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“Gintaro krante.” 
Jų dingęs rojus. 
Puodas prieš katilą. 
Privatiškos mokyklos. 
Dar vienas pažadas.

Rašo A. BIMBA

Laisvėje tilps straipsnis 
“Gintaro Krante.” Jame kal
bama apie garsųjį Lietuvos 
kampelį Palangą. Straipsnis 
nepaprastai įdomus. Skai
tant jį žmogaus galvoje išky
la daug svarbių minčių.

Pavyzdžiui, vienoje vietoje 
pasakyta: Smetonos vila pa
versta j vaikų namus. Vaikai 
darbo žmonių, darbininkų ir 
valstiečių, . kuriuos Smetona 
per tryliką metų kamavo ir 
terorizavo, dabar gražiai sau 
vasaroja Smetonos viloje!

Visų kitų fašistinių valdo
nų kotedžiai paversti poilsio 
namais. Ten irgi ilsisi, va
saroja, džiaugiasi skaisčia 
saule, tyru oru, sveiku jūrų 
vandeniu taip pat darbinin
kai ir valstiečiai.

grafo 
turtuo-

Dar kitur skaitau : 
ro krane buvusiuose 
Tiškevičiaus bei kitų 
lių namuose ilsisi Tarybų Lie
tuvos darbininkai, valstiečiai, 
tarnautojai, moksleiviai. . .”

Tai šitaip dalykai ten vir
tę. Taip dalykai yra virtę 
visoje mūsų senojoje tėvy/iė- 
je.

Argi gali patikti buvusiems 
ponams, viešpačiams, išnau
dotojams, fašistįniams tiro
nams? Negali patikti ir nie
kados nepatiks, kol jie gyvi 
bus, kol jie, kaip tos 
kos klaidžiojančios 
bastysis po pasaulį.

pasak iš
dvasins,

matote, yra 
klasinis. Neapsimoka 
buvusi ii ponų ir valdo- 

juos su- 
Reikia ži-

i

reikalasčia, 
grynai 
ant tų 
nų pykti. Reikia 
prasti ir pažinti, 
noti, kas sukaneveikė jų sąži
nę, kas padarė juos savo gim
tinio krašto išdavikais ir nie 
kintojais. O supratus, nerei
kia jų klausyti ir jais tikėti.

Skaičiau keletą ilgų ko
respondencijų menševikiškoje 
ir klerikališkoje spaudoje iš 
Toronto, Canada. Ten eina 

• baięus liežuvių f aitas tarpe 
klerikalų ir kardelinių men
ševikų.

Menševikai buvo sušaukę 
Kanados Lietuvių Tarybos 
vietinio skyriaus susirinkimą. 
Atėjo keletas kuniginių pase
kėjų ir pusėtinai alasavojo. 
Bet pešti daug nepešė. Men
ševikai pasirodė gudresniais.

Dabar vieni kitiems kailį 
vanoja spaudoje. Bet koks 
tarp jų skirtumas? Idėjinio 
skirtumo nėra jokio. Kova 
eina tik už. vadovybę.

Tai kova puodo su katilu.
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Katalikų bažnyčios vadei
vos labai pyksta ant kongres- 
mano Graham A. Barden ir 
jo įneštojo “Bill for Federal 
School Aid,” arba įstatymo 
projekto. Nepatinka jiems 
tas bilius. Viešai ir aštriai 
kongresmaną puola kardino
lai ushing ir Spellman.

otesttis siunčia katalikiškos 
organizacijos.

Visas dalykas tame, kad 
šiame biliuje neskiriama iš 
valstybės iždo nė cento pri- 
vatiškoms, parapijinėms mo
kykloms. ( Tai esą neteisinga, 
nemorališka, tiesiog bedieviš
ka. ★ ★ ★

Bet tai labai sena pasaka. 
Kodėl iš valstybės, visuome
nės iždo turėtų būti finan
suojamos privatiškos moky
klos, kuriose davatkos ir ku
nigai vaikams skiepija savo 
pažiūras, ugdo juose kitoms 
pažiūroms neapykantą? Ar 
padoru būtų, kad aš ir mi
lijonai kitų piliečių būtų 
taksuojami užlaikymui tokių 
mokyklų ?

(Tąsa 5-tam pusi.)
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VALDŽIA LEIDŽIA KELTI RENDAS 
UŽ VADINAMUS “PAGERINIMUS”
Gyvenamųjų Namu Direktorius T. Woods Naikina Rendų 
“Užšaldyma”; Trumanas Laužo dar Vieną Pasižadėjimą

WASHINGTON. — Val
dinis gyvenamųjų namų di
rektorius Tighe E. Woods 
nutarė, kad savininkai gali 
pakelti įnamiams rendas už 
tokius “pagerinimus,” kaip 
verandos (porčių, gonkų) 
pastatymas, naujų vandens 
vamzdžių įvedimas, mede
lių pasodinimas prie namų, 
apšildymo panaujinimas ir

Šiuo patvarkymu naudo
damiesi, namų savininkai 
galės kelti rendas už bet 
kokius, tyčia daromus pa
keitimus parsamdomuose 
namuose. Bet vietiniai na
mų valdininkai turėsią 
spręsti, kiek rendas pabran-

Japonai Valdininkai Bijo, 
Kad Jankiai Nepasitrauktu

TOKIO. — Japonijos pre
mjeras Šigeru Yošida ir jo 
ministrai bijo, kad jeigu 
talkininkai greitai padary
tų taiką su Japonija ir ame
rikonai ištrauktų savo ar
miją, tai japonai darbinin
kai, vadovaujant komunis
tams, galėtų paimti viršų.

Japonijos valdžia todėl 
prašo generolą MacArthu- 
rą leisti atgaivint tokią 
skaitlingą ir stiprią japonų 
žandarmeriją, kaip 
karo.

pirm

Potvynis Pražudė 
49 Meksikiečius

PACHUCA, Mexico. — 
Tvaniškas lietus čia per pu
sę valandos tiek vandens 
pripylė, jog tapo giliai ap
semtas Pachuca miestelis, 
sidabro kasyklų centras, 
nuskendo 49 žmonės.

ir

Padegė Miškus Net 
32-jose Vietose.

Trenton, N. J. — Charles 
Sargent, 34 m. amžiaus, 
benamis, suimtas prisipaži
no, kad jis padegė miškus 
net 32-jose vietose. Gaisrai 
nuostolių, sakoma, padarė 
apie $16,000 vertės.

Kodėl Sargent’as taip pa
darė?

Jis sakėsi dėl to, kad nu
degusiose vietose mėlynės 
uogos geriau derą, o tai 
reiškia, kad jis galėsiąs 
daugiau jų surinkti ir par
duoti. Taip bent jis sakęs 
policijai, kuri Sargent’ą 
suėmė.

Pietinė Korėja Dėkoja 
Trumanui hž $150,000,000

SEOUL, Korėja. — Pie- 
tų Korėjos užsienio reikalų 
ministras dėkojo preziden
tui Trumanui už reikalavi
mą, kad Jungtinių Valstijų 
Kongresas paskirtų 150 mi- 
lionų dolerių karinės ir 
ūkinės paramos pietinės 
Korėjos valdžiai prieš ko
munizmą.
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ginti už panašius “pageri
nimus.”

Woods kartu pareiškė, 
jog “rendų užšaldymas ta
po jau praeities dalyku.”

Dar tik neseniai prezi
dentas Trumanas reikalavo 
stipresnės rendų kontrolės 
ir smerkė savanaudiškų na
mų savininkų “lobę.” Tie 
lobininkai apgula kongres- 
manus, senatorius ir valdi
ninkus, reikalaudami pilnos 
valios rendoms kelti.

Dabar gi Woods su Tru
mano užgyrimu jau paten
kina savininkus, nurodyda
mas, kokiais kabliukais jie 
galėtų išlupti aukštesnes 
rendas iš įnamių.

Lewis Reikalauja 
Trijy Dienij Darbo 
Savaitės Mainieriams

White Sulphur Springs, 
W. Va. — Mainierių Uni
jos pirmininkas John L. Le
wis pasiūlė, kad mainieriai 
minkštosiose angliakasyk- 
lose dirbtu po 3 dienas per 
savaitę, iki bus padaryta 
nauja sutartis su kompani
jomis. O derybos dėl sutar
ties gali nusitęsti iki ru
dens.

Lewis reikalavo lygiai vi 
siems angliakasiams pa
skirstyti trijų dienų darbą. 
Jis nurodė, jog dabar kom
panijos vienas kasyklas už
darinėja; o kitose visais ga
rais varo darbą. Lewis sa
kė, tiek prikasta anglies, 
kad jos visiems užtektų, ne
žiūrint laikino darbo sa
vaitės sutrumpinimo.

Pranešama, jog daugu
ma kompanijų priešinasi 
šiam Lewiso pasiūlymui.

Italu Valdžia Planuoja 
Užgini Didelius Streikus

ROMA. — Klerikalinė 
Italijos de Gasperi valdžia 
ruošia seimui sumanymą, 
kad uždraustų didžiuosius 
streikus; vadina juos “poli
tiniais” streikais. Valdžia 
pasakoja, kad komunistai 
darbo unijų vadai naudoję 
visuotinus streikus kaip 
ginklą amerikiniam Mar- 
shallo planui sumušti.

Korėjos Reakcininkai Nužudė Tautines Vienybes Vadą
Seoul, Korėja. — Deši

niojo Korėjos prezidento 
Syngmano Rhee’o oficierius 
Ahn Tohi nušovė tautinį 
korėjiečių vadą Kimą Koo 
pačiuose Kimo namuose. 
Kim nužudytas dėi to, kad 
priešinosi prezidento Rhee’o 
politikai.

Šovikas atėjo su trimis 
kitais oficieriais. Trys pa
siliko ^žemutinėje patalpoje, 
o žmogžudis užėjo laiptais j 
miegamąjį Kimo Koo kam
barį. Jie girdėjo, 'kaip jis 
ginčijosi su Kimu. Šovikas

Sulūžo Vakarinio 
Berlyno Streikas 
Prieš Sovietus

PRAVDA SAKO, SOVIETAI PRIVERTĖ 
AMERIKĄ KEISTI POLITIKĄ
Pašiepia Prezidento Trumano Pareiškimą, kad “Stipri” 
Amerikos Politika Laimėjus 4 Didžiąją Konferencijoje

Streiką Rėmė Jankiai, bet Turėjo Nusileist; Sutiko, kad 
Sovietai Mokėtą tik 60 Nuoš. Algos Vakarinėmis Markėmis

BERLIN. — Amerikonų, 
anglų ir francūzų koman- 
dieriai įsakė vakarinio Ber
lyno geležinkeliečiams grįž
ti darban šį antradienį to
kiomis algos sąlygomis, ko
kias pirmiau Sovietai pa
siūlė tiems streikieriams, 
būįent:

Sovietai mokės 60 nuo
šimčių algos vakarinėmis 
markėmis ir 40 nuošimčių 
s o v lėtinėmis geležinkelie
čiams, gyvenantiems vaka
rinėje Berlyno dalyje, už
imtoje amerikonų, anglų ir 

| francūzų.
15,000 vokiečių geležinke

liečių vakariniame Berlyne 
išstreikavo 5 savaites, rei
kalaudami, kad Sovietai 
mokėtų jiems visą algą tik
tai vakarinėmis markėmis.

Streiką rėmė anglai-ame- 
rikonai, o jam vadovavo so
cialdemokratai ir naciški 
viršininkai dešiniosios ge
ležinkeliečių unijos.

Dabar, liepdami streikie
riams grįžti darban, ang
lai - amerikonai įsakė va
karinės Berlyno dalies val
dybai, kad iškeistų 40 nuo
šimčių sovietinių markių 

Naujausios Žinios
WASHINGTON. — Bent milionas namų savininkų 

reikalauja rendų pakėlimo. Jie naudojasi valdinio na
mų direktoriaus Woods’o leidimu pabranginti rendas 
neva už pagerinimus namuose.

BRETTON WOODS, N. H. — Amerikos Rabinų 
Konferencija ragino Amerikos Kongresą panaikinti 
Tafto -. Hartley’o įstatymą, o jo vieton išleisti palan
kesnį darbo unijoms įstatymą.

BRUSSELS, Belgija. — Valdiniuose rinkimuose 
prakiša klerikalai, kurie nori sostan grąžint pabėgėlį 
karalių Leopoldą III. Karo metu Leopoldas lengvai 
pasidavė naciams, nors turėjo šimtus tūkstančių gerai 
ginkluotos armijos.

PRAGA. — Čechoslovakijos katalikų arkivyskupas 
Beran išleido naują “ganytojišką laišką,” šaukdamas 
priešinti Liaudies Valdžiai, ypač neleist jai įvesti val
dinės kontrolės katalikiškoms, mokykloms.

PITTSBURGH. — Plieno darbai čia nupuolė 16 
nuošimčių.

WASHINGTON. — Prezidentas Trumanas reikalau
ja Kongreso, kad jis leistų jam sutvarkyti pašto reika
lus “bizniškais pagrindais”, kad paštas neneštų valstybei 
tiek nuostolių, kiek ligi šiol nešė.

kaltino Kimą, kad jis norįs 
panaudot Korėjos armiją 
saviems tikslams. Po keleto 
minučių žmogžudis paleido 
keturias kulkas iš revolve
rio ir nudėjo Kimą Koo, 73 
metų amžiaus. Kimas buvo 
Nepriklausomybės Partijos 
vadas.

Kimas Koo smerkdavo 
(f ašistuojantį) prezidentą 
Syngmaną Rhee už pietinės 
Korėjos pajungimą Ameri
kai. Jis karčiai priešinosi 
steigimui pietinėje Korėjo
je vietinės valdžios atskirai 

algos vakarinėmis markė
mis. Iškeitimas turi būti ly
giomis, nors vakariniai tal
kininkai skelbė, būk vaka
rinė markė esanti keturis 
kartus vertingesnė, negu 
sovietinė.

Sovietai pasižadėjo ne
bausti streikierių, apart tų, 
kurie nusikalto tokiais kri
minaliniais veiksmais, kaip 
geležinkelio įrengimų gadi
nimas, gengsteriški užpul
dinėjimų žygiai prieš sovie
tinius pareigūnus ir t.t.

(Sovietams priklauso vi
so Berlyno geležinkelių 
kontrolė, pagal sutartį!)

Amerikiniai korespon
dentai praneša, jog ameri
konai ir anglai pašalins iš 
Berlyno priešsovietinius 
padaužas - sabotažninkus ir 
duos jiems darbą kitur, kad 
apsaugot juos nuo sovieti
nio teismo.

Minimas streikas sustab
dė traukinių važiavimą iš 
vakarų Vokietijos per so
vietinį ruožtą į vakarinę 
Berlyno dalį. Be kitko, jis 
padarė 2 milionu markių 
nuostolių vakariniam Ber
lynui.

nuo šiaurinės Korėjos.
(Pietinė Korėjos pusė, 

pagal pokarinę sutartį, bu
vo pavesta amerikonams 
laikinai globoti, o šiaurinė 
pusė — Sovietams. Įsikū
rus Liaudies Respublikai 
šiaurinėje Korėjoje, Sovie
tai atšaukė savo armiją iš 
ten. Jankių armija dar lai
kosi pietinėje Korėjoje.)

Kimas Koo ragino savo 
tautiečius boikotuot ameri
konų suruoštus Pietinėj Ko
rėjoj rinkimus 1948 m. pa
vasarį. Jisai'sakė, jog tie

Metai XXXIX. Dienraščio XXXL

MASKVA. — Sovietų ko
munistų laikraštis Pravda 
rašo, jog'pastaroji Keturių 
Didžiųjų užsieninių minist
rų konferencija Paryžiuje 
buvo “karti prez. Truma
nui piliulė nuryti.” Sovie
tu ministras Andrius Višin
skis toje konferencijoje 
privertė amerikonus ir jų 
bendrus (anglus, francū- 
zus) pakeisti ligšiolinę jų 
politiką tūlais klausimais 
link Vokietijos, kaip tvirti
na Pravda; sako:

— Prez. Trumanas todėl 
tik begėdiškai gyrėsi, būk 
toje konferencijoje laimė
jus “stipri” Jungtinių Vals
tijų politika. Tie jo pagy-

Neamerikinis Komitetas 
Apšaukė Slavy 
Kongresą “Neištikimu”

WASHINGTON. — Kon- 
gresmanu N e a m e rikinės 
Veiklos Komitetas pareiš
kė, kad Amerikos Slavų 
Kongresas esąs “neištiki
mas” Amerikos valdžiai ir- 
apšaukė tą organizaciją 
“Sovietų įrankiu.”

Neamerikinis Komitetas 
paskelbė visa eile rusų, len
kų ir kitu slaviškų draugi
jų, priklausančių slaviš
kam kongresui. Antra ver
tus, jis pagyrė tokias f asis
tuojančias grupes kaip 
Amerikos Lietuvių Taryba.

Neamerikinis Kongres- 
manų Komitetas, be to, pa
tarė atimti leidimus pašal- 
pinėms - apdraudinėms or
ganizacijoms, kurios savo 
veikimu, girdi, “tarnaus 
svetimoms komunistinėms 
valdžioms.”

Kolumbija Samdo Hitlerio 
Ir Mussolinio Lakūnus

.BOGOTA, Kolombija. — 
Dešinioji Kolombijos val
džia užgiria samdymą bu
vusių Hitlerio ir Mussolinio 
lakūnų. Už tai ją kaltina 
laikraštis Liberal. Sako, 
lėktuvų kompanijos duoda 
pirmenybę tiems naciams - 
fašistams prieš patyrusius 
kolombiečius lakūnus.* — 
Kolombija yra Pietų Ame
rikoje.

rinkimai pusiau skaldo šalį 
ne tik tuo tarpu, bet visai 
ateičiai.

Jis 1948 m. balandyje 
nuvyko į Sovietų kontroliuo
tą šiaurinę Korėją ir kal
bėjo konferencijoje, sušauk
toje dėl visos Korėjos vie
nybės. Amerikonų koman- 
dierius, generolas John R. 
Hodge tada sakė, jog Kim 
Koo “pakliuvęs j komunis
tų spąstus.”

Kimas karo metu ir pir
miau ryžtingai kovojo prieš 
japonus okupantus.

Maizuru, Japonija. — So
vietai sugrąžino dar 2,000 
japonų karinių belaisvių.

ORAS. — Valdinis oro 
biuras teigia, kad vėl bus 
karšta ir trošku.
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rai toki keisti, kad tiktai 
juoktis verčia. Nes iš tikrų
jų amerikonai buvo pri
versti pakeist savo užsieni
nę politiką ir padaryti pir
muosius žingsnius grįži
mui į pamatinius Potsdamo 
sutarties nuostatus.

Beveik per dvejus pasta
ruosius metus amerikonai 
ir vakariniai jų bendrai boi
kotavo Keturių Didžiųjų 
užsieninių ministrų tarybą, 
o šioje, konferencijoje jau 
sutiko šaukti ir kitą tų mi
nistrų posėdį. Tatai parodo, 
kaip susmuko amerikonų 
boikotas pri^š ministrų ta
rybos veikimą dėl Vokieti
jos.

Paryžiaus konferencija 
nutarė, jog tolesnis Ketu
rių Didžiųjų užsieninių mi
nistrų tarybos veikimas 
sieks susitarimo dėl Vokie
tijos ūkinės ir politinės vie
nybės atkūrimo. Tokiu bū
du Amerika ir jos bendrai 
pripažino, jog turi taisyti 
savo politiką, kuri skaldė , 
Vokietiją ir mindžiojo Pot
sdamo sutarties dėsnius.

“Paryžiaus* konferencijoj 
vakarinės valstybės turėjo 
priimt ir priėmė sovietinius 
pasiūlymus, paremtus Pots
damo konferencijos nuta
rimais,” pabrėžia Pravda.

Reikalauja Bedarbiam 
Valdiniu Darby

WASHINGTON. — CIO 
unijų centras uoliai ragino 
prezidentą Trumaną ir 
Kongresą atidaryti valdi
nius darbus augančiai be
darbių armijai. Kartu CIO 
reikalavo pailginti nedarbo 
pensijų mokėjimo laikotar
pį ir būtinąją įstatymišką 
algą pakelti nuo dabarinių 
40 centų iki dolerio valan
dai.

Turkijos Chromas
Siunčiamas Amerikai i

ANKARA, Turkija. — 
Pranešama, jog 300 tonų 
chromo rūdos iškasama iš 
naujai atrastų kasyklų Tur
kijoje. Tas chromas siun
čiamas į Jungtines Valsti
jas.

Chromas yra svarbus me
talas kariniams įrankiams 
ir civiliniams dirbiniams.

Amerika iki pastarųjų 
mėnesių pirkdavo iš Sovie
tų Sąjungos tūkstančius to
nų chromo. Pagaliaus, So
vietai sulaikė to metalo 
pardavinėjimą Amerikai; 
tai todėl, kad Amerika ne
parduoda Sovietams maši
nų ir kitų techninių įran
kių.
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Dar Viena Geda
Turime dar vieną ryškiausį įrodymą, kad mokslas ne

pataiso sugadinto, iškraipyto, rasizmu užnuodyto žmo
gaus. Tai įrodė Washingtono buržuazinės moterys, bai
gusios aukštus mokslus. Jų organizacija, vadinama Ame
rican Association of University Women, pasitraukė iš 
nacionalės tuo pačiu vardu organizacijos. Pasitraukė 
todėl, kad nacionalinės organizacijos kongresas nutarė 
priimti narėmis ir negres moteris, baigusias universite
to mokslą.

Jos negalinčios savo skyriuje pakęst negrių moterų. 
Jų mokslas, apšvieta, kultūra, nieko nereiškia. Viską 
nusako odos spalva!

Viso šio neskanaus, bjauraus įvykio ironija dar dides
nė iš tos priežasties, kad šitaips pasielgė ne moterys ku
rio nors provincinio, mažo, atsilikusio, nažymaus mies
telio, bet šalies sostinės. Civilizuotasis pasaulis ir vėl 
stebėsis, kokia ta yra Amerikos civilizacija, koki tie A- 
merikos universitetai, kad tokius sutvėrimus išleidžia į 
svietą? Dar viena gėda visam kraštui.

• Visas Washingtonas yra suėstas rasinės diskrimina
cijos. Šalies sostinė turėtų būti lygiai sostinė visos šalies, 
visų jos žmonių. Šalies sostinėje turėtų būti lygiais lai
komi visi jos žmonės, vyrai ir moterys visų kalbų ir ra
sių. Bet Washingtone viešpatauja ta begėdiška padėtis, 
jog juodos spalvos žmogus laikomas beteisiu sutvėrimu.

Kas dar tą gėdą pasaulio akyse padidina, tai kad fe
deralinė valdžia nieko nedaro tos padėties pakeitimui. 
Reikia žinoti, kad Washingtona valdo tiesiog pats Kon
gresas, pati federalinė valdžia. Jo valdžia yra Kongreso 
paskirta. Jo piliečiai neturi teisės balsuoti, neturi teisės 
išsirinkti savo miesto valdžią.

Taigi, už esamąją padėtį Washingtone, už toleravimą 
diskriminacijos, tiesiog atsako federalinė valdžia. Tos 
sugadintos, užnuodytos poniutės iš American Associa

tion of University Women pasielgė tik taip, kaip elgiasi 
šalies vyriausybė.

Kas Ką Rašo ir Sako J ŠVIESŲ GYVENIMĄ

TĄ IŠDAVYSTĖS 
KELIĄ PATS 
PASIRINKO

Kunigų Draugas šaukia:
Vatikane reiškiama baimės 

ir niekur neabejojama, kad ir 
ark i v. Beran pradeda eiti kry
žiaus kelius. Ir jam gal teks 
kentėti tokias bolševikų per
sekiojimo kančias, kokias ken
tėjo ir tebekenčia Jugoslavi
jos primatas ar arkivyskupas 
Stepinac ir Vengrijos prima
tas kardinolas Mindszenty 
(D., birž. 20 d.).

Bet tai yra kelias savo 
šalies išdavikų. Stepinac ir 
Mindszenty bylose buvo aiš
kiai įrodyta, kad jie dirbo 
svetimų valstybių naudai, 
kad jie tarnavo svetimiems 
dievams, kad jie ruošė suo
kalbius savo demokratiškas 
valdžias nuversti.

Tą negarbingą kelią pasi
rinko ir kardinolas Beran. 
Niekas jo neprivertė tuo

Valdžios 45 Milijonai Kapitalistų Interesams
Prezidentas Trumanas reikalauja, kad Kongresas 

tuojau leistų jam paskirti iš valstybės iždo ir išleisti 45 
milijonus dolerių suteikimui paramos atsilikusiems kraš
tams. Jau seniai yra apie tai kalbėjęs. Amerika turinti 
ateiti tiems kraštams su techniška pagalba, kad jie ga
lėtų pakilti industriniai ir kultūriniai.

; Idėja, žinoma, labai graži, jeigu reikštų tai, ką turėtų 
reikšti. Azijos, Afrikos ir Įvairių salų kai kuriems kraš
tams turtingųjų, pakilusių kraštų technikinė parama to
kioje formoje, jog jie galėtų greičiau pakelti savo žmo
nių medžiaginį ir kultūrinį lygį, būtų sveikintinas daly
kas.
. Deja, ta idėja nereiškia tai, ką turėtų reikšti. Tik da
bar pilnai paaiškėjo. The Newt York Times korespon
dentas James Reston rašo iš Washingtono apie šį Tru- 
mano reikalavimą ir pabrėžia, kad tie 45 milijonai do
lerių, pagal prezidento planą, eis užtikrinimui privatinio 
kapitalo investmentų. Į tuos kraštus eis kapitalistinės 
korporacijos. Ten jos atidarinės kasyklas, žibalo šalti
nius, ties geležinkelius, plėš ir išnaudos vietinius gyven
tojus. Bet mūsų valdžia toms korporacijoms turi užtik
rinti, kad tie jų investmentai bus saugūs, nebus vietinių 
valdžių arba žmonių paliesti, užgauti, arba konfiskuoti. 
Dar daugiau: mūsų valdžia su ta savo pagalba privatiš- 
kiems kapitalistams užtikrins, kad tose šalyse nebus su
kilimų, pasipriešinimo išnaudojimui ir plėšimui. Taipgi, 
žinoma, garantuos tam tikrus procentus ant investmen-

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Sanitarijos ir Higienos 
Instituto Sesija

VILNIUS, kovo 1 d.—Čia 
Įvyko Sanitarijos ir higienos 
mokslinio-tyrimo instituto -se
sija. Pranešimą apie biolo
gijos mokslo pagrindų taiky
mą higienoje padarė profeso- 
riusfšopauskąs, apie tarybinių 
mokyklų higienos pagrindų 
taikvma, vykdant Tarybų Lie- 
tuvoje pokarini mokyklų at
statymą — docentas Kviklys, 
a p i e ž a 1 i ų j ų p 1 otų i t a k ą gy ve
liamųjų vietovių mikroklima
tui — mokslinis bendradarbis 
žilinąs. Iš viso sesijoje bu
vo išklausytas 31. mokslinis 
pranešimas.

Sesijos darbuose dalyvavo 
TSRS Medicinos Mokslų Aka
demijos Komunalinės higie
nos instituto, o taip pat Mins
ko bei Tartu medicinos insti
tutų mokslo darbuotojai.

★ ★ ★ 
Klaipėdos Darbo 
Žmonių Žodis

KLAIPEDA, kovo 2 d.—Va
kare ties garsiakalbiais Klai
pėdos gatvėse ir aikštėse su
sirinko šimtai piliečių. Jie 
su džiaugsmu klausėsi TSRS 
Ministrų . Tarybos nutarimo 
dėl naujo kainų masinio var
tojimo prekėms sumažinimo.

Prekybos uoste susirinko 
krovėjai, kranininkai, inžinie
riai, technikai ir tarnautojai. 
Kai pranešėjas baigė skaityti 
istorinio dokumento tekstą, 
krovėjų brigadininkas Urbo
nas pareiškė :

—TSRS Ministrų Tarybos 
nutarimas yra tolesnis žings
nis i prieki siekiant sustiprin

į, <

Tai taip mūsų prezidentas sukaneveikė arba išprievar
tavo dar vieną garsiai paskelbtą ir gražiai skambančią 
idėją.

Senatoriai, Kurie Pamiršto Savo Pareigas
. Dar viena svarbi žinia iš Washingtono. Dvidešimt vie
nas senatorius įteikė mūsų vyriausybei reikalavimą, kad 
ji jokiam atsitikime nepripažintų “Raudonosios Kinijos,” 
tai yra, iš Čiango režimo išsilaisvinusios Kinijos. Tai 
yra labai svarus spaudimas ant valdžios. Tokios grupės 
senatorių balsas, aišku, paveiks valdžios žygius tuo labai 
svarbiu reikalu.

Su šiuo reikalavimu minėtieji senatoriai pasirodė ne 
savo vietoje, visiškai pamiršo šalies ir žmonių interesus, 
kuriuos saugoti ir ginti jie išrinkti.

Įsivaizduokite padėtį. Čiango režimas sutriuškintas ir 
sunaikintas. Susidaro valdžia, kurios pryšakyje stovi ko
munistai. Šalis milžiniška. Jai reikia plačiausios preky
bos su pasauliu, o pirmoje vietoje su Amerika.
* Kitos šalys naują Kinijos valdžią pripažįsta. Tuojau 
jos pradeda plačiausią prekybą su didžiuoju karštu. O 
Amerika boikotuoja!

• Viską kitą padėjus į šalį, juk čia aiškus kenkimas šios 
Šalies interesams. O kur žmoniškumas? Kur mūsų aukš- 
tai sudėtas pasižadėjimas nesikišti į kitų kraštų vidinius 
reikalus? Tik todėl, kad Kinijoje susidarys valdžia, ku-

Anglijos William Mirddin Evans sako kalbą Interna
tional Labor Organizacijos konvencijoje, kur jis tapo 
išrinktas tos organizacijos prezidentu. Greta jo sėdi 

amerikietis David A. Morse, sekretorius.

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— Antr., Birž. .28,

rios mes nesame jai padiktavę, mes paskelbsimo boikotą 
visam kraštui ir patys sau pjausime nosį! Kur tų sena
torių protas? Nejaugi jų baimė sugadino jų protą? Jie 
taip išsigandę komunizmo, jog komunistinį1 “velnią” ma
to visur. - < -

keliu eiti. Jis nėra kieno 
nors suvedžiotas žmogus. 
Jis žino, ką jis daro. Ką jis 
daro, daro apgalvotai, ap
skaičiuotai, sąmoningai. 
Todėl jo gailėtis arba dėl jo 
gailias ašaras lieti gali tik 
toki pat žmonės, kaip Ste
pinac, Mindszenty ir Be
ran.

Beran turės atsakyti už 
savo darbus. Tuo tarpu, rei
kia tikėtis, kad Čechoslova- 
kijos žmonės ir vyriausybė 
mokės išspręsti bažnyčios 
reikalus taip, jog išeis ant 
naudos visam kraštui. Nie
kas juk Čechoslovakijoje ne
šimoj a ant bažnyčios ir re
liginės laisvės. Niekas ne
draudžia žmonėms melstis 
ir lankyti bažnyčią. Niekas 
bažnyčių negriauna. Šimtai 
jau ir kunigų sukilo prieš 
savo kardinolą. Jie nori su 
valstybe sugyventi ir koope
ruoti.

ti tarybinį rubli, kultūrines 
bei buitines darbo žmonių gy
venimo sąlygas pagerinti. At
siliepdami į šį didžiulį par
tijos ir vyriausybės rūpinimą
si tarybine liaudimi, mes įsi
pareigojame sistemingai vyk
dyti per pamainą po pusan
tros normos.

★ ★ ★ 
Kolektyvinio Ūkio 
Valstiečių Vaikams

KAIŠIADORYS, kovo 2 d.- 
Salomejos Nėries. vardo ko
lektyviniame ūkyje (Geguži
nės valse.) įsteigta pradine 
mokykla. Per įvykusį arte
lės narių susirinkimą valstie
čiai užregistravo savo vaikus, 
lankysiančius mokyklą. . šiuo 
metu mokykloje .30 mokinių.

J. Raudeliūnas.
★ ★ ★

Komjaunimo Konferencija 
Žemės Ūkio Klausimais

JONIŠKIS, kovo 4 d.—Kom
jaunimo apskrities komitetas 
surengė konferenciją tema: 
“Bolševiku partijos kova dėl 
žemės ūkio kolektyvizacijos.” 
Pagrindinį pranešimą apie 
komjaunimo organizacijų už
davinius tuose kolektyviniuo
se ūkiuose, kur nėra partinių 
organizacijų, padarė komjau
nimo apskrities komiteto se
kretorius žemaitis. Apskri
ties žemės ūkio skyriaus vyr.' 
agronomas Gicevičius skaitė 
paskaitą teina: “Lenino-Stali- 
no kooperatinis planas”; 
komjaunimo apskrities komi
teto mokyklų skyriaus vedė
jas švanas — apie kapitalis
tinių elementų apribojimą 
kaime ir tt.

Žemdirbystės sekretorius Ch. 
F. Brannan prakaltoje de
mokratų konferencijai, Dės 
Moines, la., tikrino, kad jo 
siūlomoji programa padė

sianti atsiginti depresijos.

išklausyta 
komiteto 
paskaita 

ūkio sta-

Atidžiai buvo 
partijos apskrities 
sekretoriaus Tubio 
“Socialistinė žemės 
tyba Tarybų Lietuvos kaime.”

Konferencijos dalyviai pa- 
ko.jo kaip jie taiko so- 

žemės ūkio staty- 
teoriją praktikoje.

B. Giedrimas.

cialistinės 
bos

TRUMPAI
Sutartį su MTS pavasa- 
laukii darbams sudarėrio

Kauno apskrities kolektyvinis 
ūkis “Kelias į komuniznią.” 
Mechanizuota jėga bus su
arta 25 hektarai žemes, su- 
kultiviwta — 170 hektarų, iš- 
lekščiuota—100 hektarų.

K. Duobinis.
★ Paskaitos agrotechnikos į

ir politinėmis temomis siste
mingai skaitomos valstie
čiams Kretingalės valsčiaus, 
Plikiu apylinkės klube-skaity* 
klojo. Skaityklai vadovauja 
Mockutė. J. Galkus.

★ Naujosios laidos mašiną 
sėmenų galvutėms ir dobi
lams kulti 
bandymų

gavo Savitiskio 
stotis (Panevėžio 

Kuliamoji gauta iš 
respublikų.

A. Bartulis.
★ Dvyliktasis kolektyvinis 

ūkis šiomis dienomis susior
ganizavo Šeduvos valse. (Rad
viliškio apskr.).

■A Sunkvežimį 
barko apskrities 
ūkis “Nemunas.”

Tamošaitis.
įsigijo Jur-
kolektyvinis

T. Stanevičius.
★ Malūnas atstatytas Roza

limo valsčiaus Gikonių kaime 
(Radviliškio apskr.).

P. Savickaitė.

Apskrities Tarybos Sesija
PASVALYS, kovo 5 d.— 

čia įvyko IV-ji apskrities Dar
bo žmonių deputatų tarybos 
sesija.

Apie kolektyvinių ūkių sta
tybą apskrityje pranešimą 
padarė apskrities vykdomojo 
komiteto pirmininkas Graži
nis. Nuolatinių komisijų dar
bą nušvietė deputatas Dievai
tis. Abiejais svarstytais klau
simais priimti nutarimai.

J. Kazitėnas.
★ ★

Sąskaitininkai
Kolektyviniams Ūkiams

KAUNAS, kovo 5 d.—šio
mis dienomis kolektyvinių 
ūkių darbuotojų mokyklos 
Kauno skyrius išleido 60 kva
lifikuotų sąskaitininkų respu
blikos kolektyviniams ūkiams.

Sąskaitininkai išvykp į įvai
rių apskričių kolektyvinius 
ūkius. J Šiaulių apskritį pa
skyrimą g^vo 15 žmonių, Jo
niškio •— 12, Šakių—8 ir tt.

Jaunųjų Spektaklis
VILNIUS, kovo 2 d.—Sos

tinės jaunimui buvo surengti 
du Gorkio pjesės “Miesčio
nių” spektakliai. Veikalą pa
statė respublikinio Dramos 
teatro studijos paskutiniojo 
kurso klausytojai, režisavo 
Stalininės premijos laurea
tas J. Rudzinskas.

M. Dimbelis.

Kaunietis Petras Matule
vičius neseniai grįžo į Tė
vynę iš Belgijos. Petras 
Matulevičius perėjo tą patį 
kryžiaus kelią, kaip daugu
ma jaunų mūsų. tautiečių, 
dar tebesančių. vakaruose.

Septyniolikmetį Matule
vičių vokiškieji okupantai 
išvežė darbams į Vokietiją. 
Karo pabaigoje jis kasė ap
kasus besi traukiantiems 
hitlerininkų daliniam Vest-

Amerikiečiai išvadavo 
Matulevičių iš vokiečių ver
gijos, bet įkinkė tuoj pat 
kitam vergiškam darbui. 
Užuot grąžinę jauną vyrą į 
Tėvynę, kur jo laukė vie
nintelio sūnaus išsiilgusi 
motina, nuvarė į Prancūzi
ją ir uždarė į Bazenkūro 
svetimšalių darbininkų la
gerį. Matulevičius turėjo 
pajusti, kad Amerikos im
perialistai moka eksploa
tuoti pigią darbo jėgą nė 
kiek neblogiau, kaip tai da
rydavo hitlerininkai.

Kai Matulevičiaus rau
menys amerikiečių kariuo
menei daugiau nebebuvo 
reikalingi, jis buvo paliktas 
likimo valiai. Gauti darbo 
svetimšaliui buvo neįmano
ma. Bet grįžti į Tėvynę jam 
kliudė ir amerikiečiai ir 
prancūzai. Matulevičius bu
vo priverstas parsiduoti 
belgų kapitalistams, kurie 
visur ieškojo pigios darbo 
jėgos iš vadinamųjų DP 

i tarpo.
Apie tai, ką jis patyrė 

’Belgijoje, Matulevičius pa
pasakojo mūsų bendradar
biui. • .

— 1946 metų rugsėjo mė
nesį, — pasakoja jis, — ma
ne užverbavo darbams į 
Šarlerua miestą ir pristaty
tas dirbti “Sakr Franc” 
anglių kasykloje.

Mane užverbuojant belgų 
vyriausybės vardu buvo pa
žadėta, kad dirbsiu tokiomis 
pat sąlygomis, kaip ir bel
gų darbininkai. Bet jau nuo 
pat pirmos dienos pasijutau 
baisiai apgautas. Belgai 
žiūrėjo į mane, kaip į be
laisvį ir siuntė patiems pa- 
vojingiausiems darbams, 
kur būdavo labai karšta ar
ba labai drėgna, ar akmenų 
sprogdinti, kur nuolat bū
davo akmenų dulkių debe
sys, kurie labai pavojingi 
sveikatai.

Dirbdavau prie akmenų 
sprogdinimo kartu su bel
gais, atlikdavau tokią pat 
normą, bet gaudavau dviem 
trečdaliais mažiau, negu 
jie.

Paprastai gaudavau dar 
mažiau. Pasitaikydavo, kad 
vyresnysis belgas supykda
vo ant manęs, pasakydavo, 
kad aš blogai dirbu ir už
rašydavo tik pusę dienos, 

i Kartais man ir nieko ne
užrašydavo. Jei nueidavau 
pas kasyklos inžinierių pa| 
siskųsti, tai jis mane išva
rydavo iš savo biuro. Taip 
turėdavau dantis sukandęs 
dirbti toliau ir pataikauti 
belgų ponams.

Nebuvo nė vienos dienas, 
kad gaučiau pilną atlygini
mą. Visuomet man užrašy
davo kokią nors baudą. Tai 
už kastuvą, tai už kirvuką 
ar už kitą kurį nors, daik
tą. Darbo prižiūrėtojai vi
suomet rasdavo ką nors ne
tvarkoje, ir užrašydavo po 
20, 30 ir net 50 frankų bau
dos, kuri suplaukdavo į 
šachtų savininkų kišenes.

Atidirbęs du mėnesius 
buvau susižeidęs koją. Tu
rėjau išgulėti pusantro mė
nesio ir tik po to, vėl ga
lėjau stoti į darbą. Už su
žeidimą man nesumokėjo 

nė vieno franko, o stojus 
vėl į darbą, nuo pat pirmos 
dienos atskaitinėjo už ligo
ninę, už vaistus, už gydy
mą. Ir tokiu būdu du mėne
sius iš eilės negavau į ran
kas nė vieno franko, nes tu
rėjau atidirbti gydymosi iš
laidas.

Tuo tarpu nuo pat pirmos 
dienos, kai atvykau į ka
syklas, iš manęs atskaitine- 
davo septynis nuošimčius li
gonių kasai už tai, kad esu 
svetimšalis, viengungis ir 
taip toliau. O susižeidęs tu
rėjau visas gydymosi išlai
das apmokėti iš savo uždar
bio.

Po kelių mėnesių mano 
gyvenimas pasidarė šiek 
tiek lengvesnis. Tačiau ne
reikėtų manyti, kad susilau
kiau tų pyragų, kuriuos 
man žadėjo verbuojant į 
Belgiją: Man pasidarė šiek 
tiek lengviau dėl to, kad 
pradėjau kasti anglis. Čia 
uždirbdavau šiek tiek dau
giau. Bet belgas iškasęs 
tiek pat anglių, gaudavo 
trigubai daugiau frankų. 
Kai užkalbindavau savo po
nus, kodėl mane taip ap
gaudinėja, tai belgai man 
atsakinėdavo, kad kai ati
dirbsiu jų šachtose penke- 
ris metūs, tai gausiu tokį 
pat atlyginimą, kaip ir bel
gai. Aš jau pats supratau, 
ką* tai reiškia. Retai atsi
tinka, kad žmogus atidirbęs 
penkeris metus belgų šach
tose, iš ten išeitų sveikas ir 
gyvas.

Taip aš kentėjau ir var
gau iki praėjusių metų lie
pos mėnesio, kąi atsitikti
nai susipažinau su vienu 
tarybiniu piliečiu, kuris 
man atidarė akis. Iš jo su
žinojau, kad lietuviškųjų 
fašistų yaroma propaganda 
yra grynas melas. Jis man 
nurodė Tarybų Sąjungos 
konsulo adresą ir nuvykęs į 
Briuselį aš įsitikinau, kad 
galiu drąsiai važiuoti na
mo. Konsului padedant, iš
plaukiau iš Belgijos, kurio
je per dvejis metus palikau 
daug sveikatos.

Grįžau į Kauną, radau 
savo motiną. Ji vargšė ma
nė, kad esu žuvęs karo me
tu.

Dabar, gyvendamas savo 
tėvynėje, jaučiuosi, kad esu 
vėl laisvas žmogus. Aš tu
riu tokias pat teises, kaip ir 
visi kiti Tarybų Sąjungos

Kaurie susitikau dar ank
sčiau grįžusius iš Belgijos 
Urboną, Šmigelskį ir kitus. 
Jie vargo, taip kaip ir aš, 
belgų šachtose, ir laimingi, 
kad sugrįžo namo.

Kreipiuosi į dirbusius 
kartu su manimi šarlerua 
kasyklose Vytautą Karužą, 
Steponą Zigmantavičių ir 
Juozą Biržnieką ir patariu 
jiems pasielgti, kaip pasiel
giau aš. Kreipkitės į tary
binį konsulatą Briuselyje ir 
jūs būsite po trumpos ke
lionės savo tėvynėje, savo 
namuose, su savo šeimomis 
ir giminėmis. “Tiesa”

TYČIA PROVOKUOJA 
NESUSIPRATIMUS

Praga. — Čechoslovaki- 
jos vyriausybė, spauda ir 
bendrai visuomenė mano, 
jog šiuo metu Vatikanas 
tyčia provokuoja nesusipra
timus tarp katalikų dvasiš- 
kijos 
bės.

Už
nugaros stovi Wall stryt. ir 
Anglijos imperialistai, ku
riems rūpi kaip nors susilp
ninti liaudiškų demokratijų 
respublikas.

ir Pragos vyriausy-

tų visų provokatorių

- t
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Konst. Jasiukaičio 
Kūryba

B. PRANSKUS
Pažangusis rašytojas K. 

Jasiukaitis ligi šiol tebuvo 
žinomas siauram literatū
ros tyrinėtojų ratui, nes jo 
senesnieji apysakaičių lei
diniai buvo likę bibliografi
nės retenybės, o buržuazinė 
visuomenė nesirūpino jo 
raštus rinkti ir leisti. Da
bar Valstybinės Grožinės 
Literatūros Leidyklai išlei
dus K. Jasiukaičio raštų 
knygą (K. Jasiukaitis. Raš
tai. 1948 m., 306 pusi. Kai
na 10 rub.), jo kūryba pa
siekia plačiąsias skaitytojų 
mases, mokyklas, ir kyla 
aktualus istoriškai kritiško 
tos kūrybos vertinimo rei
kalas. Pateiktasis į rinkinį 
P. Mikutaičio įvadas “Kon
stantinas Jasiukaitis” tesu- 
pažindina su svarbiausiais 
rašytojo gyvenimo duomeni
mis ir kūrybos analizei ski
ria nedaug dėmesio.

Kartu pasigendame tiek 
rinkinyje neįdėtų, tiek įva
de neapįbūdintų keliolikos 
K. Jasiukaičio reikšmingų 
feljetoninių komedijelių, 
spausdintų įvairioj anų lai
kų periodinėj spaudoj, be 
kurių K. Jasiukaičio kūry
binis veidas išeina nepilnas. 
Šiame rašiny laikome rei
kalinga duoti kiek platesnį 
K. Jasiukaičio kūrybos nu
švietimą, paliečiant ir minė
tus, rinkinio redaktoriaus 
nesurastus ar ignoruotus jo 
kūrinėlius.

K. Jasiukaičio kūryba 
mūsų literatūros istorijon 
įeina svarbiausia kaip 1905 
metų revoliucijos pakilimo 
ir užėjusios reakcijos metų 
reiškinys. K. Jasiukaitis gi
mė 1882 m. balandžio 16 d. 
Laborų kaime, Linkuvos 
valse., dab. Joniškio apskri
tyje. Po pradžios mokyklos 
mokėsi Mintaujos gimnazi
joj, kur buvo susispietę ke
liolika pažangių lietuvių 
moksleivių, turėjusių savo 

•ratelį. Susirišęs su šiuo bū
reliu ir ypatingai su jo vei
kliausiu nariu—V.' Kapsu
ku, K. Jasiukaitis idėjiškai 
paveiktas pakrypo revoliu
ciniu, keliu. Savo atsimini
muose apie šiuos laikus 

(“Mintaujos laikai.” Mini
mi kūriniai, kuriems nenu- 
rodome šaltinių, yra įdėti 
K. Jasiukaičio “Raštuose”) 
jis vaizdžiai papasakoja, 
kad tas jų ratelis ne tik 
skaitė ir platino lietuvišką 
pažangiąją spaudą, bet tu
rėjo ryšių ir su latvių so
cialistais, dalyvavo jų dar
be.

Kaip ir daugelį tų metų 
jaunuolių gimnazistų, tėvai 
vertė K. Jasiukaitį eiti į 
kunigus. Suprantama, kad, 
būdamas jau pažangių pa
žiūrų, jis 'atsisakė, bet tuo 
pačiu nustojo ir tėvų para
mos. Prasidėjo gana sunkus 
ir vargingas proletarinio 
inteligento gyvenimas, už
darbiaujant įvairiausiais 
būdais pragyvenimo lėšas. 
Kylant revoliuciniam judė
jimui, K. Jasiukaitis dar 
labiau priartėja prie socia
listų, tampa socialdemokra
tu. 1900 — 1902 m. laiko
tarpiu ir kiek vėliau K. Ja
siukaitis gyvena Šiauliuose, 
o pradėjus eiti “Vilniaus 
Žinioms” — persikelia į 
Vilnių. Revoliucijos metais 
K. Jasiukaitis 'dirba kaip 
uolus socialdemokratų par
tijos narys, agitatorius, už 
ką ne kartą teko jam ir nu
kentėti, o 1905 m. buvo net 
kurį laiką areštuotas. Išėjęs 
iš kalėjimo pabėgo į užsienį, 
aplankė Šveicariją, Prancū
ziją, Vokietiją ir ilgesnį lai
ką gyveno pas M. Gorkį Ka
pri saloje Italijoj. Prieš 
1914 m. karą K. Jasiukaitis 
grįžo į Lietuvą, bet kilus 
karui buvo mobilizuotas ir 
tarnavo carinėj kariuome
nėj. Po karo grįžęs Lietu
von, K. Jasiukaitis tarnavo 
įvairiose įstaigose, gyveno 
savo tėviškėje, ūkyje. Mirė 
1941 m. rugpjūčio 4 d., pra
sidėjus Tėvynės karui ir vo
kiečiams okupavus Lietuvą.

Nėra tuo tarpu medžia
gos kiek plačiau ir tiksliau 
nubrėžti ir K. Jasiukaičio 
pasaulėžiūros evoliucijai, iš
skyrus jo spaudoj pasiro
džiusią kūrybą. Tiek tega
lima pasakyti, kad, drau
gaudamas su Kapsuku, jis 

I

irgi dar prieš j 905 m. pa
suko nuo bendrai revoliuci
nės demokratinės pasaulė
žiūros į socialdemokratinę.’ 
Tačiau jo socialdemokratinė 
pasaulėžiūra nėjo vis nuo
seklesnio apsišarvavimo 
marksizmu keliu, o buvo ga
na paviršutinė ir palaida, o 
reakcijos metais palengva 
ir visai išgaravo. Grįžęs 
prieš karą į Lietuvą ir vė
liau karo bei Rusijos 1917 
m. revoliucijos metais, jau 
K. Jasiukaitis niekur nema
tomas kaip kiek aktingesnis 
socialdemokratas ir apskri
tai nepasireiškia pažangiam 
visuomeniniame gyvenime.

Literatūrinį ' kūrybinį 
darbą K. Jasiukaitis pradė
jo, dar gyvendamas Min
taujoj" ir dalyvaudamas mi
nėtam lietuvių pažangiam 
rately,.kurio kiekvienas na
rys verčiamas buvo ką nors 
parašyti. Pagal minėtus K. 
Jasiukaičio atsiminimus, 
Mintaujoj jis parašė dialo
gą “Du apaštalu,” apysa
kaitę “Stebuklinga žvakė” 
ir dar keletą beletristikos 
dalykėlių.

“Du apaštalai” ir “Ste
buklinga žvakė” buvo įdėti 
“Ūkininke.” Rašė K. Jasiu
kaitis ir eilėraščius, apie 
kuriuos taip atsiliepė:

“Pradėjau rašyti eiles. 
Eilių niekam neskaičiau. 
Pats nusiunčiau “Ūkinin
kui,” kuris porą ar trejetą 
įdėjo. Perskaičiau savo po
eziją ir susigėdau. Eiles, 
kurios buvo dar pas mane, 
niekam nematant sudegi
nau ir daugiau jau poezijos 
neberašiau.” (211 pusi..)

Mintaujoj K. Jasiukaitis 
parašė ir dviejų aktų kome
diją, kuri buvo vaidinta 
Mintaujoj pas Didžiulius.

Daugiau K. Jasiukaitis 
rašė 1900 — 1902 m., gy
vendamas Šiauliuose, kur 
buvo irgi gana gausus ir li
teratūriškai darbštus lietu
vių inteligentinės jaunuo
menės būrelis. A. Janulaitis 
savo atsiminimuose taip 
charakterizuoja tą ratelį ir

LAISVES PIKNIKAS 
i

Rengia Dienraščio Laisves Bendrove

SEKMADIENI, LIEPOS 3 JULY
Dainų programą duos Aido Choras

' vad. Geo. Kazakevičiaus

Bus daug svečių iš kitų miestų Iš anksto įsgykite įžangos bilietus

K. Jasiukaičio darbą:
“Skaitė savo darbus K. 

Jasiukaitis ir kiti, origina
lius ir verstus. Turėjome 
tuomet savo beletristus, 
dramaturgus, satyrikus, po
etus ir mokslininkus. Atme
nu nemaža gyvenimo įnešė 
sykį Jasiukaitis, kuris atne
šė į susirinkimą ir perskai
tė apysaką, aprašančią ro
maną iš vietinio mūsų gyve
nimo, kur klausytojai buvo 
veikiančiomis apysakos ypa- 
tomis, ir jie save pažino.

Tačiau iš šio ankstyvojo 
K. Jasiukaičio kūrybos pe
riodo spaudoj tepasirodė ke
letas kūrinėlių ir kažin ar 
kiti raštai yra užsilikę ran
kraščiuos. Reikia pasakyti, 
kad ne tik eilėraščiai; įdėti 
“Ūkininke,” yra silpni, bet 
neaukšto lygio yra ir šio lai
kotarpio K. Jasiukaičio ap
ysakaitės. Kiek vertinges
nės yra apysakaitės, nu
kreiptos prieš kunigiją ir 
klerikalizmą (“Stebuklingos 
žvakės,” “Dūšių ganyto
jas” ir kt.).

Centrinę ir svarbiausią 
vietą K. Jasiukaičio kūry
boj sudaro laikotarpis, tie
siogiai susijęs su 1905 m. 
revoliucijos brendimu. Tai 
laikotarpis, kada K. Jasiu
kaitis įeina į literatūrą ne 
tiktai kaip nežymus perio
dinės spaudos bendradarbis, 
bet pasirodo ir atskirom 
knygutėm, iš pradžių dar 
slapyvardžiais (Laidokas 
“Ašis,” Artojo vaikas “Su 
naujais metais”), o paskui 
ir tikrąja savo pavarde 
(“Duona,” “Pas kryžių,” 
“Alkani žmonės”). Šis lai
kotarpis yra ir gausiausias 
K. Jasiukaičio kūryboj. Re
voliuciniais 1902 — 1908 
metais matyti tiek kiekybi
nis, tiek revoliucinis koky
binis K. Jasiukaičio kūry
bos aukščiausias pakilimas, 
po kurio K. Jasiukaitis pa
sidaro mažiau produktingas 
ir susilpnina sayo kūrybos 
socialinį ir revoliucinį ašt
rumą. Visa eilė K. Jasiu
kaičio apysakaičių šiais me

tais spausdinamos socialis
tinėj spaudoj ar tiesiog so
cialdemokratų partijos išlei
džiamos. Be abejonės, tais 
metais tai buvo žymiausias 
Lietuvos socialdemokratijos 
beletristas, jos spaudos ben
dradarbis ir jos idėjų reiš
kėjas ir propaguotojas. Vie
na svarbiausių K. Jasiukai
čio temų šiuo laikotarpiu ir 
buvo bevykstančios revoliu
cinės kovos pavaizdavimas 
ir socialistinių idėjų propa
gavimas.

Vienam'ankstesniųjų šios 
rūšies kūrinių — apysakai
tėj “Su. naujais metais,” iš
leistoj 1904 m. LSD Parti-, 
jos, bene ryškiausiai ir kon
densuotai toji propagandinė 
K. Jasiukaičio kūrybos ypa
tybė yra atsispindėjusi. Sa
vo konstrukcija ir tema ji 
primena J. Biliūno “Per 
sapną,” bet daug aukščiau 
už pastarąjį stovi savo re
voliuciniu ir socialistiniu 
griežtumu. K. Jasiukaitis 
vaizduoja sergantį badau
jantį bedarbį — darbinin
ką, kuris užmigęs Naujųjų 
metų vakare sapne atsidu
ria savo šeimininko fabri
kanto bute, mato buržuazi
jos, ponų visa ko pertekusį, 
ištvirkusį gyvenimą, girdi 
jų kalbas, nukreiptas prieš 
kovojančius darbininkus ir 
socialistus, pats ryžtasi 
jiems prieštarauti, iškelda
mas aikštėn jų kaip išnau
dotojų esmę ir kovos prieš 
juos reikalą. Išmestas iš fa
brikanto buto, tas darbinin
kas Tamošius gatvėje išgir
sta demonstruojančių dar
bininkų dainą ir su jais 
drauge ateina į aikštę, kur 
jau laukia atvesti teismui 
caras ir jo tarnai bei ponai. 
Darbininkai juos nužudo.

“— Dabar mes, broliai, 
visi laisvi ir lygūs, galas 
vergystei ir paniekinimams. 
Dabar prigulės kiekvienam 
savo. Su naujais metais, su 
nauja laisve! — skambėjo 
balsai iš laisvų žmonių krū
tinių.”

Tamošius atsibunda ir

Philip Murray susitinka su U. S. Steel firmos viršinin
ku John A. Stephens, Pittsburghe, CIO United 

Steelworkers deryboms su firma.

pamato, kad tai tik sapno 
būta.

“— Dėlko da taip nėra, 
kaip aš sapnavau? — atsi
duso jis sunkiai, sunkiai.” 
(62 pusi.).

Kaip matome, meniški 
vaizdiniai apysakaitės “Su 
naujais metais!” elementai 
gana silpni ir schematiški. 
Daugumas dialogų yra pro
graminių socialdemokratų 
partijos pagrindų propa
ganda, o jos siužetas — re
voliucinės kovos eigos sche
ma. Tačiau revoliucijos ir 
darbininkų judėjimo kilimo 
metams tai buvo būdingas 
kūrinys, reiškęs revoliucijos 
laimėjimo, “naujų metų” 
troškimą ir kovą už juos.

Panašios rūšies yra ir 
apysakaitė “Motina,” at
spausdinta 1905 m. pradė
jusiam eiti s.-d. laikrašty 
“Naujoji Gadynė.” Ir joje 
K. Jasiukaitis vaizduoja ne 
pačius revoliucijos įvykius, 
o piešia tam tikrą, tos revo
liucinės kovos schemą ir 
reiškia jos dvasią. Motina, 

'kuri laimina ir pati skati
na savo paskutinį sūnų į 

kova, lygiai kaip ir duoda
mieji siaučiančios kovos 
vaizdai — tai .irgi tėra tik 
savo rūšies schemos ir sim
boliai, visos kovojančios 
liaudies, jos geriausių sūnų 
— revoliucionierių kovos 
įasmeninimas, o jų monolo
gai — revoliucinės kovos 
šūkių deklaravimas.

(Daugiau bus)

Angliakasiai Pradėjo 
Savo Atostogas.

Washington. — Praėjusį 
penktadienį išėjo atostogų 
480,000 angliakasių. Jiems 
atstogos bus apmokomos.

Oficialiai angliakasių a- 
tostogos tęsis 10 dienų, bet 
niekas nežino, kas gali bū
ti “ne oficialiai.” Jeigu 
samdytojai su mainierių u- 
nija nesusitaikys dėl naujo 
kontrakto sudarymo, tai 
jiems gali prisieiti pabūti 
nedarbe ilgesnį laiką.

Angliakasiai, mat, laiko
si tokios taisyklės; nėra 
kontrakto — nereikia dirb
ti.

Atostogos (Vakarijos) su Apšvieta

LMS mokyklos patalpa.

Lietuvių Olympia Parke, Worcester, Mass.
Nuo Rugpiucio (August) 7 iki 21 dienai, 1949.

MOKYKLOS KURSAI:
1. MUZIKA I: Kursas pradedantiems. Valdymas kvėpavimo, gaidų

skaitymas ir tt.
2. MUZIKA II: Muzikos teorija ir praktika; balso lavinimas, har

monija, interpretacija, chorvedystė.
3. DRAMA I: Pagrindinė vaidybos technika, scenos technika, gri

mas, šviesų efektai ir tt. ,
4. DRAMA I: Kursas tiems, kurie jau turi vaidybos patyrimo, ypač

skiriama režisūrai.
5. LIETUVIU KALBA: Pamokos lietuvių kalbos, istorijos, kultūros,

organizacinės problemos ir tt.
6. LIETUVIU LIAUDIES ŠOKIAI: Kursas padalytas j du skyrius.

Instrukcijos kaip šokti ir lavinti instruktorius, kad jie savo 
kolonijose galėtų vadovauti šokių grupes.

ŽAISLAI - PASILINKSMINIMAI
Mokyklos sesijos ims kiekvieną dieną po 6 vai. Vakarais paskaitos, 

diskusijos, senų ir jaunų šokiai, ežeras maudytis, laiveliais plaukioti, 
gražus parkas pavėsiauti.

Mokyklos studentų koncertas, dramatiškas vaidinimas, piknikas.
Su maistu, nakvyne kaina už dvi savaites $£0. Už vieną savaitę 

—$27.50. Pilnų informacijų kreipkitės j Mokyklos Komisijos sekr.:
MILDRED STENSLER, 134 W. Northfield Ave., Livingston, N. J. >

KLASCIAUS CLINTON PARK
Betts ir Maspeth Avės., Maspeth, L. I., N. Y.

, GEORGE KAZAKEVIČIAUS ORKESTRAS
Įžanga 60 c. asmeniui. Būkite visi, pasinaudokite žema įžanga.

Piknikas prasidės 1-mą vai. dieną. Muzika nuo 6-tos vai. po pietų.

Atvažiuoja daug svečių iš kitų miestų. Pasimatykite su senai matytais ir įsigykite 
naujų pažinčių.

3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Antr., Birž. 28, 1949
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Didžiausia Iškilmė Naujosios Anglijos
Lietuviams—“Laisvės” Metinis Piknikas

■ .

(Tąsa)

XV
1942 m. lapkričio 24 d. mes užėmėme 

didelį Stodoličių kaimą — kolektyvinį 
ūkį. Kaimas priminė naujakurystę. Jis 
skyrėsi į dvi dalis: senoji jo dalis — ti
piškas pamiškės kaimas su keliom krei
vom gatvėm; kiek tolėliau, ant kalvelės, 
abiejose didžiosios gatvės pusėse sustojo 
nauji standartiniai namai, pastatyti ke
lerius metus prieš karą.

Kaimas buvo dvylika kilometrų nuo 
apygardos centro Lelčicų. Prieš karą čia 
buvo elektra ir garinis malūnas. Kolek
tyvinis ūkis turėjo autotransportą ir 
garsėjo savo gyvulininkyste.

Naktį į lapkričio 27 d. geru rogių ke
liu pajudėjome Lelčicų link. Operacijos 
plane buvo numatyta visai apsupti ir su
naikinti priešą, kuris iš Lelčicų savo 
čiupikliais buvo apraizgęs visą tą didelį 
rajoną, poliesiečių gyvenamą.

Rudniovas juokais sakė vadams:
— Na, laikykitės, vyrai! Žinokite, kad 

Lelčicai — tai mūsų partizaniniai “Ka
nai”!

Dvyliktą nakties valandą kuopos išėjo 
į galutines pozicijas, ir prasidėjo kauty
nės. Priemiesčius praeiti pavyko sėkmin
gai. Didesnė miestelio dalis buvo užimta 
greitai, bet paskui antpuolis ėmė spring
ti. Centrinė Lelčicų gatvė, kurioje buvo 
įstaigos, iš dalies buvo mūsų užimta, bet 
paskui priešas ėmė rodyti vis didesnį pa
sipriešinimą. Dideli, dviejų aukštų žan-

ir pribaiginėjome paskutiniuosius vokie
čius, virš mūsų galvų ėmė suktis du vo.- 
kiečių naikintuvai. Jie apsuko po tris 
ratus ir nusileido žemyn. Kai juos ap
šaudė, jie skubiai nuskrido į pietus. 
Greitai nuo Žitomiro pusės atėjo priešo 
paspirtis: dvi šarvuotosios mašinos ir 
apie trys šimtai pėstininkų automašino
se. Paspirtį mes sutriuškinome, šarvuo
tąsias mašinas sudeginome.

Tai buvo 1942 m. lapkričio 27 dieną.
Tomis dienomis Raudonoji Armija, 

pralaužusi frontą ties Kalaču ir Klets- 
ka, pradėjo supti 6-ją Pauliuso armiją 
ties Stalingradu.

Štai tos dienos užrašai mano dienoraš
tyje:

“Kautynėse paimtas gebytscentras 
Lelčicai. Užmušta daugiau, kaip trys 
šimtai vokiečių, dvi vokietės ir policinin
kai, burmistras, seniūnas, daugelis kitų 
“prijaučiančių” taip pat persikėlė į aną 
pasaulį. Įdomios man kautynės.

Vėl tiesusis taikymas, jau daug kartų 
šiame kare mano patikrintas.’Kautynės 
įdomios dar ir todėl, kad aš praktikoje 
pajutau, ką gali padaryti vado valia, kai 
kautynės ima springti. Ir vėl sekasi: du 
kartus mirtis vaikščiojo ranka rankon 
su manimi, ir praėjo pro šalį. Pirmą kar
tą šarvomušio sviediniu iš prieštankinės 
patrankos nunešė galvą greta su mani
mi stovėjusiam kulkosvaidininkui; ant- 
trą kartą kulkutė, mažytė kulkutė, pra
zvimbusi pro mano ausį, pataikė kaimy
nui į tarpuakį.

Tokia metinė iškilmė, festi
valinis piknikas, rytinių vals
tijų lietuviams •• kas metai 
įvyksta arba 4-tą liepos, ar
ba tos istorinės šventės išva- 
karyje, kaip kad šiemet: pik
nikas įvyks sekmadienį, lie
pos 3 dieną.

Dar tik ankstyvam pava
sariui prašvitus, o jau visi šios 
plačios Bostono apylinkės lie
tuviai ir šiaip žmonės prade
da kalbėti ir teirautis apie 
tą didįjį Maynardo pikniką. 
Taip jis, šis piknikas, yra 
populiarus ir visų laukiamas, 
kaipo didžiausia iškilmė.

Ir tai ištikrųjų nepaprastas 
dalykas. Juk čia į tokius pik
nikus suvažiuoja tūkstančiai 
žmonių ir iš labai plačios 
apylinkės — net iš kelių skir
tingų valstijų, kaip tai: Mas
sachusetts, New Hampshire, 
Maine, Vermont, Rhode Is
land ir Connecticut, tai visa 
Naujoji Anglija. Tačiau dai
ne viskas, čia tokiuose pik
nikuose kas metai rasi žmo
nių ir dar iš tolesnių valstijų, 
atvykusių pasisvečiuoti Nau
josios Anglijos lietuvių tūks
tantiniame piknike, kur viso
kių pažiūrų žmonės suva
žiuoja.

Ir kaip malonu būna svei
kiem sulaukus tos didžiulės 
iškilmės dienos, apie kurią 
svajojama veik visas apvalas 
metas!

Tokio nepaprasto pikniko 
įspūdžiai, tie brangūs susiti
kimai, tie nauji susipažinimai,

taip ir neišdyla , iš prisimini
mų.

Ar dar teks .nors kartą? 
Ar dar vėl kada nors? Bet 
šių metų įspūdžiai pasiliks gi
liai atminčiai, kurie atgaivins 
sielą ir sustiprins pajėgas vi
siems metams kovai už geres
nius laimėjimus darbo žmo
nių gerovei.

Bet kas gali būti mums, pa
žangiems lietuviams bran
gesnio, kaip turėjimas tvirto 
dienraščio, kūris atmuša re
akcijos puolimus ir pasimoji
mus užgniaužti laisvės žodį? 
Kuris išblaško fašistines mi
glas ir parodo • lietuviams 
šviesesnį kelią linkui teisy
bės? Kuris padeda sąžinin- 
gesniems lietuviams orientuo
tis ir suprasti naujosios demo
kratinės Lietuvos tarybinę 
santvarką, kuri veda prie 
šviesesnės ir laimingesnės at
eities? Niekas negalėtų pa
vaduoti tokių dienraščių, kaip 
mūsų “Laisve,” “Vilnis” ir 
kita pažangiųjų lietuvių spau
da šioje šalyje.

Mūsų spauda yra begali
niai vertinga ir tuomi, kad 
ji pagelbėjo mums išauklėti 
tokias puikias • organizacijas, 
kaip Lietuvių Literatūros 
Draugija, kaip Liet. Darb. Su
sivienijimas, Liet. Meno Są
junga ir visokie klubai bei są- v . • 1ryšiai.

Beskaitydami tokią pažan
gią spaudą, patys išsimoksli
nome prasilavinome, prasisie
kėme gana toli ir giliai ir to

dėl dabar privalome mokėti 
įvertinti tą šaltinį, iš kurio 
pasisėmėm brandaus suprati
mo, kaipo brangiausi turtą 
žmonijai.

Taigi, liepos 3 dieną tūks
tančiais suvažiuosimo iš visų 
miestų, miestelių ir kaimų į 
Vose Pavilion Park, Maynard, 
Mass., kad, apart ypatiško 
pasitenkinimo, gerokai ir 
stambiai paremti brangų 
dienraštį “Laisvę.” Niekas 
nesusvyruokime • paskutinėmis 
dienomis. Dvejojimo visai 
negali būti. Vien sveika min
tis turi veikti, kaip pasiekti 
pikniką, pasimatyti su drau
gais ir finansiniai ir moraliai 
pagelbėti “Laisvutei.”

Iš visur transportacijos yra 
rengiamos * nuo vietinių lietu
viškų kliubų, ir apie važiavi
mą į pikniką reikia susisiekti' 
su vietos Lietuvių Literatūros 
Draugijos nariais. Tas vi
siems daug pagelbės viską 
susirasti, kaip nuvažiuoti.

Pikniko dainų programa 
šiemet bus labai daili ir ne
nuobodi: Worcesterio Aido 
Choras, Norwbodo Vyrų An
samblis, So. Bostono Harmo
nijos Grupė ir šaunus akordi- 
onistas Richard Barris neduos 
niekam liūdėti, nes jų pildo
ma programa pajudins kiek- 
vieųo, kad ir pusiau užšalusio 
jausmus. Gi puiki Cerrvoni 
Orkestrą visą laiką teiks pui
kios muzikos visam didžiu
liam piknikui. Todėl jauni
mo bus daug.

Žymus kalbėtojas Laisvės 
redaktorius ir gausus žurna
listas Antanas Bimba iš 
Brooklyno sakys prakalbą la
bai svarbiais pasaulio klausi
mais.

Šiomis paskutinėmis dieno
mis reikia itin daug pastan
gų prisirengimui nuvažiuoti 
kuodaugiausia žmonių įz’Šį 
tūkstantinį pikniką. Reikia 
ir darbininkų iš kolonijų duo
ti kuodaugiausia.

Iki malonaus susitikimo,
J. M. Karsonas.

Montreal, Canada
Išsiskyrė iŠ Gyvųjų Tarpo

Birželio 11 d., po ilgos ir 
sunkios ligos, išsiskyrė iš gy
vųjų tarpo Vaina, sulaukęs 
virš 70 metų amžiaus. Paliko 
nuliūdime savo gyvenimo 
draugę, draugus ir pažįsta
mus. Palaidotas 14 d. birže
lio.

Amžinos jam ramybės, o 
žmonai ir artimiesiems didelė 
užuojauta liūdesio valandoje.

Prasidėjo Vasaros Parengimai
Jau teko dalyvauti dvie

juose piknikuose, kuriuos 
rengia progresyviai šios kolo
nijos lietuviai, senoj piknikų 
vietoj. Pereitas piknikas ypa
tingai buvo labai gražus: bu
vo nemažai žmonių, net ma
tėsi ir svečių, atvykusių iš to
liau : tai viena amerikone, ku
ri ant pikniko atsilankė, bet 
neteko sužinoti jos pavardės, 
nei iš kokio miesto, ir J. Va
lūnas iš Toronto, kuris atvy
ko atlankyti savo seną pažįs
tama D.P.* »

Bendrai, visa pikniko at
mosfera buvo labai nuotaikin
ga. Rengėjai turėjo skanių 
užkandžių ir šaltų gėrimų. 
Visi linksmai šnekučiavosi ir 

i gėrėjosi gražia gamta.
(T$sa 5-me pnsL)

darmerijos namai, apnarplioti viela, mū
rinis gebytskomisariato namas, parkas 

' ant kalvelės miesto centre, su ateinančio
mis į jį iš visų pusių gatvėmis, kalėjimo 

' pastatas ir kiti mūriniai namai — buvo 
stiprūs vokiečių apsigynimo punktai. 
Kovpakas, įsitaisęs galutiniuose namuo
se, nusprendė mesti mūšin artileriją.

, O dengti* baterijos išėjo mūsų trylikto
ji kuopa.

Pirmasis mūsų rūpestis buvo išmušti 
priešą iš didelių dviejų aukštų žandar
merijos namų — ir dešimt sviedinių iš 
76-milimetrinės patrankos tai padarė. 
Mes įsiveržėme į namus, kimšte prikimš
tus šautuvų, pašliūžų, cukraus maišų, 
baltinių. Viduje patalpos priminė uni
versalinį magaziną, Pirmųjų drąsuolių . 
pėdomis į namus įsiveržė dar apie pus
antro šimto žmonių.

Pro kampinį langą aš pažvelgiau į gat
vę. Kitoje jos pusėje, kiek įsitrižai, atski
rai stovėjo gražus gebytskomisaro na
mas. Čia gatvė baigėsi, ir už jos ant kal
velės buvo nedidelis parkas, iš visų pusių 
aptvertas tvora; aplinkui buvo iškasti 
apkasai. Netoli parko stūksojo kubinės 
formos akmeninė krūva su siauromis 
šaudymo angomis, iš kurių kyšojo kul- 

♦kosvaidžių vamzdžiai, ir netoli jos — 
prieštankinė patranka, apšaudžiusi gat
vę. Puolusieji priemiesčių gatvėmis ba
talionai jau uždarė apsupimo žiedą, ir 
priešas nebeturėjo kur bėgti. Todėl jis 
įnirtusiai atsišaudė.

Savo žinioje aš turėjau vos aštuonioli
ka žmonių iš tryliktosios kuopos. Aš su
šukau Berežnojui: “Apeiki iš dešinės ir 
pulk parką flangu.” Paskui įšokau į ge
bytskomisaro namų koridorių ir sušu
kau saviesiems:

— Išeikite, visi išeikite į gatvę ir pir
myn!

Puolimas prasidėjo iš naujo.
^Iššokusios pro gebytskomisaro namų 
langus šturmuoti parko ėjo penktoji ir 
šeštoji Įtuopos, tryliktoji artinosi daržais, 
o aš su trečiąja ėjau tiesiai į akmeninį 
grumslą. Per keliolika minučių viskas 
buvo baigta, prie patrankos žlagsojo nu
kauti vokiečiai, o iš apkasų mūsų vyrai 
ištraukinėjo gyvuosius, tarp lavonų pasi
slėpusius, hitlerininkus.

Kaip mes vėliau sužinojome, akmeni
ais kubinės formos grumslas buvo Leni
no paminklo pjedestalas. Paminklą vo
kiečiai nuėmė, o pjedestalą pavertė im
provizuotu dotu, jo kampuose iškalę kul
kosvaidžiams lizdus. Praslinkus kelioms 
minutėms po to, kai pabaigėme puolimą

Sunkiai sužeista Nina Sozina. Kad 
bent gyva sulauktų žinios apie apdova
nojimą.

30. XI. šiandien mirė nuo žaizdos sa
nitarė Marusia pliušiniu švarkeliu. Daug 
jų, merginų, jau krito savo poste.

1. XII. Milaškevičiai, Gluškevičiai ir 
Pribilovičiai. Ežeras ir aikštelė. Daug 
darbo. Įdomūs liaudies stebėjimai ir dai
nos apie karą:

O ten senas tėvas 
Kasė juodą žemę, 
Žiūri, — guli kritęs 
Kareiva šaunus.
Kai priėjo, mato — 
Jo paties sūnus.

“Poliesiečių” šokiai, ir mergaitės “po- 
liesietės” minkštomis vyželėmis .. .”

Sutriuškinę Lelčicus, mes paruošėme 
dirvą sukurti partizanų sričiai vidurinio 
Pripetės baseino rajone. Tuo pat metu 
Saburovas sutriuškino Slovečną, tuo pra- 
plėsdamas numatomą partizanų sritį į 
pietus. Tokiu būdu didžiulė teritorija 
įpiečiau nuo Mozirio bei Pinsko tapo lais
va nuo vokiečių įgulų. Kol kas dar tik 
projektuojamoji partizanų sritis terito
rijos dydžiu žadėjo būti keliskart dides
nė negu Brianskas ir svarbesnė priešo 
komunikacijų aprėpimo atžvilgiu.

Pradžioje vokiečiai, matyt, į tai krei
pė maža dėmesio. Ir tik po mėnesio lai
ko, kai naujai įkurtoji partizanų sritis 
ėmė veiksmais reikštis, hitlerininkai at
sikvošėjo ir griebėsi priemonių. Bet buvo 
jau per vėlu.

Beveik dvejiems metams praslinkus, 
kai Raudonosios Armijos kariuomenė, 
užėmusi Žitomirą, pačiupo Žitomiro ges
tapo archyvus, aš juose atrinkau teismo 
medžiaga Lelčicų valdžios organų bylai. 
Buvo teisiamas .gebytskomisaras, žino
mas man žandarmerijos viršininkas ir 
daugelis kitų. Kai kuriuos jų nuteisė 
mirti, kitus aplamai teisė jau po jnirties. 
Bet, kaip sako priežodis, “nepadėjo la
vonui šutinimas.”

Partizanų sritis, apie kurią svajojo 
Rudniovas, buvo jau įkurta.

, ’ ‘ XVI
Susidoroję su vokiečiais Lelčicuose, 

mes įsitaisėme labiau į pietvakarius — 
Gluškevičių, Pribilovicių, Kapiščės kai
muose.

Gluškevičiuose įsikūrė štabas ir pir
masis batalionas, Kapiščėje — antrasis 
ir trečiasis, Pribilovičiuosė — ketvirtasis 
batalionas.

Mes stovėjome ten apie mėnesį laiko.
1 (Daugiau bus.)

4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— Antr., Birž. 28, 1949

i*.’.,

Bostonas ir Apylinke

DIDYSIS PIKNIKAS
Paramai Dienraščio Laisves

Piknikas prasidės 
1 vai. po pietų Sekmadienį, Liepos 3 July
Ant rytojaus po pikniko bus Neprigulmybės Paskelbimo šventė, tad gera proga 
sugrįžti į namus ir pasilsėti. — Piknikas bus toje pačioje vietoje, kaip visada:

t,?

Programas prasidės
5 vai. vakare

iš. toliau atvykusioms

Norwood vyrų grupe, kuri taipgi dalyvaus programoj

MAYNARD 
MASS.VOSE PAVILION PARK

GRAŽI MUZIKALE PROGRAMA:
SO. BOSTON BROADWAY KVARTETAS 

Su Akompanistu Robert Kelly1

N0RW00D0 VYRŲ ANSEMBLIS / 
dirigentas St. Paura, akomp. Richard Barris

Dalyvaukite visi šiame piknike, ir paremkite dienraštį Laisvę. — Komitetas

ARMONIKA
KALBĖS ANTANAS BIMBA

Laisvės redaktorius iš Brooklyho

SOLO, RICHARD BARRIS

Cerrvoni Orkestrą Šokiams



DETROIT, MICH.
Naujas Suvaržymas

Nelaimė su žmonėmis, ku
rie nuolatos tiki valdonų kal
boms ir prižadams. Dauge
lis pastoviai daro tą klaidą. 
Jie tiki ir tiki, o tai reiškia 
nežinojimą.

Mūsų piliečiai patikėjo lai
ke rinkimų Mr. Trumano pa
žadamu, jų tarpe, kad bus at
šauktas Tafto-Hartley įstaty
mas. Gi kada Trumanas ta
po išrinktas prezidentu, da
bar jis turi demokratų di
džiumą Kongrese ir Senate, 
bet ar pravedė gyvenimai! 
savo prižadus? Nieko pa
našaus!

Detroite jau yra keli kan- 1 to

didatai į majoro vietą. Jau 
keturi yra žinomi. Trys iš 
jų jau varžosi. Dabartinis 
majoras — Van Antwerp, ka
talikų kandidatas — nepaisė 
miesto. Edwards — miesto 
tarybos pirmininkas — turi 
pasekėjų iš reakcininkų lage
rio, tokių, kaip Shalle. Diek 
Frankenstein, vienos dirbtu
vės savininkas, savo laikais 
buvo N. A. W., CIO, veiklus 
narys. Plačiau bus parašyta 
kita karta.

★
Kas kita atsitiko, kada 

Ace Furniture Co. atsisakė 
pasirašyti kontraktą, tik to
dėl, kad ADF trokų vairuo

ju unija permažai reikala-

Maynard, Mass.

Bušai į Laisves Pikniką 
Liepos 3 July

Tuojau užsisakykite vietą buse, važiavimui 
į didįjį Laisvės pikniką.

Busas iš Haverhill, Mass.
Išeis 11 vai. ryto nuo Lietuvių Klubo salės, 324 River St.

Tikietas į abi pusi $1.25
Busas iš Lawrence, Mass.

Išeis nuo Lietuvių salės, 41 Baj’kley Street 
11 valandą ryto.

Worcester, Mass.
Busas išeis nuo Lietuvos Sūnų ir Dukterų Svetainės, ' 

29 Endicott St., 12 vai. dieną. Kelionės kaina 
į abi puses $1.50 suaugusiems ir 75c, vaikams,' 

kurie užims sėdynes.

vo. Kompanijos viršininkai 
nurodė unijos viršininkams, 
kad trokų vairuotojų algos 
peržemos.

★
Statlerio viešbutyje atsibu

vo Michigan valstijos bank ie
nų ' suvažiavimas.' Plačiai 
kalbėta apie artėjančią be
darbę ir nurodyta, kas dary
ti. R. B. Brooks nurodė, kad 
bankininkai turi suvaržyti pa
skolas ant namų, nes sako, 
kad namas, kuris dabar ver
tas $18,000, tai 1955 metais 
bus jau tik $10,000. Kažin? 
Apie tai tenka pagalvoti.

★

Mūsų miesto dienraščio 
“Free Press” redaktorius ir 
kolumnistas Mr. M. W. Bin- 
gay nevisada viską gali nuo 
piliečių nuslėpti. Darant ap
žvalgą tarybų knygos, kurioj 
kritikuojama Amerikoj namų 
stoka ir tūli blogumai, buvo 
priversti pripažinti, kad net 
Washtingtone tūli senatoriai 
pirma sugrįžimo į Senatą tu
rėjo dezinfekciją pereiti. Tai 
ką jau kalbėti apie Detroitą 
ir kitus industrijos miestus.

Civil Rights Congress iš
leido peticijų blankas ir 
renka piliečių parašus pra
šant miesto majoro, kad pa
varytų policijos viršininką 
Harry S. Lay. Gal bus suda
ryta ir demonstracija prie 
miesto rotušės. Mat, polici
ja sauvališkai elgiasi, dažnai 
be pamato areštuotus pilie
čius išlaiko po kelias dienas, 
neleidžiant jiems susisiekti su 
giminėmis ir advokatais. Net 
komercinėje spaudoje kas sa
vaitė yra iškeliama daug blo
gų darbų vietos policijos vir
šininkų. Politicuc.

Dešimties metų amžiaus Evelyn Fraser laimėjo milže- 
jos čampionatą Dairyland Festivalyje, Watertown, N.

Y. Dviemis minutėmis ši mergšė išmilžo arti 6 
kvortas pieno.

Cliffside, N. J. Montreal, Canada

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo puri.)

Viešosios, publiškosios mo
kyklos yra visiems atdaros,— 
atdaros vaikams visų tikėji
mų, visų įsitikinimų. Bet jo
mis nesinaudoja tūli katali
kai. Tai jų reikalas ir tik jie 
patys turi finansuoti savo pri- 
vatiškas mokyklas.

Tai taip sveikai logiška, 
jog, rodos, jokio klausimo nu
turėtų būti.

; ★ ★ ★
Veikiausia Graikijos mo- 

narcho-faąistai jau pritrūko 
pinigų ir daugiau jų parei
kalaus iš Dėdės Šamo. Kuo 
kitu būtų galima išaiškinti jų 
naują pasigyrimą, kad su 
partizanais jau lengvai apsi
dirbsią per ateinančią žiemą?

Tiesa, kaip atrodo, jiems

šiek tiek pagelbės Tito, ku
ris pradėjo žiauriai persekio
ti Graikijos partizanų šali
ninkus Jugoslavijoje, bet ir 
šis jų pažadas neišdegs. Ateis 
ir praeis žiema, bet Graiki
jos partizanai pasiliks kovo
ti, jeigu nebus Jungtinių Tau- ' 
tų arba didžiųjų valstybių/, 
pagalba Graikijoje įvykdyta 
taika. 

/
Amerikos ginklais ir dole

riais monarcho-fašistai nega
lės amžinai pasiremti. Kada 
nors išsisems ir Amerikos 
žmonių kantrybė.

Trūkus centraliniam van
dens įvadui į namą 255 — 
79th St., Brooklyne, 73 šei
mos išbuvo be vandens per 
35 valandas. Jie išbandė, ką 
reiškia prisinešti vandenėlio 
iš už pusės bloko.

Bušai Atvažiuoja į Laisves 
Pikniką Brooklyne

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST 

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

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

telefonuokite: 
SHoreroad 8-9330

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

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 atiduoto paskutinę pagarbą savo mylimiesiems 

prakilniuose namuose be ekstrą išlaidų.
Du kambariai šermenim, didelis puikiai įruoštas

• kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.

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

Philadelphia, Pa.
SVEČIAS Iš CHICAGOS

Čia lankėsi dienraščio Vil
nies kaimynas J. Januevičius, 
James Tavern savininkas. 
Prieš 30 metų buvęs philadel- 
phietis, čia gyvendamas vei
kliai dalyvavo organizacijo
se: Dainos Chore, buvo vienus 
metus Muz. Namo Bendrovės 
vice-prezidentu, ir tt. Pasi
matęs su savo senovės drau
gais, ypač daug laiko pralei
do pasikalbėjime su Juozu 
Ivanausku, Bendrovės tarimų 
raštininku, kuris tas pareigas 
eina jau 30 metų—grįžo Chi- 
cagon.

★
MIRĖ

Birželio 18 d. mirė Earl y. 
Gay-Gaižauskas, 45 metų, gy
venęs 1538 S. Napa St. Pa
laidotas birželio 22 d., Odd 
Fellows kapinėse. Liūdesyj 
liko 3 broliai—Jonas, Petras 
ir Howard.

Birželio 18 d. mirė Vladas 
Kručius, 67 metų, gyvenęs 
4602 D St. Palaidotas bir
želio 23 d., Šv. Grabo kapi
nėse. Nuliūdę lieka du sū
nūs — Vladas ir Izidorius ir 
duktė Sophia Haber.

Laidotuvių direktorius Juo
zas Kavąliauskas.

S. V. R.

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/ 
— Sekr. F. J. Repšys. (148-150)

F. W. Slialiiis 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
I 

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

Linksma Ekskursija
I Laisvės Pikniką

Nors kasmet turėdavome 
linksmas ekskursijas į Laisvės 
metinius piknikus, šiais me
tais dar stropiau rengiamės į 
Maspethą dėl 3 d. liepos.

Busas pasamdytas didelis. 
Važiuodami linksminsimės, 
dainuosime ir turėsime muzi
ką buse. Nuvažiavę į Klaš- 
čiaus parką (Maspeth, L. 
I.), rasime pavėsyje specialiai 
rezervuotą didelį stalą dėl 
cliffsidiečių. Gėrimams i r 
šiaip vaišėms atšaldyti nusi
vešiu! savo locną Džerio Ba- 
kūno išrastą ir užpatentuotą 
įtaisą.

Busas išvažiuos nuo 344 
Palisade Ave., 12:30 vidudie
nį. Fėras į pikniką ir atgal 
tik vienas doleris.

Prašome tuojau įsigyti va
žiavimui tikietus. pas Adelę 
Bakūnienę, K. Mažeikienę ar 
K. Steponavičių.

★
Šalimai Cliffside miestelio 

Fairview policistai i)1 ugniage
siai renka parašus nuo vieti
nių piliečių pritarimui jiems 
algas pakelti. " Kaip policis
tai, taip ugniagesiai reikalau
ja daugiau $500 metams. 
Lapkričio menesio balsavi
muose minėto miestelio pilie
čiai balsuos už ar prieš.

žmones nespriešina algų 
pakėlimui, bet kad ir nenoro
mis turi prisiminti praeities 
faktą: Kai . praeito rudens 
laikų Bell m on Brook Bl each- 
ery fabriko, darbininkai išėjo 
streikan, tai tie patys policis
tai žiauriai elgėsi 'su streikde- 
riais. Dabar tie buvę strei- 
kieriai, kuriuos pravardžiavo 
streiko laiku “komunistai^” ir 
kitokiais vardais, ne tik nesi
priešina, bet dar padeda po- 
puliarizuoti klausimą, už po- 
licistų ir ugniagesių algų pa
kėlimą.

Kai pastaruoju laiku De
troite ir kituf Fordo automo
bilių dirbtuvių darbininkai 
buvo išėję streikan, tai ir čia 
Edgewater, N. J., Ford Mo
tor kompanijos dirbtuvė už
sidarė ir darbininkai buvo at
leisti, ' šios dirbtuvės darbi
ninkai nebuvo paskelbę strei
ko, bet dirbtuvė, negaudama 
reikiamų subudavojimui x. au
tomobilio pavalkų, turėjo už
sidaryti, atleisdama nuo dar
bo 3,600 darbininkų. Dar
bininkai, netekę darbo, krei
pėsi į bedarbių pašalpos sky
rių. Po tūlo laiko aplaikė 
pasiaiškinimus, kad atleidi
mo iš darbo buvo ’ priežasti
mi tos pačios kompanijos, ki
tose dirbtuvėse darbininkų 
nesutikimas su darbdaviais. 
Dėlei to ir šios dirbtuvės dar
bininkai skaitomi kaipo strei- 
kieriai. Tai vis valdonų gu
drieji paaiškinimai ir pabau- 
ginimai darbininkų. . Kazya.

(Tąsa nuo 4-to pusi.)

Piknikai vyks ir toliau. 
Šios kolonijos lietuviai, kurie 
neturite galimybių išvažiuoti 
kur toliau į užmiestį, nepra
leiskite progos, atsilankykite 
Į piknikus.

Vedybines Sukaktuvės

Birželio 11 d. draugių Zu- 
lonienės, Ramanauskienės, 
Mickevičienės i)’ Naginiony- 
tės pastangomis buvo suruoš
ta surprizo partija dėl Nagi- 
nionių, jų 25 motų vedybinių 
su kaktų vių atžymoj imu i.

Vestuvininkai apdovanojo 
“jaunuosius” labai gražiomis 
ir vertingomis dovanomis, o 
rengėjos labai puikiai pavai
šino. Buvo viešnia, tai d-gės 
Naginionienės teta, Lapienė 
iš New York o.

Draugai Naginioniai yra la
bai draugiški žmonės. Na- 
ginionis plačiai žinomas, kaip 
namų statybos k o n trak torius.

Birželio 14 d. dd. Mikuliui 
apvaikščiojo savo 20 metų 
vedybines sukaktuves. T a 
proga susiprašę savo draugus 
puikiai pavaišino. Kuo “jau
nieji” buvo apdovanoti iš 
vestuvininkų, neteko suži
noti.

Draugai Mikuliai yra 
“poolrooms” biznieriai.

Linkiu abejiems “jaunave
džiams” ilgo ir'laimingo gy
venimo! .

Serga A. Tamašauskas, 
i

Birželio 6 d. susirgo Alfon
sas Tamašauskas. Kokia li
ga serga, neteko sužinoti; 
tik tiek žinomą, kad daktaras 
sakė jam; jog reikės porą, ar 
daugiau savaičių išlikti iš dar
bo.

Alfonsas yra nuolatinis ir 
stambus progresyviu judėjimo 
rėmėjas:

Linkiu greitai pasveikti*, o 
jo draugai ir pažįstami ne
užmirškite ligoje atlankyti.

Korespondentas.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager,

JOHN A. PAULEY
' Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. T.

Tel. EVergreen 8-9770

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

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

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 kelione ir 

puikus piknikas.

Iš HARTFORp, 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.

Teist lane
DRUGS, Ine.

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., i 
EDWIN LANE, Ph. G. ;

Tel. EVergreen 7-6288
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MATTHEW A 
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

□ 
Laidotuvių Direktorius 

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

MArket 2-5172

u

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

Spud.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Antr., Birž. 28, 1949
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Įvyksta Nepaprastas 
Kriaučių Susirinkimas.

Birželio 29 d. įvyksta lie
tuvių kriaučių nepaprastas 
susirinkimas unijos svetainė
je, 11-27 Arion PI., Brook- 
lyne, kaip 7:30 vakare. Lie
tuviai kriaučiai per metų ei
les turi tokią tradiciją: sky
riaus delegatas, išbuvęs me
tus laiko, pateikia praneši
mą ir padaroma peržvalga jo 
metų darbuotės unijoje. Tad 
visada pabaigoje birželio mė
nesio įvyksta pusmetinis, 
kaipo nepaprastas susirinki
mas. Taigi ir šitas susirinki
mas yra tam tikslui šaukia
mas . Bus keletas rinkimų į 
pildomąją tarybą lokalo ir 
kitų svarbių dalykų.

Tad kriaučiai ir kriaučkos, 
būtinai numeskite viską į ša
lį ir dalyvaukite susirinkime, 
nes bus svarbių pranešimų iš 
dirbtuvių stovio. Nepavėluo
kite ir pribūkite minėtu lai
ku. J. S.

Kas Bus Laisves Piknike?
žinome, kad daugelio mies

tų lietuviai organizuoja busus 
Laisvės piknikan važiuoti — 
liepos 3 dieną, Klaščiaus Par
ke, Brooklyne.

Deja, ne iš visų miestų ligi 
šiol mums pranešė, kiek busų 
bus.

Ligi šiol žinome, kad bus 
autobusai—

Iš Hartfordo,
Iš Cliffsidės,
Iš Kearny-'Harrisono.

Automobiliais atvykstančių 
iš kitų miestų bus labai daug. 
Mes nei nemanome surašinėti 
visų tų, kurie jau pasižadėjo 
atvykti.

Taigi, piknikas bus, kaip ir 
visuomet, didelis, gražus, jau
kus.

Tai metinė vasariška dien
raščio Laisvės šventė, kurioje 
sueina draugas draugą, pažįs
tamas pažįstamą.

Jei 'tokių piknikų nebūtų, 
kur gi žmonės galėtų susitik
ti ir taip draugiškai pasikal
bėti, pasižmonėti, pasidžiaug
ti.

šiemet dienraščio Laisvės 
piknikas bus žymus dar ir 
tuo, kad jis bus jubiliejinis— 
sukanka 30 metų, kai Lais
vė eina dienraščiu.

Ruoškitės ! Ruoškitės! Ruoš
kitės visi!

Meldėsi, kad Policija 
Nebūty Brutali.

Trijose Brooklyne bažnyčio
se, praėjusį sekmadienį, žmo
nės meldėsi, kad Dievas pa
dėtų žmonėms pašalinti poli- 
lijos brutalumą; naudojamą 
ypatingai prieš Brooklyno ne
grus.

Pirmadienį, vakare, tuo 
klausimu šaukiama konferen
cija, — šaukė Brooklyno Na
tional Association for the Ad
vancement of Colored People.

Konferencijos vieta A. M. 
E. Zion Bažnyčioje, kampas 
McDonough St. ir Tompkins 
Ave., Brooklyne.

Prie 6th Avenue ir 49th St., New Yorke, kožnos darbo dienos prievakarį, nuo 5 iki 
6-tos praėjusią savaitę ir šią įvyksta masiniai pikietai, kuriuos Įvykdo, jiems susi- 
mobilizuoju tautinės grupes, nariai didžiosios darbininkų pašalpinės IWO. Pikie- 
tuoja protestui prieš deportavimą graikų skyriaus vado Peter Harisiades. Jisai, 
išgyvenęs mūsų šalyje legaliai nuo 1916 metų, tėvas čiagimių vaikų, gegužės 
20-tą areštuotas ir visu tuo laiku tebelai komas Ellis Islande. Jo neišleidžia nei po 

kaucija, nori deportuoti fašistų valdžiai GraikiĮon.

Iš Jurgines Pikniko.
Praėjusį šeštadienį, birželio 

25 dieną, Dexter Parke įvyko 
♦Turginės metinis piknikas.

šiemeta jurginiečių pikni
kas buvo mažesnis už per
nykštį, — matyt, dėl to, kad 
šiemet nebuvo duoti nariams 
nemokami tikietai. Kiekvie
nas, ėjęs piknikan, narys, pr 
nenarys, turėjo užsimokėti.

Bet susirinkusieji neliūdė
jo: linksminosi, susikaupę ap
link stalus, aplink barą; kiti 
šoko, nors buvo karšta.

Piknikas tęsėsi iki vėlumos.
Daugelis jurgiečių sakė:
Liepos 3 dieną būtinai vyk

sime į Klaščiaus Parką, 
Laisvės piknikan. Ten tai 
bus!. . . M—s.

New Yorkas— 
Skersai-Išilgai

Michael Quill, miesto tary
bos narys, pareiškė, kad jis 
šiemet nekandidatuos tai vie
tai; Quill, mat, žino, jog ne
būtų išrinktas, jei ir kandida
tuotų, nes Amerikos Darbo 
Partija jo neremtų.

★
Iš Albany paskelbta, jog 

nuo liepos 1 dienos kiekvienas 
automobilistas, turėjęs dides
nę nelaimę važiuojant, pri
valo pranešti State Motor 
Vehicle Biurui ne vėliau, kaip 
bėgyje 48 valandų. _

Loretta Witkowskiene, brook- 
Tynietė, suareštavo savo vyrą 
dėl to, kad jis ją labai iš
naudojo: jis jau penkis kar
tus buvo bebandąs nusižudy
ti, bet jinai jį perkalbėjo. 
Dabar jis rengėsi, girdi, žu
dytis jau šeštu kartu. Loret
ta už tai pašaukė policiją ir 
Įsakė suimti 51 metų amžiaus 
Praną.

New Yorko suomiai minėjo 
savo tautinę dieną sekmadie
nį didžiuliame Central Par
ke; turėjo dainų ir kalbų.

Karščiausia Diena -- Kur 
Sekmadienį Buvo Geriausia?

—Tai karšta!
—Rodosi, dar niekad taip 

nėra buvę!
—Paškudnas oras!...
Taip ir panašiai žmonės 

kalbėjo praėjusį sekmadienį, 
-—karščiausią dieną šią vasa
rą.

Sekmadienį buvo 94 laips
niai, oficialiai, pagal oro biu
ro rodyklę. Neoficialiai, sa
kysime, Coney Islande, buvo 
98 laipsniai, o kai kuriose 
vietose — net ir 100.

Gerai, kad nors nebuvo 
perdaug drėgnos, tai karštas 
oras ne toks įkirus.

šis karštis, atsiminkime, 
yra tęsinys — per visą mė
nesį mūsų mieste buvo karš
ta ir sausa. Nebuvo lietaus. 
Miesto parkuose žolė baigia 
visiškai nykti ten, kur nėra 
laistoma. Skaudu pasižiūrėti 
į pakalnėles, į lygumėles, 
nuolat saulelės kaitinimas: 
jos parų dusios, sausos, tary
tum prašyte prašosi vandens, 
o vandens nėra! Ir šiuo metu 
oro biuras sako, jog lietaus 
dar nebus bent per keletą 
dienų. '

Miesto apylinkėje, sakoma, 
tūli žmonės-farmeriai savo 
bulves jau aparia, nes jos iš
džiūvo žemėje, — nieko iš 
pasodintų bulvelių nebeliks.

3,500,000 Pajūryj
Policijos apskaičiavimu, 

sekmadienį 3,500,000 mūsų 
didmiesčio gyventojų buvo iš
vykę į pajūrį, į byčius. Co
ney Islande buvo virš vienas 
milijonas žmonių; Rocka- 
ways, Long Beach, Jones 
Beach—kupini publikos. Ma
žesnieji “byčiai,” -visokie prū
dai ir prūdeliai taipgi buvo 
kupini žmonių.

žmonės ieškojo progos siu- 
šlapti, pasikaitinti saulelėje, 
pasidžiaugti, — turėti gud 
taim, kaip jie sako.

Šimtai tūkstančių automo
bilių vežė žmonelius į pajū
ri į. .

Koks ten buvo jų tas gud 
taim!. . .

Keliai persipildę mašino
mis. Pasiskubinti važiuoti 
nebuvo galima. Mašina viena 
prie kitos. O čia saulė spir
gina! Na, daugelis mašinų 
pradėjo kaisti, vanduo virti, 
kunkuliuoti, žmonės negali 
jqmis toliau važiuoti. Pri

versti iškrypti iš kelio ir pa
statyti mašinas (kur buvo vie
tos), — laukti, sėdėti kaitro
je, kol mašinos atvės.

Daugelis ieškojo kur nors 
vandens, bet jo pakelėse nė
ra. Na, ir tu kepk su savo 
mašina, džiaugkis gud tai- 
mu !. . .

Visa tai trukdė važiavimą 
kitiems, kurių mašinos buvo 
geresnės.

Šitų žodžių rašytojas turė
jo progos sekmadienį vykti į 
Jones Beach, — įdomiausi 
“byčių” pasaulyj, priklausan
tį New Yorko valstijai.

Besiartinant prie Jones 
Beach, tūli smarkuoliai pra
dėjo nepaisydami skubėti, 
lenktyniuotis. Ir štai, vienu 
ypu : pūkšt, pūkšt! Susikulia 
penki automobiliai. žmonės 
sužeidžiami, mašinos sudau
žomos. Laukia policijos, lau
kia ligoninės ambulanso, lau
kia pagalbos!. . .

Koks jau čia buvo gud 
taim !. . .

O Jones Beach turėjo tiek 
žmonių, kiek niekad pirmiau.

Kalbuosi su dviem piliečiais 
iš Bronkso.

—Per tris valandas vos at
važiavome. Parvažiuoti gal 
užims penkias valandas. . .

Per penkias valandas gali
ma beveik parvažiuoti iš Bo
stono Į New Yorką.

Galvoju aš galvoju: koks 
čia gud taimas! Koks čia po
ilsis, tokioje dienoje atsidū
rus į pajūrį!

Manau, jog laimingiausi 
buvo tie, kurie sėdėjo namie, 
kur nors pavėsyj.

Na, bet žmonės liekasi žmo
nėmis ir tu nieko negali pa
daryti ! N.

ŠVEDAI MINĖJO SAVO 
TRADICINĘ DIENĄ

Didmiesčio švedai ameri
kiečiai minėjo savo tradicinę 
Švedų Dieną, — ilgiausią me
tų dienų, — Schmid to farmo- 
je, netoli Hartsdale, N. Y., 
kur jie turėjo savo išvąžiavi- 
nią. Jų ši diena daug maž 
tokia, kaip lietuvių Joninės.

Paskelbė Įkaltinimus 
Įtartiems Nužudyme 
Lurye

Prokuroro Hogan raštinė 
paskelbė, jog yra įkaitinti ir 
ieškomi John Giusto ir Bene
dict© Macri kaipo nu žudyto
jai ILGWU organizatoriaus 
William Lurye, kuris buvo 
mirtinai suraižytas peiliu te
lefono būdukėje praėjusio 
gegužės mėnesio 9-tą.

Lurye buvo laikinuoju IL
GWU organizatorium dar
buotis suorganizuoti neliniji
nes šapas. Po jo nužudymo 
už organizatoriaus mirtį uni
ja kaltino openšaperius ir pa
skyrė $25,000 tiems, kas pri
vestų prie išaiškinimo ir nu
teisimo blogdarių.

Giusto, 31 metų, gyvenęs 
37 Cornelia St., Greenwich 
Village, New Yorke, esąs buvęs 
kartą nuteistas už apiplėšimą. 
Macri neturįs kriminalinio re
kordo, 36 nvetų, tėvas dviejų 
vaikų, gyvenęs 1655 Cropsey 
St., Brooklyne, menama, bu
vęs Lurye’s priešu kitais, ne 
unijiniais reikalais.

Prokuroras patyręs, kad 
juodu abu neturį įmatomų 
pragyvenimui šaltinių ir kad 
juodu dingusiu iš namų ir iš 
akių apie tuo pat laiku, kuo
met Lurye buvo pašautas. 
Įsakyta po visą šalį jų ieš
koti.

Reakcininkas Laimėjo.

Bernard J. Carolan, 21 
metų, buvęs pašauktas teis
man už mirtį Donaldo Hor- 
den, mirusio po juodviejų su
simušimo gatvėje, tapo paleis
tas be bausmės džiūrei atsisa
kius jį įkaitinti.

Antradienį Didelis Mitingas
žinia, yra įkalinti — teisėjasAntradienį, birželio 28 die

ną, didžiuliame Madison Sq. 
Gardene, New Yorke, įvyks 
didžiulis masinis mitingas, 
šaukiamas Civil Rights Con- 
l^rešs’o.

Vienas iš svarbiausių šio 
mitingo tikslų bus: užprotes
tuoti prieš suklastuotą bylą 
12-kai komunistų vadų, teisia
mų federaliniame teisme New 
Yorke.

Keturi iš teisiamųjų, kaip

i

Iš Kriaučių Dirbtuvių 
Pirmininkų Mitingo

Birželio 21 d. įvyko lietu
viškų kriaučių dirbtuvių pir
mininkų ir komisijų pusmeti
nis susirinkimas. Pirmiausia 
buvo duodami iš dirbtuvių 
stovio raportai. Pasirodo iš 
raportų pirmininkų ir komi
sijų, kad tūlos dirbtuvės pra
dėjo po biskį dirbinėti, bet 
tūlos dar vis yra užsidariu
sios ir laukia darbo. Kaip 
ilgai joms reiks laukti darbo, 
sunku iš kalno pasakyti, ka
dangi tūlos lietuviškų dirbtu
vių yra praradę savo firmas 
ir dabartiniu laikotarpiu be
darbes sunku yra susirasti 
kitos firmos, kurios galėtų su
teikti darbo.

Po pirmininkų ir komisijų 
raporto, delegatas Ch. Kun
drotas raportavo iš tūlų dirb
tuvių, kur buvo kas nors ne
paprasto vienoj ar kitoj dirb
tuvėj. Čia delegatas ir dirb
tuvių pirmininkai daugiausia 
prisiminė savo raportuose, 
kad atvyksta daugelis lietu
vių pabėgėlių, kurie daugiau
sia stengiasi gauti darbo pas 
kriauČius, o tokioje bedarbė
je bosai mokinius išnaudoja 
nesvietiškai ir seniems unijis- 
tams tenka nukentėti.

Ot, ir visų mintys supuolė į 
daiktą, kad kiekvienas moki
nys turi kreiptis į ofisą, pas 
delegatą, o delegatas turi pa
tirti vienoj ar kitoj dirbtuvėj, 
kur yra reikalinga darbinin
kas, ir ten turi būti pasiųstas 
mokinys, o dirbtuvės pirmi
ninkas turi reikalauti pas to
kį mokinį parodyti delegato 
leidimą.

Kaip paprastai, visada kas 
metai birželio pabaigoje 
įvyksta lokalo nepaprastas 
susirink imąs — būna delega
to perrinkimas, arba paliki-

m as to paties, čia dirbtuvių 
pirmininkai ir komisijos visi 
vienbalsiai paliko tą patį Ch. 
Kundrotą ant toliau eiti de
legato pareigas.

Atrodo, veikiausia ir pats 
lokalas paliks jį ant toliau, 
kadangi dabartinis delegatas 
yra bešališkas: politiniais 
klausimais jam yra visi nariai 
lygūs, nepaisant, kokių tas 
ar kitas asmuo yra pažvalgų.

Kriaučiams jau dakarto lo- 
kale tos pjovynės ir šmeižtai 
vienų prieš kitus ir visiems 
ant senatvės malonu lokale 
pa gyventi ramybėje.

J. Stakvilevičius.

Birželio 26-tos popietį Pro
spect Parko Music Grove, 
atidaryme atviro oro koncer
tų sezono, dainuos Brooklyno 
Conservatory of Music grupė.

Liaudies Teatro Susirinkimas 
Šį Ketvirtadienį

Lietuvių Liaudies Teatro 
susirinkimas šaukiamas šio
ketvirtadienio vakarą, Lietu
vių Kultūriniame Centre. Na
riai prašomi pasirūpint pribūt 
ne vėliau 7:30.

Geistina, kad visi nariai da
lyvautų, res turėsime svarbių 
reikalu.

★
Prašome Sugrąžint 
“Gaidelių” Knygutes

Visi dramos “Gieda Gaide
liai’ aktoriai esate prašomi 
ateinant į susirinkimą atnešt 
knygutes, nes jos buvo iš 
LMS Centro parenduotos ir 
turime sugrąžint, šiai dramai 
sutarčių su kitomis kolonijo
mis ateinančiam sezonui netu
rimo. Vienos kolonijos entu
ziastai dėl tūlų kliūčių savo 
nuosprendį atkeitė, o kitos— 
miega. Valdyba.

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas '

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĖ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

Valandos: į ^8 ^kare

Penktadieniais uždaryta

Medina teikėsi tai padaryti.
Tarp kalbėtojų, kurie sakys 

šiam mitingui kalbas, yra: 
Eugene Dennis, Paul Robeson, 
Albert Maltz, C. B. Baldwin, 
Reid Robinson, Mrs. Bessie 
Mitchell, Albert Kahn ir Wil
liam L. Patterson.

New Yorko ir apylinkės vi
suomenė kviečiama dalyvauti.

Mitingo pradžia: 7 :30 v. *v.

ADF painterių unijos dis- 
triktinėje taryboje 9-toje įvy
ko rinkimai valdybos,

Rinkimuose vyriausiais opo
nentais buvo: dešiniųjų-reak- 
cininkų kandidatas Martin 
Rarback, pažangiųjų kandi
datas, komunistas Louis Wein
stock. Abu siekėsi sekreto- 
riaus-iždininko vietos. Pir
masis gavo 3,104 balsus, o 
Weinstock — 2,743. Kaip 
matome, reakcininkas laimė
jo, bet jis laimėjo, palyginti,

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius
'JT DD^C DAD 411 GRAND STREET /Al r O D Alt BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN 

' DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

SS. 4-7721' TELEVISION

labai nedidele balsų daugu
ma.

Balsavimai įvyko birželio 
25 dieną.
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GYDYTOJ AS

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

BROOKLYN, N. Y. 
ji—2 dienom Valandos: vakarais

Ir Pagal Pasitarimais. 

Telefonas EVergreen 4-0203 
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Anthony Grigalis
General Contractor

Stato naujus namus ir pertaiso se
nus sulig moderninės mados.

BUNGALOW EXPERT AI

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

kaipo ekspertai.

Klauskite mūsų aprokavimo arba 
patarimo dėl pertaisymo namų.

Prašome kreiptis:
i 63-26—5 3rd Drive
Maspeth, L. I., N. Y.

Telephone: NEwtown 9-3215

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842
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GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop 
Frank Domikaitis 

Savininkas-
417 Lorimer Street 

Laisvės Name 
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar- ; 

žovių ir pieninių valgių ; 
gražus pasirinkimas.

. ...... ■r--rr~Tii“riii~wi—mi*—

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkin\as visokių valgių

ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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