
Svarbi mokykla.
Reikia ruoštis.
Ir mokytis ir pailsėti.
Svečiuose pas rusus. 
Nepaprasta vieta. 
Patarimas.

Rašo A. BIMBA

Kalbėjausi su Vincu Bovinu, 
vienu iš tų, kurie labai rūpi
nasi vasarine lietuvių meno 
mokykla. Tai bus, kaip ži- 
noma( antra mokykla. Pir
moji įvyko pernai vasarą.

v Jis teisingai sako: Moky
klos pasisekimas priklausys 
nuo visuomenės susidomėjimo 
ir paramos. Sako: Kodėl 
niekados apie mokyklą nepri
simenate krisluose? Tai bu
vo ir klausimas ir pabarimas. 
Ir labai vietoje.

ši mokykla nėra vien me
no organizacijos reikalas. Vi
siems reikia ja susirūpinti.

Peržiūrėjau mokyklos pro
gramą. Ji labai turtinga. Pa
mokos bus' apie muziką, dra
mą, vaidybą, liaudiškus šo
kins, lietuvių kalbą, istoriją, 
kultūrą. Tai vis dalykai, ku
riais pasimokyti niekam ne 
pro šalį.

★ ★ ★
Mokykla prasidės rugpjū

čio 7 d. ir tęsis lygiai dvi sa
vaites. Vadinas, mokykla 
įvyks pačiu gražiausiu vaka
ri jų (atostogų) laiku. Taip ir 
taikoma, iog žmonės galėtų ir 
pasilsėti ir pasimokyti.

Sąlygos labai prieinamos. 
Tik už penkiasdešimt dolerių 
per visas dvi savaites ir pa
mokos ir pilnas užlaikymas.
O prie šių dienu brangumo 
pabandyk vien tik vakacijas 
gražioje vietoje už penkias
dešimt doleriu praleisti! Kaš
tuos du sykiu tiek.

•Gi mokyklą įvyks tikrai 
gražioje vietoje, garsiajame 
Worcesterio lietuvių Olym
pia ’parke, tarpe medžių prie 
žavaus ežero. Daug sykių 
esu šiame parke buvęs ir ži
nau, ką sakau. Nesu matęs 
gražesnes ir parankesnės vie
tos tokiai mokyklai.

★ ★ ★
Kas dar reikėtų pridėti prie 

šių pastabų ? Tik tas, kad 
nors mokykla, kiek suprantu, 
nogėtų turėti daugiausia jau
nesnių čia gimusių ir augusių 
lietuvių, bet prašomi šia ne
paprasta proga pasinaudoti ir 
senosios kartos vyrai ir mo
terys. Man užtikrino, kad 
instruktoriais šiai mokyklai 
yra parinkti kompetentiški 
žmonės.

★ ★ *
Parūpo man su skaitytojais 

pasidalinti mintimis dar vie
nu nepaprastu įvykiu. Per
eitą sekmadienį mus keletą 
brooklyniečių mūsų geras 
draugas Juozas Weiss savo 
nauja mašina nuvežė į nese
niai įsigyta rusų “farmą.” Jau 
buvau girdėjęs apie šią vietą, 
bet netikėjau, kol savo akimis 
nepamačiau, jog visi jos sa
vininkų pasigyrimai nėra per
sūdyti.

Farmą nupirko kooperaty
vas. Visa eilė ir lietuvių yra 
pasipirkę Šerų. Mažiausias 
šėras dešimt dolerių. Metinė 
duoklė vienas doleris. Bet 
kiekvienas šėrininkas bei na
rys gali dieną puse dolerio 
pigiau farmoje pragyventi, 
negu pašalietis. Taigi, gra
žiai apsimoka būti koopera
tyvo nariu.

★ ★ ★
Nežinau, kodėl jie tą vie

tą vadina “farma” (Arvow 
Farm). Nieko į farmą nėra 
panašu. Tai milžiniška va
sarvietė, rezortas, arba ku
rortas. Tūkstantis septyni 
šimtai akrų! Didžiulis, ne
paprasto gamtinio grožio tarp 
kalnų ežeras, čystof kaip 
krikštolas, vandens, pilnas vi
sokių žuvų, vandenpuolis, 
amžinų akmeninių sienų pa- 
locius!

ši vieta nupirkta iš vieno 
didelio turčiaus, kuiris, ma-
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ALGER HISS LIUDIJO 
APIE SAVO VEIKLĄ

Jis sakė: Niekad Nepriklausęs Komunistų Partijai- 
ir Nedavęs Jokių Svarbių Dokumentų Chambersui.

New York. — Buvęs val
stybės departmento tarnau
tojas - pareigūnas Alger 
Hiss praėjusį ketvirtadienį 
pats pradėjo liudyti savo 
byloje.

Klausinėjamas savo ad
vokato Stryker’io, Hiss 
faktinai patiekė visą savo 
autobiografiją. Jis nurodė, 
kaip mokėsi, kaip baigė 
Harvardo Universitetą, 
kaip pradėjo dirbti valdi
nėse įstaigose, — pirmiau 
vienoj, paskui ir kitoj ir 
trečioj, iki pagaliau 1947 
metais visiškai iš valdžios 
tarnybos pasitraukė.

Alger Hiss, kaip žinia, 
vaidino svarbų vaidmenį 
Roosevelto laikais. Jis buvo 
su Rooseveltu nuvykęs į 
Jaltos konferenciją, jam 
buvo pavesta organizuoti 
pirmasis Jungtinių Tautų 
suvažiavimas San Francis- 
ke; jis artimas buvo ir Tru- 
manui, kai šis užėmė pre
zidento vietą.

Kaip
I kadaise

advokatas, Hiss’as 
pats yra vedęs

svarbių bylų, kurias gynė 
aukščiausiame šalies teis
me.

Hiss’as dar jaunas vyras, 
tik apie 4.4 metų amžiaus.

Užklaustas, ar jis yra bu
vęs kada nors Jungtinių 
Valstijų Komunistų Parti
jos nariu, Hiss atsakė: ne!

Užklaustas, ar jis yra bu
vęs artimu komunistams 
pritarėju, Hissas atsakė: 
ne!

Užklaustas, ar jis yra ka
da nors Chambersui davęs 
slaptus valstybės dokumen
tus, Hiss atsakė: ne!

Kaip žinia, visi šitie kal
tinimai buvo Hiss’ui pri
mesti Chamberso — šnipo 
ir didelio dviveidžio,. kurį 
advokatas Stryker jau buvo 
sugavęs meluojant pačia
me teisme anksčiau.

Chambersas tvirtino, jog 
Hissas buvo komunistų 
partijos narys ir vogė val
stybės slaptus dokumentus 
ir juos jam davė. 1

Šiuos žodžius rašant, Hiss 
dar vis .tebėra liudininko

Lėktuvas Sudužo;
32 Asmenys Žuvo.

Bari, Italija. — Keturių 
inžinų Hollandijos lėktuvas 
sudužo šio miesto prieplau
koje ir 32 asmenys, buvu
sieji lėktuve, ant vietos už
mušti.

Lėktuvas gabeno 21 pa- 
sažierių — hollandai ir e- 
gyptiečiai, — o 11-ka buvo 
lėktuvo įgulos narių.

Lėktuvas skrido iš Javos 
salos (Indonezijos). Jis bu
vo sustojęs Kairo mieste, 
Egypto sostinėje, iš ten pa
sileido lėkti į Hollandiją, 
bet dar turėjo sustoti Ro
moje. Na, ir Romos jis jau 
nebepasiekė.

Kol kas nežinoma prieža
stis, dėl kurios lėktuvas su
dužo,
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suole. Kai advokatas Stry
ker pabaigs jį klausinėti, 
tuomet pradės perklausi- 
nėti prokuroras.

Beje, ketvirtadienį Hiss 
buvo išstatęs liudininku ra
šytoją Malcom Cowley, ka
daise buvusį artimą komu
nistiniam judėjimui žmogų.

Mr. Cowley liudijo, kad 
jis kadaise turėjo pasikal
bėjimą su Chambersu, ku
ris jam sakė, būk tuometi
nis valstybės sekretoriaus 
padėjėjas Francis B. Sayre 
yra slaptos komunistų or
ganizacijos valstybiniame 
departmente vadovas!

Mr. Sayre skaitosi labai 
aukštas žmogus, nes jis, be 
kitko, yra žentas buvusio 
šalies prezidento Woodrow 
Wilsono.

Šis Cowley iškėlimas 
aikštėn Chamberso plepalų, 
matyt, buvo padarytas tam, 
kad parodžius, koks didelis 
niekų tauškėjas yra tas 
Chambersas.

Italijos Streikieriai 
Atšaukė Streiką.

Roma. — Italijos žemės 
ūkio darbininkai, streika
vusieji ilgoką laiką, paga
liau atšaukė savo streiką.

Streikas buvo atšauktas 
po to, kai vyriausybė pasi
žadėjo pravesti parlamente 
įstatymus, šiek tiek saugo
jančius žemės ūkio darbi
ninkų reikalus.

Valdžia taipgi pažadėjo 
įkurti specialius arbitraci- 
nius komitetus, darbininkų 
samdytojų reikalams derin
ti.

Šio streiko atšaukimas, 
vadinasi, gal išgelbės nito 
sunykimo Italijos kviečius, 
dar nenuimtus.

Priims Savo Narėmis
Ir Negres Moteris.

Seattle, Wash. — šiame 
mieste įvyko universitetus 
baigusių amerikiečių mote
rų sąjungos suvažiavimas.

Jame pirmą kartą taip 
aštriai buvo pastatytas 
klausimas: priimsime į sa
vo sąjungą negres, baigu
sias universitetus, ar ne?

Daugumas balsų — mil
žiniškas daugumas — pasi
sakė už tai, kad visoms u- 
universitetus baigusioms 
moterims į sąjungą durys 
privalo būti atdaros.

Prieš tokį sumanymą, ta
čiau, pasisakė Washington, 
D. C., skyrius; šis mūsų 
sostinės poniučių skyrius,; 
faktinai, norėjo į sąjungos 
konstituciją įdėti paragra
fą griežtai draudžiantį neg
rėms įeiti į organizaciją.

Kada washingtonietes 
šiuo klausimu prakišo, tuo
met jos, pasipudravusios 
veidelius, apleido konferen
ciją ir organizaciją iv išvy
ko namo.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
PRAGA. — Graikijos liaudiškos vyriausybės radijas 

skelbia, jog vienas Amerikos laivas atgabeno Athenų 
valdžiai nuodingųjų dujų naudoti kare prieš liaudies ar
mija, — partizanus.

HARTFORD, Conn. — Daug šio miesto lietuvių ren- 
gaisi važiuoti į dienraščio Laisvės didžiulį pikniką, įvyk
siantį š. m. liepos 3 dieną Klaščiaus parke Brooklyne.

NEW YORKA.S — Čia mirė žymi aktorė, May North 
McCabe, 76 metų amžiaus moteris.

WASHINGTON. — Prezidentas Trumanas pasirašė 
bilių, pagal kurį skiriama $5,400,000 Baltajam Namui re
montuoti.

WASHINGTON. — Juditė Coplon’iptė savo teisme 
prisipažino, kad ji kadaise norėjo vykti į Tarybų Sąjun
gą — vykti be jokių specialių tikslų, o tik pamatyti tą 
naują pasaulį.

KAIRO, Egyptas. — Premjeras Ibrahim Abdulas Hadi 
Paša pareiškė, jog parlamentarin. rinkimai įvyksią š. m. 
m. spalių mėnesĮ ir jie, girdi,,būsią laisvi, nes karo stovis 
šalyje bus suspenduotas.

BUDAPEŠTAS. — Iš Vengrijos Komunistų Partijos 
eilių pastaruoju metu tapo pašalinta apie 200,000 visokių 
nepatikimų asmenų, karjeristų ir kitokių.

ROMA. — Vatikanas kaltina Rumuniją, kam ten buvo 
“kankinti du uniatų vyskupai”. Bet iš Rumunijos prane
šama, jog nieko panašaus nėra buvę. «

ROSYTH, Škotija. — Tarybų Sąjunga sugrąžino Bri
tanijai du laivus, kuriuos buvo pasiskolinusi karo metu.

BUENOS AIRES, Argentina. — Diktatorius Peronas 
smarkiai užpuolė dienrašti “La Prensą”. Girdi, ji plepa 
nežinanti ką ir per ištisą šimtą metų “klaidina argenti- 
niečius.” 1* *

TEHERAN. — Azerbaidžiane, priklausančfame Tra
nui (Persijai) įvyko bedarbiu “riaušės”. Po to, kai du 
darbininkai mirė iš bado, tai kiti pradėjo demonstruoti, 
reikalaudami bedarbiams valdiškų pašalpų.

NANKING. — Amerikos konsulas Mukdene, Mandžiū- 
rijoje, pradėjo diplomatinius pasitarimus su Mukdeno 
komunistų vyriausybės atstovais. Tai pirmas toks pasita
rimas bėgyj pastarųjų šešių mėnesių.

*

WASHINGTON, r— Prez. Trumanas ir vėl reikalavo 
Kongreso* kad jis pakeltų jo kabineto nariams algas.

AUSTIN, Texas. — šios valstijos gnberantorius Jester 
pasirašė po įstatymu, panaikinančiu Teksuose butų nuo
mų kontrolę, t

Smerkia Raudonbaubiij Sukurt; Isteriją.

SEOUL, Pietų Korėja. — Iš čia buvo išvarytas rusų 
stačiatikių bažnyčios kunigas Palikarpas Primakas, taip
gi jo motina, 67 metų amžiaus senutė, Kunigas kaltina
mas “šnipinėjime Tarybų Sąjungai.”

LONDON. — Anglijoje buvo jaučiamas net dviem at
vejais žemės drebėjimas.

-WASHINGTON. — 24 asmenys tapo sužeisti, kuomet 
Greyhound busas apvirto netoli Baltimorės.

WASHINGTON. — Valstybės departmentas mano iš
leisti “baltąją knygą”, - dokumentą, įrodantį, jog dėl 
Kuomintango pralaimėjimo Kinijoje kalčiausias yra pats 
Čiang Kai-šekas.

ŠANGHAJUS. — Čia užsidarė amerikiečio leidžiamas 
anglu kalboje laikraštis “The Shanghai Evening Post 
and Mercury”. Uždarytas dėl spaustuvės darbininkų 
bruzdėjimo. Laikraštis ėjo (po visokiais vardai) per 
20 metų.

Chicago. , — Chicagos 
Universiteto prezident. Dr. 
Robert M. Hutchins griež
tai pasemerkė tą, isteriją, 
kurią sukūrė visokie rau- 
donbaubiai ir kuri šiandien 
siautėja po visą mūsų kra
štą.

Dr. Hutchins nurodė, jog 
šiandien Amerikoje kiek

vienas smerkiamas, kuris 
drįsta protestuoti, kuris 
drįsta nesutikti su daugu
ma, kuris turi nepriklauso- 
m'a mintį, samprotavimą, 
bei idėją.

Betgi mūsų kraštas pa
sidarė tvirtas tik dėl to, 
kad jame visa tai ligi šiol 
turėjo vietos, nurodė uni
versiteto vadovas.

New York. — 12-kos ko
munistų vadovų teisme iš
kilo toks dalykas: Fosterio 
advokatai pateikė jo, Fos
terio, parašytą dokumentą, 
“In Defense of the Com
munist Party and the In
dicted Leaders”, ir reikala
vo, kad šis raštas būtų tei
smo priimtas kaip jo liudi
jimas. Dokumentas turi 30,- 
000 žodžių.

Teisėjas Medina, neper
skaitęs nei vieno paragrafo, 
pasakė, kad jis palaiko pro
kurorą, kuris priešinasi 
šiam dokumentui įeiti į tei
smo rekordus.

Tai sukėlė tarp advokatų 
ir prokuratūros didelių 
ginčų. Kaltinamųjų 
advokatai reikalavo Foste
rio raštą įdėti į teismo re
kordus. Jie, be kitko, 
s a k ė: j e i g u teisė
jas leido į teismo re
kordus, kaip liudijimą prieš 
kaltinamuosius, įdėti “Ta
rybų Sąjungos Komunistų

Senatoriai Reikalauja 
Mažinti Išlaidas.

Washington. — 56 Jung. 
Valstijų Senato nariai su
taisė pusiau formalią peti
ciją, po ja pasirašė ir įtei
kė prezidentui Trumanui.

Jie reikalauja sumažinti 
Jung. Valstijų išlaidas, ypač 
karines išlaidas. Senatoriai 
mano, jog lengvai galima 
išlaidos sumažinti tarp 5 ir 
10 nuošimčių.

Nemažai senatorių mano, 
kad iš $16 bilijonų, kuriuos 
Trurpanas proponavo kari
niams reikalams, lengvai 
galima būtų nukristi trys 
bilijonai dolerių.

Šis senatorių veiksmas 
labai nepatinka tiems, ku
rie trokšta trečiojo karo.

Sovietiniam Jaunimui 
Patarimas: Nerūkykit!

Maskva. — Plačiai visoj 
Rusijoje žinomas gydytojas 
Dr. A. Kuznecovas parašė 
specialų laišką — atvirą 
laišką, — “Komsomolskajai 
Pravdai”, jaunimo dienraš
čiui.

Laiške Dr. Kuznecovas 
pataria tarybiniam jauni
mui nerūkyti tabako. Jis 
sako: Kam jums rūkyti? 
Jūs, tarybiniai jaunuoliai, 
esate linksmiausi pasaulyj, 
jums rūpesčių' nėra, jums 
durys atdaros į mokslą, į 
gyvenimą taip plačiai, kaip 
niekur kitur. Tai kam rū
kyti? Kam nuodytis? Kam 
savo sveikatą gadinti?

Kapitalistinėse šalyse, 
sako daktaras, kas kita: 
ten jaunimas rūko dėl to, 
kad jį akstiną propaganda, 
kurią skleidžia kapitalistai, 
kad; jiems būtų daugiau pel
nų. 1 •

ORAS: giedra ir šilta, pa
našiai, kaip buvo per pasta
rąsias 28 dienas. 
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MEDINA NENORI PRIIMTI 
FOSTERIO PAREIŠKIMO
Bet Teisiamųjų Advokatai Dar Dės Pastangų, kad Teisėjas 

Savo Nuomonę Pakeistų; Atsisako Išlaisvinti Greenų.
Partijos Istoriją”, tai šis 
dokumentas, parašytas Fo
sterio, kaltinamojo, kaip 
tik privalo būti priimtas.

Teismo eigoje, ketvirta
dienį, advokatas Gladstein 
viešai pareiškė teisėjui, jog 
vienas prokuroro padėjėjas, 
Frank Gordon, žadėjo jį su
mušti. Gladsteinas atsakė: 
“pabandyk!” :

Ketvirtadienį dar vis liu
dijo Gilbert Green, aiškin
damas komunistų pažiūras 
dėl pajėgos vartojimo koVai 
už demokratijos ir žmonėm 
laisvės išlaikymą.

Beje, advokatai reikala
vo, kad Gilbert Green bū- . 
tų paleistas iš kalėjimo, bet 
teisėjas Medina jų reikala
vimą atmetė.

Iš Chicagos buvo atvvkę 
du CIO unijų veikėjai, Ber
nard Lucas ir Herbert 
March. Jiedu norėjo pama
nyti teisėją, jam pareikšti 
savo protestą dėl Greeno 
įkalinimo, bet teisėjas Me
dina atsisakė juos matyti.

Iš Chicagos ateina Medi-' 
nai vis daugiau protestų, 
reikalaujant paleisti iš ka
lėjimo Gilbert Greeną. Mat, 
Greenas Chicagoje gyveno 
ir veikė; jis ten plačiai ži
nomas. Chicagoje gyvena 
jo motina, taipgi žmona xsu 
trimi vaikais.

Bet Medina nekreipia dė
mesio į žmonių balsą.

Kai tik mokyklos užsida
rys. tai Green’o žmona su 
Vaikais atvyks New Yor- 
kan ir Čia kovos už savo 
vyro ir tėvo išlaisvinimą.

O tuo pačiu sykiu New 
Yorko Civilinėms Teisėms 
Ginti Kongreso skyrius 
ruošia didžiulį' masinį mi
tingą protestui prieš įkali
nimą keturių teisiamųjų 
komunistų: Green, Wins
ton, Hall ir Gates.

Masinis mitingas įvyks 
antradienį, birželio 28 die
ną, Madison Sq. Gardene.

Pasižadėjo ten kalbėti vi
sa eilė žymiųjų kalbėtojų— 
Paul Robeson; Davis, taip
gi kiti teisiamieji ir paša
liečiai visuomenininkai.

Sako: Taryby Sąjunga 
Pastatyta Defensyve.

Washington. — Valsty
bės sekretorius Dean Ache
son, aną dieną kalbėdama
sis su spaudos ir radijo ko
respondentais, pareiškė, jog 
Tarybų Sąjunga šiandien 
liovėsi vedusi ofensyvą 
“prieš Vakarus”, — ji yra 
defensyve.

f Tokį įspūdį . sekretorius A 
Acheson sakosi gavęs Pa
ryžiaus Konferencijoje.

Bet tūli kiti politikai ir 
pasaulinių reikalų žinovai 
su tokiu Achesono aps- 
klembimu nesutinka. Jie 
sako: Vakarai yra defensy
ve, o ne Tarybų Sąjunga. 
Be to, jie primena ir tai, • 
kad šiuo metu “Vakarus” i- 
ma kočioti nedarbas.
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Prezidentas Trumanas 
daro spaudimą į Kongresą, 
kad skirtų karinei Šiauri
nio Atlanto Sąjungai $1,- 
130,000,000. Kaip matome, 
tai nei augantis nedarbas, 
nei didelis valstybės ižde 
deficitas Mr. Trumano ne
sulaiko nuo troškimo 
daugiau- ginkluotis ir gink
luoti sąjungininkus.

Žmoną vokiečio komunis
to G. Eislerio išlaikė 41 die
ną ant salos grūmodami de
portuoti. Pagaliau išvežė 
ją į Angliją, iš kur ji vyks 
pas savo vyrą. Na, tas “nu
baudimas” jai taip “bai
sus”, kaip kad ištrauktai 
žuviai įmetimas atgal į van

Pavojus Apsigynimui
Teisėjas Medina išleido dar vieną patvarkymą, kuris 

pastato į pavojų visą apsigynimą vienuolikos komunistų 
byloje. Jis pareiškė, kad jis neleis apsigynimui įrodyti, 
jog Komunistų Partija per tuos tris metus (nuo 1945 
iki 1948), kurie atžymėti apkaltinime, vedė kovą už neg
rų teises, prieš anti-semitizmą, už jaunimo reikalus, už 
moterų teises ir taip toliau. Partijos išleisti oficiališki 
dokumentai tais ir kitais svarbiais klausimais, kurie pa
rodo; ką toji partija veikė ir skelbė, teisėjo patvarkymu 
neleidžiami traukti į teismo rekordus, neduodama džiū- i denį, 
rei progos su jais susipažinti., į •

Teisėjas Medina patvarkė, kad šita komunistų veikla 
nįeko bendro neturinti su kaltinimu, kad jie skelbią 
nuvertimą valdžios prievarta ir spėka.

Tai kaipgi bile partijos veiklą ir mokslą reikia spręs
ti? Iš to, ką ji skelbia savo konstitucijoje ir iš to, ką ji 
diena iš dienos veikia, ką ji sako į žmones savo rezoliu
cijose, savo atsišaukimuose, savo pareiškimuose, savo 
vadų prakalbose ir 1.1. Kitaip jokios organizacijos, 
labi’au politinės partijos negalima spręsti. i jau stengiatės

Komunistų Partijos konstitucijoje aiškiai juodu ant | kaipo 
balto pasakyta, kad ji atmeta spėkos vartojimo idėją, 1 
kad Komunistų Partijoj nėra vietos niekam, kas skelbia 

'tokią idėją.
Tai kur įrodymas, kaVT toji partija skelbia tokią idė

ją? Turėtų būti jos rezoliucijose, pareiškimuose, atsišau
kimuose, prakalbose. Bet prokuroras nepateikė nė vieno

Merginą Judith Coplon, 
kurią areštavo kovo mėnesį 
kartu su tarybiniu inžinie
riumi Gubičevu, kaltina vi
sokiais griekais. Ji kietai 
pareiškė, kad prieš ją pa
darytas suokalbis, ir pridė
jo:

i “Pirmiau jus mane smer- 
Juo j kėtė, kaipo šnipę, o dabar 

i jau stengiatės perstatyti, 
_______ pasileidėlę.” Mat, 

I valstybės prokuroras kelia 
| viešumon jos asmeninį gy- 
; venimą, kuris nieko bendro 
i neturi su byla.

Anglijoj smarkiai plečia
si nedarbas. Tuo reikalu su- 

partijos dokumento, kuris pateisintų tokį partijai daro- sirūpino net ponai Wa- 
mą primetimą. Visas kaltinimas remiamas parodymais Į shingtone. Mat,’ Anglija, 
FBI pasamdytų ir partijon pasiųstų agentų. Viskas re- spaudžiama nedarbo, neri- 
miasi jų žodžiais. Jie sugalvojo, kad būk partijos mokyk- niaujančių bedarbių ir dar
iose mokoma spėkos vartojimo idėja. Betgi partijos mo- darbininkų, reikalauja, kad 
kyklose yra studijuojami visokį dokumentai, visokios Marshallo plano 
knygos, surištos su įvairiais istoriniais ir dienos klausi- mai jos biznio su kitomis 
mais. * :

Kaip atmušti tų agentų parodymus? Galima atmušti 
tik parodant dokumentais, ką partija skelbia, už ką par- nos užplaukė belgų garlai- 
tiją kovoja. Bet teisėjas Medina patvarkė, kad jis neleis vis “Princess Astrid”, 
apsigynima advokatams rodyti dokumentais, ką partija : veže 415 keliauninkų. Ke- 
skelbia, už ką partija kovoja.

archivyskupas Beranas ir 
kiti kataliku viršininkai, tai 
prieš juos bus panaudota 
įstatymai, kad apsaugojus 
respubliką.

Vatikano popiežius atsky
rė nuo bažnyčios ne tik val
džios žmones, bet ir tuos 
kunigus, kurie nešoka pa
gal popiežiaus komandą. 
Bet kaip demokratiniai val
džios žmonės, taip ir prog
resyviai kunigai nelabai to 
paiso. Popiežius gali sau 
“dangiškas gerybes” pasi
laikyti, lai tik jis ir jo pa
sekėjai atsisako nuo žemiš
kojo rojaus.

Kinijos reakcininkai ge
nerolo Čiang Kai-šeko pa
skelbė, kad jie blokaduos 
liaudies Kiniją ir tuojau 
lėktuvais pradėjo pulti už
sienio laivus, plaukiančius 
į Kiniją. Vieną britų laivą 
užvarė ant seklumos. Todėl 
Anglijos karo laivai apsau
gos kitus laivus, plaukian
čius į Šanghajaus prieplau
ką. Matyt, kad britai nori 
prekybos su liaudiška Kini-

rius ir kaltina suokalbyje. 
Mat, jie reikalavo, kad 
Jungtinės Valstijos atšauk
tų iš Pietų Korėjos savo ar
miją, kaip kad Sovietų Są
junga pasielgė Šiaurinėje 
Korėjoje.

suvarzy-

šalimis būtų panaikinti.
Anglijos Kanale ant mi-

Princess Astrid’', kuris

šė prekybos sutartį ant tri
jų metų. Pirmais metais jų 
prekyba sieks $50,000,000 
vertės. -Atrodo, kad Mar- 
shallo plano draudimų ne
gali ir Italija laikytis.

Taikos reikalai daug pa
gerėjo po Keturių Didžiųjų
— Anglijos, .Francūzijos, 
Jungtinių Valstijų ir Tary
bų Sąjungos užsienio nyni's- 
trų pasitarimo Paryžiuje.’

Ši konferencija davė se
kamus rezultatus. Pirma — | 
vakarų “demokratai” su
laužė savo užsispyrimą 
“daugiau nesitarti su Sovie
tais.”-Antra — susitarė ir 
ateityje susitikti ir tartis 
Vokietijos reikalais. Trečia
— įsakė savo komandie- 
riams Vokietijoj veikti, kad 
praplotus bendradarbiavi
mą ekonominiais ir politi
niais klausimais. Ir ketvir
ta — išdirbo sąlygas paruo
šimui taikos su Austrija.

Tai daug atsiekta. Smū
gis tiems, kurie nori palai
kyti “šaltąjį karą,” gąsdin
ti piliečius ir ginkluotis. Jie 
vėl šaukia: “Nereikia pasi
tikėti Sovietais.”

Tarybų Sąjungoj spau
da plačiai rašė Hitlerio už
puolimo ant Sovietų 8-nių 
metų sukakties proga, 22 d. 
birželio. Laikraščiai atžy
mėjo, kad karo kurstytojai 
nieko “neišmoko ir nieko 
neužmiršo” iš Hitlerio ir jo 
šaikos galo. Smarkiai kriti-

PASTABOS
Po visą šalį bedarbė su net nebuvo teisiamas. Visa 

kiekviena diena didėja ir tai melas. Maskva atsiuntė 
didėja. Bet Washingtono į New Yorką orlaivį, pasi- 
ponai. liepia darbininkams ėmė Eislerį ir išsivežė.
nenusiminti. , Ret af tik (neatsitiko ye

Suprantama, kokiems pa- 
raliams nusiminti. Tai kas, 
kad bedarbė didinasi, už 
tai, bedarbių susiramini
mui, pragyvenimo reikme
nų kainos vis kyla ir kyla.

Ar tai dar to neužtenka?
Pagaliaus bedarbius val
džia ir nuo taksų 
suoja”...

kaip: Maskva surengė sen.' 
McCarran ir “Draugo” re
daktoriaus smegenų išvogi
mą ir paliko tuščias ma
kaules?

“paliuo-

rinkimų 
dėl dar-

Trumanas laike 
labai daug žadėjo 
bininkų gero padaryti, bet 
dar iki* šiol nieko nedavė iš 
tų pažadų.

Čia irgi darbininkai ne
privalo nusiminti, nes se
kančiais rinkimais dar dau- 

i giau gausite pažadų, jis ne- 
1 šykštus, jų nesigailės.

Biznio Ekonomistai Apie Depresiją
Ne viskas žinoma Amerikos žmonėms, ką mano ir pra

našauja kapitalistiniai ekonomistai. Jie yra samdytojų 
ir biznio įstaigų pasamdyti žmonės sekti šalies ekonomi
nę eigą ir teikti patarimus. Jų mintys dažniausia yra per
duodamos savo samdytojams pusiau slaptais aplinkraš
čiais ir laiškais. Komercinė spauda vengia tuos laiškus 
skelbti. Tai skaito privatiškomis informacijomis, netai
komomis plačiajai visuomenei.

iliauninkai išgelbėti, bet ke- 
: Ii jūreiviai žuvo. Supranta- 
; ma, kad mina likusi nuo 
pereitojo karo, nepaisant, 
kad daug kartų kanalas bu
vo šluotas. O gal 'ji iš kitur 
atplaukė? Kada nutrūksta 
viela, ant kurios mina pa
statyta, tai ji plaukia ban
gų nešama ir sudaro lai
vams pavojų.

Šis incidentas primena
Bet svarbu susipažinti su tokių ekonomistų nuomone.! kitą, kada tuojau po karo, 

Ką jie galvoja? Ką jie pataria biznio viešpačiams? Kaip i kuomet dar juros buvo ma- 
4Cz\ r£iiivi i o n rro vi 4-i nnrlnvkn ? ' žni išvnlvt.ns. du anodu 1<«jie žiūri į augantį nedarbą?

Labor Research Association, organizacija, kuri renka 
ekonomines žinias dėl pažangiosios spaudos ir turi pui
kias informacijas apie kapitalistinių ekonomistų nuomo
nę, padaro tokią sutrauką:

“Viršperdirbio krizei besivystant, biznio ekonomistai 
pradeda rimčiau ir rimčiau žiūrėt į šiandieninę situaci
ją. Jų bendrąją nuomonę puikiai išreiškia savaitraštis 
Outlook, leidžiamas Standard & Poor’s Corporation, sa
kydamas: ‘Biznio veikla smunka žemyn grečiau, negu 
buvo numatyta/

“Kita didelė investmentų agentūra, Mody’s, savo 
klientams sako: ‘šalis dabar gyvena biznio atslūgimą, ku
ris auga su dideliu greitumu’.”

Šitie biznio ekonomistai tuščias žodžiais nesisvaido. 
Jie kalba konservatyviškai. Jie kalba trumpai ir drūtai. 
Jų nuomonė, kaip matome, yra tokia, jog biznio “atslū
gimas”, arba depresija eina pirmyn su dideliu greitumu. 
Smukimas pasirodo smarkesnis, negu šitie ekonomistai 
tikėjosi.

! žai išvalytos, du anglų ka
ro laivai užplaukė ant mi
nų netoli Albanijos. Angli
ja ir dabar puola Albaniją 
ir reikalauja atlyginimo. 
Dabar panašus dalykas at
sitiko jos ir Franci jos pa
jūryj.

čechoslovakijos liaudies 
vyriausybė pareiškė, kad 
jeigu toliau nenusiramins

Peipinge įvyko .demokra
tinių partijų atstovų pasi
tarimas, kuriame dalyvavo 
510 delegatų. Nutarta grei
toje ateityje organizuoti lai
kinąją demokratinę vyriau
sybę visai Kinijai.

Kinijos demokratiniai va
dai kaltina Jungtines Vals
tijas, kad jų konsulai ir ki
ti diplomatai užsiima šnipa- 
vimu ir kenkimu.

Liaudies vyriausybė pa
tvarkė, kad užsienio preky
bos laivai gali atplaukti į 
bile komunistu valdoma C v
prieplauką, bet jokiame at
sitikime ne karo laivai.

Jugoslavijoj liaudies iš
davikai, priešakyje su Tito, 
pareiškė, kad jie neteiks jo
kios pagalbos Graikijos par
tizanams. Pasirodo, kad Ti
to berneliai kasdien vis 
daugiau eina į pasaulinių 
imperialistų glėbį.

Japonijoj. įvyko baisios 
viesulos, laike kurių dau
giau, kaip 2,000 žmonių už-ūsuoti atominių bombų pa
mušta ir dingo. 2,000 namų 
sugriovė ir 32,000 sugadi- nenori mūsų valdonai, 
no.

Japonijos, darbininkai ve
da kovą prieš generolo Mac- valstybių, būtent: Albanija, 
Arthuro diktatūrą ir reak- '__ o z _____________
cinę vyriausybę. Jie skelbia!dies Mongolija, Rumunija 
streikus, organizuoja de-! Austrija, 
monstracijas.

Pietų Korėjoj valdonai 
jaučiasi silpnai. Reakcinė kratai” atsisako, — nes jie
vyriausybė areštavo net še- nenori pirmųjų penkių vals-
šis Steigiamojo Seimo na-

Valstij'ų imperialistinę po
litiką. Rašė, kad kas pa
kartos Hįtlerio žygį prieš 
darbo žmonių valstybę, tai 
to paties susilauks, kaip 
Hitleris.

Jungtinių Tautų organi
zacijoj anglų - amerikiečių 
blokas nubalsavo nedisku-

naikinimo klausimo, mat, to

Tarybų Sąjunga siūlė, 
kad būtų priimtos. dvylika

Bulgarija, Vengrija, Liau-
_ . . b

Ceilonas, Suomi
ja, Airija, Italija, Jordanas 
ir Portugalija. Bet “demo-

tybių.

Vis daugiau ir daugiau 
balsų pasigirsta, kad reikia 
kaip nors mažinti šalies iš
laidas, nes tokis pinigų mė
tymas veda šalį prie ban
kroto.

Tokiems Trumanas atsa
ko: Jeigu daugiau išleidžia
me, tai gyventojus apdeki
me didesniais taksais ir tuo
met bankroto pavojaus ne
bus.

Gerai turėti protingą 
žmogų prezidentų. Kitas ir 
nedasiprotėtų, kad reikia 
gyventojus didesniais tak
sais apdėti.

“Draugo” Nr. 132 skai
tau: “Lietuvių- Latvių Vie
nybės D r-j a birželio men. 1 
d. Hannoveryje, britų zo
noje, buvo sušaukusi lat
vių - lietuvių delegatų kon
ferenciją ir kongresą. Kon
gresas aptarė Lietuyių-lat- 
vių bendrą ateitį ir darbo 
bruožus svetimose šalyse.

Aš manau, kad bereika
lingas kongreso darbas 
svarstyti lietuvių - latvių 
bendrą ateitį. Lietuvos ir 
Latvijos žmonės patys ap
sitaria savo ateitį, o dipu
kai, kurie atsidūrė svetimų 
šalių įvairiose plantacijose, 
kasyklose ir tam panašiai 
jau žino savo ateitį.

Klerikalų laikraščiai pra
neša, kad Italijos premjero 
duktė Lucija įstojo į vie
nuolyną. •

Dabar reikia melstis, kad 
tik ji greičiau numirtų, tai 
popiežius šventąja paskelbs.

Darbi- 
dievo

“Draugas” atsišaukia, 
kad — “Lietuviai Kinijos 
Misionieriai norėtų gauti 
A. Labo angliškai - lietu
višką žodyną. Kas jiems tą 
galėtų paaukoti, prašomi 
kreiptis į kun. J. Prunskį.”

Kažin, ar tik nemokins 
Kaišeką lietuvių kalbos ir 
nestatys jį kandidatu į ka
ralius Lietuvai?* Juk jis ne- 
prastesnis būtų už Urachą.

V. Paukštys

ŽINIOS B LIETUVOS

Amerikos'Lėktuvais
Čiang Kai-šekas paskelbė blokadą Kinijos uostams, 

kuriuos išlaisvino Liaudies Armiją. Jo valdžia pareiškė, 
kad lėktuvais bus daužomi yisi laivai, tiek kariniai, tiek 
prekybiniai, kurie bandys pasiekti tuos uostus. Jau ke
lintu kartu Šanghajaus uostą užpuolė Čiango lėktuvai ir 
padąrė nemažai žalos. Teko ir anglų vienam laivui. Ang
lija protestubja.

Kiekvienam aišku, kad šis Čiango žygis yra paskuti
nis pasispardymas prieš galą. Bet svarbu, kad jis anglų 
laivą sudaužė Amerikos z lėktuvais. Kokius tik ginklus 
Čiangas’dar turi, jie visi yra Amerikos ginklai.

Tai dar vienas įrodymas, kaip mūsų šalies beprotiška 
politika palaikyti Kinijoje reakciją, prailgina civilinį 
karą ir gilina tos mums draugiškos šalies žaizdas. Ame
rika apginklavo Čiango režimą prieš Kinijos žmones. 
Prezidentas Trumanas siuntė jam bilijonų dolerių vertės 
ginklų. Nesiskaitė nei su Kinijos, nei su Amerikos žmo
nių interesais.
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Degantis kryžius pažymi užsimaskavusių priešįstatymiškų Ku Klux Klano gaujų 
siautimą nauju narių priėmimo apeigose ties Stone Mountain, netoli Atlantos, Geor- 
gijoje. Jų viršininkas, vadinamas Grand Drągon’u, Samuel Green skelbė jose da
lyvausiant 1,000 narių. Jis persirokavo: dalyvavo tiktai 250, Įskaitant ir tą mo
teriškę ir kūdiki. Žmonės pradeda apsidairyti, jog gėda dalyvauti su tais žmonių 
smaugliais. Tačiau ir tos skaitlinės tam žvėriškam kapitalistinės sistemos padarui 

—perdaug.

“Vilnyje’^ tūlas 
ninkas rašo apie 
paukštelius. Jis sako: “Ku
rie atvažiavo į šią šalį pas 
gimines ar prietelius, jau
čiasi kaip namie, o gal ge
riau”...

Taip, jie jaučiasi gerai, 
bet paklauskite tuos, pas 
kuriuos jie atvažiavo, kaip 
jie jaučiasi, sulaukę tokių i
svečių, tai išgirsite ką ki- i Kolektyvinio Ūkio Valstiečių 

įsipareigojimas

KAIŠIADORYS, kovo 2d.-- 
Vyriausybes nutarimas dėl 
naujo kainų maisto ir pramo
ninėms prekėms sumažinimo 
sukėlė didelį politinį pakili
mą darbo valstiečių tarpe.

Vos Žiežmarių valsčiaus 
Stalino vardo kolektyvinio 
ūkio pirmininkas pranešė ko
lektyvinio ūkio valstiečiams 
nutarimo turinį, grandininkas 
Rosikevičius pareiškė:

—Partijos ir vyriausybės 
nutarimas dėl naujo mažme
ninių kainų sumažinimo yra 
ryškus įrodymas, kad Tarybų 
valstybinė ir visuomeninė san
tvarka bei socialistinio ūki
ninkavimo sistema yra prana
šesnė prieš kapitalistinę. 
Mes, kolektyvinių ūkių vals
tiečiai, privalome duoti mūsų 
Tėvynei dar daugiau maisto 
produktų. Aš prisiima įsi
pareigojimą išauginti šiais 
metais kiekviename mano 
sklypo hektare trimis centne
riais grūdų daugiau, 
pernai.

žemės 
pasiryžo 
grūdinių
centneriais didesnį iš kiekvie
no hektaro, negu praėjusiais 
metais.

Dievo paukšteliai savo 
spaudoj nusiskundžia, kad 
jų tarpe labai daugelis prie 
savo pavardžių prisega 
profesorių ir daktarų titu
lus jų visai neturėdami. 
Girdi, prieš tokius viešai 
reikia kovoti.

Bet jeigu jie priseks prie 
pavardžių “kiaulganių pro
fesorius, šungaudžių profe
sorius, vištgaudžių profe
sorius,” tai kas turės teisę 
uždrausti jiems taip Vadin
tis? O svetimtaučių akyse 
jie vistiek bus “profeso
riai”.

“Draugo” korespondentas 
Vyt. Arūnas, rašydamas 
apie keturių didžiųjų kon
ferencija Paryžiuje, sako:

“...Balkanuose padėtis ge
rėja ir galimas dalykas, jog 
dar šiais metais bus už
baigtas karas Graikijoj... 
Tolimuose Rytuose padėtis 
irgi gerėja...”

Taip, Tolimuose Rytuose 
padėtis tudjaus bus visai 
gera, nes kaišekiniai bai
giami mušti. Graikijos par
tizanams irgi gerai sekasi 
ir gal dievai išklausys A- 
rūno balsą.

“Draugo” Nr.z132 skai
tau: “Sen. McCarran sakė, 
jis turįs žinių, kad Eislerio 
pabėgimą iš Amerikos su
rengė Maskva, ir kad pasa
ka apie jo “pasislėpimą 
lenkų laive yra- neteisybė.”

Vadinasi, Eisleris visai 
nevažiavo lenkų laivu “Ba
to ry’\ jis visai nebuvo An
glijos valdžios areštuotas ir 
nuo laivo jėga nuvilktas;

negu

nari ai 
gautu

ok io artelės 
kovoti, kad 
kultūrų derlių dviem

Diplominei Praktikai— 
į Stambiausias Šalies įmones

KAUNAS, kovo 4 d.—šio
mis dienomis 25 naujiems 
specialistams, baigusiems po
pieriaus - celiuliozės techni
kumą, įteikti diplomai. Jau
nieji popieriaus pramonės 
specialistai išvyksta diplomi
nei praktikai į stambiąsias ša
lies įmones — Archangelsko, 
Kaliningrado, Klaipėdos ir ki
tus celiuliozės - popieriaus 
kombinatus. K. Kastantas.

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) — šešt., Birželio 25, 1949
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G. NEDOŠIVINAS

Puškinas Rusų Vaizduojamame Mene
Aleksandro Puškino kūryba — vienas 

ryškiausių rusų nacionalinio genijaus 
pasireiškimų. Jo kilnus humanizmas, gi
lus ryšys su liaudimi, aistringas tikėji
mas žmogumi ir nesutaikinama neapy
kanta visoms pavergimo formoms — vi
sa tai tapo pamatu tolesniam rusų kul
tūros ir rusų meno vystymuisi. Ne vel
tui taip aukštai įvertino jo genijų Bie- 
linskis, Černiševskis, Dobroliubovas, — 
rusų revoliuciniai demokratai, nesutaiki
nami kovotojai prieš autokratiją dėl 
liaudies laisvės ir suklestėjimo.

Rusų kultūrai būdinga viena puiki sa
vybė — ji niekuomet nebuvo profesiona
liniai užsidariusi. Jau ąnksti Rusijoje 
literatūros reikalas tapo visuomeniniu 
reikalu, menininkas jautė atsakomybę 
savo tėvynei, savo kūryba stengėsi- nesti 
gyveniman priešakines sąvokas ir idea
lus. Štai kodėl Puškinas tiek savo amži
ninkams, tiek ir paskesnėms kartoms ta
po geriausiu rusų kultūros savybių įkū
nijimu.

Tuo būdu suprantamas organinis Puš
kino kūrybos ryšys su rusų vaizduoja
muoju menu. Pats didžiojo poeto įvaiz
dis, jo tragiškas likimas buvo menui dė
kinga tema. Jo kūryba visada teikė siu
žetų tapytojams bei grafikams. Bet ne 
tik tame rusų tapybos ryšys su Puškinu. 
Pagrindinė jo idėjų kryptis, “aukštas 
minčių siekimas” įkvėpė meistrus, auk
lėjo juos, ragino sekti juo.

Tatai aiškiai jaučiama jau Puškino 
amžininkų mene. Daugelio poeto portre
tų tarpe — nuo Geitmano piešinio, at
vaizduojančio jį jaunuoliu, ligi Tropini- 
no portreto, — vienas gali būti išskirtas, 
— tai — dailininko Oresto Kiprenskio 
nupieštas portretas. Jame Puškinas at
vaizduotas liepsningu kūrėju. Ir tai ne 
atsitiktinai. Pats Kiprenskis* ėjo tuo pat 
keliu, kuriuo žengė jo didysis amžinin
kas. j!

Kiprenskis aistringai mylėjo laisvę, ir 
jo mene matyti didelės meilės žmogui 
antspaudas, klasikinis hunjanizmo aišku
mas.

Vėliau Puškino paveldo rusų vaizduo
jamame mene likimas susietas su prie
šakinių rusų dailininkų veikla. Šie dai- ' 
lininkai - demokratai pasekė Puškino 
idėjomis ir jas toliau išvystė. Puškinas 
laikė poeto pareiga “žodžiu deginti šir
dis žmonių,” jis didžiavosi tuo, kad 
“jausmus gerus” jis “lyrą kėlė” ir “iš
garbino laisvę.” Rusų dailininkai — Pe
rovas ir Kramskojus, Riepinas ir Gė pa
gilino tuos didžiojo priešakinės rusų kul
tūros veikėjo priesakus. Kreipdamiesi į 
Puškino veidą, jie jį vaizdavo tokiais gy
venimo momentais, kai ypatingai ryškiai 
paaiškėdavo jo veiklos visuomeninė reik
šmė. Taip, Gė atvaizdavo poetą ištrėmi
me, Michailovskojės kaime, kuomet pas 
jį buvo atsilankęs jo artimiausias bičiu
lius — dekabristas Puščinas.

Puškino vaizdas ir toliau liko gyvas 
visoms sekančioms kartoms. Skulptoriaus 
Opekušino darbo Puškino paminklo ati
darymas Maskvoje ne veltui tapo dideliu 
visuomeniniu įvykiu.

Iki revoliucijos liaudies masės dau
giausia buvo atskirtos nuo tikrojo meno, , 
neturėjo galimumo naudotis jo gėrybė
mis. Revoliucija grąžino liaudžiai tai, 
kas jai teisėtai priklausė. Vaizduojama
sis menas sukūrė daugybę kūrinių, skir
tų Puškinui. Monumentalūs paminklai ir 
skulptūriniai portretai, dideli paveiks
lai ir graviūros lapai, iliustracijos kny
goms ir freskos, teatro dekoracijos ir 
pritaikomojo meno kūriniai1 — štai for
mos, kuriose tarybiniai dailininkai įkū
nijo poeto veidą ir jo sukurtus įvaizdžius, 
atsakydami į vis didėjantį liaudies susi
domėjimą didžiojo rašytojo kūryba. 
Stambiausieji dailininkai — A. Gerasi
movas, P. Končialovskis, N. Uljanovas, 
M. Sarjanas, D. šmarinovas, F. Fedo- 
rovskis ir daugelis kitų turi kūrinių, 
skirtų Puškino temai.

Kaip niekuomet pirmiau, tarybinių 

dailininkų kūryboje pilnai atsiskleidė 
Puškino meno idėjų bei jausmų pasau
lis. Tasai menas yra itin artimas tary
biniams meistrams, kurių kūryba yra 
persisunkusi meile žmogui, didinga lais
vės meile, gyvybinga jėga ir drąsiu re
alizmu.

Ir koksai didžiulis temų, įvaizdžių, for
mų įvairumas! Koksai kūrybinio diapa
zono turtingumas, taip atitinkąs Puški
no meno daugiašališkumą.

Dailininkas N. Uljanovas paveiksle 
“Puškinas” atvaizdavo poetą baliuje dva
riškių tarpe paskutiniaisiais jo gyveni
mo metais, kuomet apie jį buvo pinamas 
intrigų mazgas, dėl kurio jis žuvo, Dai
lininkui pavyko parodyti begalinį didžio
jo poeto pranašumą prieš aristokratišką
ją “aukštosios visuomenės” niekšybę.

Palecho dailininkai, liaudies meistrai, 
gerai žinomi savo tapyba lako dirbi
niuose, labai dažnai kreipėsi ir kreipia
si į Puškino temas. Džiaugsmingas, 
kiek-fantastiškas liaudinės pasakos pa
saulis, taip puikiai Puškino atgaivintas, 
Palecho dailininkų asmenyje įgijo pui
kius iliustratorius. Gal geriausia, kas jų 
šia tema sukurta, — tai sienų tapyba 
Pionierių Namuose Ivanovo mieste.

Teatrinės tapybos srityje tarybiniai 
dailininkai labai įdomiai atskleidė puški- 
ninius įvaizdžius. Iškilmingos, galingos 
Fedorovskio dekoracijos “Borisui Godu- 
novui”*ir griežti, plastiški Dmitrijevo 
sukurti vaizdai “Pikų Damos” apipavi
dalinime gali duoti supratimą apie jų 
rastų sprendimų įvairumą. *

Ypatingai daug ir įdomiai dirba tary
biniai grafikai prie iliustracijų Puškino 
knygoms, kurias dideliais tiražais išlei
džia eilė leidyklų. Visi šie darbai yra la
bai įvairūs. Platus, realistinis D. Šma- 
rinovo būdas, B. Dechterevo plonas ir 
švelnus, V. Favorskio santūrus būdas 
įgalino juos įvairiai traktuoti Puškino 
paveldą. Bet nepaisant viso įvairumo 
juos visus jungia viena — didžiulė mei
lė Puškino^ menui, kuriame jie mato vie
ną didžiausių rusų nacionalinės dailės 
'genijaus pasiekimų.
\ Štai kodėl tarybinis vaizduojamasis 
menas, atgaivindamas savo kūriniuose 
Puškino įvaizdžius ir paties poeto veidą, 
pateikia puikius kūrinius, kuriuose pa
siliko gyva rusų nacionalinio meno di
džiųjų tradicijų dvasią, dar labiau išsi
vysčiusi ir pagausėjusi mūsų laikais, 
socialistin. kultūros suklestėjimo laikais.

ŠIEMET NUMATOMA 
LIETUVOJE IŠLEISTI

VILNIUS. — Valstybinė Grožinės Li
teratūros Leidykla šiais metais numato 
išleisti 242 grožinės literatūros knygas, 
bendro 2,700 autorinių lankų dydžio, 2,- 
400,000 egzempliorių tiražu. Bus išleis
tos 33 naujos tarybinių lietuvių rašyto
jų knygos. Šiomis dienomis rašytojas T. 
Tilvytis galutinai užbaigė savo trijų da
lių poemą “Usnynę.” J. Dovydaitis, ne
seniai davęs romaną “Po audros,” rašo 
naują romaną “Viršum tamsos.” Jis jau 
įpusėjo ir artimiausiomis savaitėmis nu
mato baigti apybraižų knygą “Galingi 
žmonės,” pasakojančią apie mūsų pramo
nės “’racionalizatorius. Baigiama spaus
dinti J. Dovydaičio apysakų knyga “Prie 
žaizdro.”

Romano “Karolis Dausa” I-mąją dalį 
parašė J. Paukštelis. Šiuo metu jis rašo 
Il-ąją šio romano dalį, kurių iš viso bus 
trys. J. Paukštelis taip pat parašė nove
lių rinkinį ir pjesę. Pastaroji atiduota 
Panevėžio dramos teatrui.

Dviejų dalių romaną “Puodžiūnkai- 
mis” rašo A. Vienuolis. Pirmoji romano 
dalis į jau ruošiama spaudai. Taip pat ro
maną rašo A. Venclova. Be to, jis ruošia 
spaudai apybraižų knygą “Pokarinėje 
Europoje” ir eilėraščių rinkinį apie nau
jąsias demokratines šalis.

Apysakų rinkinį “Žmonės baltais cha
latais” įteikė leidyklai Vyt. Sirijos-Gira.

Literatūros istorijos mokslo kritikos 
veikalą, pavadintą “Lietuvių demokrati
nė revoliucinė 1905 — 1917 metų laiko
tarpio literatūra” atidavė spaudai' rašy
tojas Pranskus. Greitu laiku jis atiduos 
spaudai savo poemą “lUūsų jaunystė,” 
vaizduojančią revoliucinį Lietuvos jau
nimo judėjimą 1913 — 1926 metais.

Šiuo metu spausdinama K. Jankausko 
apysaka jaunimui “Beržėnų stoties kū
rikas;” įteiktas leidyklai K. Jankausko 
apysakų rinkinys.

Grožinės Literatūros Leidykla šiais 
metais išleidžia K. Korsako kritikos vei
kalą — “Literatūra ir kritika.” Jame 
spausdinama daugiau kaip 20 straipsnių 
apie K. Donelaičio, S. Stanevyčios, S. Nė
ries, P. Cvirkos, J. Biliūno, J. Žemaitės 
ir kitų lietuvių rašytojų kūrybą;

J. Šimkus ruošia naujų apysakų rin
kinį. Didelę apysakų knygą — apie 40 
apysakų — greitu laiku atiduoda spau
dai J. Baltušis. St. Kapnys kartu su V. 
Ivanovu baigia paruošti kino scenarijų 
“Vienos apylinkės žmonės.”

Baigiamas spausdinti H. Korsakienės 
apysakų rinkinys “Gimtajame mieste.” 
Spaudoje V. Mykolaičio - Putino ir VI. 
Mozūriūno naujų eilėraščių rinkiniai. 
Savo poezijos rinkinius paruošė E. Ma- 
tuzevičius ir Ed. Mieželaitis, o taip pat 
jaunieji poetai A. Jonynas, V. Grybas, 
ir J. Macevičius.

Be to, šiais metais numatoma išleisti 
Donelaičio rinktinius raštus, A. Baužos 
apysakų rinkinį “Persilaužimas,” A. 
Guzevičiaus romano “Kalvio Ignoto tei
sybė” II tomą, Jaunųjų almanacho an
trąją knygą, o taip pat lietuvių netoli
mos praeities • revoliucinių rašytojų Ma
gi nsko, Vargšo ir kt. raštų rinkinius ir 
eilės lietuvių literatūros klasikų kūri
nius. L. M.

L. JONIKAS

LMS VEIKLA
NACIONALIS SUVAŽIAVIMAS

LMS Centro Komitetas priėmė dviejų 
apskričių ir keliolikos vienetų pasiūlymą 
ateinantį rudenį šaukti nacionalį LMS 
suvažiavimą.

Daugumos pageidavimas yra suvažia
vimą laikyti “kur nors pusiaukelyje.” 
Taip, kad iš visų kraštų nebūtų perto- 
liausia atvykti. Centras taip jau sutinka 
su pareiškusių savo nuomonę narių pa
geidavimu suvažiavimą laikyti be tokių 
didelių iškilmių, kaip buvo paskutinis su
važiavimas ir festivalis Chicagoje. Dau
giau pašvęsti laiko svarstymui organi
zacinių problemų ir planavimui ateities 
darbuotės.

Kolei kas suvažiavimo data ir vieta 
dar nenuskirta. Centras veda pasitari
mus su menininkais “pusiaukelyje.” Nu
matomos tokios vietos yra trys: Clevelan- 
das, Detroitas ir Pittsburghas.
NAUJI TEATRO VEIKALAI

Jau padavėme spaudon naują veikalą, 
V. Burdigono “Karžygiai”. Tai keturių 
veiksmų drama. Persta to įvykius Lietu
voje smetoninio pučo metu ir liaudies lai
mėjimą 1940 metais.

Drama iš rankraščio buvo pastatyta 
net du kartu Chicagoje ir turėjo geras 
pasekmes. Su mažom jėgom nebus įma
noma pastatyti, dėlto ir spausdiname tik 
šešiųs komplektus. Komplektas susideda 
iš 30 egzempliorių ir parsiduos po 50 
centų egz. Užsakymus jau priimame da
bar.

Centre turime apie 20 scenos rankraš
čių. Juos pradėjome skaityti ir kritikuo
ti, pastabas daryti autoriams. Į tą dar
bą pasikvietėm talkon visus vietinius ak
torius - mėgėjus. Neužilgo turėsime dau
giau ką konkretaus pranešti. Scenos me
nininkai neturės priežasties skųstis.

Biski blogiau su dainomis ir operetė
mis. Mūsų kompozitoriai ar tik ne per
ilgai atostogauja?
VASARINIAI MENO KURSAI

LMS III Apskritis ir šią vasarą ruošia 
dviejų savaičių meno mokyklą - kursus. 
Tai bus, kaip mokyklos vedėjai sako: 
“Vacation With an Education.”

Praeitais metais daugelis rytiečių pa
sinaudojo -tuom ir liko dar didesniais en
tuziastais lietuviškojo liaudies meno. 
Šiemet, mokyklos vedėjams ir instrukto
riams turint jau patyrimo, galima tikė
tis dar geresnių pasekmių.

Tik negerai, kad iš vidurvakarių ma
žai kas pasinaudoja tokia puikia proga. 
Chorai, dramos rateliai ir kitokios kul
tūrinės organizacijos turėtų pasiųsti mo
kyklon vieną - kitą narį. Jei jau būtų la-
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By MILDRED STENSLER
STASYS ŠIMKUS

It is almost 6 years since the death of 
the popular Lithuanian composer, Stasys 
Šimkus. Of his life, his works, and his 
passing most of us here in America know 
very little, but, we who sing in our chor
uses and attend Lithuanian concerts, do 
know that not one concert is complete but 
that several songs composed by Šimkus 
are on the program.

The recent revival of the operetta “Či
gonai,” composed by Šimkus, caused this 
writer to ask questions. Here is ah oper
etta whose music is so melodic and folk
like in quality, yet whose harmony is so 
intricate and modern. Could it have been 
written by the same Šimkus who gave 
us, “Tykus Buvo Vakarėlis,” “Ant Tė
velio Dvaro,” “Motule Mano,” “Saulutė 
Tekėjo” and a host of others with folk 
titles like the above?

Just at this time I came across a 
write-up about the composer Šimkus that 
answered my question. As a young man 
Šimkus recognized his talents and knew 
his life’s work. He did not head for the 
big city to tell the world of his genius. 
He turned up instead at the farthest pro
vinces and there through his spontaneity 
and unceasing energy organized choruses 
and wrote songs for his singers, the lit
tle people who tilled the land and gat
hered in its rewards.

After the First World War, there was 
a marked migration of the people to the 
bigger cities. Šimkus'followed these peo
ple. At Klaipeda he organized a Music 
Conservatory. This conservatory was dif
ferent from any other such institution 
in the fact that he took in those who 
could not afford to pay. It was here that 
many of Lithuanian folk music compos
ers got any formal musical education. 
From among his students, Šimkus was 
able to organize a symphony orchestra. 
He took his group over the length and 
breadth of the country giving classical 
concerts at every city and hamlet along 
the way.

His music was his life, and he spent 
his whole life-time searching for the true 
Lithuanian folk music. Šimkus discarded 
the stiff chorale of the church hymns 
and the romantic emptyness of the salon 
music for the natural emotional harmony 
of everyday living. His theory was that 
a composer could not err if he lived his 
work. An artist must live in an atmos
phere of real life to create real music.

Thereby we arrive at a clear answer 
— music, by a composer with such an 
ideology toward life and art, will not 
die in 6 years with the man, but will live 
on in the hearts of his countrymen for
ever.
“DAINŲ DIENA”

Last year the Waterbury Vilijos Chor
us was instrumental in reorganizing the 
popular Connecticut institution called the 
“Dainų Diena.” “Dainų Diena” was the 
title given to the annual summer picnic 
of all the Conn, choruses where each one 
vied for the state singing honors.

The picnics were of course discontin
ued during the war because of traveling 
restrictions. After the war, people be
gan to move about again. The Vilijos 
Chorus, now a member of the LMS 3rd 
District, approached the District com
mittee with the idea of reviving the 

, “Dainų Diena” and inviting the whole 
District to participate. The comm, agreed 
wholeheartedly.

This bit of history led to the first sum
mer Song Festival last year, which need
less to say was a very successful ven
ture. This year .the choruses are again 
preparing for another “Dainų Diena” to 
he held at Waterbury, Conn., on July 31. 
It will be the biggest summer gathering 
of Lith. people in the state of Conn. You 
can’t afford to miss it!

LAISVOJI
SAKYKLA

PABĖGĖLIAI
Kada »tie Lietuvos pabė

gėliai sustos bėgę? Kur jie 
pabėgs?

Birželio 12 d., United 
Press iš New Orleans, 
Louisiana, pateikė geroką 
pluoštą žinių apie virš mi
nėtus žmones (“Tampa 
Morning Tribune”). ♦

Pirmiausia jie pabėgo iš 
Lietuvos nuo komunistinės- 
darbininkiškos valdžios, 
kartu su prasikaltusiais fa
šistais į Vokietiją. Iš ten 
jau daugelis “atbėgo” į šią 
šalį. Apie 300 jų pateko į 
Louisianos cukrines planta
cijas, ir iš čia jau 40-tas 
nuošimtis pabėgo! Mano
ma, kad jie pabėgo į šiauri
nes valstijas, tikėdami ten 
susirasti “tinkamus” dar
bus ir geresnes gyvenimo 
sąlygas. Jų tarpe randasi ir 
armėnų.

Iš antros puses Šį klausi
mą paėmus nagrinėti, ne
galima. iš tų žmonių juok
tis. Jie yra fašistinės pro
pagandos aukos. Jie patys 
sako, kad Louisianos gyve
nimas nėra tokis, kokį jie 
matė Hollywood gamintuo
se judamuose paveiksluose.- 
Jie buvo įsitikinę, kad jie 
čia lengvu būdu taps tur
tingi ir turės gerus laikus.

Valdžios tyrinėtojui 
plantacijos savininkas šiaip 
aiškino: Tie DP (dipukai) 
“get the idea that money 
and good times flowed in 
the streets.” Jie, girdi, “ti-‘ 
kėjo į stebuklus, 
bet čia patekę, jie 
surado ką kitą. Jiem 
čia mokama apie $2.90 į 
dieną. (Po kiek valandų 
šiose plantacijose dirbama, 
— nepaaiškinta.)

Taipgi federalis valdi
ninkas patyrė, kad iš liku
siųjų dar 20-tas nuošimtis 
rengiasi pabėgti.

O katalikų kunigas, Msgr. 
William Castel, galva kata
likiškos organizacijos, kuri 
rūpinosi atgabenimu tų 300 
pabėgėlių, šitaip aiškina: ‘ 
“Daugelis tų žmonių buvo 
visai netinkami farmeriš- 
kam darbui nei Louisianos' 
aplinkybėms.”

Jei kokios, jie gali būt 
sugaudyti ir nubausti tiž 
pabėgimą iš Louisianos cu- 
kHnių plantacijų vergijos?

Svieto Pereiga.

Sveikatos Apsauga 
Švenčionių' Apskrityje

ŠVENČIONYS, kovo 4 d.— 
Ligoninė ir viena-kita vaisti
nė bei ambulatorija — toks 
buvo čia sveikatos apsaugos 
įstaigų tinklas buržuaziniais 
laikais.

Dabar gydymas prieinamas 
visiems. Apskrityje keturios 
ligoninės—Švenčionyse, Šven
čionėliuose, Pabradėje ir A- 
dutiškyje, dvi miesto ir 10 
kaimo ambulatorijų. Sukurti 
odos ligų bei- tuberkuliozės 
dispenseriai.

Niekas seniau nesirūpino 
motinos ir vaiko globa. Da
bar gi atidaryti gimdymo na
mai Ignalinoje, du akušerių- 
felčerių punktai, trys motinos 
ir vaiko konsultacijos, du lop
šeliai.

Praėjusiais metais apskri-

bai striuka su finansais, tai gal ir Gen
ties centre bei Švenčionėliuo
se buvo įrengtos klinikinės-

rentgeno 
greitosiosz 

daug in-

3 pusi.—Laisvė (Liberty,J 
Lithuanian Daily) 
Šeit., Birželio 25, 1949 j

■

tras pagelbėtų.
Pamokos - kursai prasidės rugpiūčio 

(August) 7 ir baigsis 21 dieną. Mokyk
los vieta: Lietuvių Olympic Parkas, 
Shrewsbury (netolL Worcesterio), Mass.

Pakalbėkitė apie tai sekamame choro, 
dramos ratelio ar kitos kultūrinės orga
nizacijos susirinkime. Pareikalaukite 
daugiau informacijų. Parinkite narį ar 
narę ir pasiųskite mokyklon. Sugrįžę jie 
organizacijai keleriopai atsimokės pa
naudodami savo patyrimus mokykloje.
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bakteriologinės laboratorijos, 
šiuo metu jos organizuojamos 
Pabradėje ir Adutiškyje. Ar
timiausiu metu Švenčionėliuo
se bus atidarytas 
kabinetas. Įgyta 
pagalbos mašina, 
strumentų bei aparatūros.

V. Pakrūmi*.
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Tarybinių Ūkių Vaidmuo Išvystant 
Socialistinę Gyvulininkystę

Rašo F. M.

(Tąsa)
Trečiosios kuopos žeminėje ligi pat 

- auštant degė ugnis ... * t
Po to vakaro Karpenka rodė stebuk

lus. Jo kuopa nuolat eidavo minuoti, žval- 
gybon žmonės piršosi patys, ir Bazima 
negalėdavo atsiginti nuo savanorių, no
rinčių gauti kokį nors karinį uždavinį. 
Kuopa ir patsai Karpenka dalyvaudavo 
visose dalinio kautynėse. Kautynėms pa
sibaigus, Rudniovas ir Kovpakas visada 
pažymėdavo drąsius jų žygius.

Bet nepraėjo ir dviejų mėnesių, kaip 
Karpenka ir vėl “nutrūko.” Tai įvyko 
tada, kai dalinys jau ėjo reidu pro Sumo 
sritį. Buvo žiema. Sniegas užpustė miš
kus, sušlavė pusnynus laukuose ir tarpu
miškėse. Dalinys, išaugęs iki penkių šim
tų žmonių, traukėsi po aršių kautynių į 
šiaurės rytus, arčiau prie Briansko miš- 

‘ kų. Vengrų pulkai ėjo rungčiomis su da
liniu. Jie norėjo atkeršyti partizanams 
už kelių savo batalionų sutriuškinimą.

Dalinys prasigaudavo į šiaurę, steng
damasis apeiti priešo'įgulas. Kartais dėl 
to tekdavo daryti didelį vingį.

Kartą štabas kaip tik buvo numatęs 
tokį apėjimo kelią. Štabo viršininkas, 
Grigorijus Jakovlevičius, iškvietė vadus 
štaban. Pranešė maršrutą, judėjimo 
tvarką ir ėmė nurodinėti naktinį marš
rutą.

Karpenka buvo be ūpo.
— O ko gi mes be reikalo trisdešimt 

kilometrų viršaus trypČiosim?—paklau
sė jis.

— Vadas ir komisaras įsakė, — buvo 
bepradedąs Bazima.

— Įsakė, įsakė! — suerzintai pertrau
kė Karpenka. — Tegu jie sau įsakinėja, 
o aš eisiu tiesiai...

— Fedia, nesikarščiuok ... Tu paklau
syk ... Žvalgai pakeliui aptiko vengrų 
koloną. Mums su jais dabar kautis ...

— Ak, liaukitės! Jums vis kautynės 
vaidenasi! Niekaip kariauti neišmoksta
te, o mes turime už tai savo kojomis ap
mokėti ... — Bazima nutilo įsižeidęs. — 
Pasakykite, kad aš nuėjau tiesiai. Kol 
jūs per šimtą verstų dešimtį vengrų ap-

• eidinėsite, mes jau stovyklavimo vietoje 
išsimiegosime.

Ir Karpenka švilpaudamas išėjo.
Rudniovas jau seniai buvo troboje ir 

už pertvaros klausėsi Karpenkos kalbų. 
Kai tasai išėjo, jis priėjo prie Bazimos.

— Nutrūko Karpenka.
— Reikia su juo ką nors daryti, Se

mionai Vasiljevičiau! — tarė Bazima.
— Aš girdėjau, bet sustabdyti jį yra 

dabar per vėlu.-Jokiu būdu nepaklausys. 
Ir dar daugiau ims spirtis, jeigu jį im
si prašyti ir įkalbinėti. Tegu eina, kur 
ir kada nori.

Naujoje stovykloje — ji truko tris
• keturias dienas — Karpenkai buvo pa

skelbtas boikotavimas. Tokiose stovyklo
se štabas paprastai labai aktyviai dar
buodavosi. Buvo suvedamos praėjusių 
kautynių santraukos, surenkamos žinios, 
būdavo susumuojamos kuopų bei batalio-

’ nų ataskaitos.
Įsakymų, siunčiamų visoms kuopoms 

pagal Rudniovo patvarkymą, Karpenka 
negavo. Jis tai pastebėjo. Sužinojęs iš 
kaimynų, kokios žinios buvo reikalauja
mos, jis pats atnešė jas štaban ir tylė
damas padėjo prieš štabo viršininką. Ba
zima pažiūrėjo į popierių, po to viršum

• akinių žvilgterėjo į Fiodorą.
— Pasilik tai sau.
— Kaip tai sau? Juk visi žinias pa

duoda. Paskui vėl imsite mane piauti: 
. tvarkos nepripažįsta, discipliną ardo, 

toks anoks ... Žinau aš!
— Ne, jau nebepiausim! Pasilik sau! 

J — tvirtai pasakė Bazima.
— Tai kodėl gi?

L — Juk tu veiki savarankiškai... Tad 
i pas save ir.laikyk...

V j., — Aha... Na, tai aš pas vadą ir pas
komisarą eisiu.

— Nepatariu. Aš tai pagal jų įsaky- 
K mą darau.

— Tai ką jūs? Iškeliate mane iš kuo-\ 
pos? Matyt, norite savusius putivliečius 
statyti, taip ir sakytumėt!

— Niekas tavęs neiškelia. Juk tu pats 
atsiskyrei. Na, tai ir tvarkykis pats, 
kaip numanai. Pats sau ir atsiskaitinėk.

p/ Karpenka nusisuko ir išėjo, trenkęs 
durimis. Rudniovas žinojo, kad jam nė

ra lengva. Sauvališkam žygyje trečioji 
kuopa neišvengė kautynių ir prarado su
žeistų šešis žmones ir nukautų du. Nie
kas to Fiodorui neprikaišiojo, bet visi 
matė, kad jis sunkiai tai pergyvena ir 
kankinasi.

Tos pat dienos vakarą dalinys ėjo to
liau. Įsakymas žygiui buvo išsiuntinėtas 
slaptai pusvalandį prieš išžygiuojant. 
Karpenka jo negavo. Kolona jau rikiavo
si, kai jis išbėgo iš trobos.

— Kodėl man nesiunčiate įsakymo? —- 
niršdamas paklausė jis Bazimą.

Senas pedagogas žinojo, kad tokiais 
atvejais reikia tvirtai laikytis užsibrėž
tos linijos.

— Tu juk savo keliu eisi.
— Basta! Gana! — sušuko Karpenka.
— Žengte marš! — sukomandavo ko

lonos priešaky Rudniovas, kuris iš tolo 
buvo juos stebėjęs.

Žmonės pajudėjo. Sugirgždėjo rogių 
pavažos, užsimetę šautuvus ant pečių, 
ėmė žygiuoti kuopos. Karpenka stovėjo 
tylėdamas, žvilgsniu lydėdamas žmones 
ir gurguolę. Kai pravažiavo paskutinės 
rogės, aplink jį susibūrė visa jo kuopa.

— Rikiuok! — sukomandavo 'jis ki
miai. — Žengte marš! — Ir nuėjo lygiu 
rogių keliu, išmuštu šimtų kojų, nušli
fuotu rogių pavažų.

Į dangų kilo didžiulis purpurinis mė
nuo.

Pasikabinęs vokiečių automatą ant 
krūtinės ir susidėjęs ant jo rankas, Kar
penka tylėdamas žygiavo kuopos prieša
ky. Žmonės tyliai keikdamiesi, žvangtel- 
dami ginklais, kiūtino paskui savo vadą.

Auštant pasivijo kolonos uodegą, Ji lė
tai slinko į kaimą, kadangi priešakiniai 
buvo sustabdomi kvartirjerių, kurie rai
ti zujo skersgatviais. Nurodydamas už
tvaroms vietas, išilgai stovinčios gurguo
lės prajojo Bazima.

— Kur man apsistot? — paklausė pri
ėjęs Karpenka.

— O kur tik nori, — atsakė Bazima. ‘
Karpenka sugužo, ir staiga jo veidas 

pasidarė gailus, akys sumirkčiojo. Bazi
ma, niekada prieš tai nematęs Karpen
kos veide tokios išraiškos, neišlaikė ir 
šyptelėjo:

—Tavo reikalas laisvas, kazokiškas. .. 
Jau sakei: ką noriu, tą ir darau, — ir 
štabo viršininkas sukirto arklį rimbu. 
Arklys iš vietos pasileido šuoliu.

Trečioji kuopa įsitaisė pakrašty. Pir
kios buvo menkos, jų neužteko. Baistis 
susigrūdimas. Privilegijuotiems trečia- 
kuopininkams tai atrodė dvigubai nepa
kenčiama.

—. Tai, broleliai, sprogimas! — sam
protavo Išmintingasis. — Ką gi mums 
daryti?

— Karpa ką nors išgalvos, — įtiki
nančiai kalbėjo Špingaletas.

— Išgalvos! Žiūrėkite, visas pažaliavo. 
Nevalgo, negeria, — samprotavo Dažy
tasis.

— Eisiu aš žvalgybon, — pasiruošė 
Išmintingasis. — Pažiūrėsiu, ką ten se
nis Kovpakas su komisaru posmuoja dėl 
mūsų tolimesnio gyvenimo.

— O, iš tikrųjų, nueiki, — sutiko vy
rai.

Jam išėjus, visi kiek pralinksmėjo. Vis 
dėlto buvo galima tikėtis kokios nors iš
eities. Nežinia yra pati sunkiausia baus
mė veikliems bei stiprios valios žmonėms.

Išmintingasis elgėsi atsargiai/ Susto
jo šalia sargybinio, užsirūkė ir pradėjo 
ilgą kalbą apie šį ir apie ,tą. Pavaišino 
sargybinį vengrų susuktipe, kurią tas 
įsikišo kišenėn.

Bazima mirktelėjo komisarui, galvos 
linktelėjimu rodydamas į langą.

— Žvalgyba, — nusišypsojo Rudnio
vas.

— Karinė?...
— Ne, manau, jiems dabar ne mūšis, 

galvoj!
— Nėsakyk. Gali dar ir užpulti. Žmo

nės jauni, karšti.
— Na, ką gi, atsilaikysime.
Įėjo Išmintingasis ir šauniai, įmant

riai kariškai pasisveikino.
— Na, laisvieji kazokai, kaip gyvuo

jate? — paklausė Rudniovas.
—- Neblogai, drauge komisare, Semio

nai Vasiljevičiau.
(Daugiau bus.)

Tarybiniai ūkiai TSR 
Sąjungoje yra stambūs 
duonos, mėsos, pieno, dar
žovių, žaliavos pramonei 
mechanizuoti fabrikai. Ap
linkiniams kolektyviniams 
ūkiams jie yra socialistinio 
žemės ūkio organizavimo 
pavyzdys.

Štai vienas tokių tarybi
nių ūkių — “Krasnije po
liam” (“Raudonosios pie
vos”), kuris yra Maskvos 
srityje. Tiek laukininkystė, 
tiek ir gyvulininkystė čia 
tvarkomos pagal planą, re
miantis priešakiniu mičiu- 
rininiu mokslu. Čia, kaip 
fabrike ar gamykloje, dar
bininkai dirba pamainomis. 
Plačiai naudojamos maši
nos. ' '

Tarybinio ūkio “Krasnije 
poliani” gyvulininkystės 
fermose pašaro pristaty
mas bei apdirbimas, o taip 
pat gyvulių girdymas yra 
mechanizuoti. Karvės mel
žiamos elektriniais apara
tais. Gyvulių priežiūra, jų 
šėrimas įvykdomas pagal 
aukštai kvalifikuotų specia
listų - zootechnikų nurody
mus.

Šitame puikiai organi
zuotame ūkyje žmonių dar
bas pasidarė aukštai na
šus. Tarybinio ūkio melžė
jos primelžia per metus 
daugiau kaip 4,800 litrų 
pieno iš kiekvienos karvės.

Pamaskvio valstybiniai ū- 
kiai 1948 metais davė sos
tinės darbo žmonėms žy
miai daugiau pieno, sviesto, 
mėsos ir kitų gyvulininkys
tės produktų, negu 1947 m.

Pirmame 1949 metų ket
virtyje, palyginti su tuo 
pat pernykščių metų laiko
tarpiu, tarybiniai ūkiai pri
statė valstybei daugiau: 
mėsos — 54 procentais, pie
no — 45 procentais, kiauši
nių— 66 procentais ir kiau
lienos dvigubai: daugiau.

Baltarusijos, Ukrainos, 
Estijos, Leningrado, Psko
vo ir kai kurių kitų sričių 
tarybiniams ūkiams hitleri
niai okupantai padarė mil
žinišką žalą. Bet darbinin
kų ir specialistų atkaklaus 
darbo dėka jie jau pralen
kė prieškarinį pieninių gal
vijų produktyvumą. Tary
binis ūkis “Udeva” (Estija) 
1948 metais iš kiekvienos
pašarinės karvės gavo po 
5.420 kilogramus pieno. Le
ningrado srities tarybinia
me ūkyje “Torosovo” iš 
kiekvienos karvės primelž
ta po 4.760 kilogramų pie
no. Stambius laimėjimus 
pasiekė Kazachijos, Šiaurės 
Kaukazo, Sibiro gyvulių 
augintojai.

• Dabar, ryšium su tarybi
nės vyriausybės neseniai 
priimtu visuomeninės gyvu-/ 
lininkystės išvystymo tri
mečio planu, tarybinių ūkių 
vaidmuo, sudarant šalyje 
produktų gausumą, dar la
biau padidės.

Iki 1951 metų tarybiniai 
ūkiai turi padidinti stam
biųjų raguočių skaičių ne 
mažiau, kaip iki 5,700 tūk
stančių vienetų, avių —13,- 
470 tūkstančių vienetų bei 
kiaulių — 5,600 tūkstančių 
vienetų ir užtikrinti, kad 
vidutinis išmilžis . iš kiek
vienos pašarinės karvės 
būtų ne mažesnis, kaip 2,- 
5Q0. — 3,000 kilogramų pie
no, kad iš kiekvienos avies 
būtų prikirpta ne mažiau 
kaip 3,5 kilogramo vilnos. 
Tarybiniai ūkiai padidins 
pusiau lašininių 
kiaulių nupenėjimą, plačiai 
vystys mėsinę gyvulininky
stę.

Eilėje grūdų,' daržovių

technikinių kultūrų tarybi
niu ūkių buvęs pernelyg di
delis specializavimasis bus 
likviduotas. Kiekvienas ta
rybinis ūkis taps įvairiaša- 
lišku ūkiu. Visuose tarybi
niuose ūkiuose gyvulinin
kystės išvystymas teisingai 
bus derinamas su laukinin
kyste ir kitomis šakomis.

Siekiant sėkmingai įgy
vendinti didelę trimetę pro
gramą gyvulininkystei pa
kelti, sukuriama ‘ patvari 
pašarinė bazė. Per tą laiką 
visi tarybiniai ūkiai įsisa
vins žalienines laukų ir pa
šaro sėjomainas. Žolių, pa
šarinių- šakniavaisių, silo- 
sinių kultūrų pasėlių išplė
timas aprūpins gyvulius va
saros ir žiemos metu gau
siu maistingu pašaru.

Yra numatyta iki 1951 m. 
visuose tarybiniuose ūkiuo
se užbaigti š i e - 
navimo ir silosavimo kom
pleksinį mechanizavimą. 
Pilnutinai bus mechanizuo
tas avių kirpimas. Plačiai 
bus naudojamas elektro- 
mechaninis karvių melži
mas, mechanizuotas van
dens tiekimas, pašaro ruo
šimas mašinomis.

Tarybinė vyriausybė pa
statė tarybiniams ūkiams 
ypatingus uždavinius gyvu
lininkystės kultūros spar
taus pakėlimo srityje. Ta
rybiniai ūkiai turi priveisti 
aukštos veislės gyvulius ir 
veisline medžiaga aprūpin
ti kolektyvinius ūkius, kur 
išsiplėtoja masinis darbas 
gyvulių savybėms page
rinti. Sibirė, Kazachijoje, 
Pavolgyje, Šiaurės Kauka
ze ir Vidurinėje Azijoje 
steigiama daug naujų veis
linių stambių raguočių ta
rybinių ūkių. Veisliniai avi
ninkystės tarybiniai ūkiai 
švelniavilnėms avims au
ginti organizuojami Sibiro 
rajonuose, veislinių kiaulių 
tarybiniai ūkiai — Šiaurės 
Kaukaze ir Sibire. Trimečio 
plano pabaigoje tarybiniuo
se ūkiuose veislinių stam
bių raguočių bus ne mažiau 
kaip 90 procentų. Iki to lai
ko bus pagerinta visų avių 
ir kiaulių kokybė.

Grandiozinė gyvulininky
stės išvystymo programa 
sukėlė tarybinių ūkių dar
buotojų tarpe didelį pakili
mą. Specialistų vadovauja
mi, gyvulininkai suranda 
naujų visuomeninės gyvu
lininkystės augimo rezer
vų. Šiomis dienomis, per 
pasitarimą, kurį sušaukė 
TSR Sąjungos Tarybinių 
Ūkių Ministerija, priešaki
nės tarybinių- ūkių melžė
jos įsipareigojo iš kiekvie
nos prie jų pritvirtintų 
karvių per metus primelžti 
po 4-5 tūkstančius litrų pie
no. Leningrado srities tary
binio ūkio “Torosovo” ko
lektyvas nutarė šiemet pa
didinti išmilžį iki 5,200 lit
rų iš kiekvienos karvės, pa
didinus pieno gyvulių davi
nyje sultingo pašaro ir 
aukštos. kokybės šieno kie
kį; tarybiniuose ūkiuose 
“Gomontovo” ir “Kaližici” 
— iki 5,000 litrų. Estijos 
TSR tarybinio ūkio “Ude
va” kolektyvas kovoja dėl 
5,600 litrų pieno išmilžio 
iš kiekvienos karvės. Tam 
jie pašarą praturtina vita
minais (raudonos morkos) 
ir mineralais (kreida, kau
lų miltai, druska).
■ Praktikams - gyvulinin- 
kams padeda priešakinis 
mičiurininis mokslas. Nese
niai Maskvoje įvyko Lenino 
vardo Visasąjunginės Že
mės Ūkio Mokslų Akademi
jos sesija, kurioje Akade-

mijos prezidentas akademi
kas Trofimas Lisenka pa
darė svarbiausią pranešimą 
apie mokslo uždavinius so
cialistinės gyvulininkystės 
išvystymo srityje.

Tarybinė vyriausybė di
džiai rūpinasi socialistinės 
gyvulininkystės darbuoto
jais. Už aukštų rodiklių pa
siekimą išvystant gyvuli
ninkystę, už gyvulių page
rinimą ir naujų veislių ga
vimą tarybinių ūkių dar
buotojams, lygiai kaip ir ki
tiems žemėąv ūkio pirmū
nams bus suteikiamas So
cialistinio Darbo Didvyrio 
vardas, arba jie bus apdo
vanojami ordinais ir meda
liais.

Cleveland, Ohio
Pradeda Naudoti
Hitlerišką Metodą

Birželio 10-tos naktį van
dalai, persiėmę neapykantos 
prieš žydus, įsibriovė į Jew
ish Welfare Fund raštinę, 
1120 Chester Ave., ir viską 
sudarkė, popierą ir konventus 
sudegino, paveikslus, sienas ir 
lubas atramentu nulaistė, su- 
biaurojo. Tikrai hitleriškai 
išreiškė savo biaurią neapy

kantą prieš žydus.
Minėtas fondas renka ir 

siunčia paramą Izraeliui. Jau 
virš savaitė laiko kaip tie 9 
niekšai atliko biaurų darbą, 
bet nė iki šios dienos pėd
sakų nesusekta. Matysim, 
ar bus jie sugauti.

Vietiniai geltonlapiai tan
kiai rašo, kad Clevelandas 
yra vienas iš draugingiausių 
miestų, kur rasinė ir tautinė 
neapykanta stovi ant žemiau
sio laipsnio, palyginus su ki
tais miestais.' Sako, čia vi
sokių tautų žmonės harmo
ningai sugyvena.

Šią savaitę kokie tai niek
šai šešių šeimų namelius iš- 
biaurojo. žmonės nusimalia- ’ 
vojo namus iš lauko ir iš vi
daus, tai tie padaužos kito-, 
kiais dažais supaškudino nau
jai išdekoruotas sienas.

Policija kaltininkų nesu-' 
randa. Ji meta nuožiūrą ant j 
unijistų, būk jie nenori, kad 
žmonės patys dekoruotų savo 
namus. Bet Amerikos Dar
bo Federacija sako, kad to- 
kis policijos manymas neturi 
pamato. Bet, kaip ten nebū-/ 
tų, nuskriaustieji lieka nu
skriaustais. O kaltininkų nė
ra. Tas parodo, kad viso
kiam piktam darbui čia yra 
pilna laisvė. V. M. D.

Dienraščio

LAISVĖS
Didieji Piknikai

Iš anksto rengkitės dalyvauti didžiuosiuose 
savo dienraščio paramai piknikuose 

> < » ■
DIDŽIOJO NEW YORKO APYLINKĖ %

Piknikas įvyks sekmadienį

LIEPOS 3 JULY
Klaščiaus Clinton Park

Betts ir Maspėth Avės., Maspeth, L. L, N. Y.

■
BOSTONO APYLINKĖ 

Piknikas įvyks sekmadienį’

LIEPOS 3 JULY
Vose Pavilion Park 

Maynard, Mass. 
® .

SHENANDOAH, PA. 
Įvyks Sekmadienį

LIEPOS 24 JULY
Brandonville Grove

Brandonville, Pa. 
&& <^>

DIDŽIOJO NEW YORKO APYLINKE
L.D.S. ir L.L.D. Apskričiai rengia šaunų pikniką 

paramai dienraščio Laisvės.

RUGPIUCIO 14 AUGUST
Lietuviu Liberty Park 

340 Mitchell Ave., Linden, N. J. » 
» > « 

HARTFORD, CONN.
Įvyks sekmadienį

RUGPJŪČIO 14 AUGUST 
Light House Grove 

East Hartford, Conn.

4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—šest., Birželio 25, 1949



CHICAGOS ŽINIOS
DIDELĖSE INDUSTRIJOSE 
PLEČIASI NEDARBAS
Visur Raportuojama, 
Kad Užsakymai Mažėja

Vieno Chicagos didlapio re
porteris padarė apklausinėji
mą bei tyrinėjimą visoj eilėj 
didžiųjų industrijų ir surado, 
kad .plečiasi nedarbas.

International Harvester Co. 
įmonėse pernai šiuo metu

Bušai Atvažiuoja į Laisves 
Pikniką Brooklyne

Piknikas įvyks Sekmadienį

Liepos 3 July 
»

Klaščiaus Clinton Park
Betts ir Maspeth Avės., Maspeth, L. L, N. Y.

Iš HARRISON KEARNY, N. J.
Busas išeis nuo 22 John St.

Prašo visus kreiptis pas Joną Degutį, 22 John St. ir tuo
jau užsisakyti buse vietą. Bus linksma kelionė ir 

puikus piknikas.

IŠ HARTFORD, CONN.
Busas išeis 9-tą vai. ryto, kelione į abi pusi $4.00. 

Tikietus galite gauti pas M. Mulerankienę. 
Prašome šaukti: 5-2781.

Iš CLIFFSIDE, N. J.
Bušai išeis nuo Steponavičiaus namų, 364 Palisade Ave. 
Kelionė į abi pusi tik $1. Busas išeis 12-tą vai., dieną. 
Malonėkite išanksto užsisakyti vietą buse. Užeikite pas 

Steponavičių arba telefonuokite jam: Cliffside 6-3122 
ir jis aprūpins jus tikietais.

CHARLES J. ROMAN 
Laidotuvių

Direktorius

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

1113 Mt. Varnon Si., 
PHILADELPHIA, PA.

^***23'''U 1 "Z Tel. Poplar 4110

August Gustas 
BELT AIR E 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, 
k, o jūs)reikalausite.

Specialistai Pritaikymui 
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams

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

Paul Gustas Funeral Home, 
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS 
Telefonuokite dieną ar naktį 

EVergreen 7-4774

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 suteigiama šeimom sulyg 
pareikalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega.

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
! 84-0? Jamaica Avenue1

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, JN. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves 

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499 z

dirbo 31,000, dabar dirba 
27,380. Reiškia, ęia neteko 
darbo 3,620 darbininkų.

Western . Electric kovo 
mėn. 1948 m. dirbo 34,500, 
dabar bedirba mažiau 27,000. 
Čia neteko darbų arti 8,000 
darbininkų.' šios kompanijos 
pareigūnai reporteriui “aiški
no,” kad pernykštis darbinin
kų skaičius buvęs virš norma-

liškas dėl didelių gautų užsa
kymų, ypatingai telefonų 
įtaisams. O dabartinis dau
giau atsakąs normai. Bet 
faktas parodo, jog netiesa^ ’

Western Electric įmonėse, 
sulyg pačios kompanijos at
stovų aiškinimo, normaliai 
dirba virš 30,000 darbininkų. 
Sausio mėn. tiek dirbo, o da
bar bedirba mažiau 27,000. 
Taigi nuo sausio mėn. šių me
tų iki šiol darbų neteko arti 
4,000 darbininkų.

Stewart-Warner korporaci
joje pernai kovo mėn. dirbo 
4,900, o dabar bedirba 3,300. 
Čionai veik visu trečdaliu su
mažėjo darbas.

Borg-Warner, palyginus su 
pernai, šiuo metu čia dirba 
500 mažiau darbininkų.

Motorola, Ine., Chicagos 
įmonėse, nors nuo sausio mė
nesio pasilieka tas pats skai
sčius darbininkų, bet palygi
nus su 1948 m. šiuo laiku, tai 
in čia nuo 4,100 |nupuolė
skaičius iki 3,600. ■<
į' Hot-point, Ine., pareigūnai 

raportavo, kad pcįrnai jos 
korporacijos įmonėse dirbo 
'ftOOb, o. dabartiniu laiku 20 
nuošimčių mažiau; kitais žo
džiais, 1,400 darbininkų ne
teko darbų.

Republic Steel Corp, tarpe 
6-7 šimtų darbininkų atleista- 
sumažinta. Inland Steel virš 
1,000 atleista. Taipgi ir vi
soje eilėje kitų.

Bet čia tik viena pusė me
dalio, kurią didlapio “tyrinė
tojas” iškelia. Jis nė žode
liu neprimena, kad tose jo 
suminėtose industrijose ne
mažas skaičius darbininkų 
nedirba pilną laiką. Taipgi 
jis n e tyrinę j o tų industrijų,
kurios labiausiai yra paliestos 
nedarbo. Pavyzdžiui, Crane 
Co., kur apie 35% darbinin
kų atleista ir kiti dirba tik po 
kelias dienas, o maža dalis 
bedirba pilną laiką. Tas yra 
čeverykų,' elektros dalykų iš- 
dirbystėse, drabužių, ’stakjar- 
dų ir visoje eilėje kitų. že
miau suminėtose industrijose 
yra nemažas skaičius darbi
ninkų atleista ir likusieji. di
džiumoje dirba trumpas va
landas, arba tris-keturias die
nas savaitėje./ To viso did
lapio “tyrinėtojas” nepažymi.

S—ras.

Ar gavote Laisvei naują 
skaitytoją jubiliejaus atžy- 
mėjimui?

I
Tel. TRObridge 6380 S

DR. JOHN REPSHIS
(REPŠYS) g

LIETUVIS GYDYTOJAS |

Valandos: 2-4 ir 6-8 g 
Nedėliomis ir šventadieniais: g 

nuo 10 iki 12 ryto. g 
278 Harvard Street g 

kamp. Inman St., arti Central Sq. g

CAMBRIDGE, MASS. g

Joseph Garšva
Undertaker & Embalmer '

Manager •

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue x
I ' I

Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

KRISLAI f
(Tąsa nuo l-mo pusi.) 

tyt, dolerių nesigailėjo vietos 
įtaisymui. Užmokėta, berods, 
arti dviejų šimtų tūkstančių 
dolerių. ,

Ims, žinoma, laiko, kol vie
ta bus pilnai išvystyta, kaipo 
vasarvietė. Nors yra keletas 
namų su keletu kambarių, 
nors pačiam palociuje yra 
apie trisdešimts kambarių, 
nors jau šeši nauji namai be
veik baigti statyti, bet toli 
gražu nepakanka visiems, ku
rie norėtų ten vakacijas pra
leisti. Reikės didžiulės salės 
šokiams ir kultūriniams pa
rengimams. Reikės namo 
restaurantui. • Dabar valgy
kla įrengta buvusiam tur
čiaus palociuje. Bet vieta 
per maža.

Prie Arrow Farm priva
žiuoti labai lengva. Ji ran
dasi šalia miestelio Monroe, 
N. Y., tik už apie 55 mylių 
nuo Brooklyno. Važiuoti rei
kia keliu No. 17. Tik trys 
mylios į šoną nuo šio gražaus 
kelio. Ypatingai New Jersey 
žmonėms automobiliais labai 
paranku. ,

Iš širdies patariu lietuviams 
šią nepaprastą vietą aplanky
ti, su ja susipažinti. Niekas 
nekaštuos. Norėsite paval
gyti? Gausite. Maisto kai
na tik tokia, kaip mieste. Ar
ba galite patys nusivežti sa
vo pietus.

Farmos vadai kviečia sve
čius visų tautinių kilmių. Ge
ri, draugiški, kalbūs žmones, 
pasiruošę visiems gražiai pa
tarnauti.

★ ★ ★
Mes’ ; keturiese pasiėmėm 

valtelę ir plaukėme aplinkui 
visą ežerą. Paplaukus į an
trą galą ežero ir pažvelgus į 
buvusį turčiaus palocių, kuris 
randasi prie pat ežero, ant 
aukšto kalno, pamaniau: Ot, 
štai tau ir žemiškas rojus!

Gražesnės, žavingesnės vię- 
tos nesu matęs. Nežinau, 
pagaliau, ar iš viso kur nors 
gražesnė vieta gali būti.

Miami, Fla.
šeštadienį, birželio 18 d., 

buvo surengta puiki puota 
(party) dėl Hida Sidarū- 
tės. Sumanytoja surengti pa
re buvo drg. E. K. Sliekie
nė. Hida Sidarūtė yra jau
nuolė, darbšti progresyviška- 
me - demokratiškame veikime 
jau per daugelį ’ metų. Hida 
yra narė LDS. Jos tėveliai 
yra Laisvės skaitytojai ir rė
mėjai darbininkiškų organi
zacijų ir abelno darbininkų 
judėjimo, o jaunuolė Hida 
dirba tarptautiniame judėji
me. Kaip didžiuma jaunų 
merginų, taip ir Hida susipa
žino su jaunu vaikinu Peter 
Stanick, susidraugavo ir nu
sprendė ir susituokti (apsi-

■ vesti).
Tai dėl to čia Miames 

draugės moterys priešakyje 
su E. K. Sliekiene, ir suren
gė prieš vedybas parę.

Kadangi Miamėje tarpe lie
tuvių nėra jaunų merginų 
Hidos draugių, kad būtų su
rengusios jai ir jos būsimam/ 
vyrui parę, tai tą turėjo at
likti suaugusios moterys. Jos 
sukvietė ir vyrus. Susirinko 
apie 50 Hidos ir jos tėvelių 
draugų ir draugių, kur daly
vavo tėveliai ir jaunesnis Hi
dos brolis Edmontas, taip pat 
veiklus darbininkų judėjime 
vaikinas ir LDŠ narys. Susė
dę prie ilgo per visą Paukš- 
taičių kambarį stalo užkando 
ir išsigėrė. Drg. E. K. Slie
kienė iššaukė kelis dalyvius 
tart žodį kitą. Kurie tik kal
bėjo, visi širdingai linkėjo Hi- 
dai ir Peter’iui laimingo ve-, 
dybinio gyvenimo, taip pat 
priminė ir, Hidos nuveiktus 
darbus mūsų judėjime.

Baigiant valgyt buvo įteik
ta Hidai ir Peteriui dovaną 
nuo visų dalyvavusių parėję 
draugų ir draugių. Po to 
jaunuoliai širdingai paačiavo 

dalyvavusiems ir už dovaną. 
Hida mano apsivesti birželio 
mėnesį, o medaus mėnesį tur
ės praleisti kur /Kalifornijos 
valstijoj. Kadangi jos sužie
duotinis Peter yra laivo kapi
tonas, tai vandenėliu plauks į 
Kalifornijos valstiją.

Nuo savęs linkiu jaunie
siems laimingo gyvenimo!

šią shower party surengė 
dd. E. K. Sliekienė, M. Paukš- 
taitienė, M. Meison, S. Ma
son, Mary Bestucci, Joe Slie
kas, S. Meison, Joe Paukštai- 
tis. Šie draugai ir draugės 
darbavosi aptarnaudami sve
čius valgiais ir gėrimais.

Visiems dirbusiems prie 
surengimo parės priklauso 
atiduoti didelis kreditas. Di
džiausias draugiškas ačiū tai 
Mary ir Joe Paukštaičiams už 
suteikimą parci vietos savo 
palociuje.

Drg. Hida ir jos tėveliai 
prieš' 3 metus atvažiavo nuo
latiniam apsigyvenimui į Mi
ami iš Brockton, Mass.

M’. Antanuk.

Šaukimas į FGA Mokyklas
KLAIPEDA, kovo 2 d. — 

prasidėjo šaukimas į d Vi vie
tos FGA mokyklas — Nr. 16 
ir Nr. 7.

Apie 290 jaunuolių stos 
mokytis dailidės, mūrininko, 
tinkuotojo specialybės.

Priėmimas į statybininkų 
mokyklas truks iki balandžio 
10 d.

Važiuojančią automobiliu- 
mi ligoninėn bronxietę Mrs. 
Dominick Marsh “garnys” 
aplankė visai ne laiku ir ne 
vietoje — ant tilto virš Bronx 
River. Moteriškė sirgo, bet 
vyras rėkė—iš išgąsčio. Jiems 
pagalbon atėjo policistas. Sa
koma, viskas gerai pavykę.

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquoi

NOTICE is hereby tfiven that License No. 
ER 102 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 896 Belmont Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ADAM SHINKUNAS

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 372 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 7112 Bay P’kwiiy, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LOUIS MOLO I) 
dha M & Z Delicatessen

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 661 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control I^tw 
at 608 East New York Ave.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

RALPH DAMATA

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6100 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Bevel age Control Law 
at 870 Herkimer St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
] įremi scs.

MICHAEL JOSEPH FITZPATRICK

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 3996 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 435 Franklin Ave., Borough of Brooklyn*. 
County of Kings, to he consumed off the 
pieiiiiscs. '

SIDNEY THOMAS HARBEN

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 735 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
nt 1234 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

EUGENE LEINZ

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4032 has been issued to the undersigned 
to sell leer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 659 Washington Ave..Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.’

SIDNEY STORCH

NOTICE is Ideby given that License No. 
GB 3885 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 4811—5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

EINAR SIGURD DANIELSEN

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6041 has been issued to the undersigned 
to. sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 6009—3rd A>venue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. **

WILLIAM JOHN GETTING

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 790 has been issued to the undersigned 
to sell beer at 'retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control law 
at 61 Wyckoff Ave., Borough of Brooklyn, 
County of- Kings, to be consumed off the, 
premises.

\ RUDOLF IE STEIGER

NOTICE is' fiereby given that License No. 
GB 6184 has been issued |to the undersigned 
to soil beer at retail tinder Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control , Law 
at 2909 Ft. Hamilton P’kway, Borough of 
.Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

PETER ’• McEVOY

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4001 has been issued to the undersigned 
to sell beor at retail under 3ccti°n 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1 East 2nd St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises,

WILLIAM EHLERS

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964
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Atydai Laisves Pikniko Patrijočių
Didysis dienraščio Laisvės 

piknikas, kuris įvyks liepos 
3-čią d., Maynard, Mass., jau 
visai arti. Tai dėl to daugelis 
draugių rūpestingai rengiasi 
prie jo ir klausia, kas būtų 
geriausia pagaminti moterų 
stalui.

Šiuomi atsakysiu visoms 
kartu :

Pirmoj vietoj stovi visokie 
kugeliai, babkos, sūriai, pyra
gai, pyragaičiai. Visokis na
mie gamintas maistas yra ge
riausia dovana moterų stalui.

Draugai gali prisidėti su pi
nigine parama, nes jiems gal 
sunkiau būtų ką nors iškepti.

Prašome visų draugių-drau- 
gų kuomi nors prisidėti pa
remti moterų stalą, nes tik 
su jūsų pagalba moterų stalas 
bus turtingas . įvairiu namie 
gamintu maistu.

Visas dovanas atvežkite tie
siog į pikniką ir priduokite 
moterų stalo komitetui: V. 
Taraškienei ar H. Tamašaus
kienei.

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR VISOKIUS
PYRAGUS BEI KEIKSUS

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

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

ir į kitus miestus.
Sav. V. LUKOŠEVIČIUS hi Tel. EVergreen 4-8802
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PĘIST LANE 
DRUGS, Inc.

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

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

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

^Tel. EVergreen 7-6238
a - -9- •9- -9- -g- -ff- -9- -9- -9- ^--9-- ,
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JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS

Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

TELEVISION
SHUFFLE BOARD

Telefonas
EVergreen 4-9407
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TELEPHONE 
STAGG 2-5043

RES. TEL.
HY. 7-8631

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIUS 

FUNERAL HOME v
ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager

(Laisniuotas Balsam uoto Jas)
LiūdSsio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti
660 GRAND ST.

9

Sykiu su dovana prašom 
priduoti savo vardą ir savo 
miesto vardą.

Klaidos Pataisymas
Praėjusių metų Laisvės pik

nike, Maynarde, dėlei stokok 
darbuotojų įvyko nerrfaloni 
klaida. Liko nepažymėtas 
Laisvėje vardas^niūsų geriau
sios moterų (stalo rėmėjos 
draugės Gicienės iš Bedford, 
Mass., kuri kak metai gra
žiai apdovanoja7 moterų stalą. 
Labai atsiprašome, d. Giciene, 
bandysime ateityje kiek ga
lint vengti šių nemalonių klai
dų. t

Už moterų komitetą—
H. Tamašauskienė.

PRANEŠIMAS
HARTFORD, CONN.

June 27 d., Peoples Party lietuvių 
skyriaus įvyks susirinkimas, pradžia 
kaip 7:30 vai. vakare, Laisvės Cho
ro salėje, 155 Hungerford St. Visi 
nariai dalyvaukite, nes iš pereitos, 
atsibuvusios New Haven, konvenci
jos bus išduotas delegatų raportas. 
— Sckr. F. J. Repšys. (148-150)

MATTHEW A. 
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

□ 
Laidotuvių Direktorius 

□ □ □ 
426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J. 

MArket 2-5172

i Dovanai * *
BROOKLYN, N. Y. |



Zinloi <>

Liko Iki
Liepos 3-čios os

vyksta vyriausia dėl to,
turime vieną draugę, 

visuomet rūpestingai Liepos trečioji — dienraš-
Geraldine Wilson, vyresnė- 

ji populiariškos, nuoširdžios

Persekiojimas Mažumy
Liečia Visus

Kultūrinio Centro 
Virtuvės Skruzdė

Mes
kuri
aprašo visus Centrui ką nors 
paaukojusius, ką nors pada
riusius bei nuolat šiuo-tuo 
gelbstinčius. Bet apie save— 
nė žodelio. O ji—tai nuo
latinė to Centro virtuvės
skruzdė. Ją matome ten vi
rėjai gelbstint pramogų me
tu, matome ją ir paprastais 
vakarais. Triūsia tyliai — 
tikrai, kaip skruzdė. Dažnai 
pamanydavau, kažin, ar jai 
bent kiek atlyginama? Aną 
dieną užklausiau draugo Ga
šlūno, ar kiek nors tai drau
gei atlygina. Jis trumpai at
sakė :

—Ji nieko nesitiki.
—Ji tave per gerai pažįs

ta, kad ko nors tikėtųsi, — 
pabrėžiau. Nė kartą nebuvo 
nė paminėta. •

Tai kas gi ji?, gal kas pa
klaus.

Na gi, ta pati, kurią, kaip 
jau sakiau, visi nuolat Cen
tro virtuvėj matote — Laisvės 
vietinių žinių vedėja draugė 
Stepone Sasna!

Dabar jausiuosi lengvesne 
krūtine. . .

Centro Kostumeris.

Šį Šeštadienį Visi Eis 
Pas Jurgiečius

Birželio 25-tos popietį ir 
vakarą^ brooklyniečiai visi 
rinksis į Dexter Parką, kur 
įvyks šv. Jurgio Draugijos 
metinis piknikas.

Jurginės piknikai būna lyg 
ir šeimos šventė — čion susi
tiksi šeimas, tarsi kokius pa- 
trijarchatus, po kelias gent- 
kartes prie vieno stalo.. Rasi 
aplink balzganą jurgietį jam 
veik broliais ar seserimis ga
limus paskaityti jo vaikus jur
giečius, ir jaunus ir mažus 
jo anūkus ir proanūkius. Jur- 

- ginė, mat, gyvuoja jau 46 
metai. Ir kas metai drau
gijos didelė šeima su savomis 
šeimomis susitinka metiniame 
draugijos piknike.

Piknikuosna visuomet kvie
čiami ne vien tik nariai su 
šeimomis, bet ir kiekvienas, 
mėgstantis su jurgiečiais pa- 
baliavoti. Tad visi dalyvaus 
su jurgiečiais šio šeštadienio 
popietį, pradedant 2 vai., 
Dexter Parke, 74-11 Jamaica 
Ave., Woodhavene. Parkas Į 
priešais BMT Jamaica linijos ■ 
Elderts I>ane stotį.

Šokiams gros Pavidžio or
kestras. įžanga tik 60 c.

•Graikas darbininkų vadas 
Peter Harisiades, areštuotas 
deportavimui fašistams, Grai- 
kijdn, antras mėnuo būna be- į 
laisvių Ellis Islande.

Tik Viena Sav<

čio Laisvės metinio pikniko 
diena. Tai dienų dienai ren
giasi žmonės ne vien iš Brook- 
lyno, bet ir iš visų apylinkės 
miestų.

J Laisves pikniką rengiasi

tai jų laikraščio pramoga. At
vyksta stiprinimu savo laik
raščio sustiprinti save, nes 
stiprus laikraštis daug galin
giau gali patarnauti kriau- 
čiui, šiaučiui, mainieriui, raš-

Wilsonaiciy 
Iškilmių Sezonas

darbuotojos organizacijoms 
Mary Z e ak u s dukrytė, birže
lio 21-ma minėjo savo.,16-kos 
metų sukaktį. Ta proga ji 
buvo pasveikinta ne tik savo 
mamytės, patėvio, bet ir

žmonės išilgai ir skersai vi
są mūsų erdvią šalį, kur tik 
randasi lietuvių, nes—

Laisvės piknikai! atvyksta 
žmonės sąryšyje su savo ato- 
stoga;

Jin atvyksta jaunimas, nes 
čia smagiausis pobūvis;

Piknike mini savo sukaktis 
daugelis laimingų šeimų, pir
mąsias pažintis, draugingumą 
įsigiję dainuodami ar šokda
mi Laisvės piknike prieš ke
letą ar keliolika metų ;

čion atvyksta grupės drau
gų minėti artimu piknikui lai
kotarpiu pripuolančius gim
tadienius ;

Ir minios darbo žmonių at- Į

tininkui ar bile kurio kito 
amato ar profesijos darbo 
žmogui jo streike. Laisvė 
talkina darbo žmogui saugo
jime savo šeimos nuo karo, 
alkio ar kitų nelaimių, nuo 
kurių gintis gelbsti apšvieta 
ir organizuotumas.

Piknikas bus Klaščiaus 
Clinton Parke, Betts ir Mas- 
peth Avės., Maspethe. Pra
džia 1 valandą dieną. Šo
kiai pradedant 6-tą, prie Jur
gio Kazakevičiaus orkestro.

Dainuos Aido Choras, va
dovaujamas Kazakevičiaus,' ir 
svečias Sietyno Choras iš 
Newarko, vadovybėje Walter 
Žuko.

28-TA ĮVYKS EUROPOS, AMERIKOS 
IR PASAULIO LAISVIŲ DIENA

Jūs taipgi turėtumėt joje 
dalyvauti. Laisvių mylėtojai 
ir gynėjai susirinks tam tiks
lui šio antradienio, birželio 
28-tos'vakarą, 7:30, didžiaja
me Madison Square Gardene, 
50th St. ir 8 th Ave., New 
Yorke.

Laisvių mylėtojai tikrai su
sirinks, nes jie žino, ir poetas 
yra mums priminęs, jog “ne
vertas laisvės tas, kas jos ne
gina.” Susirinkusieji girdės
iu a ty s :

Paul Robeson
Paul Robesono, pasauliniai 

garsaus artisto pranešimą iš 
Europos, kur jis buvo nuvy
kęs kaipo amerikiečių delega-, 
tas į Pasaulinį Taikos Kon
gresą Paryžiuje. Po to kon
greso jis Europoje pabuvojo 
2 mėnesius ir atlankė dauge
li šalių, tarpe tų naująsias de
mokratijas ir tarybines respu-

blikas.
‘ Albert Maltz iš Ilolly- 
woodo, autorius.

C. B. Baldwin, žymus Pro
gresyvių Partijos vadas.

Eugene Dennis, komunistas 
darbininkui vadas, kurio tei
ses nori atimti Foley Square 
vykdomame teisme. Jis kal
bės apie eiga ir reikšmę to 
teismo Amerikai ir pasauliui.

Reid Robinson, vice-prezi- 
dentas International Union 
of Mine, Mill and Smelter, 
CIO, apsakys apie jo unijos 
susitinkamus persekiojimus 
pastangose suorganizuoti vi
sus neorganizuotus tų indus
trijų darbininkus vakarinėse 
ir pietinėse valstijose.

Bessie Mitchell, sesuo vie
no iš Trcntono šešių.

William L. Patterson, va
das Civilių Teisių Kongreso, 
kuris rengia šį masinį mitin
ga.

★ 
PRAŠOME

Civilių Teisių Kongreso lie
tuvių skyrius taipgi paėmėme 
pluoštą tikietų parduoti iš 
anksto. Labai netiktų grą
žinti neparduotus. Tuojau 
įsigykite juos pas lietuvių 
sekretorę Liliją Kavaliauskai
tę, Laisvės raštinėje.

Komitetas.

Matyk Naujausias Filmas! — Išsivysiančią Istoriją 
[TEMPTAI PARYŽIUS KLAUSO DE GAULLE. 

TURTINGI AUKSO SLUOGSNIAI PIETINĖJE AFRIKOJE.
ANGLIJOS KARALIŠKOJI ŠEIMYNA TftMIJA ASCOT LENKTYNES.

EMBASSY BROADWAY AND 46th STREET.

ANTRA DIDELft SAVAITfc!
“Ištisai priimnus—viliojantis ir spalvingas“—N. Y. Times.

Artklno Perstato — Pirmąjį Sovietiųį įgyvintų braižinių judį

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.

STADIUM KONCERTAI
Amsterdam Ave. prie 136th St.

Vakarais nuo 8:30 (išsk. penktad. ir sekmad.) Kainos: 30c ir aukšč 
Philharmonic Symphony Orchestra. Fritz Reiner, vadovauja.

Pirmad., birž. 27—Fuchs, Smuikininkas—Istomin, pianistas 
Antrad., biri. 28—Visa orcheatt'inė programa 
Trtčiad., birž. 29—Pianistas Hortense Monath 
Ketvirtad., birž. 30,—Lauritz Melchoir--Wagner 
šeitad., liepos 2—Miacha Elmarl--Smailens vadovauja.

“THE MAGIC HORSE”

2,000 Pikietavo Foley 
Square, Reikalaudami 
Komunistams Laisves

Apie 2,000 newyorkiečių 
atvyko pikietuoti teismabutį, 
kur teisiami 12 darbininkų 
vadų komunistų. Kur jau ke
turi iš teisiamųjų yra įkalin
ti už atsisakymą tapti išda
vikais, arba už1- bandymą tarti, 
žodį kitą už tikrą teisėtumą, 
už reikalavimą progos save 
apginti teisme.

Pikietuotojai atvyko reika
lauti tiems 4-riems laisvės.

Skaitlingi policijos kordo
nai vertėz vingiuoti norinčius^ 
įeiti pikieto linijon, o v pikie- 
tuotojus, tarsi javų pėdus,* 
suveržė aikštės tęntrelyje, ša
lindami nuo šaligatvio, neva 
darydami patogumą praei
viams, nors tuo šaligatvio plo
tu ties teismabučiu laisvai ga-
lėtų pravažiuoti viens pro ki
tą traileriai.

Stumdė, matomai, tikslu 
erzinti. Ir stengėsi kaip nors 
ankščiau suspausti, kad ban-
kierių ir fabrikantų spaudos 
melas, būk ten buvę tik keli 
šimteliai pikietuotojų, pikie- 
tą mačiusiems neatrodytų vi
siškai paiku. K.

daugelio jaunų draugių-drau- 
g’Ų-

Geraldine lanko high 
school, tikisi ateinantį sezoną 
baigti. i

Mary Ann šiomis dienomis 
baigią junior high mokslą.

Mergaitės abi lanko Lietu
vių Kalbos Mokyklėlę, vado
vaujamą Juozo Byrono. Da
lyvauja mokyklėles šokių 
grupėje, vaidyboje. Abi ro
do polinkį diskusuoti organi
zacijos reikalus. Kartą teko 
girdėti, kaip kam nors iš su
augusiųjų neapgalvotai, ne
naudingai išsitarus apie mo
kyklėlę, jaunutė Mary Ann 
gražiai ir teisingai apgynė 
mokyklėlės kreditą. Ir nors 
dar labai jaunos, mergaitės 
jau eilė metų neatsisako sa
vanoriai patarnauti organiza
cijoms įvairiuose darbuose.

Neseniai abi Wilsonaitės 
atėjo į Aido Chorą; Linkėti
na chore pasilikti pastoviai, 
jame pačioms augti meno ir 
veiklos srityje ir stoti talkon 
auklėti - .auginti chorą.

Mrs. Zeakus parvyko iš 
Blozheliu fanuos, Catskill su 
dukterimis , kartu atšvęsti iš
kilmes, joms pagelbėti. Per 
porą savaičių ji farmeriams 
pagelbėjo žemuoges rinkti ir 
tuo darbu, sake ji, labai pa
sitenkino. Užsibaigus mokslo 
sezonui, ji grįš “farmeriauti” 
ir atostogaujančius pas Bloz- 
nelius vaišinti, ten gaspadi- 
nauti atostogų laikotarpiu.

D.

Trečiadienį atidaroma nau
ja šaka kanalizacijos Sea 
Gate sekcijoje. Ji apsaugo
sianti tos susiedijos pajūrių 
vandenis nuo užteršimo mies
to išmatomis, o vėliau būsian
ti sujungta su tebestatomomis 
sistemomis prie Neptune Ave. 
ir W. 17th St. ir Beach 45th 
ir Surf Ave.

REIKALAVIMAI
Reikalingas pagelbininkas ant ri

kės dėl vasaros. Art, akėt ir karvių 
melžt nereikia. Valandos neilgos 
VAlgis ir guolis yra geri. Taip sa
kant yra gera vieta dėl gero žmo
gaus, jauno ar senyvo. Gera proga 
praleist vasaros vakacijas ir da pasi
daryt kelis dolerius ant alaus. Būt 
gerai tokis, kuris biskį nusimano ką 
nors pataisyt. Jeigu 'atsirastų uk- 
vatninkas, tai malonėsit kartu laiš
ke paminėt kiek norėtumėt atlygini
mo ant mėnesio, tas sutaupys, laiką 
dėl susirašinėjimo. W. G. Lasky, 
Brooktondale, N. Y. (146-8)

x>oo<xxxxxx>o<xxxxxx>o<xxxxxx

Anthony Grigalis
General Contractor

Stato naujus barnus 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. I., N. Y. 
Telephone: NEwtown 9-3215

'fai dėl to kožna ataka 
nors ant* mažiausios gyvento
ji; mažumos turi apeiti vi
siems, nes leidus žiaurumams 
įsigalėti nebus jų siautėjimui 
rubežiaus. Kas kankina vie
ną, tas kankins ir kitą, 'jei
gu tiktai jį nugalės. Kas ga
li nudėti negrą, nesudrebės 
nudėjęs baltąją darbininką.

Kankinimas ir žudymas ne
gali būti užgirtas nei vieno 
padoraus žmogaus, nors jo 
paties tas kankinimas ar žu
dymas šiandien dar' neliestų.

Tai tokiais sumetimais 
brook lyniečių organizacijos, 
tame skaičiuje ir lietuvių, da
lyvaus bendroje susiedijos 
konferencijoje birželio 27-tos 
vakarą, šį pirmadienį, A. M. 
E. Zion Church, McDonough 
St. ir Tompkins Ave., Byook- 
lyne. Pradžia 6:30.

Kviečia organizacijų dele
gatus, atstovus ir atskirus na
rius.

Konferencijos v y r i a u s i s 
tikslas yra atsteigti mažu
moms saugumą asmens ir na
mų. Saugumas nuo negrų pi
liečių jau tapo atimtas. At
imtas tikslu ’ atbauginti ne
grus nuo kovos už darbus, už 
duoną, už unijas, už žmo
gaus teises, už taiką. '

Darbo žmonės, ypatingai 
unijistai, turėtų suprasti, ko
kioje padėtyje atsidurtų A- 
merikos darbo klasė, jeigu 
finansieriams ir fabrikantams 
pavyktų keturiolika ir pusę 
milionų Jungtinių Valstijų 
negrų, kurių didžiuma yra 
darbininkais, atbauginti nuo 
bile kokios bendros veiklos su 
baltaisiais darbininkais, nuo 
bent kokio judėjimo. T-as.

Apsvilo Metropolitan 
Operos Vidus

Trečiadienio prievakarį pra
eivis, pamatęs d ūmu o j ant iš 
Metropolitan , Operos pastato, 
pašaukė gaisragesius. Tie 
pribuvę iššaukė dar vieną 
gaisragesių kompaniją. Gais
rą greit suvaldė, tačiau-nuo

stolių, menama, padaryta Už 
apie $10,00Q, ’ Apgadino tre
čiojo aukšto dress circle ir 
4-jo balkoną. **

Gaisras, spėjama, kilęs ne 
staiga. Kur nors, kas nors 
buvę palikta pamažu ruse
nant. tik paskiau įsidegė. Ge
sinimo operacijos sutraukė 
virš 7,000 žiūrovų ir sulaikė 
trafiką per apie pusvalandį.

PIRM NEGU BUS PER VĖLU
VEIKITE DABAR!
Išgelbėjimui Savo Politinių Laisvių

SPIESKIMfcS Už CIVILES IK ŽMONIŠKUMO TEISES.

Paul ROBESON
Albert MALTZ
C. B. BALDWIN

Eugene DENNIS
Reid ROBINSON
Wm. L. PATTERSON

MADISON SQUARE GARDEN
Antradienį - June 28 - 7:30 p.m

RENGIA CIVIL RIGHTS CONGRESS OF N. Y.
23 W. 26th St., — OR 9-1657

JŽANGA 60c, $1.20, $1.80, $2.40.

Bilietai gaunami: Jefferson Bookshop, 575 Sixth Ave., 44th St. Book
fare, 133 W. 44th St., Local 65 Bookstore, 13 Astor Place, Workers 
Bookshop, 50 E. 13th St., New York CRC, 23 W. 26th St., National 
CRC, 205 E. 42nd Street.

SOV. SAJUNGON- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - RUMUNIJON

Visai Apmokėtais 
Muitais.
Maisto, drabužių ir 
vaistų pundeliai

SIŲSKITE 
DOVANAS 

PAŠTU 
ar ORU

REIKALAUKITE KATALOGO “L”

Teisėjas Pecora paskelbė,
kad jis sutiks būti kandidatu 
į New Yorko majorus, jeigu 
demokratų partija jį pasi
rinktų. Pirmiau buvo paskel
bę sutikimą jaunasis Wagne- 
ris ir Impellitteri.

BROOKLYN

ABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

alės dėl Balių, Koncertų, Ban- 
ietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt. 
Puikus steičius su naujausiais 

įtaisymais.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS 

Kainos Prieinamos.
949-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-3842

GYDYTOJAS

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

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

Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-020S

' Valančios:

gzaminuojam Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius

apdraudžiami

I IZRAELI

WORLD TOURISTS .«c.
1845 BROADWAY (60th ST.I. NEW YORK 23. N. Y.
Telephone: Luxemburg 2*0590

TJn Eyck St., Brooklyn, N. Y.32

Telefonas: EVergreen 4-8174

TONY’S

DEGTINĖS, VYNAI
IR ALUS

14 Pasaulio Kampus
t

Petras Kapiskas
. PALAIKO

BAR & GRILL

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

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

Penktadieniais uždaryta

Valandos:

*

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 Domikaiiis 

Savininkas ~
417 Lorimer Street 

Laisvės Name 
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos; 
mėsos valgiai. Taipgi dar- ; 

žovių ir pieninių valgių ; 
gražus pasirinkimas. !

f/T TDD’C D A1? 411 GRAND STREETLl l r O DAU BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN 

DEGTINĖS. - VYNAI - ALUS

TELEVISIONTelefonas
EVergreen 4-7729

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYN®

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJ®

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