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Nereikalinga išpažintis.
Ką dirbate dėl jubiliejaus?
Didieji piknikai.
Apgavingas raminimas.
Nudegė nagus.

Rašo A. BIMBA

žymusis fašizmo promoto
rius Vienybėje Bronys .Raila 
rašo: “Esu -aukštai vertinęs 
ir šiandien tebevertinu buvu
sio Lietuvos . valstybės prezi
dento A. Smetonos įnašą ir 
nuopelnus Lietuvos valstybės 
ir lietuviškos politinės minties 
kūryboje.“

Bet kam ta išpažintis? Juk 
iš kiekvieno 
kinio trykšti 
laižizmas.

Railos raštų sa- 
trykšta smeton-

Laisvės administracija gerai 
populiarizuoja dienraščio ju
biliejaus rezultatus. Bet jais 
dar negalima labai pasi
džiaugti, dar per menki.

Ši trijų dešimtų metų dien
raščio sukaktis yra svarbus 
įvykis. Pažangioji visuomenė 
privalo tinkamai įvertinti.

Jubiliejinė dienraščio laida 
išeis, kaip jau paskelbta, rug
sėjo 16 d. Joje tilps vardai 
visų sukakties proga dienraš
čio sveikintojų.

M ūsų ve i k ė j ai k oi on i j ose 
nuoširdžiausiai prašomi tų 
sveikinimų parinkti.

Kiekviena organizacija bei 
draugija taip pat turėtų dien
raštį pasveikinti sukakties 
proga. Laisviečių pareiga šį 
reikalą pakelti organizacijų 
susirinkimuose.

Jau nebetoli liepos trečioji 
diena. Turėsime du metiniu 
Laisvės pikniku—vieną Brook
lyn e, kitą—May nardė, Mass. 
Nereikia nė aiškinti, kaip yra 
svarbios šios dvi iškurnės 
dipnraščiui tiek medžiaginiai, 
tiek dvasiniai. Todėl prie jų 
reikia gražiai prisiruošti,-jas 
gerai išgarsinti ir jose turėti 
daug publikos.

Dabar piknikus pasiekti len
gva. Iš visur eina traukiniai 
ir busai. 
važiuoja 
biliais.

O daugiausia su- 
privatiniais automo-
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Trumanas Nematąs 
Krizės; Nesutinkąs 
Su Ragangąudžiais
Prezid. Trumanas Nuduoda, būk Jo Valdžia Nekurstanti 
Isterijos Prieš Sovietą Sąjungą ir Progresyvius

Washington. — Prezid. 
Trumanas pasikalbėjime su 
reporteriais ketvirtadienį 
užginčijo, kad šaliai gręsia 
nedarbo krizė; todėl neža
dėjo pašalpinių darbų be
darbiams.

Kartu jis nudavė, kad 
valdžia esanti nekalta už 
dabartinę ragangaudišką 
isteriją prieš tariamus 
“raudonuosius” bei vadina
mus '‘sovietinius šnipus.” 

Šį įkarštį prieš komunis
tus ir kitus politinius pa- 
žangūnus prezidentas be
veik juokais praleido. Gir
di, panašiai buvę 1798 m. ir 
po Pirmojo pasaulinio ka
ro. Bet kaip anų laikų is
terijos atslūgo ir išdulkėjo, 
taip pranyksianti ir šian
dieninė isterija prieš raudo
nuosius.

Trumanas pasižadėjo iš
valyti iš valdžios tokius pa
reigūnus, kurie tokius įkar
ščius keltų.

Jis nupeikė kongresmanų 
Neamerikinės Veiklos Ko
miteto daromus tardymus, 
beieškant komunistų tarp 
valdininkų, ir pajuokė to 
komiteto užgaidą cenzūruo
ti kolegijų ir universitetų 
knygas. Trumanas neva ne
sutiko ir su “ištikimybės” 
priesaikų reikalavimais iš

„ m . mokytoju ir profesorių.Prezidentas Trumanas turi j J J - 1
gerai apmokamą ekonominį i Ką Daro* Pati Valdžia 
patarėją. Tuo patarėju yra ■ Bet pati Trumano val- 
Dr. Nourse, vėtytas ir mėty- M^ia varė per "ištikimybės”, 
tas ekonomistas. Taip jis gar- gerengą 2,000,000 valdinių 
sinamas. Jo žodis imamas už 
gryną pinigą.

Ir štai šis įgudęs “filoso
fas“ aną dieną pateikė mums 
mūsų šalies ekonominės padė
ties vaizdą. Tiesa, girdi, jau 
turime tris milijonus ir • du

darbininkų - tarnautojų.
Jo valdžia palaiko tokius 

“raudonųjų” ragangau- 
džius, kaip generalį proku
rorą Tomą Clarką ir FBI 
slaptosios policijos direkto
rių J. Edgarą Hooverį.

Pati valdžia patraukė 
teisman 12 Komunistų Par
tijos vadų neva už suokal
bį “jėga ir prievarta nu
verst Jungtinių Valstijų 
valdžią.”

Su Trumano žinia yra 
gaudomi ir deportavimui 
skiriami sveturgimiai dar
bininkų vadai.

Jo valdžia paveikė Kong
resą, kad įkurtų ir naują, 
slaptingiausią politinių šni
pų įstaigą, kuriai be jokių 
atskaitų galima išleisti mi- 
lionus dolerių.

Bet tokių valdžios veiks
mu Trumanas nevadina is
terijos kėlimu prieš Sovie
tų Sąjungą, prieš komunis
tus ir kitus kairiuosius.

Gal Susitarsią Keturi 
Didieji dėl Austrijos

rfong Konge Suburta 13,000 
Angių Armijos

Hong Kong. — Anglija 
susiuntė jau 13,000 kariuo
menės į Hong Kongą, savo

šimtu tūkstančių bedarbių. Jų koloniją pietiniai - rytinia
me Kinijos kampe. Anglai 
žada ginti Hong Kongą, jei 
kinų komunistai mėgintų jį 
užimti.

turėsime dar daugiau. Su 
vasaros karščiais iii gali pa
sidaryti jki keturių milijonų 
ir dviejų šimtų tūkstančių.

Bet nusigąsti nereikia. De
presijos pavojaus dar nebus ir 
jos nesimatp. Visi nusiramin
kite ir miegokite ramiai. Mie
gos ir ponas ekonomistas 
Nourse’

Paryžius.—Spėjama, kad 
gal susitars dėl taikos su 
Austrija Keturių Didžiųjų, 
užsieniniai ministrai —■ A- 
merikos, Sovietų, Anglijos 
ir Francijos.

Jie vėl slaptai svarstė 
traukinių važiavimo atida
rymą tarp vakarinės Vo
kietijos ir Berlyno. Trauki
nius sustabdė priešsovieti- 
nis socialdemokratų ir fa- 
šistuojančių vokiečių gele
žinkeliečių streikas vakari
niame Berlyne.

Keturi Didieji nutarė už
baigt savo konferenciją at
einantį pirmadienį.

Ex-Valdininkelis Wadleigh 
Sakosi ‘‘Šnipavęs”

Jam miegoti lengva ir gera. 
Jis berods gauna apie dvide
šimt penkis tūkstančius dole
rių algos — daugiau, ar ma
žiau. Svarbu, kad jis algą 
gauna ir su nedarbo šmėkla 
kovoti neturi reikalo. Todėl 
jis ramia sąžine gali apga- 
vingai filosofuoti ir nedarbu 
grūmojančius piliečius ramin
ti. Jam už tai prezidentas 
riebiai apmoka.

Apsimaskavę Kukluksai 
Nuplakė 3 Negrus

Birmingham, Alabama.— 
Gauja apsimaskavusių ku- 
kluksinių fašistų pagrobė iš 
namų negrą B. G. Stovall’ą, 
karo veteraną, ir žiauriai jį 
nuplakė, kirsdami 20 bizū
nų.

O praeitą savaitę kukluk
sai nuplakė vieną negrą ir 
senyvą negrę, nesakydami 
kodėl.

Kukluksai grasino vėl 
“atsilankyti”, jeigu nuplak
tieji pasiskųs policijai.

Aną dieną filmų pramonės 
magnatas Jack L. Warner 
garsiai pąsiskelbė, kad jis 
tuojau, padarys filmą iš kar
dinolo Mindszenty gyvenimo.

Bet kodėl dabar tokia ty-( 
la? Kur dingo tas Jack War- 

K nerio filmas?
“Hollywood Memo” prane

ša, kad Warner nusvilo nagus, 
pasigyrė per anksti, 
simiegojo, 
kardinolas Mindszenty 
piktas

Athenai, Graikija. — Ka
rinis monarchistų teismas 
pradėjo tardyti B asilių 
Markenizisą ir kelis kitus 
demokratinius graikų va
dus.

Kai “iš- 
jis sužinojo, kad 

yra 
anti-semitas, didelis

žydų ėdikas. O Jack Warner 
pats yra žydų kilmės kapita
listas. Jo sąžinė, matyt, dar 
nėra visiškai sugedus. Todėl 
filmas mirė pirma, negu už
gimė.

New York. — Savano
riai atėjo- į federalį teismą 
Henry Julian Wadleigh, 
buvęs ūkinis valstybės de
partment© patarėjas, ir liu
dydamas sakė, kad jis 
1936 - 1939 m., girdi, neš- 
davęs valdžios sekretus 
Whittakeriui Qhambersui, 
esą, kad perduotų juos "So
vietų agentam” Washingto
ne.

Šis Wadleigh’o liudijimas, 
sakoma, pastiprinęs val
džios bylą prieš Algerį His- 
są, buvusį valstybės depart- 
mento pareigūną.

Chambers, pats sau prieš
taraudamas, pasakojo, kad 
Hiss pristatydavęs jam val
dinius dokumentus, ku
riuos, Chambers perduoda- 
vęs tūlam "Sovietu agen
tui.” x

Hiss teisiamas už "krei
vą priesaiką” dėl tP, kad 
federalei grand džiūrei pa
reiškė, jog niekam nešnipa- 
vo, o po 1937 m. sausio 1 d 
jau niekuomet 
Chamberso.

*
i
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Grupė veteranų, Liaudies Žygio i Washingtona daly
vių, kurie buvo nuvykę reikalauti valdžios ir kongreso 
pratęsti veteranams nedarbo laiku atlyginimą. Mo
kėjimo po $20 per savaitę bedarbiarris patvarkymas 
baigiasi gale Šio mėnesio. Šimtai tūkstančiu bedarbių 
veteranu liktųsi be jokiu pajamų pragyvenimui, jeigu 

toji mokestis nebus pratęsta.

Aukse. Teismo Teisėjas 
Atmetė Gates Apeliaciją

ŠaliesWashington.
Aukščiausiojo Teismo Tei
sėjas Robertas H. Jackson 
atmetė (komunistų vado 
John Gates apeliaciją — 
paleist jį už užstatą iš ka
lėjimo New Yorko.

Federalis..apskrities tei
sėjas Medina 30 dienų įka
lino Gatesą, Daily Worke- 
rio redaktorių, už tai, kad 
Gates atsisakė išduoti kitų 
komunistų vardus.

Plieno Trasias Atmeta 
CIO Reikalavimą Pensiją

Pittsburgh, Pa. —United 
States Plieno Korporacija 
atmetė CIO unijos reikala
vimą, kad samdytojai savo 
lėšomis įvestų $150 pensi
jas per mėnesį Rusenusiems 
ir praradusiems sveikatą 
[darbininkams.

Korporacija priešinasi ir 
reikalavimui pakelti darbi
ninkams algas, bet dėl to 
ketina derėtis su unija; sa
ko, jog biznis smunka.

Senoji CIO Plieno Darbi
ninkų Unijos sutartis su 
korporacija baigsis liepos 
16 d. Jeigu nebus iki tol su
sitarta, tai ■ gal sustreikuos 
170,000 jos darbininkų.

Kiny Liaudies Armija 
Paėmė Futingą

i ___ ,

Kanton, Kinija. — Kinų 
komunistų - liaudininkų ka
riuomenė užėmė tautininkų 
miestą - tvirtovę Futingą, 
Fukien provincijoje. Futin- 
gas yra už 20 mylių 
šiauriniai - rytinio 
pajūrio.

Liaudies Armija 
ja link Kantono, 
daugumas tautininkų val
džios narių jau pabėgo į 
Čungkingą, vakarinėje Ki
nijoje.

nuo
Kinijos

žygiuo- 
is kurio

Sacramento, Calif. — 
Valstijos seimeliui įneštas 
bilius reikalauja, kad mo- 

. <kyklų pareigūnai prisiektų, 
nematė jbg jie priešingi komunistų 

judėjimui.

pir-Gateso advokatai 
miausiai kreipėsi į srities 
apeliacijų teismą New Yor
ke, kad paliuosuotų Gatesą 
už paranką. Bet 
teismas vis delsia.

Aukščiausiojo 
teisėjas Jackson,
pareiškė, jog esą neįrodyta, 
kad federalis srities teis
mas New Yorke per lėtai 
veikia. Todėl Jacksonas ir 
atmetė Gateso apeliaciją.

srities
I

Teismo 
tačiaus,

Čechoslovakija Suėmė Du 
Priešus Klerikalus

Praga. — čechoslovaki- 
jos policija areštavo arki
vyskupo Josefo Berano 
kanceliarijos vadą ir vieną 
kunigą. Jiedu gamindavo 
lapelius, šaukiančius prie
šintis čechoslovakų Liau
dies Respublikos valdžiai. 
Suimta ir mašinėlė, kuria 
jiedu spausdindavo tuos 
kurstymus.

Amerikiniai korespon
dentai sako, kad pastatyta 
policija ir prie arkivyskupo 
palociaus. Jis yra kartoti
nai atsisakęs pareikšti išti
kimybę liaudiškai valdžiai; 
ragino ir savo kunigus 
žadėt jai ištikimybės.

Aulo. Fabrikantai 
Numato Krizę

ne-

Mo-Detroit., — General 
tors Automobilių Korpora
cijos direktorių pirminin
kas Alfred P. Sloan sakė:

— Kiek aš įžiūriu, tai 
smunka auto, darbai, bet 
"labai tvarkiai smunka.”

General Motors preziden
tas C. E. Wilson sutiko su 
ta nuomone, pridurdamas:

— Matyt audros (krizės) 
ženklai vienur bei kitur.
Čechoslovakijos - Rumuni- 
/jos Draugiškumo Savaite

Praga. — £echosl'ovakų 
vyriausybė paskelbė Čecho
slovakijos - R u m u n i j os 
draugiškumo savaitę. Atvy
ko Rumunijos valdžios ir 
armijos pasiuntiniai, kurie 
dalyvaus tos savaitės iškil
mėse.

Dienraščio XXXI. c*

Senatas Užgyrė Tafto 
Priesaikas prieš 
Komunistus
Tą Nutarimą Padarė Viso tik 11 Senatorių; Demokratai 
Ir Republikonai Remia Teismą Drausmes prieš Streikus

Washington. — Demok- | Taftinis pataisymas, ta- 
ratai ir republikonai sena-jčiaus, nereikalauja priesai- 
toriai užgyrė jau ketvirtą1' 
Tafto įneštą pataisymą tru
maniškam darbo biliui. Šis 
pataisymas reikalauja, kad 
darbo unijų vadai ir sam
dytojai prisiektų, kad 
nieko bendra neturi su 
munizmu nei fašizmu.

Fašizmas suminėtas 
dėl svieto akių, neva dėl be
šališkumo.

Tą republikono senato
riaus Tafto pasiūlymą už
gyrė visai skystas Senato 
posėdis, kuriame dalyvavo 
tiktai 12 senatorių. Jam pa
sipriešino tik vienas demo
kratas senatorius James 
Murray. 11 kitų — demo
kratai ir republikonai — 
balsavo už šį posmą, perim
tą iš streiklaužiško Tafto- 
Hartley’o įstatymo.

(Pilnas senatorių skai
čius yra 96. Kur buvo visi 
kiti, kuomet 11 darė tą ta
rimą?)

Waitkus Išgysiąs, 
Sako Daktarai

jie 
ko-

tik

Chicago. — Eddie Wait
kus, lietuvis žymusis Phil
lies beisbolininkas, išgysiąs, 
kaip lemia daktarai Illinois 
Masonic Ligoninės. Jis bu
vo pavojingai pašautas 
krūtinėn.

Šovikė Rutha Steinhagen, 
19 metų mergina, areštuota 
ir po $25,000 užstatu laiko
ma teismui. Ji, 'sakoma, gai
lisi kriminalinio savo žygio 
ir Jinki, kad Waitkus išgy
tų.

Bus tiriamas ir jos pro
tas ar beprotystė.

Audėją Vadai Nereikalauja 
Algos Pakėlimo

New York. — Jungtinės 
Audėjų Unijos vadai pa
reiškė, kad jie nereikalaus 
pakelti algą tiem darbinin
kam; pasakojo, kad silpnai 
einąs audyklų 'kompanijų 
biznis.

Franc. Valdžia Pasi
duoda Franko Cenzūrai

Paryžius. — Ispanijos. 
Franko fašistų valdžia rei
kalavo, kad Francija už
draustų skelbti nepatinka
mas Frankui žinias per Pa
ryžiaus radiją.
, Francijos valdžia paten
kino tą reikalavimą ir už
gynė priešingus Frankui 
radijo pranešimus.

Washington. — CIO ir 
Darbo Fėderacijos advoka
tai išnagrinėjo ir pasmerkė 
23 pataisymus, kuriuos re- 
publikonas senatorius Taf
tas perša trumaniškam 
darbiniam Thomaso biliui.

kų iš tokių didžiųjų biznio 
organizacijų, kaip Naciona- 
lis Fabrikantų Susivieniji^ 
mas ir Visašališki Verslo 
Rūmai.

Pramonių Užėmimas ir 
Indžionkšinai

Senatas ėmė svarstyti dar 
vieną Tafto pataisymą val
diniam Thomaso - 
kio biliui. Taftas 
reikalauja įgalinti 
užimti svarbiąsias 
nes, jeigu jose kiltų strei-' 
kas, ir liepti darbininkams ' j 
dirbti, kaip pagal karinius 
įstatymus; o jeigu jie ne
grįžtu darban, tai panaudo
ti indžionkšinus — teismų . 
drausmes prieš juos.

Darbinis valdžios bilius 
neva nereikalauja indžionk- 
šinų. Trumaniškas demok
ratas Paul Douglas siūle 
duoti valdžiai galią tiktai 
užimti ‘'svarbias sveikatai 
ir šalies gerovei” pramones, 
kur darbininkai sustreikuo
tų. " ' *

Tačiaus* ir Douglas pri
pažino, jog valdžioš bilius 
taip sutaisytas, kad prezi
dentas galėtu ir teismų 
drausmes naudot prieš ne- 
grįžtančius darban strei- 
kierius po tokių pramonių 
perėmimo į valdžios ran
kas. " •

Republikonų vadas sen. 
Taftas trina rankas is 
džiaugsmo, kad demokra
tai į savo darbinį bilių per
kelia vieną po kitam prieš- 
unijinius paragrafus iš 
Tafto - Hartley’o įstatymo.

O Trumanas su savo par
tija prezidentiniame rin
kimų vajuje buvo pasižadė
ję panaikinti Tafto-Hart- 
ley’o jstatymą ir sugrąžinti 
Wagnerio įstatymą.

Lesins- 
atvirai 
valdžią 
pramo-

Nepavyko įkalini 
Komunistą Advokatą

Los Angeles. — Teisėjas 
Pierson Hall reikalavo, kad 
komunistų advokatas Ben 
Margolis pasakytų, ar jis 
pats yra komunistas. Mar- 
gblis atsisakė. Tada teisė
jas siuntė Mąrgolį kalėji- 
man, esą, už 'Teismo panie
kinimą”.

Tad atėjo' teisman 40 ad
vokatų, užprotestavo prieš 
sauvališką teisėjo pasielgi
mą ir pareikalavo paliuo- 
suot Margolį. Taip Margo
lis ir paleistas.

Adv. Margolis atstovau
ja 21 Los Angeles pilietį, 
kurie buvo įkaitinti bei ka
lėj iman pasiųsti už taip kad 
nesutiko teismui išduot ki
tų komunistų.
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ORAS.—Būsia lietaus

Roma. — 400,000 Italijos 
audėjų rengiasi streikuoti, 
jei bus atmestas jų reikala
vimas pakelti algą.
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Be Jokio Plano, Be Aiškesnio Numatymo!
Iš Washingtono valdinių šaltinių išplaukia žinių, jog 

birželio mėnesį bedarbiu skaičius šalyje pakils ligi 4,000,- 
000.

Kaip žinia, prieš porą Savaičių iš to paties Washingto
no buvo skelbta, jog šalyje yra 3,300,000 bedarbių.

Jeigu šį mėnesį turėsime bedarbių 4,000,000 tai, vadi- 
si, jų skaičius bėgyje trijų-keturių savaičių pakils 700,- 
000.

Mes jau esame rašę, jog valdinės mūsų krašto įstaigos, 
sudarančios bedarbių skaičius, yra pernelyg konservaty- 
vės.

Tai įrodė ir kitos įstaigos, ypačiai darbo unijos.
Darbo unijos skelbia, jog prieš porą savaičių šalyje 

bedarbių buvo tarp 5-6 milijonų. Ir tai labai galimas 
n daiktas. Jeigu nedarbas plėsis, jeigu bedarbių skaičius 

didės net ir valdinių šaltinių numatomais tempais, tai 
galima suprasti, prieš kokią rimtą padėtį mūsų kraštas 
greit turės atsistoti!

Tuomet, kai nedarbas auga, tai, rodosi, mūsų vyriau
sybė, mūsų Kongreso vadai, mūsų pramonės lyderiai- 
savininkai turėtų rūpintis, turėtų išdirbti kokius nors 
planus nedarbui sutikti, depresijai mažinti, bedarbiams, 
likusiems be algų, be įeigų, padėti.

Deja, nieks jokių planų, jokių tolimesnių “numatymų” 
neturi ir nesistengia įgyti. Viskas palikta “Dievo va- 

' liai” — milijonai bedarbių, kaip anais Hooverio laikais, 
— kai užbaigs įgytas sutaupąs, bus priversti eiti į patil
tes, į “Trumanvilles”.

Kapitalistai, turčiai, visokie “mokslininkai - ekonomis
tai”, visokie aukšti valdininkai, visokie specialistai — 
nieks šiandien nebegali pasakyti, kas bus už pusės metų 
arba už metų! Visi, pasirodo, yra akli, — jie didžiuojasi 
ir daug žino tik tuomet, kai viskas vykstą geru keliu, kai 
nėra krizės.

• Ką tai parodo? i
•Tai parodo, jog kapitalistinė sistema yra beplanė ir 

ji negali būti planinga, nes čia kiekvienas kapitalistas 
Veikia “pagal savo razumą”, 6 kadangi stambiesiems ka
pitalistams dirba dažnai šimtai tūkstančių darbininkų, 
tai ir pastarųjų likimas dažnai tampa tragiškas tik dėl 
to, kad jų samdytojo “razumas buvo durnas.”

Ir panašiai esti su visos šalies darbininkais, dirban
čiais, žinoma, paskyriems samdytojams.

Samdytojai kiekvienas veikia “pagal savo razumą”, be 
tolimesnio numatymo, valdžia, saugodama privatinės 
nuosavybės principą, taipgi neturi plano ateičiai. Viskas 
eina gaivališkai.

Dėl to šiandien Amerikoje nieks negali pasakyti, ką 
rytojus mums atneš?

Va, kodėl apsišvietę darbininkai ir sako, jog kapita
listinė sistema — beplanė sistema, jog tik socialistiVė 
santvarka gali iš anksto nūstatyti visam šalies ūkiui pla
nus, pagal kuriuos nedarbui, depresijai'vietos negali bū
ti.

New. Yorko valstijoj jau 
yra 535,§75 bedarbiai, ku
rie gauna nedarbo pagalbą. 
Tai apie' 200,000 daugiau, 
kaip šiuo laiku buvo-metai 
atgal.

Nedarbą gimdo kapitalis
tinė sistema, tai jos nuolati
nė yda. Bet ją dar daugiau 
didina “šaltasis karas” ir 
Trumano administracijos 
nusifetatymas linkui Tarybų 
Sąjungos įr liaudiškų res-

Trumanas ir jo politikai 
nenori parduoti mašinefijos 
ir kitų reikmenų Tarybų 
Sąjungai ir demokratinėms 
respublikoms — Bulgarijai, 
Vengrijai, Lenkijai, Rumu
nijai, Čechoslbvakijaų Al
banijai. Nenori parduoti, 
nes mano, kad tas trukdys 
tų šalių atsistatymui po 
karo.

Bet lazdą turi du galu — 
vienu kenkia toms šalims, 
kitu tvoja patys sau. Jung
tinės Valstijos yra industri
nė šalis — turi daug fabri
kinių dirbinių išvežti į ki
tas šalis. Sovietų Sąjunga 
ir demokratinės respubli
kos galėtų daug mašinų ir 
kitų dalykų pirkti.

Iš Maskvos rašo kores
pondentas Mr. H. E. Salis
bury, ’ kad ten žurnalas- 
“Nauji Laikai” rašo: Jeigu 
Jungtinės Valstijos paimtų 
darban milioną bedarbių, 
paleistų tuos fabrikus, ku
rie dabąr stovi, tai Sovietų 
Sąjunga 
kratinės/ respublikos išpirk
tų jų dirbinius. Reiškia^ mi- 
lionas bedarbių tuojau gau
tų darbo, o tos šalys gautų 
tų reikmenų, kurie joms 
reikalingi. Bet negi Mr. 
Trumanas priims tokį pa
siūlymą?

Nedarbas kerta jau ir per 
Wall Stryto milionus. Tik 
viena diena 1,340,000 Šerų 
įvairių korporacijų nupuolė 
ant $4,000,000. Kaip kurie 
į dieną nukrito net po $7. 
Atrodo, kad artinasi bank- 
rūtų banga. Tas pirmiau
siai kirs per smulkius biz
nius.

Washingtone ekonomistai 
nusiminę, kad dabartinis 
nedarbo križis yra panašus 
į džiovą — laipsniškai, bet 
nuolatos auga. Net prezi
dento Trumano ekonomistai 
■patarėjai mano, kad jau ša-

ir liaudies demo-

Italijoje streikuoja laukų 
darbininkai, reikalaudami 
geresnių darbo sąlygų ir 
žmoniškesnių algų. Reakci
nės vyriausybės policija 
šaudė į streikieriūs, keturis 
darbininkus užmušė ir šim
tus sužeidė. Policijai pade
da apsiginklavę ponai ir 
buožės.

Irane reakcinė valdžia 
moka pinigus kurdų vadam 
už teriojimą unijų ir darbi
ninku vadu. Sakoma, kad
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Jungtinių Valstijų atstovas 
buvo pasikvietęs tūlus kur
dų vadus pas save 
gerbimui.

Meksikoje plačiai 
ma apie prakasimą
iš Ramiojo Vandenyno nuo 
Salina Cruz į Atlanto Van
denyną. Kanalas turėtų 
apie 140 mylių ilgio. Jis iš 
New Yorko sutrumpintų 
kelionę į Ramųjį Vandeny
ną ant 2,040 mylių.

Suomijoje socialistų val- 
v____v... .. ...7 „ . džia vos nesusmuko. Seime
lyje yra 4,500,000 bedarbiui už pasitikėjimą gavo 94 
ir jų .kiekis nuolatos auga. Į balsus, o prieš balsavo 92.

Anglija jau spardos prieš ’ 
Marshall© plano patvarky
mus*. Mat, pagal tą planą 
visos tos šalys, kurios gau
na “pagalbą,” tai turi lai
kytis tokios pat politikos,, 
kaip laikosi Washingtonas. 
Taigi, Anglija negali vesti 
plačią prekybą su Tarybų 
Sąjunga ir liaudies demo
kratinėmis šalimis. Gi‘An
glija yra industrinė •šalis. 
Todėl ji reikalauja, kad bū
tų nuimti tie suvaržymai, 
kad ji galėtų plačiau biznį 
vesti, kitaip jai blogai.

Argentina yra padarius 
prekybos sutartį su Angli
ją, pagal kurią ji daug mė
sos pristatys į Angliją, o iš 
Anglijos pirks sau reikalin
gų dalykų. Prieš tą sutartį 
protestavo Mr. Trumano 
vyriausybė. Bet Argentina 
protestą atmetė ir jos spau
da kietai išstojo prieš Wall

z Keista, Ar, Ne?
Amerikos vyriausybė jait ne kartą įsikišo į darbinin

kų - samdytojų ginčus ir, atvirai vienšališkai, atsistojo 
į samdytojų pusę, paneigdama darbininku interesus.

Mūsų vyriausybė andai sulaužė geležinkeliečių strei
ką, sulaužė angliakasių streiką ir visa tai padaryta “va
dovaujantis visos šalies interesais.”

Prancūzijos valdžia taipgi jau ne vieną darbininkų 
streiką sulaužė — pavyzdžiui angliakasių streiką prieš 
virš vienerius metus.

Anglijos, darbiečių valdžia, — ir toji laužo darbininkų 
streikus, kur tik gali ir kaip tik gali.

Bet štai, Berlyne sustreikuoja transporto geležinkelių 
darbininkai — apie 12,000 jų. Ką gi daro šitų trijų kraš- 
tų^valdžios tuo atžvilgiu? *

Jos tąjį streiką remia, o remia jį todėl, kad, girdi, jis 
atsuktas prieš T. Sąjungą!

Girdėjome, jog tąjį berlyniečių streiką remia finansiš
kai ir moraliai ir Amerikos CIO ir ADF., kurios atsisa
kė remti Amerikos darbininkų streikus, kuriuos val
džia laužė, kurios atsisakė remti Francūzijoš darbininkų- 
angliakashj streiką.

Bet ar Berlyno streikas yra iš tikrųjų prieš Tarybų 
Sąjupgą? Ne! Tai streikas, kuris vyriausiai kenkia pa
tiems Berlyno gyventojams. Tai streikas, beje, sugalvo
tas sočial-demokratų, atsidavusių “kūnu ir dūšia” “Va
karams.”

i Reiškia, tik 2 balsai ją iš
gelbėjo, bet ar ilgam?

Tarybų Sąjtingon buvo 
atsilankęs amerikietis dai
nininkas Paul Robesonj ku
ris gražiai buvo priimtas. 
“Pravda” kaltina, kad Ber
lyno geležinkeliečių streiką 
suorganizavo Anglijos ir 
Wall Stryto valdonai, kad 
“turėti kazyrę” keturių mi
nistrų konferencijoj.

Sovietų Sąjungos vyriau
sybė atmetė Anglijos ir 
Jungtinių Valstijų protes
tus Bulgarijai, Rumunijai 
ir Vengrijai reikale nuteis
tų kunigų. Sovietai sako, 
kad tai būtų kišimasis į tų 
šalių vidaus reikalus. So
vietai sako, jog gėraį kad 
fašistus ima už sprando, to 
reikalauja ir taikos sutar-

Galimas daiktas, kad tos rūšies streiką paremtų (o 
gal ir remia) net ir kardinolas Spellmanas, kūris neper
seniai sulaužė duobkasių streiką New Yorke!

Jeigu Amerikos darbininkų priešai, jeigu Prancūzijos 
darbininkų priešai remia berlyniečių „ transportaciios 
darbininkų streiką, tai galime aiškia suprasti, jog tas 
streikas tarnauja ne darbininkams!

Stryto diktatūrą.
Bulgarija reikalauja iš 

Jugoslavijos, kad tuojau pa- 
liuosuotų 10 bulgarų, kurie 
buvo suimti pasienyje. Iš 
Komunistų Partijos išmes
tas T. Kostovas, kurį kalti-

Čechoslovakijoj laukia 
gero javų derliaus. Jau 335 
kunigai pasisakė, kad jie 
laikysis išvien su liaudies 
demokratine vyriausybe, tai 
yra, neklausys Vatikano 
įsakymų prieštarauti liau
dies valdžiai.

Kinijoj Liaudies Išlaisvi
nimo Armija persigrupuo
ja naujiems žygiams^ kad 
jau galutinai išlaisvinus 
Kiniją/ Sakoma, kad reak
cininkai dar turi 1,000,000 
kareivių piet - rytinėje - va
karinėje Kinijoje, bet tarpe 
jų komandierių nėra Vienin
gumo.

Liaudies Išlaisvinimo Ar
mija priėmė, naują vėliavą, 
kuri yra — raudona, su 
penkiakampe geltonos spal
vos žvaigžde ir S4—! nume
riais, kurie reiškia datą, 
kada ši armija organizavo
si, tai yra, 1 d. rugpjūčio.

Frakcijoj sustreikavo mi- 
lionas visuomeniško patar
navimo darbininkų, kaip 
tai: telegrafo, telefonų, ra
dijo, pašto ir kitų. Reakci
nė vyriausybė atsisakė iš
pildyti darbininkų reikala
vimą pakelti algas.

Graikijoj demokratiniai 
partizanai ištaškė reakcines 
jėgas Gratnma kalnų srity
je. Sakoma, kad monarcho- 
fašistai aplaikė*vieną iš di-

jų pa-

kalba- 
kanalo

Anglų “Socialistai” Išbrau
kė Du Kairiuosius Narius

Blackpool, Anglija. —De
šinieji Anglų Darbo Parti
jos (“socialistų”) suvažia
vime .išbraukė iš partijos 
kairiiiosiūs Konnį Zilliacu- 
są ir L. J. Splley, Anglijos 
seimo narius.

(Pabaiga)
Krikščionių demokratų 
viešpatavimas

Po Didžiosios Spalio so
cialistinės revoliucijos, iš
vadavusios iš vergovės vi
sas gyvenusias joje tautas, 
lietuvių tauta sunkioje ir 
nelygioje kovoje su kapita
listiniais kontrrevoliuciniais 
elementais ir užsienio in- 
terventais nesugebėjo išlai
kyti savo, laisvės įr nepri
klausomybės. Lietuva pate
ko į vergovę klerikalams, 
valdžiusiems ją iki 1926 m. 
Krikščionys demokratai su 
krupavičiais, Staugaičiais, 
bistrais priešakyje, panai
kino visus Lietuvos liau
dies laimėjimus ir pasireiš
kė kaip aršiausieji Lietuvos 
darbo žmonių priešai, kaip 
ištikimiausieji kapitalistų, 
dvarininkų ir buožių inte
resų gynėjai. . Žemės “re
formą” jų buvo įvykdyta 
tik dvarininkų naudai, pa
darant didžiausią žalą be
žemiams ir mažažemiams 
valstiečiams: dvarininkų
saujelei buvo palikta apie 
700 tūkstančių hektarų že
mės, tai yra beveik toks 
pat žemės plotas, kokį val
dė 150 tūkstančių mažaže
mių valstiečių. Apie 50 tūk
stančių gi bežemių valstie
čių visai negavo žemės.

Krikščionys demokratai 
j uždarė darbininkų spaudą, 
persekiojo darbininkų or
ganizacijas, .areštuodavo 
pažangiuosius miestų ir 
kaimų darbo žmones. Jie 
parengė sąlygas fašistinei 
smetoninei diktatūrai, į- 
vykdytai 1926 m. krikščio
nims demokratams pade
dant. Ir toliau Lietuvos ka
talikų dvasininkai uoliai 
bendradarbiavo su smetoni
ne fašistine vyriausybe, pa
dėdami jai su bažnyčios ir 
religijos pagalba pavergti 
Lietuvos liaudį.
Klerikalų vaidmuo hitleri
nės okupacijos laikais

Kruvinomis hitlerinio re
žimo dienomis Lietuvos ka
talikų bažnyčia ir jos at
stovai džiaugsmingai suti
ko fašistinius budelius. 
Taip, 1941 m. liepos 21 d. 
Kauno arkivyskupas Juo
zapas Skvireckas, vyskupo 
pavaduotojas Vine entas 
Brizgys ir geenralipis vika
ras pralotas Kazimieras 
Šaulys pasirašė kreipimąsi 
į lietuvius, ragindami juos 
padėti fašistiniams bude
liams ir paskelbė per radi
ją padėką Hitleriui “už 
Lietuvos išvadavimą.”

Tuo metu, kai visos Ta
rybų Sąjungos tautos, ta
me tarpe Lietuvos liaudis, 
be galo sunkioje kovoje su 
fašistiniais grobikais gynė 
savo garbę.ir nepriklauso
mybę, Lietuvos katalikų 
dvasininkai uoliai padėjo 
fašistams smaugti,. naikinti 
lietuvių tautą, tikėdamiesi 
tokiu būdu grąžinti kapita
listų ir dvarininkų valdžią 
Lietuvoje.
1942 nr? kovo 2 d. arkivys

kupas Skvireckas šventva
giškai ragino < Lietuvos gy
ventojus “Kristaus - tai
kintojo ir katalikų bažny
čios vardu” “rinkti metalo 
gaminius, reikalingus vo
kiečių karinei pramonei.”’ 
Dar didesnį pardavikišku- 
mą parodė vyskupas Briz
gys, Kauno kunigų semina
rijos ’rektorius Petraitis, 
buvęs katalikiškos sąjungos 
pirmininkas Juozas Leimo- 
nas ir kiti, .kurie .ragino 
Lietuvos jaunimą stoti į 
žudikiškos hitlerinės ka
riuomenės eiles.

Kruvinose rolėse
Kai kurie Lietuvos kata

likų dvasininkai, religijos 
atstovai, nepasišlykštėjo at
likti vokiečių . okupantams 
patį biaurųjį, kruviną dar
bą. Jie buvo hitleriniu au
kų taip vadinamų “teismų” 
primininkais. Jiems pade
dant Lietuvoje buvo nu
kankinta, sušaudyta ir nu
daryta į Vokietijos vergo
vę daugiau kaip 400 tūks
tančių tarybinių karo be
laisvių ir taikių Lietuvos 
darbo žmonių. Lietuvių tau
ta niekuomet neužmirš Pa
nerių ir IX forto aukų, ne
užmirš taikių gyventojų 
žudymų, kankinimų, pasi
tyčiojimo ir smurto hitleri-. 
nės okupacijos metu, nepa
mirš vykdytos baisios Lie
tuvos gyventojų išnaikini
mo politikos, siekiant pa
versti Lietuvą vokiškąja 
“Ostlando” provincija. Ne- 

i galima užmiršti ir tai, kad 
: šiuos pavergimo planus 
vykdyti ir Lietuvos gyven
tojus naikinti aktyviai pa
dėjo kartu su aršiausiais 
Lietuvos liaudies priešais— 
lietuviškaisiais - vokiškai
siais buržuaziniais naciona
listais ir reakcinė katalikų 
dvasininkija. Visa tai ji da
rė dievo vardu, norėdama 
išsaugoti savo viešpatavi
mą.
Dvasininkijos vaidmuo 
pokariniu laikotarpiu

Ir pokariniu laikotarpiu, 
kai Lietuvos liaudis atkak
liu kūrybiniu darbu atku
ria vokiškųjų okupantų su- > 
griautą respublikos liaudies { 
ūkį, reakcinė katalikų dva
sininkija, savo žvėriškame 
pyktyje prieš jaunąją Ta
rybų Lietuvos respubliką 
neišsižada savo biaurios, 
niekšiškos, antiliaudinės 
veiklos. Šmeižtais, sabota
žu, išdavikiškais darbo žmo
nių žudymais jie mėgina 
sutrukdyti naują, socialis
tinį Lietuvos liaudies gyve
nimą. Kaip iškelta viešuose 
teismo procesuose, šių gau
jų kruviname darbe akty
viai dalyvavo ir daugelis 
Lietuvos katalikų dvasinin
kų, ir jų žvėriškumai daug 
kuo primena niūrius vidur
amžių inkvizicijos laikus ir 
hitlerinį gestapą. Taip, an
tai, Gegužynės miestelio 
kunigas Rudžionis derino 
savo maldas dienos metu 
bažnyčioje su žvėriškomis 
savo parapijiečių žudynė
mis ir kankinimais nakties

San Angelo, Texas. — 
Vakarinėje šios valstijos 
dalyje dar 65 asmenys su
sirgo kūdikių paralyžium, 
tai viso jau 158 toki susir
gimai nuo naujų metų šio-

metu. Ne kiek mažiau biau- |je srityje.

'Hotel & Restaurant Employes International Unijds 
(AFL) grupė viršininkų (Hugo Ernst, prezidentas, tre
čiasis iš kairės), nuvykę i Puerto Rico, apsilankė Rėn- 
rico šapoje, Arecibo mieste', pažiūrėti, iš kur gaunasi 
tas gėrimėlis (ruiri), kuriuo jie dažnai girdo Viėšbu- 
čiuose poniškus savo svečius. Puertorikiečių tės pat 
Unijos (nepriklausofnos) viršininkas Bernardino Tor

res juos pavežiojo po šapas. /
2 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)— ŠesL, Birželio 18, 1949

rų bei šlykštų vaidmenį at
liko ir kunigas Puzonas, 
buvęs vyriausias banditų 
vadeiva Ukmergės apskri- 
je. Banditų organizatoriumi 
ir įkvėpėju pasirodė esąs ir 
Telšių -vyskupas Borisevi- 
čius,, nesišlykštėjo bendra
darbiauti su banditais ir 
buvęs Ukmergės seminari
jos kapelionas Siemaška 
bei daugelis kitų. Šis Mau
rus, niekšiškas ir kruvinas 
darbas nekliudė šietais 
priešliaudiniams katalikų 
dvasininkams tuo pat metu 
veidmainiškai, su kryžiumi 
ir evangelija, mokyti tikin
čiuosius katalikus krikščio- 
.niško kantrumo ir gailes
tingumo.

Didžioji Spalio socialisti
nė revoliucija pirmą kartą 
žmonijos istorijoje atnešė 
visoms tarybinėms tautoms 
sąžinės laisvę.

Tačiau sąžinės laisvė toli 
gražu nereiškia laisvės re
akciniams dvasininkams. 
Panaikinus socialines reli
gijos šaknis ir propaguo
jant gamtos mokslo žinias, 
Tarybų Sąjungoje pavyko 
išvaduoti nuo religijos įta
kos dešimtis milijonų dar
bo žmonių, kurie atsisakė 
aklai tikėti bet kuo fantas
tiniu, o tiki vien, tik proto 
jėga, gamtos žiniomis, kultū
ros ir pažangos laimėji
mais. Mūsų tarybinėje vi
suomenėje sukurtos visos 
sąlygos, kad religija, kaip 
žymiu mastu jau panaikin
to senojo pasaulio ideologi
ja, išnyktų, pilnutinai at- 
mirtų.

John L. Lewis pasakė 
teisybę

“The Worker” kolumnis- 
tas.George Morris tvirtina, 
kad United Mine Workers 
unijos prezidentas' Lewis 
pasakė tiesą, kai jis pareiš
kė, kad Darbo Federacijos 
ir CIO vadai išdavė Ameri
kos žmones, slaptai susitar
dami su prezidentu Truma- 
nu dėl Taft-Hartley įstaty
mo. Jie yra pažadėję Tru- 
manui remti Thomas - Le
sinski bilių, kuris tik patai
so Taft-Hartley įstatymą, 
bet jo pilnai neatšaukia. 
Lewis šitą Murray ir Green 
suokalbį pavadino išdavys
te. - •

KŪDIKIŲ PARALYŽIUS
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Aleksandras Ceitlinas

tyvai atsiskleidė laisvose nuo bet- kokio 
manieriškumo formose. Savo kritiniuo
se užrašuose Puškinas nenuilstamai ko
vojo su miglota romantikų poezija dėl 
'“nuogo paprastumo žavesio,” “laisvos, 
nuo lygtamų puošmenų eilėdaros.” Jis 
kovojo dėl “laisvo ir .plataus charakterių 
vaizdavimo,” tai yra dėl realizmo, kurio 
dvasia sukurti beveik visi Puškino veika
lai. Jis reikalavo, kad literatūra prisi
jungtų prie gyvųjų liaudiško žodžio šal
tinių įir pats jis savo poeziją padarė tik
rai liaudišką.

PUŠKINO GYVENIMAS IR VEIKLA
Naujosios rusų literatūros įkūrėjas 

Aleksandras Puškinas gimė 1799 metų 
birželio 6 dieną Maskvoje. Jo tėvas bu- 

■ vo garsių, bet nuskurdusių bajorų kil
mės. Dar vaikas būdamas Puškinas reiš
kė palinkimą į literatūrą: gyvas ir įspū
džiams jautrus berniukas anksti perskai
tė savo tėvo bibliotekos knygas. Didelį 
įspūdį jam padarė rusiškos pasakos, ku
rias jis išgirdo pasakojant senolei ir au
klei.

Kai Puškinui buvo vienuolika metų, jį 
atidavė mokytis į liciejų, kuris buvo 
Carskoje-Selo (uždaro tipo privilegijuo
ta mokykla netoli Petrapilio); Puškinas 
jį baigė 1817 metais. Busimojo poeto pa
auglystė sutapo su didžiuliu visuomeni
nio gyvenimo suaktyvėjimu. 1812 metų 
Tėvynės Karas, pasibaigęs rusų tautos 
pergale prieš Napoleono gaujas, išauk
lėjo Puškine, lygiai kaip ir jo amžinin
kuose, liepsningo patriotizmo jausmą. 
Nuo 1816 metų Rusijoje ėmė formuotis 
pirmosios slaptos busimųjų “dekabristų” 
(bajoriškų revoliucionierių, siekusių nu
versti autokratiją ir nustatyti Rusijoje 
konstitucinę monarchiją) organizacijos. 
Jaunasis Puškinas buvo artimas kai ku
rioms tų organizacijų ir, vieno jo bičiu
lių žodžiais tariant, “gyveno ir įkaito to
je vulkaniškoje atmosferoje.” Eilė jo 
laisvę mylinčių eilėraščių (“Laimė,” 
“Raštas Čiaadajevui”) skelbė carinio 
despotizmo nuvertimo idėjas. Šitie eilė
raščiai, plačiai išgarsėję priešakiniuose 
rusų visuomenės sluoksniuose, paskatino 
carą Aleksandrą 1820 metais ištremti 
Puškiną iš Petrapilio.

1820 — 1823 metais Puškinas keliau
ja po Kaukazą ir Krimą, gyvena Besara
bijoje ir Odesoje kaip tremtinis, po poli
cijos priežiūra. Šituo metu sustiprėja 
poeto ryšis su slapta revoliucine dekab
ristų draugija. Kartu jis atidžiai seka 
nacionalinio - išvaduojamojo judėjimo 
vystymąsi Vakarų ir Pietų Europoje. 
Poetinė tų metų Puškino kūryba links
ta į romantizmą: savo lyriniuose eilėraš
čiuose ir poemose jis vaizduoja tautų, to
limų nuo civilizacijos, gyvenimą, kolori- 
tinę Pietų gamtą, vis smarkiau kritikuo
ja buržuazinės visuomenės ydas (šiuo 
atžvilgiu ypač įsidėmėtina poema “Či
gonai”).

Dėl konflikto su žymiu didiku Voron- 
covu Puškinas 1824 metų vasarą perke
liamas į naują ištrėmimo vietą — į Mi- 
chailovskojės kaimą (jo paveldėtas dva
ras),. kur poetas dvejų metų laikotarpį 
gyvena vienišas. Tuo metu Puškino kū
rybos vystymesi pastebimas spartus per
ėjimas prie realizmo. Michailovskojės 
kaime jis kuria eiliuotą romaną “Euge
nijus Onieginas,” kurį jis sumanė rašyti 
dar būdamas Pietuose. Pilnas poeto su
simąstymų apie jo tėvynės vystymosi 
perspektyvas, šis romanas suteikė platų 
poeto laikų rusiškos visuomenės gyveni
mo vaizdą. Todėl didysis rusų kritikas V. 
Bielinskis visiškai teisėtai šį romaną pa
vadino “rusų gyvenimo enciklopediją.” 
Ne mažiau realistinė yra šiuo laikotar
piu parašytoji tragedija “Borisas Godu
novas,” kurioje Puškinas nupiešė politi
nių sukilimų ir kovos dėl valdžios epochą 
XVII amžiaus pradžioje Rusijos valsty
bėje. Toje tragedijoje poetas su dar ne
matytu aštrumu ir jėga pabrėžė liaudies, 
kaip istorinio proceso varomosios jėgos, 
reikšmę.

1825 m. gruodžio mėnesį Petrapilyje 
ir Rusijos Pietuose vienas paskui kitą 
įvyko dekabristų sukilimai, kuriuos, ca
ras Nikalojus I paskandino kraujuose. 
Pakoręs slaptų draugijų vadovus, o ki
tus nusiuntęs į katorgą ir į ištrėmimą, 
Nikalojus I prisiminė Michailovskojės 
kaime vargusį Puškiną. Tačiau neturė
damas faktiškų žinių apie Puškino daly
vavimą politiniame sąmoksle, Nikalojus 
I Puškino atžvilgiu pritaikė kitokią tak
tiką: jis nutarė įtraukti jį į savo rūmų 
palydovų tarpą ir tuo sukompromituoti 
laisvę mylintį poetą liaudies akivaizdoje.

Tuo tikslu jis 1826 metų rudenį iš
kvietė Puškiną į Maskvą ir ten suvaidi
no didžiadvasiško “atleidimo” komediją. 
Poetas nedaug laimėjo nuo to, kad pasi
baigė jo ištrėmimas: jis tapę caro belais
viu, neturėjusiu teisės nei spausdinti ko 
nors be jo leidimo, nei net išvažiuoti iš 
sostinės. Bet tie nauji persekiojimai ne
palaužė Puškino įsitikinimų; savo anų 
metų eilėraščiuose jis sveikino dekabris
tus jų “katorgos urvuose” ir pareiškė 
apie tai, kad jis solidarizuojasi su jų 
reikalu.

Paskutinysis Puškino gyvenimo de- 
šemtmetis yra didžiausio jo literatūrinės 
veiklos suklestėjimo laikas. Su nepapras
tu, neturinčiu sau analogijos visoje pa
saulinėje literatūroje, kūrybinių ieškoji
mų platumu Puškinas1 kuria visose gro
žinės literatūros rūšyse, visuose žanruo
se.

Visų pirma jo dėmesį patraukia lyri
ka. Vienodai pilnai pasireiškia Puškino 
genijus politinės lyrikos, pilnos pilietinio 
pasipiktinimo ir apkaltinimo, srityje, ir 
asmeninėje lyrikoje, skirtoje bičiulystės 
ir meilės motyvams. Šie Puškino eilėraš
čiai ligi šiol palieka neprilygstamais sa
vo gilumu ir drauge savo grakščiu for
mos paprastumu. . t

Puškinas daug dirba epinės poezijos sri
tyje. Eilę to žanro kūrinių jis skiria Ru
sijos praeičiai. Poemoje “Poltava” jis 
pasakoja apie Petro I kovą dėl stiprios 
nacionalinės rusų valstybės. “Variniame 
raitelyje” atskleidžia dramatinį konflik
tą tarp autokratijos ir varguolio kuklios 
asmenybės.

Puškino epinės poezijos mėgstamiau
sių žanrų tarpe reikia' paminėti jo pa
sakas — “Apie auksinį gaidelį,” “Apie 
carą Šaitaną,” “Apie popą ir jo darbi
ninką Baldą” ir kitos. Savo pasakose 
Puškinas įsisavina ne tik liaudiškos ru
siškos pasakos išorines formas, bet ir jos 
demokratinę ideologiją, persisunkusią 
ironiška pažiūra į valdančias klases.

Nuo 1830-tųjų metų pradžios Puškinas 
skiria daug jėgų prozai, kuri, palyginti 
su poezija, iki Puškino užimdavo antra
eilę padėtį. Jis rašo novelių ciklą bendru 
pavadinimu “Bielkino apysakos,” roma
ną “Dubrovskis,” apysaką “Pikų dama,” 
istorines apysakas “Petro Didžiojo neg
ras” ir “Kapitono duktė.” Puškino pro
za nukreipta į jo amžiaus rusų visuome
nės demokratinius sluoksnius — į darbo 
inteligentiją, amatininkus, liaudies ma
sę. Antai, apysakoje “Stoties prižiūrėto
jas” jis su nepaprastu humaniškumu 
piešia savo amžiaus “mažojo žmogaus” 
tragišką likimą. Apysakoje “Kapitono 
duktė” Puškinas sukūrė, realistinius 
1773 — 1774 metų valstiečių sukilimo 
paveikslus, nupiešęs apysakos herojus 
Griniovą, Mašą ir sukilusių valstiečių 
vadovą Pugačiovą, kaip tikrai naciona
linius rusų charakterius.

Galiausiai, Puškinas anuo metu daug 
dirba prie dramos,, sukūręs tokius rusiš
kus dramaturgijos žemčiūgus, kaip “ma
žosios tragedijos,” stebinančios savo psi
chologinio meistriškumo jėga, liaudinę 
dramą “Vandenė” ir kt. Čia “Boriso Go- 
dunovo” tradicija jo buvo ne tik pra
tęsta, bet Jr pagilinta į dar didesnio re
alizmo bei meninio paprastumo pusę.

x šio laikotarpio Puškino kūrinių neati
mama vertė buvo jų politiniai pažangus 
pobūdis. Apie ką Puškinas berašytų, jis 
kritikavo despotizmą,, prietarų valdžią, 
miesčionybę, paskirdamas visas savo 
simpatijas žmonėms, surištiems su liau
dimi, pasiaukojamai kovojantiems dėl 
laisvės. Apie šios subrendusios Puškino 
kūrybos politinę* reikšmę vėliau gerai yra 
pasakęs Gercenas: “Vien tik skambi ir 
plati Puškino daina skambėjo vergijos 
ir kančių slėnyje. Toji daina tęsė praei
ties epochą, pripildė galingais garsais 
dabartį ir siuntė savo balsą tolimai atei
čiai. Puškino poezija buvo ateities 
das ir paguoda.”

Šie priešakiniai Puškino poezijos

Toji giliai progresyvinė Puškino lite
ratūrinės veiklos esmė buvo šiurkščiai 
pasmerkta caro ir rūmų aristokratijos, 
ieškojusių progos, kad susidorotų su 
maištingu poetu. Tokia proga, galiau
siai, pasitaikė. 1836 metais karininkas 
Dantesas, prancūzų emigrantas'— roja
listas, įžeidė Puškino žmoną. Puškinas 
iššaukė Dantesą dvikovom Nikalojus I, 
kuris savo valdžia galėtų įspėti konflik
tą, ne tik kad to nepadarė, bet padėjo 
jam paaštrėti. Dvikovos išdavoje Puški
nas buvo sunkiai sužeistas ir 1837 metų 
vasario 10 dieną mirė. Pažangioji rusų 
visuomenė buvo sukrėsta tuo tragišku 
“rusiškos poezijos saulės” saulėlydžiu, 
beveik nepaslėptu carizmo smurto aktu 
prieš laisvę mylinčios rusiškos literatū
ros didžiausiąjį genijų. Puškino kūnui 
teko nusilenkti daugiau kaip penkiasde
šimt tūkstančių žmonių (aniems laikams 
— milžiniškas skaičius!).

Progresyvinės Rusijos pažiūrą į Puš
kino nužudymą visa jėga išreiškė tada 
dar jaunas poetas Michailas Lermonto
vas jo kaltinamajame/eilėraštyje “Poeto 
mirtis,” kuriame jis pasmerkė stovinčius 
prie sosto “laisvės, genijaus ir šlovės bu
delius.” . -

Nikalojus I, bijodamas riaušių, įsakė 
slaptai išvežti Puškino kūną iš Petrapi
lio.

• Per šimtą su viršum metų, praslinku
sių nuo Puškjno. tragiško žuvimo dienos, 
jo vardas pasidarė nepaprastai populia
rus. Visa klasikinė rusų literatūra vys
tėsi ta kryptimi, kurią jai nurodė Puški
no genijus, sekdama Puškino realistinės 
ir liaudinės poezijos principais. Jo kūri
nių populiarumas skaitytojų tarpe kas 
metai augo ir pasiekė milžinišką .mastą 
Tarybų valdžios metais. Dabartiniu me
tu Puškino kūriniai- spausdinami milijo
nais egzempliorių dešimtimis Tarybų 
Sąjungos tautų kalbomis.

1949 metų birželio 6 dieną Tarybų 
šalis, o drauge su ja visa priešakinė ir 
pažangi žmonija iškilmingai minėjo 
Aleksandro Puškino gimimo dienos 150- 
tąsias metines, poeto, kuris, M. Gorkio 
žodžiais tariant, “pirmas pajuto, kad li
teratūra — pirmaeilės svarbos nacionali
nis reikalas,” kad “poetas — visų liau
dies jausmų ir minčių išreiškėjas,” pa
šauktas “suprasti ir atvaizduoti visus 
gyvenimo reiškinius.”

Pavasarėlis
Kai liepsnotos žarijėlės
Ant žalios pievelės, 
Tai taip gražiai žydi gėlės 
Kyla jų galvelės.
Dausas puošia debesėliai, 
Išsidraikę darniai, 
Link jų kyla vieversėliai 
Garniai ilgasparniai. A

Tamsus šilas tyliai ošia, 
Rodos, aimanuoja, 
Beržai suskilusia tošia 
Saviškai dainuoją.
Dirvoj buinūs dobiliukai 
Tik sau besišaipo, 
Išsipūtę katiliukai 
Galvutėmis kraipo.
Gražumėlis vasarėlės
Jausmus glamonėja,
Žvilgsnius traukia gražios gėlės, 
Smagumėlį sėja.
Visi ima dovanelę 
Gamtos - motinėlės, 
Ir rugeliai pasikėlę, z 
Ir liepsnotos gėlės ...

A. Dagilis.
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Jaunieji Lietuvos 
Literatai Apskričių

Spaudoje
Tarybinės santvarkos pažadintos, kas

kart vis labiau ir labiau auga ir bręsta 
naujos .literatūrinės jėgos. Šiandien Ta
rybų Lietuvoj beveik nerasime gimnazi
jos ir progimnazijos, aukštosios mokyk
los, kurioje nebūtų jaunųjų literatų bū
relio. Prie daugumos apskričių laikraš
čių taip pat veikia jaunųjų pradedančių
jų rašytojų rateliai, o tų laikraščių re
dakcijos jauniesiems literatams skiria 
nemaža vietos savo puslapiuose.

Vilkaviškio apskrities laikraštyje “Per
galė,” šalia jau aktyviau pasireiškusių 
poetų J. Kalvaičio, J. Pučinskaitės, J. 
Šalčiūno, St. Valkaus ir kitų, pasirodo 
vis nauji literatų vardai. Verti dėmesio 
yra jaunos poetės D. Savickaitės posmai, 
pasižymį minties aiškumu ir drąsumu, 
gerai apvaldyta forma. Viename savo ei
lėraščių,D. Savickaitė rašo:

“O kas rytą didžiulį pastoti mėgins,
Sukt atgal į tamsybę ir skriaudą, 
Tą naujoji, galinga epocha sumins 
Ir pasmerks nemirtingoji liaudis.”

Penkmečio kūrybinių darbų jėgą vaiz
duoja V. Rimkus Šiaulių apskrities laik
raštyje “Raudonoji vėliava.” Įtikinančiai 
ir poetiškai skamba V. Rimkaus žodis 
eil. “Penkmečio ritmu”:

“Pranyksta šunkeliai, 
Palengva dingsta ežios.
Kilometrinės vagos greitai išsities:
Su penkmečio ritmu
Sodybos auga gražios
Ir kolektyvuose, ir MTŠ.”

Jaunasis poetas, neieškodamas įmant
rių stiliaus puošmenų, paprastu, taupiu 
žodžiu sugeba atskleisti skaitytojui penk
mečio darbų didingumą, jų reikšmę mū
sų įęrašto darbo žmonių ateičiai.

J. Žemaitis Kauno “Tarybų Lietuvoje” 
išspausdintame savo eilėraštyje “Tavo 
mokykla” pasakoja apie neturtingų tė
vų tvaiko kelią į mokslą buržuazinėj Lie
tuvoj. Jaunuolis tada pradėjo — išnau
dojimo, skurdo ir pažeminimo mokyklą. 
Tarybų valdžia tūkstančiams darbo žmo-. 
nių sūnų ir dukterų grąžino mokslą. Iš
sipildo liaudies vaikų svajonė- — moky
tis.

“Praėjęs sunkų, juodą
Savo mokyklos kelią, —
Profesoriui pąduodi

/ Tu studijų knygelę!”

Daugelio pradedančiųjų poetų kūrybo
je pasireiškia noras pažymėti tą didelį 
skirtumą tarp senųjų buržuazinės prie
spaudos laikų ir nauju, tarybinių kūry
bos ir laisvės metų. Dauguma jaunųjų 
poetų vieningai savo žodžiu pasmerkia 
praeitį ir su pasitikėjimu, nesvyruodami 
lygiuojasi veidu į ateitį, savo drąsiu žo
džiu skatindami darbo žmones didiesiems 
socializmo statybos darbams. Pagarba ir 
meile skamba jaunųjų poetų posmai gim
tojo krašto atstatytojams, šviesios atei
ties kūrėjams.
.“Panevėžio Tiesoje” jaunasis literatas 

Pr. Račiūnas rašo:
“Paklausyk, motule,' šiandien mano 

žodžių,
Pažiūrėk, kaip dirba mūsų jaunos gre

tos.
Iš griuvėsių miestai keliasi ir sodžiai, 

į Ir keliai raistynuos nusitiesia platūs.”
Iš kaimų ir miestų, iš laukų, fabrikų 

ir mokyklų į literatūrą veržiasi jauni
mas. Džiugina tai, kad iš jaunųjų poetų 
eilėraščių kalba pati gyvenimo tikrovė 
ir jos1 kūrėjas — tarybinis žmogus.

Dėja, tik kai kuriuose apskričių laik
raščiuose galima pamatyti vieną kitą 
pradedančiojo rašytojo apybraižą ar ap
sakymą. ' Klaipėdos apskrities laikrašty
je “Raudonasis švyturys” J. Regytė iš
spausdino pavykusią apybraižą “Į naują 
gyvenimą.” Tame pat laikraštyje P. 
Raudonis .parašė “Svečiai iš senojo kai
mo,” R. Šilainis — “Jaunieji meistrai” 
ir kiti. Įdomių prozos kūrinėlių išspaus
dino taip pat “Biržiečių tarybinis žodis” 
(Br. Kuliešiaus “Svajonės įsikūnija,” J. 
Strelčiūno vaidinimas “Kolektyviniame 
ūkyje”). Tai rodo, kad proza rašančių 
yra ne mažiau, kaip poetų, tik reikia 
juos įtraukti į darbą, padėti jiems augti 
idėjiškai ir meniškai. Toks ir yra apskri
čių laikraščių redakcijų uždavinys, t • »
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ŽINIOS IS LIETUVOS
Nemuno Aukštupio
Panaudojimas Navigacijai

KAUNAS, vas. 27 d.—Pra
dedami darbai siekiant Nemu
no aukštupį pritaikyti naviga
cijai. Pabaltijo baseino kelių 
valdyba nuo navigacijos pra
džios siunčia plaukiojimo va
gai pagilinti žemsemes, pake
liamuosius kranus, o be to, 
sprogdintojų grupes.

Ruošiamas seklaus plaukio
jimo laivynas. Vyriausio in
žinieriaus Ivanovo vadovauja
ma specialistų grupė baigė 
ruošti seklaus plaukiojimo 
150 jėgų motorinio garlaivio 
projektą.

Artimiausiais metais numa
toma plačiai panaudoti Nemu
no aukštupį laivų plaukioji
mui. Nemunas taps svarbia 
vandens magistrale, jungian
čia Lietuvą su Baltarusija ir 
Kaliningrado sritimi.

Svečiuose par Darbininkus
VILNIUS, ’vas. 27 d.—Dau

giau kaip 150 Naujosios Vil
nios įmonių darbininkų susi
rinko “Liepos” klube į Vil
niaus universiteto pedicinos 
fakulteto studentų mokslo 
draugijos surengtą gamtos 
mokslų ir medicinos žinių po- 
puliarizacijos vakarą. Buvo 
išklausyti p a s i k a 1 bėjimai: 
“Tarybinės sveikatos apsau
gos bruožai,” “Kaip suteikti 
pirmąją pagalbą” ir kiti. Po 
to įvyko klausimų ir atsaky
mų vakaras.

Sekančią dieną VVU medi
cinos fakulteto dėstytojai ir 
studentai atvyko į svečius pas 
“Elektrito” gamyklos darbi
ninkus. Svečiai papasakojo 
apie tarybinę sveikatos apsau
gą, kovą su vėžio liga, tuber
kulioze, odos ligomis ir kt. 
Darbininkai pateikė daugiau 
kaip 50 klausimų.

Vakarų - konferencijų dar
be aktyviai dalyvavo medici
nos fakulteto profesoriai, vy
resnieji dėstytojai, studentai.
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A. S. Puškino Kūriniai 
Lietuvių Kalba

Šių metų birželio 6 dieną 
visa priešakinė žmonija minės 
150-tąsias metines nuo didžio
jo rusų liaudies poeto Alek
sandro Sergiejevičiaus Puški
no gimimo dienos.

Lietuvos miestuose ir kai
muose eina veiksmingas pasi
ruošimas šitai reikšmingai da
tai. Vilniaus, Klaipėdos, Šiau
lių ir kitų miestų klubuose, 
kaimų klubuose ir skaityklo
se rengiamos parodos, skiltos 
didžiajam rusų poetui.

Lietuvos TSR Grožinės Lite
ratūros Leidykla išleidžia lie
tuvių kalba vįenatomį A. S. 
Puškino eilėraščių rinkinį. At
skiromis knygelėmis išeina 
“Kapitono duktė,” “Dubrovs
kis,” “Bielkino apysakos,” pa
sakos.

Lietuvos TSR Mokslų Aka
demija parengė išleisti moks- x 
linį veikalą — “A. S. Puškinas 
ir lietuvių literatūra.” Taip 
pat išleidžiamos M/Gorkio 
“Apie Puškiną” ir V. Veresa- 1 
.levo “Puškino gyvenimas” 
knygos.

Lietuvos TSR Mokslų Aka
demijos Literatūros Instituto 
mokslinė bendradarbė O. Pe- 
tronaitė, vadovaujant profeso
riui K. Korsakui, paruošė gaub
sią bibliografiją A. S. Puški
no kūrinių vertimi] į Lietuvių 
kalbą. Iš vifco užregistruota 
148 vertimai.

Mokslų Akademija ruošia 
parodą, skirtą A. S. Puškipo 
kūrybai. Bus pravesta jubilie
jinė Lietuvos mokslininkų se
sija.

Lietuvos kinostudija išleis; 
specialų kinožurnalą lietuvių 
kalba, skirtą didžiajam rusų 
poetui.

Tokio, — Tęsiasi miešti- 1 
nių geležinkelių streikas Čia A $ 
ir keliuose kituose Japoni- * , 
jos miestuose.
3 pusi.—Laisvė (Liberty, J

Lithuanian Daily)
Šešt., Birželio 18, 1949
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Lietuvos Liaudies Mokytojai
Rašo RODĄ DONATAS

(Tąsa)
Mūsų grupė, vadinamoji tryliktoji 

kuopa, susidėjo iš aštuoniolikos automa
tininkų, kapitono Berežnojaus, manęs ir 
radijistės Anės Mažutės. Visi mes buvo
me tuo laiku dar tik kandidatai į parti
zanus. Į mus skeptiškai žiūrėdavo eiliniai 
partizanai bei vadai. Vos tik žygio metu 
mūsų kuopai kas nors atsitikdavo — su
lūžėdavo ratas arba atsilikdavo arklys, 
įgrimzdęs kur nors į balą, — pravažiuo
jąs pro šalį Kovpakas priekaištingai lin
guodavo galva ir, pavažiavęs į šalį, ne 
garsiai, bet taip, kad girdėtume ir mes, 
sakydavo savo vyrams:

— Atsiunčia čia visokių .. . žodžiu — 
parašiutininkai. . .

Ir jau tik tarpusavy pridėdavo, matyt, 
kokį nors stiprų žodelį, kurį užtrenkda
vo patogiai drybsančių vežimuose parti
zanų kvatojimas.

Antrą dieną po Dysnos forsavimo 
mums teko laikyti užtvarą-užuolandą ant 
magistralinio kelio, einančio į Sosnicą 
černigovščinoje.

Mūsų kuopa, sustiprinta vienu, šarvo- 
mušiu, stojo užtvaron pamiškėj, išilgai 
kurios ėjo griovis, apaugęs krūmais. 
Prieš save mes užminavome tiltelį per 
griovį. 1

Maždaug už penkiasdešimt metrų įsi
taisė kuopos gurguolė. Radijistė užmetė 
anteną ant medžio, susijungė su centru 
ir perdavinėjo radiogramas. Aš nuėjau 
prie užtvaros. Vyrukai, nuvarginti nuo
latinių žygių, miegojo. Užsnūdau ir afš.

Pabudau nuo dundėjimo ir triukšmo. 
Praskleidęs krūmokšnio šakas, aš pama
čiau du didelius sunkvežimius ir vieną 
lengvą mašiną. Jie artinosi prie užmi
nuoto tilto.

— Automašina, voikečiai! — sušukau. 
Kovotojai, trindami miegūstas akis, 

griebėsi automatų. Tuo pat laiku smogė 
(>šarvomušis, stovįs kairėje kelio pusėje ... 
'Lengvoji mašina sustojo. Į sunkvežimius 
tuo sutratėjo aštuoniolika automatų. Bet 
mašinos buvo sustojusios toli — automa
tų ugnis pasirodė mažai taikli.

Aš turėjau su savim foto aparatą. Lai
kydamasis miško pakraščio, nubėgau į 
dešinę, kur geriau buvo matomos mąši- 
nos, iš kurių šokinėjo vokiečiai.

Nubėgęs apie keturiasdešimt metrų, aš 
pamačiau, jog didesnė automatininkų da
lis bėga paskui mane. Miškas toje vietoje 
baigėsi, ir tarp jo ir kelio buvo keliolika 
išrautų kelmų. Mes puolėme flangais 
prie mašinų, bet tuo tarpu trenkė ranki-

■ nis kulkosvaidis. Nuotolis tarp mūsų ir 
mašinos buvo ne didesnis, kaip penkias
dešimt metrų. Septyni ar aštuoni auto
matininkai, bėgusieji paskui mane^ atsi
gulė į išrautų kelmų duobes, palenkę gal
vas nuo kulkosvaidžio serijos. Kai šau
dymas liovėsi, mes, lyg pagal komandą, 
paleidome į mašinas. Vokiečių jose ne
buvo matyti. Pradžioje man pasirodė, 
kad mašinos važiavo tuščios, bet atidžiai 
įsižiūrėjęs aš pastebėjau, jog negiliam 
griovy prie greiderio kelio knibždėjo ir 
šliaužiojo kažkas žalias. Tai buvo vokie
čiai, teisingiau, vien užpakaliai vokiečių, 
prisispaudusių prie žemės. Galvos ir vir
šutinė kūno dalis labai retai, ir tai tik 
sekundei, kyšteldavo horizonte, bet užpa
kalių, storų, esesiškų užpakalių, negalėjo 
paslėpti negilus greiderio griovis.

Visa, kas buvo ligi šiol — ir mano per
bėgimas, ir šuolis į griovį — darėsi afek
to stovyje/ ir aš blogai atsimenu, kaip 
tai buvo. Bet žali, stori esesininkų užpa
kaliai mane prajuokino, ir aš‘sušukau:

— Vyrai, muškit juos į s...
Ir mes ėmėme šaudyti. Staiga, matyti, 

anaiptol ne mirtinų pataikomų įtakoje, 
iš griovių ėmė rodytis galvos. Kai kurie 

.vokiečiai, matyt, supratę, kad griovis ne- 
r' išgelbės, bandė perbėgti į saugesnę vie

tą.
Ugnis iš mūsų pusės vis stiprėjo. Iš 

kitos pusės atsikertamos ugnies beveik 
nebuvo. Mane pagavo kažkoks sauvalia
vimo priepuolis. Aš išsiėipiau foto apara- 

’ tą, išlipau iš urvo ir nukreipiau jį į vie
ną fricą, besiblaškantį po aikštelę. Pra
džioje jis bėgiojo pasilenkęs, paskui, ma
tyt, pamuštas automatų serijos į koją, 
šliaužė ant rankų, — visa tai aš mačiau 
FED objektyve. Tuo metu stiprus stūmis 
iŠ užpakalio į kaklą pargriovė mane, ir 

aš kritau duobės dugnan. Pasikėlęs pa- . 
mačiau Volodią Lapiną, kuris, rūpestin
gai taikydamas, paleido ilgą seriją į vie
ną automašiną. Po to jis atsisuko į ma
ne ir pakišo kumštį po .pačia mano nosi
mi, pasiutusiai ir virtuoziškai plūsdama- 
sis.

Volodia Lapinas, jaunas žvalgas, prieš 
patį karą baigęs mokyklą, aistringas ki
no mėgėjas, sužinojęs apie mano darbą 
ir prieškarinę specialybę, dievino mane 
ir kalbėdavosi su manimi pamaldžiai ir 
vos ne pašnibždomis. ?

Bet čia jis ėmė smarkiai mane plūsti 
ir, tur būt, būtų primušęs, jei tuo metu 
vyrai nebūtų pasileidę puohman — pri
baigt; paskutinių fricų. Paskui juos puo
lėme ir mes. i '

Kaip paskui pasakojo man Volodia, 
tuo momentu, kai aš norėjau nutraukti 
fricą, iš po mašinos, rūpestingai taiky
damas, vienas vokiečių nukreipė į mane 
savo karabiną. Jis iššovė akimirką po to, 
kai Volodia Lapinas buvo partrenkęs 
mane ant griovio dugno.

Aš sužinojau apie tai tik pasibaigus 
kautynėms, kurios visam laikui sutvirti
no mūsų draugystę. Su Volodia Lapinu 
aš po to dalyvavau dešimtyse kautynių 
ir praėjau -drauge su juo daug tūkstan
čių kilometrų.

Nurūkęs pirmyn prie mašinų, šalia 
kurių gulėjo negyvi bei sužeisti fricai, aš 
pribėgau prie lengvosios ir -šūktelėjau, 
teisingiau, sublioviau šoferiui, laikan
čiam rankas ant vairo, vieną sakinį iš 
pasikalbėjimų žodynėlio:

— Halt! Hande hoch!
Šoferis abejingai sėdėjo, nemirkčioda

mas.
Aš šūktelėjau dar kartą. Volodia Lapi

nas pribėgo ir patraukė dureles. Šoferis, 
linktelėjęs 'galva, sukniubo krūtine ant 
vairo, o paskui krito, man po kojų.

Pasirodo, jis buvo užmuštas šarvomu- 
šio šūviu (kulka pataikė jam tiesiai į 
kaktą) ir liko besėdįs prie vairo.

Po mašina gulėjo užmuštieji vokiečiai, 
o tarpe jų blaškėsi, iššiepusi į mane dan
tis, vokiečių vilkė.

Mūsiškiai pripuolė prie vokiečių, ir 
čia mane vėl apėmė karinė ekstazė. Nuo
šaliau nuo mašinos gulėjo tas“ pats fri- 
cas, kurį aš buvau norėjęs nufotografuo
ti. Pats nežinodamas, kam man to reikė
jo, aš pribėgau prie jo, numoviau jam 
batus ir pradėjau nuiminėti amuniciją. 
Vokiečių drabužiai buvo naujutėlaičiai, 
matyt, prieš pat išvykstant ekspedicijon 
prieš partizanus naujai gautoji unifor
ma. Nauji lietpalčiai su pelerinomis, ge
ros mėlynos spalvos kelnės, dargi suly
gintos, naujutėlė formą su esesiškomis 
auselėmis, prie kiekvieno dėklas su para
beliam, raketinė ir daugybė kitų barš
kalų, kuriuos vokiečiai taip labai mėgsta.

Bebaigdamas tą “operaciją,” išgirdau, 
kad vokietis gargaliavo. Serija buvo per
šovus jam krūtinę ties pat kaklu. Jis gar
galiavo, lyg norėdamas kažką pasakyti.

Volodia Lapinas pabaigė panašią ope
raciją daug greičiau ir vikriau negu aš. 
Iš surinktų dokumentų mes sužinojome, 
kad toje vokiečių grupėje, susidedančioje 
iš trisdešimt dviejų žmonių, buvo žandar- 
mai, puskarininkis ir kapitonas.

Lengvoji mašina buvo tvarkoje. Su 
kulkosvaidininku Ostrouchovu, kuris mo
kėjo vairuoti, mudu sulipome į ją, jis 
įjungė motorą ir nulėkėme. Neprivažia
vus mūsų stovyklos, aš pastebėjau Anią 
Mažutę, besislepiančią už medžių; ji bu-- 
vo beįtaisanti automatą tarp dvišakų 
medžių kamienų ir taikė tiesiai į mus. 
Jau, jau trenks serija. Viena tik galėjo 
mus išgelbėti, — tai garsus plūdimas: 
visa .gerkle ėmiau plūsti švelnią, septy
niolikametę mergaitę. Ji sulaikė savo 
pirštus ant nuleidžiamojo gaidelio. Po to 
mes pasukome mašiną atgal ir visu 
smarkumu užlėkėme ant kelmo, sudau
žydami radiatorių.

Nuo užtvaros ėjo partizanai, mosuo
dami trofėjiniais ginklais, keistos formos 
raketinėmis. Visi rėkė, šūkavo, juokė
si.. .Jš kitos pusės, nuo štabo, prie mū
sų priėjo Bazima ir paklausė:

— Na, kaip, vyručiai?
Mes papasakojome jam.
—< O kodėl tokios trumpos kautynės? 

Vadas jaudinasi, — pasakė Bazima.
(Daugiau bus.)

kytoją Kazį Bulotą, kuris 
jau 30 metų dirba pedago
gu. Jam taip pat suteiktas 
Lietuvos TSR nusipelniusio 
mokytojo vardas.

Daug tokių lietuvių mo
kytojų, kurie Tarybų val
džios aukštai įvertinti ir 
apdovanoti. Biržų apskri
tyje Joana Belbierienė, 
Kauno mieste Vincas Bace
vičius, Marijampolės aps
krityje Konstancija Baliu- 
čiūnienė ir kiti. Visi jie — 
jų tūkstančiai — tiktai prie 
Tarybų valdžios pajautė 
save tikrais Auklėtojais.

Su nauju entuziazmu pe
dagogas Mykolas Karka ė- 
mėsi jaunimo auklėjimo 
darbo naujoje komunistinė
je dvasioje.

Tokią paramą ir įvertini
mą gauna visi mokytojai, 
sąžiningai atliekantieji sa
vo pareigas/ nešą liaudžiai 
šviesą ir mokslą.

Tarybinė vyriausybė rei
škia ir mąterialinį rūpini
mąsi mokytojais. Kaimo 
vietovėse mokytojai, be al
gos, aprūpinami nemoka
mai butu, apšildymu ir ap
švietimu. Jų vaikai pedago
ginėse aukštojo mokslo į- 
staigose atleidžiami nuo 
mokesčio už mokslą ir aprū
pinami stipendijomis. Pra
dinių ir vidurinių mokyklų 
mokytojams- pereitais me
tais buvo padidintas darbo 
užmokestis. Tiktai 1948 me
tais Lietuvos kaimuose bu
vo pastatyta per 500 gyve
namųjų namų mokytojų bu
tams. |

Pagerėjo ir mokytojų 
darbo sąlygos. Smetoniniais 
laikais ypač sunku buvo 
dirbti mokytojams priemie
sčiuose. Vaikai vaikščiojo 
suplyšusiais rūbais, sulysę, 
išvargę, nereguliariai lan
kė mokyklą. Įkūrus tarybi
nę santvarką mokinių tė
vai gavo darbą, žymiai pa
gerėjo jų materialinė padė
tis. Visai kita kryptimi nu
ėjo darbas ir mokyklose: 
mokiniai dabar geriau ap
rengti, nepraleidžia pamo
kų, geriau elgiasi ir moko
si.

Naujose tarybinėse sąly
gose 12-tūkstantinė Lietu
vos mokytojų armija dirba 
pasiaukojamai. Tarybiniai 
pedagogai sėkmingai kelia' 
lietuvių tautos kultūrinį ly
gį, padeda jai ištrinti iš sa
vo atminties tamsios praei
ties metus ir sukurti jai 
dar laimingesnį gyvenimą.

Buržuazijos viešpatavimo 
laikais.Lietuvoje sakydavo: 

* — Jis mokytojas—varg
šelis. ..

Arba:
— Nuėjo mokytis į mo

kytojų seminariją — bus 
bedarbis.

Žmonės turėjo pagrindą 
taip kalbėti. Buržuazinėje 
Lietuvoje nebuvo jokio rū
pinimosi nei liaudies švieti
mu, nei mokytojais. Švieti
mas buvo .turtingųjų privi
legija. Neatsitiktinai reak
cionierius profesorius Her- 
bačiauskas “filosofavo” tuo
metinėje spaudoje: “Jeigu 
aš būčiau švietimo minist
ru, tai palikčiau Lietuvoje 
tiktai 12 gimnazijų.” Taip 
ir darė .fašistinės Lietuvos 
vadeivos. 1|936 metais poli
cijai, kalėjimams ir teis
mams išlaikyti buvo išleis
ta 34 milijonai litų, o švie
timui tiktai 23 milijonai li
tų. Tarnautojų tarpe mo
kytojai užėmė paskutiniąją 
vietą.

Tiktai Tarybų valdžia pa
kėlė liaudies švietimą ir 
liaudies mokytojus į reikia
mą aukštį.

Jeigu 1939 metais buržu
azinėje Lietuvoje veikė iš 
viso 96 gimnazijos ir pro
gimnazijos (pusė jų — pri
vatinės), vienas universi
tetas, viena konservatorija 
ir vienas mokytojų institu
tas, tai dabar mes turime 
370 gimnazijų ir progimna
zijų, 3.241 pradinę mokyk
lą, 12 aukštojo mokslo į- 
staigų. Iš jų: 2 universite
tai, 2 konservatorijos, 2 
meno institutai, 3 pedago
ginės aukštojo mokslo įstai
gos, kūn(| kultūros institu
tas, žemės ūkio ir veterina
rijos akademijos. Besimo
kančių skaičius, palyginti 
su buržuazine Lietuva, pa
didėjo 4 kartus. Aukštojo 
mokslo įstaigose mokosi be
maž 10.000 studentų.

Be to, veikia dešimtys 
technikumų ir daugelis a- 
matų mokyklų.

Aišku, kad esant tokiam 
plačiam mokyklų tinklui, 
išaugo, ir mokytojų armija, 
kurioje yra 12,000 žmonių. 
Apie tokį mokytojų skaičių 
buržuazinė Lietuva nė sva
joti negalėjo.

Paskutiniaisiais s a v o 
viešpatavimo metais smeto
ninė vyriausybė uždarė be
maž visas mokytojų semi
narijas. Dabar Lietuvoje 
mokytojus ruošia trys pe
dagoginės aukštojo mokslo 
įstaigos ir 9 mokytojų se
minarijos. Tiktai viename 
Vilniaus Pedagoginiame 
Institute mokosi apie 1,800 
studentų, iš kurių 1.000 

<žmpnių — neakivaizdžiai. 
Drauge su neakivaizdiniais 
pedagoginėse mokslo įstai
gose mokosi 6.000 žmonių. 
Tarybinė valstybe reiškia 
ypatingą rūpinimąsi liau
dies mokytojais. Šimtai jų 
gavo aukščiausius TSR Są- 
jung. apdovanojimus—ordi
nus ir medalius, daugeliui 
suteikta nusipelniusio mo
kytojo vardas.

Antai, v mokytojui Stasiui 
Totoriui, einančiam ' šiuo 
metu Alytaus apskrities 
liaudies švietimo skyriaus 
vedėjo pareigas, suteiktas 
garbingas Lietuvos TSR 
nusipelniusio mokytojo var- 
dąs. Tai senas, prityręs pe
dagogas. Nuo 1919 metų iki' 
1925 metų mokytojavo rea
linėje Marijampolės gimna
zijoje. Dėl savo pažangių 
pažiūrų buvo persekioja- 
,mas smetoninės vyriausy
bės. Tiktai Tarybų valdžia 
įvertino Totoriaus nuopel
nus. Tą~ patį galima pasa
kyti ir apie Anykščių mo-‘

JULfc KUNSEVICICTfi - KLEVINSKIENfc 
Gimė 1902 metais 12 dieną Liepos. 

Mirė 1948 metais 18 dieną Birželio.

ATMINČIAI MANO MYLIMOS JULYTĖS.

Jau praėjo metas vienas 
Nuo birželio dienos tos, 
Kaip ištarus žodį vieną— 
Užmigai ant visados.

Kaip užgęso tavo &kys, 
Nustoj plakus ir širdis:
Skausmai spaudžia man krūtinę 
Ir gaubia tamsi naktis.

Nėr ramumo mano sielai ;
Nėra kančioms pabaigos:
Skausmo replės širdį spaudžia, 
Spaudžia taip be atvangos.

Kad nematau tavo veido, 
Nei žydriųjų tų akių;
Negirdžiu aš tavo balso, 
Nei žodelių tų meilių.

Liūdžiu tavęs aš per dienas;
Liūdžiu širdies skausmuose, 
Kad nematau tavo veido— 
Tu ilsies jau kapuose.

Tavo l gitas.

Artėjant Didžiajam Piknikui, Naujosios Anglijos 
Lietuviai Dideliame Pasiruošime

AFL American Federation 
of Musicians p r e z i d e ntas 
James C. Petrillo gauna buč
kį nuo Eleanor’os' Patterson, 
po to kai ;’is tos unijos kon- 
vencijoje, San Francisco, savo 
prakalboje pabarė tuos kon- 
gresmahus ir tuos viršininkus 
darbininkų judėjime, kurie 
nekovoja už atšaukimą Taft- 

Hartley akto.

Šiemet jau eilė mažesnių 
piknikų praėjo su gana gero
mis pasekmėmis. Bet tai buvo 
lokalinio pobūdžio piknikai 
bei išvažiavimai, kuriuos su
rengė atskiros kolonijos.

Bet Naujosios Anglijos lie
tuvių didžiausio maštabo pik
nikas atsibus liepos 3 d., sek
madienį, pradedant su 1 vai. 
po pietų ir iki 9 vai. vakaro.

Tai bus dienraščio Laisvės 
didysis piknikas. Ir jis atsi
bus. didžiajame Vose’s Pavili
on Parke, Maynard, Mass.

Tok i e d a ugtū kstantin i ai 
spaudos piknikai Naujosios 
Anglijos pažangiųjų lietuvių 
rengiami atšibūna tradiciniai 
jau daug mėtų. Gi šių metų 
piknikas bus jau ketvirtas po
kariniu laiku’. Bet šiais me
tais toks piknikas įvyks ne 
ketvirtą liepos, bet 3-čią die
ną liepos. Tad tūkstančiai 
žmonių suvažiavę galės sau 
smagiai pasižmonėti su drau
gais ir pažįstamais, o ant ry
tojaus—oficialūs šventės die
noje — Visi Uores progos ge
rai pasilsėti.

Tačiau, neįvyktų tokio dide-, 
Ii piknikai vien tik todėl, kad : 
mes taip norime, be didelių . 
pastangų ir didelio rūpesčio. 
Reikia visur — visose koloni
jose — geriausia darbuotis, 
platinti įžangos tikietus ir 
organizuoti autobusus nuveži
mui žmonių, kad tokiu būdu 
suvažiuotų daug tūkstančių 
dalyvių.

Šiemet turėsime trumpesnę, 
bet labai dailią dainų progra
mą; šiemet turėsime tik vie
ną kalbėtoją, bet labai gerą: 
kalbės tik lietuviškai žymus 
kalbėtojas i r svarbiausiais

klausimais — Antanas Bimba 
iš Brooklyno.

Besiartinant šiam didžiuliam 
piknikui, visi Naujosios An
glijos lietuviai, visos lietuviš
kos kolonijos ir pavieniai ge
ri žmonės įsitraukia į didelį 
prisiruošimą, kad šį pikniką 
ištikrųjų padarius geresniu, 
didesniu ir naudingesnių, ne
gu bile kada pirmiau buvo.

Na. tai ir gerai, kolonijų 
veikėjai, jeigu šitaip visi rū
pestingai darbuosimės ir visos 
kolonijos užtikrins pakanka
mai darbininkų — piknike pa
tarnautojų, tai ir būkime tikri, 
kad šių metų Laisvės didysis 
piknikas pilnoj to žodžio 
prasmėj bus puikiausias.

šį pikniką rengia ne viena 
kuri kolonija ir ne viena or
ganizacija, bet visos pažan
giųjų lietuvių organizacijos— 
tūkstančiai žmonių ddartu, tai
gi ir piknikas bus daugtūks- 
tantinis. Prie tokio tai mes 
siekiamės, tokiam mes dar
buojamės ir tokį mes turėsi
me.

Jonas M. Karsonas.

J. J. Kaškiaučius, M. D.
580 Summer Avenue, 

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

I
Tel. TRObridge 6880

DR. JOHN REPSH1S
(REP6YS)

LIETUVIS GYDYTOJAS |

Valandos: 2-4 ir 6-8 :2

.Nedėliomis ir šventadieniais: g 
nuo 10 iki 12 ryto. /

278 Harvard Street

•kamp. Inman St., arti Central Sq.
CAMBRIDGE, MASS. |

4 pusi.—Laisvė (Liberty, Litb. Daily)—Šešt., Birželio 18, 1949
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Los Angeles, Calif
Hollywoodas ir Aktoriai
Čia gyvenant kasdieną gali 

girdėti per radiją ar skaityti 
laikraščiuose apie Ilollywoo- 
do turtingus^ žmones ir jų 
gyvenimą; kaip moterys mai-• 
no vyrus, o vyrai moteris.j 
Jiems nėra, jokių keblumų 
gauti persk iras. Moteris pa
sakė teisėjui, kad jos vyras 
neatsakė ant jos klausimo su 
šypsą, bet buvo susiraukęs, iri 
teisėjas duoda persk i ra į 10 
minutų, nes tai yra baisus pro-

• to kankinimas (mental cruel- i

Bet turbūt niekas taip ne
išgarsėjo, kaip Rita Hay
worth. Mat, ta aktorka apsi
vedė su Indijos princu. Aly

Khan; ne princu iš kokios ka
rališkos giminės, bet su prin
cu iš religiškos sektos... be
veik su šventuoju. Jo tėvas 
Aga Kban milionui Indijos 
žmonių yra popiežius — dva
sios vadas, be kurio jie ne tik 
į dangų negalėtų patekti, bet 
ir ant šios žemelės negalėtų 
pasilaikyti, jeigu neduotų 
.jiems (Romos popiežiui ar In-1 
dijos Aga Khan) pinigų ir 
aukų. Ir, žinoma, tokiu klau
simu susirūpina ne tik Holly- ■ 
woodas, be-t ir visa šalies 
spauda. Bet kad sužinojus ką 
nors apie Ritą ir jos vestuves 
su Indijos šventuoju, didesni 
laikraščiai pasiuntė savo re
porterius į Francūziją, kur

Pittsburgh, Pa

LIWUViM

KEPAME TIKRA LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR VISOKIUS 
PYRAGUS BEI KEIKSUS

GERIAUSIA DUONA
\SCHOLES BAKING

532 Grand St., Brooklyn

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

sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome i visas dalis—Brooklyno ir apylinkės,
i krautuves ir Į pavienius namus; taipgi siunčiame 

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

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST 

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

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

telefonuokite:
SHoreroad 8-9330

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

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 MARCY AVENUE, BROOKLYN 6; N. Y.
Skersai gatves nuo Armory

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį 

EVergreen 7-4774 Z ’

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

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

kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.

Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg 
pareikalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega.

arčiau ir

sužinojo ?
Rita bus

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Birželio 10 dieną atsibuvo 

mėnesinis susirinkimas LDS 
160 kuopos, savajame name, 
1320 Modley St. Komiteto na
riai/ visi dalyvavo. Svarbiau
sias dalykas susirinkime buvo, 
tai priėmimas dviejų naujų 
narių — tėvo ir sūnaus Vaino- 
rių. Abu geri nariai. Sma
gu, kad gauname naujų na
riu.

Kliubo komitetas raportavo, 
kad 
ra i. 
kuri

kytu

versiąs eina pusėtinai ge- 
Nutarta išrinkti komisiją, 
pasiteirautų, gal surastų 
namą, jeigu kur pasitai- 
gera proga pasipirkti.

niekam nesvarbu,
Aly tėvas 
paskutinio 
svėrė tik 
sėdėjo ant 
pasekėjai

savo 
245 */2 
svars
to rė j o 
jį at-

Pasimirė Ignas Bamblis,. 
apie 60 metų amžiaus. Dirb
damas West Parke susirgo ir 
netrukus mirė. -Buvo 
mūsų miesto gyventojas, 
liko nuliūdime moterį i 
nų. 
šių apskrities, 
boriaus Vensa su religinėmis 
apeigomis 
čios.

vių Partijos ir Henry Wall
ace. ' .

Jau pirmiau Bridges tyri
nėtas. Buvo net specialis ty
rinėtojas, profesorius Landis, 
atsiųstas. Landis raportavo, 
kad Bridges esąs radikalus 
darbo unijų vadas, bet tai vis
it as,.

Tuom’et jį norėta deportuoti 
ir Australijos valdžia sakė ji 
noriai priimtų Bridges, bet iš
spręsta priešingai.

Dabar, demokratams vedant 
reakcine politiką, pasimota 
vėl prieš Bridges. Veikiausia, 
ir dabar pasimojimas nepa
vyks, bet per tą laiką dauge
liui žmonių reiks laikas gaiš
ti, išlaidas panešti ir baugini
mų girdėti ryšium su ta byla.

Harry Bridges laike 
atliko labai gerą darbą, 
sai tada gavo pagyrimų
vien iš lokalinės, bet ir Wash- 
ingtono valdžios.

žinoma, laivų savininkai 
viską daro prieš Bridges. De
mokratų Partijos galva čio
nai dabar yra buvęs laivų 
stambios kompanijos galva.

Rep.

Lowell, Mass.
Pastaba Liet. Piliečių Klubo 

Nariams

susirinkime.
(preziden- 

dalykų na- 
Dalyvaujan- 
išgirs malo- 

bet nedaly-

Mokslininko Paskaitos 
Darbo Valstiečiams

LAZDIJAI, vas. 27 d.—Pas 
Lazdijų, Rudaminos, Veisėjų 
valsčių darbo valstiečius lan
kėsi svečias iš žemės ūkio 
akademijos—profesorius Ruo- 
kis, surengęs septynias paskai
tas kolektyvinių ūkių staty
bos temomis. Jo pranešimų 
klausėsi apie 1,500 žmonių.

Paskutiniu metu čia įvyko ir 
daugiau paskaitų darbo vals
tiečiams. Lazdijų gimnazijos 
mokytoja Racevičiūtė lankėsi 
Rudaminoje. . Čia ji padarė 
pranešimą apie didįjį Mičiu- 
rino mokslą.

karo
Ji-
ne

senas 
Pa

ir SŪ- 

Iš Lietuvos paėjo iš Tel- 
Palaidotas gra-

iš lietuvių bažny-

Lietuvių Pil. Klubo komite
tas mato reikalą ŠĮ kartą 
šaukti visuotiną narių susirin
kimą šeštadienį, liepos 2 d., 
7 vai. vakare, savoj salėj, 14 
Ty 1 e r St.,, Lo well y j.

Kiekvieno nario privalumas 
dalyvauti šiame 
Klubo komitetas 
tas) turi daug 
riams 'pranešti, 
tieji susirinkime 
nių pranešimų,
vaujantieji gali susilaukti ne
malonumo, tad geriau visiems 
dalyvauti ir bendrai rūpintis- 
organizacijos reikalais.

Visi sueikime skiriamu lai
ku, tai susirinkimą užbaigsi
me laiku ir užleisime svetai
nę Klubo jaunimui, kaip ir 
visuomet šeštadienių vakarais.

Klubo Korespondentas
J. M. Karsonas.

J’olicijos komisionierius O’
Brien Įteikė 177-niems poli- 
cistąms saržento laipsnius.

PAJIESK0J1MAI
Petras Zdanavičius pajieško brolio 

Prano Zdanavičiaus (Zdanio), kilu
sio1 iš Lietuvos, Seiliūnų kaimo, Sei
rijų valsč., Alytaus apskr., gyvenu
sio 1938-1939 met. Paulo Alto mies
te, Kalifornijoj, USA. Pajieškau, tu
rėdamas svarbų reikalą. Prašau jo 
paties atsiliepti, arba kas žinote jo 
likimą, praneškite sekančiu antrašu:

Petras Zdanavičius, Seinų* gatvė 
Nr. 15, Seirijai, Alytaus apskr., 
Lietuva, USSR. Arba j Argentiną 
sekančiu antrašu: Jose Janulevičius,

C. M. T. de Alvear Nr. 360 
Saladillo, Rosario de Sta Fe, 

Repub. Argentina.

princas Aly Khan turi tris di
delius dvarus, ir vienam iš tų 
dvarų — Chateau — gyvena 
su Rita. Reporteriai turi gy
vent brangiuose viešbučiuose 
ir duoti gerus kyšius tarnams, 
kad galėtų prieiti 
ka nors sužinoti.

v

Ir žinot, ką jie 
Ogi kokia suknele
apsivilkusi, kada eis prie ko
munisto majoro paimti šliū- 
bą. O kada vestuvės įvyko, 
tai jie sužinojo, kad į Aly 
dvaro maudymosi prūdą buvo 
supilta 200 galionų kvepalų- 
perfumo, ir pastatyta 60 sar
gų aplink prūdą, kad dabotų 
svečius, kad nesušlaptų per
daug kvepiančiame vandeny
je.

Šampano buvo tiek, kad lai
vas galėtų plaukti, o valgių 
ant stalų tiek daug, kad su
dėjus ant laivo galima buvo 
laivą nuskandinti.

žinoma, tų brangiai apmo
kamų korespondentų praneši
mai, kiek tas viskas atsėjo 
pinigais, tai 
nes princo 
Khan laike 
gimtadienio

■svarelių. Jis 
tyklių, o jo
sudėti tiek aukso, kad 
svėrus. Toks būdamas, žino
ma, "rlarbui būtų netinkamas, 
bet tokiam atsitikime tai kaip 
tik tiko. Prie to, jo pasekė
jai kas metai, taip kaip kata
likai popiežiui, sudeda milio- 
nus. O kad Indijos žmonės 
taip, kaip daugelis katalikų, 
badauja, tai nei Aga Khan 
nei popiežiui tai nerūpi. Jie 
tik rūpinasi, kaip ilgiau palai
kyti šią kapitalistinę vergiją, 
kad gąsdinant žmones su u.ž- 
grabiniu gyvenimu galima bū
tų juos išnaudoti.

* Tas viskas egzistuoja tokioj 
gadynėj, .kada žmonės skrai
do padangėm ir plaukioja po 
vandeniu; išmoko pasidaryti 
visokius pagerinimus, 
nas. Vienok dar yra 
na i, kurie nesupranta, 
kaip juos išnaudoja.

• Staigiai 
bickiūtė). 
gusi ir buvusi gabi pianistė. 
Velionė buvo Juozo Virbicko 
dukra, Lietuvių Kapinių iždi
ninko.

Susirgo P. Pranaitis, 
tas į Valstijos ligoninę, 
nors .yra viduriuose.

\ D. P. Lekavičius.

mirė Brocki (Vir- 
Soho dalyje u.žau-

Deerbrook, Wis

Išvež-
Kas

San Francisco, Cal

m aši
mi lio-

R-ka.

naująAr gavote Laisvei 
skaitytoją jubiliejaus’ atžy- 
mėjimui?

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquoi

NOTICE 
L 172.'. 
to sell 
section 
Control 
of 
consumed

that License

Kinija Žengia 
Į Laisvę 

Parašė D. M. ŠOLOMSKAS
Susipažinkite su šiaja milžiniška valstybe. 

Įsigykite tik dabar išleistą brošiūrą, užvardytą:
KINIJA ŽENGIA Į LAISVĘ

82 puslapių. Kaina 20c.

Draugijos ir asmenys tuojaus užsisakykite 
tos brošiūros platinimui. Platintojams, kurie 
ims nemažiau 10 kopijų, .kaina 15e už kopiją.

Kurie užsisakysite po vieną kopiją, prašome 
prisiųsti 25c vertės po 10c ar po 5c. U. S. pašto 
stampomis, nes kainuoja persiuntimas.

Užsakymus prašome siųsti:

Birželio 5 d. atsibuvo LDS 
116 kuopos susirinkimas pas 
Mikus, jų ūkio namuose, Mer
rill, Wis. Susirinkimą ati
darė pirmininkas J. G e Its. 
Protokolų sekretorė nepribu
vo, tai finansų sekretorė Ol
ga Getts išdavė pereito susi
rinkimo raportą,, kuris buvo 
vienbalsiai priimtas. Po to Ol
ga Getts priėmė mėnesines 
mokestis. Nekurie nariai už
simokėjo už 6 mėnesius. La
bai pagirtina, kad užsimoka 
iš kalno.

Per šienapjūtę nutarta susi
rinkimų nelaikyti. Pirminin
kas paprašė naujų įnešimų. 
Buvo kalbėta kaslink Agnes 
Bolone, kurios aplikaciją' 
centro daktaras atmetė. Mes 
manom, kad Agnes Bolone 
yra sveika, tik dabar turėjo 
biskį aukštą kraujo spaudi
mą, tai viskas. Tas ateina 
kartais visiem. Mes kreipia
mės prie kito, kuopos dakta
ro ir gal viskas bus gerai.

Susirinkimui užsibaigus Mr. 
ir Mrs. Kaklauskai labai, gra
žiai apdėjo stalus gardžiais 
užkandžiais ir gerais, gėri
mais.
bėjomės apie būsimą 
pik n i k ą. Užsigard u oti
šaltakošės (ice cream),

Paskui Mikolas parodė 
pieninę, labai švarią, po 
ja mada, viskas varoma
tra automatiškai. Štai d as la
bai švarus, gali sutilpti daug 
karvių. t '

Melžiamų karvių turi 23, 
visos žalmargės. Priaugančių 
turi 14, viso 37. Lauko turi 
dirbamo <80 akrų, ganyklos 
120 akrų, sykiu 200 akrų. Tu
ri daug mašinerijos, kas tik 
reikalinga ūkiui.

Kaklauskai gyvena ant 
ūkio apie 32 metus, gerai 
prasigyvenę, turi tik vieną sū
nų Adolfą Kaklauską. Sūnus 
jau 33 metų amžiaus, dar ne
vedęs ir turi pinigų. Kaip 
tėvai, taip ir sūnus Adolfas vi
sados paaukauja darbininkų 
reikalams stambias aukas.

Vargdienis.

427 Lorimer St Brooklyn 6, N. Y.
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PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

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

BROOKLYN, N. Y.
:: Visokiausi vaistai, kosmetikai kū

dikiam reikmenys, įvairūs daik- f 
teliai, ligonių kambariui reikme
nys už griežtai žemas kainas.

MATTHEW k. BUYUS 
(BUYAUSKAS)l.orchy given that License No. 

been issued lo the undersigned 
• and liquor at retail under 

Beverage 
Borough 

lo

at retail 
Alcoholic 
82nd St..
of Kings, 

premises.
H ALLISSEY & 
HALL1SSEY 

Liquor Store

hereby given that License 
:.... ‘__ i i _-.i .. .
beer at retail under Section 
Alcoholic Beverage Control

of the
at 311
County 

the
be

Valgėm, gėrėm ir k ai
ni ūsų 
buvo

I ,aw
Brooklyn.

off
DANIEL F.

ANNA W.
ciba Hallissey’s

NOTICE
EB 102 has been 
to sell 
of the
at 89C Belmont Ave., Boiough of Brooklyn, 
County

No. 
issued to the undersigned 

107 
Law

the

i tuojau 
už teis- 
šio ad- 

pa-
of Kings, o be consumed off

ADAM SHINKUNAS

NOTICE is heleby given
GB 6411 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control 
at 515 Parkside Ave., 
County of 
premises.

that License No.

retail under
Beverage Control Law 

Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

IRVING GROSS

hereby given that License 
has been issued to the undersigned 
>cdr at retail under Section 
Alcoholic Beverage Control 
Avenue N, Borough of

K*ngs, to be consumed off

THEODORE DANKERS

is hereby- given that License 
has been issued to the undersigned 

beer ųt retail under Section
Alcoholic Beverage Control 

Evergreen Ave 
of Kings, to be consumed off 

^MATTHEW !»’ ALESSANDRO

NOTICE is hereby given that License 
GB 3889 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retaH under Section 
of the Alcoholic Beverage Control 
at 5711 3rd Avp., Borough of
County of Kings, to he consumed off the 
premises.

NOTICE 
G B 6160 
to sell 

•of the 
at 6336 
County of

No.
.. I

107 
Law 

Brooklyn, 
the

NOTICE 
G B 1352 

sell 
the

to 
df 
at 510 
County 
premises.

No. 
... 1 

retail 1111(101' Section J 07 
Beverage Control Law 

Borough of Brooklyn, 
the

No.

retaH under 
Beverage 

Borough 
to be ------------ - -------- -

PAUL WIESE

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned 

beer at retail under Section 107 
Alcoholic Beverage Control Law 
5521 Ft. Hamilton Parkway, Bo- 

of . Brooklyn, 'Couhty of Kings, 
consumed off the pre/nlses.

SOL MA1MIN

NOTICE is
GB 1434 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control 
,1449--.88th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings 
premises.

NOT1CE 
G B 1691 
tO Sell 
of the 
at 55 
rough 
to be

107 
Law 

Brooklyn,

hcrjby given that Liccnac No.

rotai I under

Borough
lo be consumed off

ANNA GUTTADAURO

is hereby given that License .
has been Issued to the undersigned 

beer at rcta'l under Section
Alcoholic Beverage Control

beer at retail i----
Alcoholic Bcvei'ftge 

Street,

107
Law

the

NOTICE 
GB 6343 
to sell 
c f the ______ _______ ___ „. _____________
at 1214 Corteljou Rd., Borough of Brooklyn, 
County of King: ' '
premises.

No. 
.. I 

107 
Law

to be consumed off the 
I .

CARMELO LUCCIARDO

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned 

at retail under Section 107 
Alcoholic /Beverage Control Law

the

rcta'l under 
Beverage

InMHMI

NOTICE 
G B 70S ! 
to sell beei' at retail under Section 
Of the Alcoholic /Beverage Control ___
at 51-53 Buffalo Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kingą, to be consumed off 
premises.

JOSEPH . DRAGONETTI & 
ROCCO DRAGONETTI

NOTICE in Iwireby given that License
GB 6180 haw been issued to the under
signed to tell beer at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control LaW 
at 694 New Lots Ave., Borough of Brook
lyn. County of Kings, to be consumed 
off the premises.

SALVATORE MANZIONE

No.

ĮDOMI II. BRIDGES BYLA 
Prokuroro “Draugai” Kratosi

Nuo “Draugiškumo”
Justice departfnento advo

katai čia nori pravesti tokią 
teismo procedūrą, kaip kiek 
pirmiau buvo Los Angelėj, 
kad liudininkai būtų “drau
gingi valdžiai,” arba eis ka
lėjimai!. Na, o “draugingais” 
prokurorui unijistai nenori 
būti.

Pirmas liudininkas paimtas 
Krank Slaby, tos pačios uni
jos, kurios Bridges yra vadu, 
narys. Slaby atsisakė liudyti.' 
Jis, matyti, pasirinko būti 
draugingu savo Bridgcs’ui, o 
ne prokurorui.

Beje, net ir prokuroras spe
cialiai parinktas. Kažin ko
dėl neduota vesti bylą vieti
niam prokurorui?

Donohue norėjo 
siųsti Slaby į kalėjimą 
mo pažeminimą, bet
vo katas Herbert Resno r 
stebėjo, kad yra paduota pe
ticija panaikinti traukimą jo 
liudininku. Kol peticija neiš
spręsta, Slaby neprivalo liu
dyti.

Donohue kiek pirmiau sakė, 
kad prieš Bridges būsią nau
dojami buvę komunistai. Gal 
turėta mintyje Lambertas, bet 
jis nenori būti “draugingas” 
prokurorui.

Sam Darcy, išmestas iš Ko
munistų Partijos, atsakinėjo į 
visus klausimus. Beje, saky
ta, kad Browderio šalininkai 
nebūsią kviesti liudyti, bet 
Darcy pakviestas.

Darcy betgi norėjo, kad jis 
nebūtų i skaitomas valdžioj 
liudininku, net ir jis, mato
mai, nenori būti “draugingas” 
prokurorui. San Francisco at
mosfera kaip tai . paveikia į 
žmones, kad jie tokio “drau
gingumo” nenori.

Darcy advokatas pareiškė, 
kad jo klientas neturi jokių 
faktų, kurie kuo pagelbėtų 
Bridges bylai.

Liudininkas Pat Chambers, 
kiu’is buvo pasmerktas San 
Quentin kalėjimai! ryšy su va
tos darbininkų streiku, 1939 
metais, taip jau sakė nenorįs 
būti “draugingu liudininku.” 

Iš visų, tik Qhris McGrath, 
buvęs ADF unijos narys, da
bar dirbąs American Presi
dent Lines kompanijai, kol 
kas dar nepasipriešino 
prokurorui “draugingu.

Bridges’© byla, aišku, yra 
už nesekimą dertiokfaty poli
tikos, už palaikymą Progresy-

Laidotuvių Direktorius

būti

&

savo
nau- 
elck-

San Francisco. — Dingo 
Amerikos laivyno lėktuvas 
su 7 vyrais, beskrendant 
per Pacifiko Vandenyną.

PRANEŠIMAI
HARTFORD, CONN.

Yra rengiamas Htfd. busas važiuot j 
Brboklyną, į Laisvės pikniką July 
3-čią. Kurie norite turėti gražų pa
sivažinėjimą, malonėkite tuojau įsi
gyti buso tikietą. Kaina $4.00 į abi 
pusi. Išvažiuos 9-tą vai. ryto. Tip- 
kietus galite gaut pas komisiją ar
ba Šaukite M. Mulerąnkicbę, 
telefonas 5-2781. (142-4)

MONTELLO, MASS.
Metinis piknikas Lietuvių Tautiš

ko Namo Parke. Rengia LDS 67 
kp., įvyks (June) birželio 19, 1949. 
ter St. ant Keswick Rd. — Kviečia 
kalė programa, sporto veiksmų, ge
rų valgių ir gėrimų. Kelrodis: Win- 
-jzntu tuos sng feuajp ubą į bį^pbjj 
visus Rengimo Komitetas. (141-2)

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. EVergreen 7-6288
v ’Jr x * v nr w v v v ’i w w ▼ v ▼

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

5

518 Grand Street
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TELEPHONE
STAGG 2-5048

RES. TEL.
HY. 7-8681

Telefonas
EVergreen 4-9407

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIUS 

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager 

(Lais niuo tas Balsamuotojas) 
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

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

įSa
O'

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

Brooklyn, N. Y
Geri Valgiai laukia jūsų visada .

DEGTINES, VYNAI IR ALUS

Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

TELEVISION
SHUFFLE BOARD

.iiiioi!Hi-ii»H)iHi|!tiĮĮį»l Iiitiiij'iilimitiuil-
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5 pusi.—Laisvė (Liberty, Ljth. Daily)—- šešt., Birželio 18, 1949
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Komunistai Nepaeina 
Po Feinberg o 
įstatymu, Sako Jie

Paul Robeson Sugrįžo Iš
Europos; Kalbės 19-tą

New Yorko Valstijos Komu- Į 
nistų Partija atvirame laiške ■ 
valstijinei Board of Regents^ 
informavo ją, kad Feinberg 
įstatymas skaitomas, aršiausiu 
ir priešiškiausiu mūsų šalies’ 
istorijoje.

Kartu priminė tai tarybai,: 
kad ši partija jokiu būdu ne- • 
paeina, negali paeiti po tuo, 
įstatymu. Kad tas įstatymas j 
“legaliai, politiniai ar mora- j 
liai’ negali būti pritaikomas Į 
Komunistų Partijai.

Laiške dar priminė ir tą, 
kad “neįmanoma liberališko
mis priemonėmis įvykdyti pa- 1 
matiniai nekonstitucingą, ne
demokratinį įstatymą.” Kad ; 
Amerikos liaudis niekad pra- j 
eityje nėra priėmusi prievar
taujančių įstatymų.

Buvę Draugais, | 
Tapo Dalininkais •

Biznis, surištas su socialio 
darbo sritimi — nieko nauja 
World Tourists, Inc., prezi
dentui Louis' Berdansky ir 
naujai paskirtam vice - prezi- i 
dentu Nathan Sokoloff’ui. i 
Įstaiga randasi 1845 Broad-! 
way, New Yorke.

Minėtoji jų įstaiga užsiima 
persiuntimu pundelių į visus 
pasaulio kraštus reikalin
giems paramos ar norintiems 
apdovanoti. Jie tame darbe 
gerai nusimano, kadangi abu, 
po užbaigimo Brown Univer- 
site, 1928 metais, dirbo soci
aliais darbuotojais tautinėje i 
labdarybės įstaigoje ,o vėliau 
New Yorko miesto Labdary- : 
bes Department©. Vėliau 1 
kiekvienas iš jų nuėjo skir
tingais keliais iki vėl suėjo 
dalininkais World Tourists 
firmos. •

Toks biznis, sako jie, “rei- i 
kalingas kiekvienam asme
niui individuališkos atydos... į 
žmonės nori teikti savo gimi- Į 
nėms ir saviškiams tinka
miausius daiktus, geriausius, i 
ir jie nori gauti juo daugiau- Į 
šia už savo pinigus. Jiems 
reikia patarti, kas galima, o 
ko negalima siųsti prisilaikant 
įvairių kožnos šalies taisy
klių.”

“Dadejimu dar vieno aukš
tai lavinto gabaus viršininko 
dabar mes dar geriau galėsi-: 
me kiekvienam patarnauti,” 
pareiškė Berdansky’s.

Keliavimas laivais ir lėktu
vais padaugėjęs, sako jis! 
Norint bile kur keliauti pa-| 
taria susiplanuoti viską iš| 
anksto ir nelaukiant paskuti
nės dienos užsisakyti kelio
nėms tikietus. (Skelbimas.)

Išbuvęs Europoje 
mėnesius, lankęsis 
Francijoje, Danijoje, Norve
gijoje, Švedijoje, čechoslova- 
kijoje, Tarybų Sąjungoje, 
garsusis mūsų šalies daininin
kas - aktorius - prakalbinin- 
kas - rašytojas Paul Robeson 
parskrido LaGuardia stoti n 
praėjusį ketvirtadienį (anks
čiau buvo pranešta, jog jis 
sugrišiąs šeštadienį).

Stotyje jį pasiliko Civilių 
Teisių Kongreso vadas, senas 
jo asmeninis draugas William 
1... Patterson, ir Mrs. Bessie 
Mitchell, sesuo vieno iš Tren-

keturis I nes 
Anglijoje, | džių

PAUL ROBESON

tono šešių, laikomu New Jer
sey mirtin nesmerktųjų ka
merose. Jis pasižadėjo kal
bėti už juos pačiame Tren- 
tone kur reakcininkai trukdo 

f 

mitingus.
Nežiūrint, kad sugrįžimo 

data staiga buvo pakeista, vis 
viena jį pasitiko ir parlydėjo 
į miestą negrų ir baltų dar
bininkų motorkada.

Robesono Prakalba 
Šį Sekmadienį

Robesonas, laisvai vartojąs 
rusų kalbą ir suprantąs kitas 
slavų tautų kalbas, taipgi 
daugeli kitų kalbų, ne tiktai į 
matė, bet ir savo ausimis gir-, 
dėjo viską, kas dedasi jo ap
keliautose šalyse. Robesono- 
pirmasis raportas - prakalba 
iš tų šalių ir iš įvykusio Pa
ryžiuje masinio kongreso už 
taiką įvyks šį sekmadienį, 
birželio 19-tą, Rockland Pa
lace, 155th St. ir 8th Avenue, 
New Yorke. Pradžia 3 va
landą po pietų.

Spauda Iškraipė Jo 
Pareiškimus

Stotyje, greta draugų, pasi
tiko jį ir visa batarėja prie
šiškosios jam spaudos. Ne
vyniodamas į vatą žodžių, 
Robesonas pasmerkė komerci-

MATYK IfiSIVYSTANCI^ ISTORIJĄ! NAUJAUSIAS FILMAS!
TRUMANAS KALBA.

MATYK BELMONT STAKES LAIMĖTOJĄ. 
NACIONALIS ATVIRO GOLFO TURNAMENTAS. 

“HEART OF PARIS“ SPALVINE KELIONĖ.

EMBASSY NEWSREELS, Broadway ir 46th Street.

STADIUM KONCERTAI
Amsterdam Ave. prie 136th St.

Philharmonic Symphony Orch. — Vakarais 8:30
Nebrangios kainos: 30c ir daugiau.—Konduktorius*Fritz Reiner.

Pirm., Birž. 20—Iškilmingas atsidarymas—William Kapel pianistas
Antr., Birž. 21—Parinkimai iš Prokoffieff, Strauss
Treč., Birž. 22—Jeanne Mitchell, smuikininkė—Mozart »
Ketvr., Birž. 23—Astrid Varnay—Herbert Janssen, solistai
Šešt., Ęirž. 25—Philharmonic Piano kvartetas—vad. Leido.

AMERIKINĖ PREMJERA ŠIANDIE!
Artkino Perstato — Pirmąjį Sovietinj įgyvintų braižinių judj

“THE MAGIC HORSE”
žavinčiomis magiškomis spalvomis!

Šauni muzika! — Puikus artistiškumas!
Taip pat—Nauja Dokumentinė Filmą Spalvomis ‘THE UKRAINE’ 

Nepaprasta ♦ šiuolaikinė * Užburianti
STANLEY 7th Avė. tarp 42 ir 41 Sts. * Tel. WI 7-9686

Vėsu Durys Atsidarys 8:45 A. M.

spaudos kraipymą jo žo- 
ir faktų, sakydamas:

“Viskas, ka aš sakiau savo / *
kelionėse po Europą, buvo 
Associated Press, United 
Press ir kitų amerikinės spau
dos agentūrų iškraipyta. Ką 
turiu pasakyti, vely pasaky
siu tokiems laikraščiams, kaip 
Daily Worker.”

Reporteris jo paklausė, 
kaip yra su ta pasakėčia, būk 
jis Maskvoje būdamas sakęs, 
kad jis mylįs Rusiją labiau už 
bile kurią kitą šalį. Robeso
nas atsakė:

“Tai yra tipiškas Times’o 
iškraipymas.”

“Ką aš sakiau, buvo, kad 
aš myliu tą Ameriką, kurios 
esu dalimi. Aš nemyliu Wall 
Stryto Amerikos. Aš myliu 
darbininkų klasės Ameriką. 
Aš myliu darbininkų klasę 
Anglijos, Francijos ir kitų 
šalių. Ir labai jautriai myliu 
liaudies demokratijas Rytinė
je Europoje ir Tarybų Sąjun
gą. Aš myliu jas dėl jų ko
vos už laisvę. Jie kovoja už 
mano žmones ir už baltąją 
darbo liaudį pasauly’e.”

Mergšė reporterė užsispy
rusiai bandė jo išklausti, ar 
jis nuginčijąs pirmiau klaus
tą klausimą. Robesonas griež
tai atsakė, kad jis neduos jai 
progos sieksnine antrašte už
rėkti, būk “Robesonas užsigi
na.” Sako: “girdėjai, ką sa
kiau.”

Kitas klausė, ką Robesonas 
mano apie Gerhart Eislerio 
sugrįžimą Vokietijon.

“Buvo didi pergalė taikai 
ir laisvei,” atsakė Robesonas.

Tūlas klausė, ką jisai mano 
apie prezidento Trumano 
“kovą už civilines teises.” 
Robesonas jam atšovė klausi
mu, ar prezidentas kovojo 
bent už ką, dadėdamas, kad 
Trumanas vis tebeprižada, 
bet neduoda negrų liaudžiai 
“privilegijų nei teisių. Ne
duoda privilegijos būti nelin
čiuotiems.”

Dar kiti klausinėjo, ką jis 
girdėjo, ką jis mano, kaip 
europiečiams patinka Mar
shall© planas.”

“Tarp paprastų žmonių ne
radau mylinčių Marshall© 
planą. Atradau labai aiškų 
supratimą fakto, kad Ameri
kos Big Business bando pasi
imti Europą.” Tačiau Euro
pos liaudis nesiduos Wall 
Strytui paimama, pareiškė 
Robesonas.

“Ir Franci’Os liaudis nesė
dės rankas susidėjusi, kuomet 
amerikiečiai a t s t e i g dinėja 
nacių Vokietiją.”

Robesonas pareiškė daug 
pagarbos ir meilės visiems 
Europos anti-fašistams, ypa-
tingai Tarybų Sąjungos did
vyriams, taip pat didvyriškai 
a t s t a t autiems Stalingradą, 
kaip kad jį apgynė, didžiais 
šuoliais žygiuojantiems pir
myn visuose šalies, gyvenimo 
ir kultūros atsteigimo ir pa
aukštinimo frontuose.

Daug jis apkeliavo tarybi
nių ir naujųjų demokratijų 
miestų ir kaimų. Visur atra
do ugningą ryžtą atstatyti 
juo gražesnį gyvenimą ir iš
saugoti taiką. Iš ten niekam 
nėra ir niekad nebus pavo
jaus kito karo, sakė artistas.

New Yorke teisėjas atsisa
kė teisti moteriškę remiantis 
vien tiktai skundu vyriškio.' 
Skundėjas sakė, kad jis ją 
iŠ pirmojo susitikimo nusive
dęs į viešbutį, bet kuomet at
budęs," neberadęs moteriškės 
nei savo $2,400.

Palikimų teismui paėmus 
svarstyti milionierės Mary 
Bullock Powers turto padali
nimą, įvairius “gimines”, at
stovauja virš 20 advokatų.

Mokiniai Vis Daugiau 
Naudoja Mokyklą 
Kaf eteri jas

Vis daugiau ir naudingiau 
Į vidurinių New Yorko miesto 
į mokyklų mokiniai naudojasi 
j mokyklų kafęterijomis, sako 
i mokyklų viršininkas Jansen 
! savo raporte.

Pernai metais, pasibaigu- 
I siais rugpjūčio 31-mą, 1948, 
■ mokiniai, sumokėjo , už val- 
| gins $5,282,860.89. Ir kas 
I kartas, sako viršininkas, jie 
į pradeda protingiau misti — 
į padaugėjo pardavimai pieno 
: ir pilnų pietų (complete 
j 1 u n c. h), o n u m a ž ė j o pardavi
mai saldainių,, pyragėlių. Me- 

i narna, kad tai pasekmė aiški- 
I nimo apie svarbą pavalgyti 
balansuotą valgį, o mažiau 
vartoti skanėsiu arba visai be< 
jų apsieiti.

Už kožnus pilnus pietus 
mokiniai moka po 19 centų, 
o fed erai ė valdžia prideda ki
tus 9 centus. Tačiau pilnas 
valgis mokykloms atsieina 
35.7 cento, tad yra nuostolio. 
Tas nuostolis, sako raportas, 
išsilygino nuo pelno ant par
duodamų mokiniams , smulk
menų ir skanėsių.

Brooklyn© techniškos vidu
rinės mokyklos mokiniai, ber
niukai, gal būt naturališko 
akstino vedami, nes prie ak
tualaus darbo labiau išalksta, 
labiau įvertina pilnus pamati
nio maisto pietus, didžiausis 
nuošimtis nadojęsis regulia
riais pietumis. Mergaičių mo
kyklos — mažiau. Bendrai 
imant, apie 17 nuošimtis visų 
mokinių perkasi pietus.

City College šį pavasarį iš
leido 3,719 baigusių mokslą.

SUSIRINKIMAI
RIDGEWOOD, 

BROOKLYN, N. Y.
LLD 55 kp. susirinkimas įvyks 

birželio-June 21, prasidės 8-tą vai. 
vakare, bus Vaiginio-Šapolo salėje, 
147 Thames St. Visi nariai yra 
kviečiami dalyvauti šiame susirinki
me, nes yra daug svarbių reikalų 
aptarimui. O kurie dar nesate užsi
mokėję už šiuos metus, malonėkite 
užsimokėti. — P. Babarskas, sekr.

(142-3)

» BROOKLYN «

LABOR LYCEUMS
DARBININKŲ ĮSTAIGA j [

Salės dėl Balių, Koncertų, Ban-/ Į 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt.J

Puikus steičius su naujausiais j! 
įtaisymais. 3;

KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS 5
Kainos Prieinamos. 4 

g 949-959 Willoughby Ave. B 
g Tel. STagg 2-8842 «

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmerį <

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. ¥.

Tel. EVergreen 8-9770

Masiniai Pikietavo
Graiku Konsulatą;
Pikietuoja Kas Dieną

Birželio 16-tą, tarp 5-6 
prievakarį, virš du šimtai 
graikų kailiasiuvių unijistų ir 
kitų žmonių pravedė vienos 
valandos pi kietą .x^prie Grai
kijos konsulato, Sixth* Ave. ir 
49th St., New Yorke.

Būryje buvo grupė moterų, 
apsirengusių graikų tautiniais 
kostiumais. Pikietuotojai šau
kė ©balsius:

Sustabdykite civilį karą, de
rėkitės per Jungtines Tautas!

Sustabdykite šaudymą žmo
nių, Graikija nori taikos!

Sustabdykite deportavimus 
graikų marininkų !

Greta pikieto dalinamuose 
lapeliuose plačiau aiškinama 
apie demokratinių marininkų 

• deportavimus iš Amerikos į 
fašistinės Graikijos valdžios 
nagus. Prašo žmones veikti 
išgelbėjimui gyvybės dviejų 

j tūkstančių pasaulinio karo 
I didvyrių, kuriems gręsia su
šaudymas Graikijoje. Apie 
tiek marininkų ten jau yra 
uždarytų kalėjimuose ir yra 
paskelbę bado streiką. Ame
rikoje tebešautieji gaudomi 
ir deportuojami tokiam pat 
likimui.

Kritikavo Majorą už
Glostymą Fašistų

Amerikos Darbo Partijos

Anthony Grigalis
General Contractor

Stato naujus namus ir pertaiso se
nus sulig moderninės mados.

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

kaipo ekspertai.
Klauskite mūsų aprokavimo arba 

patarimo dėl pertaisymo namų.

Prašome kreiptis:
63-26—53rd Drive 

Maspeth, L. L, N. Y.

oooooooooooooooooooooooooo

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y.
i j —2 dienomValandos. įg—g vakarais

Ir Pagal Pasitarimais.
Telefonas EVergreen 4-0203'

Egzaminuojant Akis, 
i Rašome Receptus 
: Darome ir Pritaikome Akinius 
11 » < ,

: Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas v
417 Lorimer Street

Laisvės Name'
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

sekretorius Arthur Schutzer 
smerkė majorą O’Dwyer už 
tai, kad jo administracija ne
leido masinio mitingo, kuris 
buvo turėjęs įvykti priešais 
konsulatą. Jame būtų kalbė
jęs senatorius William Lan
ger iš North Dakota, republi- 
konas — būtų kalbėjęs už 
laisvę antrojo pasaulinio ka
ro didvyriams marininkams.

Apdraudy Darbininkai 
Gavo Gerą Kontraktą

John Hancock Mutual Life 
Insurance Co.. darbininkai, 
CIO United Office and Pro
fessional Workers of Ameri
ca nariai, šiomis dienomis 
gavo gėriausį kontraktą iš '
gautų apdraudų darbo srity- Į 
j e.

Dvejus metus galiosiančioje 
sutartyje, gauta uždaros ša- 
pos sąlygos 5,900 agentų. 
Gauta po $5 algų priedo, ku
ris galima kelti iki $10 laike 
šio kontrakto galios, bile kuo
met atnaujinant dėl to pasita
rimus, unijai to pareikalavus. 
Pagerintas ir pensijų planas 
—gali pasitraukti ant pensi
jos nuo 60 metų, su padidi
nimu dabartinio gavinio.

Brian Layne, 12 metų, su
sižeidė per miegą vaikštant 
iškritęs per langą iš savo 
kambario antrame aukšte, 
Brooklyne.

REIKALAVIMAI
Reikalingas darbininkas prie res- 

tauranto su likeriais, mokantis da
ryti sandvičius ir kitą restauranto 
darbą. Pageidaujama, kad atsišauk
tų geras darbininkas, jaunas ar vi
duramžis asmuo. Gera mokestis ir 
patogios darbo sąlygos. Kreipkitės:

Aleksiejus, 44 Hudson Ave.,
Brooklyn. N. Y. ,.(141-143)

TONY’S
UF-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Trys Įkalintieji 
Gauna Sveikinimą

Trys komunistai darbinin
kų vadai, John Gates, -Gus 
Hali, Henry Winston, kurie 
12-kos teismo metu tapo įka
linti už atsisakymą išdavinė
ti, gauną daug sveikinimų. 
Kalėjimo nuostatai, sako jie, 
neleidžia visiems asmeniškai 
atsakinėti, tad jie savo padė
ką visiems paskelbė per spau
dą.

Mrs. Yetta Gross, 55 m., 
mirė nukritusi ar iššokusi iš 
savo buto treciame aukšte 
253 Stockton St.. Brooklyne.

Panaujinimui, pagražinimui 
Columbus Circle, bjew Yorke, 
miestas išleisiąs $100,000. 
žada pagerinti trafiką.

švento Jurgio Draugystes

PIKNIKAS
Įvyks šeštadienį

Birželio 25 June 
2-rą vai. po pietų 

Dexter Park 
74-11 Jamaica Ave. 
Woodhaven, N. Y.

A. Pavidis Orchestra 
šokiam

Įžanga 60 c. asmeniui
Maloniai kviečiam visuo

menę dalyvauti šiame pik
nike.

Rengimų Komisija

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

Valandos: ^“120
I 1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

•71 P A D 411 GRAND STREETALI T O I>/YtV BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN 

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

XX TELEVISION
—------- ---- —-------

Peter 
KAPISKAS

BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus

RHEINGOLD ;!
BEER & ALES ;;

32 Ten Eyck St.
Peter Kapiskas Tel. EVergreen 4-8174

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Qatherine Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA<DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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

6 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Šešt., Birželio 18, 1949




