' 
čius juose žymiai padidės.

!

Naujas Gydytoją Būrys
Vilniaus ir Kauno valstybi

niai universitetai šiemet išlei
džia 250 gydytojų. Daugelis 
medicinos darbuotojų išvyko 
dirbti i kaimo gydymo ruožus, 
į apskričių centrų ligonines ir 
klinikas.

Auklėjamasis Darbas 
Mokyklose

VILKAVIŠKIS, vay22 d.— 
Pilviškių valsčiaus mokytojai 
diena iš dienos gerina savo 
auklėjamąjį ir visuomeninį 
darbą, šiandien valsčiuje ne
rasime mokyklos, kurios mo
kinių saviveikla nepasirodytų- 
visuomenei. Pionierių skai
čius Pilviškių valsčiaus pra
dinėse mokyklose išaugo iki 
207. Tris šimtus narių jau 
turi naujai steigiamos moky
klose pirminės Raud. Kry
žiaus organizacijos.'

šiuos ir eilę kitų laimėjimų 
auklėjimo ir mokymo srityje 
valsčiaus mokytojai pasiekė 
nuolat keldami savo politmį- 
idėjinį lygį, dirbdami masinį, 
aiškinamąjį’darbą mokinių ir 
jų tėvų tarpe. Kiekvienas 
valsčiaus mokytojas kas an- 
trį sėkmadienį vyksta į apy- . 
linkės, kur 
valstiečiams.

Valsčiaus 
energingai 
čiaus liaudies 
riaus vedėja M. Buragaitė.

J. Antanaitis.

skaito paskaitas

mokytojų darbui 
vadovauja vals- 

švietimo sky-

3 pusi.—Laisvė (Liberty, J 
Lithuanian Daily) 
šešt., Birželio 11, 1949
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i (Tąsa)
Po kelių dienų Kovpakas išskrido į 

Maskvą, o kartu su juo ir daug kitų par
tizanų vadų: Saburovas, Jemliutinas, 
Duka, Pokrovskis... Jie buvo pirmosios 
partizanų žemės kregždės. Maskva suti
ko juos šiltai, džiaugsmingai.

Kovpakas gavo iš Stalino karinį už
davinį — atlikti naują reidą. Vėliau 
Kovpakas ne kartą pasakodavo mums 
apie tą susitikimą. Jo pasakojimas, įvai
rinamas intonacijomis, bet visuomet tei
singas bei tikslus, kai jis perteikdavo 
draugo Šaltino žodžius, lyg praskildavo 
mišką ir perkeldavo mus į mums nema
tomą kabinetą Kremliuje. Kibšni senio 
atmintis buvo sučiupus kiekvieną draugo 
Stalino žodį, kiekvieną judesį bei pau- 
zą. O kai pasakotojas prieidavo atsisvei
kinimo sceną, jis sakydavo kuriam nors 
iš klausytojų:

— Nagi, duokš ranką!... Taigi, aš 
jau pasitraukiau durų link, apie viską 

' su draugu Stalinu pasikalbėjova, o jis, 
supranti, išėjo iš už savo stalo * ir pasi
šaukė mane prie savęs. “Na, būk'sveikas, 
Kovpakai,” — ir palinkėjo visiems' sėk- ■ 
mes. Paskui dar kartą nusišypsojo ir ma
ne, supranti, už rankos paėmė ... Ir taip 
garsiai: “Partizanams .bei partizanėms 
— širdingų linkėjimų!” Ir taip paspaudė 
man rąnką, kad aš vos nesurikau. Oi, 
stipri, vyručiai, draugo Stalino ranka.

Atsimenu, kaip blizgėjo keturiolika- 
mečių partizanų Siemenisto bei Volodios 
šišovo ir. žilabarzdžio Koreniovo akys, 
lyg tai ne Kovpakui, o jiems būtų stip
riai paspaudęs ranką Kremliuje Stali
nas.

Žvalgybos kuopoje man ypatingai kri
to į akį keturiolikametis berniukas, nuo
stabiai vikriai jodinėjantis, juodų, lyg 
angliukai, gyvų akių ir stipraus, ryžtin
go balso. Žvalgyboje jį vadindavo tik 
vardu bei tėvavardžiu: Michailas Kuz- 
mičius. Vėliau aš sužinojau jo pavardę: 
Siemenistas. Jis buvo kilęs iš Putivlio 
rajono ir stojo į dalinį sayanoriu. Tėvo 
jis neturėjo, dėdę pakorė vokiečiai. Jis 
liko vyriausias šeimoje, motina jį laikė 
šeimininku. Kai Kovpakas' žygiavo pro 
jų kaimą, berniukas pareiškė motinai, 
kad išeinąs į partizanus. Pradžioje moti
na jį atkalbinėjo, tačiau partizanai už-\ 
truko tame rajone ilgiau, ir po kelių Sie
nų berniukas vis dėlto ruošėsi išeiti. 
Brėkštant paslapčia ištrūko jis iš tro
bos. Už išganos pasivijo jį motina; Ji 
puolė jaim ant kaklo, ėmė verkti ir mal
dauti jį nepalikti jos vienos su mažais 
vaikais. Berniukas svyravo, bet paskui 
atkakliai papurtė galvą ir pasakė:

‘—Ne, neatkalbinėkit manęs, mama, aš 
eisiu.

Jis atsargiai išsilaisvino iš glėbio mo
tinos, kuri sudribo pakelės žolėje, ir nu
ėjo keliu. Motina vėl pasivijo jį. Ji ėmė 
prikaišioti sūnui:

— Pagimdžiau išgamą ant savo gal
vos, — dejavo ji. — Tikrą motiną pa
lieki, o aš tau dar naujus batus įtaisiau, 
kaip vyresniajam ... Maniau, šeiminin
ku būsi.

Berniukas, nustebęs, sustojo. Lig šiol 
jis dar niekad nebuvo girdėjęs iš motinos 
priekaišto žodžių: jie buvo gyvenę ra
miai, taikingai.

— Na, ko burkulus išvertei? — deng
dama grubumu savo sumišimą, sušuko 
motina. — Kai naujus batus apsiavei, 
manai, aš į tave žiūrėsiu? Štai, paimsiu 
rykštę, tai tuoj imsi motiną gerbti.

Berniukas staigiai atsisėdo ant kelio, 
| greitai nusiavė batus, palaikė sekundę 

rankose, pažiūrėjo į juos ir trenkė že- 
į- mėn:

~ Pasiimkite savo, batus, man jie ne
reikalingi. Sudiev! — ir skubiai nuėjo 
keliu.

Motina sumišusi žiūrėjo įkandin jo ir > 
išgąstingai vapėjo:

< — Mišenka, kur gi tu? Tai aš tik taip 
sau, iš apmaudo. Štai, pasiimk batus, aš 
tau jų negailiu. Jeigu jau taip reikia...

Bet berniukas nuėjo... Atėjo jis pas 
partizanus basas, tapo žvalgu, kovotoju, 
šauniu kavaleristu ir perėjo su Kovpa- 

' ku visą Ukrainą — nuo Putvilio iki Kar
patų.

Vėliau aš mačiau tuos batus, paliktus 
jo namie. Motina rūpestingai saugojo 
juos skrynioje, belaukdama vyresniojo 
sūnaus sugrįžtant iš karo. Aš pats jo

amžiuje , buvau piemeniu kaime ir žinau, 
ka's yra kaimo vaikinui nauji batai.

Po to, kai Rudniovas papasakojo man 
Siemenisto atsiradimo daliny istoriją; aš 
taip pat ėmiau jį vadinti tik Michailu 
Kuzmičiu.

Pirmosios mano buvimo daliny dienos 
sutapo su pasiruošimu reidui. Tokio'rei
do dar nėra buvę istorijoje. Daugiau 
kaip prieš šimtą metų ispanų pulkinin- 

; kas Riego, ispanų partizanų — gverilja- 
sų — vadas, atliko du reidus po pietų 
Ispaniją. Kiekvienas jų truko keliolika 
dienų ir nusitęsė per 200 —■ 300 kilo
metrų.

Garsaus 1812 m. Tėvynės karo parti
zano Deniso Davidovo reidas po Napoleo
no armijos užnugarį buvo didesnis — iki 
800 kilometrų. Jis tęsėsi miškingomis 
vietomis nuo Smolensko srities-ik Gar
dino.

Pagal stalininį uždavinį mums reikė
jo nueiti stepėmis ir keliais nuo Oriolo 
iki vakarų Ukrainos, forsuoti Dysną, 
Dnieprą, Pripetę ir dar nesuskaitomą 
daugybę mažų upių, geležinkelių ir plen
tų; pereiti nuo šiaurės rytų Ukrainos 
sienų iki jos sienų vakaruose, — vadina
si, tokį pat nuotolį, kaip Portugalija, Is
panija ir Italija kartu.

Pasiruošimo reidui metu aš sąžinin
gai atlikinėjau visas mokinio pareigas. 
Buvo puikios 1942 metų rudens dienos. 
Miškas apiberdavo palapines kruvinai 
raudonais ir ryškiai geltonais lapais. 
Praėjo pirmosios rudens liūtys, vakarai 
buvo šilti, o rytais pašaldavo. Mes išsė
dėdavome ilgas valandas prie ugnies. 
Rudniovas kiekvieną vakarą Apeidavo 
laužus, šnekučiuodamasis su kovotojais, 
vadais. O man tuomet dar nevisai buvo 
suprantama sudėtinga partizanų pasau
lio bei jo vadų gyvenimo mechanika. Vis
kas buvo keista ir dažnai nesuprantamai 
paprastu, v kaip paprastas yra patsai 
žmogiškasis gyvenimas.

Čia, prie laužų, be patoso, be kalbų, 
kartais prabėgom juokais^, pasakytu žo
džiu buvo nuveikiamas didelis ir tikras 
paruošiamasis darbas.

Kovpakas apdalindavo žmones auto
matiniais patronais, rūpinosi maistu, 
drabužiais. Tą pat darė ir Rudniovas, 
bet, be to, jis lyg kažkokia grandiozinė 
žmogus-dinamo mašina pripildydavo 
žmones moralinės bei dvasinės energijos. 
Konspiracijos sumetimais mes negalėjo
me atidengti konkrečių tikslų bei marš
ruto, tačiau kiekvienas partizanas žino
jo, jog karinį uždavinį Kovpakui davė 
patsai Stalinas, ir tai įkvėpė žmones, 
pripildė juos energijos.

Visose žmogiškosios disciplinos formo
se — partinėje, karinėje, valstybinėje — 
yra tam tikra prievartos dalis, — vienoje 
didesnė, kitoje mažesnė, bet ji būti
nai yra. Tiktai priešo užnugary, parti
zanų daliny, egzistuoja tik viena disci
plinos forma — disciplina, besiremianti 
vado autoritetu..

Rudeninė partizanų stovykla gaudė, 
lyg bičių avilys: kalviai kaustė arklius, 
taisė vežimuš, išmesdami susinešiojusias 
dalis, pritaikinėjo pakinktus; kiti krovė 
daiktus, derindami dėžutę prie dėžutės, 
skudurais apvyniojo kiekvieną rato verž
lę. Senis Kovpakas vaikščiojo tarp veži-' 
mų, pabaksnodamas lazda ratus, kartais 
niūkterėdamas ja vežėjo šonark

— Kad man būtų partizaniškai, kad 
nieks nesubildėtų, nesuskambėtų, o kad 
tik šlamesys pereitų per visą Ukrainą! 
— Paskui, reikšmingai pakėlęs pirštą, 
klausdavo vežėją: Supratai? — ir,

‘pritariamai nusišypsojęs, nueidavo to
liau.

Vežėjas, pagyvenęs dėdė zaporožietiš- 
kais ūsais, palydėdavo senį žvilgsniu ir 
sužavėtas kalbėdavo:

— Na ir galva ...
Ir maždaug kaip po dviejų valandų, 

apėjęs visą stovyklą, Kovpakas grįždavo 
atgal, vežėjas, išsitempęs, stovėjo prie 
vežimo, ir rijo akimis vadą:

— Na, kaip? — klausdavo Kovpakas, 
eidamas pro šalį.

— Vežimas — kaip lėktuvas ... at
kirsdavo vežėjas. — Nebilda, neskamba, 
kaip paukštelis skrenda...

Kovpakas, patenkintas, nueidavo šta
bam . . ■

Register Now for The Vacatioin and 
Education.

(Tąsa nuo 3-čio pus.)
quite a novel expdriment.

In a future article I will deal with 
the teachers and their qualifications, 
with bipgraphical sketches ' of each. 
Watch for this as it will be of interest 
to you.

The main thought behind the school is 
to find and develop a much larger group 
of people who are interested in the Lith
uanian cultural movement in this coun
try. At this school we will endeavor to 
give each student the enthusiasm and the 
background to become a leader in his 
respective community and thereby help 
to build up our choruses, drama groups, 
etc.

Organizations are urged to sponsor 
students to the school and if possible to 
contribute to the School Scholarship 
Fund which will enable some students to 
attend the school who would not be able 
to attend otherwise.

Remember, this school is for all./ It is 
your school. Talk to your friends about 
it, urge them to attend and come your-1 
self. The date is August 7 to 21, 1949, 
at Lithuanian Olympia. Park, Shrews
bury (near Worcester), Mass.

Natalija Jasiukynaitė 
Kaipo Dailininke

• Dailininkė Natalija Jasiukynaitė jau 
dalyvavo keliose dailės parodose lietuvių 
tarpe. Bet, nepaisant, kad Natalija yra 
Lietuvoje gimusi, augusi, ir ten, savoj 
tėvynėj, ji pradėjo dailės mokslą ir me
ninę, kūrybą, tačiau lietuviai apie šią dai
lininkę mažai težinome.

New Yorke yra taip vadinamas “ar
tistų kaimelis” (Greenwich Village). 
Lietuvių šioje apylinkėje kaip ir nėra. 
Bevaikščiodamas šiame “artistų kaime
lyje” pajunti skirtingą “atmosferą.” Čia 
greitai pastebėsi meno kūrinių, tapybos, 
peizažų, skulptūros. Taip pat čia išgir
si piano, smuiko ir dainos balsus. Čia 
yra mažesnės ir didesnės patalpos, kurio
se vyksta dailės parodos.

Ten gyvena ir lietuvaitė dailininkė 
Natalija Jasiukynaitė. Jos kambariai 
pilni kūrinių — daugiausia tapybos, yra 
ir skulptūros. Jos kūrinius galima daž
nai matyti šios apylinkės parodų galeri
jose.

Bet Jasiukynaitė ne tik tapyboje ar
tistė. Natalija yra piešėja ir suknelių

modelių. Jos archyve randasi eilė pavyz
džių, pagamintų suknelių modelių, kurie 
buvo įvairių suknelių gaminimo firmų 
priimti. Tūkstančiai moteriškų suknelių 
buvo pagaminta pagal dailininkės Nata
lijos sukurtas formas.

Lietuvaitei, ypatingai Lietuvoje gimu
siai, įeiti į meno kūrybinį pasaulį, reikia 

.. didelių gabumų ir < talento. Aišku, kad 
Jasiukynaitė turi menui didelį pašauki
mą — pas ją yra gabumai ir talentas. 
Tai rodo jos dalyvavimas įvairose paro
dose ir laikraščių aprašymai apie jos 
kūrinius. Ypač pakartotinas dalyvavimas 
Natalijos Jasiukynaitės meno parodose 
Vendome Ar Galleries, 23 W. 56th St., 
New Yorko mieste, rodo jos didelį išsi
lavinimą meno kūryboje. Kai kuriose pa
rodose Natalija buvo išstačius! virš de
šimties kūrinių. '

Galima pastebėti, kad bendra Ameri
kos publika pirmiau susipažino su Nata
lijos kūryba, negu mes, lietuviai. Lietu
viams, ypač pažangiajai visuomenei, teko 
susipažinti su Jasiukynaitės tapyba Chi- 
cagos LMS festivalyje ir dabar, tik pra
ėjusioj dailės parodoj Brooklyne. Ameri
kinė spauda jau 1941-42 metais rašė apie 
Natalijos kūrinius, išstatytus parodose.

Sekamai įvertino mūsų lietuvaitės kū
rinius New York Sun, gegužės 29, 1942: 
“Natalija Jasiukynaitė rodo ypatingą 
pirmybę savo piešiniais ‘Spanish Shawl,’ 
‘Summer’ ir ‘First Day of Spring.’ Visi 
pasižymi stebėtinom spalvom.” Ox Brook
lyn© Eagle į apie Natalijos kūrinius taip 
pat teikia, kad “Natalija Jasiukynaitė 
rodo didžiausio pajėgumo savo spalvin
guose” kūriniuse. Rašė teigiamai apie 
Nataliją Herald - Tribune, New York 
Times, Telegram ir kiti laikraščiai.

Gi žurnalas‘A. Review of Art Shows, 
kuris ir leidžiamas peržvalgai - kritikai 
meno kūrinių, talpino Jasiukynaitės pei
zažą (landscape) ir sekamai išsireiškė: 

“Arturo Schwiederio grupė duoda jau 
devintą metinę parodą Montrose Galeri
joj šį mėnesį (geg., 1941). Dvidešimts- 
šeši tapytojai, įvairaus prasilavinimo, 
sudaro šią grupę. Bet visi jie rodo tikro 
įgudimo tapyboje ir siekia individuali
nio pasireškimo. Jų darbai sudaro tik
rai gyvą dailės parodą. Vienas iš geriau
sių kūrinių grupėje yra Natalijos Jasiu
kynaitės peizažas, telpantis ant 27 pus
lapio.”

Šie spaudos įvertinimai buvo jau ke
letas metų atgal. Šiuo metu Natalija Ja
siukynaitė taip pat 'uuoliai veikia meno 
kūryboj. Bet šiuo metu ši lietuvaitė dai
lininkė dar daugau patyrus, daugiau pa
žengus savo darbe. Jos dalyvavimas lie
tuvių ruoštose dailės parodose teikia gar
bę artistei ir lietuvių tautai. Mes linki
me Natalijai tęsti gražų dailės darbą to
liau. > Meno Patriotas.-<

kuo plačiausio pagrindo. Ir 
šita rezoliucija yra vieny
bės, vieningumo išraiška. 
Skirtingiausieji rezoliucijų 
komitetus pasiekę požiūriai 
— visi sueina į vieną cent
rinį vieškelį į taiką. Tai
kos priešų pastangos su
skaidyt konferenciją nepa
sisekė. Dabar galima bus 
kurt didžiausias taikos są
jūdis. Į šitą milžinišką tai
kos judėjimą galėtų įsi
jungti net ir šios konferen
cijos priešai, jeigu tik jie 
stos už taiką...

Dabar advokatas Poperis 
iš lengvo ryškiai skaito 
konferencijos bendrąją re
zoliuciją. Tik svarbesnes 
jos vietas paminėsime čio
nai:

— Dar nevėlu apsaugoti 
taiką, tik reikia gerai susi
vienyti. Žmonija nenori 
kito karo. Taika yra būti
nai reikalinga ir ji yra gali
ma. Už taikos išlaikymą 
visos tautos yra atsakingos. 
Grėsmingas pavojus sujun
gė mus visus čia susibūrus 
sius. Klausimų svarstymai 
šios konferencijos ' skyriuo
se sutvirtino mūsų vienybę.

— Nežiūrint tūlų skirtu
mų, mes bendrai stovim už 
taiką. Mes norime atidaryti 
ir laikyti atdarus kelius 
susisiekimams tarp visų 
taikingųjų žmonių šąlių, o 
ypač tarp mūsų šalies A- 
merikos ir Tarybų Sąjun
gos. Kaip tik todėl ir įvy
ko ši konferencija. Tuos 
susisiekimų kelius galima 
išlaikyt atdarus. Tas mums 
pasisekė įrodyt. Ir savo tik
slo nepasiekė tie asmenys, 
kurie bandė mūsų pastan
gas paneigti. Jie pasidavė 
baimei, neapykantai ir is
terijai. Mes ir juos kviečia
me savo nuotaiką pataisyti 
ir eiti kartu su mumis atei
čiai apsaugoti....

— Bet kokios apsiginkla
vimo programos ir karinės 
sąjungos nei paktai dar la
biau didina karo pavojų, 
apsunkina mokesčių našta, 
žemina gyvenimo standar
tą, atima pilietines laisves, 
didina diskriminaciją, 
gina kolonijas, didina 
pykantą, prievartą ir 
tartis*

— Mes privalome
kelią į taiką, per susitari
mą tarp Amerikos ir Tary
bų Sąjungos. Mes nutaria
me:

— 1. Dėti visas galimas 
pastangas sustiprint Jung
tinių Tautų orgąnizačijai— 
geriausiai taikos vilčiai.

— 2. Išreikšti savo pa
sveikinimus ir pasižadėji
mus bendradarbia 
kokiems kitiems taiĄįos ju
dėjimams paliai vis 
lį. Mums aišku, jo/ kultū
rinės 
kitokios grupės tik dar la
biau patvirtina pasaulio no-'1 
rą taikiai išrišti dabartinį 
skirtumų susispyrimą.

— 3. Tęsti pradėtąjį čio
nai darbą, idant išjudinus 
mūsų tautiečius taikai ap
saugoti ir apgint; daryti 
atitinkamus žygius, kad at
kreipus Amerikos valdžios 
ir, Jungtinių Tautų organi
zacijos dėmesį į šios kon
ferencijos nutarimus; taip
gi pradėti veiklų vajų tai
kos reikalams.

— Mes nenustosime veik
ti ,kol pasiekta bus taika. 
Tokiomis pastangomis mes 
patarnausime savo kultūrai 
ir savo šaliai. — *

Tai tokie, trumpai su
glaudus, buvo pamatinės 
rezoliucijos dėsniai.

Kita rezoliucija patvirti
no konferencijos pasiryži
mą išlaikyti J. V. konstitu
cijos Teisių Lakštą (Bill of 
Rights), kaipo kultūrinės 
laisvės apsaugą:

(Daugiau bus)

var- 
nea- 
prie-

rasti

(Daugiau bus.)

JONAS KAŠKAITIS

Už Taiką ir Saugumą!
(Tąsa)

Jis niekad nepriklausė jo
kiai partijai, nebuvo jokis 
politikierius. Jis — pažan
gus nepartinis liberalas, 
stipriai pasireiškęs prieš 
karą, prieš šaltąjį karą, už 
taiką ir saugumą. To ir už
teko JV konsulatui Londo
ne, kad jo neįsileisti, kaipo 
negeistino asmens, einančio 
prieš mūsiškę reakcinę poli
tiką. Tačiau Kroterio užre
korduotas balsas ryžtingai 
nuskaudė j o po konferenci
jos svetainę. Jo balsas iš
reiškė bendrą Anglijos vi
suomeninę nuomonę, pri
trenktą tokio įžeidaus mūs 
valdžios ątžarumo. — Tai 
tokia, vadinas, Jungtinių 
Valstijų politika, jų Atlan
to pakto prąsmė... Tai tokia 
jų suambryta šiaurinio At
lantos pakto prasmė,—pak
to, kurs “yra pasiryžęs iš
saugot žmonių lais
vę, bendrą pavel
dėjimą ir civilizaciją, 
pagrįstą demokratiškumo, 
/individualinės laisvės ir 
priimtų įstatymų princi
pais”... Tai tokia jų “kon
tribucija (prisidėjimas) 
prie tolesnio taikių ir drau
giškų tarptautinių santy
kių vystymo, tvirtinant lai
svąsias įstaigas”... (Šiau
rinio Atlantos pakto įžanga 

'ir antras straipsnis).

Taipgi karštai ir pras
mingai nuaidėjo ir kitas 
užrekorduotas
Anglijos delegato, balsas,— 
Lujaus Goldingo, moksli
ninko ir rašytojo, novelisto, 
autoriaus garsiosios kny
gos “Magnolijos gatve,”

Nespėjo aptilti sponta
niškai pratrukęs aplodis
mentų griausmelis, kaip ir 
vėl rekordas, vėl iš Angli
jęs. Tai garsaus pažangū- 
no, Londono universiteto 
fizikos profesoriaus Ber- 
nalio balsas. Tai labai stam
bi figūra. Mokslininkas pa
saulinio maštabo, ministeri
jos narys — statybos vys
tymo ir tyrinėjimo ministe
rijos. Valdžios apdekoruo- 
tas medaliais už mokslinį 
pasitarnavimą laike karo. 
Profesorius Julijonas Hok- 
slis vadina jį “gudriausiu 
pasaulio žmogum” (“the 
wisest man in the world”). 
Keletas drąsių, paguodžia
mų Bernalio sakinių sukėlė 
entuziazmą salėj...

Ir dar vienas rekordas. 
Tai garsiosios Anglijos ak> 
torės Patricijos Burkaitės 
skambutis, jaunas, ener
gingas balsas: Karas netik 
kad žiauru^, viską naiki
nantis, griaunantis... Karas 
ir beprasmiškas, bereikš
mis. .. Nieko jis neišspren
dė, pasauliui nepadarė nei

gero, nei laimės, nei turto... 
Atvirkščiai^ —įgramzdino į 
neapsakomo skūrdo ir var
go bedugnę... Visi žmonės 
karo nenori, visi trokšta 
taikos ir ramybės. Bet to 
neužtenka. Visi mes priva- 

neįsileisto lome verstinai reikalauti 
savo valdžios, kad ji darytų 
viską tarptautinei taikai ir 
susipratimui įgyvendinti...

Telegramos. Pirmininkas 
vist*’ esąs prof. Harlou Ša- 
plrrpareiškė, kad telegra
mų suplaukė iš visų pasau
lio kraštų. Dalį jų girdėjo
me įžanginiame konferen
cijos posėdy Carnegie Hall 
patalpoje. Dalį jų jis' per
skaitė dabar, pilnutiniame 
posėdy, o kitas paliko vaka
riniam masiniam mitingui 
Madison Square Gardeii’o 
skliautuose. Laikas ir vie
tos stoka laikrašty neleidžia 
net ir visų tų vardų čia pa
minėti. Ir visi šitie pasau
lio šviesūnai, kultūros žie
dai 
kos, taBos ir taikos, — ir 
jie ir jB šalių žmonės...

Galų Bgale ateina visų 
punktų įjunktas—konferen
cijos rezoliucija. Rezoliuci
jų komiteto nariai susispie
tė apie garsiakalbius. Pa
grindinę rezoliuciją skaito 
to komiteto perdėtinis Mar
tinas Poperis, tautinės ad
vokatų gildijos narys. Jis 
pirma to daro paaiškinimą. 
Jis pabrėžia, jog pats svar
biausias daiktas kovoje už 
taiką yra vieningumas ant

risi jie trokšta tai-

bet

asau-
ms aišku, jog kultu- 
tikybinės, darbines ir

4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Šešt., Birželio 11, 1949
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NAIKINA KIAUŠINIUS

Vienas iš didžiųjų mūsų 
miesto laikraščių “Los Ange
les Times” gegužės 29 d. savo 
editoriale aprašė apie kiauši
niu naikinimu. Nurodė, kad ft. v *

! d žios biurokratai žino, tai kad 
j jie pirko daug kiaušinių, kad 
palaikius aukštą kainą tiems, 
kurie kiaušinius valgo.

Tos bačkos šu kiaušiniais 
yra laikomos sudėtos urve ša
lia kalno tik dėl to, kad daug 

bizniškojviename urve šalia kalno ne-1 pigiau negu laikyti 
toli Atchison, Kam yra sūdė- ■ vietoj (storage).
ta daugiau negu tūkstantis Valdžios pirkėjai 
vagonų (carloads) išdžiovintų kiaušinius iš didelių 
kiaušinių. Tie kiaušinių mil- gintoji], kurie 
tai supilti į bačkas; kiekvie
noj po 150 ir po 200 svarų. 
Tie kiaušiniai m-iklauso val
džiai. Valdininkai neturi jo
kio tikslo tuos kiaušinius lai
kyti, bet vis laukia gal atsiras 
kokia nors proga sunaudoti.

Toliau sako, viskas, ką val-

superka 
vištų au- 

išdžiovina ir 
i pristato į tam tikras išvežioji- 
mo vietas (shipping points). 
Valdžia moka po $1.26 užValdžia 
svarą.

Toliau laikraštyje sakoma: 
50 milionų dolerių taksų mo
kėtojų pinigų jau išleista tam 
tikslui tik šiemet, dar nevisai

r

GERIAUSIA DUONA

KEPAME TIKRA 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 į visas dalis—Brooklyno ir apylinkės, 
į krautuves ir į pavienius namus; taipgi siunčiame 

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

per keturius mėnesius laiko.
Nuo pradžios šių metų val

džia supirko šimtą šešiasde
šimt milionų tuzinų sugedu
sių kiaušinių, kurie jau nebe
tinkami valgyti.

Per keturius mėnesius šie
met valdžia supirko ir sunai
kino daugiau kiaušinių negu 
jler pereitus visus metus. Sa
ko : Tenka pažymėti keletą 
svarbių faktų, surištų su šia 
valdžios * kiaušinių pirkimo 
programa.

Vištų lesalas nupuolė 25% 
palyginus su metais atgal. Ka
dangi lesalas pigesnis, tai viš
tos yra penimos geriau, o ka
da geriau penimos, tada ir 
kiaušinių prideda daugiau.

Bet nepaisant, kad lesalas 
pigesnis ir kiaušinių yrą daug 
daugiau, vienok kaina tokia 
pat, kaip buvo metai atgal, 
kada buvo au/kščiausia ant 
rekordo.

Taigi, sako,- valdžia ne tik 
palaiko, bet dar greitina kiau
šinių naikinimo programą. 
Jam išleista 50 milionų dole
rių piliečių taksais sumokėtų 
pinigų, vienok valdžia nei ne
mano sustoti ta viską darius.

Valdžios kiaušinių supirki
mo. biurokratai tik tuom ga
li pasiteisinti, kad visa ta 
kiaušinių naikinimo progra
ma^ reikalinga šalies gerovei 
(welfare of the country).

Tai tik vienas pavyzdis, kaip 
kapitalistinė tvarka apgaudi
nėja šalies gyventojus. Vie
toj, kad atiduoti žmonėm pi
gesne kaina, tai uždeda mo
kesčius 
pinigus 
maistą, 
tančiai

CHARLES J. ROMAN

ant piliečių ir už tuos 
superka -ir naikina 
Tuo pačiu sykiu tūks- 

čia tik pas mus kiau
šinių nebevalgo, nes mažai 
dirbdami arba vaikščiodami 
be darbo neturi pinigų nusi
pirkti.

Tai pavyzdis kapitalistinės 
demokratijos.

Senas Losangelietis.

PO

Užsakymus išrašome siųsti:

Argen-

/Laidotuvių Direktorius

d a-

Philadelphia, Pa

imnniiiiiiiiiiniiiiiiiniifmnnnmnnnim

nuolaida.
10 kopijų,

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

Telefonas
EVergredn 4-9407

ministerijos 
inžinierius

statyti darbą Vyriausiajai iš
radimų ir patobulinimų valdy
bai pine TSRS Ministrų Tary
bos.

Ai> 
nė
jau

vienų 
paštų, 
vertas 
5c ar

S

AVIŲ ŽARNŲ ATRINKfiJOS 
Patyrusios

.$45.00, Nuolatinis Darbas
SAYER, 195 Wilson Ave., 

Brooklyn, N. Y. 
(135-7)

apie jj
už ką

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 2 ar 1 kambariai 

su virtuve, maudyne ir šiluma, gra
žioje .vietoje, arti busų j New Yor- 
ką ir Newarką. Su savininku gali
ma susisiekti per telefoną. Šaukite 
po 6-tos vakarais iki vėlai naktj: 
KE 2-2690 J. Antrašas: 299 Hickory 
St., Kearny, N. J. ’ (135-7) <

Lankymo va- 
nuo 2 ,iki 3 po 

ir nuo 7 iki- 8 vai. va- 
Linkiu greitai pasveik- 

Rep.

taipgi įvyks greitoj ateityj, su 
Bob Žukausku, vienu iš vei
klių jaunuolių progresyviame 
judėjime.

PAJIESKOJIMAl
Pajicškau brolio Vinco Balnio, ku

ris prieš karą gyveo Argentinoj po 
šiuo antrašu: Calle Pineiro, No. 631 
Pineiro, Buenos Aires, Rep. 
tina.

Jo paties, af' žinantieji 
malonėkite man pranešti,
būsiu labai .dėkingas. Vinco Balnio 
brolis Zigmantas Balnis, 24 (Dalba 
Ave., Norwood, Mass. (135-7)

daug svarbių 
A. W.

17 D I C f AT HELP WANTED—-FEMALE 
K 111 U L A 1 Į REIKALINGOS MOTERYS

g Tel. TRObridgc 6330

DR. JOHN REPSHIS
2 (REPŠYS)
į LIETUVIS GYDYTOJAS
S Valandos: 2-4 ir 6-8 .
g Nedėliomis ir šventadieniais: 
g nuo 10 iki 12 ryto. \,
5 278 Harvard Street
5 kamp. Inman St., arti Central Sq.
i CAMBRIDGE, MASS.

-

(Tąsa nuo 1-mo puslp.)
“The New York Times” ste

bisi, kaip drįsta Maskvos 
spauda kalbėti ąpie ekonomi
nę krizę Amerikoje. . .

Bet kam eiti į Maskvą ? 
gi mūsų pačių vyriausybė 
ra pripažinus, kad mes
turime mažiausia pusketvirto 
milijono bedarbių? Argi šian
dien ne visuose Amerikos 
kampuose garsiai kalbama, 
kad darbo gauti nebegalima?

“Aš dabiau savo Percivaliui senatoriaus Tafto auksinę 
statulėlę tėvo dienos proga.”

MONTREAL, CANADA

John Lewis pasakė, kad 
William Green ir Philip Mur
ray išdavė darbininkus, kai 
jie slaptai susitarė su Truma
nn nesivaryti už pilną ir aiš
kų viso Taft-Hartley įstatymo 
atšaukimą.

Murray ir Green įsižeidė. 
Abudu pareiškė — Murray 
pirmiau, Green paskiau,—kad 
jie tokio pažadėjimo Truma- 
nui nėra davę. Jie Lewisa iš
vadino melagiumi.

Bet užtenka pažiūrėti į A- 
merikos Darbo Federacijos ir 
CIO spaudą, kad Lewisui pri
pažinti tiesą. Ta visa spauda 
sušilus agituoja už Lesinski- 
Thomas bilių, kuris tik tūlus 
Taft-Hartley įstatymo nuosa
kus pakeičia, bet patį įstaty
mo branduolį palieka.

KINIJA
Žengia į Laisvę

Nacija brošiūra

ParfiŠc
D. M. ŠOLOMSKAS

Labai svarbi brošiūra, duo
da daug informacijų apie Ki
nijos pramones, gamtinius tur

ėtus, jos žmones ir apie dabai* 
ten einantį civilinį karą.

Puslapių 32, kaina 20 c.
Platintojams gera 

Kurie ims nemažiau 
kaina 15c už kopiją.

Kurie užsisakysite
kopiją prisiuntimui per 
malonėkite prisiųsti 25c 
U. S. pašto stampomis, 
TOs vertės.

Sutiko Ankstyvą Mirtį 
Naujoj Šalyj

Gegužės 21 d., po ilgos ir 
labai sunkios vėžio ligos, už
geso amžinai Marijona Bliu- 
kyte, vos sulaukusi 30 metų 
amžiaus. Velionė prieš 9 mė
nesius atvyko iš Vokietijos na
mų ruošos darbams ir, tik 
trumpa laiką išdirbusi, turėjo 
atsigulti žydų ligoninėn, ku
rioje ir mirė, čia ji neturėjo 
nieko iš artimųjų. Palaidota 
24 d. gegužės.

Amžinos ramybes jai, o ar
timiesiems ir pažįstamiems 
reiškiu užuojautą.

427 Lorimer Street 
Brooklyn 6, N. Y

Cliffside, N. JDirektorius

Eighth Ave., 
of Kings, to

the

No.

pažadėjo\ dėl
Jos vestuvės

J. J. Kaškiaučius, M. D.
530 SuhinTer Avėnue, 

Newark 4, N. J.
HUttlbOldt 2-7964

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given /that License 
GB

GEORGE WENDELKEN

is hereby given Chat License No. 
has been issued to the under-

that License No. 
to the under- 
nnd liquor at 

of lhe Alcoholic

to

■■I
___

NOTICE Is hereby given thrit Licfehse No.. 
RL 10359 has been issued to the under
tignod to sell beer, wine and llduor at 
retail Under Section 107 of ’the Alcoholic 
Beverage Control Law at 4424 Eighth Ave., 
Borough of Brooklyn; County of Kings, to 
be consumed on the premises.

HAKOlJ) G. McKENNA & 
FREDERICK WIESNER 

d,ba Hill Top Tavern

NOTICE is hereby given 
RL 6990 has been issued 
signed to sell beer, wine 
retail under Section 107 
Beverage Control Law at 586 Atlantic Ave., 
Borough oi Brooklyn, County of Kings, 
he consumed on the promises. /

HY-GOOD BAR & GRILL, Inc.

NOTICE is hereby given that Licemie No. 
GB 3969 has been issued to the under
signed to sell beer at retail under Section 
l(>7 of the Alcoholic Beyenige Control Law 
at 263 WllsoK Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be co'nsufried off the 
premises.

THEObORE 1’tlGEL

No.
GB 942 has been issued . to. the under
signed to sell beer, at retail Under Section 
JU7 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 999 Fulton St., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gra
žiai moderniškai įruošta 
mūsų šermeninė. Mūsų 
patarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

1113 Mt. Varnon St.
PHILADELPHIA, PA.

Tel. Poplar 4110

Piknikas Puikiai Pavyko
Sekmadienį, 5 d. birželio, 

vietos LDS ir LLD kuopos 
bendrai buvo surengusios 
smagų ir pilnai pavykusį pik
niką. Seniai cliffsidiečiąi tu
rėjo taip linksmą ir publika 
skaitlingą parengimą.

Piknikas buvo rengtas tiks
lu pasveikinti dienraštį Lais
vę jos gyvavimo 30-ties metų 
jubiliejine sukaktimi. Nuo pa
rengimo bus stambi nauda 
dienraščiui.

Dabar mesimės į darbą ruo- 
šimosi į • Laisvės metinį pik
niką’ liepos 3-čią. Važiuosi
me, kaip ir visados, busu.

Kazys.

August Gustas 
BELT AIRE FLORIST 

Lietuvi^ Kvietkų Pardavėjas
6762 FOURTHI‘AVE., BROOKLYN 20, N. Y.

(Kampas 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 Ave., Brooklyn, N. Y.

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

354 MARGY AVENUE, BROOKLYN 6, N. Y.
Skersai gatvės nuo ArmoTy

LIETUVIS LAISNIUOTAS GE^ABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį 

EVergreen 7-4774

Naujai išdekoruota šermenų koplyčia, kur šeimos pato
giai gali atiduoti paskutinę pagarbų savo įmylimiesiems 

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

kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui. / t
Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg 
pareikalavimo. Mūsų telefonas niekad iiėmiega.

NOTICE 
G B 959 
signed to sell beer lit . retail • under Section 
107 of the Alcoholic BeveraJrc Control Law 
lit 112 Nevins St., Borough of _ Brooklyif, 
County of Kings, to bo. consumed off 
premises. i , .

1IENRY GIiANNEMANN •

NOTICE is hereby given that License 
GB 1252 h'hs lieen Issued to the under
signed to sell beer at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 514 f)2nd ‘ St., Borough of Brooklyn, 
Codnty of Kings, to be consumed off the 
premises. " ♦

•DENA M. 1’ENN ER

Sukūrė Šeimyninį Gyvenimą
Gegužės 21 d. apsivedė Bi

rute Juraitytė su angių tau
tos vaikinu Jurgiu Palardy. 
Buvo laitai gražios ceremoni
jos, kaip bažnyčioje, taip ir 
Vytauto Klubo svetainėje. 
Jaunieji, pojauniai ir pojau- 
nės atrodė labai gražiai. Visi 
negalėjo atsigerėti jaunąja. 
Vedybinių ceremonijų laiku, 
Birutės sesutė Janina padai
navo pritakintą dainą, kas su
kėlė labai jaukią nuotaiką.

Vestuvių dalyvių buvo, ne
mažai ir nors buvo įmaišytų 
tautų, bet nuotaika buvo labai 
graži, visi linksmai praleido 
vakarą prie puikių vaišių.

Jaunieji “medaus mėnesiui” 
praleisti išvyko i New Yorką. 
t Linkiu daug laimės jums, 
Birute ir Jurgi, naujame gy
venime !

Mūsų Ligoniai
Jau labai ilgas laikas, kai 

nesveikuoja drg. Žemaitienė. 
Ji yra nejauna amžiumi. Ii 
turi silpną širdį, o prie to ir 
senatvę kamuoja.

Gegužės 21 d. nusilaužė ko4- 
ją drg. Milaknienė. Ligonė, 
rodos, randasi savo namuose.

Jau kelinta savaitė skun
džiasi' kojos skaudėjimu J. 
Nauburys. Ligonis randasi 
savo namuose.

Savaitė laiko atgal susirgo 
Stratkaitiene (jei teisingai 
pavardę parašiau). Ligonė 
randasi savo namuose. Kokia 
liga serga, neteko sužinoti.

Neseniai smarkiai susirgo 
Nele Matiūkienė. Kelis kar
tus šaukė gydytoją- . •

■ Gegužės 27 d., lipdama iš 
gatvėkario, puolė ir smarkiai 
susimušė koją drg. Stefanija 
Vekterienė. Gydytojai tiria, 
ar kaulas nebus lūžęs.

Linkiu visiems sergantiems 
greitai pasveikti.

Korespondentas.

Inžinieriaus S. Vrubliausko 
Išradimas

VILNIUS, vas. 20 d.—Vie
tinės pramonės 
technikinio biuro
S. Vrubliauskas surado būdą 
žymiam degalų kiekiui sutau
pyti: kiek pakeistos konstruk
cijos automašinos variklis su
naudoja benzino 25-30 pro
centu mažiau normos.

Su inžinieriaus išradimu su
sipažino ministerijos techni
kinė taryba, pripažinusi di
delę jo vertę bei nutarusi pri-

PEIST LANE
DRUGS, Inc

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

BROOKLYN, N. Y*

RECEPTŲ SPECIALISTAL

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

Tel. EVergreen 7-6233

MATTHEW S 
BUYUS 

(BUYAUSKAS)

426 Ųafayette St 
Newark 5, N. J

MArket 2-5172

Motinu Paminėjimas
Gegužės 22 cl. Vytauto Klu

bo svetainėje įvyko Motinų 
dienos paminėjimas, kuris 
praėjo labai mizernai: apart 
keletos dainų, kurias sudaina
vo naujai atvykę, lietuviai, 
nieko daugiau nebuvo. Moti
nos grįžo nepatenkinto$, kad 
taip prastai pagerbtos. Sako : 
“Rengėjai patys suėję selerin 
pasivaišino, o mums net ne 
žmoniško koncerto negalėjo 
suruošti.”

Daug Vestuvių
Tur būt niekad tiek daug 

nesiženijo, kaip kąd šiemet. 
Vilijos choristes ši vedybų 
“epidemija” baigia “naikin
ti.” Tik apsivedė Birutė .'Ju- 
raitytė, viena iš.bhorisčių pa
žibą, tuoj įvyks vestuvės cho
ristės Danos Tamošiūnaitės, o 
neilgai laukus neteksime dar 
dviejų chorisčių, kurios ne tik 
pranyks f iš choro, bet ir iš 
Montrealo, tai Nellie Kielaitė, 
apie kurią jau anksčiau buvo 
rašyta, o pastaruoju laiku ži
nia atėjo, kad Salė Adomo
nytė pasekė N. Kielaitę. Ir ji 
savo širdelę 
amerikonuko.

SERGA
Juozas Žilionis serga ii 

bar randasi Beuthold S. Pol
lak ligoninėje, 
landos yra 
pietų 
kare, 
ti.

Tariu širdingai ačiū visiems 
draugams ir draugėms, kurie 

• prisiuntė užuojautos, atvirutes 
laike mano ligos. Taipgi ta
riu ačiū už gėles ir dovanas. 
Visiems nuoširdžiai' dėkavoju.

Julija Šmitiene. .

PRANEŠIMAI
WOltCESTfcR, MAŠS.

ALDLD 155 kuopos susirinkimas 
įvyks pirmadienį, birželio (June) 
13 d., pradžia 7:30 vai. vakare, Lie
tuvių svetainėj, 29 Endicott St.

Dalyvaukite visi nkrlai ir atsives
kite naujų, nes yra 
reikalų aptarimui. —

(135-6)

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

TELEVISION
SHUFFLE BOARD

TELEPHONE
STAGG 2-6048

BES. TEL.
HY. 7-8681

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIUS

FUNERAL HOME
ALBERT J. B ALTON-BALTRU N AS, Manager

> (Lalsniuotas Balsam uoto j as)
Liūdesio Valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą, 
■ • x Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos

Mylimiems PaSarvoti Dovanai
660 GRAND ST. BROOKLYN, N.

• - ft .M A ' ft ft . i

a?

a
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Lietuviai Bučeriai Bėdoj
Kazys šimanskas ir jo da

lininkas K. Miksas, turį per 
ilgą eilę metų gerai įrengtą 
bučernę-grosernę 378 Grand 
St., Brooklyne, susilaukė ne 
iš savo kaltės paeinančios, ta
čiau juos piktai liečiančios 
naujos bėdos.

Bėda pas juos atėjo pavida
le naujojo ekspresinio kelio— 
nuo Meeker Ave. tilto jau 

^"atsidūrusio arti Grand Stryto. 
Kelias būsiąs tiesiamas toliau 
tuo ruožtu kuriame randasi 
jų bučemė. .Tiems reikėsią 
išsikraustyti . O kraustytis nė
ra kur — ypatingai nėra pa
kankamai erdvios vietos, kur 
galėtų susitalpinti su visomis 
mašinomis, kuriomis jie buvo 
moderniškai apsirūpinę.

Ne tiktai kad negalima gau-1 
ti vietos, bet ir užsimokėti už . 
naująją vietą, sako šimans- 
kas, reikėtų iš savo kišeniaus, į 
nes atmokestis už atimamą se
nąją vietą esanti taip menka, 
kad su ja dabartinėje patal
pos stokoje ir brangume galė
tum pasirendavoti tik kampe- į 
lį, ne erdvią krautuvę. ' (

Toji seniau netikėta ir nie
kad nelaukta problema suda
ro jiems daug rūpesčio, var
go ieškant naujų patalpų, ir 
be abejo, atneš daug nuosto
lių.

Nebuvimas saugumo yra 
mūsų visų didžiausia nelaimė.

Progresyviai Išrinkti 
Valdybon “Big Six” 
Lokale
X_________

Pirmu kartu didžiojo AFL 
International Typographical 
Unijos Lokalo 6-jo — .vadina
mo “Big Six” — istorijoje iš
rinkti progresyviai lokalo val
dybon.

Rinkimai įvyko birželio 9-tą. 
Progresyviai, stojantieji su vi- 
sašališkuoju unijos prezidentu 
Woodruff Randolph, kandida- į 
tu turėjo Francis G. Barrett. 
Jis tapo išrinktas, gavęs 4,293 
balsus. Jo oponentas, nepri- ■ 
klausomas kandidatas John J. 
Fahey gavo 3,050 balsų.

Vice-prezidentu, tačiau, ta-
po išrinktas nepriklausomųjų 
sleito kandidatas Daniel J. JI 
Newman, gavęs 4,179 balsus Į 
prieš 3,114 balsų už oponen-1 
tą William Talbot, progresy-1 
vių kandidatą.

Vykdomojon tarybon pro
gresyviai išrinko 6, oponentai 
5. Delegatus konvencijon pro
gresyviai gavo 3, oponentai 1.
‘Progresyvių programa rinki

muose buvo: reikalauti besą
lyginiai atšaukti Taft-Hartley 
aktą; sutartinai veikti visoms 
spaustuvininkų unijoms; griež
tai vykinti kontraktus ir ITU 
jurisdikciją; išsaugoti unijos 
demokratines tradicijas; rem
ti ITU nacionalės organizaci
jos veiklą, kuri yra pažangi; 
kovoti už trumpesnę darbo sa
vaitę, atmokestį atleidžiant iš 
darbo, pensijas ir už ilgesnes 
atostogas.

MATYK NAUJAUSIAS FILMAS! — IŠSI VYSTANČIĄ ISTORIJĄ.
Annapollo kkdetai gauna diplomus • Gegužinės Paradas Maskvoje.

Derby diena Anglijoj. • Danny Kaye linksmina lordus Londone.

Ir: This is America serija TPIVTU A O PV Broadway
“OUR DAILY BREAD” JLllVi E> AoO I ir 46th Street.

“It Happens Every Spring”
su RAY MILLAND * PAUL DOUGLAS 

(tas ‘‘Letter to Three Wives” aktorius) 
JEAN PETERS

“•.. originate, juokinga kdmedija. Savaitės judis.” Jack Thompson, 
Scenoje: Three Andrews Sisters. Sunday Mirror.
Ir didelė Ledinė travaganza su Arnold Shoda. <► ROXY Theatre

Pa~Ho?Bre,a,° “SORROWFUL JONES” 
žvaigždžiuoja LUCILLE BALL iš Damon Runyon apysakos 

Scenoje — asmeniška^ Louis Prima, ir jo Orkestras ' *
ir kitos žvaigždės. PARAMOUNT Times Square

Tas Smagus Piknikas Įvyks
Jau Šį Sekmadienį, 12-tą

Gal būt jūs jau skaitėte ar 
kur nors girdėjote pirmiau, 
jog šį sekmadienį, birželio 12, 
smagiai piknikaus Lindene, 
Liberty Parke, Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo nariai.

Visus skaitysiančius šį pra
nešimą prašome įsitėmyti ir 
kitiems pasakyti, jog šis pik
nikas nėra organizacijos pri- 
vatiškas, kad į jį kviečiami 
visi gražių ir smagių pramo
gų mėgėjai. LDS 3-čios Ap
skrities piknikai visuomet bū
na gražūs ir smagūs, šokiams 
gros A. Pavidžio orkestras. Į- 
ėjimas tik 50 c. (taksai įskai
tyti).

Piknikan galima vykti visai
dienai, su visa šeima, be rū- . 
pėsčio apie valgius, nes nuo 1 ;

Lokalas Vėl Nominavo 
Pažangų Vadą

Maliorių Lokalas 848 vėl 
nominavo ,Louis Weinstock, 
žymų maliorių ir bendrai dar
bininkų vadą kandidatu) į fi- 
n a n s ų sekretorius A F L 
Painters District Council 9-to.

Nominacijose už jį paduo
ta po tris balsus prieš vieną 
gautą jo oponento Eugene E. 
Stein berger.

Gavimas tiek balsų savame 
lokale, kuris yra vienu iš di
džiausių ir veikliausių unijoje, 
menama, užtikrina, kad Wein
stock ir liksis eilinių narių 
kandidatu prieš dabartinį se
kretorių Martin Rarback, ku
rio mašint? yra įsivėlusi sukty
bėse.

Rarback, progresyvių ėdi
kas, lankęsis po visus lokalus 
mobilizuoti' saviškius prieš 
progresyvius. Su juomi kartu 
lankėsi ir Samuel Lemkin, 
buvęs lokalo 442-ro preziden-, 
tas, Rarbacko dešinioji ranka . 
unijoje ir politikoje. Tai tas . 
pats Lemkinas, kuris miesto 
teismuose yra Įkaitintas už 
apsukimą miesto ant virš 
890,000 J, & B. Contractingi 
Co. kontraktuose.

To valdžios apsukimo lai
kotarpiu Lemkinas buvo tos 
firmos dalininkui Teismas 
dar nėra pasibaigęs.

Weinstock', kuris anais me
tais išvalė iš unijos vadovybės 
suktą Zausnerio mašiną, tiki
masi, gali būti išrinktu, jeigu 
eiliniai nariai tinkamai pasi
darbuos. O jie iš to turėtų 
naudos. Turėjimas unijos vir
šūnėse susirišusių su paketais, 
suktybėmis asmenų unijai ne
teikia garbės nei naudos. 
Weinstock nuo tokių apvalytų 
uniją.

Maliorių rinkimai įvyks ga
lop šio mėnesio.

Ir paties majoro brolis 
Paul O’Dwyer tapo įkaitintas 
“paneigime teismo”, kada jis 
teisme argumentavo už savo 
klijentą, kuriam jis adokatau- 
ja. Tačiau jo niekas neįkali
no — jam baudą paskirs pa
sibaigus jo klijento 1 bylai. 

valandos piknike bus galima 
gauti visokių valgių' ir gėri
mų . O jei kam atsibostų pik
nike baliavoti, gretimai yra 
miesto gražus parkas pasi
vaikščioti su prūdu maudytis. 
Netoli ir atviri laukai pasi
vaikščiojimui.

Iš New Yorko-Brooklyno 
piknikan ' patogu važiuoti 
Pennsylvania gelžkeliu nuo 
32nd St., New Yorke. Išsėsti 
Wood Ave. stotyje, Lindene. 
Už kelių trumpų blokučių bus 
Liberty Parkas, 340 Mitchell 
Ave. Pilno kelrodžio žiūrė
kite skelbime.

Pasilinksminkite p i k n i ke, 
tuomi suteikiant darbščiam 
apskrities komitetui naujos 
energijos naujiems darbams!

New Yorko Valstijoje 
Sumažėjo Uždarbiai

Vidutinė algos skalė New 
Yorko valstijos darbininko nu- 
mažėjo $2.27 vienu tiktai ba
landžio mėnesiu, ka'ip parodo 
valdinio Darbo Department© 
rekordai.

Pačiame New Yorko mieste 
tuo pat laikotarpiu uždarbiai 
nupuolė $4.12.

Numažėjo ne būtinai dėl to, 
kad tiesioginiai būtų nukapo
tos algos. Numažėjo dėl nu- 
mažėjimo darbo. Vidutinė 
darbo savaitė dabar esanti 
37.5 valandos, viena valanda 
su virš mažiau.

Vidutinis uždarbis valstijo-' 
je kovo mėnesį buvo $58.69, 
o balandžio mėnesį jau tik 
$56.42.

Vidutinis’ miestiečio uždar
bis už kovo mėnesį — $63.08, 
už balandžio — $58.96.

Valandinė mokestis valsti
joje kovo mėnesį buvo $1.52, 
o balandžio jau tik $1.50. O 
New Yorko mieste kovo mė
nesį buvo $1.69, o balandžio 
—$1.64.

Apvok avimas vidutinės al
gos daromas sudėjus mažiau
sias, vidutines ir aukščiausias 
kartu ir padalinus lygiomis. 
Aukštai lavintų ^darbininkų, 
kur unijos iškovojo geresnius 
uždarbius, yra uždirbančių iki 
šimto ir daugiau dolerių per 
savaite. Gi kitur uždarbiai 
yra visai menki, mažiau $25 
per savaitę.

MIRĖ
Petras Miskevičius, 63 metų 

amžiaus, staiga mirė birželio 
7 d.. 778 Macon St., Brook
lyne. Laidotuvės įvyks birže
lio’ i3-tą d., 10 vai. ryto, Šv. 
Jono kapinėse.

Velionis paliko nuliūdime 
sesersūnį ’Albiną Brusoką, gi
minaitį Jurgį Bartkevičių, gy
venantį Bridgeport, Conn., ir 
daugiau giminių. Laidotuvių 
apeigomis rūpinasi M. P. Bie
liausko įstaiga.

Margaret O’Hara, 77 metų 
amžiaus, mirė birželio* 7 d., 
Manor ligoninėj, Chicago, Ill. 
Kūnas bus atskrisdintas iš 
Chicagos ir 1‘aidotuvės įvyks 
birželio 11 d., Kalvarijos ka
pinėse. Laidotuvių apeigomis 
rūpinasi direktorius M. P. Bie
liauskas.

i ★
Harry Marino, 50 metų am

žiaus, gyvenęs 658 Grand St., 
Brooklyne, mirė birželio 8 d., 
Bethany Deaconess ligoninėj. 
Pašarvotas M. P. Bieliausko 
koplyčioj, 660 Grand St. Lai
dotuvės įvyks birželio 11 d., 
10* vai. ryto, Kalvarijos kapi
nėse.

Velionis paliko nuliūdime 
žmoną Evą, sūnų, dukterį ir 
du anūkus ir daugiau gimi
nių . Laidotuvių apeigomis rū
pinasi direk. Bieliauskas ir jo 
įstaigos vedėjas Albert J. Bal
trūnas.

Siuvėjų Dėmesiui!
Pagal Joint Board nutari

mą, visi mūsų siuvėjai turi už
simokėti savo nario mokestis 
(duokles) iki kovo (March) 
mėnesio 1-mos dienos, 1949 
metų.

Kurie nebus užsimokėję sa
vo nario mokesties, negaus 
mokėti už atostogas (vaca
tion).

Mūsų skyriaus ekstra susi
rinkimas (delegato rinkimai) 
Įvyks birželio 29, 1949, 7:30 
vakaro, 11-27 Arion Place, 
Brooklyne.

Skyriaus Delegatas 
CHARLES KUNDROTAS.

Darys Pėstininkams 
Tiltą

Sudaryti planai finansuoti 
statybą pėstininkams tilto nuo 
East River Drive ir 103rd St., 
New Yorke, iki Wards Is
land. Ten miestąvasis Parkų 
Departmentas Įrengia miėstie- 
čiams žaismavietę, tam yra 
paskirtas 125 akru plotas že- * *■ 
mės.

Tiltas, 958 pėdų ilgio, kai
nuosiąs $1,750,000.

Mergaitės Atrado 
Kene Banką

Leona Wasyn, 9 metų, ir Do
rothy Wagner, 8 metų, radu
sios ant E. l()th St., New Yor
ke, biotinę, pradėjo ją spar- 
dydamos ritinėti gatve. Jų 
nuostabai, iš blėtinės pradėjo 
ristis monetos. Kaip jos ten 
atsirado, kol kas tebebuvo ne- 
aišk u.

Nunešus bletinę su netikėtu 
turtu policijai, ji prirokavo 
$550. Jeigu bėgiu 6 mė
nesių neatsišąuks to turto sa
vininkai, mė^aitės atradėjos 
liksis jo savininkėmis.

PAJIEŠKOJIMAl
Aš, Povilas Astrauskas, pajieškau. 

savo brolio Aleksandro Astrausko, 
iš Paūpienų parapijos, seniau Kau
no rėdybos. Turiu svarbų reikalą, 
prašau. jo paties atsiliepti arba kas 
apie jj žinote, malonėkite pranešti, 
būsiu dėkingas. Adresas:

Povilas Astraukas, 652 10th Avė., 
New York 19, N. Y. (133-8)

W BROOKLYN «

-LABOR LYCEUMS 
W DARBININKŲ ĮSTAIGA | 
gSalės dėl Balių, Koncertų, Ban-§ 
Skietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt.3 
g Puikus steičius su naujausiais g 
£ Įtaisymais. k
E KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS | 
f? Kainos Prieinamos. S
g 949-959 Willoughby Ave. | 
| Tel. STagg 2-3842 g

‘ F?W. Shalins
(SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves 

' ' SI50 ■ 
t '

Koplyčias suteikiam nemokamai 
visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

/ I f

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue 
Brooklyn 11, N. Y. 

Tel. EVergreen 8-97,70

Pagerbs 12-kos 
Teisiamųjų Žmonas

Pirmadienio vakarą, birželio 
13-tą, Boulevard Restaurante, 
9405 Queens Blvd,, Elmhurst, 
L. L, įvyks bankietas pagerb
ti žmonas 12-kos teisiamųjų 
darbininkų vadų - komunistų. 
Pradžia 8 valandą. Rengia 
Civil Rights Kongreso moterų 
divizija.

Pokylyje kalbės Claudia 
Jones, Lillian Gates, Leona 
Thompson, Halois Morehead, 
Bessie Mitchell.

Susiderėta Baigti 
Miller Streiką
/_____________

Pikieto linijos prie L. Mill
er & Sons, Inc., šapos ir krau
tuvių tapo atšauktos praėjusį 
ketvirtadienį. Atšaukė CIO 
United Shoe Workers Joint 
Council 13th viršininkai, užti
krindami, kad unija galės su
sitarti su firma jai sutikus su 
unijos valdyba derėtis.

I
Pikietas buvo paskelbtas ge

gužės 16-tą, kompanijai atsi
sakius atn'aujinti kontraktą su 
CIO United Office and Pro
fessional Workers Lokalu 16- 

‘tu, atstovaujančių firmos raš
tinės darbininkus. Tiems pa
stačius pikietą, šapos darbi
ninkai atsisakė eiti per pie- 
kieto liniją.

Firma norėjo prašalinti CIO 
uniją, o įvesti AFL, nors dar
bininkai AFL Lokalą 153-čią 
atmetė balsavimuose.

SOV. SAJUHGON

Visai Apmokėtais 
Muitais. 
Maisto, drabužių ir 
vaistų pundeliai
apdraudžiami

l—VIET
Penki buvusieji lenkų laivo 

Batoi-y | keleiviai tebelaikomi 
Ellis Islande.

REAL ESTATE
RICHMOND HILL, N. Y.
Parsiduoda namai, visi su šiluma 

ir garadžiais, visi tušti. Mažai te
reikalaujama nešti. ,

6 kambarių, $6,000.
6 kambarių mūrinis, $7,500.
Dviejų šeimų, 11 kambarių, 
$9,990.
Dviejų šeimų, mūrinis, atskirai 
statytas, 40x100.
Turiu visokių naujų namų visose 

dalyse miesto. Taipgi turiu parda
vimui visą setą barų dėl Bars & 
Grills.

Turiu gerą pasirinkimą pardavi
mui Bars & Grills biznius nuo 
$5,000 iki $15,000.

ZINIS,
361 Union Ave., Brooklyn, N. Y.

Tol. EVergreen 4-3487.
Tel. REpublic 9-1506.

(134-6)

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y.
... . (1—2 dienomValandos: j6_8vakarais

Ir Pagaf Pasitarimais.

Telefonas EVergreen' 4-0203

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus 

: Darome ir Pritaikome Akinius::

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342
a — .^L .t. JL .y. aT*’A’ "A* rXr TF Fl*

GERIPIETŪS!
Kada norite gėry piety, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
iFrank Domikaitis

, Savininkas
1 1 < .

417 Lorimer Street 
Laisvės Name

Brooklyn, N. Y.
Kvepiančiai keptos ir virtos 

mėsos valgiai. Taipgi dar- : 
žovių ir pieninių valgių 

gražus phsirinkimas.

j Po Namus Einantieji 
Prekybininkai 
Apsuką Šeimininkes

Tūkstančiai lengvatikių šei
mininkių tarųpa apsuktos ei
nančių po namus prekybinin
ku sako Better Business Biu- 

*• f

ras, New Yorke, kuris, žino
ma, nėra priešingas prekybi
ninkų landžiojimui po barnus, 
tik nepritaria tiesioginiam ap
vogimui.

>

Biuras sako, kad bėgiu pa
starųjų šešių mėnesių einan
tieji nuo durų prie durų įvai
rūs sukčiai yra apgaulėmis iš
vilioję iš šeimininkių apie pu
sę miliono dolerių.

Louis Thiol, 65 metų, inži
nierius, rastas miręs savo bu
te, Rosedale, Queens. Jį at
rado, kuomet po savaitės ne
buvimo darbe Brooklyn© ša- 
poje nusiuntė paslą sužinoti, 
dėl ko jis neateina darban.

REIKALAUKITE KATALOGO “L”

WORLD TOURISTS nc
1845 BROADWAY (60th ST.). NEW YORK 23. N. Y. 
T c I e p ho no: Luxemburg 2-0590

BOSTON AGENTŪRA
Į IZRAELĮ - - - - 7-

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS ' 

y Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

TI TOIY^Q DID 411 GRAND STREET 
/A1I0 DAIl BROOKLYN, N. Y.

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

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISION

Peter Kapiskas ■ Tel. EVergreen 4-8174

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko ♦ 

SAVININKAI 

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS .

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 
f ■—

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITRJE

282 UNION AVENUE , BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 4-9612
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Sonja Henie į
Vėl Apvogta *

Išsiųsdama lėktuvu perga
benti į vakarus savo valizas 
su drabužiais/ .šokėja ant ledo 
Sonja Henie sakiusi, kad jos 
bagažas vertas apie $5.000. 
Tačiau kai kas turbūt geriau 
žinojo, o gal norėjo pasiten
kinti ir tų penkių tūkstantė
lių vertybėmis, nes nuvažiavęs 
į lėktuvų stotį važnyčia paste
bėjo, kad jos bagažo jau ne- 
besiranda vežime. Paėmęs jos 
bagažą, vežikas buvęs susto
jęs poroje kitų vietų paimti 
kitų keleivių bagažus.

šokėja sako, kad vienas 
sabalų kailiukų rūbas kaina
vęs $18,000, kita sabalo apy
kaklė $4,000. Kitų įvairių 
puošmenų buvę už $28,000. 
Mažai kas buvę apdrausta.

Praėjusią žiemą iš šokėjos 
apartmento viešbutyje Pierre 
buvo išvogta dveji brangūs 
kailiniai' viso vertės $28,000.

— RUMUNIJON
SIŲSKITE 
DOVANAS 

PAŠTU 
ar ORU ■

TREMONT TRAVEL BUREAU 
1160 Columbus Avenue, Boston, Mass

• Phone: Highlands 5-7252

14 Pasaulio Kampus

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

Valandos: i 1— 8 vakare
Penktadieniais uždaryta

i

Peter 
KAPISKAS

BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus

RHEINGOLD
BEER & ALES

32 Ten Eyck St.




