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Tai, pagaliau, prisiartino-

* me prie savo vasarišku pra
mogų — prie mūsų dienraš
čio dviejų didžiulių piknikų.

Vienas jų bus čia pat:
Brooklyne-Maspethe.

Kitas: Maynarde, Massa
chusetts valstijoje.

Abu įvyks sekmadienį, lie
pos 3 dieną.

Vadinasi, asmuo, kuris ir 
labai norėtų dalyvauti abie
juose piknikuose, negalės to

• padaryti.
Ką gi daugiau apie tai pa

sakyti ?
Prašome visus tuos lietuvius 

darbo žmones, kuriems rūpi 
savi reikalai, sava apšvieta, 
darbininkų judėjimas ir spau- 

I da, taipgi, kurie nori pasi
linksminti, dalyvauti ko skait
lingiausiai.

Kurie norite, vykite i May
nard ą.

Kurie nebūsite ten, prašo
mi atvykti i Brooklyną.

Pirmadieni bus šventa, pa
silsėsime.

Vienas dalykas turėtų tbūti 
aiškus kiekvienam: niekad 
pirmiau mūsų dienraščiui 
medžiaginė parama nebuvo 
taip reikalinga, kaip šiandien.

Na, o piknikai suteikia gra
žios laikraščiui medžiaginės 
paramos.

★ ★ ★
Medicinos gydytoja, dakta

rė Sofija Kamenecka prieš 
virš vienerius metus atvyko i 
šį kraštą gyventi.

O kad gyventi, reikia dirb
ti, tenka kuo nors užsiimti.

Daktarė Kamenecka ryžosi 
tęsti savo profesiją N e w 
Yorke. O kad tai galėtų pa
daryti, ji turėjo išlaikyti vals- 
tijinius egzaminus, gauti vals
tijos leidimą.

Egzaminams išlaikyti, beje, 
tenka pramokti neblogai an
gliškai kalbėti ir rašyti.

Kamenecka tuojau pradėjo 
mokytis anglų kalbos ir ruoš
tis egzaminams. O tuo tarp- 
pu ji dirbo interne Syden
ham ligoninėje, New Yorke.

★ ★ ★
Aną dieną Dr. Kamenecka 

telefonuoja savo anglų kalbos 
mokytojai Inez Reade ir sa
ko :

—Likit sveika, nes aš tuo
jau einu žudytis.

—Kas atsitiko? Kodėl?!...
—Neišlaikiau egzaminų...
Mrs. Reade, persigandusi, 

savo namiškiams įsakė tuojau 
surasti priemones ir prahešti 
tą įvykį policijai, kad ji kaip 
nors greit susektų jųdviejų 
pokalbio “siūlą,” surastų Dr. 
Kamenecka ir išgelbėtų jos 
gyvybę.

O tuo tarpu anglų kalbos 
mokytoja vis su gydytoja 
kalbėjo, kol policija “surado 
mazgą” ir gydytoją pasiėmė. 
Ji nuvežta ligoninėn.

Sakoma, ši gydytoja nega
lėjo išlaikyti egzaminų dėl 
to, kad ji “sulaužiusi egzami
nų taisykles.”

★ ★ ★
Mes nežinome gydytojos 

Kameneckos, nežinome nei tų 
sąlygŲ, kokiose ji gyveno ir 
tebegyvena; nežinome nei to, 
kodėl ji iš Lenkijos čia važia
vo.

Mums svarbu tai: kokio 
vargo, kokių sunkumų tenka 
sutikti tūliems atbėgėliams, 
dipukams'

Atvyko ir lietuvių gydytojų, 
manančių, kad jiems bus la
bai lengva čia įsipilietinti sa
vo profesijoje.

Bet nėra lengva, nepaisant, 
kaip tu būsi gabus.

Statomos nemažos kliūtys
kiekvienam, trokštančiąm čia 
gauti gydytojo laisnius.

Kai kuriose valstijose,—pa
vyzdžiui, Pennsylvanijoje, — 
visiškai negalima to padaryti.
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KONGRESMANŲ GRUPE 
NUTARĖ GERINTI 
SENATVĖS PENSIJAS
Senatvės Apdraudos Fondan Reikėtų Treja Tiek Daugiau 
Mokėti; Senatas Atideda Pasiūlymo Svarstymą

WASHINGTON. — Dar- 
I bo Federacijos pirmininkas 
William Green ir CIO gal
va Philip Murray pareiškė, 
būk nėra vilties dabartinėje 
Kongreso sesijoje atšaukti 
priešunijinį Tafto - Hart
ley’o įstatymą ir sugrąžinti 
unijinį Wagnerio įstatymą. 
Jiedu todėl atidėjo kovą 
prieš Tafto - Hartley’o įsta
tymą iki 1950 metų rinki
mu; ketino tada sukelti 
darbininkus, kad balsuotų 
prieš tuos senatorius, kurie 
dabar užgyrė streiklaužiš- 
kus Tafto pasiūlymus.

Senatas praeitą antradie
nį 50 balsų prieš 40 priėmė 
republikono sena toriaus 
Tafto sumanymą įgalinti 
prezidentą užimt didžiąsias 
pramones, kuomet joms 
gręsia streikas, ir naudot 
teismo drausmę - indžionk- 
šiną streikui laužyti. Šį su
manymą Taftas įteikė, kaip 
“pataisymą” tru maniškam 
Thomaso biliui.

Darbo Federacijos ir CIO 
pirmininkai, Greenas ir 
Murray sakė, jog niekuo
met nesutiks su taftiškais 
indžionkšinais; kartu jiedu 
pareiškė, būk dabar nėra 
galimybės atmušt Senate šį 
ir kitus Tafto pasiūlymus 
ar panaikint esamąjį Tafto- 
Hartley’o įstatymą.

Todėl pasidavė ir Truma- 
no demokratų senatorių va
das Scott Lucas. Jis pasiū
lė, kad Senatas ketvirtadie
nį sykiu balsuotų ir visus

Hisso Žmona Užginčija 
Chamberso Pasakas

NEW YORK. — Algerio 
Hisso žmona teisme užgin
čijo nusimelavusio šnipo 
Whittakerio C h a m b erso 
pasaką, būk jinai rašomąja 
mašinėle kopijavusi slaptus 
valdžios dokumentus Cham- 
bersui, kad jis perduotų 
juos tūlam vadinamam “So
vietų agentui” Washingto
ne. Chambersas įtarė, būk 
'Hiss’as vogęs tokius sekre
tus ir nešęs jam. Tada Hiss 
buvo valstybės departmen- 
to pareigūnas.

Hisso advokatas Stryker 
priminė Chamberso kvai
liojimus nuo pat vaikystės, 
kaip jo proto šlubavimo pa
rodymus.

Išvada yra tokia: Ameri
kos valdžia, raginusi pabėgė
lius iš savo kraštų bėgti, 
raginusi juos iš Vokietijos ne
grįžti į gimtąsias- šalis, lais
vas nuo priespaudos, nuo fa
šizmo, padėjusi jiems čia at
vykti, dabar nesirūpina jų li
kimu.

Dėl to daug dipukų Ame
rika nusivylė ir dar daug nu
sivils.

Mas sakome dipukams: 
Anksčiau ar vėliau jus gyve
nimas privers stoti su darbi
ninkų judėjimu, su> mumis, ir 
kovoti prieš Wall atrytą!

kitus 28 taftinius sumany
mus. Sen. Lucas tikėjosi, 
kad republikonų - demokra
tų daugumas užgirs tuos 
p r i ešu n i j i n i u s sum any n -us. 
Tuomet, girdi, prez. Tru- 
manas juo drąsiau vetuos- 
atmes valdinį Thomaso bi- 
lių, sudarkytą tokiais Taf
to pataisymais.

Tuomet pasiliktų galioje 
senasis Tafto - Hartley’o 
įstatymas.

Dar Kongreso Atstovu 
Rūmas nesvarstė Tafto pa
siūlymų. CIO ir Darbo Fe
deracija galėtų paspaust 
kongresmanus. Bet šių di
džiųjų unijinių organizaci
jų aukščiausi vadai iš anks
to atsisakė nuo kovos.

CIO Pažangūnai Sako, 
Dar Galima Būtų 
Nušluot Tafto Įstatą

Praeitą sekmadienį Wa
shingtone suvažiavo konfe- 
rencijon 395 pažangūs CIO 
veikėjai ir nutarė pasmar- 
kint kova už visiška Tafto- 
Hartley’o įstatymo nušla- 
vimą. Konferencija atsto
vavo milioną unijistų ir iš
rinko 11 vadų veikimo ko
mitetą tai kovai išvystyti.

Komitetas išleido pareiš
kimą, kuriame šaukia prez. 
Trumaną vykdyt rinkiminį 
pasižadėjimą ir iš tikrųjų 
darbuotis, kad būtų panai
kintas Tafto - Hartley’o 
įstatymas.

Pareiškimas taip pat at
sišaukė į aukštuosius Dar
bo Federacijos, CIO ir ge
ležinkeliečių unijų vadus, 
kad paskelbtų visuotiną 
darbų sustabdymą visose 
pramonėse ištisoje šalyje. 
Toks visuotinas “stapičius” 
padarytų galingą spaudimą 
Kongresui panaikint Tafto- 
Hartley’o įstatymą ir at
gaivint palankų unijoms 
Wagnerio įstatymą.

Šiame CIO pažangūnų 
veikimo komitete yra Gran 
Oakes, pirmininkas Farmų 
Įrankių Darbininkų Uni
jos; James H. Durkin, pir
mininkas Raštininkų ir 
Profesionalų Unijos; Ab. 
Flaxer, pirmininkas Valdi
nių Darbininkų Unijos; 
Reid Robinson, vice-pirmi- 
ninkas Metalų Kasyklų ir 
Liejyklų Darbininkų Uni
jos, ir vadai penkių kitų 
stambių CIO unijų.

LONDON. — Atbėgėlis 
Čechoslovakijos valdžios 
priešas Vladimir Krajįna 
patraukė teisman sovietinę 
žinių agentūrą TASS, esą, 
už jo “apšmeižimą.” Londo
no teismas atmetė Krajinos 
skundą; pareiškė, jog 
TASS yra Sovietų vyriau
sybės įstaiga, todėl turi di
plomatinę neliečiamybę, ku
rios anglų teismai negali 
kliudyti.

Senatorius Robert A. Taft, 
republikonas-reakcininkas.

Naujausios Žinios
WHITE SULPHUR SPRINGS, W. Va. — Mainie- 

rių Unijos pirmininkas John L. Lewis patvarkė, kad 
jie tik 3 dienas per savaitę dirbtų, kai pasibaigs da
bartinės jų metinės atostogos ir iki bus padaryta nau
ja sutartis su minkštosios anglies kompanijomis.

10 dienų apmokamas atostogas angliakasiai baigs 
ateinantį antradienį, o senoji jų sutartis su kompani
jomis pasibaigė vidunaktį iš birželio 30 į liepos 1 d.

BERLIN..— Karinė Sovietų vyriausybė, sulaikė ke
lis tuzinus amerikinių auto-sunkvežimių, gabenančių 
maistą bei katus'fdaiktus į vakarinę Berlyno dalį. Sunk
vežimiai buvo sustabdyti, kad sovietiniai karininkai 
galėtų patikrinti jų leidimus.

Amerikonų vyriausybė ’' užprotestavo. Sovietai pa
reiškė, jog ir toliau reikalaus tokių patikrinimų.

PITTSBURGH, Pa. — Nesiseka derybos dėl nau
jos sutarties tarp plieno kompanijų ir CIO Plienininkų 
Unijos. Jei kompanijos vis atmes unijos reikalavimus, 
tai gal bus paskelbtas streikas nuo liepos 15 d., kada 
išsibaigs senosios sutarties laikotarpis.

PRAGA. — Amerikiniai korespondentai rašo, kad 
katalikai Zilinos srityj užpuolę Čechoslovakijos polici
ninkus, kurie atvyko suimt veikiančius prieš liaudies 
valdžią kunigus.

Maištą prieš valdžią kursto arkivyskupas Beran’as, 
pagal popiežiaus įsakymą.

WASHINGTON. — Lenkija atšaukė $750.000 vertės 
mašinerijos užsakymus iš Jungtinių Valstijų.

WASHINGTON. — Teisinis kongresmanų komite
tas atrado, jog apsimaskavę fašistiniai kukluksai Ala- 
bamos valstiįoje plaka ir terorizuoja ne tik negrus, 
bet ir nepatinkamus Ku Klux Klanui baltuosius.

WASHINGTON. — Vadinamas prezidentui patarė
jas Bernardas Baruchas kaltino valdžią, būk ji nemo
bilizuoja fabrikų naujam karui.

Teismas prieš Komunistų Vadus Parodo, kaip 
Gręsia Fašizmas, Pareiškė Gilbertas Green

NEW YORK. — Gilbert 
Green, Illinojaus komunis
tų pirmininkas, liudydamas 
apsigynimui f e d e raliame 
teisme, vėl sumušė FBI 
samdytų šnipukų melus, 
būk slaptos komunistų mo
kyklos moko, kaip nuversti 
Amerikos valdžią jėga ir 
prievarta.

Green pareiškė:
— Jėgos ir prievartos pa

vojus gręsia ne iš komunis
tų pusės. Tokiu pavojum

įkalinti 4 Los Angeliečiai 
Už Atsisakvma Šnipauti

LOS ANGELES. — Fe- 
derails teisėjas Peirson 
Hali įkalino Dorothę Hea- 
ley’ienę 18 mėnesių, o tris 
kitus pažangūnus vieniems 
metams už tai, kad jie atsi
sakė išduoti tūlų komunis
tų vardus.

Demokratas senatorius Robert

iš senatoriaus vietos dėl ligos.

grasina fašistėįantis Wall 
Stryto imperializmas. Kad 
fašizmo pavojus didėja šio
je šalyje, tatai parodo ir šis 
teismas prieš komunistų 
vadus.
. Green griežtai užginčijo 
šnipų - parsidavėlių pasa
kas, būk Komunistų Parti
ja palaiko slaptas mokyk
las. Jis įrodė, jog tos mo
kyklos nieko neslepia ir 
viešai skelbia savo pamokų 
programas.

Pasaulinis Unijų Kongresas 
Smerkia Karinius Planus

MILAN, Italija. — Atsi- 
darė Pasaulinės Darbo Uni
jų Sąjungos kongresas - su
važiavimas. Francijos, Ita
lijos ir kitų kraštų unijų 
vadai pasmerkė Atlanto 
paktą ir Marshallo planą, 
kaip karinius Amerikos są-

WASHINGTON. — Kon- 
greso Atstovų Rūmo lėšų 
komitetas dalinai užgyrė 
prez. Trumano siūlymą pa
platinti senatvės apdraudą 
ir beveik padvigubinti se
niams pensijas. Bet tai dai
ne galutinas komiteto nuta
rimas.

Kongresmanų komitetas 
nutarė įtraukt apdraudon 
dar 13 milionų žmonių, ku
riuos dabartinis įstatymas 
atšalina;nuo senatvės pen
sijų. Komiteto nariai žadė
jo siūlyt Kongresui, kad 
vidutinę pensiją pakeltų iki 
40 dolerių per mėnesį. Da
bar gi -ta pensija yra tik 
$25 mėnesiui, vidutiniai 
imant.

Komitetas perša tuojau

Kongresmanai Užgyrė 
Trumano Pasiūlymą 
Namams Statyti

WASHINGTON, — jCon- 
gresmanai 209 balsais prieš 
204 užgyrė prezid. Truma
no pasiūlymą gyvenamiems 
namams statyti su šalies iž
do pagalba miestams ir val
stijoms.

Už pasiūlymą balsavo 
dauguma demokratų, 34 re- 
publikonai ir 1 darbietis 
(Marcantonio).

Pagal šį pasiūlymą, val
džia turėtų per 40 metų 
duoti namų statybai iki 308 
milionų dolerių kąs metai. 
Būtų statoma, esą, nebran
giai parsamdomi namai- 
apartmentai. Per sekamus 
6 metus numatoma pasta
tyti 810,000 tokių butų.

Senatas jau pirmiau už
gyrė panašų planą. Dabar 
senatorių ir kongresmanų 
įgaliotiniai sueis išlyginti 
tūlus skirtumus tarp Sena
to ir Kongreso Atstovų Rū
mo tarimų.

Žuvo Juozas Lutkus, 
Elektron. Inžinierius

CHICAGO. — Beplaukio- 
jant naktį laivuku Michi
gan ežere, nukrito vande
nin ir paskendo Juozas Lut
kus, 40 metų amžiaus, žy
mus elektroniškas inžinie
rius.

Laivuke taip pat buvo 
Bessė Adams, 23 metų mer
gina, ir tūlas Dominic Si
ragusa. Jie tvirtina, kad 
Lutkus pats ežeran nukri
to.

Bessė nuėjo policijon, 
kad ją ištirtų tam tikru 
moksliniu prietaisu, kuris 
vadinamas “melo atidengė- 
ju.” Prietaisas patikrino, 
kad Bessė nemeluoja apie 
Lutkaus nuvirtimą nuo lai- 
vuko.

mokslus su Anglija ir ki
tais bendrais.

padidint iki 3 nuošimčių 
taksus darbininkams į se
natvės fondą; tiek pat pa
kelti taksus ir samdyto
jams. Toliau dar būtų didi
nami įmokėjimai į senatvės 
pensijų fondą. Dabar dar
bininkai ir samdytojai mo
ka po 1 nuošimtį, atskaito
mą pagal darbininko algą.

Komitetas atmetė Tru
mano pasiūlymą pradėt se
natvės pensiją mokėt mote
rims nuo 60 metų amžiaus; 
paliko tą patį pensijų am
žių joms, kaip ir vyrams, 
pradedant nuo 65 metų.

Senato vadai ketina tik 
po naujų metų pradėt svar
styt sumanymą dėl senat
vės pensijų gerinimo.

Norėdama Sulaužyt Streiką, 
Valdžia Įkaitino Bridgesą

MILWAUKEE. — Gene- 
ralis Jungtinių Valstijų 
prokuroras Thomas Clark 
pripažino, jog patraukė tei
sman kovingą CIO Laiva- 
krovių Unijos vadą Harrį 
Bridgesą, kad valdžia galė
tų lengviau sulaužyti Ha- 
wajų laivakrovių streiką.

Thomo Clarko “teisingu
mo” departmentas reika
lauja įkalint bei Australi
jon deportuot Bridgesą dėl 
to, jog Bridges “melagin
gai” išgavęs Amerikos pi
lietybę, užsigindamas, kad 
jis priklausęs Komunistų 
Partijai.

Ginčai Džiūrėje apie 
Coplonaitės “Šnipystę”

WASHINGTON. — Fe- . 
deralė džiūrė vis dar ginči
jasi (šiuos žodžius rašant), 
ar Juditha Coplon’aitė, bu
vusi valdžios raštininkė, 
bandė išduot valdinius “se
kretus” sovietiniam inžinie
riui Valentinui Gubičevui.

Teisme Coplonaitė sakė, 
kad jokios šnipavimo inten
cijos neturėjo, o tik sau pa
sižymėjo kai kurių valdinių 
popierių turinį kaipo me
džiagą dėl knygos, kurią ji
nai rengiasi rašyti.

Teisėjas davė patvarky
mą nesusitariantiems džiū- 
rimenams, kad jie tiktai 
spręstų, ar Coplonaitė ban
dė šnipauti ar rinko me
džiagą savo knygai.

Kinų Tautininkai Jankių 
Bombomis Nužudė 200

ŠANGHAI, Kinija. — 
Pranešama, kad Kinijos 
tautininkai, vartodami tris 
amerikinius bombanėšius ir 
jankių bombas, užmušė 
bent 200 civilinių žmonių 
Šanghajuje ir sužeidė 400. 
Tos bombos kliudė tik vie
ną Liaudies Armijos karei
vi-

Šanghajus yra liaudinin
kų - komunistų užimtas.

ORAS. — Giedra, nešalta.



LAISVE
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BĮ 

The Laisvė, Ine. 
Every day except Sundays and Holidays 

Established April 5, 1911 
«7 LORIMER STREET, BROOKLYN 6, N. Y. Tel. STagg 2-3878

President, GEORGE WARES; Secr.-Treasurer WILLIAM CHAPELS 
Editor, ROY MIZARA

SUBSCRIPTION RATES
United States, per year $7.00 Canada and Brazil, per year $8.00
United States, per 6 months $3.75 Canada and Brazil, 6 months $4.00
Brooklyn, N. Y., per year $8.00 Foreign countries, per year $9.00
Brooklyn, N. Y. per 6 months $4.00 Foreign countries, 6 months $4.50

Darbininkų Vargai ir Unijy Vadai

Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office at 
Brooklyn, N. Y., under the Act of March 3, 1879.

Apgavingas Raminimas Darbininkų
Amerikos Darbo Federacijos “Weekly News Service” 

paduoda sutrauką Federacijos raporto apie Amerikos 
ekonominę padėtį. Antgalvis uždėtas toks: '‘Federacija 
suranda, kad krizė beveik negalimas daiktas; tyrinėji
mas atidengia ekonominius saugumo faktorius.”

Federacija suradus, kad dirbančiųjų darbininkų skai
čius dar vistiek 12,000,000 didesnis, negu buvo prieš karą.

Industrinė gamyba vistiek dar 75 procentais aukštes
nė už prieškarinę gamybą.

Unijos palaiko darbininkų aukštas algas ir kontraktai 
su samdytojais apsaugo algas nuo nu kapoj imu.

Nedarbo apdrauda padeda darbininkams nors laikinai 
turėti įplaukų, netekus darbo. •

Žemės ūkio produktų kainos apsaugomos valdžios. 
Bankų indėlius taip pat apsaugo valdžia.

Namų statyba šiemet tokiam pat aukštyje, kaip buvo 
pernai.

Valdžia išleidžia daugiau kaip 40 bilijonų dolerių.
Vartotojų įplaukos tik 4 procentais mažesnės šiemet, 

negu pernai.
Tai viską sudėjus krūvon, girdi, susidaro tvirtas mūsų 

šalies ekonominis stovis. Krizės pavojaus nesimato!
Bet tame pačiame laikraštyje surandame, kad šiemet 

bedarbių armija didesnė 1,500,000, kad šiemet tik per vie
ną gegužės mėnesį iš darbo tapo išmesta 320,000.

Šis Federacijos raportas yra niekas daugiau, kaip ap
gavingas Amerikos darbininkų migdymas ir raminimas. 
Jis pasitarnaus tik samdytojams. Juo mažiau darbinin
kai galvos apie krizę, juo ilgiau jie miegos ir nesirūpins 
apsisaugojimu nuo kylančios ekonominės audros, tuo jie j 
bus silpnesni, kai toji audra pradės juos blaškyti visu 
smarkumu.

Atsiminkime prieškarinę krizę. Ji neatėjo vieną dieną. 
Ji vystėsi palaipsniui. Ir tuomet buvo visokių ramintojų. 
Juk prezidentas Hooveris giedojo apie negirdėto pralo- 
bimo gadynę, kuomet jau milijonai darbininkų vaikštinė-
jo be darbo. Ėmė daug laiko darbininkams pabusti ir pa
matyti tiesą. Daug mėnesių prabėgo, kol bedarbiai su
prato apgavystę ir komunistų vadovybėje pradėjo orga
nizuotis į bedarbių tarybas. Milijonai darbininkų skau
džiai nukentėjo tik todėl, kad klausė Hooverio ir kitų 
apgavingų apaštalų.

Reikia tikėtis, kad šį sykį bedarbiai nepadarys tos 
klaidos. Reikia tikėtis, kad bedarbių judėjimas prasidės 
daug anksčiau.

Amerikos Lėktuvais ir Bombomis
Čiango klika pereitą antradienį iš lėktuvų numetė ant 

Šanghajaus keletą bombų. Bombos pataikė į tirštai ap
gyventą darbininkų distriktą. Sprogimas buvo baisus. 
Sugriauta daug namų ir užmušta bei sužeista daug žmo
nių.

Per radiją pranešė, kad lėktuvai buvo Amerikos ir kad 
tos bombos, kurios sprogo, taip pat buvo Amerikos dar
bo ir Amerikos valdžios dovana Čiang Kai-šekui. Taigi, 
už šitą Kinijos žmonių kraujo liejimą tiesioginę atsako
mybę pasiima šios šalies valdžia ir žmonės. Atsakomy
bė yra valdžios, kad ji suteikė Čiangui karo ginklus ve
dimui civilinio karo; žmonių atsakomybė, kad jie nepa
stojo kelio tam valdžios žygiui. Kariniai lėktuvai buvo 
duoti aiškiai karo vedimui prieš Kinijos žmones. Nie
kam kitam tų lėktuvų nereikėjo. Tai puikiai žinojo pre
zidentas Trumanas ir jo valstybės sekretoriai Byrnes ir 
Marshall.

Abu pastarieji karai bu
vo Amerikos kapitalistams 
rugiapiūtė. Jie dešimtimis 
bilijonų dolerių pasidarė 
pelno. Kas jiems, kad kitur 
degė miestai, kad žuvo mi
lijonais žmonės!

Karui pasibaigus jie sten
giasi palaikyti įtemptą pa
saulinę 'padėtį — “Šaltąjį 
karą,” “Marshallo planą,” 
“Trumano mokslą,” “Ber
lyno klausimą” ir t.t. Tur
čių reikalus ginanti spauda 
atvirai šaukia už karą, už 
metimą atominių bombų, 
apie “pavojų Turkijai,’’ 
apie tai, būk “Amerikai yra 
pavojus.”

Po priedanga šios skan
dalingos uždangos eina pa
siutęs ginklavimasis. Oriai- 
vyno komandieriai' reika
lauja 21,000 karo lėktuvų 
taikos laiku. Karo laivyno 
komandieriai — 2,500 karo 
laivų ir 750,000 jūreivių. 
Armijos vadai — 1,500,000 
vyrų armijos. Kongresma- 
nai ir senatoriai vienas su 
kitu lenktyniuoja, katras 
pasakys kariškesnę kalbą, 
katras suras “Amerikai di
desnį pavojų.” Ir to sėkmė
je į vienus metus grynai 
karo reikalams paskirta 
penkiolika bilijonų dolerių! 
Tai reiškia, kad iš kiekvie
no valstybės dolerio įplau
kų 36 centai eina grynai 
karo reikalams, o jeigu 
priskaityti ir kitas karines 
išeigas, tai net 75 centai!

Tūkstančiais gamina nau
jus karo lėktuvus, kanuo- 
les, tankus, visokius kari
nius įrengimus. Iš to gink
lų ir amunicijos gamintojai 
kraunasi didžiausius pel-; 
nūs. Ar žinote, kad 19481 
metais Amerikos fabrikan

Dvasininkams Politinių Ragų Aplaužymas
Niekas nė nekalba apie uždarymą bažnyčių Lenkijoje, 

Čechoslovakijoje, Rumunijoje ir Vengrijoje. Niekas ne
kelia klausimo, kad būtų uždrausta žmonėms tikėti ir 
melstis. Visose tose šelyse įvesta pilniausia religijos lais
vė. Čechoslovakijoje ir Vengrijoje netgi demokratinės 
valdžios tebemoka kunigams algas.

Bet ten eina įtūžęs dvasininkų sukilimas prieš tas vy
riausybes. Kodėl? Ko dvasininkai, tai yra, katalikų baž
nyčios hierarchija, nori ir reikalauja?

Jie nori, kad jų rankose būtų paliktas jaunimo švieti
mas ir auklėjimas. Jie nori, kad šalies civiliniai įstaty
mai jų nepaliestų. Jie nori, kad valdžia klausytų jų, o 
ne jie valdžios. Jie nori pasilaikyti dvarus. Jie nori baž
nyčią ir sakyklą panaudoti priešvaldiškai, priešvalsty- 
Jbiškai propagandai.

Bet kaip tik to negali toleruoti jokia pažangi žmonių 
valdžia. Politiniai ragai dvasininkams turi būti aplau
žyti ir bus aplaužyti. , ,

tai turėjo net $34,000,000,- 
000 pelno! Gi Antrojo Pa
saulinio Karo išvakarėse, 
tai yra, taikos laiku — 1937 
metais jie turėjo tik $6,- 
200,000,000.

Tai ant keno pečių gula 
ta našta? Ant darbininkų! 
Taksai dideli. Kainos ant 
gyvenimo reikmenų nuola
tos kyla. Nuo 1945 iki pa
baigos Ii948 metų, pragyve
nimo reikmenų kainos pa
kilo ant 37 procentų.

Kad Amerikos darbo 
žmonių ir smulkių vertelgų 
gyvenimas labai pasunkėjo, 
tą pripažino ir prezidentas 
Trumanas sausio mėnesį, 
kada jis raportavo Kongre
sui, kad piliečių įdėliai į 
bankus labai sumažėjo. 
Kaip darbininkai dės pini
gus į bankus, kad algos 
vargiai užtenka ant rau
dos, maisto, apsirengimo ir 
kitu reikmenų. C- V

Darbe baisi paskubos sis
tema visur įsigali. Bedarbė 
'kas mėnesis vis daugiau 
auga. Dabartiniu laiku 
mūsų šalyje yra ne mažiau, 
kaip 5,000,000 darbininkų ir 
darbininkių be darbo. Net 
reakciniai Amerikos Darbo 
Federacijos ir CIO vadai 
pripažįsta, kad apie 11,000,- 
000 yra ne pilnai dirbančių 
darbininkų. Tai vaisius ka
pitalistinės darbo žmonių 
išnaudojimo tvarkos ir 
.Trumano politikos.

Ką gi daro darbo unijų 
vadai? Kaip ADF, taip ir 

ČIO vadai lenktyniuoja su 
reakcija kampanijoje prieš 
komunistus. Jie nesiskaito 
su darbininkais. Net kapi
talistinis “The Pittsburgh 
Press” štai kaip rašė:

“Tarpe unijų vadų viršū
nių eina kova už viešpata
vimą ...' Eiliniai nariai šioj 
kovoj vaidina tokią pat ro
lę, kaip ir piliečiai laike rin
kimų kovoj tarpe demokra
tų ir republikonų. Jie pa
prasti žaislai... Aukšti 
unijų vadai nariams paža
da daug, kad gauti jų bal
sus.”

Fordo darbininkų strei
kas prieš paskubos sistemą 
aiškiausiai parodė, kad Au
tomobilistų Darbininkų 
Unijos vadams Reuteriamš 
nerūpi darbininkų reikalai.

Laike pereitų metų rin
kimų, kaip ADF, taip CIO 
vadai ėjo už kapitalistų 
partijų kandidatus, puolė 
velionio Roosevelto draugą 
Wallace ir Progresyvių 
Partijos kandidatus.

Tarptautinėj politikoj tie 
unijų vadai eina su karo 
kurstytojais. Jie įsijungė į 
imperialistų propagandos 
vežimą niekinimui Tarybų 
Sąjungos. Jie net Jungtinių 
Tautų organizacijai skun
dą davė, būk Tarybų Sąjun
goj yra dešimt milijonų 
“verstino darbo darbinin
kų.” Kada Sovietai parei
kalavo, kad pasaulinės dar
bininkų unijos išrinktų ko
misiją ir ištirtų visame pa
saulyje darbininkų darbo, 
gyvenimo, bedarbių sąly
gas, tai tie unijų vadai iš-

ŽINIOS IŠ 
Tarybinės Bibliotekininkystes 

Parod a
KAUNAS, geg. 18 d. — 

Valstybinė centrinė bibliote
ka čia surengė tarybinės bi
bliotekininkystės parodą. Pa
roda apėmė marksizmo - le
ninizmo klasikų pasisakymus 
apie bibliotekas, tarybinės bi
bliotekininkystės raidą. Bu
vo eksponuota naujausioji 
ta ry b i n ės b i b 1 i ote k i n i n kystės 
literatūra, bibliotekininkystės 
technikos pavyzdžiai, paro
dyta atskirų mokslinių bei 
masinių tarybinių bibliotekų 
veikla.

Nuotraukų parodai atsiuntė 
didžiausios mūsų šalies biblio
tekos — Valstybinė Lenino 
vardo biblioteka Maskvoje ir 
Viešoji Saltikovo - Ščedrino 
vardo biblioteka Leningrade. 
Iš lietuviškų tarybinių biblio
tekų gausiais eksponatais pa- 
vąizduota Lietuvos TSR Vals
tybinės centrinės bibliotekos, 
Ukmergės, Rusnės, medicinos 
mokslinės bibliotekos Vilniu
je, Kauno Valstybinio univer
siteto ir kitų mokslinių bei 
viešųjų bibliotekų veikla. Iš 
viso parodoje buvo išstatyta 
daugiau kaip 700 eksponatų.

J. Rimantą.}.

Priešgaisrinė Propaganda
ROKIŠKIS, geg. 18 d. — 

Miškų ūkis ėmėsi eilės prie
monių apsaugoti miškus nuo 
gaisrų. Padarytos priešgais
rinės pakelių juostos, aparta 
eilė spygliuočių jaunuolynų, 
išvalytos kirtavietės ir kt.

Taip pat vedamas aiškina
masis darbas su moksleiviais, 
pasakojama apie miškų ap-

vien su stambiais turčiais 
tą reikalavimą atmetė.

Jie užgiria karo interven
ciją Graikijoje. Jiems neap
eina, kad Graikijoj monar
cho - fašistai žudo 'demo
kratus, unijų vadus, tūks
tančiais ištremia ant salų ir 
badu numarina.

’ Jie užgiria ..imperialistų 
politiką Europoj ir Vokie
tijos suskaldymą. Jie siekia 
suskaldyti Pasaulinę Darbo 
Unijų Federaciją, kuri tu
ri apie 70,000,000 narių. Jie 
išstoja prieš liaudies demo
kratines respublikas ir jun
giasi su Mikolaičikais ir 
Nagiais.

Bet Amerikos darbinin
kai vis aiškiau mato ponų 
Green’ų ir Mtirray’ų išda
vikišką politiką. Ohio vals
tijoj 16-kos unijų konferen
cija pasmerkė Marshallo 
planą ir unijų vadus už jo 
rėmimą. Vakarinių valsti
jų laivakroviai, maisto ir 
tabako darbininkų unijos, 
apimančios šimtus tūkstan
čių darbininkų, atsisakė ei
ti reakcijos keliu, išvien su 
raudonbaubiais; kailiasiu- 
viai ir daugelis kitų unijų 
supranta, kad karo politika 
yra žalinga taikai ir bend
rai Amerikos žmonėms.

Kongrese už Taiką, Pa
ryžiuje, labai teisingai pa
reiškė mūsų šalies atstovas 
Donald Henderson:

“Eilinis amerikietis ne
nori karo, o ypatingai karo 
prieš Tarybų Sąjungą. Jis 
nepamiršo, kad jo sūnūs li
kosi gyvi ir jo namas pasi
liko čielas tik todėl, kad 
drąsi Sovietų Armija ištaš
kė vokiečiu fašistu arini j-a.”

Vai. Sūnus.

LIETUVOS
Į saugojimo priemones nuo 
(gaisrų. šiame darbe geriau
siai pasirodė Kamajų girinin
kija, kuri surengė priešgais
rinėmis temomis pasikalbėji
mus su Kamajų, Panemunė
lio, Jūžintų ir Ragelių valsčių 
mokyklų mokiniais.

St. Jurėnas.
★ ■£■ ★ ' 

Tabako Fabriko 
Mechanizacija

VILNIUS, geg. 18 d— Dar 
pernai pradėta Vilniaus taba
ko fabriko mechanizacija. 
Buvo sumrhtuotos keturios 
automatinės dėžučių ir įpoka- 
vimo mašinos. Dabar čia gau
ta iš Charkovo dar viena įpo- 
kavimo mašina, kuri per parą 
sudės iki 800,000 štukų pa
pirosų.

Mechanizacija vyksta ir ki
tuose skyriuose. Greitu lai
ku pradės veikti cigarečių 
mašina. Per pamainą .ji ga
lės jų pagaminti iki 480,000 
štukų. Baigiamas montuoti 
pokelių spausdinimo ir štan- 
savimo aparatas. Ši mašina 
per parą išleis iki 120,000 eti
kečių. Jos įvedimas gamybon 
fabrikui suteiks apie 305,000 
rublių ekonomijos. Iš Char
kovo gauta 'taip pat mašina, 
kuri mundštukinį popierių 
nuo rulono vynioja.ir supjaus
tė į įvairaus pločio juostas. 
'Anksčiau šis darbas, lygiai 
kaip ir etikečių gamyba, vyko 
popieriaus Įmonėse. Baigia
mas taip pat įrengti tabako 
purenimo agregatas su oro 
siurbliu. Šis agregatas pa
keis iki šiol vykusi darbą 
rankomis mechaniniu ir para
duos 16 žmonių darbą. Prie 
gilzų mašinų bus įtaisyti au7 
tematai, kurie, plyšus popie
riui ar įvykus kokiam kito
kiam defektui, automatiškai 
sustabdys mašiną. <
‘Fabriko mechanizacija da-, 

linai bus baigta šį’ mėnesį sy
kiu su kapitaliniu remontu.

Neraliuotas Nulietuvinimas
Rašo JONAS MOLIS

Gyveno kartą... Prasi
deda pasakos. Mes pasaky
sime stačiai: buvo toksai 
kvaištelėjęs bernas. Jis tu
rėjo paprotį kalbėtis pats 
su savimi. Eina gatve ir 
pats sau klausimus stato ir 
pats į juos atsakinėja. Vie
nas praeivis paklausė jo: 
“Su kuo tamsta kalbiesi?”
— Su protingu žmogumi!
— atsakė bernas.

Mums matosi, kad ir Bro
nys Raila kalbasi su... 
protingu žmogumi, — pats 
su savimi. Jau kuris metas 
pastebėta, kad Raila metėsi 
į filozofiją ir aukštąją poli
tiką. Kas galėjo manyti, 
kad iš to, kadaise, simpatiš
ko bernelio, bernelio, kuris 
žavėjosi progresyvia minti
mi, demokratijos ir socializ
mo laimėjimais, išeis pats 
su savimi kalbąs “didvy
ris?” Argi jį galėjo tiek pa
veikti tautininkų lovys?

Šių dienų- Bronys Raila 
pradėjo pranašauti ir mo
kyti. Jis pranašauja karus 
ir pavietres, ir, pats su sa
vimi kalbėdamasis, moko 
visu kontinentu lietuvius? 
Š. m. Vienybės (Brookly- 
no) 19 N r., “moksliškai” 
paaiškinęs senso ir nonsen
so reikšmę ir pacitavęs “ga
na sunkiais žodžiais sure
daguotą” krikdemų blokb 
politinę pažiūrą, Raila, lyg 
“etero dvelkimas” žodžiais, 
švystelėjo: “jeigu koks 
‘šliuptarnis’ pradėtų rašyti 
organiškas deklaracijas su 
specifinėmis integracijomis, 
specialiu traktavimu ir se- 
p e r a t i niu autonomizmu, 
jog...” Koks stiliaus pa
prastumas, ir kaip jis leng
vai bus Amerikos lietuvio 
darbininko suprastas! Pa- 
lengvėl užmiršime kalbėti 
lietuviškai...

Išvadinęs pažangesnius 
lietuvius “šliuptarniais” — 
Raila, toj pačioj Vienybėj 
20 Nr., imasi “nulietuvini
mo” darbo: “Lietuviai ko
munistai niekad negalėjo ir 
ypač dabar negali būti lai
komi lietuviška srove., tik 
yra akli svetimo imperia
lizmo gynėjai”...

Būtų gera, kad kitą kar-. 
tą Raila, kalbėdamasis su I

“protingu žmogumi,” nepa
mirštų ir kitų tautų, — 
“nufrancūzinti,” “nuang- 
linti,” “nuamerikoninti,” 
“nukininti,” “nulenkinti” ir 
taip ištisus milijonus, gi 
“nulietuvinti” pats save, 
krikdemus, tautininkus-fa- 
šistus. Kiek mums žinoma, 
Raila buvo ir yra “tik ak-’ 
las svetimo imperializmo 
gynėjas.” Gi tautininkai-fa- 
šistai yra svetimos ideolo
gijos pasekėjai, reiškia, ir 
jie ne lietuviai. Krikdemai 
privalo aklai klausyti Ro
mos “neklaidingojo švento
jo sosto” įsakymų — jie 
taip pat ne lietuviai, ypač 
“jų vadovai (kunigai) yra 
galutinai save išbraukę iš 
lietuvių tautos tarpo.”

Gal Raila sau kalbės, 
kad tie “karžygiai” — pul
kininkai ir generolai, kurie 
skubėjo lietuvių kariuome
nę “perorganizuoti” ir sto
jo Hitlerio imperializmui 
kelti ir tą imperializmą 
gindami, apgaulingai su
žlugdė visuose, Hitlerio už
mačioms reikalinguose, Eu
ropos- kampuose geriausių 
lietuvių batalijonus, kad 
tik jie yra vieninteliai lie
tuviai ir šiandien Dėdės 
Šamo krašte, šelpiami nu- 
lietuvintų “šliuptarnių” ir 
kitų lietuvių — gali aud
ras sėti.

Lengva būtų Railai nu
lietuvinti Krupavičių su 
Sidzikausku, taipgi visą 
VLIKa su veiksniais, nes 
jie, eidami prieš lietuvių 
liaudį, yra “tik akli sveti
mo (Railai gerai žirfomo) 
imperializmo gynėjai!” Bet 
nelengva bus Railai nulie
tuvinti tuos šimtus tūks
tančių lietuvių, kurie siekia 

į mokslo lietuviškuose Vil
niaus ir Kauno universite- 
i tuose, kurių žygiuos skam
ba lietuviška daina, kurie 
(tinka kapitalo veršiams ar 
ne) tvarko savo ūkį ir pra
monę socializmo pagrin
dais. Nelengva bus Railai 
nulietuvinti ir tuos “šliup- 
tarhiais” išvadintus pažan
gius, progresyvius Ameri
kos lietuvius. Tai — realy
bės sensas. Gi realybės spe
cifinės iliuzijos egzilyje — 
nonsensas.

Crippso reikalavimus. Tą patį, aišku, darys ir kitos Bri
tanijos imperijos šalys.

Kas pasidarė? Kodėl šis sukilimas iš anglų pusės?
Anglijos valdžia atsidūrė bėdoje. Ji mano, kad Mar

shall Planas Angliją varo į skylę. Jos rinkas paveržia 
Amerikos kapitalas. Ji negali laisvai su kitomis šalimis 
prekiauti, nes Marshall Planas varžo. Ji gali kitur daik
tus pirkti tik Amerikos doleriais, o tie doleriai baigia iš
sisemti. Jos auksas irgi baigia ištirpt. Ji nori, kad ji ga
lėtų laisvai su savo imperijos šalimis susitarti ir užkirs
ti kelią Amerikos prekybai. Bet Amerika tam priešinga.

Štai Anglijos “sukilimo” priežastis. Kaip toli šis “su
kilimas” eis ir kuomi pasibaigs, ateitis parodys.

WASHINGTON. — Pra
eitą mėnesį buvo 450. strei
kų šioje šalyje, kaip prane
šė valdinis Darbo Statisti
kų Biuras.

Charles BlumentaI, narys 401 lokalo, United Electric
al, Radio & Machine Workers unijos (CIO), veikda

mas pikietininku eilėje, rodo, kodėl jis yra streike 
prieš Singer Sewing Machine Co. Elizabeth, N. J.

Bluhiental, kaip matome, prarado ten savo rankos 
pirštą. z (C

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Penkt., Liepos 1, 1949

Marshallo Šalių Sukilimas
Paryžiuje susirinko Marshallo Plano “duona” gyve

nančių valstybių atstovai. Jungtines Valstijas atstovau
ja prezidento pasiuntinys Harriman. Radijo komentato
riai kalba, kad šis susirinkimas bus labai kritiškas. Į su
sirinkimą .pribuvo Anglijos atstovas Cripps, pasikaustęs 
didelei “kovai.” Jis kovos prieš Ameriką! Australijos at
stovas pareiškė, kad jis visomis keturiomis parems visus



Konst. Jasiukaičio 
Kūryba

B. PRANSKUS
(Tąsa)

Tai inteligento liumpen- 
proletaro vaizdas, kuris 
šiandien dar šiaip taip dir
ba. ir tvarkosi, o rytoj jau 
atsidurs visuomenės apačio
se, nes kovoti drauge su or
ganizuota darbininkų klase 
jis nemoka ir nelinkęs dėl 
savo “ponaitiškos” padėties.

Kuo greitu laiku gali 
virsti toks “ponaitis,” K. 
Jasiukaitis pavaizduoja ki
toj apysakaitėj “Žmogus.” 
Tai jau valkata iš principo, 
nepripažįstąs darbo. “— 
Dirbk, jei tau tinka. Jei ki
li gali tinginiauti, ir aš tu
riu teisę nedirbti,” — at
kerta jis. Nepripažįsta jis 
ir labdarybės, sušelpimo. 
Imdamas jam paaukotus 
rūbus, jis atsako: “— Ne
manykite, kad aš jums ma
lonę darau, priimdamas 
tuos niekniekius, ne. Jūs 
man malonės nedarote, aš 
jums. Aš esu žmogus, nepri
pažįstąs jokių malonių.” 
(141 pusi.).

Pagaliau, pilnumo dėlei, 
negalima nepaminėti dar 
vienos K. Jasiukaičio šio 
laikotarpio a p y s a k aitės 
“Ačiū tau, viešpatie!” Joje 
pavaizduojamas kepyklos 
savininkas, kraunąs sau 
turtus darbininkų išnaudo
jimu ir kartu labai pamal
dus ir dievobaimingas pir
klys, kuris mažiausia proga 
negali nepadėkoti dievui už 
pelningą gyvenimą. Apysa
kaitė aštriai pajuokia ir de
maskuoja šį krikščionišką 
savininkų pamaldumą, pa
dedantį jiems krauti turtus, 
svetimą bet kokiai artimo 
meilei, jei tai neteikia pel
no. Greta “Ašies,” tai irgi 
yra vienas ryškesnių to me
to antiklerikalinių ir anti
religinių demokratinės lite
ratūros kūrinėlių, atsklei

LAISVES PIKNIKAS

džiąs klasinę to buržuazijos 
religingumo esmę, jo veid
mainiškumą.

Suvedus draugėn K. Ja
siukaičio 1902 — 1908 me
tų apysakaičių apžvalgą, 
galime dar kartą konstatuo
ti ir pažymėti jų revoliuci
nį demokratinį tematinį ir 
idėjinį įvairumą ir aštru
mą, jų didelį socialinį kon
trastingumą, jų griežtą 
buržuazinės — dvarininkiš- 
kos santvarkos kritiką, jų 
revoliucinį agitacinį patosą, 
ir kartu jų schematingumą 
bei nuosaikios proletarinės 
socialistinės idėjinės linijos 
stoką, kuri žymėtų K. Ja
siukaičio kūrybą kaip prole
tarinės ideologijos išraišką. 
Visos šios K. Jasiukaičio šio 
laikotarpio kūrybos ypaty
bės pasireiškia ir pačiam 
žymiausiam šio laikotarpio 
jo kūriny, vainikuojančiam 
visą šį periodą, būtent jo 
dramoje “Alkani žmonės.”

Parašyta neabejotinoj M. 
Gorkio kūrybos idėjinėj ir 
žymia dalim tematinėj įta
koj, drama “Alkani žmonės” 
turi savy dvi pagrindines 
temas, kurios eina tarp sa
vęs susipynusios, papildyda- 
mos ir paryškindamos vie
na kitą. Pirmoji, akivaiz
desnė tema — tai smulkia
buržuazinių miesto gaivalų 
— amatininkų smukimo, 
proletarizacijos tema, su vi
somis lydinčiomis tą prole- 
tarizaciją pasekmėmis — 
nedarbu, girtavimu, šeimos 
irimu, prostitucija, maišta
vimu prieš tiesiogius savo 
skriaudėjus ir t.t. Šitą temą 
pažymėjo bene pirmoji “Al
kanų žmonių” recenzente 
Pl(eirytė), kai tik drama 
pasirodė, taip ją charakte
rizuodama :

“Alkani žmonės,” tai fo
tografija kiekvienos iš anos

Kenneth McKellar iš Tennessee, senatinio paskyroms 
komiteto pirmininkas (kairėje), išklausęs Economic 
Cooperation Administracijos (EC A) viršininko Paul 
G. Hoffman’o grasinimo rezignuoti, jeigu tai Įstaigai 
neduos daugiau pinigu, nasakė, “būtų gerai, kad tu 

rezignuotum.”

didžios bedarbių minios šei
mynos gyvenimo, tai aukos 
dabartinės beteisės visuo
menės tvarkos. Kiekvienas 
tipas gyvai išplėštas iš gy
venimo bangų.”

Antroji tema, kur “Alka
nuose žmonėse” personifi
kuojama svarbiausia inteli- 
gentinio proletaro Juozo Bi
ručio ir gydytojo vaizduose, 
yra inteligentijos dalyvavi
mo revoliucinėj kovoj tema, 
jos maištingo protesto ir 
nusivylimo atskleidimas. 
Imamos kartu, šios temos 
įprasmina viena kitą: inte
ligentijos revoliucingumas 
remiasi kova prieš tų “al
kanųjų žmonių” išnaudoji
mą ir skriaudas, o Biručio 
samprotavimai ir kalbos 
įprasmina ir išaiškina tų 
“alkanųjų žmonių” sociali
nę padėtį.

Plačiau ir nuodugniau 
dramoje atskleidžiama, be 
abejonės, pirmoji tema. 
Kurpiaus Adomo Ambraso 
šeimos likimas, jei ir pa
rodomas kiek schematiškai, 
sutirštintom spalvom, bet 
savo esme yra gana sociališ- 

kai tipingas buržuazinės 
santvarkos reiškinys. Smul
kieji amatininkai kapitalis
tinėj santvarkoj nulemti žū
ti ar pereiti į proletariato 
eiles. Pastarąjį kelią nuro
do kurpiui Ambrasui ir Bi
rutis :

“Ant fabriko nėra ko 
pykti. Eik ir prieš mašiną 
kepurę nusiimk! Ateity ji 
bus tavo penėtoja, teisinga 
ir tikra draugė. Mesk savo 
kurpalius į krosnį ir eik 
prie mašinos, kur milijonai 
tavo bendrų triūsia, neatsi
turėsi tu prieš kūjį ir garą! 
Fabriko nebijok, ne jis tau 
ištraukia iš burnos paskuti
nį kąsnį, bet tie, kurie tuos 
fabrikus sugrūdo į savo ki
šenes ir dabar juos ap
gniaužę valdo!” (264 pusi.).

Birutis rodo ir kovos ke
lią šiems proletarėjantiems 
amatininkams:

“Jei. turi dar jėgų, pasi
šauk savo bendrus, tokius 
perbadėjusius, kaip ir tu, ir 
eik griauti pasaulį, nieko, 
nieko nesigailėk! Griauk, 
griauk, kol akmens ant ak- 

imens nepasiliks, kol vėjas 

jo dulkių neišnešios,,o pas
kui savo galingomis ranko
mis sutversite, ką tik norė
site!... (263 pusi.).

Bet, žinoma, šitoks kelias 
į sąmoningo kovojančio pro
letariato eiles — Ambrasui 
jo buities ir sąmonės laips
nyje dar nepriimtinas ir ne
pasiekiamas. Jis eina pa
laipsnio smukimo keliu, 
malšinimo savo skurdo ir 
vargo degtinėje, kas dar la
biau greitina jo smukimą ir 
šeimos irimą, pakrikimą. 
Dramoje visi šie smukimo 
laipsniai ryškiai atskleidžia
mi, ir jie sudaro svarbiaus- 
sią dramos vertę. Iš pra
džių dar pardavinėja šio
kius tokius baldus, rūbus, 
įrankius, o žmoną ir dukte
rį verčia dirbti sunkiausius 
ir juodžiausius (skalbėjų, 
grindų plovėjų ir t.t.) dar
bus, jos netenka sveikatos ir 
uždirba skatikus. Toliau iš
meta iš buto ,visą turtą pai
ma už skolas, šeima pakrin
ka. Dar toliau — tėvas per
eina į valkatų eiles, duktė 
tampa prostitute, visiškai 
netenka vilties pakilti, po 
ko belieka arba nusižudyti, 
arba paskęsti gyvenimo 

I dugne. Pakeliui K. Jasiu
kaitis demaskuoja ir buržu
azinės labdarybės veidmai
niškumą (ponių vaizdai), 
namų savininkų ( Mazure- 
vičiaus) ir visokių verteivų 
(Marcijonas) negailestingą 
naudojimąsi tokių “alkanų 
žmonių” vargu ir skurdu. 
Agnieškos vaizde parodo
mas taip pat tikrosios bur
žuazinėj visuomenėj prosti
tucijos šaknys, buržuazijos 
ištvirkimas, visokių jaunų 
ir senų ponų naudojimasis 
neturtingų merginų savęs 
pardavinėjimu dėl duonos 
kąsnio. Ir šiuo reikalu so
cialini reiškinio išaiškinimą 
ir suprasminimą K. Jasiu
kaitis įdeda į Biručio lūpas:

“Agnieška, kol pasaulyje 
bus alkani ir sotūs, kol žmo
nija dalysis į dvi veisles — 
turčius ir pavargėlius, joki 
pamokslai, gėdinimai, pa

niekinimai nesudegina į pe
lenus ištvirtikimo, toksai 
pasaulis be ištvirkimo nega
li gyventi! O jūsų nekęsti, 
jūsų, neišvengiamų to pra
garo aukų, gali tik ištvirkė
liai ir aklieji..” (279 pusi.). Į

Tokiu būdu, ^pirmoji —į 
“alkanųjų žmonių” — te
ma dramoje “Alkani žmo
nės” parodyta gana gyveni
miškai teisingai, nors, kaip 
ir visa K. Jasiukaičio kūry
ba, — irgi daugiau ar ma
žiau schematiškai. Savo 
“alkanųjų žmonių,” skriau-' 
ūžiamųjų ir pažemintųjų 
parodymu, esamosios bur
žuazinės santvarkos žaizdų 
nunuoginimu ir kritika K. 
Jasiukaičio drama “Alkani 
žmonės” buvo žymiausias 
kūrinys visoj to laikotarpio 
lietuvių literatūroj. Ne be 
reikalo ji buvo susilaukusi 
dideliausio populiarumo 
progresyvių, demokratiškų 
scenos mėgėjų tarpe ne tik 
anais metais, bet ir vėliau 
buržuazinės Lietuvos lai
kais.

Mažiau gyvenimiškas ir 
"prieštaringesnis yra dra- 
moie Juozo Biručio vaizdas 
ir bendrai antrosios — in
teligentijos temos išvysty
mas.

Jau ir iš anksčiau cituo
tų Biručio replikų ir sam
protavimų jį galima būtų, 
charakterizuoti,, kaip gana 
sąmoningas inteligentas re
voliucionierius, socialistas, 
duodąs teisingą socialistinį, 
jei ir ne nuosekliai mark
sistinį atsakymą į gyveni
mo klausimus, “alkanųjų 
žmonių” problemą, šaukiąs 
juos į vienintelį kovos ke
lia. Panašios revoliucinės 
kritikos ir klasinio socialis
tinio tikrovės reiškinių ko
mentavimo galima būtų Bi
ručio kalbose nurodyti ir 
dar visą eilę. Tačiau tų Bi
ručio sąmoningumo ir re
voliucinės kritikos žodžiu 
nelydi jo visa veikla, dar
bas ir elgesiai. Savo veikla 
Birutis — ne revoliucionie
rius, o nusivylęs gyvenimu 
ir nusmukęs į dugną inte
ligentas.

Biručio nusivylimas nėra 
tiesioginės renegatystės iš 
revoliucijos eilių1 padaras 
dėl sotaus, aprūpinto gyve
nimo. Priešingai, jis pats 
savo pasikalbėjime su bu
vusiu draugu — gydytoju 
demaskuoja pastarojo ir 
visos panašios buržuazinės 

inteligentijos revoliucijos 
idealų užmiršimą ir atsiža
dėjimą dėl karjeros ir so
taus miesčioniško gyveni
mo:

“O tavo idėjos? Tos šven
tos, prakilnios idėjos, ku
riomis tu žadėjai raudan
tiems nušluostyti ašaras, 
turbūt iau seniai surūdijo, 
sutrūnijo?.. Jų dulkes net 
nukratei nuo savo drabu
žių ... Reikia gyventi... 
Kol žmogus badauja, šąla, 
kol iš jo kūng kiti per pirš
tus sunkia sultis, tuomet jo 
galvoj keroiasi šimtai, 
tūkstančiai drąsiausių su
manymų ir minčių, visais 
varpais jis skambina ganda, 
šaukia minias, žada jas iš
vesti iš vergų žemės į lais
vės rojų, jis tuomet kas se
kundę pasirengęs lįsti po 
sprogstančia bomba... O, 
jis tuomet esti nenugalimas 
didvyris! Bet pradeda tas 
drąsuolis kasdieną valgyti 
gerus, sočius pietus, ir did
vyris nusispiauna į viską, 
kas jam buvo .brangu ir 
šventa, išvadina vaikiško
mis svajonėmis... Jam rei
kia gyventi!” (253 pusk).

Mūsų nuomone, K. Jasiu
kaitis Biručio vaizdu, nors, 
pakartajam, ne detališkai, 
o daugiau bendrais ~ bruo
žais, išreiškė šių smulkio
sios darbo inteligentijos 
sunkią medžiagine padėtį 
bei dvasinį pakrikimą ir 
nusivvlimą reakcijos me
tais. Birutis netampa rene
gatu, neatsižada nei savo 
revoliucinių idėjų, tačiau 
pats kovoti nepajėgia, yra 
per didelis individualistas, 
pakrikęs, gyvenimo prislėg
tas ir bejėgis. Jis tepajėgia 
maištauti, smerkti, tyčiotis, 
bet ne organizuotai ir pat
variai kovoti. Tai yra vie
nas ryškiausių lietuvių lite
ratūroj smulkiaburžuazinio 
inteligento - revoliucionie
riaus vaizdas, ir tame jo 
socialinis reikšmingumas.

(Daugiau bus)

Reikalauja Nedeportuot 
Harisiades j Graikiją

CHICAGO. — Apie 100 
žmonių demonstravo prieš 
čionaitinę “teisingumo” de
partment raštinę; protes
tavo, kad valdžia suėmė 
darbininkų vadą Peterį Ha- 
risiadesą ir skiria* jį depor
tavimui Graikijon į fašistų 
nagus.

Rengia Dienraščio Laisves Bendrove

SEKMADIENI. LIEPOS 3 JULY
Dainųi programą duos Aido Choras

vad. Geo. Kazakevičiaus

Bus daug svečių iš kitų miestų Iš anksto jsgykite įžangos bilietus

Atostogos (Vakacijos) su Apšvieta

KLASCIAUS CLINTON PARK
I

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

GEORGE KAZAKEVIČIAUS ORKESTRAS
Būkite visi, pasinaudokite žema įžanga.

Muzika nuo 6-tos vai. po piety.
Įžanga 60 c. asmeniui.

Piknikas prasidės 1-mą vai. dieną.

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

LMS mokyklos patalpa.

Lietuvių Olympia Parke, Worcester, Mass.
Nuo Rugpiūčio (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. i
3. DRAMA I: Pagrindinė vaidybos technika, scenos technika, gri

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

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

organizacinės problemos ir tt.
6. LIETUVIŲ 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 $50. Už vieną savaitę 

—$27.50. Pilnų informacijų kreipkitės į Mokyklos Komisijos sekr.:
MILDRED STENSLER, 184 W. Northfield Ave., Livingston, N. J.
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SKAITYTOJI BALSAI

(Tąsa)
Gruodžio 18 d. vokiečiai užėmė visus 

artimuosius iš pietų ir vakarų kaimus. 
Jų jėgos buvo solidžios, bet vis dėlto mū
sų vadovybė nutarė stoti į mūšį, kad tuo 
nukreipus priešo dėmesį nuo grįžtančių 
iš diversijų smulkių mūsų grupių. Čia 
man teko išgyventi įvykį, ilgam likusį 
mano atminty. Dienos metu priešas iš
mušė mūsų užtvarą iš Chočino kaimo. 
Nakčiai mes paruošėme kautynių planą 
sunaikinti Chočino įgulai. Aš su keturio
mis kuopomis turėjau smogti vokiečiams 
pagrindirj smūgį iš šiaurės. Kita gru
pė, vadovaujama ’Kovpako, nuėjo apsu
kui iš rytų. Saburovas pažadėjo pulti vie
nu daliniu iš pietų. Mes išėjome iš kai
mo, perplaukėme upelį, perėjome didesnę 
miško aikštelės dalį. Tuo metu Cimba- 
lui, antrosios kuopos vadui, nuo šaudme
nų lūžo vežimas. Žmonės susibūrė aplink 
jį ir ėmė perkrauti šaudmenis į kitą veži
mą. Aš mečiau vežiman trukdančius man 
planšetę ir automatą, pasišaukiau ketu
ris vietinius valstiečius, buvusius mūsų 
vadovais, ir nuėjau su jais į prasidedan
tį prie kelio mišką. Paėjęs apie du šim
tus metrų, aš išgirdau bildesį ir supra
tau, kad kolona pajudėjo, ir išėjau į ki
tą, mažesnę, aikštelę, kairėje susisiekian
čią su keliu. Apsidairęs, pamačiau mėne
sienoje kolonos galvą, pasirodžiusią kita
me aikštelės gale. Kažko paklausiau va
dovą ir įėjau į mišką. Tą akimirką iš 
kairės ir iš užpakalio trenkė iš karto du 
rankiniai kulkosvaidžiai. Trasuojamosios 
kulkos, apšvietusios mane ir artimiau
sius krūmus, parodė, kad priešas buvo 
apie dešimt žingsnių nuo manęs. In
stinktyviai tvėręsis už peties, aš atsimi
niau, kad neturiu automato. Kolonos gal
va gūžterėjo į dešinę. Sutraškėjo eglės. 
Tai mano vadovai nėrė, kiek tik kojos ne
šė, į mišką.

Aš pašokau į šalį ir, pasislėpęs už ne- 
didokos eglės, svarsčiau, ką daryti toliau.

Mes ką tik buvome išėję iš savo kaimo 
ir ėjome, visai nesisaugodami. O vokie
čiai, išsiuntę priešais mus savo avangar
dą, jau artinosi prie mūsų ir todėl ėjo 
tyliai bei atsargiai, — štai kodėl jie ir 
aptiko mus keliomis sekundėmis anks
čiau. Jų avangardas susidūrė su mumis 
ir pirmas atidengė ugnį, tuo iš anksto 
nulemdamas sau persvarą pirmame su- 
sitiktinių nakties kautynių etape. Aš bu
vau beveik greta vokiečių kulkosvaidžio 
ir negalėjau nieko padaryti. Į mano pusę 
nieks nešaudė, ir aš, liūdnai nusigrįžęs, 
tyliai nukiūtinau mišku, keikdamas sa
ve už neapdairumą. Aš galvojau apie tai, 
kad vadui, patekusiam į tokią padėtį, de
ra nusišauti. Bet mano automatas liko 
vežime, o vežimas velniai žino, kur...

Taip aš atkiūtinau iki pirmosios gru
pės kovotojų, kurie po medžiu raišiojo 
Ninai Sozinai koją. Ji vos buvo spėjusi 
pasitaisyti po Lelčicų sužeidimo, ir ją vėl 
sužeidė. Čia pat stovėjo ir nelaimingasis 
vežimas, o jame gulėjo du rankiniai kul
kosvaidžiai ir mano automatas. Skubiai 
išsiaiškinę padėtį, mes kiek pasitraukė
me ir įsitaisėme gintis. Kovėmės visą pa
rą. Paskui Rudniovo ir Kovpako įsaky
mu, mes pasitraukėme nuo Gluškevičių į 
šiaurę.

Tai buvo 1942 metų gruodžio 18 d. Po 
to, kariaudamas priešo užnugary dar 
apie dvejus metus, aš niekada niekur ne- 
bepalikdavau savo ginklo, žinodamas, 
kad tokia laimė, kaip įvykis miško aikš
telėje ties Chočinu, pasitaik žmogui tik 
vieną kartą gyvenime. Gal būt, aš tvir
tai įsiminiau tą nepaprastą įvykį dar ir 
todėl, kad Rudniovas ilgai mane ‘‘auklė
jo,n su pagieža vis primindamas man 
apie automatą, paliktą vežime prieš pat 
kautynes.

XVIII
Pirmąją naktį po kautynių Gluškevi- 

čiuose, perėję Pribilovičių kaimą, mes at- 
siskyrėme nuo to ežero, ant kurio Kov- 
pakas bandė drganizuoti aikštelę star
tuoti lėktuvams, turintiems išgabenti su
žeistuosius. Reido iš Briansko miškų į 
dešinįjį Dniepro ir Pripetės krantą me
tu pas mus atsirado nemaža sužeistų; be 
to, reikėjo gauti šaudmenų, kurių taip

4 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)— Penkt.,

pat jau mažoka buvo likę.
Vidurnaktį mes priešakine kolona pa

siekėme didelį Buchčos kaimą. Čia buvo 
girininkija ir miškų kombinatas. Kaimo 
pakrašty buvo nedidelis kaimelis su ‘mū
riniais pastatais ir solidžiais mediniais 
trobesiais: dešimtamete mokykla, giri
ninkija, daugeliu didelių pašiūrių ir di
džiąja gatve — grįsta ir su šaligatviais. 
Toji kaimo dalis išaugo į gamybinę nau
sėdiją.

Žvalgyba, kurią mes dar išvakarėse 
buvome pasiuntę maršrutui numatyto 
kelio tirti, grįžusi vakare pranešė, kad 
Buchča laisva, ir todėl buvo nutarta žy
giuoti pro ją. Bet kai antroji žyginė 
žvalgyba, einanti kolonos priešaky, įžen
gė į kaimą, pasirodė, kad Buchča yra 
užimta priešo. Pasirodė, kad vakare, jau 
po mūsų išžvalgymo, į kaimą įvažiavo 
vokiečių kolona. Galinių trobų valstiečiai 
tiksliai nežinojo atvykusių vokiečių skai
čiaus, bet sakė, kad vežimai važiavę gat
ve gana ilgai, ir drąsuoliai jų priskai
čiavo ne mažiau kaip šimtą. Vokiečiai 
apsistojo mokykloje ir mūriniuose bei 
mediniuose pastatuose aplink ją.

Gorkunovas, žvalgybos štabo viršinin
ko padėjėjas, pats buvo nuvykęs į kaimo 
pakraštį ir susijaudinęs, grįžęs kartu su 
žvalgais, pranešė vadui bei ’komisarui 
apie padėtį. Jis šauniai pasisveikino ir 
paprašė vadą pavesti jam sutriuškinti 
Buchčos priešo įgulą. Aš tuo metu gulė
jau ant mūsų patrankos pastolo, ir mane 
smarkiai ėmė miegas, kadangi anksty
vesnėse kautynėse aš tris paras buvau 
nėsumerkęs akių. Be to, mano nuotaika 
buvo nekokia, nes kaip tik šį vakarą 
Rudniovas visą laiką tyčiojosi iš manęs, 
kam aš kautynėse ties' Chočinu dalyva
vau be automato, palikęs jį vežime.

Gorkunovas buvo Rudniovo favoritas. 
Jo biografija ir atvykimas į dalinį labai 
įdomūs.

1941-42 metų žiemą Kovpakas ir Rud
niovas pradėjo žygiuoti po Šumsko sri
tį. Smarkiai šalo. Tuomet dar nedidelė— 
kelių šimtų žmonių — partizanų grupė, 
vadovaujama Kovpako, dar tik užčiuop
dama reido metodą partizaninėj kovoj, 
kartą bežygiuodama užėmė kaimą ste
pėje. Kelių sankryžose buvo pastatytos 
užtvaros. Ant vienos tokių užtvarų ir' už- 
brido buvęs Raudonosios Armijos leite
nantas Gorkunovas. Jis buvo sužeistas 
dešinėje Ukrainos pakrantėje, pateko į 
apsupimą ir nelaisvėn. Paskui jam pa
vyko pabėgti, gauti žaliuosius vokiečių 
dokumentus ir civilinius drabužius. Taip 
apsirūpinęs, jis rengėsi prasigauti į ry
tus, stengdamasis pereiti frontą. Fron
tas buvo jau toli nuo Šumsko srities, vo
kiečiai įvedinėjo čia savo “naująją tvar
ką.” Daugely kaimų jie organizavo poli
ciją. Tiesa, valstiečių tarpe sklido gan
dai apie partizanus, bet tiksliai niekas 
apie juos nieko nežinojo. Kad galėtų pra
eiti per visas policijos užtvaras, sargy
bas bei postus, pastatytus hitlerininkų 
kiekviename kaime, Gorkunovas išsigal
vojo sau netikrą biografiją, parėmęs ją 
reikiamais dokumentais. Jis dėjosi pirk
liu, gaudavo kažkokių prekių, o pažymė
jime buvo pasakyta, kad. jis vykstąs į ry
tus savais komerciniais reikalais. Taip 
nuo vieno kaimo ligi kito Gorkunovas 
slinko artyn fronto, kol jo nesulaikė mū
sų užtvara.

Užtvaros vadas peržiūrėjo dokumentus 
ir, nieko neklausinėdamas, pasakė kovo
tojui :

— Gerai, ką čia su juo terliotis, vesk 
jį štaban.

Štabe sėdėjo partizanų grupė. Gorku
novas įėjo, nusiėmė kepurę ir garsiai at
raportavo :

— Sveiki, ponai policininkai!
— Sveikas, — nepakeldamas galvos, 

atsakė žmogus juodais ūsais, palinkęs 
ties popierium. Greta jo sėdėjo kitas ir 
rašė mašinėle. Atidėjęs popierių į šalį, 
juodaūsis ėmė atvestąjį klausinėti. Gor
kunovas gerai įsikalė savo jau ne kartą 
atpasakotą “biografiją;” jis ėmė tarškė
ti ją greitai, linksniai, tvirtai ir įtikina
mai. Jis pasakojo, kaip geras artistas.

(Daugiau bus.)

Liepos 1, 1949

SKAITYK—NEPRALEISK
Visų pirmiausiai nuoširdžiai 

pasveikinu “LaisVfcs” pirmo 
puslapio redaktorių, kuris, 
rodosi, yra draugas Tauras, 
už įvedimą trumpų žinelių 
špaltos. Tas labai gerai! Ne
reikia po visą puslapį jieško- 
ti vėlesnių žinių. Surandi vi
sus vėlesnius įvykius vienoj 
vietoji.

Dienraščio skaitytojų tarpe 
yra tokįių kuriuos Adminis
tracija turi dažnai raginti už
simokėti prenumeratą. Mano 
supratimu, tai didelė gėda.

Mieli draugai, juk jūs kiek
vieną dieną matote prie jū
sų vardo pažymėjimą, kada 
jūsų prenumerata baigiasi. J 
tai reikia kreipti atydą ir-at
ėjus laikui užsimokėti už pre
numeratą. Atminkite, kad 
laikraščio išleidimas ir pri
statymas kainuoja pinigus, o 
jeigu reikia dar dažnai ragin
ti, tai tas dar daugiau prisi
deda, nes ir raginimo persiun
timas ir darbas. . .

Štai, aš dienraštį skaitau 
nuo 1924 metų. Prenumera
tos nesu užvilkęs daugiau, 
kaip dvi-tris dienas. Padary
kime visi taip.

Gal didžiuma skaitytojų bus 
pasitenkinę, kaip ir aš, kad 
tarybinė spauda Maskvoj pa
darė pareiškimą, kad jeigu 
kas bandys pulti karu darbo 
žmonių. valstybę, tai susilauks 
hitlerininkų likimo.

Gal nuo dabar tie atomų 
bombų mėtymo karštagalviai 
biskį pagalvos. Jie turi su

prasti, kad Hitlerio nemažes
nis buvo troškimas sunaikinti 
tarybinę tvarką, kaip kad yra 
jų, o kaip tas baigėsi? Argi 
reikia didesnio sužvėrėjimo, 
kaip trokšti deginti miestus, 
griauti namus, žudyti žmones, 
naikinti mokyklas ir ligoni
nes! Gi kaip tik už tai kal
ba tie, kurie nori mesti ato
mines bombas ant tarybinės 
šalies! Argi ne to paties sie
kė ir ar ne tą pat darė hit
lerininkai ? Ir už savo tuos 
“darbus” jie atsakė savo gal
va. Man atrodo, kad tok is 
tarybinės spaudos pareiški
mas užpila šalto vandens ka
ro kurstytojams. Tas tenka 
ir lietuviškiems klerikalų, so
cialistų ir tautininkų ponams 
redaktoriams.

★
Tūli redaktoriai, netekę 

gėdos ii- proto, pasakoja sa
vo skaitytojams, kad būk 
Hitlerio jėgas sumušė tik An
glija ir Amerika. Jie “pa
miršta,” kad tris metus s u 
Hitlerio ir jo talkininkų jė
gomis grūmėsi pati viena So
vietų Armija, kad ji ištaškė 
geriausias priešo jėgas. Jie 
“pamiršta,” kad anglų ir 
amerikiečių armijos išlipo 
Europoj tik tada, kada Sovie
tų Armija jau buvo priešo 
žemėje, kad ta armija atžy
giavo 100 mylių į vakarus 
nuo Berlyno, kuomet Anglijos 
ir Amerikos armijos išlipusios 
Europoj jau nerado galingos 
priešo jėgos pasipriešinimo.

Tuščios kalbos apie “išgel
bėjimą Sovietų Rusijos.” Taip

nekalba ir Amerikos gudres
ni generolai, tą kartoja tik 
nusigyvenę redaktoriai.

Man rodosi, kad bedarbiai, 
kurių skaičius nuolatos auga, 
turėtų subrusti. Jie turėtų 
organizuotis, maršuoti į Wa- 
shingtoną, apgulti Kongresą, 
protestuoti prieš kongresma- 
nų ir senatorių pasikėlimą sau 
algų, kurios ir taip buvo di
delės, ir nepaisymą bedarbių 
ir jų šeimų.

Jeigu dabar bedarbiai ne
veiks, tai kas bus, kada at
eis šaltoji žiema? Reikia rei
kalauti, kad tie ponai pildytų 
savo pažadėjimus, kuriuos pi
liečiams davė laike rinkimų. 
Argi neaišku, kad jeigu vie
toj Mr. Trumano būtų iš
rinktas prezidentu Wallace, 
tai dalykai kitaip būtų? Liau
dis neturi bijotis kalbėti su 
savo išrinktais valdininkais, 
reikalauti jų, o jeigu tie val
dininkai nesiskaito su pilie
čiais, tai tuo jie parodo, kad 
jie nėra liaudies atstovai.

Susninkų Jurgis. .

West Haven, Conn.
Darbininkų spaudos pikni

kas atsibus sekmadienį, rug
sėjo (Sept.) 11 dieną, Indian 
Grove, Chase Lane, West 
Haven, Conn. Pelnas skiria
mas dienraščiui “Daily Work
er” ir kitai darbininkiškai 
spaudai.

Piknike bus ne vien tinka
mų valgių ir gėrimų, bet 
taipgi šokių, dainų ir žaislų 
programa. Bus rodoma ir ju- 
džiai. Visus ir visas kviečia
me atsilankyti. J. G.

Newark, N. J.
IŠ SIETYNO DARBUOTOS

Choras turėjo savo susirin
kimą, kur pasirodė keli laiš
kai, kviečianti chorą * daly
vauti programų pildyme pik
nikuose.

Tačiau gaila, kad negalėsim 
dainuoti nei Laisvės piknike 
liepos trečią dėl to, kad veik 
pusė choro narių išvažinėja 
į kitas kolonijas ’laike trijų 
dienų švenčių pas gimines ir 
draugus.

Dalyvaujam Dainų Dienoj 
Waterbury j, 31 d. liepos. Vi
si sutiko. Trečias kvietimas 
dalyvauti iii Apskr. mokyklo
je. Negalėsim dėl to, kad 
choras ima čielą rugpjūtį ato
stogų.

Po susirinkimo turėjom 
gražų pažmonį, kur Adelė 
Rudis pridavė 10 dolerių nuo 
draugų, buvusių sietyniečių 
per ilgus laikus — Juozo ir 
Mary Paukštaičių iš Floridos.

šie du draugai gražiai dar
bavosi būdami chore, tai vi
sas choras reiškia draugams 
šiltą padėką, ir mes išsigė- 
rėm už jūsų sveikatą. Turi
me dvi gražias sesutes Aldo
ną ir Danutę, tik ką atvyki 
sias iš Vokietijos. Vieria jų 
buvusi mokytoja, antroji gai
lestingoji sesutė. Puikios dai
nininkės !

Re p. Albinas.

Jordano arabų valdžia 
protestavo, kad izraeliečiai 
prievarta išvarė 1,500 ara
bų iš vieno Palestinos kai
mo.

DIDYSIS PIKNIKAS
Paramai Dienraščio Laisves

Piknikas prasidės 
1 vai. po pietų Sekmadienį, Liepos 3 July Programas prasidės

5 vai. vakare

iš toliau atvykusiemsAnt rytojaus po pikniko bus Neprigulmybės Paskelbimo šventė, tad gera proga 
sugrįžti į namus ir pasilsėti. — Piknikas bus toje pačioje vietoje, kaip visada:

Norwood vyrų grupė, kuri taipgi dalyvaus programoj

MAYNARD 
MASS.
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VOSE PAVILION PARK

SO. BOSTON BROADWAY KVARTETAS 
Su Akompanistu Robert Kelly 

NORWOODO VYRŲ ANSEMBLIS 
dirigentas St. Paura, akomp. Richard Barris

GRAŽI MUZIKALĖ PROGRAMA:
ARMONIKA SOLO, RICHARD BARRIS 

KALBĖS ANTANAS BIMBA 
Laisvės redaktorius iš Brooklyno

Cerrvoni Orkestrą Šokiams

Dalyvaukite visi šiame piknike ir paremkite dienraštį Laisvę. — Komitetas .
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CLEVELAND© ŽINIOS
LIETUVIŲ SVETAINĖS 

BĖDOS
Per daugelį metų svetai

nės direktorių tarpe vis buvo 
vienas kitas progresyvis žmo
gus, tai “Dirvos” fašistinei 
klikai nedavė ramybės. Jie 
šunis korė ant visų jiems ne
patinkamų direktorių, šiems 

♦ metams išsirinko visą savo 
sleitą; jau, rodos, turėtų būti 
ramybė ant žemės. Bet kita 
bėda: svetainę apniko dipu
kai —■ biznio jie mažai pa-

! daro, nes neturi pinigų, o šu- 
j mo pridaro tiek, kad rimtes

ni žmonės tos įstaigos turi 
apsilenkti; ten esamose pra
mogose jie tik ir klausinėja 
ir prašo jiems parodyti, ku
ris yra komunistas, kurį jie 
tuoj “pataisysią.” Pavyz
džiui, svetainės atidarymo 
pokylyje dipukai taip įkaito, 
kad net viešai pareiškė, jog 
jie “iššaudysią visus komu
nistus, kurie tik išdrįs čion 
pasirodyti.” Matoma, rimtės-

niems žmonėms nėra saugu 
tokiose Įstaigose lankytis. 
Tai, mat kur tie “revoliuci- 

i

onieriai” pasirinko vietą ko
vai už “Lietuvos neprigulmy- 
bę.”

Kam Slėpti Tiesą
Neperseniai čia mirė daug 

metų pagyvenęs Povilas šu- 
Tautiški bei katalikiški 

išgarbino kaipo 
mylėtoją ir ge- 
Tačiau jie už- 
jis bent ketutris 
gyvenime buvo 
(šliuptarnis) ir

Maynard, Mass.

Bušai į Laisves Pikniką 
Liepos 3 July

Tuojau užsisakykite vietą buse, važiavimui 
į didįjį Laisvės pikniką.

Busas iš Haverhill, Mass.
Isįėis 11 vai. ryto nuo Lietuvių Klubo salės, 324 River St.
/ Tikietas į abi pusi $1.25
i

Busas iš Lawrence, Mass.
Išeis nuo Lietuvių salės, 41 Barkley Street 

11 valandą ryto.
Busas iš Montello, Mass.

Kurie norite busais važiuoti į Maynardo pikniką, tuo
jau kreipkitės į J. Kukaitį. Tautiško namo restauracijo
je galite gauti visas informacijas.

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. /

kys. 
laikraščiai jį 
gerą tėvynės 
ra katalika. 
slėpė tai, kad 
kartus savo 
laisvamanis
visus keturis kartus grįžo prie 
dvasios šventos. Atrodo, jog 
ir Karpius seka jo pėdomis. 
Karpius irgi kadaise buvo 
laisvamanis, o šiandien jis 
puikiai sugyvena su kunigė
liais; o kuomi jis bus rytoj— 
veikiausia nei jis pats nežino. 
Nuo savęs patarčiau Kaziukui 
būt atsargiam, kad netektum 
dievui apsvilęs.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Plungės Apskrities
Žemės Ūkio Artelės Baigė 
Grūdinių Kultūrų Sėją

PLUNGE, geg. 18 d.—Ap
skrities kolektyviniai ūkiai ir 
pavieniai valstiečiai įvykdė 
vasarinių grūdinių kultūrų sė
jos planą.

Apskrities 34 kolektyviniai 
ūkiai vien vasarinėmis kultū
romis užsėjo 2,580 hektarų 
žemes.

Socialistines lenktynes pa
vasario sėjoje laimėjo Plate
lių valsčius, įvykdęs vasarinių 
kultūrų sėjos planą 120%.

Daugelis apskrities kolekty
vinių ūkių, kaip “Birutė,” 
“Varduva,” “Socialistinis ke
lias,” žymiai išplėtė pasėlių

plotus, o Karolio Požėlos var
do ir “Drukčių” kolektyviniai 
ūkiai vasarinių grūdinių kul
tūrų sėjos planą įvykdė po 
200%.

Šiuo metu visuose kolek
tyviniuose ūkiuose sparčiai 
vykdoma technikinių kultūrų 
tie j a. A. Karutis.

Aria Pūdymus

TRAKAI, geg. 25 d.—Pra
sidėjus pūdymų arimo dar
bams, tarp mašinų-traktorių 
stočių ir tarp 
rinių brigadų 
socialistinis 
Jau pirmomis 
dienomis Rūdiškių MTS trak
torininkai suarė 30 hektaru, 
Eišiškių MTS — 20 hektarų 
kolektyvinių ūkių pūdymų.

A. Vyšniauskas.

atskirų trakto-y 
išsivystė gyvas 
lenktyniavimas, 
pūdymų arimo

CHARLES J. ROMAN
Laidotuvių

Direktorius
^*2*2^

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. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Tel. Poplar 4110

Mirė Petras Dulskis
Ūmai ir netikėtai nuo šir

dies atakos mirė d. P. Duls
kis. Palaidotas birželio 15 
d., Highland Park kapinėse. 
Palydėti susirinko gana skait
lingas būrys draugų bei drau
gių. Išlydint, Vilkelio koply
čioj J. žebrys, o ant kapų 
Eva Simans pasakė tinkamas 
kalbas. Drg. P. D. buvo ne
paprastai tykus, ramaus būdo 
draugas, visą savo 67 metų 
gyvenimą buvo pašventęs dar
bininkų reikalams. Jis ėjo su 
progresu iš pat savo jaunų 
dienų, prigulėjo prie visų vie
tinių progresyvių organizaci
jų, k. t.. LLD 22 kp., LDS 
55 k p., L. D. Pašalpinės Drau
gijos, Progresyvės Partijos ir 
Kom. Partijos. Visos minėtos 
organizacijos su d. P. Dulskio 
mirčia neteko nuoširdaus na
rio ii’ abelnai visų darbininkų 
reikalų rėmėjo. Paliko nuliū
dime gyvenimo draugę Oną, 
d-vi jaunas dukteris ir du švo- 
gerius 
lus. B 
saloto 
d y bos.

Argi negerai bosas pasielgė, suteikdamas mums 
beribes atostogas?”

San Francisco, Cal

Bušai Atvažiuoja į Laisves 
Pikniką Brooklyne

Piknikas įvyks Sekmadienį

Liepos 3 July
Klaščiaus Clinton Park

Betts ir Maspeth Avės., Maspeth, L. L, N. Y.
APIE PABALIUOS ŠALIŲ 

PIKNIKĄ
Birželio 19 d. Elmhurst 

Oaklande, įvyko šau- 
Pabaltijos šalių išei-

piknikas. Kadangi lietu- 
nesudaro didelės publi- 
todėl jau per kelis me- 

yra daromi parengimai 
svarbaus bendro reikalo 

su kitomis Pabaltijos 
latviais,

kalbėję ir pasilinksminę va
žiavo į savo namus. Arthur 
Norkus yra pagarsėjęs orkes- 
tros muzikantas dideliuose 
kliubuose San Francisco ir 
Oaklande. Draugai Burdai 
tik ką sugrįžo iš po ilgos ke
lionės. M. Alvinienė.

IŠ HARRISON-KEARNY, N. J.
Busas išeis nuo 4th ir Davis Sts., 10:30 vai. ryto.

Tikietas $1.50, Round Trip.
Prašo visus kreiptis pas Joną Degutį, 22 John St. ir tuo

jau užsisakyti buse vietą. Bus linksma kelione ir 
puikus piknikas.

Juozą ir 
Lietuvos 

parapijos,

Antaną Rai- 
paėjo iš

Kauno
Pu- 
rė-

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.

Menininkai
Vietiniai menininkai perei

tos žiemos sezone nei kartą 
nepasirodė ant pagrindų, tai 
buvo pirmas tokis atslūgimas 
Cleveland© istorijoj. Savu 
laikui dar ir apylihkės kolo
nijas, ypatingai Akroną, su 
lošimais aplankydavo. Ta
čiau šiomis dienomis ma
tomas menininkų tarpe kokis 
tai sujudimas. įvyko vienas 
susirinkimas, kuriame tapo 
išrinkta komisija parinkti vei
kalą sekančiam sezonui, šau
kiamas tuoj ir kitas susirinki
mas išsprendimui LMS 
žiavimo, proponuojamo 
ti Clevelande šių metų 
nį, klausimo. Kaip ten
vę, laiku pradėtas darbas, to
dėl galima tikėtis ir gerų pa
sekmių.

Sujudo

suva- 
laiky- 
rude- 
bebu7

populiariš- 
žmonių 
penktA.-

vis darosi
vis daugiau

ypatingai
vakarais, kuom’et esti

Tai būna gražūs

darže, 
nūs 
vių 
viai 
kos, 
tus 
dėl
kartu 
tautomis, kaip tai: 
estais, finais. Todėl šis pik
nikas buvo surengtas bendrai 
kaipo tarptautiškas ir man 
atrodė, kad piknikas buvo 
labai vieningas ir draugiškas. 
Pikniko pelnas bus panaudo
tas geriems visuomeniniams 
reikalams.

Paprastai 
si žymi savo 
muose, taip

Kolektyvinio Ūkio Bitynas
ROKIŠKIS, geg, 25 d. — 

Aleksandravėlės valsčiaus ko
lektyviniame ūkyje “Šviesa” 
greta gyvulininkystės fermų 
vystoma ir bitininkystė. Šiuo 
metu kolektyvinio ūkio bity- 
ne — 20 avilių. A. Klevas.

Iš HARTFORD, CONN.
Busas išeis 9-tą vai. ryto, kelionė J abi pusi $4.00. 

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

Paul Gustas Funeral Home, 
INC. 

f s
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 suteikiama šeimom sulyg 
pareikalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega.

LDS Kliubas Progresuoja
Mūsų LDS Kliubas diena iš 

dienos 
kesnis, 
užeina, 
dienių
“fish fry 
pažmoniai — čielos šeimos 
susirenka kliube vakarieniau
ti.

Minimas žuvų vakarienes, 
kol kas, prirengia keturios 
Moterų Kliubo narės, būtent: 
Boikienė, Vensloviene, Moc- 
kaitienė ir Martynaitienė. Jos 

.pasišventusiai dirba kas penk
tadienio vakarą iki vėlumos. 
Teko girdėti, jog .jos rengia
si prašyti, kad jas bent lai
kinai pavaduotų 
bietės. Neabejoji
ras mūsų darbščių.) 
čių tarpe, kurios ap|iimg 
dirbėti. ,

lietuviai daug at- 
triūsu parengi- 
ir piknike dalį 

maisto prirengė San Francis
co draugai Sutkai, 
oaklandietė d. 
Darže irgi minėti 
dirbo iki vėlumos, 
didelis pasitarnavimas 
g ų 
Prie 
nuoširdžiai darbavosi d. Kin- 
giehė, M. Padienė (Radę), 
U. Burdienė ir abu Mičiuliai. 
Prie tikietų d. Jonas Markevi
čiui. Turim pasigirti, kad 
lietuviai, daug triūso įdėjo į 
darbą. Draugė Sutkienė sa
vo rankų darbo aukavo ke
letą gražių daiktelių, taipgi 
buvo ir nuo į kitų draugių 
Įvairių daiktelių, ir visi bu
vo išleisti dėl geresnių pikni
ko pasekmių.

Iš lietuvių moterų d. V. 
Sutkienė iP kitos draugės, pla
tino tikietus ir literatūrą. A- 
belnai pikniką praleidom 
draugiškai ir gražiai.

Pasimatymas su Svečiais
Laike pikniko teko pasima

tyti ir kalbėtis su svečiais, at
vykusiais iš tolimesnių kolo
nijų. šiuo laiku lankėsi dd. 
Kaskai iš Chicagos. Pabuivę 
dar porą savaičių, mano to
liau keliauti ar atgal grįžti. 
Tuo laiku svečiuojasi pas sa
vo dukrelę ir žentą San Bru
no,' Čal.

Taipgi skaitau už svečius 
jaunus draugus Arthur Nor
kus, jo žmoną Olgą ir jauną 
dukrelę Naidinę. Jie su tė
vais atvyko į. pikniką, pasi-

o kitą dalį 
Karosienė. 

draugai 
Tai buvo 

drau-
Sutkų ir d. Karosienės. 

patarnavimo piknike

kitos kliu- 
kad atsi- 

kliubie- 
pa-

Spaudos Piknikas
Mūsų metinė iškilmė, į 

rią suplaukia gana skaitlin
gos minios žmonių, yra mūsų 
spaudos piknikai. . šių metų 
spaudos piknikas įvyks rug- 
piūčio (Aug.) 7 d., J. Rūbo 
ūkyje, ant Route 422. Pikni
ko komisija P. l^emura ir P.

ku-

Kurulis dirba sušilę, kad pik
nikas būtų sėkmingas; tik at
rodo, kad jie tam didžiuliam 
darbui permažai gauna tal
kos.
■ Kadangi mūsų spaudos pik
nikai visuomet rengiami “Vil
niai” ir “Laisvei” pusiau, o 
juose dalyvauja išimtinai tik 
vilniečiai, ar nebūtų gerai, 
kad bent kartą ir vienas ki
tas laisvietis mūsų 
pikniką 
jai, ką

spaudos 
aplankytų ? Rengė- 

manote apie tai ?
Žinių Rinkėjas.

BALTIMORE. — čia yra 
bent 60,000 bedarbių. Pro
gresyvių Partijos vadovau
jama, bedarbių taryba rei
kalauja atidaryti jiems vie
šus valdinius darbus.

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

Veikiančiojo komiteto susirinki, 
mas įvyks liepos (July) 6 d., 7-tą 
vai. vakaro, Liaudies Name, , 735 
Fairmount Avc.

Taipgi ALDLD 10-tos kuopos su
sirinkimas įvyks tą pačią dieną ir 
toje pačioje salėje, prasidės 8-tą v. 
vakare. Tad visi dalyvaukite.-

Organizacijų atstovai malonėkite 
pribūti paskirtu laiku, nes turime 
greit atlaikyti V. K. susirinkimą. — 
Valdyba. (152-3)

F. W. Shalins
(SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

' Manager

JOHN A. PAULEY x
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. V.

Tel. EVergreen 8-9770

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

Newark 4, N. J.
HUjnboldt 2-7964

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

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

PEIST 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 7-6288

MATTHEW A 
BUYUS 

(BUYAUSKAS) □
. Laidotuvių Direktorius□ □ □
426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J. 

MArket 2-5172

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

—„..-j - - - <i>

imnnininninniinniiHiiiiiiintiiniiiinininm

TELEPHONE
STAGG 2-5043

RES. TEL.
HY. 7-8681

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIU8

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager

(Laisniuotas Bal sumuoto jas)
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

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

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— Penki., Liepos 1, 1949
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NowYorto^M^ZInlos
New Yorkas— 
Skersai-Išilgai

Lankėsi Laisvėje southbos- 
toniečiai Frank ir Dlga Gra
ham, taipgi Mr. & Mrs. Ch. 
Prondak. Olga Grajam’ienė 
yra buvusioji šukytė Svečiai 
paaukojo Laisvei $3, apsidai
rė mūsų įstaigoje ir gr;žo na
mo, nes sekmadienį turį būti 
Laisvės piknike Maynard, 
Mass.

Lietuvių Amerikos Piliečiu 
Klubo narių susirinkimai 
įvyksta liepos 1 dieną; ku
biečiai, kaip kas metai, tai;* 
ir šiemet, masiniai rengiasi 
būti Laisvės piknike liepos X 
dieną; Klaščiaus parke jie tu
rės didelį, didelį stalą.

★
Rojus židžiūnas kažin kur 

leidžia savaitę atostogų.
★

Aido Choro pamokos įvyks 
penktadienio vakarą; aidie- 
čiai gerai pasiruoš Laisvės 
piknikui.

Trygve Lie, Jungtinių Tau
tų sekretorius, išplaukė laivu 
“Stavangerfjord” į savo gim
tąją šalį, Norvegiją. Grįš š. 
m. rugsėjo mėn. 15 d. “šal
tasis karas,” sakė Lie spaudos 
korespondentams, “gali bū
ti pasektas šaltosios taikos 
laikotarpiu.”

★
Miesto Parkų Departmen- 

tas pranešė, jog 15-koje mies
tą vų prūdų bus mokoma plau
kioti jaunamečiai vaikai. Pa
moko? bus duodamos nemo
kama. nuo liepos 5 d. iki lie
pos 2b d.

★
Du miesto gafvešlaviai bu

vo apdovanoti miesto rotušė
je $25 dovanomis už tai, kad 
jie per pastaruosius metus 
parodė didei o mandagumo 
tų rajonų žmonėms, kuriuose 
jie dirba. Pr zų laimėtojais 
yra: Haywood Hampton ir 
Michael D. Cartolano. Va
dinasi, apsimoka būti manda
giu.

★
“Neperaukštas” butų nuo

mų pakėlimas New Yorko 
mieste ir apylinkėje neužilgo 
būtinai būsiąs pravestas, sako 
tų reikalų žinovai. Bet nuo
mininkai prieš tai kovoja.

101 metų amžiaus moteris, 
Mrs. Mary Elizabeth Over- 
baugh, šiomis dienomis minė
jo savo gimtadienį. Ji sako: 
gimiau <‘kada nors” 1848 me
tų birželio mėn. 28 dieną, 
kur nors Grand Stryte, Man- 
hattane. Jubiliejatė skaitosi 
seniausiu žmogumi Manhat
tan© saloje.

Tūli žmonės klausia, ar 
mes galėtume jiems rezervuo
ti stalus liepos 3 dieną Klaš
čiaus parke? Ne, rengėjai 
negali rezervuoti dienraščio 
piknike stalų niekam. Kas 
pirmiau atvyks, kas pirmiau 
stalą apsės, to jis ir bus.

★
‘Henry Ford 2-rasis aną die

ną išskrido iš La Guardia Ae
rodromo į Londoną. Prieš 
lėksiant, automobilių magna
tas pareiškė: padėtis Jungti
nėse Valstijose yra sveika ir 
tvirta ir dėl jos nereikia nie
kam galvą laužyti. Vadina
si, pelnų kapitalistai gauna 
užtenkamai.

650,000 automobilių išdul
kės iš didmiesčio Liepos Ket
virtosios švenčių proga, sako 
tūli “žinovai.” Jie išsigabens 
apie 2,000,000 niūjorkiškių. 
Kažin, ar visi išvykusieji su
grįš atgal ? Tuo privalo įsi
sąmoninti kiekvienas.

Lewisohn Stadium koncerte 
pirmadienį žymus pianistas 
Jose. Iturbi skambins pianą ii’ 
vadovaus orkestrą.

“Daddy!... Oh, Daddy!...”
Trečiadienį federalinio teis

mo salėje (Foley Aikštėje, 
New Yorke) įvyko jaudinanti 
scena.

Kaip žinia, toje teismo sa
lėje teisiami 12-ka komunistų 
vadovų, iš kurių keturis tei
sėjas Medina įkalino: vieną 
30-čiai dienų, o kitus — kol 
teismas baigsis.

Salė pilna žmonių.

prie tėvo; jis vos spėja ją ap
kabinti ir pabučiuoti.

Tuomet skiriasi.
Motina eina iš teismo salės 

su dukrele, su Barbute.
Abi apsipila ašaromis. . .

leškojimasis Reklamos 
—Daugiau Niekas

Ginklai ir Amunicija 
Pas Jaunus Žmones

Bronkso policija suėmė ke
turis vyrukus, pas kuriuos 
rado paslėptų 15-ką šautuvų 
ir pistolietų, daug amunicijos, 
peilių ir kitokių ginklų.

Suimtieji: Leo Gerstenfield, 
Nathan Brownstein, Isadore 
Schoenfeld ir Julius F. Rodri
gu ez.

Suimtieji sulaikyti ir poli
cija, sakoma, tirianti.

Ruoškitės, Ruoškitės, Ruoškitės!
Didžiuliu Laisves Piknikai!

Liepos 3 dieną 
Klasčiau s Parke, Maspethe.

Netoli teisiamųjų sėdi jau
na moteris su 11 metų am
žiaus mergaite — šviesiaplau
ke, malonia, gražia mergaite, 
baltuose rūbeliuose.

Tai vieno įkalintųjų, Gus 
Hall’o, žmona su dukrele' 
Barbute.

Teisėjas paskelbia 10 mi
nučių pertrauką. žmonės 
kyla, eina į koridorių. Ketu
ri teisėjo Medinos įkalintieji 
vedami kalėjiman.

Mažoji Barbara, Ilall’ų du
krelė, mato, kaip jos tėvas 
vedamas. Ji pradeda šauk
ti :

“Daddy!... Oh, Daddy!...”
Pribėga gražioji Barbara

Karo metu Frank Chisari, 
niujorkietis, tarnavo USA ka
riuomenėje Kinijoje. Jis ten 
išgelbėjo vieną kinietę kūdi- 
kį-mergaitę, našlaitę, ir ją pa- 
krikštino katalike!

Dabar toji mergaitė, Ann 
vardu, tapo lėktuvu parga
benta iš Kummingo, Kinijos.

Niujorko bulvarinis “Daily 
News” pasiuntė reporterį tai 
mergaitei “globoti.” Dėl to, 
kad prie mergaitės pargabeni
mo šis dienraštis prisidėjo, jis 
sukėlė milžinišką audrą savo 
špaltose.

Chisariai kinietę įdukrins 
(ją adoptins).

Fosterio knyga “The Twi
light of World Capitalism” 
(Pasaulio. Kapitalizmo Prie
blanda) parsiduod'a labai ge
rai, skelbia New Yorko ko
munistai. Tos knygos atspaus
dinta 100,000 kopijų ir visa 
ji tikimasi, bus išplatinta.

PARDAVIMAI
Parsiduoda restaurantas. Gera vie

ta, geras biznis. Renda $60 j mėne
si. Adaras nuo 6:30 vai. ryte iki 
5:30 vai. vakaro. Sekmadieniais už
daryta. Parduosiu už $2800. Pora 
gali pasidaryt gerą pragyvenimą. 
Adresas: 2834 Atlantic Ave., East 
New Yorke (Brooklyne), N. Y.

(152-154)

Real Estate
Parsiduoda dviejų aukštų namas. 

Randasi po adresu 402 Hooper St., 
Brooklyne. Tuščias apartmentas. 
Dviem automobiliams garadžius. Del 
daugiau informacijų kreipkitės as
meniškai po 5 vai. vakaro, pas: 
John Kepura, 84 Ri<ge St., New 
York City, N. Y. (153-158)

800,000 Vaiky Atostogauja...

LAISVES PIKNIKO APDŪMOJIMAS
\ 

4

Žmonės Niujorko garbingi, 
Geri esat jūs, šlovingi.
Nepamirškit trečios liepos,
Nepamirškit savo vietos!
Klasčiaus parke, ten prie stalo, 
Prie orkestro, ar prie baro, 
Būkit ten — neištrivokit, 
Fourth Džiulajų minavokit!
Bus ten Ona Jono storo
Su kojinėmis nylono.
Bus ten Janka, bus ten Tonis, 
Bus ten Petras, bus Mikonis.
Bus ir Algis su Elzbieta,
Bus ten Džimis, Margarieta;
Bus Kaziukas ir Kisielius,
Bus ir Maikis, — tas Žalnierius!
Bus ten Merė Gražuolaitė, 
Su naująja skrybėlaite.
Bus gražioji ten Aliuke, 
Vilkinti baltą dresiukę.
Bus ten žinomas mums dzūkas,
Jo duktė, sūnus, anūkas;
Bus ten Juozas zanavykas, —
Tas Suvalkų baravykas! v

J /

Bus žemaitis, pilnas eršto, 
Bus aukštaitis, tik be keršto. 
Bus ir kapsas su kapsiene, — 
Jūs žinote tą dėdienę h ..
Bus gerasis ten Ignelis,
Kurio balsas, kaip varpelis;
Bus dailioji Marijona, 
Ką vyrus šypsą terioja.
Būkit visi, geri vyrai,
Rasit ten jūs eleksyro!
Būkit ir jūs, sesės, draugės, —
Meilė lai jus ten sudraugins.
Juk mes visi “prasto stono,”
Mes negarbinam Smetonos.
Mes vis remiam savo spaudą, 
Nešančią mums didžią naudą.
Mes, kovūnai darbo klasės, —
Taip, draugai,.broliai ir sesės! — 
Visi išvien eilėn stojam 
Ir ant nieko neatbojam.
Laisvės piknikas metinis
Bus gyvybės jums šaltinis;
Bus ten juoko, bus linksmybių, 
Bus dvasinių ten vertybių!
Aš ten būsiu, jus matysiu, 
Net ir “helio!” pasakysiu.
Gal ir rankas pasispausim, 
Jei tik progą susigausim!
Jei ir lytų, kaip iš viedro, 
Jei debesys dengtų giedrą, 
Pikniką visvien turėsim, — 
Pasidžiaugsim, pasilsėsim!
Jei perkūnas gi trankytų —
Jis mūs nei kiek nebaidytų, 
Nes tai bočių mūs globėjas, — 
Laimės, džiaugsmo jiems nešėjas.
Na, valio, brolučiai kilnūs!
Valio sesės, valio Vilnius!
Valio Laisvė mūs brangioji! ' '

•Valio Liepos Ketvirtoji!
. . . ' Etaka.

Praėjusi ketvirtadienį užsi
darė visos pradžios moky
klos, paleisdamos atostogoms 
800,000 didmiesčio vaikų.

Jau senai vaikai laukė šitos 
laimingos dienelės, todėl jie, 
paleisti, džiaugėsi!

Tik dabar klausimas: kur 
vaikučiai per vasarą dėsis?

Turtingesniųjų tėvų vaikai, 
be abejojimo, bus išvežti į 
farmas, j miškus, į pajūrius, 
į gražias, sveikas stovyklas, 
kad jie ten galėtų per vasarą 
stovyklauti. Biednuomenės 
vaikai turės gyventi troškų 
didmiesčio gyvenimą, stumdy
tis neperšvariose, kaitros glo
bojamose gatvėse.

Tiesa, miestas turės atdaras 
370 žaislaviečių ir apie 42 
maudymosi prūdų. Bet gi ten 
visa vaikų masė nesutilps, ir

tai, pagaliau, ’ nėra ir nebus 
vaikams nuolatinė, pastovi 
vieta vasarai praleisti.

Tėvams patarimai: saugo
kite savo vaikus. Mokykite, 
kad jie saugotųsi automobi
lių gatvėse, kuriose daug vai
kučių boliuke žais.

Teikite vaikams gerų pamo
kų, kad jie per vasarą neiš
dykautų, kad saugotų savo 
sveikatą, kad, net ir sunkiau
siose sąlygose, jie būtų “geri 
žmonės.”

Be to, tėvai nuolat privalo 
reikalauti iš miesto adminis
tracijos: daugiau žaislavie
čių, daugiau parkelių, dau
giau maudymuisi prūdų — 
švarių, erdvių.

Tai galima padaryti. Tai 
būtų padaryta, jei tėvai or
ganizuotai reikalautų.

Pavasarinis Medus
Bitininkas Končius prisiuntė troką pavasarinio medaus.
Per geroką laiką Laisvė neturėjo medaus, dabar vėl tiri.

Kvortinė bonka------ $1.25 J
Pusė galiono______ $2.00 v

Tuojau kreipkitės į Laisvės Įstaigą ir gaukite šviežio 
medaus. Medus yra reikalingas jūsų sveikatai.

(Į kitus miestus nesiunčiame) \

Daugiau Pečkuriy!— 
Sako Geležinkeliečiai.

New Yorke tęsiasi specia
laus, prezidento Trumano pa
skirto komiteto posėdis šalies 
geležinkelių padėčiai ištirti.

Pasitarimuose dalyvauja 
geležinkeliečių -unijų atstovai, 
taipgi geležinkelių kompanijų 
atstovai.

Brotherhood of Locomotive 
Firemen and Enginemen uni
jos atstovai reikalauja, kad 
dieseliniuose lokomotyvuose 
būtinai reikia dar po vieną 
pečkurį, nes tik tuomet bū
sią galima užtikrinti visuome
nei didesnį saugumą.

MIRĖ LAIKRAŠTININKAS 
GRIFFIN

William Griffin, “The New 
York Enquirer” redaktorius 
ir leidėjas, mirė antradieni. 
Jis buvo 51 metų arhžiaus.

Griffin buvo fašistinių pa
žiūrų žmogus; jo savaitraštis 
išeidinėjo sekmadieniais. Da
bar jį leis ir redaguos -miru
siojo sūnūs. z

PARDAVIMAI
Plymouth, ■ 1938 metų, 4 durų se

dan, gerame stovyje, pertaisytas, 
parsiduoda labai pigiai. Galima ma
tyti po ‘ 6 vakarais. — T. Sherry. 
205 Ridgewood AVe., Brooklyne.

(152-154)

X>Q(XX><XX>0<XXXX>0<X>0<XX>0000<

Anthony Grigalis
General Contractor

Stato naujus namus ir pertaiso se
nus sulig moderninės mados.

BUNGALOW EXPERTAI
Mes dabar statome daug bungalows. 
Duodame platų architektūros pasi
rinkimą ir pabudavojame stipriai ir 
patogiai gyvenimui. Kainos žemos.
Maliavojlmu ir senų namų pertaisy
mu | 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 9-8215 

00000000000000000006000000

Filmos—Teatrai
Astor Theatre pradėta ro

dyti filmą “Lost Boundaries.” 
Vaidina Mel Ferrer ir Bea
trice Pearson, taipgi Canada 
Lee, Susan Douglas, Richard 
Hylton ir kiti. ■'

★

Embassy Newsreel Theatre, 
be žiniškos kronikos, rodoma 
“Sweden Looks Ahead.” Ro
doma nūdieninė padėtis Šve
dijoje.

★
Roxy Theatre pradedama 

rodyti 20th Century-Fox fil
mą “House of Strangers.” 
Vyriausią vaidmenį vaidina 
Edward G. Robinson, taipgi 
Susan! Hayward ir Richard 
Conte.

\GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y.
i j (1—2 dienom Valandos: į g—8 vakarais

Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0203

Egzaminaojam Akis, 
Rašome Receptas

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

TeL ST. 2-8842 
J I4k> -9- A Arfrrfr

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.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street

BROOKLYN, N. Y.

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

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

Penktadieniais uždaryta

Valandos:

TT TT>L>?Q DID 411 GRAND STREET 
ZAJl JT O IjAIL 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 BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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

6 pusk—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Penkto, Liepos 1, 1949 
Z




