
Kad nepamirštumėme. 
Pagyveno ir pasimokė. 
Kodėl jie taip bijo? 
Ne šviečia, bet klaidina' 
Poniutės likimas.

Rašo A. BIMBA

Rytoj, sekmadienį, dienraš
čiui Laisvei svarbi, didelė 
diena. Turėsime du istoriniu 
pikniku: vieną Brooklyne, ki
tą Maynard, Mass.

Viskas apie piknikus jau 
pasakyta anksčiau, kas rei
kėjo pasakyti. Kas beliko, 
tai juose dalyvauti. Nepa
mirškite !

★ ★ ★
Mūsą komercinė spauda la

bai nustebo ir išsigando. Iš 
tarybų krašto, girdi, - sugrįžę 
karo belaisviai japonai trau
kia “Internacionalą” ir šiltai, 
gražiai kalba apie komuniz
mą. Jie esą sugadinti, ko
munizmu užkrėsti, arba ap
kerėti

Dar vienas dalykas. Jie esą 
gerai apsirengę ir fiziniai 
sveiki.

★ ★ ★
Už tai ant bolševiką bara

si ir Tysliava. Jie su tais ja
ponais pasielgę labai “kiau
liškai”: išmokę juos mylėti 
komunizmą ir nebemylėti ka
pitalizmo. Tai esą priešinga 
ir etikai ir žmoniškumui.

Karo belaisviai, Tysliava tei
gia, turėjo būti sugrąžinti ly
giai tokiais, kokiais buvo pa
imti. Taip būdavę visuose 
karuose, taip turėję būti ir 
pereitam kare.

★ ★ ★
Su eks-poetu bėda tame, 

kad jis nieko nepamiršo ir 
nieko neišmoko. Jis negali 
suprasti, kad žmonės gyvena 
ir mokosi. Japonai puikiai 
pasimokė. Jie išmoko suprasti 
kapitalizmą. Jis jiems nebe- 
patinka. Jie pagyveno komu
nistiniam krašte ir komuniz
mą pamylėjo.

Tai ir viskas: paprasta, na
tūralu, suprantama, etiška ir 
žmoniška.

★ ★ *
Mūsų oponentą spaudos re

daktoriai labai nervuojasi. 
Jie esą sužinoję, kad tūli nau
jieji imigrantai gauną Laisvę, 
Liaudies Balsą bei Vilnį ir 
skaito. Bara tokius “dipu
kus” ir kolioja laikraščių lei
dėjus.

Man gi atrodo, kad senieji 
lietuviai padaro labai gerai, 
kai užrašo naujai pribuvu
siems Laisvę, Vilnį arba Liaą- 
dies Balsą, arba nupirkę vie
ną kitą kopiją pasiunčia jiems 
pasiskaityti.

★ ★ ★
“Dipukai,” kaip ir visi lie

tuviai, nepaisąnt ją politinią 
įsitikinimą, trokšta tiesos ir 
šviesos apie Lietuvą. Jie no
ri žinoti, kas dedasi Lietuvo
je.

Tik Laisvėje, Vilnyje ir 
Liaudies Balse telpa daug 
teisingą, faktišką, konkrečią 
žinių iš Lietuvos.

★ ★ ★
Iš kitos pusėms: ką randame 

tokiuose laikraščiuose, kaip 
draugas. Naujienos, Keleivis, 
Amerika, Vienybė. Darbinin
kas? Randame tik išmislus, 
prasimanymus ir niekinimus. 
Nieko juose nerasite apie šią 
dienų Lietuvos pasimojimus 
ir žygius pramonės, žemės 
ūkio, mokslo, kultūros, spor
to srityse.

Tie, kurie skaito tik tuos 
laikraščius, o neskaito Lais
vės, Vilnies bei Liaudies Bal
so, neturi jokio supratimo 
apie Lietuvą. Jie tiki, kad 
Lietuvos nebėra nė šioje 
“ašarų pakalnėje.”

Tiek apie Lietuvą. O kaip 
su* Amerika ir visu pasauliu? 
Ar tuose laikraščiuose rasite 
teisingų, darbo žmogui pa
mokinančių informacijų? Ne
rasite nė su žiburiu.

Ir šias informacijas naujai 
atvykęs lietuvis suras tik pa
žangiojoje spaudoje. *
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Pakeistas Mirties 
Nuosprendis 6-iem 
Negram Jaunuoliam
Aukščiausias New Jersey Valstijos Teismas Atrado, jog 
Tie Negrai Buvo Neteisingai Nusmerkti Elektros Kėdėn

TRENTON, N. J. — 
Aukščiausias New Jersey 
valstijos teismas atmetė 
žemesniojo teismo sprendi
mą, kuris pernai rugpjūty
je nusmerkė šešis jaunus 
negrus numarint elektros 
kėdėje. Aukščiausias Teis
mas atrado, jog byla prieš 
tuos negrus,, neva kaip 
žmogžudžius, buvo neteisin
gai sudaryta; todėl liepė 
suruošti naują teismą.

Jie buvo nusmerkti susvi- 
linimui elektros kėdėje būk 
dėl to, kad užmušę senų 
baldų krautuvininką Wil- 
liama Hornerį, išplėšdami 
$35.

Kas Juos Išgelbėjo
Tie jaunuoliai būtu jau 

seniai nužudyti, jeigu Pilie
tinių Teisių Kongresas, ko
munistai ir kiti pažangū- 
nai nebūtų išvystę smar
kios kovos prieš mirties 
nuosprendi jiems.

Nors aukščiausias valsti
jos teismas jau pakeitė tą 
nuosprendį, bet jie dar te
belaikomi mirties kamerose 
kalėjime.

Kankinimas ir Kreivas 
Nusmerkimas

Aukščiausias New Jer
sey teismas atrado, kad po
licija, matyt, kankinimais 
privertė tuos negrus prisi
pažinti kaltais.

Aukščiausias teismas, pa
naikindamas aną sprendi
mą, nurodė dar sekamus 
įstatymų bei teisminių tai
syklių peržengimus žemes
niajame teisme:

Pats teisėjas vienpusiš
kai kaltino teisiamuosius; 
jis atmetė jų advokatų rei

Ed. Waitkaus Šovikė 
Esanti “Beprote ’

CHICAGO. — Kriminali- 
nis apskrities teismas atra
do, kad esanti pamišėlė Ru- 
tha Steinhagen, 19 metų 
mergina, kuri pašovė krūti
nėn lietuvį Eddie Waitku, 
garsiausių Phillies beisboli- 
ninką.

Taigi teisėjas James J. 
McDermott pasiuntė šovi- 
kę į pamišėlių ligoninę 
Kankakee.

Ta mergšė birželio 14 d. 
įsiviliojo Waitku į savo 
kambarį viešbutyje ir kul
ka iš šautuvo pervėrė jam 
krūtinę ir plaučius.

Mes nesakome, kad nerei
kia nė į rankas imti anų visų 
laikraščių. Mes nesame fa
natikai. Mes nenorime nie
kam diktuoti.

Bet mes teigiame, kad kiek
vienas “dipukas,” kuris nori 
žinoti tiesą, nori tikrai švies
tis, suprasti padėtį Lietuvoje, 
Amerikoje ir visam pasauly
je, trokšta pagerinti savo 
ekonominę ir kultūrinę būklę, 
privalo skaityti nors vieną iš 
šią trijų laikraščią: Laisvę,

(Tąsa 5-tam pusi.)
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Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00 

KOPIJA 5c

THE LITHUANIAN DAILY

LAISVE—LIBERTY
The Only Lithuanian Daily 

In the Eastern State*.
427 Lorimer Street, 
Brooklyn 6, N. Y.

Telephone: Stagg 2-8878 „

Metai XXXIX.Brooklyn, N. Y., šeštadienis, Liepos - July 2, 1949

kalavimą ištirti pirštų pa
liktus ženklus ant dviejų 
butelių, kuriais būk negrąi 
užmušę Horner j.

Nors teismo džiūrė nenu
tarė, kelinto tai laipsnio 
žmogžudystė, bet teisėjas 
nusmerkė juos elektros kė
dėn, kaip “pirmojo laipsnio 
žmogžudžius.”

Rogge ir Pilietinio 
Kongreso Advokatai

. Byloje dėl mirties spren
dimo panaikinimo veikė žy
mus advokatas John Rogge, 
buvęs Jungtinių Vaįstijų 
generalio prokuroro padė
jėjas, ir Pilietinių Teisių 
Kongreso advokatai.
Nubaust, Suokalbininkus!
Pilietinių Teisių Kongre

so vadas William L. Pat
terson reikalauja išmest iš 
vietų ir nubaust New Jer
sey valstijos prokurorą Ma- 
rio Volpe ir policininkus, 
kurie sudarė sąmokslą 
prieš 6 minimus negrus 
jaunuolius.

Pattersonas taipgi reika
lauja panaikint suokalbiš- 
ką bylą prieš Komunistų 
Partijos vadus New Yorke.

Coplonaitė Nuteista 40 
Mėnesiu iki 10 Metų

WASHINGTON. — Fe- 
deralė džiūrė atrado, kad 
Juditha Coplonaitė “vogus” 
slaptus valdžios popierius, 
esą, norėdama perduoti 
juos sovietiniam inžinieriui 
Valentinui Gubičevui. Tei
sėjas Albertas L. Reeves už 
tai nuteisė ją 40 mėnesių 
iki 10 metų kalėti; Taigi po 
40 mėnesių jinai galėtų bū
ti paliuosuota.

Džiūrės Washingtone žy
mia dalimi parenkamos iš 
valdžios tarnautojų, kurie 
ir sprendžia taip, kaip val
džia pageidauja: bijo ne
tekti tarnybos.

Coplonaitės advokatas 
duoda apeliaciją prieš tą 
sprendimą.

Prokuror. Trukšmingai 
Kvočia Komun. Vadą

NEW YORK. —Valdžios 
prokuroras McGohey grū
mojančiai kvotė Gilbertą 
Greeną, vieną kaltinamųjų 
Komunistų Partijos vadų. 
McGohey prikaišiojo, kad 
Green, gjrdi, klaidingai at
sakinėjęs į klausimus pas- 
portų blankose dėl keliavi
mų į Maskvą, kad jis ne 
taip išpildęs aplikaciją dėl 
tarnybos pašte, keitęs savo 
vardą, ir t.t.

Prokuroras ypač šturma
vo, tvirtindamas, būk Gree- 
nas “slaptose” komunisti
nėse mokyklose skelbęs, kad 
reikia nuversti Amerikos 
valdžią jėga ir prievarta.

Greenas kartotinai sumu-

NAUJAUSIOS ŽINIOS
BERLIN. — Jau pilnai veikia iškeltieji geležinkeliai 

vakarinėje Berlyno dalyje, užimtoje anglų, amerikonų 
ir francūzų. Jų sukurstyti ir remiami vokiečiai gele
žinkeliečiai vakariniame Berlyne 6 savaites streikavo 
prieš Sovietus.

Jankiai ir anglai, pagaliaus, pamatė, kad jiems pa
tiems tas streikas daro didelių nuostolių, todėl ir įsakė 
streikieriams grįžti darban.

Viso Berlyno geležinkelių kontrolė, pagal sutartį, 
•priklauso Sovietams.

WASHINGTON. — Valstybės sekretorius Dean 
Acheson užginčijo, kad Amerika rengiasi bent dalinai 
pripažint kinų komunistų valdžią.

TRENTON, N. J. — Ilgoji sausra padarė jau 26 mi- 
lionus doleriu nuostolių New Jersey valstijos daržams 
ir laukams.

OAKRIDGE, Tenn. — Baigiantis sutarčiai, atomi
nių fabrikų darbininkai rengėsi streikuoti. Valdžia pri
spyrė unijos vadus, kad įsakytų nariams dirbti .ir pasi
duoti deryboms su valdiniais tarpininkais.

HONOLULU, — Hawaii. — Cio Laivakrovių Unija 
milžiniška dauguma balsų atmetė kompanijų ir val
džios siūlymą pakelti jiems algą tiktai 14 centu valan
dai.

Hawaju laivakrovių > streikas tęsėsi iau 63 dienas. 
Laivu kompanijos sako, kad streikas padaręs jom $15,- 
000,000 nuostolių.

DETROIT. — Chryslerio automob. korporacija at
sisakė net derėtis su CIO unija dėl senatvės pensijų 
įvedimo darbininkams.

WASHINGTON. — Senato finansų komisiia pasiū
lė pusiau numušti taksus teatrų tikietams. kailiams, 
laikrodėliams, auksiniams daiktams ir įvairiem gražy- 
lam bei papuošalam. /

SHANGHAI. Kiniia. — Kinu liaudies valdžia suėmė 
317 Čiang Kai-šeko tautininku šnipų.

KINU LIAUDIES VADAS MAO TSE-TUNG 
NELAUKIA PARAMOS 1S VAKARINIŲ ŠALIŲ

PRAGA. — Pranešama, jog vyskupų sukurstyti ka
talikiški fanatikai užmušė du policininkus Slovakijoj, 
Čechoslovakijos respublikos dalyj.

WASHINGTON. — Kai kurie angliakasyklų savi
ninkai kalba, kad Mainierių Unijos pirmininkas John 
L. Lewis galįs būti patrauktas teisman už tai, kad jis 
šaukė minkštosios anglies mainierius tik 3 dienas per 
savaite dirbti, iki bus padaryta nauja sutartis su sam
dytojais.

DETROIT. — Fordo automobilių kompanija bent 18 
mėnesių atmetė unijos reikalavimus — pakelti algą ir 
įvesti gerovės - senatvės pensijas darbininkams sam
dytojų lėšomis.

ŠANGHAI, Kinija. — Ki
nu komunistų vadas Mao 
Tse-tunp’ pareiškė, jog liau
diškoji Kinija negali tikėtis 
tikros pagalbos iš Jungti
niu Valstijų ir Anglijos; 
tačiau amerikonu ir anglu 
pažangūnai reikalauja, kad 
jų valdžios atidarytu pre
kybą ir sumegstų diploma
tinius ryšius su liaudies 
valdomąja Kinijos sritim.

Mao Tse-tungas, rašyda
mas- spaudoje. Sako:

— M'es priklausom prieš- 
imperialistiniam frontui, 
kuriam vadovauja Sovietų 
Sąjunga, ir tiktai iš šio 
fronto galime laukti drau
giškos paramos, bet ne iš 
imperialistinio fronto.

Mes turime apsupti (izo
liuoti) bei nugalėti priešus. 
Tenka pasirinkti vieną iš 
dviejų — užmušti tigrą ar- 

šė šnekas, apie nebuvėles 
slaptąsias mokyklas ir apie 
tokį pasakišką mokymą jo
se.

i

ba leistis, kad jis tave su
ėstu.

Mao Tse-tungas tvirtino, 
kad žmonių daromas spau
dimas galėtų priverst reak
cinius įvairiu šalių valdo
vus sumegsti diplomatinius 
ir prekybinius ryšius su 
liaudiškaja Kiniia.

Jis dėkojo Sovietų Są
jungai už politinę pagalbą 
ir sakė, kad jeigu tarptau
tiniai reakcininkai nebūtų 
bijoję sovietinės galybės, 
tai būtu atvirai užpuolę ka
ru triuškinti kinų komunis
tus - liaudininkus.

Liaudim Mao Tse-tungas 
vadino darbininkus, valstie
čius ir smulkiąją buržuazi
ją.

OSSIPEE, N. H. — Nu- 
smerktas pakarti Ralph 
Jennings, kad išžagino ir 
nužudė jauną slaugę Ruthą 
■E’isenbergaitę.

WASHINGTON. — Jau 
panaikinta valdžios kontro
lė pirkimams išmokesčiais.

Senatas Priėmė 28 
Streiklaužiškus 
Tafto Pasiūlymus
Atmetė Unijų Pripažinimą; Užgyrė Teismų Drausmę prieš 
Streikus; o Tmmaniški Kongresmanai Nuleidžia Rankas

WASHINGTON. — Se- 
natas užgyrė visus streik
laužiškus republikono sena
toriaus Tafto pasiūlymus. 
Taftas davė tuos pasiūly
mus kaip “pataisymus” 
darbiniam valdžios bilįui, 
kurį įnešė demokratas se
natorius Elbertas D. Tho
mas. Taftiniai “pataisy
mai” užgirti 51 'balsu prieš 
42.

Už Tafto pasiūlymus bal
savo 34 republikonai ir 17 
demokratų senatorių, o 
prieš — 35 demokratai ir 7 
republikonai.

Trumaniškas senatoriaus 
Thomaso bilius piršo at- 
šaukt priešunijinį Tafto- 
Hartley’o įstatymą ir at
gaivinti unijinį Wagnerio 
įstatymą su tūlais neva pa
gerinimais.

Senatas užgyrė visus 28 
Tafto įneštus “pataisy
mus,” taip kad iš valdiško 
Thomaso biliaus padarė tik 
naują kopiją Tafto - Hart
ley^ įstatymo.

Aršiau, negu Dabartinis 
Įstatymas

Kai kurie Senato priimti

Valdžia Apskundė Du- 
Ponlu Trusty Trusty

WASHINGTON. — Vai- 
džia užvedė bylą federalia- 
me apskrities teisme prieš 
duPont trustų imperiją. 
Sako, jog duPontai, viešpa
taudami keliuose didžiuose 
trustuose, laužo prieš-trus- 
tinius įstatymus ir smau
gia mažesnes pramones. To
dėl valdžia siūlo suskaldyti 
tuos trustus į atskiras kom
panijas.

DuPontai, tarp kitko, tu
ri $1,585,000,000 vertės Še
rų sekamose trustinėse 
įmonėse, kurias jie ir val
do:

E. I. duPont de Nemours 
chemikalų kompanija, Ge
neral Motors automobilių 
korporacija, United States 
Rubber (gumos) kompani
ja, Cristiana Securities 
kompanija.

DuPontai taipgi susirišę 
su tarptautiniais nacių tru- 
stais Vokietijoje.

Dabar jie daro didžiau
sią spaudimą Kongresui, 
kad atmestų naudingus 
žmonėms sumanymus. Du
Pontai remia ir fašistinį 
judėjimą Amerikoje, kaip 
parodė radijo komentato
rius Raymond Walsh.

Uždrausta Negram Bendros 
Maudyklos Washingtone

WASHINGTON. — Vai- 
džia buvo neva leidus neg
ram maudytis tose pačiose 
miesto maudyklose su bal
taisiais. Bet kada baltieji 
pradėjo mušti negrus, tai 
vidaus reikalų sekretorius 
J. A. Krug ir užgynė neg
rams eiti į tas maudyklas. Į
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taftiniai pataisymai dar 
blogesni, negu tas įstaty
mas. Pavyzdžiui, vienas 
Tafto pataisymas reikalau
ja, kad valdžia užgrobtų 
svarbiąsias pramones, ku
riom streikai gręsia, ir kad 
naudotų teismų indžionkši- 
nus - drausmes prieš strei- 
kierius. O Tafto - Hartley’o 
įstatymas įgalina valdžią 
tik indžionkšinus vartoti, 
be pramonių perėmimo į 
valdžios rankas.

Tafto Pataisymai
Dabar Senato užgirti taf

tiniai pataisymai, be kitko, 
perša štai ką:

Uždraust tikrą unijų pri
pažinimą; užgint daugme- 
niškus streikierių pikietus; 
traukt teisman unijas už 
padaromus samdytojams 
nuostolius per streikus; už- 
tikrint fabrikantams teisę 
agituot darbininkus prieš 
uniją; verst unijų vadus 
raštu prisiekt, kad jie ne 
komunistai ir neremia jo
kių ‘'raudonųjų,” ir t.t.

Prezid. Trumanas, atsa
kinėdamas į laikraštininkų 
klausimus, pasižadėjo neva 
tęsti kovą, kad būtų panai
kintas Tafto - Hartley’o 
įstatymas.

Teigiama, kad jeigu ir 
Kongreso Atstovų Rūmas 
užgirtų sen. Tafto pasiūly
mus, tai prezidentas vetuo
tų - atmestų visą tą bilių. 
Tada tas pats Tafto - Hart
ley’o įstatymas ir toliau ga
liotu.

Kadangi Darbo Federaci
jos ir CIO aukštieji vadai 
atsisakė kovoti prieš Tafto 
bilių dabartinėje Kongreso 
sesijoje, tai nužiūrima, kad 
ir trumaniški kongresma
nai nieko neveiks prieš jį 
bent iki 1950 metų. ,

Tie vadai ir valdžia, ta- 
čiaus, buvo iš anksto užgy- 
rę tokius Tafto - Hartley’o 
įstatymo posmus, kaip prie
saikos prieš komunistus, 
samdytojų laisvė kurstyti 
prieš unijas, aprėžt tūlas 
streiko teises, ir t.t.

Japonijos Komunistai 
Užėmė Policijos Stotį

TOKIO, Japonija. — Ke- 
Ii šimtai komunistų, po ko
vos su policininkais, užėmė 
policijos stotį Tairoj, 110 
mylių nuo sostinės Tokio. 
Užimdami stotį, jie paliuo- 
savo kelis komunistus, areš
tuotus už plakatų skleidi
mą. Komunistams padėjo 
kiti darbininkai.

Valdžia pašaukė polici
jos būrius iš kitur; tada ko
munistai apleido stotį.

LAISVĖ PIRMADIENĮ 
NEIŠEIS, nes tai bus na- 
cionalė Nepriklausomy
bės šventė, Fburth of Ju- 
ly — Liepos Ketvirtoji
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“Visi Žmonės Fra Sukurti Lygūs”

Šie žodžiai paimti iš Amerikos Jungtinių Valstijų Ne
priklausomybės Deklaracijos, kuri buvo formaliai pa
skelbta 1776 metų liepos 4 dieną. Pirmadienį suęina ly
giai šimtas septyniasdešimt treji metai. Pirmadienis — 
visos šalies šventė, Liepos Ketvirtoji!

Per tuos 173 metus kasmet liepos 4 dieną vidnoje ar ki
toje formoje Amerikos žmonės atžymi tą istorinį įvykį: 
Amerikos kolonijų išsilaisvinimą iš Britanijos priespau
dos ir įsikūrimą nepriklausomos valstybės. Jau labai se
niai mūsų valdančioji klasė stengiasi tos šventės tikrąją 
prasmę užtušuoti, iškraipant jos reikšmę, išraunant iš 
jos kovos dvasią. Komercinė spauda ir reakciniai valdo
vai bando didžiųjų 1776 metų revoliucionierių drąsą, ryž
tą ir pasimojimus paversti šių dienų įrankiu kovai su 
pažanga. Jie vadina šalies priešais, ir išdavikais tuos, 
kurie nenori pamiršti tų kovotojų pareiškimo, kad “kur 
tiktai bet kokia valdžios forma pradeda tuos tikslus 
griauti, žmoųės turi teisę pakeisti arba pašalinti valdžią 
ir įsteigti naują valdžią, paremiant jos pamatus tokiais 
principais ir suorganizuojant jos jėgas tokioje formoje, 
kuri atrodo jiems, geriausia pasiekti saugumo ir laimės.”

Šalies priešais ir išdavikais reakcijonięriai vadina 
tuos, kurie, tikėdami; “jog visi žmonės yra sukurti ly
gūs,” kovoja prieš rasinę, tautinę, religinę bei politinę 
diskriminaciją. Reakcijonieriai sako: Jei esi žmogus juo
dos'spalvos, negali naudotis Deklaracijoje paskelbtomis 
teisėmis. Jeigu nesutinki su valdžios ir valdančiosios 
klasės politika, negali būti mokytoju, netgi paprastu 
įmonės darbininku. Ir kovoti prieš tai nevalia. Jeigu ko
vosi prieš diskriminaciją, jeigu reikalausi akademinės 
laisvės, nusidėsi reakcijai ir užsitrauksi persekiojimą,' 
gal atsidursi teisme, kaipo pasikėsintojas spėka nuversti i 
šalies valdžią.

I

Tokie dabar laikai. Taip dabar yra reakcijonierių minr 
džiojami didžiosios 1776 metų revoliucijos .principai.

Liepos Ketvirtoji’ yra Amerikos žmonių šventė, įkur
ta iki tol negirdėtomis žmonių kovomis, pasiryžimu ir 
pasiaukojimu. Amerikos 1776 metų revoliucija buvo pa
saulinio masto įvykis. Amerikiečių kova už laisvę ir ne
priklausomybę buvo visur pavergtosios liaudies pasitik
ta karštu pritarimu. Tie obalsiai, kuriuos amerikiečiai 
iškėlė kovoje prieš Britanijos Imperiją, ipasiekė Prancū
zijos ir kitų Europos kraštų žmones. Amerikiečių revo
liucijos laimėjimas padrąsino darbo žmones visur. Tai 
buvo pradžia naujos gadynės. Tai buvo pradžia pabai
gos senosios socialinės santvarkos ne tik Amerikoje, 
bet ir Europoje.

Amerikiečiai laimėjo ilgos ir sunkios kovos keliu. Jie’ 
buvo pionieriai. Jie buvo pirmutiniai pakelti ginklą prieš 
imperialistinę priespaudą, prieš “dieviškąją” karalių ga
lią.

Jie sakė, kad žmonės turi “tam tikras neatimtinas tei
ses, kad tarp tų teisių yra lygybė, laisvė ir siekimas lai
mės.”

Tokia yra Liepos Ketvirtosios prasmė. Ją reikia ap
ginti. Šalies priešais ir išdavikais yra ne tie, kurie siekia 
tą prasmę apginti ir išlaikyti, bet tie, kurie ją paneigia.

Didieji 1776 metų revoliucijonieriai — Washington, 
Franklin, Paine, Jefferson, Henry, Adams ir kiti, sake, 
kad niekas neturi teisės atimti iš žmonių teisės siekti 
laimės. Bet kiek tos teisės beturi šiandien penki milijo
nai bedarbių? Kiek tos teisės turi keturiolika milijonų 
beteisių negrų? Kiek tos teisės turi milijonai šeimų, ku
rios neturi žmoniškų namų gyvenimui?

Tai vįsa reikia prisiminti per Liepos Ketvirtąją. Tikru 
patrijotu gali vadintis tik tas, kuris nepamiršta Nepri
klausomybės Deklaracijoje paskelbtų principų ir kovoja 
už teisę visiems siekti laimės: geresnio, švelnesnio, švie
sesnio gyvenimo. Visoki raudonbaubizmo ir isterijos pla
tintojai, visoki naujo karo kurstytojai ir reakcijonieriai 
kojomis trempia Deklaracijos principus.

Bet ateitis priklauso Amerikos žmonėms. Liepos Ket
virtoji priklauso Amerikos žmonėms. Demokratija pri
klauso žmonėms. Demokratija yra žmonių valia. Netylės 
penki milijonai bedarbių, kai jiems išsisems paskutiniai 
pragyvenimo šaltiniai. Netylės keturiolika milijonų or
ganizuotų darbininkų, kurių teises taip žiauriai kojomis 
mindo Kongresas ir senųjų partijų politikieriai.

Vis garšiau ir garsiau žmonių balsas skamba prieš 
raudonbaubizmą ir isteriją. Reakcijos siautėjimas pra
eis, kaip koks baisus debesys. 1

Mes tikime ateitimi. Mes tikime Amerikos žmonių 
troškimu būti ir pasilikti laisvais.

Prezidentas Trumanas 
pareiškė, kad “isterija apie 
raudonuosius siautėja visoj 
šalyj.” Bet argi patsai pre
zidentas prie jos nepriside
da? Kiekvienoj kalboj jis 
puola komunistus. Juk tai 
jis metė obalsį: “Sulaikyti 
komunizmą!” Juk tai jis už 
šimtus milijonų dolerių ver
tės pasiuntė ginklų į Grai
kiją karui prieš demokrati-
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reiškimą,

Ir dabar, kada Trumano 
diplomatai* kalba apie “lais
ves,” tai mūsų šalyje eina 
trys dideli politiniai teis
mai — komunistų, Coplon 
ir Alger Hiss. Gi komerci
nė spauda įtaria šimtus 
naujų žmonių, šaukia apie 
“raudonųjų pavojų Hawaii 
salose.” Reiškia, ruošia 
naujus politinius teismus.

Bedarbė vis daugiau au
ga. Birželio 29 d. Darbo 
Departmentas paskelbė, kad 
į savaitę laiko bedarbių 
kiekis paaugo ant 62,900 
tik New Yorko valstijoj. Iš 
Washington© skelbia, kad į 
šešis mėnesius bedarbių pa
šalpai buvo išleista $1,000,- 
000,000 daugiau, kaip nu
matyta.

Jau net 56 senatoriai 
pradėjo reikalauti, kad ka
ro reikalams skiriami pini
gai būtų sumažinti ant ke
lių bilijonų dolerių. Atrodo, 
kad nedarbas ir didelės ka
rinės išlaidos ir turčiams 
jau jaučiama.

Komercinė spauda vis pi
la aliejų, šaukdama apie 
“pavojų Amerikai,” ' pulda
ma Tarybų Sąjungą. Ypa
tingai tame pasižymi tur
čių dienraštis “The New 
York Times.” Kada po už
sienio ministrų konferenci
jos Paryžiuje kiek atslūgo 
karinis įkaitimas, tai mini
mo dienraščio redaktorius 
Mr. A. H. Sulzberger pada
rė piktą anti-sovietinį pa

šaukdamas “ųe- 
Sovietams.”

Anglija ir Argentina, ne
paisant Jungtinių Valstijų 
protestų, pasirašė penkių 
metų prekybos sutartį, ku
ri sieks $5,000,000,000. Wa
shington© nusigandę, kad 
tas gali visai uždaryt Ame
rikos biznieriams marketus 
Argentinoj.

Pasirodo, kad tarpo Ang
lijos ir Jungtinių Valstijų 
kapitalistų jau baigiasi tas 
“medaus mėnesis,” kada 
vienas sakė “yes,” tai ir ki
tas sakė tą pat. Biznio ir 
pelnų reikalai susikirto. Gi 
kapitalistai net toje pačioje 
šalyje gatavi perpjauti vie
ni kitiems gerkles, jeigu tik 
tas didina laimėtojo pelnus.

P a r y ž iuje posėdžiauja 
Marshallo plano reikalais 
taryba, kurią sudaro atsto
vai tų šalių, kurios gauna 
Marshallo plano “pagalbą.” 
Ten britai ir Wall stryto 
atstovai riejasi. Kaip pra
neša, vienas anglų diploma
tas pareiškė:

“Marshallo planas yra ri
zikoj ir Anglija mažiau ri
zikuoja jo netekdama, o at
gaudama liuosas rankas 
tarptautinėj prekyboje...” 
Mat, Marshallo planas su
varžo Anglijos ir kitų-pre
kybą.

Bulgarijoj išstatyta 2,000 
Anglijoj išleistų knygų'pa
rodoj. Jas ten ir pardavinė
ja tiems, kurie nori pasi
pirkti. Jau’ šis vienas fak
tas parodo, kaip tuščios tos 
pasakos, būk bulgarai gy
vena už “geležinės uždan
gos.”

čechoslovakijoj 
vadai, akstinami 

klerikalų 
Vatikano

popiežiaus, kelia skandalą 
prieš demokratinę vyriau
sybę, jie siuntinėja laiškus 
kunigams, kurie skaitomi 
parapi jonams iš sakyklų. 
Tuose laiškuose bjauriai 
niekina liaudies tvarką. To
dėl, vyriausybė įsakė, kad 
daugiau vyskupai neturi 
teisės siuntinėti cirkuliarus 
be leidimo.

Kinijos reakcininkai iš 
generolo Čiang Kai-šeko lo- 
gerio paskelbė, kad jie blo- 
kaduos liaudies Kinijos 
prieplaukas ir pradėjo už
sienio laivus gaudyti ir pul
ti. Bet Anglija tuojau pa
siuntė savo, karo laivus ap
saugai prekybos laivų. Po 
to ir Jungtinės Valstijos 
pasisakė kad nepripažins 
tos blokados, nes “tautinin
kai jos negalės palaikyti.” 
Atrodo, kad ir čia biznis 
verčia skaitytis su liaudies 
Kinija.- »

Graikijoj mirė monar- 
chistų režimo premjeras T. 
Sophoulis. Jis buvo pagal 
Jungtinių Valstijų reikala
vimą pastatytas. Vyriausy
bę sudaryti pavesta fašis
tui Tsaldarisui.

Jugoslavijos' trockistai, 
priešakyje su Tito, reikala
vo iš Tarybų Sąjungos, kad 
persekiotų jugoslavus, ku
rie yra pabėgę nuo trockis- 
tų teroro ir Sovietų šalyje 
leidžia laikraščius.

Tarybų Sąjunga atmetė 
tą reikalavimą ir pareiškė, 
kad Tito ir jo šaika per
daug siekia.

Korėjoje nužudytas se
nas veikėjas Kim Koo. Jis 
buvo 73 metų. Jis nesutiko 
su Pietinėje.Korėjoje vieš
pataujančia Wall st ryto 
globoje Rhee šaika. Jis rei
kalavo, kad abi Korėjos da
lys būtų apvįenytos demok
ratiniais pamatais. Atrodo, 
kad reakcininkai jį nudėjo.

Tuo kartu iš pietų Korė
jos pasitraukė dalis Ame
rikos armijos. Reakcinin
kai, kad sulaikyti tolimesnį 
Amerikos armijos pasitrau
kimą, tai išprovokavo susi
rėmimus su šiaurinės Korė
jos' kovūnais ant Ongijino 
pusiausalio ir šaukia, kad 
juos “puola komunistai.” 
Mat, reakcininkai bijosi, 
kad jie be Amerikos armi
jos negalės išsilaikyti val
džioje.

Palestina yra tik, kaip 
pusė Lietuvos. Ir ta dabar 
pusiau padalinta tarpe žy
dų Izraelio valstybės ir ara
bų. Sako, kad iš žydų vals
tybės pabėgo 750,000 arabų. 
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Į Izraelį daug žydų atvyks
ta iš kitų šalių. Reakcinin
kai šaukia, būk atvykstan
čių tarpe yra daug komu
nistų.

Švedijos karo ministras 
Allan Vought skelbia, kad 
Švedija bus neutrališka, 
jeigu kils karas ir Danija 
su Norvegija bus į tą karą 
įtrauktos.

Vokietijoj, Berlyne bai
gėsi gelžkeliečių streikas, 
kuris vakarų “demokratų” 
komandoje buvo iššauktas. 
Tarybų Sąjungos spauda 
rašė, kad tas streikas baig
sis, kaip tik pasibaigs už
sienio ministrų konferenci
ja Paryžiuje. Taip ir atsiti- 
ko.

^Kaip žinome, mūsų šaly
je kiekvienas streikas pik
tai puolamas per radiją ir 
komercinę spaudą, bet 
streikas Berlyne buvo mie
lai globojamas.
. Tarybų Sąjungon atvyko 
naujas Jungtinių Valstijų 
atstovas, tai admirolas A. 
G. Kirk. Kaip atrodo, tai 
Trumanas neranda kitokių 
žmonių atstovams, kaip tik 
generolus ir admirolus — 
kariškius.

Jungtinių Tautų sekreto
rius siūlo, kad sesijos būtų 
atidaromos poteriais — vie
nos minutės tyla. Mat, po
teriauti nėra kaip, nes prie 
šios organizaęijos priklau
so visokių tikybų valstybių 
žmonės ir ateistai.

Tarybų Sąjungos atsto
vas kritikavo tą pasiūlymą. 
Francijos atstovas ir tai 
sakė, kad poteriams vieta 
bažnyčioje, o ne čia. Su
prantama, Anglijos ir Jun- 
gtinių Valstijų atstovai pa
sirodė labai dievingi ir rei
kalavo poterių. Matyt, kad 
ponas sekretorius jiems pa
taikauja.

Pastabos: k o m e r c inė 
spauda labai nuogąstauja, 
kad komunistams sekasi 
Azijoje. Šiaurinėje Korėjo
je liaudies gyvenimas daug 
geresnis, kaip pietinėje. Ki
nijoj komunistų vadovauja
ma liaudies armija laimėjo. 
Mala j aus pusiausalyje, In
donezijoj, Burmoj eina ko
va. Visur komunistų įtaka 
auga.

Taigi, nors ta spauda 
džiaugiasi, būk “Europoj 
komunistų įtaka sulaikyta,” 
bet ji nuogąstauja dėl Azi
jos. Gi Azija turi pusę pa
saulio gyventojų. O ir Eu
ropoj “komunistų sulaiky
mas” yra tik išpūstas, nes 
redaktoriai gerai žino, ko-

Nepriklausomybes Dięnos 
Pirmieji Minėjimai

1776 m, liepos 2 d. JAV 
Kontinentinis Kongresas 
užgyrė rezoliuciją, kuri už
tvirtino, kad “šios Jungti
nės Kolonijos yra, ir turi 
teisę būti laisvos ir nepri
klausomos.” Ir. tas legisla- 
tyviškas įstatymas atskyrė 
13 originalių valstijų nuo 
Didžiosios Britanijos. Bet 
šiam įstatymui Nepriklau
somybės Deklaracija davė 
didesnę reikšmę: ji kovo
jantiems patriotams ne tik 
išdėstė įvykius, kurie pri
vertė atsiskirti nuo Didžio
sios Britanijos, bet žadėjo 
įsteigti tokią valdžios for
mą, kurioje žmonių teisės 
viršijo'viską — visokias ki
tas teises ir privilegijas.

Kadangi Nepriklausomy
bės Deklaracija buvo pri
imta liepos 4 d., tai ta die
na ir skaitoma tikruoju 
Jungtinių Amerikos Valsti
jų gimtadieniu. Liepos 8 d., 
1776 m. toje “gražioje, sau
lėtoje” dienoje nuo Nepri
klausomybės Namo laiptų 
buvo perskaityta žmonėms, 
kurie džiaugsmingai ją iš
klausė. Nepriklausomybės 
Namas randasi Philadel- 
phijoj, yra kuklus, labai se
nas mūrinis pastatas su 
bokštu.

Deklaracija. išdėsto mo
tyvus, dėl kurių JAV, tuo 
metu tik 13 valstijų, nu
sprendė atsiskirti nuo Di
džiosios Britanijos.

“Mes laikome savaime 
aiškiomis šias tiesas — visi 
žmonės sutverti lygiais, ir 
Tvėrėjas suteikė jiems ne- 
kurias neliečiamas teises, 
tarp kurių yra: gyvenimas, 
laisvė ir laimės siekimas. 
Toms teisėms apsaugoti yra 
sukurtos valdžios, savo ga
lią išvedančios iš valdomų
jų valios. Kai bet kuri val
džios forma virsta priešta
ringa tiems - tikslams, žmo
nės turi teisę ją pakeisti ar 
likviduoti ir sukurti naują 
valdžią.”

Šis svarbus* dokumentas 
suminėjo daug skriaudų ir 
neteisybių.

Tokiai padėčiai esant, 
Kongreso atstovai dar pa
reiškė: ž

“Todėl, mes, JAV atsto
vai, susirinkę Visuotiname 
Kongrese, kreipdamiesi į 
pasaulio Aukščiausiąjį Tei
sėją išklausyti mūsų inten
cijas,,'gerosios šių Jungti
nių Kolonijų tautos vardu 
ir autoritetu, iškilmingai ir

kie balsavimai buvo Italijoj 
ir kiek žulikysčių atlikta 
Franci jo j. -

viešai pareiškiame, kad šios 
Kolonijos yra ir turi teisę 
būti laisvomis ir nepriklau- 
somomis valstybėmis, jos 
išlaisvinamos nuo priklau
somybės Britų Karūnai ir 
visi politiniai ryšiai tarp 
jų ir Didžiosios Britanijos, 
yra ir privalo būti nutrauk
ti, kaip laisvos ir nepri
klausomos valstybės, jos 
turi pilną teisę skelbti ka
rą, sudaryti taiką, pasi
rinkti sąjungininkus, vesti 
prekybą ir daryti visus ki
tus veiksmus bei žygius, 
kuriems turi teisę Nepri
klausomos Valstybės.”

Šią deklaraciją pasirašė 
visi 56 Kongreso atstovai ‘

John Adams, diplomatas 
iš Massachusetts, kuris vė
liau tapo mūsų antru, pre
zidentu, raportavo, kaip iš
kilmingai pirmas Kontinen
tinis Kongresas apvaikščio
jo nepriklausomybės minė
jimą Philadelphijoj 1777 m.

“Buvo visai netikėtas 
įvykis,” jis rašė savo duk
rai. “Tik liepos 2 d. kai ku
rie Kongreso nariai sugal
vojo turėti kokias nors iš
kilmes. Nebuvo laiko pa
ruošti pamokslą, kaip daug 
žmonių pageidavo.” Dele
gatai, tarpe kurių buvo ir 
Adams, “pertraukė posėdį 
papietauti kartu — lengva 
buvo suruošti tokius pietus, 
kadangi delegatu buvo tik 
50.”

Kontinentinio laivyno ke
li laivai buvo vėliavomis 
papuošti ir pirmą valandą, 
liepos 4 d. prasidėjo cere
monijos su šautuvų triukš
mu. Minios žmonių susirin
ko prie kranto dainuodami, 
šaukdami vienas į kitą, ir 
minėjimas “suteikė didelio 
džiaugsmo kiekvienam ša
lies draugui ir teroro kiek
vienam ‘tory’.” (“Tories” 
sudarė trečią dalį kolonis
tų, jie nenorėjo atsiskirti 
nuo Didžiosios Britanijos, 
bet jie reikalavo savo tei
sių irgi.)

Nepriklausomybės Dienos 
apvaikščiojimas vėl įvyko 
Philadelphijoj 1778, kada 
Kongresas ten sugrįžo po 
kiek laiko buvimo Baltimo
re j e, kur karas privertė 
Kongresą įsisteigti.

Po trijų metų įvyko ga
lutinas Revoliucijos karo 
laimėjimas, ir tada įvairios * 
vietos šalyje pradėjo laiky
ti minėjimus iškilmingai. 
Pav., New Yorko miesto 
“tėvai” pavėlino degtinės 
pardavėjus pastatyti priva- 
tiškas būdeles gatvėse išva
karėse. Žmonės čia susi
rinkdavo, ir ligi vidurnak
čio gėrė, valgė ir linksmi- 

jnosi. Vidurnaktį jau pulkai 
i jaunų vyrų pradėdavo pat- 
i raliuoti gatves, šaudydami 
I šautuvais ir fejerkreke-
riais.

Ir per metų metus visoki 
fejerkrekeriai buvo.svarbi 
dalis visų minėjimų. Bet po 
kiek laiko jų tiek daug bu
vo vartojama, kad įvykda
vo daug tragedijų, vis dau
giau ir daugiau vaikučių 
susižeisdavo ir net mirdavo. 
Pradžioje šio šimtmečio 
žmonės pradėjo reikalauti 
saugesnių apvaikščiojimų. 
Šiandien mažai tragedijų 
įvyksta ir triukšmas ne 
toks didelis.

Common CounciL

NANKING, Kinija. — 
Yangtze upės potvynis iš
vijo 3,000 žmonių iš namų.

RANGOON, Burma. — 
Daug burmiečių moterų ir 
merginų išvien su vyrais 
partizanais kariauja prieš 
dešiniųjų valdžią.
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PIRMOJO ESTŲ TARYBINIO 
BALETO KŪRĖJAS

Rašo A. F'enimiagis
Estų kompozitoriui Eugenui Kapui 

už “Kalevipoego” baletą tarybinė vy
riausybė suteikė Stalininę premiją.

Sunku rasti Estijoje labiau populiarų 
kompozitorių, kaip Eugeną Kapą. E. 
Kapas gimė 1908 metais. Jo kūrybinė 

. veikla išsiplėtojo tiktai prie Tarybų val
džios. Argi galėjo Eugenas Kapas bur
žuazinėje Estijoje svajoti apie tai, kad 
jis, Talino konservatorijos studentas, 
netolimoje ateityje pasieks tokias kūry
bines viršūnes, kurių estų muzikos isto
rijoje dar nepasiekė nei vienas kompo
zitorius.

Eugenas Kapas pasidarė labai garsus 
ir įgijo didelę estų liaudies meilę tokiais 
žymiais kūriniais, kaip “Patriotinė sim
fonija,” “Daina apie Staliną,” “Mintis 
apie Tėvynę,” “Daina apie Didįjį Spa
lį,” opera “Keršto ugnys,” baletas “Ka
levipoegas.”

Įžymiam tarybiniam kompozitoriui es
tų liaudis pareiškė didelį pasitikėjimą, 
išrinkdama jį respublikos Aukščiausio
sios Tarybos deputatu.

Eugenas Kapas Stalininę premiją 
gauna antrą kartą. Pirmą kartą Stali
ninę premiją jis gavo už operą “Keršto 
ugnys,” kurios premjera įvyko 1945 me
tais. 1949 metų balandžio 10' dieną kom
pozitoriui suteikta stalininė premija už 
baletą “Kalevipoegas.”

Estijos muzikalinis repertuaras pra
turtėjo pirmu tarybiniu nacionaliniu 
baletu. Savo baletinį veikalą Eugenas 
Kapas sukūrė pagal liaudies epo moty
vą. Savo muzikoje kompozitorius at
skleidė pagrindinę poemos “Kalevo sū
nus” idėją — optimistinės liaudies dva
sios jėgos triumfą. Svarbiausias veikalo 
didvyris yra legendarinis estų karžygis 
Kalevipoegas, atvaizduojąs liaudies ga
lią, kuris kovoja didvyrišką kovą prieš 
priešišką ir tamsią jėgą, kurią išreiškia 
pasakiškas Sortso įvaizdis.

Talentingai išnaudojęs turtingiausią 
tautosakos medžiagą, Eugenas Kapas 
parašė baletui muziką, nepertraukiamai 
surištą su liaudies kūryba.

Baleto papuošalu yra jo masiniai šo
kiai, kurie sukurti pagal valstiečių se
novinių dainų melodijas. Jautriai ir at
sargiai prisilaikydamas liaudies muzi
kos stiliaus, Eugenas Kapas sukūrė 
skaidrų ir optimistišką veikalą, kuris 
tvirtai įeis į estų tarybinio baleto istori
ją

— Savo kūryboje, — pasakoja Euge
nas Kapas — aš visuomet semdavausi 
įkvėpimo iš didžiųjų rusų kompozitorių 
Čaikovskio, Rimskio-Korsakovo, Mu- 
sorgskio puikių kūrinių. Meilę rusų 
muzikai man įskiepijo mano tėvas Ar
tūras Kapas kuris buvo Rimskio-Korsa
kovo mokinys...

Eugeno Kapo tėvas — Artūras Ka
pas laikomas estų profesionalinės muzi
kos įkūrėju. Dabar jam eina aštunta 
dešimtis. Nežiūrint į senyvą amžių, Ar
tūras Kapas yra pilname savo kūrybi
nių jėgų suklestėjime.

— Mano tėvas, — sako Eugenas Ka
pas, — ir toliau lieka griežtu ir reikliu 
mano mokytoju.

Eugenas Kapas yra -garbingas Kapų 
muzikalinės dinastijos atstovas. Būda
mas savo tėvo mokiniu, Eugenas Kapas 
jau pats turi ištisą eilę auklėtinių, kurie 
kuria žymius muzikalifiius veikalus.

Eugenas Kapas, šalia savo kūrybinės 
veiklos, dirba didelį pedagoginį darbą. 
Jis — Talino konservą tori jos profeso
rius. Jo mokiniai — konservatorijos 
studentai — yra daugelio talentingų vei
kalų autoriai. Studentas Eino Tomber- 
gas parašė muziką didžiojo rusų poeto 
Aleksandro Puškino “Kalinio” žodžiams, 
studentas Tombrė sukūrė jaunimo cho

rinę dainą.
Eugenas Kapas pilnas kūrybinių pla

nų. Jis ką tik užbaigė originalų muzika- 
linį veikalą “Talinas,” kurianfe muzika- 

linėmis priemonėmis atvaizdavo turtin
gą ir laimingą Tarybų Estijos sostinės 
gyventojų gyvenimą. Muzikalinis vei
kalas “Talinas” susideda iš dešimties 
pjesių fortepijonui, skirtų senoviniam 
Kadriorgo parkui, kuriam jau per 200 
metų; istoriniam “Undinės” paminklui, 
pastatytam Suomijos įlankos pakrantė
je rusų kreiserio “Undinė” žuvimui pa
minėti; laimingai estų pionierių vaikys
tei, senoviniam Germano bokštui, dainų 
šventei ir tt.

Būdingas Eugeno Kapo kūrybos bruo
žas yra jo nuolatinė pažanga. Kapas ne
žino ramybės savo kūryboje.

Eugenas Kapas užsibrėžė Tarybų val
džios Estijoje įkūrimo 10-mečiui para
šyti naują operą. Šitą veikalą jis ski
ria revoliuciniam estų liaudies judėji
mui, kuris privedė prie Tarybų valdžios 
Estijoje triumfo.

— Muzikos kalba, — pareiškia Euge
nas Kapas, — aš kalbu su savo liaudi
mi. Ir man norisi, kad šitas pasikalbė
jimas būtų aiškus ir ryškus, kad jis į- • 
kristų į žmonių sielą, dešimteriopai pa
didintų jų jėgas kovoje dėl visiškos ko
munizmo pergalės mūsų šalyje.

Talentingas estų liaudies atstovas, 
įžymusis tarybinis kompozitorius Euge
nas Kapas yra pilname savo kūrybinių 
jėgų suklestėjime. Jis pradžiugins Tė
vynę dar naujais įžymiais muzikaliniais 
veikalais.

Vietos Susijusios Su 
Puškino Vardu

Vilniuje
•

Vilnius. — Minint didžiojo rusų poe
to Puškino 150 metu gimimo jubiliejų, 
būtina pažymėti, kad Aleksandro Sergie- 
jevičiaus Puškino vardas yra susijęs ir 
su Vilniumi.

Prieš 'penkiasdešimt metų, 1899 me
tais Puškinui buvo pastatytas pamink
las Vilniuje.

Paminklas stovėjo ant tokio pat pje
destalo, ant kokio dabar stovi paminklas 
kompozitoriui Moniuškai Liūdo Giros 
gatvėje ir buvo pastatytas tokio pat sti
liaus kaip ir paminklas Moniuškai. Pir
mojo imperialistinio karo metu atsi
traukdama caro kariuomenė Puškino 
paminklą nuėmė. Buržuazinė lenkų val
džia, ilgą laiką šeimininkavusi Vilniuje, 
sunaikino ir paskutinius pėdsakus, kur 
stovėjo paminklas didžiajam poetui.

Švenčiant 100 metų Puškino jubilie
jų, visi daiktai priklausę didžiajam poe
tui Michailovske, buvo perkelti j tautinį 
muziejų. Puškino sūnus, Grigorijus 
Aleksandrovičius, tais pačiais metais, ka

da buvo pastatytas paminklas jo tėvui 
Vilniuje, persikėlė gyventi į Markučius, 
netoli Vilniaus. Jis ir anksčiau gyveno 
Vilniuje, Markučių dvare, kurį supo 
gražios vietovės, puikus parkas. Istorija, 
kaip Markučiai atiteko Puškinų šeimai 
tokia:

1867-metais caro imperijos transpor
to ministras generolas Melnikovas įsigi
jo Markučius iš jo pirmojo šeimininko 
Godlevskio. Melnikovui labai patiko 
Markučių vietovė ir tais metais pastatė 
sodybą, kuri išliko iki mūsų dienų. Dva
rą ir sodybą jis padovanojo savo dukte
riai Varvarai Aleksiejevnai. Melnikovo 
duktė Varvara Aleksiejevna 1884 me
tais ištekėjo už jaunesniojo Puškino sū
naus, Grigorijaus, tada tarnavusio leib
gvardijos kavalerijos pulke.

Tokiu būdu Markučiai perėjo į Puški
no sūnaus nuosavybę. Persikėlęs gyven
ti į Markučius, Grigorijus Aleksandrovi
čius Puškinas atsivežė su savimi iš Mi- 
chailovsko, eilę daiktų ir knygų, priklau
siusių jo tėvui. Tarp daugelio Aleksan
dro Sergiejevičiaus Puškino relikvijų ir

Vieno Kronika 
Lietuvoje

Vilnius. — Skulptorius Bernardas 
Bučas baigė lipdyti F. Dzeržinskio bius
tą, kurį Vilniaus kombinatas “Dailė” 
savo liejykloje atliedins didesniame 
skaičiuje.

Tapytojas Vytautas Mackevičius pra
dėjo didelio formato kompoziciją “Lie
tuvos Respublikos delegacija Kremliuje 
1940 m. liepos 21 d.” .

LTSR Nusipelnęs meno veikėjas prof. 
Antanas Žmuidzinavičius tapo kompozi
cinį peisažą “Sėja Tarybų Lietuvos ko
lektyviniame ūkyje” ir antrąją didesnio 
masto kompoziciją “Darbininkai — sta
lininio penkmečio vykdytojai.”

Tapytojas Levas Mergašilskis baigia 
tematinį paveikslą “Raudonosios Armi
jos.— išvaduotojos sutikimas lietuviška
me sodžiuje” ir pradėjo kompoziciją, 
vaizduojančią traktorininkų darbą.

Dailininkas Boleslovas Matuzevičius 
pradėjo tapyti didelę kompoziciją 
“Petras Cvirka skaito draugams savo 
kūrybą.”

Dailininkas prof. Antanas Gudaitis bai
gia tematinį paveikslą “Žvejai — arte- 
lininkai ruošiasi į jūrą.”

# Vilniaus Valstybinio Dailės Institu
to studentai diplomininkai intensyviai 
ruošiasi diplominiams egzaminams.

Tapybos fakulteto studentas A. Savic
kas diplominiam darbui tapo kompozici
nį paveikslą “Vincas Kapsukas su dar
bininkais pogrindyje Vilniuje 1919 m.” 
Diplomantas T. Pilypaitis kuria paveik
slą “Keturių komunarų sušaudymas.” 
Studentė J. Mačiokaitė baigia paveiks
lą, kuriame vaizduoja artezinių šulinių 
atstatymą Vilniuje. I. Naginskaitė ruo
šia didelę kompoziciją “Durpių kasi
mas.” Studentas dekoratorius J. Poška 
ruošia Šekspyro dramai “Otelio” dekora
cijų ir kostiumų eskyzus. Diplomantė 
Liobytė lipdo skulptūrą “Jaunoji mičiu- 
rininkė,” T. Daukantas baigia skulptūrą 
“Disko metėja” ir A. Nesavas — “Au
tostrados tiesėją.” O. Lipeikaitė lipdo 
skulptūrą “Statybininkas.”

Grafikos fakultetas šiemet išleis du 
jaunus dailininkus diplomininkus, Jurė
ną, kuris, kaip diplominį darbą patieks 
ciklą ofortų “Marijos Melnikaitės žy
giai” ir B. Lukošių, ruošiantį diplominį 
darba “Partizanai.”

Kauno Taikomosios ir Dekoraty
vinės Dailės Institutas šiais metais išleis 
apie 20 jaunų dailininkų.

# Gegužės mėn. pirmomis dienomis 
TSRS Tarybinių Dailininkų Sąjungos 
Orgkomitetas ir TSRS Dailės Fondas 
Maskvoje, savo ekskursijų bazėje Če- 
liuskinskaja surengė skulptorių pasita
rimą, kuriame dalyvavo visų broliškųjų 
respublikų atstovai skulptoriai. Pasita
rimo dalyviams buvo surengta eilė pa
skaitų meno klausimais ir pasitarimo 
dalyvių skulptorių darbų paroda ir jos 
aptarimas, aplankytos įžymiųjų Mask
vos skulptorių dirbtuvės. Šiame pasita
rime dalyvavo ir Tarybų Lietuvos 
skulptorius Bernardas Bučas.

# Lietuvos TSR Dailės Fondo Val
dyba Vilniuje, Gedimino gt. 1, atidaro 
taikomosios dailės dirbinių parodėlę, 
kur bus eksponuojami Vilniaus, Kauno 
ir Klaipėdos kombinatų “Dailės” meniš
kieji odos, medžio, gintaro išdirbiniai, 
audiniai, mezginiai ir keramika.

Pergalės Dienos garbei Lietuvos 
TSR Tarybinių Dailininkų Sąjunga ati
darė parodą Kaune valstybinio M. K. 
Čiurlionio vardo Dailės Muziejaus pa
talpose. Parodoje savo darbais dalyvau
ja Vilniaus, Kauno ir periferijos daili
ninkai. < L. Laukienė.

daiktų, primenančių jį, į Markučius bu
vo atvežta ir nuolauža tos pušies, kurią 
apdainavo poetas. Ši nuolauža buvo pa
talpinta Markučių sodybos salione, o 
ant jos buvo prikalta metalinė lentelė 
su Puškino eilėraščio žodžiais:

“Prie ribos senelių nuosavybės,
toje vietoje,

kur keliasi. į kalną kelias 
išraustas lietų,

stovi trys pušys...”
Deja, dabar tų relikvijų muziejuje 

jau nėra. Jos dingo arba lenkų valdymo 
laikais, arba per hitlerinę okupaciją.

1905 metais mirė poeto sūnus — Gri
gorijus Alekšandrovičius, o 1985 metais 
gruodžio 11 dieną mirė jo žmona Var
vara Aleksiejevna, sulaukusi 80 metų 
amžiaus. Jie buvo palaidoti Markučiuo
se, prie sodybos. Zigmas Ponarskis.

Laimėjimas Tarybų 
Žmogaus

Sunkią, bet ryžtingą pažangos kelionę,
Reakcija nuolat pastojo:

Grąsino, kerštavo, tai svaidė vilione, 
Pikčiausiai prieš progresą lojo.

Dėl to vargšas žmogus visaip su raky tas,
Užuitas, be savo tvirtybės,

Jo kilnesnis jausmas perdėm sudarkytas ■— 
Nejuto pažangos vertybės.

Nusiaubtas skriaudėjų, apgautas tikybos,
Nedrįso teisybę pažinti,

Pliekiamas kiečiausio vargelio berybos: 
Bijojo save apsiginti.

Tik pažangios spėkos didžius darbus kūrė, 
Naikindamos ūkanas burtų,

Snaudžiančius prikėlė, jų spėkas subūrė, 
Kad naują sau buitį sukurtų.

Tai tik taip pradėjo liaudis išsikasti:
Pradėjo žinybos iškilti.-

Nuolatos be j ieškant išeitį surasti, 
Kad iš gelmės skradžių pakilti.

Ir kai liaudies vado vaizduotė didinga
Laimėjimo aušrą numatė,

Pergalių žygiuotės eiga išmintinga:
Legalių vagių nusikratė.

Tiktai tuomet vargšas pirmą kart išvydo,
.Kaip lengva be ponų gyventi:

Darbas savo naudai, skriaudų kančias gydo, 
Kai tenka lig dugnui jį semti.

A. Dagilis.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

Resuscitation
Empires of finance are crumbling, 
Their structures are falling down; 
Monarchs of bondage are stumbling, 
And losing their bloody.crowns;

/

History is purging her pages,
And nations are starting to break, 
She smiles at the oncoming ages, 
The people are starting to wake !

Sam Lukas.

NAUJAS P. CVIRKOS PORTRETAS*

Vilniuje gautas naujas P. Cvirkos 
porti-etas, padarytas įžymiojo tarybinio 
grafiko portretisto, Stalininės premijos 
laureato A. Jar-Kravčenkos. Portretas 
įeina į Valstybinio Literatūros Muzie
jaus (Maskvoje) leidžiamas “Tarybinių 
rašytojų galerijos” antrąją seriją, kuri 
greitai išeina iš spaudos ir kurioje duo
dami žymiausių visų tarybinių respubli
kų rašytojų portretai. Stalininė premi
ja A. Jar-Kravčenkai buvo paskirta už 
kai kuriuos pirmosios “Tarybinių rašy
tojų galerijos” portretus, jų tarpe už S. 
Neries portretą.

MAIRONIO RAŠTAI RUSŲ KALBA
Šiomis dienomis Vilniuje gauti Rink

tiniai Maironio raštai (Izbrannoje), ku
riuos rusų kalba išleido Maskvos “Gos- 
litizdatas.” Knyga atsidaro prof. V. My- 
kolaičiorPutino įvadu apie Maironio gy
venimą, jo kūrybą ir reikšmę. Rinkinyje 
duoti visi geriausieji Maironio lyrikos 
kūriniai, o taip pat plačios ištraukos iš 
jo poemų — “Jaunosios Lietuvos,” 
“Mūsų vargų” ir “Raseinių Magdės.” 
Įdėtos taip pat Maironio baladės, saty
ros ir libretas “Nelaimingos Dangutės 
vestuvės.” Maironio kūrybą į rusų kal
bą išvertė didelis žinomiausių vertėjų 
poetų kolektyvas. Knyga išleista 10,000 
egz. tiražu, gerai apipavidalinta, įrišta 
kietais apdarais. Tuo būdu Maironis 
pirmą kartą iš lietuvių tautos ribų iš
eina į plačiąją Tarybų Sąjungoms nacio
nalinių literatūrų areną. Tai reikšmin
gas faktas, rodąs, kad tik tarybinė san
tvarka įgalina ne tik šių dienų lietuvių 
rašytojus, bet ir stambiausius mūsų 
praeities literatūros kūrėjus išeiti iš 
siaurų savo tautos rėmų ir virsti daug- 
milijoninės skaitytojų masės dvasine 
nuosavybe ir turtu.

# JONIŠKIS. Ziniūnų valse. “Nau
jo kelo” žemės ūkio artelės klubas-skai- 
tykla ruošiasi A. S. Puškino 150 metų 
jubiliejaus minėjimui. Organizuojama 
knygų parodėlė, vaizduojanti didžiojo 
rusų poeto kūrybą. Skaityklos lektorių 
grupė numatė kolektyvinio ūkio vals
tiečiams pravesti ciklą paskaitų, skir
tų A. S. Puškino kūrybinei veiklai ir gy
venimui pavaizduoti. U. Pakeltis.

Vykdomas Trimečio Planas 
Gyvulininkystei Išvystyti

UTENA, geg. 18 d.—“švy
turio” kolektyvinis ūkisįsteig- 

( tas tiktai prieš 2 mėnesius, 
bet čia jau suorganizuotos 3 
gyvulininkystės fermos. Jo
se yra 22 karvės 15 motini- 
nių kiaulių ir 11 motininių 
avių.

Svarstydami trimečio planą 
gyvulininkystei išvystyti, ko
lektyvinio ūkio nariai nužy
mėjo eilę konkrečių priemo
nių gyvulių skaičiui padidin
ti ir jų produktyvumui pakel
ti.

Ypatingas 'dėmesys skiria
mas tvirtai pašarų bazei su
daryti. Mineralinėmis trąšo
mis papildomai patręšta 57 
hektarai užliejamų pievų, 9 
hektarai apsėti daugiametė
mis ir vienmetėmis žolėmis, 
žymūs plotai skirti pašarinių 
runkelių ir silosinių kultūrų 
pasėliams. Rudenį numatoma 
paruošti 40 tonų siloso.

Šią vasarą kolektyvinio ūkio 
nariai atremontuos gyvulių 
tvartą, pastatys patalpas pa
šarams laikyti. Daugelis daug 
reikalaujančių procesų pa
ruošiant pašarus bus mecha
nizuota. Kolektyvinis ūkis 
baigiamas elektrifikuoti.

★ * ★ 
Gyvulininkystes Fermos 
Išaugs Dvigubai

TRAKAI, geg. 18 d.—“Sta
lino keliu” kolektyvinio ūkio 
valstiečiai, apsvarstę “Trime
čio planą kolektyvinių ir ta
rybinių ūkių visuomeninei 
produktyviai gyvulininkystei 
išvystyti (1949-1951 m.),”
sudarė savo planą, kaip vyk
dys šį istorinį partijos ir vy
riausybės nutarimą.

Dar šiais metais žemės ūkio 
artelės nariai įsipareigojo gy
vulių skaičių padidinti dvigu
bai.

Kolektyviniame ūkyje yra 
įsteigtas gyvulių kergimo 
punktas, kuris iš Aukštadva
rio žemės ūkio mokyklos ga
vo veislinius reproduktorius.

Didelis domesys kreipiamas 
p a u k št i n i n k y ste i išvystyti.
šiais metais bus išauginta ke
liolika šimtų įvairių rūšių na
minių paukščių.

H. Bočkauskas.
★ ★ ★

Gyvulių Skaičius Bus 
Padidintas 60 Procentų

ŠILUTĖ, geg. 25 d—Saugų 
valsčiaus “Pirmūno” kolekty
vinio ūkio valstiečiai apsvars
tė “Trimetį planą kolektyvi
nių ir tarybinių ūkių visuome
ninei produktyviai gyvulinin
kystei išvystyti (1949-1951 
m.)” ir sudarė konkretų 
planą šio nutarimo vykdymui. 
Ūkio valdyba pripažino būti
na šiais metais padidinti gy
vuliu skaičių 60%. Suorgani
zuotose 2 gyvulininkystės fer
mose yra 19 karvių, 8 motini
nės kiaulės ir 20 paršiukų. 
Auginimui palikta 5 geros 
veislės veršiukai.

Didelis dėmesys kreipiamas 
pašarų bazės sudarymui. Pa
pildomai patręštos pievos.

★ ★ ★
30 Hektarų Cikorijos

KAUNAS, geg. 18 d. — 
Kauno apskrities kolektyvinių 
ūkių valstiečiai, supratę tech
nikinių kultūrų naudingumą, 
žymiai išplečia cukrinių run
kelių ir linų pasėlių, plotus.

Be jau iš rudens ir anks
taus pavasario nemažų plotų, ’ 
užsėtų žieminiu rapsu ir kok
sagizu, šiuo metu įsisavina
mas cikorijos auginimas. Ap
skrities kolektyviniai ūkiai su 
Kauno vaisių perdirbimo fa
briku iki šiol jau sudarė su- N 
tartį 30 hekt. cikorijos augi- \ 
nimui. Pirmieji pradėjo ciko
rijos sėją Kar. Požėlos vardo 
(Karmėlavos valsčiuj), LKP 
VI-jo suvažiavimo vardo (La
pių valsč.), “Komjaunuolis” 
(A. Panemunės valsč.) ir kiti 
kolektyviniai ūkiai.

St. Sagatas. ' ,

3 pusi.—Laisvė (Liberty, J
Lithuanian Daily ) 
šeštad., Liepos 2, 1949
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B. PRANSKUS

(Tąsa)
Tame pasakojime, kaip tikrame dramati
niame monologe, viskas buvo apskaičiuo
ta ir patikrinta. Pradžioje jis turėjo su
graudinti klausytoją, pasakodamas tuos 
išgyvenimus, kuriuos jis, kaip buožės sū
nus, patyrė paskutiniaisiais metais, gy
vendamas tarybų valdžioje. Po to jis pa
pasakojo, kaip buvo Solovkuose, kaip iš 
ten pabėgo. Reikėjo dar klausytojuose 
policininkuose, kurie vokiečių buvo pa
rinkti iš kriminalistų bei kitų įtartinų 
elementų tarpo sukelti neapykantą bol
ševikams, po to kiek pajuokauti, paro
dant, kaip jis “vedžiojęs už nosies” Rau
donosios Armijos vadus, savo veiksmais 
padėdamas vokiečiams.

Sėdįs prie mašinėlės žmogus nustojo 
rašęs ir ėmė įdėmiai klausytis. Iš greti
mo kambario taip pat pasirodė kažkokių 
veidų. Gorkunovas pasijuto savo akto
riško pasisekimo zenite. “Na, štai, ir ši
tuos apmoviau,” pagalvojo jis ir pastatė 
tašką.

— Viskas? — paklausė juodaūsis, pa
kildamas iš už stalo.

Gorkunovas teigiamai linktelėjo galva 
ir išsitraukė iš kišenės gana didoką ta
bakinę, iki viršaus prikimštą tabako.

Juodaūsis ant pečių virš apsauginės 
spalvos palaidinės, apjuostos karišku 
diržu, buvo užsimetęs kailinius. Gorku
novas pastebėjo, kad tokiais diržais bu
vo apsijuosę ir policininkai, bet juodaū- 
sio sagtis buvo su žvaigžde. Jis, dar pa
sakodamas, buvo tai pastebėjęs, tačiau 
nusprendė, kad, matyt, anas nespėjęs jos 
numušti. Staiga, juodaūsiui smarkiai su
judėjus, kailiniai nusmuko jam nuo vie
no peties, ir ant palaidinės sužibo Raudo
nosios žvaigždės ordinas. Iš netikėtumo 
Gorkunovas net sėstelėjo ant suolo. “Pa
kliuvau, oi pakliuvau!. . .” — pagalvo
jo jis. Juodaūsis išėjo iš užustalės ir pri
ėjo prie “pirklio.” Gorkunovas atsistojo 
ir išsitempė.

— Viskas? — paklausė juodaūsis.
Gorkunovas tylėjo. Pagaliau ką gi jis 

galėjo sakyti tokiu momentu? Partiza
nai už stalo subruzdo. Suskambėjo žo
džiai: “Drauge komisare!”

Gorkunovas suprato, kur patekęs.
Juodaūsis stovėjo ir žiūrėjo į jį.
— Na, ką dar gali papasakoti? ... — 

paklausė jis, įsmeigęs į jį akis, ir pridū
rė : — Kalės vaike . . .

— Broleliai, ponai, tai yra, draugai.. .
— pradėjo Gorkunovas.

— Gerai, žinom, — perkirto jį Rud- 
niovas (tai buvo jis) ir šūktelėjo į greti
mą kambarį: — Budėtojau, nuvesk tą 
tipą sargybos būstinėn!

Gorkunovas įėjo į sargybos būstinę, 
atsigulė ant gulto, pakišo rankas po gal
va ir, bukai žiūrėdamas į lubas, kanki
namai spėliojo: “Sušaudys ar nesušau
dys?” Jis nespėjo štabe nieko pavaišin
ti tabaku. Dabar pas jį ateidinėjo par
tizanai ir, užsirūkę, vėl išeidavo. O du 
užtruko sargybos būstinėje ilgiau ir at
sisėdo ant suolo priešais Gorkunovą. Vie
nas jų, gal septyniolikos metų vaikinas, 
tankiais juodais antakiais, tabalodamas 
kojomis, vaikėziškai įžūliai žiūrėjo į bal
tus Gorkunovo veltinius ir, aiškiai tyčio
damasis iš jo, kalbėjo:

— Geri “pirklio” veltiniai..— Ir mirk
telėjęs draugui, ūsuotam žmogui, kurį 
jis vadino Saška, tęsė: — Kažin ar tiks? 
Kaip manai? — ir plekšnojo sau per 
blauzdas.

— Galima pamėginti, Radikai, — 
švelniai patarė ūsuotasis Saša.

— Na, gerai, — tyčiojosi vaikėzas, — 
pamėginsim, kai mes jį.. . — ir jis ryš
kiai spraktelėjo liežuviu.

“Sušaudys!” — gūdžiai pagalvojo 
Gorkunovas. Jis ūmai atsistojo ir priėjo 
prie jų. Ūsuotasis atsisegė kobūrą.

— Na, na, ramiau! — grasinamai ta
rė jis.

Vaikėzas toliau tabalojo kojomis, ne
atitraukdamas akių nuo Gorkunovo.

— O juk kariškas žmogus, — pastebė
jo jis Saškai. — Mat, kaip išsitempia: 
rankos prie šlaunų. Tik vokiečių nelais
vėje nėra buvęs. Vokiečiai belaisvius vi
siškai kitaip “ramiai” stovėti moko.

Gorkunovas nusitvėrė tos pastabos ir, 
atsisėdęs greta berniuko, ėmė skubiai ir 
karštai pasakoti apie save visą teisybę, 
bijodamasis, kad jam gali neleisti baig

ti. Papasakojo apie tai, kad jis esą^s Rau
donosios Armijos leitenantas, apie tai, 
kaip sunku jam buvę priešo apsupime, ką 
jis išgyvenęs. Berniukas atsidėjęs klau
sėsi. Atrodė, jis jau buvo bepatikįs, bet 
paskui, susigriebęs, ironiškai, nepatiki
mai šypsojosi ir nerūpestingai iškošė:

— Varyk, varyk!
Tuo metu gatvėje netikėtai sutarškėjo 

kulkosvaidžio serija, po jos — antra. Bu
vo girdėti charakteringas vokiečių mino
svaidžio kvaksėjimas. Paskui įsiviešpata
vo trumpa tyla, ir vėl pūkštelėjo šaudy- 
masis. Partizanai kulverčiais išbėgo į 
gatvę. Po minutės Gorkunovas išėjo pas
kui juos. Sargybinio ties prieangiu nebu
vo. Gatve bėgiojo žmonės, kiemuose kin
kė arklius. Kautynės įsiliepsnojo.

Gorkunovas pažvelgė į daržą . .. už jo 
lygus laukas ir toliau krūmai. “Pati tin
kamiausia proga pasprukti,” — pagal
vojo jis ir lėtai nuėjo daržu. Paskui su
stojo. Jam buvo aišku, kad jis pataikė 
pas partizanus, ir tai nepaprastus parti
zanus. Didelių miškų arti nebuvo, o tie 
partizanai stovėjo kaime.

“Matyt, pramuštgalviška publika su
sirinko. Taip, negerai aš pas juos patai
kiau,” — samprotavo jis, žingsniuoda
mas po daržą. Paskui stabtelėjo ir ėmė 
suktis cigaretę. “E, kaip bus, taip bus, 
— nusprendė jis. — Sušaudys, tai sušau
dys! Geriau nuo savųjų rankos žūti . . .” 
ir pasuko atgal.

Gorkunovas priėjo prie gurguolės, ku
ri buvo išsirikiavus išilgai gatvės. Vieno
se rogėse, apdengtose brezentu, buvo gin
klai: keletas rankinių kulkosvaidžių, 
šautuvai. Jis pribėgo prie vežėjo:

— Klausyk, berneli, duok šautuvą.
Tasai pasižiūrėjo į jį ir paklausė:
— Ką, matyt, sprukai iš kautynių? 

Šautuvą pametei, o dabar tau duok. O 
ar tu jį išsikovojai, skribliau? — bet, pa
stebėjęs Gorkunovo dantyse cigaretę, nu
rijo seilę ir jau atlaidžiai pridūrė: — O 
“keturiasdešimt” duosi?

f Gorkunovas skubiai išsiėmė tabakinę 
ir išpylė į vežėjo saują beveik visą ta
baką.

— Gerai, rinkis, kuris patinka, — pa
siūlė nustebintas vežėjas ir'vaišingai at
skleidė brezentą.

— O šovinių turi? — paklausė jis. 
Gorkunovas gūžtelėjo pečiais. — Na, ką 
gi, imk vokišką, — kalbėjo vežėjas, 
traukdamas dūmus. — Pradžiai aš tau 
šovinių apkabą duosiu, o toliau jau nuo 
tavęs priklauso .. . vargše kary.

Gorkunovas pagriebė apkabą, užtaisė 
šautuvą ir nubėgo šūvių linkme. Jis iš
bėgo į kaimo pakraštį, atsigulė ir ėmė 
šaudyti pasirinktinai. Raudonojoje Ar
mijoje jis buvo laikomas puikiu šauliu, 
tačiau pirmutinius du šūvius jis prašo
vė, kadangi smarkiai jaudinosi, be to, ir 
šautuvas buvo jam neįprastas. Vokiečiai 
tuo tarpu pakilo atakon. Užpakaly parti
zanų pasigirdo komanda:

— Nešaudykit! Prisileiskit arčiau! 
Muškit tik iš arti!

Prisileidę vokiečius per dvidešimt 
žingsnių, partizanai trenkė iš karto sal
vėmis bei serijomis, o paskui perėjo kon
tratakom Su jais puolė ir Gorkunovas.

Tose kautynėse jis įsigijo granatų, šo
vinių ir patenkintas grįžo iš kautynių 
tiesiai į štabą, persimetęs per petį vokie
čių karabiną. O prie štabo tuo metu Rud- 
niovas kaitino budėtoją už tai, kad tas 
paleidęs iš akių suimtąjį, bandydamas iš 
jo išgauti, kada, būtent, tasai pabėgęs: 
kautynių metu ar prieš jas. Komisaras 
įtarinėjo, kad Gorkunovas, pabėgęs, at
vedė vokiečius į partizanų stovyklavimo 
vietą. Suimtasis su karabinu ant peties 
tuo momentu linksmai' priėjo prie Rud- 
niovo, atsistojo “ramiai” ir paklausė:

— Ką įsakysite daryti toliau?
Pro šalį ėjo grįžtanti iš kautynių par

tizanų grupe. Vienas jų, kreipdamasis į 
draugą, pasakė:

— O naujokas neblogai kariauja. Drą
siai. Kiek per daug veržiasi pirmyn, bet 
kariauja gerai, šaudo taikliai. . .

Tai išgirdęs, komisaras pasišaukė tą 
kovotoją, nusivedė jį į šalį ir ėmė klausi
nėti. Šis papasakojo,' kad matęs naująjį 
partizaną kautynėse. Komisaras priėjo 
prie Gorkunovo ir liepė jam eiti drauge 
štaban. Ten sėdėjo ir tas jaunasis vaiki-* 
nas, vadinęs juodaūsį komisarą tėvu.

(Daugiau bus.)

(Tąsa) l
Reikia paminėti, kad Bi

ručio vaizdą K. Jasiukaitis 
nupiešė, kaip vieną jei ne 
teigiamiausių, tai bent sim
patiškiausių “Alkanų žmo
nių” personažų, tiek jo mo
nologais, tiek ar visu jo 
vaizdu reikšdamas savo i- 
dėjinius nusistatymus ir pa
žiūras. Šitoks nekritiškas 
ir idealizuojantis Biručio 
vaizdo atskleidimas padeda 
mums išsiaiškint ir paties 
K. Jasiukaičio kūrybos so
cialines šaknis ir esmę. Re
voliucijos metais labai arti 
priėjęs proletarinio revo
liucijos, jos svarbiausiųjų 
reiškinių ir idėjų pavaizda
vimo, ilgainiui K. Jasiukai
tis irgi nesugebėjo padaryti 
dar vieno žingsnio pirmyn 
prie proletarinės kūrybos, 
o, kaip ir jo Birutis, ėmė vis 
labiau ir labiau nusivilti ir 
šalintis nuo revoliucinės ko
vos, jos ideologijos, jos už
davinių supratimo naujose 
reakcijos sąlygose, ne išgy
vendamas, o pagilindamas 
ir paryškindamas — smul
kiaburžuazines savo kūry
bos ypatybes. Tai liudija jo 
keletas apysakaičių, para
šytų po “Alkanų žmonių”, 
o ilgainiui ir visiškas pasi
traukimas iš demokratinės 
revoliucinės literatūros.

Vėlesnės apysakaitės me
niškumo atžvilgiu yra žy
mus žingsnis pirmyn K. Ja
siukaičio kūryboj. Jose be
maž nejaučiama to schema- 
tiškumo ir veikėjų paverti
mo idėjų ruporais, kas bu
vo būdinga daugeliui anks
tyvesniųjų jo apysakaičių 
ir kas dar stipriai jaučiama 
dramoje “Alkani žmonės”. 
Tos jo apysakaitės realistis- 
tiškai tikros,' gyvenimiškos, 
tačiau tematiniu ir idėjiniu 
atžvilgiu jos yra žymiai 
siauresnės, vaizduoja nors 
ir būdingus, bet vis dėlto 
antraeilius ir trečiaeilius 
tikrovės reiškinius. Viena 
iš tų apysakaičių “Bulva
re”, vaizduoja badaujantį, 
neturintį darbo inteligentą 
užsienio mieste, savo bruo
žais, psichologija ir elgesiu 
tikrąjį Biručio brolį. Tai 
žmogus, irgi sočiosios vi
suomenės atmestas, nesuta
pęs su ja ir ją smerkiąs, 
susikaupęs savyje individu
alistas, išdidus savo varge:

“Pro šalį pravažiuoja už
dengtos karietos, dumia au
tomobiliai, kas juose — ne
simato, tur būt žmonės 
važiuoja svečiuosna ar iš 
svečių, o gal grįžta namo, 
laimingai užbaigę savo rei
kalus. Eina vyrai ir mote
rys — poromis, susika
binę, linksmai čiauška, juo
kiasi. Kas man darbo — 
teeina, tevažiuoja! ir jiems 
apie niane ne darbas.” (135

pusi.).
Kaip ir Birutis, “Bulva

re” herojus tikro draugiš
kumo ir dvasinio bendrumo 
teranda tarp tokių pat vi
suomenės atstumtų ir pa
niekintų , žmonių—prostitu
čių. Jaunos prostitutės pa
veikslas apysakaitėj duotas 
labai ryškus, šiltas, kupinas 
tikrojo žmoniškumo. Jis pa
lyginamas su angeliukais iš 
garsaus Rubenso paveiks- 
slo:

“Jų akys tokios skaisčios, 
dieviškos, tokie nekalti jie 
— tiesa, tat ir ne žemės su
tvėrimai! Žiūriu į nepažįs
tamąją ir rodos, kad matau 
tnos angelus, — ji visai dar 
kūdikis, kuris nuodėmės 
nežino.” (137 pusi.)

Šitame nužemintųjų ir 
paniekintųjų žmonių dvasi
niam moraliniam išaukšti
nime, jų kilnių žmoniškumo 
jausmų pabrėžime ir glūdi 
apysakaitės idėja. Demok
ratiškas jos pobūdis neabe
jotinas, ji nukreipta prieš 
buržuazinės visuomenės 
veidmainišką ir savanau
dišką moralę, tačiau vis dėl
to ji neatspindi socialiniai 
esmingiausių, revoliucinių 
tikrovės reiškinių. “Bulva
re” herojus inteligentas ne
propaguoja ir tų bendrų 
revoliucijos bei kovos idėjų, 
kurias skelbė Birutis.

Dvi kitos apysakaitės 
“Dvarininkas Tauginas” ir 
“Tėvas” turi bendrą vy- 
riausį personažą, būtent tą 
dvarininką Tauginą. Tai 
yra gana ryškus nusmuku
sios bajorijos portretas, gy
venančios pusbadžiai, ne
sugebančios tvarkyti savo 
ūkio, bet vis dėlto pilnos 
bajoriško išdidumo, kuris 
tegali sukelti pašaipos ir 
pajuokos. Be šito juokingo 
bajoriško išdidumo K. Ja
siukaitis parodo ir smerkia 
Taugino, kaip buvusio iš
naudotojo ir žmonių slėgė- 
jo psichologines liekanas. 
Jis savo smunkančiam ūkiui 
negali rasti net nuominin
ko, nes visi jo baidosi, kaip 
išnaudotojo ir sukčiaus.

Apysakaitėj “Tėvas” pa
rodomas to paties Taugino 
veidmainiškumas, n o r int 
apvesdinti savo dukterį. 
Nepavykus įkalbėti studen
tą vesti jo dukterį, jis iš
leidžia ją už tokio pat nu- 
sususio bajorėlio, kurį ank
sčiau visaip šmeižė studen
to akyse.

Tokiu būdu, nors šios 
apysakaitės ir duoda gana 
tikrus, gyvenimiškus ir sa
tyriškus tų nusmukusių ba
jorų paveikslėlius, tačiau jų 
socialinis akiratis taip pat 
labai siauras, toli nesiekia 
net ir paties K. Jasiukaičio 
dvarininkijos, kaip arčiau
sios darbo žmonių išnaudo-

PirmajĮ savaitini siuntinį vištų, kiaušinių ir daržovių 
nuo farmerių Singer fabrikų streikieriams priima var
de streikierių (iš kairės) Henry Spindler, Bill McClin
ton ir John Haras, CIO United Electrical Radio & Ma
chine Workers Lokalo 401mo streikieriams maistui 
gauti komiteto nariai. Dešinėje Lou Slocum įteikia 
maistą varde Farmers Unijos Rytinės Divizijos. Singer 

Sewing Machine Co. darbininkai Elizabeth, N. J., 
baigia streiko antrąjį mėnesį.

Užėjus potvyniui petersburgo mieste, West Virginijoj, 
daug žmonių likosi be pastogės. Nuotraukoje matosi 

vaikučiai, suguldyti pastogėje.

tojos, pavaizdavimo “Ašy
je,” “Senelyje” ir kt. anks
tesnėse apysakose.' Taugi- 
nai tesukelia pasibiaurėji- 
mo ir pajuokos. Tai nėra 
toks dvarininkijos pavaiz
davimas, kuris keltų revo
liucinės kovos uždavinį.

Toks pat pirmeiviškos 
dvasios pašaipininkas, o ne 
revoliucinis kovotojas, pa
sirodo K. Jasiukaitis ir tri
jose antiklerikalinėse šių 
laikų apysakaitėse: “Kuni
gėlis,” “Pamoka,” ir “Šau
dyklė.” “Kunigėlyje” pa
juokiamas kaimietės mo
ters pagarbumas kunigijai, 
kai jinai savo sūnų, pirmus 
metus belankantį kunigų 
seminariją, jau vadiną ku
nigėliu ir nemandagiai su
tinka sūnaus draugą—gim
nazistą, kuris žiūri į tą 
“kunigėlį,” kaip į paprastą 
savo draugą. “Pamokoje” 
parodomas jaunas kunigas, 
mokinąs vieną panelę teolo
gijos, tačiau, užuot tikybos, 
užsiimąs su ta panele flir
tu. “Šaudyklėje” gi pajuo
kiamas klebonas, kuris gy
vena su savo šeimininke ir 
bando tai negudriai slėpti. 
Tai, pakartojam, yra pa
prastos pirmeiviškos, libe
ralinės antiklerikalinės lite
ratūros pavyzdžiai, kurie 
stovi daug žemiau idėjiniu 
lygiu, negu antiklerikalinės 
ankstyvesnės K. Jasiukaičio 
apysakaitės, kur kunigija 
buvo demaskuojama, kaip 
darbo žmonių išnaudotoja 
ir dvarininkijos bei buržu
azijos klasinis tarnas.

Iš vėlesnių K. Jasiukaičio 
didesnių kūrinių reikia pa
minėti apysaką “Griuvė
siuos.” Savo meniškais sti
listiniais privalumais ‘Griu
vėsiuose’ yra vienas ge
riausių K. Jasiukaipio kūri
nių. Joje pavaizduojamas 
išsigemantis, ištvirkęs gir
tuokliaująs ir keliąs skan
dalus nusigyvenęs dvari
ninkas Adomas, į kurio 
dvarą atvyksta vasaroti 
autorius. Viskas dvare ap
leista, sujaukta, griūva, pū
va. Tarnai veda irgi parazi
tišką gyvenimą. Atvykęs 
kitais metais autorius ran
da tačiau žymių permainų 
— pirmiausia gražios jau
nos tarnaitės Stasės asme
ny, kurią įsimyli Adomas 
ir, Stasės veikiamas, prade
da kiek tvarkingiau gyven
ti. Stasė pati — protinga 
mergaitė, mokosi rašyti, vi
su kuo domisi, ir autoriaus

padedama, lavinasi. Atvy
kęs trečią kartą autorius 
tačiau randa dar didesnius 
“griuvėsius,” Adomą dar 
daugiau laidokaujantį, o 
Stasę, palikusią nėščia, išė
jusią iš dvaro nežinia kur.

Centrinio apysakos as
mens, Stasės, vaizdas vra 
gana ryškus ir jame prieš
pastatoma ištvirkusios ir 
moraliai nusmukusios seno
sios ponijos gyvenimui 
šviesus, moraliai švarus ir 
kilnus paprastas darbo 
žmogus. Apysaka beveik 
svetima to schematingumo 
ir ne vaizdingo tendencingu
mo, kuris lydėjo ankstes
nius panašios tematikos K. 
Jasiukaičio kūrinius. Gret^ 
“Alkani žmonės,” tai yra 
žymiausias jo kūrinys.

1914 m. Amerikoj išėjo 
dar viena K. Jasiukaičio 
knygelė visiškai naujo K. 
Jasiukaičio žanro, sulaužiu
sio net ankstyvąjį jo įsiža- 
dėjimą niekad nerašyti ei
lėraščių — tai vieno akto 
operos libretto “Šienapiū- 
tė.”

Galima spėti, kad šioks 
žanras K. Jasiukaičio kūry
boj atsiradęs “pagal užsa
kymą” iš amerikiečių lie
tuvių scenos mėgėjų, nes 
šiam libretto ir muzika bu
vo parašyta (M. Petraus
ko). Vis dėlto, tai yra ori
ginalus ir bene vienintelis 
tų laikų revoliucinėj demo
kratinėj literatūroj tokio 
žanro pavyzdys, ir bene 
vienintelis ligi šių dienų 
operos libretto lietuvių lite
ratūroj,' kur vyriausiais 
veikėjais yra kaimo ir dva
ro bernai ir tarnaitės lau
ko darbų — šienapiūtės fo
ne. Jau vien kaip toks mė
ginimas, šis K. Jasiukaičio 
kūrinys vertas dėmesio.

(Daugiau bus)

Sėkmingai Vyksta Egzaminai
ŠAKIAI, geg. 25 d.—Sėk 

mingai vyksta egzaminai ša
kių gimnazijoje. Ketvirtos 
klasės mokiniai laikė egzA’*"’ 
ną Iš rusų kalbos. Movs’ 
viai Griškaitytė, Dedinan, r 
paitytė, Alinskas ir kiti iŠ r 
su kalbos rašomojo gavo pen
ketukus. Neblogus pažymirr 
gavo ir kiti ketvirtos klasė" 
moksleiviai.

V klasėje moksleiviai la’1** 
matematikos egzaminą. I* r 
žmonių 8 moksleiviai 
labai geruš, likusieji - 
ir patenkinamus pažymi" 
Du šios klasės mokiniai gave 
nepatenkinamus pažymius.
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DETROIT, MICH.
<‘MOON LIGHT”

Atsimenu jaunystės dienas. 
Ne vieną sykį, kada mėnulis 
parodydavo pilną savo veidą, 
tai net ir po sunkaus darbo, 
nuvargęs, bet nenorėdavau ei
ti gulti, o visą naktį praleis
davau mėnulio šviesoj svajo
nėse.

Laikas bėga. Jaunystės die
nos pranyko. Kitas gyveni
mas, kiti jausmai, bet jau
nystės svajonės nepranyksta. 
Nors jau žili plaukai galvoj, 
bet kada pilnas mėnulis pasi
rodo, tai primena jaunystę ir 
pagimdo daug svajonių.

Taip ir mūs Marytės, Ony
tės ir Barbutės su savo 
Petrukais, Juozukais ir Do
mininkais prisimins jaunys
tę mėnulio šviesoj, 9 d. lie
pos, Beechnut Grove, nes ten 
įvyks mėnulio šviesoj pikni
kas. •

★
Fordo kompanija pajuto, 

kaip jai lengvai pavyko nu
galėti streikierius, nes tame 
padėjo išdavikiški unijos va- I 
dai, priešakyje su W. Rente-1 
riu, tai paskelbė spaudoj, 
kad nebus nei kalbos apie al
gų pakėlimą ir senatvės pen
siją.

g Tel. A V. 2-4026 g

I DR. JOHN REPSHIS
g (REPŠYS) g
| LIETUVIS GYDYTOJAS X
8 Valandos: 2-4 ir 6-8 g 
g Nedėliomis ir šventadieniais: g j 
g nuo 10 iki 12 ryto. g j

495 Columbia Rd. 8 
| DORCHESTER, MASS. |

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 i

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 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.

Ford Co. siūlo užšaldyti al
gas ir palikti dabartinę pa
skubos sistemą iki 1951 metų. 
Galimas dalykas, kad tame 
turi jau užtikrinimą nuo tų 
unijos vadų.

★
Michigario valstijos seimelis 

24 d. birželio užbaigė savo 
posėdžius. Jis jokių svarbių 
tarimų liaudies naudai nepa
darė. Gali kas pamanyti, 
kad tai atsitiko todėl, kad 
ten yra didžiuma republiko- 
nų.

Nieko panašaus. Juk Kon
gresas (81-mas) yra didžiu
moje iš demokratų, na, o ką 
jis padarė? Visi Trumano pa
žadai ir visi pasiteisinimai, 
kad būk pirmiau 80-tame 
kongrese jis “negalėjo nieko 
padaryti,” nueina vėja^. De
mokratai ir republikonai tur
čiai yra vienodi ir jie visi su
sitaria veikti prieš darbinin
kus ir liaudies laisves. Sena
toriai ir kongresmanai pasi
kėlė sau algas nuo $10,000 
iki $15,000 metams. Tą pat 
padarė ir Michigano valstijos 
seimelio nariai.

O ką jie davė darbinin
kams ?

Beje, seimelis nustatė $278,- 
000,000 budžetą metams, kas 
suteiks nemažai deficito. O 
tai todėl, kad jie atsisakė ap- 
taksuoti turtinguosius, o nori 
sukelti pinigus iš darbo žmo
nių ir smulkių vertelgų.

Detroit mieste atsibuvo vi
sos šalies šerifų suvažiavimas. 
Jie priėmė protestą prieš bi- 
lių, įneštą Kongrese, kuris 
reikalauja bausti šerifą 5 me-

tais kalėjimo ir $5,000 pini
ginės bausmės, jeigu bus ne
apsaugotas kalinys ir nulin- 
čiuotas. ' t

Kur jiems patiks tokis bi- 
lius! Juk neseniai pietuose 
buvo nulinčiuotas negras, o 
linčininkai raktus rado ant 
vyriausio šerifo stalo.

Komercinė spauda tyli, 
kada policija žiaurumą nau
doja prieš streikierius,. prieš 
nekaltus piliečius, prieš Civil 
Rights Kongresą. Bet kada 
detektyvas Dadson palaužė 
šonkaulius dėl Elmer Walton, 
Long Transportation Co. iž
dininko, tai toje spaudoje ke
liamas didžiausias skandalas.

Detroitas nuo Windsoro, 
Kanados, skiriasi tik per upę. 
Windsor pasekė Detroitą ir 
pakėlė važiuotės kainą suau
gusiems iki 10 centų, o vai
kams iki tūlo amžiaus—-5c. 
Visgi ten dar pigiau, kaip 
pas mus.

Dearborn miesto dalyje 
transportacijos kompanija su
manė nukirsti darbininkų al
gas. Darbininkai atsakė strei
ku. Siekiant sulaužyti darbi
ninkų streiką buvo įvesta 
“jitney.” Bet unijai protestuo
jant Dearborn miesto taryba 
uždraudė “jitney” veikimą. 
Dabar transportacijos nėra. 
Piliečiai vieni kitiems gelbs
ti nuveždami savąis automo
biliais.

UAW, CIO, unijos viršinin
kai įsakė visiems Fordo dar
bininkams balsuoti, ar jie no
ri streiko prieš Fordo kompa
niją Politicus.

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquoi

NOTICE is hereby 
No. C-691 has been 
signed to sell beer 
Section 107 of the
Control |j'w al 379
Borough of Brooklyn, 
to be consumed 
WILLIAMSBURG

given - that License 
issued to the under
nt wholesale under 

Alcoholic Beverage 
South 4th Street, 
County of Kings, 

I the promises. 
BEER DISTRIBUTORS 
Inc.

given that License 
issued to the under- 
at wholesale under 

Alcoholic Beverage 
East 9 th Street, 

County of Kings,

NOTICE is hereby 
■No. C-705 has been 
signed to sell beer 
Section 107 ol the
Control Law al 23
Borough of Brooklyn, 
to be consumed off the premises. 
PASQUALE & NICHOLAS De MARINIS 

dba De Marinis Bręs.

NOTICE is hereby given that License 
No. GB 6343 has been issued to the under
signed to sell beer at retail undei
Section 107 of the Alcoholic Beverage
Control Law at 1211 Cortelyou Road, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed off the premises, 

CARMELO LICCIARDO

NOTICE is hereby given that License 
No. GB .”>907 lifts been issued to the under
signed to sell beer at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Uw at 2623 Atlantic Avenue, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed off the premises.

HUBERT, MAX

NOTICE is hereby given that License 
No. GB 732 has been issued to the under
signed to sell beer at retail under 
Section 107 • of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1595 East 92nd Street, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed off the premises.

BEN KUNOESKY

NOTICE, is hereby given that License 
No. GB 7 IK has been issued to the under
signed to sell beer at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 128 Bedford Avenue, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed off the premises.

WILLIAM FIXSEN

NOTICE is. hereby given that License 
No. GB 6 132 has been issued to the under
signed to sell beer at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 2039 Fulton Street, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed off the premises.

FANNIE MARESCA

NOTICE is hereby given that License 
No. GB 6133 has been issued to the under
signed to sell beer at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 5911 Avenue N, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed off the premises.

CHARLES WIENBERG

NOTICE is hereby given that License 
No. EB 596 has been issued to the under
signed to sell beer at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 246 Rochester Avenue, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

DELORME INCORPORATED

NOTICE is hereby given that License 
No. EB 623 has been issued to the under
signed to sell beer at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 836 De Kalb Avenue, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

HERMAN WIENER

NOTICE is hereby given that License 
No. EB 248 has been issued to the under
signed to .sell beer at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 2743 Pitkin Avenue, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

LOUIS SPRUNG x
NOTICE is hereby given that License 
No. EB 400 has been issued to the under
signed to sell beer at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 61 Graham Avene, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

AARON & HARRY POTOLSKY

NOTICE is hereby given that License 
No. EB 1759 has been issued to the under
signed to sell beor at retail under 
Section 107 ol the Alcoholic Beverage 
Control Law at 796 Kent Avenue, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

CATERINA VARANO

NOTICE is hereby given that License 
No. RL 3181 has been issued to the under
signed to sell beer, wine and liquor at 
retail under Section 107 of the Alcoholic 
Beverage Control Law at 555 Broadway, 
Borough of Brooklyn. County of Kings, 
to be consumed on the premises.

EMILIA NAPOLITANO

Jubiliejaus Atžymejimas
Stanley Penkauskas, iš Lawrence, Mass., jau trečiu 

kartu prisiuntė surinkęs iš biznierių skelbimų jubilieji
nei dienraščio laidai. Tas įrodo du dalykus: vieną, kad 
reikia paslankumo užeiti ir paprašyti pasiskelbimo, o 
antrą, kad paprašius, visur būtų galima jų gauti. Tą 
faktą gražiai įrodė draugas Penkauskas.

Šiuom kartu gražių dovanų suteikė asmenys patys sa
vo iniciatyva. Mat, šiomis dienomis išsiuntinėjome atvi
rutes Laisvės skaitytojams, kurių prenumeratos jau 
išsibaigusios, tad, atsinaujindami prenumeratas, veik 
kiekvienas atsiunčia dešimtinę: septynis dolerius už pre
numeratą, o tris kaipo jubiliejinę dovaną. Tačiau yra pa
triotų, kurie siekia ir aukščiau su dovanomis. Štai pa
vyzdžiai:

C. Čiuberkis, Fairlawn, N. J.......................$10.00
Mrs. A. Wasell, Worcester, Mass.................. 5.00
S. Titanis, Woodhaven, N. Y. . . . . . 5.00 
Feliksas ir Antanas Blozneliai, Catskill,N.Y. 5.00 
Juozas Weiss, Brooklyn, N. Y.......................3.00
V. ir K. Kartonai, Maspeth, L. L, N. Y. . . 3.00 
Juozas Viskocka, Trenton, N. J...................... 3.00
Wm. ir Miary Kūlikai, Brooklyn,, N. Y. . .’ 2.0Č 
K. Milinkevičius, Brooklyn, N. Y.................. 2.00
Alex Mitchell, Jamaica, L. L, N. Y. . . . 1.00
K. Krukonis, Marlboro, N. Y. .... . 1.00

Graži parama! Dėkojame visiems aukojusiems dien
raščiui jubiliejaus proga. Pasirūpinkime visi gražiai at
žymėti jo gyvavimo 30 metų sukaktį. Kur niekas ne
renka dovanų jubiliejinei laidai, prašome skaitytojų pri
siųsti dovanas sūvo iniciatyva, taip, kaip padarė tie prie- 
teliai, kurių vardai aukščiau paduoti.

Kurie gavote pranešimus, kad prenumerata pasibaigė, 
būkite taip geri, atsinaujinkite tuojau. Tąja pat proga 
prisiminkite ir savo dienraščio jubiliejinę laidą.

Laisves Administracija.

MONTELLO, MASS.
Mūsų lietuvių kolonijoj, 

kaip ir kitose kolonijose, pri
važiavo visokių dipukų. Ke
letas metų atgal jie vadinosi 
DP—pabėgėliai. Jie pabėgo 
iš Lietuvos, kuomet Raudono
ji Armija išvadavo tą kraštą 
nuo vokiečių okupacijos. Aiš
ku, kad jie simpatizavo vo
kiečiams ir su jais stengėsi 
pavergti Lietuvos liaudį. Už 
tai bijo sugrįžti savo tėvynėn.

Jie atvažiavo pas gimines 
ir pažįstamus, kurie tik už 
juos pasirašė. Juos parsitrau
kė iš vakarinės Vokietijos, 
kur buvo tam tikra stotis A- 
merikos zonoj. Jų yra viso
kio amžiaus — nuo 25 iki. 40 
metų. žiūrint į jų amžių, 
skaitosi dar jauni žmonės.

Stebėtinas dalykas yra ta
me, kad jie greitai suranda 
sau darbus. Matomai, kas 
nors už juos darbuojasi. Tik 
visa nelaimė tame, kad dau
gelis jų nenori dirbti. Pasi
teisinimas yra toks: tai dar
bas per daug sunkus, tai ne
užtenkamai švarus, ir tt. Aiš
kus dalykas — jie papratę 
būti ponais.

Kiek tenka s’u jais pasi
kalbėti, tai visi jie laikosi to 
paties nusistatymo. Visi jie 
tą patį pasakoja, tik kitais 
žodžiais. Daugumas jų mo, 
ka gerai meluoti, gerai išsi
lavinę. Reikia gudraus žmo
gaus, kad juos pagauti. Kiti 
meluoja visai kvailai, tai reiš
kia, kad jie gerai neišlavinti 
arba neturi tam gabumo. Bi
le žmogus gali juos sukriti
kuoti. Visai mažo proto žmo
gus gali jiems patikėti.

Jie paprastai pasakoja, jog 
tai “matė savo akimis,” kaip 
vieniems “ausis nupiovė, lie
žuvį ištraukė” ar “nupiovė,” 
“moterims krūtis nupjaustė ir 
paskui sušaudė,” Jie visados 
“matė,” tai reiškia, buvo ten 
pat ant vietos ir vis išliko 
sveikais, niekas jų nesušaudė. 
Už mažą prasižengimą labai 
sunkiai baudžia. Ypač prie 
valdžios darbų. Jeigu kuris 
suvėluoja dvi arba tris mi
nutes laiko, tai suspenduoja 
mokestį už darbą ant viso 
mėnesio, o kad tas atsikarto
ja antru sykiu, tai tada be 
jokio pasiteisinimo sušaudo.

šneka, lyg kad būtų iš me
džio iškritę. Jie patys žino 
gerai, kad meluoja, bet jie 
neparausta iš gėdos. Kitus 
žmones, kuriems pasakoja, 
tur būt laiko už labai kvai
lus. Jie mano, kad žmonės 
tikės jų durnai pasakytai pa
sakai. Tūli dipukai turėtų 
važiuoti atgal į Vokietiją ir 
ten dar geriau pasimokyti me

luoti, o dabar mažai randa už 
save kvailesnių.

Kai kurie iš tų dipukų at
siveža nemažai pinigų. Kur 
jie jų gauna? Kas jiems jų 
duoda? Kame jie juos už
dirba? Kiti atsiveža po ke
letą tūkstančių dolerių perka 
stubas ir grynais pinigais pa
moka. Kur tuos tūkstančius 
jie gavo, jie to nepaaiškina.

Gaila į juos žiūrėti! Jie, 
matomai, sugadinti žmonės. 
Tur būt per ilgai buvo tose 
stovyklose ir ten prisiklausė 
tos propagandos prieš dabar
tinę Lietuvos valdžią. Visą 
kaltę suverčia ant dabartinių 
valdininkų. Jie sako: jei ne 
Lietuvos valdininkai, tai Rau
donoji Armija nebūtų išdrį- 
sus įkelti koją į Lietuvos že
mę.

Jie turėjo bėgti iš savo tė
vynės sykiu su vokiečiais ir 
dabar blaškosi po visą pasau
lį. Bet kur jie bebūtų, vis tą 
patį pasakoja. Jie keikia da
bartinę Lietuvos tvarką ir 
tuos žmones, kurie jai prita
ria. Gerai jiems čia būti A- 
merikos Suvienytose Valstijo
se, nes čia randa žmonių, ku
rie jiems tiki — su jais išvien 
eina. Bet jie su savo melais 
prilips liepto galą, ir kas ta
da ?!

X. Kareivis.

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
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue 
Brooklyn 11/N. V.

Tel. EVergreen 8-9770
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KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Vilnį arba Liaudies Balsą.

Kunigas Pakalnis rašo apie 
vieną buvusią aukštą poniutę, 
kuri dabar Amerikoj gavo 
tarnaites darbą. Jis pasako
ja:

“Kai jai šeimininkė pa
stebėjo, kad lovos reikėtų ki
taip pakloti, tai ji neiškentė 
nepasakius, kad Lietuvoje ji 
turėjo net kelias tarnaites ir 
pati joms nurodydavus, kaip 
reikia šį darbą dirbti. O be 
to ji dar pastebėjus, kad ar
timas jos giminaitis 
ministeris. . . Ta visa istorija 
pasibaigė liūdnai, nes šeimi
ninkė davė suprasti, kad jos 
pačios esančios ponios ir joms 
esanti reikalinga ne ponia, 
bet tarnaitė...”

buvęs

Ponai yra ponai, šios 
lies ponai nėra geresni 
buvusius Lietuvos ponus, 
iš savo tarnų ir tarnaičių 
kalauja paklusnumo ir 
giškumo. Jiems nesvarbu, 
kas tu buvai pirmiau. Svar-

sa- 
už 
Jie 
rei
ver-

LWllVISM
GERIAUSIA DUONA 
i SCHOLES BAKING

J 532 Grand St, Brooklyn
KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR VISOKIUS 

PYRAGUS BEI KEIKSUS
Mes perkame geriausios rūšies miltus — tas reiškia, kad mūsų 

duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgydami 
sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.

Pristatome j visas dalis—Brooklyn© ir apylinkės, 
j krautuves ir į pavienius namus; taipgi siunčiame 

Sav. V. LUKOŠEVIČIUS Tek EVergreen 4-8802
ir į kitus miestus.

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 SPECIALISTAL

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

Tel. EVergreen 7-6238

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS

r Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

television
SHUFFLE BOARD

Telefonas
EVergreen 4-9407 

a’

inninimnnniininmiliniiiwnniiaiiiraininii

TELEPHONE
STAGG 2-5043

tmiiffliiiiiniiimiiimnnniHmiimims

ręs. TEL.
HY. 7-8681

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIUS 

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager

(Laisniuotas Balsamuotojas)
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus

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

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

a

bu, kas tu esi dabar. Da
bar esi jų vergas.

Minėtoji poniutė Lietuvoje 
vergėmis laikė savo tarnaites. 
Ji atsimena tai. Jai baisiai 
pikta. Ji negali dovanoti 
Lietuvos žmonėms, kurie sui 
poniutėmis ir ponais apsidir
bo. Aišku, kad jos buvusios 
tarnaitės dabar Lietuvoje dir
ba kraštui ir sau naudingą, 
darbą, yra pripažintos pilna
teisėmis pilietėmis, 
bereikia drebėti

Joms ne- 
prieš ponus.

poniutė turi 
pamiršti sa- 
Ji turi su

Ką toji buvusi 
daryti? Ji turi 
vo buvusį rojų, 
prasti, kad ji dabar yra dar
bininkė. Kaip ir milijonai ki
tų Amerikos darbininkių, ji 
turi šviestis ir organizuotis 
pagerinimui savo ekonominės 
būklės.

Karštai jai patariame tuo
jau užsiprenumeruoti Laisvę.

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

MATTHEW A. BUYUS 
(BUYAUSKAS)

Laidotuvių Direktorius

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172
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New Yorkas-- 
Skersailšilgai

Antanas Bimba sekmadienį 
vyks j laisvės pikniką May
nard e, Massachusetts.

★ ★ ★
ALDLD I-Mjoji kuopa Lais

vės piknike Klaščiaus parke 
turės savo stalą; pelnas, likęs 
nuo to stalo, eis dienraščiui, 
sako kuopos veikėjai.

★
Pirmadienj, liepos 4 dieną, 

laisvė neišeis, nes tai bus tau
tinė šventė ir paštas neveiks.

★
Prof. B. F. Kubilius, south- 

bostonietis, svarbiais reikalais 
lankėsi Niujorke. Ta proga 
buvo užėjęs ir j Laisvę tarti 
savo prieteliams “alio.” Pro
fesorius išskubėjo atgal na
mo, nes turės ruoštis Gintaro 
radijui (sekmadienj), o taip
gi Maynardo piknikui.

★
Oras Niujorke ir apylinkėje 

per šventes, sakoma, bus be 
lietaus. Kai kada gal pasiro
dys debesys, bet jie bus 
bergždi. Taip pranašauja 
dienraščio “Daily News” me- 
teorologistas — oro spėji kas 
J. Henry Weber.

★
, 16-kos metą amžiaus žmo
nės jau gali New Yorko vals
tijoje gauti laisnius automo
biliams vairuoti; tai įvyko su 
liepos mėnesio 1-mąja.

★
Daug žmonių, švenčiu pro

ga, išvyksta j užmiestį, bet 
labai daug žmonių iš kitų 
miestų atvyksta j New Yorką 
pasisvečiuoti. Mūsų didmies
tis, vadinasi, neištuštės.

★
60 metų kalėjimo moters į 

išprievartautoj ui. Taip pa
tvarkė teisėjas Samuel Jo
seph,. nusmerkdamas kalėji 
man Leroy Pay ton, 20 metų | 
amžiaus vyruką, išprievarta- . 
vusį 22-jų metų amžiaus mo
tiną Doris Connor’ienę. Teis
mas įvyko Bronkso apskri
ties teismabutyj. Pay ton ka
daise įsiveržė į kambarį, ra
do minėtą moterį miegančią 
su vienerių metų kūdikiu, 
primušė ją, išprievartavo, 
nužudė ir apvogė.

★
Franklin D. Roosevelt, Jr., 

tūlų demokratų politikierių 
yra numatomas New Yorko 
valstijos gubernatoriaus vie
tai. Rinkimai įvyks sekamais 
metais.

★
10,000,000 žmonių per šių 

metų birželio mėnesį buvo 
apsilankę Rockaway pajūryj. 
Praėjusiais metais per tą patį 
laiką buvo apsilankę tik 3,- 
050,000 žmonių, šiemet žmo
nės brukosi į pajūrį dėl to, 
kad visas birželio mėnuo I 
New Yorke buvo labai karš
tas.

STADIUM KONCERTAI
Pirm..
Antr..
Trei.,
Ktvr.,

SeAt..

Philharmonic Symphony Orchestra
Nebrangios kainos — Simfonijos po žvaigždėmis.

Uep. 4 Jose liurbi, konduktorius ir solistus.
Liep. !t Carl Stern, cellislas; vad. Srnallons.
Liep. 6 Alton Jones, pianistas; vad. Leide.
Liep. 7 Oscar I-evant. solistas ; vad. Smailens.

Gershwino minėjimo koncertas.
Liep. 9 Visa programa francūzų: Nikolaidi, Hunt. J obi n ir Weede solistai

NAUJAUSIOS FILMOS! * MATYK IŠSI VYSTANČIĄ ISTORIJĄ! 
BUVĘS GI VEDE KAIZERIO GIMINAITĘ. 

VEDYBOS MOROKKOJ KAIP ARABIŠKOSE NAKTYSE. 
CHINATOWN’O KŪDIKIŲ PARADAS. 

MARCH OF TIMES: “SWEDEN LOOKS AHEAD”

EMBASSY B’WAY IR 46TH STREET.

JAUSMŲ Jėgaine Kalba pačios širdies tvaksėjimam .... 
Didinga paveldėjimo išdavystės istorija!

EDWARD G. ROBINSON—tėvas, jis išbudavoja savo dinastiją nuo 
srutų rinkos aukštyn!

SUSAN HAYWARD—kaipo Irene, visų naktų paukštė!
RICHARD CONTE kaipo Max, praradęs 7 metus—kaip jis jų geidė!

“HOUSE OF STRANGERS”
20th Century Fox veikalas

Scenoje: Janet Blair, puiki dainų žvaigždė, ir Herb Shriner, juokinga 
armonikos sensacija. • Ledinėje Scenoje: Carol Lynne ir sinkopuo
tas baletas ant ledo! • ROXY Theatre, 7th Ave. ir 50th St.

Laisves Pikniko Reikalai
Klaščiaus (Clinton) parkas 

atsidarys 1-mą valandą po 
pietų — liepos 3-čią dieną.

Apie tą laiką, ot, ir prasi
dės rinktis žmonės: iš karto 
lėtai, po desėtką-kitą, bet 
apie 2-rą valandą—jau tirš- 
tės, tirštės.

Apie tą laiką i)- busai pra
dės svečius atgabenti.

Mašinos - automobiliai birgz 
ir birgz — šalo parko yra ge
ra aikštė automobiliams pa
statyti.

Apie 4 valandą parke stalai 
jau bus apsėsti visi; todėl pa
siskubinkite būti anksčiau, jei 
norite stalą gauti.

Apie 5 valandą prasidės 
programa, — girdės visi, nes 
turėsime gerą garsiakalbį.

Be kitko, programoje da

Ewart Guinier -- Kandidatas
Amerikos Darbo Partijos 

niūjorkiškės apskrities vei
kiantysis komitetas nutarė 
statyti Ewart Guinier’ą savo 
kandidatu Manhattano prezi
dento vietai.

Kas tas Guinier?
Tai žymus United Public 

Workers (CIO) unijos veikė
jas — iždininkas. Tai pla
čiai žinomas darbininkų rei
kalų gynėjas.

Kongresmanas Marcantonio, 
ADP pirmininkas, sakė:

“Džiaugiamės, gavę iš Mr.

Kaip Būti Sveiku ir Tvirtu 
Didžiuliuose Karščiuose?

Dr. Charles F. Pabst, Brook- 
lyno odos ligų specialistas, 
siūlo tokius patarimus tiems, 
kurie nori būti sveiki didžiu
liuose karščiuose:

1. Nesimankštinkit per

LUCILLE BALL, 
vaidina filmoje “Sorrowful 
Jones” Paramount Teatre, 

New Yorke.

Amsterdam Ave. 
ir 136th St. 

lyvaus Aido Choras, pateik
damas mums dainų, — gra
žių, smagių, liaudiškų.

6-tą valandą orkestras pra
dės groti — Jurgio Kazakevi
čiaus orkestras.

Tuomet jau bus pats vyki
mas į pikniką: jaunimas apie 
tą laiką daugiausiai atvyks.

Apie 5-6 Valandą žmonės 
pradės plaukti iš pajūrio, 
žmonės rinksis iki 8-9 valan
dos vakaro.

Tuomet svečiai linksminsis 
iki vėlumos nakties, nes pir
madienį bus šventa.

Šitoks “parėdkas” bus di
džiuliame Laisvės piknike.

Kiekvienam sakome: atvy
kite, pasižmonėkite, su lais- 
viečiais pasisvečiuokite.

Guinier’io sutikimą būti mū-. 
sų partijos kandidatu tai vie
tai. Kito tokio asmens, su 
tiek patyrimų ir žinojimu bū
tų sunku surasti.

Ewart Guinier, beje, yra 
negras. Dėl to jo kandida
tavimas aukštai miestavai vie
tai turi didžiulės reikšmės,— 
ypatingai šiuo metu, kada 
šiame didmiestyje negrai taip 
puolami. Būti negru, kovoti 
už lygias teises jiems su bal
taisiais — garbingas, didelis, 
sunkus ir didžiai atsakingas^ 
darbas.

daug, nenuvargkite fiziniai.
2. Dėvėkite lengvus rūbus, 

nesivaržykite gorsetais ir ki
tokiais varžalais savo kūno; 
karštyje jūsų kūnas privalo 
būti laisvas laisvutėlis.

3. Išgerkit bent aštuonias 
stiklines vandens; tris kartus 
į geriamąjį vandenį įdėkit 
druskos.

4. Kiekvieną naktį miego
kite aštuonias valandas.

5. Saugokitės susikrimtimų .• 
tesisaugo net ir tie, kurie 
kasdien “lošia arkliais,” net 
įei jie ir kasdien prakiša.

6. žiūrėkit, kad jūsų bute, 
jūsų kambaryj, arba darba
vietėje būtų užtenkamai 
šviežio oro.

7. Dažnai persiliekite šal
tu vandeniu.

8. Saugokitės perdidelio 
saule nudegimo, — ypatingai 
tie privalo saugotis, kurių 
oda nepatampa ruda, bet 
greit “užsidega” ir pūslėja.

9. Sumažinkite savo maiste 
calorijus; valgykite lengves
nį maistą.

10. Saugokitės perdaug 
vartoti alkoholį, ypatingai 
karštyje, saulėje.

Kiti gydytojai sako:
—Dalykite viską su čienia; 

nelatraukite, nenusivarginkite 
be reikalo; eikite į savo or
ganizacijų mitingus; praleis
kite vasarą, karščius kultū
riškai: skaitykite gerą spau
dą, geras knygas. Būkit kul
tūringi dvasioje, tai patys ži
nosite, kaip savo kūną užlai
kyti kultūringai, žmogiškai, 
kaip pridera apsišvietusiam 
darbo žmogui; neimkite pa
vyzdžių iš “aukštosios draugi
jos,” nes ji yra gerokai su
gedusi ir darbo žmonėms jo
kio padoraus pavyzdžio, kaip 
gyventi, duoti negali!

Ilgalaikį karštį New Yorke 
pralaužė iš Naujosios Angli
jos atsibeldęs vėjas. Tai bu
vo pirmadienio vakarą, tarp 
10 ir 11 vai. Vienos valan
dos bėgyje buvo nukirsta tarp 
10-15 laipsnių karščio, žmo
nės atsiduso ir “žmoniškai” 
per naktį miegojo.

John Gates
Bus Išlaisvintas

šeštadienį, liepos 2 dieną, 
lygiai 7 vai. ryto, John Gates 
bus išleistas iš federalinio ka
lėjimo—427 West St., netoli
11- tos gatvės, New Yorke.

John Gates yra vienas iš
12- kos komunistų vadovų, tei
siamų federaliniame teisme.

Teisėjas Medina buvo ne
smerkęs Gates’ą 30 dienų kal
inti dėl to, kad jis drįso, liu
dydamas teismabutyj, pasa
kyti, jog jis ir jo draugai ti
kėjosi laisvai pareikšti teis
me savo politines pažiūras, 
dėl kurių valdžia juos. įkaiti
no ir dėl kurių yra teisiami.

Civil Rights Congress pa
sitiks Gates’ą prie kalėjimo 
vartų; ten tikimasi turėti ne
mažai žmonių, suvykusių ka
liniui pagerbti.

Kailiasiuviai Rinko 
Savo Pareigūnus

Niūjorko kailiasiuviai uni- 
jistai (CIO) rinko savo ben
drosios tarybos narius ir kitus 
pareigūnus.

Bendrosios tarybos (Joint 
Board) biznio manadžerium 
buvo išrinktas Irving Potash, 
komunistas, vienas tų 12-kos, 
kurie šiuo metu yra teisiami.

Prieš Potashą nebuvo staty
tas joks oponentas. Už Po
tashą balsų paduota 7,823, 
o prieš—315.

Potasho padėjėju išrinktas 
tas pats, Joseph Winograds
ky, o biznio agentu — Jack 
Schneider.

Iš viso kailiasiuviai išsirin
ko 17 visokių pareigūnų.

Kailiasiuvių unija yra vie
na pažangiausių CIO unijų ir 
labai pavyzdingai ji tvarkosi.

Unijos prezidentu yra vei
klusis darbuotojas — B e n 
Gold’as.

Pieno išvežiotojas John 
Gardeli, važiuodamas savo 
trokeliu, apsivertė ant Marine 
Parkway tilto, jungiančio 
Brook lyną su Rockaway, ir 
užsimušė. Jis dirbo Borden 
Milk kompanijai.

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)
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)
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Anthony Grigalis
General Contractor

Stato naujus namus ir pertaiso se
nus sulig moderninės mados.

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

kaipo ekspertai.
Klauskite mūsų aprokavimo arba 

patarimo dėl pertaisymo namų.

Prašome kreiptis: 
63-26—53rd Drive

Maspeth, L. L, N. Y.
Telephone: NEwtown 9-3215

Ruoškitės, Ruoškitės, Ruoškitės!
Didžiuliu Laisvės Piknikan

Liepos 3 dieną
Klasčiaus Parke, Maspethe.

TEATRININKAM
Praėjusį ketvirtadienį įvy

kusiame Liet. Liaudies Teatro 
susirinkime drg. Jonas Juška 
pasiūlė išklausyt jo parašytą 
komediją. Ją statyt nori 
Central Brook lyno kuopos.

Nusitarta d. Juškos kome
dijai skaityt susirinkt šį ket
virtadienį, liepos 7, Liet. Kul
tūriniame Centre, ne vėliau 8 
valandos vakaro.

★
Kviečiame visus Liaudies Te

atro narius ir tuos, kurie nau
ju veikalu įdomauja, pribūt.

Sugrąžinkit “Gieda Gaideliai” 
Knygutes

“Gaidelių” vaidintojai buvo 
prašyti sugrąžint knygutes 
ateinant į praėjusio ketvirta
dienio susirinkimą. Sugrąži
no tik penki. Dar 10-ties 
trūksta. Kadangi jos buvo 
iš LMS Centro parendnotos, 
tai reikia jas sugrąžint, kad 
jomis kiti galėtų pasinaudot.

Būkite, draugai, nors tiek 
atsakingi.

Galite jas atsinešt ateidami 
į susirinkimą šį ketvirtadie
nį, arba palikt Laisvės rašti
nėj. LT Valdyba.

Real Estate
Parsiduoda dviejų aukštų namas. 

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

SKELBKITĖS LAISVĖJE

BROOKLYN «

labor lyceumI
DARBININKŲ ĮSTAIGA | 

Salės dėl Balių, Koncertų, Ban-S 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt.3 

Puikus steičius su naujausiais g 
. įtaisymais. 3

KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS | 
Kainos Prieinamos. ja 

g 949-959 Willoughby Ave. g 
g Tel. STagg 2-3842 J

GYDYTOJAS

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

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

Ir Pagal Pasitarimais.

Valandos:

Telefonas EVergreen 4-0203

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

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.

Kai Jūs Važiuosite...
Visokios organizacijos ir 

spauda nuoširdžiai pataria 
visiems, kurie švenčių proga 
žada važiuoti į užmiestį: va
žiuokit apdairiai, būkit atsar
gūs, saugokitės nelaimių.

Tai vyriausiai taikoma au
tomobilistams — jų vairuoto
jams.

Atsiminkit: jei jūs nebūsit 
apdairūs, atsargūs, jei per
daug švaistysitės, jūs rizikuo
site ne tik savo gyvybe, o ir 
kitų !

Congress of American Wo
men vadovybė pasveikino A- 
merican Association of Uni
versity Women organizaciją 
už tai, kad pastaroji nusitarė 
priimti savo narėmis ir ne
gres, baigusias universitetus. 
Laiškas pasiųstas tos organi
zacijos prezidentui Mrs. Al
thea K. Hottel.

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

Kvortinė bonka____ $1.25
Pusė galiono______ $2.00

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

(Į kitus miestus nesiunčiame)

Petras Kapiskas
PALAIKO

BAR & GRILLk
»

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

'71TDD9Q DID «1 GRAND STREET. jLUJrr O D Alt 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 PIETOS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVENUE BROOKLYN, N. Y
Tel. Evergreen 4-9812

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—šeštad., Liepos 2, 1949

Nathan Milstein, smuikinin
kas, dažnai griežiąs radijo 

programose.

RANDAVOJIMAI
IŠsinuomuoja šviesus, gražus kam

barys vienam asmeniui. Kreiptis: 
556 Ridgewood Ave., Brooklyn, N. 
Y. Tarp 6-8 vai. vak. Antras aukš
tas. (154-155)«

DEGTINĖS, VYNAI
IR ALUS

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

Telefonas: EVergreen 4-8174

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street

BROOKLYN, N. Y.

Te!. EVergreen 7-6868

Valandos: M

Penktadieniais uždaryta

J




