
Darbas eina, bet. . .
Vienas “raudonasis,”

kitas—“komunistas.” 
Tik už penkis bilijonus. 
Vaikai išgąsdino. 
Stebėtinas “senis.” 
Prokuroras su savd protu.

Rašo A. BIMBA

Šių metu Lietuvių Litera
tūros Draugijos knyga “Po
piežiai ir Lietuvių Tauta” jau 
bus pradėta spausdinti, jau 
beveik visa surinkta. Darbas 
eina gražiai. žinau, kad 
Draugijos nariai šios knygos 
laukia ir džiaugsis ją gavę.

Bet taip pat žinau, kad dar 
daugelis šimtų narių tebėra 
nepasimokėję šių metų duo
klių. Knygos be pinigų ne
išleisime. O be duoklių pini
gų negausime.

Skaitysi šiuos krislus? Apie 
tai pagalvok. Pasimokė k tuos 
du doleriu. Padėk išleisti ge
rą knygą.

«•
Mūsų valstvbės sekretorius 

ponas Dean Acheson su savo 
pranešimu Kongresui iš savo 
misijos po Europą laimėjo 
naują vardą. Senatorius Mc
Carthy dabar ji vadina “Red 
Dean Acheson.”

Tokios pat malonės susi
laukė ir Jungtinių Tautų ge
neralinis sekretorius Trygve 
Lie. Jis vadinamas “Com
munist Trygve Lie.”

Man labiau gaila pono 
Achesono, negu pono Lie. 
Pastarasis juk važinėjo po 
Europą ir atvirai ieškojo tai
kos. Jis nė nebandė paslėp
ti savo misijos ir tuo būdu 
negalėjo įtikti mūsų mikarti- 
ninkams.

Kitas reikalas su ponu 
Achesonu. Jis juk sušilęs dir
bo dėl paruošimo dirvos tre
čiajam karui, o vienok nepa
jėgė pataikyti į širdį nei se
natoriui McCarthy, nei sena
toriui -Knowlaud. Jų akyse 
jis yra tik “Kremliaus agen
tas,” “raudonas” nuo kojų iki 
paskutinio plauko ant plin- 
kančios galvos’

The New York Times ko- 
lumnistas Baldwin labai gai
liai verkia, kad šiomis dieno
mis Kinijos Liaudies Respu
blika gavus iš Tarybų Sąjun
gos net penkis lėktuvus. Pa
dėtis esanti ir rimta ir pavo
jinga.

Bet reikėtų galvoti šitaip: 
Mes čiang Kai-šekui pasiun
tėme ginklų už penkis bilijo
nus dolerių. Kodėl? Todėl, 
kad mes jį skaitėme mūsų 
draugu.

Tarybų Sąjunga Mao Tse- 
tung skaito savo draugu. Ko
dėl mes turėtume pykti ant 
jos, kad jinai jam padeda?

O visgi Vokietijos vaikai 
labai išgąsdino senojo pasau
lio valdovus. Tik dabar pra
dedame atsikvėpti po vaikų 
demonstracijos Berlyne praė
jusį sekmadienį. Džiaugiamės, 
kad trumpomis kelnaitėmis 
vaikai nepadarė užpuolimo 
ant mūsų gerai ginkluotos ar
mijos !

Kaip nekalbėsime, bet mū
sų komercinę spauda su sa
vo kvaila, propaganda paže
mina visą Ameriką.

★
Maestro Arthuro Toscanini 

tik užbaigė ilgą maršrutą. 
Aplankė dvidešimt miestų ir 
davė dvidešimt- vieną koncer
tą. Jo vadovaujamas N. B. C. 
simfoninis orkestras pats žy
miausias visoje šalyje.

Netikėtum, jog šis žymusis 
muzikas gerokai pradėjo de
vintą dešimtmetį. t Aštuonias
dešimt trejų metų žmogus te
bėra įsikines į kasdienį mu
zikos darbą. Ir dirba, taip, 
kaip joks kitas muzikas viso
je Amerikoje!

žmonės sako: Nėra jokia 
naujiena, kai šuo žmogų įkan
da. Bet didžiausia naujiena, 
kai žmogus šunį įkanda.
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Trumanas reikalauja dar 
$1,222,500,000 svetimiem 
kraštam ginkluot per metus
Pasakoja, kad Sovietai “siekią 
pavergt visą laisvąjį pasauli”

Washington. — Prez. 
Trumanas prašė Kongresą 
paskirt bilioną, 222 milio- 
nu ir 500 tūkstančių clole- 
rių svetimiems kraštams 
ginkluoti prieš Sovietų Są
jungą per 12 mėnesių, pra
dedant nuo šių metu birže
lio 30 d.

Trumanas, raštu rapor
tuodamas Kongresui apie 
karinę Amerikos paramą 
kitom šalim per praeitą 
pusmetį, pareiškė:

‘‘Tokia ginklavimo pro
grama turi būti ir toliau 
tęsiama, kaipo būtinoji su
dėtinė dalis visuotinos 
Jungtinių Valstijų užsieni
nės politikos.”

Prezidentas pasakojo, 
kad “Sovietų Sąjunga yra 
tvirtai pasiryžus visur su-

Čiango seimas sprunka 
į atostogas—bijo 
liaudininkų įsiveržimo

Formoza. — Čiang Kai- 
šėko kinu tautininku sei
mas Formozos saloje užsi
darė atostogoms iki rugsė
jo mėnesio. Daugelis seimo 
narių sakė, kad per atosto
gas norį aplankyti savo gi
mines Hong Konge ir Ma- 
kao. Hong Kongas yra An
glijos kolonija, o Makao — 
Portugalijos.

Čiangininkų seimas pasi
ėmė atostogas kaip tik tuo 
laikotarpiu, kuomet prana
šaujama Kinijos liaudinin
kų įsiveržimas į Formoza.

- Čiango valdžia įsakė, kad 
kiekvienas norįs iškeliauti 
iš Formozos turi užsistaty- 
ti 875 dolerius, skaitant 
amerikiniais pinigais. O 
jeigu jis nesugrįš per mė
nesį iki 60 dienų, tai val
džia sau paįsilaikys jo už
statą.

Buenos Aires. — Argen
tinos Perono valdžia įstei
gė atomų jėgos komisiją; 
sako, rasta sprogstamosios 
atominės uraniumo medžia
gos.

Šitą posakį galima išversti 
į politiką: Nėra ko stebėtis, 
kai valdžia į^piria į užpakalį 
savo prokurorui, bet tikrai 
naujas dalykas, kai prokuro
ras savo valdžiai išdaužo dan
tis.

Taip šiomis^ dienomis atsiti
ko Panamoje. Ten vyriausy
bė išleido įsakymą, kad viso
kia komunistinė veikla griež
tai uždraudžiama. Bet pa
kilo valstybės prokuroras Lo
pez ir pareiškė, kad visas tas 
vyriausybės įsakas yra nele
galus, priešingas šalies Kons
titucijai.

Nei prezidentas, fiei jo pa
tarėjai nesuprato šalies Kons
titucijos, kai uždarė politinę 
partiją.
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Pašaukiąs kalčjirnan Marshall, 
kovotojas uz civilines teises

naikinti demokratiją... ir 
rūsčiai kovoja, siekdama 
pavergt visą laisvąjį pasau
lį; nė viena tauta todėl ne
gali būti neutrali” (bepu- 
siška).

Pernai Kongresas, pagal 
Trumano reikalavimą, pas
kyrė bilioną, 314 milionų 
dolerių svetimiem kraštam 
ginkluoti iki 1950 m. birže
lio 30 d.

Dabar ragindamas Kon
gresą tam tikslui užgirti 
$1,222,500,000, prezidentas 
siūlo šitaip pinigus paskir
styti :

Bilionas dolerių (tūks
tantis milionų) Atlanto 
pakto kraštams.

120 milionų dolerių Grai
kijai ir Turkijai.

27 milionai, 500 tūkstan
čių dolerių Tranui, pietinei 
Korėjai ir Filipinams.

75 milionai dolerių vadi
namai “bendrajai Kinijos 
sričiai” (Čiang Kai-šeko 
kinam, Francijos ' karui 
prieš Vietnamo respubliką; 
Burmai, Thailandui, Mala
jai — karui prieš liaudies 
partizanus).

Trumanas taipgi prašė 
suteikt jam specialę teisę, 
kad jis, pagal savo nuožiū
rą, galėtų minimais pini
gais paremti ir kitas neį
vardintas šalis, “jeigu at
sirastų greitas reikalas, pa
liečiantis Jungtiniu Valsti
jų saugumą...” Preziden
tas įtarė, kad “Sovietai ieš
ką tokių silpnesnių vietų 
laisvajame pasaulyje.”

Piršdamas savo planą 
dėl kitų kraštų ginklavimo, 
Trumanas, tačiau, pridū
rė:

“Ši programa pati savai
me neužbaigs šaltojo karo, 
neigi ji užtikrins laimėjimą 
karštajame kare.”

Trys cechai prisipažino 
suokalby su jankiais prieš 
Čechoslovakijos valdžią

Praga. — Jau trys ce
chai teisme prisipažino, 
kad jie šnipinėjo ameriko
nams prieš Čechoslovakijos 
respubliką ir išvien su Jun
gtinių Valstijų ambasada 
planavo iššaukt ginkluotą 
sukilimą ir nuverst liaudiš
ką Čechoslovakijos valdžią.

Viso už tai teisiama 13 
čechoslovakų. Trys prisipa- 
žinusieji yra daktarai Jo
sef Nestaval ir Milada Ho- 
rakova ir buvęs fabrikan
tas Juri Hejda. Jie taipgi 
liudijo apie savo sąmokslą 
su Francijos ir kitų vakari
nių kraštų atstovais prieš 
Čechoslovakijos respubliką.

New York. — Long Is
lando geležinkelio kompani
ja reikalauja 32 procentais 
pakelti kainas nuolatiniam 
važinėtojam.

Washington. — Valdžiai 
paliepus, atvyko iš New Yor- 
ko į Washingtona George 
Marshall, Civilinių Teisių 
Kongreso pirmininkas, ir 
pasidavė federaliniam teis
mui, o teismas įsakė įmest 
Marshallą Į kalėjimą trims 
mėnesiams.

George Marshall baudžia
mas už “paniekinimą” 
Jungtinių Valstijų Kongre
so.

Neamerikinės Kongres- 
manų Veiklos Komitetas 
andai kvotė Marshal la ir 
reikalavo išduot Civilinių 
Teisių organizacijos virši
ninkų vardus-pavardes ir- 
adresus. Marshallas atsisa
kė juos išduoti persekioji
mams. Už tai jis ir nuteistas, 
kaip už “paniekinimą” 
Kongreso. A--’ •

Vėliausios Žinios
Tokio. — Manoma, jog 

protesto streike prieš ame-' 
rikonus šį šeštadienį daly
vaus 500,000 japonų darbi
ninkų. Streiką paskelbė 
komunistai dėl to, kad a- 
merikonai patraukė į kari
nį savo teismą 8 japonus.

Tie japonai kaltinami, 
kad užpuolę penkis jankius, 
atėjusius į komunistini su
sirinkimą atvirame ore. 
Japonai sako, jankiai pradė
jo juos stumdyti ir niekin
ti.

Y ar sava. — Sovietinė ži
nių agentūra TASS prane
ša, kad jau Lenkijon persi
metė naikinantieji bulves 
vabalai, kuriuos ameriko
nai iš lėktuvų mėtė tam 
tikrais maišeliais i Sovietu 
kontroliuojamą rytinę Vo
kietiją.

Vokiečiai farmeriai ryti
nėje Vokietijoje verda ap
maudu prieš tą amerikonų 
žygi-

Washington. — Prezid. 
Trumanas sakė korespon
dentams, jog pasaulinė tai
ka dabar arčiau, negu bet 
kada per pastaruosius 5 
metus.

Tą pačią dieną Trumano 
valdžia reikalavo, kad Kon
gresas paskirtų dar $1,- 
222,500,000 svetimiem 
kraštam ginkluot prieš So-1

lennessee milicija 
budeliuoja streikierius

Morristown, Tenn. —Val
stijos gubernatoriaus Gor- 
dono Browningo atsiųsti, 
3001 milicininkų žiauriai 
mušė i? areštavo Enka fab
riko streikierius, CIO Au
dėjų Unijos narius.

Milicininkai, laužydami 
streiką, taipgi sumušė uni
jos advokatą Robertą Ca- 
hooną ir du unijos komite
to narius. Tad advokatas 
nuvyko pas gubernatorių ir 
pareikalavo sustabdyti mi
licijos terorą prieš strei
kierius.

Marshallo persekiotojas 
įkalintas kaip vagis.

Neamerikinio Kongresma- 
nų Komiteto pirmininkas 
tuomet buvo vagis republi- 
kon'as J. Parnell Thomas^ 
kuris paskui tapo nuteistas 
kalėjimam

Thomas apgavingai trauk
davo iš valdžios algas neva 
re i kai i ngoms kongr esi n i am 
jo darbui raštininkėms ir 
pasisavindavo tų algų če
kius. Už tai Thomas dar 
tebesėdi kalėjime.

Thomasui vadovaujant, 
Neamerikinis Kongresma- 
nų Komitetas taipgi pa
traukė teisman 24 kitus 
progresyvius amerikiečius 
už “paniekinimą” Kongre
so, iy jie tapo nuteisti kalė
jimai! dėl to, kad neatsakė 
į šnipiškus to komiteto 
klausimus.

vietų Sąjungą ir kad išleis
tų naują įstatymą dėl ver
stino rekrutavimo armijon.

Seoul, Korėja. — Nors 
pietinės Korėjos Seiman iš
rinkta dauguma prezidento 
Syngmano Rhee priešinin
kų, bet jis tikisi išlaikyt 
valdžia savo rankose. Pla
nuoja atmest daugelį seimo 
narių, apšaukiant juos ko
munistais.

Tokio. — Japonijos val
džia išleido pareiškimą, 
jog sutiktų daryt atskirą 
taiką su bile šalim, kuri 
pripažins Japonijos nepri
klausomybę.

Tai yra pakvietimas A- 
merikai daryti atskirą' tai
ką su Japonija, užtikrinant 
amerikonam karines stovy
klas Japonijoje.

Hong Kong. — Iš Kini
jos atvyko amerikonas la
kūnas James H. iMcGovern^ 
išbuvęs nelaisvėje 6 mėne
sius. Jisai sakė, jog Kinijos 
komunistai mandagiai, 
žmoniškai su juo elgėsi. 
McGovern buvo priverstas 
nusileisti į Kinijos Liau
dies Respublikos žemę ir 
tapo suimtas kaip įtaria
mas šnipas.

Pittsburgh. — Mirė Sara 
Cortazzo, 108 metų amž.

Taikos komitetas 
atmeta Tito agentus

London. — Pasaulinės 
Taikos Komitetas šaukia 
antrąjį Pasaulinį Taikos 
Kongresą, kuris įvyks Ita
lijoj spalių mėnesį.

Amerikonas O. John Rog
ge siūlė Taikos Kongresan 
priimt ir Jugoslavijos Tito 
delegatus. Komitetas at
metė siūlymą. Rogge buvo 
priverstas prisipažinti, kad 
jis yra apmokamas Tito 
agentas. . •

ORAS. — Dalinai apsiniau
kę.

t

Valdžia ragina Kongresą 
pratęst verstiną armijon 
ėmimą trejiems metams
Johnson’as sako, drafto reikią 
Atlanto kraštų paktui stiprini

Washington. — Visų gin
kluotų jėgų 'sekretorius 
Louis Johnson’as ragino 
Kongresą pratęsti dar tre
jiems metams įstatymą dėl 
verstino jaunų vyrų ėmimo 
į. kariuomenę. Dabartinis 
“drafto” įstatymas išsi
baigtų birželio 24 d., jei ne
būtų panaujintas.

Johnsonas, ! kalbėdamas 
karinei Senato komisijai, 
reikalavo išleisti tokį tri
metinį rekrutavimo įstaty
mą, kad pats prezidentas 
galėtų bet kada pašaukti 
karinėn tarnybon tiek vy
rų, kiek jam atrodys reika
linga.

Johnsonas peikė Kongre
so Atstovų Rūmo neseniai 
priimtą sumanymą, siūlan
ti tik dvejiem metam pra
tęsti verstina rekrutavimą. 
Jis taipgi kritikavo kon- 
gresmanų tarimą, kuris 
sako: Tiktai pagal Kongre
so užgyrimą galima bus 
draftuot vyrus Į kariuome
nę, o ne kitaip.

—Valdžia nenori tokio 
suvaržymo, — pareiškė 
Johnsonas. — Turi būti 
duota pačiam prezidentui 
teisė draftuoti.

Johnsonas sakė:
—Tokio rekrutavimo įs

tatymo reikia, kad Rusija 
matytų, jog mes pasiryžę 
stipriai laikytis ir užtik
rinti savo sąjungininkus, 
kad mes stosime petys pe
tin išvien su jais.

Johnsonas pareiškė, kad 
tai būtų “kvailybė,” jeigu 
Amerika leistų išsibaigti

Protestuoja prieš sūJymą 
priimt Hitlerio smogikus 
į Jungtines Valstijas

New York. — Gauta pra
nešimas, kad valdžia keti
na priimt Amerikon ir bu
vusius Hitlerio smogikus 
(SS) pagal įstatymą dėl iš- 
vietintųjų įleidimo į Jung
tines Valstijas.

Pasaulinio Žydų Kongre
so direktorius dr. Robertas 
S. Marcus todėl pasiuntė 
protesto laiškus generaliam 
prokurorui J. Howardui 
McGrathui ir kitiems val
dininkams Washingtone.

Marcus, reikalaudamas 
nepriimt hitlerinių smogi
kų į šią šalį, nurodo, jog 
karinis talkininkų teismas 
Nurnberge paskelbė, kad 
SS smogikai yra kriminali
nė - piktadariška organiza
cija.

Tie smogikai šaudė karo 
belaisvius, žudė žydus ir ki
tus svetimtaučius ir darė vi
sokius marinančius bandy
mus kariniams kaliniams.

W ashington. — Senato 
komisija žada tyripėti mi
licijos terorą prieš strei
kuojančius audėjus Tenne
ssee valstijoj.
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verstino rekrutavimo įsta
tymui dabar, kuomet Rusi
ja turi atomų bombą ir ko
munistai užvaldė Kiniją.

Generolas Omar N. Brad
ley, visų karinių štabų gal
va, sakė Senato komisijai:

— Jungtinės Valstijos 
turi palaikyti draftą, kad 
galėtų atlikti savo pareigas 
pagal Atlanto kraštų su
tartį. O jeigu neturėtume 
verstino rekrutavimo įsta
tymo, tai būtų skaudus dva
sinis smūgis planams dėl 
sutartino tų kraštų “apsi
gynimo.”

Drafto direktorius gen. 
Lewis Hershey pasakojo, 
kad verstinas rekrutą vimas 
tarnausiąs taikos palaiky
mui.

Sovietai reikalauja 
teist Hirohito kaip 
karinį kriminalistą

Washington. — Sovietų 
Sąjunga pareikalavo, kad 
Jungtinės Valstijos, dau
giau negaišuodamos, atsa
kytų Į Sovietų notą, kuri 
.ragino patraukti teisman 
Japonijos imperatorių Hi
rohito kaip karini krimi
nalistą.

Sovietų vyriausybė toje 
notoje iš vasario 1 d. nuro
dė, kad Hirohito yra didy
sis karinis japonų piktada- 
ris. Tik su jo užgynimu Ja
ponija metėsi į Antrąjį pa
saulinį karą. Japonu kari
ninkai su Hirohito žinia iš
bandė ir pavojingų apkre
čiamųjų ligų perus kare 
prieš Kiniją. Gamino ligų 
bakterijas ir karui prieš 
Sovietus, Ameriką ir Ang
liją.

Protestuoja prieš naują 
drafto įstatymą

Washington. — Valdžia 
mojosi urmu pervaryti Se
nate bilių, reikalaujantį 
dar trejiems metams pra
tęsti ir “pastiprinti” įsta
tymą dėl verstino rekruta
vimo kariuomenėn.

Prieš tą planą užprotes
tavo Friends Komitetas 
(kveikeriai), Tarptautinė 
Moterų Sąjunga ir kitos 
organizacijos. Reikalavo 
viešai tą bilių svarstyti Se
nato komisijoje. Taigi ko
misijos pirmininkas sen. 
Tydings ir buvo priverstas 
leisti drafto priešininkams 
kalbėti senatinėje komisijo
je.

Ekvadoro respublika pa
darė prekybos sutarti su ' 
Čechoslovakija. Ekvadoras 
siųs Čechoslovakijai ryžius 
ir kokoa mainais už šautu-

i vus iš čechoslovakijos.
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Melagiai ir melagystės.
Vienas Washingtono žurnalistas, Rob F. Hall, ana 

dieną citavo Jonathaną Swifta, žymųjį anglų rašytoją, 
gyvenusį prieš pustrečio šimto metų. Citavo jis Swifta 
apie pirmąjį melagį. Anglų rašytojas rašė, jog pirmuoju 
politiniu melagiu buvo velnias, besiryžtas paneigti Die
vo autoritetą. Tačiau, Swiftas priminė:

“Nežiūrint i tai, kad velnias yra melų tėvas, jis, kaip 
ir kiti didieji išradėjai, prarado daug melagio reputaci
jos, nes nuolatiniai toje srityje pagerinimai jam paken-1 
kė.”

Pacitavęs šiuos žodžius, žurnalistas Hali rašo, jog vi
si ligi šiol atlikti pasaulyj melai nublanksta prieš tą, ku
rį Washingtono ponai šiandien sugalvojo! Didžiausias 
ii’ baisiausias jų melas yra tas, būk Tarybų Sąjunga ii' 
Rytinės Europos demokratinės valstybės ruošiasi pra
dėti karą “prieš Vakarus”.

Sutinkame su šio žurnalisto nuomone. Taip, baisi toji 
klasta, kurią sugalvojo mūsų valdovai. Ir ši klasta, šis 
melas yra diena iš dienos skelbiamas per komercinę 
spaudą; jis skelbiamas iš tūlų sakyklų ir nuo estradų.

Diena iš dienos kartojamas šis melas, ši apgaulė ir 
tuo bandoma užnuodinti Amerikos žmonių galvojimas, 
užmigdyti žmones, kad jie nematytų ir negirdėtų, kaip 
karo provokatoriai iš Wall stryto bando uždegti pasau
lį karo ugnimi.

Kiekvienam sveikai galvojančiam žmogui juk yra 
aišku, kad Tarybų Są jungai šiandien, rūpi ne karas, bet 
taika. Tas pats galima pasakyti ir apie demokratines 
Rytų Europos valstybes.

Praėjusiame kare Tarybų Sąjunga prarado 15,000,000 
žmonių; jame buvo į griuvėsius paversta tūkstančiai 
miestų ir miestelių; jame buvo sunaikinta keletas dešim
čių tūkstančių kolektyvinių ūkių ir jų sodybų. Ir šian
dien toji šalis yra paskendusi kūrybiniame darbe: socia
listinio ūkio atstatyme, žmonių būviui pagerinti, gerbū
viui pakelti; naujiems miestams, naujoms kolektyvi
nėms sodyboms statyti,

Tas pats yra Lenkijoje, Rumunijoje, Čechoslovakijoj , 
Vengrijoje, Bulgarijoje, Albanijoje.

Kiekvienas tuose kraštuose žmogus nieko daugiau 
šiandien netrokšta, kaip taikos, ramybės, kurioje jis ar 
ji galėtų juo greičiau naują pastatą pastatyti, naują 
mokyklą ar fabriką įsteigti, naują traktorių pasidirbti, 
kad juo valstietis ar kolektyvietis galėtų sėkmingiau že
mę dirbti ir kad ši, grąžon, teiktų gausesnius vaisius jam 
ir jo šeimai.

Kiekvienas rašytas (tuose kraštuose) žodis byloja 
nieką daugiau, kaip “taiką”, kaip kovą dėl jos. Kiekvie
nas tų kraštų valdžios pareigūnas, nežiūrint, kur jis be
būtų, sielojasi taikos išlaikymo reikalais.

Tie kraštai šiandien alsuoja taika ir tik taika, kuo
met Wall strytas leidžia bilijonus dolerių karo reikalams, 
kuomet prezidentas Trumanas atvirai pareiškia, jog jis 
nesidrovėtų atominę bombą naudoti, kaip buvo naudoja
ma ant Hirosimos.

Na, ir akiregyj to, iš Washingtono liejasi nuolatinė, 
didžiuoju melu persunkta propaganda, būk socialistiniai 
kraštai ryžtasi Ameriką užpulti, karą pradėti!

Koks teisus buvo tasai rašytojas Swiftas.

George Marshall -- Kalėjiman.
Kai skaitytojas šiuos žodžius skaitys, George Mar

shall, Civil Rights Congress pirmininkas, bus kelyje į 
kalėjimą, o gal jau bus ten patalpintas.

Jis yra nusmerktas trims mėnesiams kalėti “už panie
kinimą Ne-Amerikinio Komiteto”, kai jo pirmininku bu
vo vagis Thomas, šiandien sėdįs kalėjime už vogimą val
džios pinigų.

Neužilgo, veikiausiai, bus pašaukti kalėjiman dešimt 
Hollywoodo rašytojų, nusmerktų kalėti dėl to paties 
“nusižengimo.”

Eugene Dennis jau sėdi kalėjime, — jis sėdi taipgi už I 
tą patį “nusižengimą.”

Tebelaukia “pašaukimo” ir vienuolika Joint Anti-Fa- 
sčist Refugees Komiteto narių — intelektualų, visuome
nininkų.

Vis tai politiniai kaliniai.
Be abejojimo, Amerikos žmonės netylės; jie reikalau

ja ir reikalaus, kad jiems kalėjimo durys butų atidary
tos, nes jie savo kraštui nėra niekuo nusikaltę.

400,000 bedarbių.
Niujorko mieste šiuo metu yra 400,000 bedarbių. Da

lis jų dar gauna nedarbo “apdraudą”, bet daugelio jau 
nedarbo pašalpos išsibaigė. Tūli šių bedarbių negavo ir 
negaus nedarbo apdraudų dėl to, kad jie neįeina į tą ka
tegoriją.
Daugelis šitų bedarbių reikalauja miestavos pašalpos.
Be abejojimo, kiekvienas bedarbis trokšta darbo, bet 

jo negauna.
Daug yra darbininkų, dirbančių tik po porą dienų per 

savaitę. Jie žinoma neįeina į bedarbių kategoriją, bet

KAS KĄ RAŠO IR SAKO -> PASTABOS ■>
KAIP UŽSIENIEČIAI 
ŽIŪRI Į AMERIKIEČIUS

The New York Times vy
riausias korespondentas už
sienyje C. L. Sulzberger 
patiekia labai įdomų straip
snį apie tai, kaip šiandien 
pasaulio žmonės atsineša 
linkui A m e r i k os. Savo 
straipsnyje gegužės 31 die
ną jis rašo:

“Nors didelė Jungtinių 
Valstybių gyventojų dalis 
įsivaizduoja, kad amerikie
čiai šiandien yra populia- 
riškiausi žmonės visame pa
saulyje, tačiau taip negali
ma apibūdinti nei jų, nei 
Washingtono politikos. Vi
dutinis žmogus užsienyje 
ne visuomet padaro skirtu
mą tarpe amerikiečio ii’ jo
jo valdžios. Dar daugiau: 
pagal mūsų Konstituciją, 
valdžia atstovauja ameri
kietį.”

Kas kaltas už amerikie
čių populiariškumo smuki
mą tarpe žmonių kituose 
kraštuose?

Tiesa, sako koresponden
tas Sulzberger, kad# visur 
žmones labai veikia komu
nistų ir jų pasekėjų pro
paganda. Bet yra ir kitos 
labai svarbios priežastys.

Visų pirma, girdi, “skai
toma naturališka prasisko
linusiam žmogui nemylėti 
savo turtingų giminių. Dė
kingumas gali būti padažy
tas pavydu.

“Antra, amerikiečiai, bū
dami įsitikinę savo politi
niu, socialiniu ir kultūriniu C 7 V C
paveldėjimų šaunumu, ne
pilnai supranta, kaip mažai 
kiti žmonės tepaiso tų gė
rybių.

“Trečia, istoriniai nelo
giška, kad galingos valsty
bės, su plačiais užsieniniais 
interesais, būtų mylimos.”' 
Už pavyzdį jis paduoda 
Britanijos I imperiją. Kas gi 
ją mylėjo, jkai ji slėgė ir 
išnaudojo milžiniškas kolo
nijas?

Dar kita priežastis, dė] 
ko amerikiečių prestižas 
krinta kitu kraštu žmonių 
akyse, glūdi tame fakte, 
kad “vienoje ar . kitoje for
moje, amerikiečiai yra oku
pantai. Tas tiesa vakarinė
je Vokietijoje, Austrijoje, 
Trieste, Okinawoje ir Japo
nijoje. Okupacija, nepai
sant jos apsirengimo, iš pat 
savo prigimties, negali būti 
labai populiariška...”

Amerikiečiai, rašo Sulz
berger, negali tikėtis dide
lio populiariškumo tarpe 
žmonių, kur jie gyvena iš 
tų žmonių paimtuose na
muose, valgo iš jų atimtose 
valgyklose, susirenka ir ge
rus laikus turi jų klubuose 
ir 1.1.

“Pagaliau, daugelis už
sieniečių, .su kuriais man 
teko išsikalbėti, paminėjo 
‘nesąmoningą pasipūtimą’ 
mūsų jaunų vyrų, kurie, 
gal būti, gyvena užsienyje 
geriau, negu jie pripratę 
gyventi namie ...

“Pačiam Amerikos Misi
jos Graikijoje aukštume 
dvidešimt šeši amerikiečiai 
viršininkai gaudavo po 
$12,000 per metus algos. 
Kai kurie iš jų taipgi gau
davo po $60 į dieną išlai
doms.”

jų padėtis yra sunki.
Šiomis dienomis dienraštyje, “The Daily Compass” 

tilpo eilė straipsnių, vaizduojančių sunkią bedarbių būk
lę. Rašytojas, apsimetęs bedarbiu, ieškojo darbo, pralei
do ne vieną dieną darbo teikimo biuruose ir kitur ir jis 
visa tai gyvai atvaizdavo savo straipsniuose.

Bedarbių padėtis yra baisi.
Nežiūrint visokių komercinės spaudos dailinimų, be

darbių eilės auga, didėja.
Ir visa tai vyksta “trumaninio gerbūvio” metu!

Tas labai veikia europie
čius. Kai prieiname prie 
Azijos žmonių, atrandame 
dar daugiau priežasčių. 
Azijos žmonės neapkenčia 
amerikiečių dėl amerikiečių 
rasinio atsinešimo. Taipgi 
dėl to, kad amerikiečiai pa
laiko kolonializmą, remda
mi Britaniją ir Francūzi- 
ją.

Net Indijoje smarkiai au
ga neapykanta amerikie
čiams. Šių metų kovo mėne
sį apie tai turėjo raportuo
ti Washingtonui mūsų am
basadorius Loy W. Hender
son. Indėnai mano, kad 
Amerika palaiko Pakistano 
pusę ginčuose dėl Kashmi- 
ro. Jie pyksta, kad pernai 
amerikiečiai nepardavė In
dijai kviečių numušta kai
na. Pagaliau jie yra įsitiki
nę, kad mes teikiame pagal
bos tik toms šalims, kurios 
priklauso prie anti-komu- 
nistinio fronto.” Tuo tarpu 
Pakistano finansų minist
ras Chulum Muhammad pa
reiškė, kad Amerikos kapi
talizmas “yra siauras ir 
saumylingas.” Šiuo tarpu 
Azijos žmonės “komunizmą 
skaito savo nepriklausomy
bės judėjimo simboliu.”

REIKALAVIMAI 
ATOMINIUS GINKLUS 
UŽDRAUSTI

Dienraštis Vilnis prime
na, kad net per keturiolika 
atvejų Tarybų Sąjunga yra 
pasiūlius uždrausti atomi
nių ginklų gaminimą. Kiek
vienu sykiu jos pasiūlymas 
tapo atmestas.

Pirmutinis pasiūlymas 
buvo padarytas Jungtinėse 
Tautose per Gromyko. Tai 
buvo 1946 metų birželio 19 
d. Tų pačių metų spalių 29 
d. dieną Jungtinių Tautų 
Asamblėjoje' Molotovas pa
davė sumanymą uždrausti 
atominių ginklų gaminimą 
ir tuojau sunaikinti jau 
pagamintas atomines bom
bas. Tų pačių metų gruo
džio 14 dieną Molotovas vėl 
reikalavo masinio žudymo 

Amerikos žmonių instinktas 
išlikti gyvais

Beveik visa galinga ko- rikos žmones rimtai pagal- 
mercinė Amerikos spauda voti. Juose naturališkai pa- 
pakinkyta propagandai už kyla instinktas išlikti gy- 
apsiginklavimą ir naują-vais. O šiuo tarpu šitaip 
karą. Labai retas atsitiki- samprotauti reiškia prie
mas, kad kapitalistinis dien
raštis arba žurnalas abejo
jančiai išsireikštų dėl rei
kalo bilijonus dolerių išleis
ti prisirengimui prie karo. 
Radijas taip pat pilnai iš
naudojamas militarizmo ir 
karui pasiruošimo garbini
mui.

Atrodo, jog jau visi Ame
rikos žmonės turėtų būti 
pilnai suagituoti už atominį 
karą. Tačiau taip nėra. Tas 
žinojimas, kad busimasis 
karas, jeigu kiltų, nebebūtų 
vienpusiškas karas, tąi yra, 
kad tik Amerikos ginklai 
galėtų vėl Europos ar kurio 
kito sausžemio miestus 
griauti ir milijonais civili
nius žmones naikinti, o kad 
toki pat naikinimo ginklai 
Amerikos nepasiektų, — 
tas supratimas verčia Ame- 

ginklus uždrausti.
Taip pat 1947 metais 

per tris sykius Tarybų Są
junga ’ iškėlė reikalavimą 
uždrausti atominių ginklų 
gamybą. 1948 metais Sovie
tai tokį pat reikalavimą iš
kėlė penkis sykius. Perei
tais metais tas pasiūlymas 
buvo pakartotas tris sy
kius. Paskutinis pasiūlymas 
buvo padarytas 1949 metų 
rugsėjo 23 d. Sovietų dele
gacijos pirmininkas Višins
kis pareiškė: “Atominiai 
ginklai turi būti griežtai 
uždrausti; penkios didžio
sios valstybės turi pasirašy
ti taikos paktą.”

NEKVAILA
KARALIENE

Vienas klerikalų kores
pondentas rašo iš Pary
žiaus apie atsilankymą 
Olandijos karalienės Julia
nos. Ji esanti daug demok
ratiškesnė už patį korespon
dentą. O kai Juliana nuve
dus savo dukteris į mokyk
lą, tai mokyklos direktorius 
nebežinojęs ką su jomis da
ryti. Ir įvykęs toks pokal
bis:

— Jūsų Aukštybe, — pa
sakė jis, — aš būsiu labai 
keblioje padėty, nes pas ma
ne vaikai turi daryti viską, 
net klasės grindis plauti . . .

— Nesijaudinkite, — atsa
kė Julijana. — Kadangi tai 
mano dukterys, tai joms už
duokite dvigubai daugiau dar
bo, negu kitiems mokiniams!

Ir dabar mokykloje prince
sės lygiai su kitais vaikais 
žaidžia, mokosi ir daro visus 
mokyklos ruošos darbus.

Mums atbodo, kad Julia
na ne tik demokratiškesnė, 
bet ir daug gudresnė už po
ną Vytautą Arūną. Ji žino, 
kad neužilgo visos monar
chijos eis velniop ir prince
sėm reikės kaip nors duoną 
užsidirbti. Gerai, kad moti
na jas išmoko suprasti mo
dernišką gyvenimą. Atrodo, 
kad ji galėtų šio to pamo
kyti ir Arūną, kuris savo 
kvailomis idėjomis mulkina 
Draugo skaitytojus.

šintis karo kurstytojams.
Tai įrodė šiomis dieno

mis įvykęs presbyterijonų 
bažnyčios suvažiavimas. Su
važiavimui buvo pasiūlyta 
rezoliucija, kurioje reika
laujama, kad tuojau būtų 
padarytas galas gaminimui 
vandenilio bombos ir visų 
kitų masinio žudymo pabū
klų. Iš Plainfield, N. J., 
Rev. Ralph T. Haas pasiū
lė pataisymą, kad iš rezo
liucijos būtų išriesta pami
nėjimas h-bombos. Rev. 
Haas bandė įtikinti delega
tus, kad pasmerkimas ato
minės bombos reikštų “nu
ginklavimą vakarų civiliza
cijos.” Bet jo argumentai 
nieko neįtikino ir rezoliuci
ja tapo priimta.
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Šis tikinčiųjų žmonių 
grupės pasisakymas prieš 
atominį karą ir reikalavi
mas, kad būtų .ieškoma tai
kos ir susitarimo tarpe tau
tų, pasako labai daug. Juk 
panašiai galvoja ir kitų ti
kėjimų milijonai tikinčiųjų. 
Kol kas jie neturi progos, 
kaip savo jausmus ir troš
kimus išreikšti. Su laiku jie 
pridės savo balsą prie pa

Kanadoje yra upė, kuri 
apkrikštyta “Raudonoji” 
(Red river). Gegužės 7 d. 
ji sukėlė “revoliuciją,” už
liejo visas Winnipeg miesto 
apylinkes, tūkstančiai gy
ventojų turėjo apleisti 
savo namus, kuriuos “užė
mė” “Raudonoji.”

Pasirodo, Kanados val
džia tiek buvo “žiopla,” kad 
iki šiol leido per savo šalį 
“Raudonajai” laisvai plauk
ti. Veikiausiai nei mūsų ša
lies senatorius McCarthy 
nežinojo, kad Kanadoje ran
dasi “Raudonoji.” Jis būtų 
paskelbęs, kad ji veikia 
Maskvos įsakymu, o Bu- 
denzas būtų po prisiega tą 
patvirtinęs.

Teisėjas James R. Kirk
land, kalbėdamas Washing
tone naujai “iškeptiems” 
teisininkams (advokatam), 
patarė pirmiausiai iš kli- 
jentų paimti mokestį, tik 
tuomet vesti bylą. Girdi, 
“kol jų akyse dar ašaros 
neišdžiūvo, turi būti mokes
tis paimta.”

Vadinasi, lai klijentas 
dūsauja, dejuoja, verkia, o 
tu lupk jo kailį. Toks teisė
jo Kirkland “demokratiš
kas” patarimas.

Amerikos gydytojai iš 
okupacinės Vokietijos pra
neša, kad buvusieji naciai 
gydytojai, vaistininkai ir 
kiti visur, Vakarinėje Vo
kietijoje, užimdinėja svei
katingumo įstaigose vietas.

Vakarinės Vokietijos gas- 
padoriai leidžia jiems už
imti tokias įstaigas, nes ži
no, kad jie specialistai ma
siniai žmones žudyti, todėl 
kartais gali būti ir nau- 

; dingi. ..

Buvęs Hitlerio pagelbi- 
ninkas, paskutinio fronto 
generolas Heinz Wilhelm 
Guderian, pareiškė, jeigu 
Amerika nori, kad Vokieti
ja būtų jos talkininkė kare 
su Rusija, tai dabar turi 
pilnai Vokietiją apginkluo
ti. Kitaip ji netalkininkau
sianti.

Hitlerio bičiuliai genero
lai jau viešai siūlosi Ame
rikai tarnauti. Gal neužilgo 
išgirsime, kad ir Hitleris, iš 
numirusių prisikėlęs, pasi
siūlys ...

“Naujienose” tūlas dak
taras Kirkilas užsipuola ant 
katalikų, kad jie per pasta
ruosius 32-jus metus neko
vojo prieš komunizmą. Ir 
ve kokį receptą jiems pa
teikia;

“Aktyviškumo dvasios ir 
ugnies šiuo atveju turi ir 
privalo pasimokyti iš paties 
priešo — komunizmo/’ 

žangiųjų žmonių balso prieš 
naujo karo kurstytojus.

Labiausia karinės propa
gandos yra paveikti Ameri
kos katalikai. Katalikų baž
nyčios dvasininkija sudaro 
pačias pirmąsias naujo ka
ro kurstytojų gretas. Kata
likų bažnyčios spauda vienu 
balsu remią atominio karo 
programą.

Bet būtų klaida įsivaiz
duoti, kad visiškai nesiran
da tokių katalikų, eilinių 
žmonių, kurie nesivaduotų 
tuo patim gamtiniu instink
tu, kokiu vaduojasi presby
terijonų bažnyčios pasekė
jai. Jie irgi nori gyventi. 
Daugelis jų irgi žino, kad 
busimajam kare Amerikos 
civiliniams žmonėms reikės 
taip jau skaudžiai nukentė
ti, kaip nukentėjo Europos 
žmonės paskutiniuose dvie
juose pasauliniuose karuo
se. Pilietis.

2 pUil.-—LaisvS (Liberty, Uth. Daily)—Sefct., Birželio 3, 1950

Ar tik komunistams ne
prisieis įsteigti specialę mo
kyklą, kurioje mokysis Ši
mutis, prelatas Urbonavi
čius, o paskui, žinoma, prie 
jų turės prisidėti Grigaitis, 
Janušis, Tysliava, Rastenis 
ir kiti bendro fronto kole
gos. _____

Washingtone įvyko net 
devynių šalių dipukų “at
stovų kongresas.” Žinoma, 
jie daugiau nieko nenori, 
kaip tik atgauti tas vietas, 
kurias pirmiau turėjo.

Jeigu lietuviai dipukai 
atgautų, tai vieni ,jų komu
nistus ir jų simpatikus kar
tų, kiti jų dūšias pragaran 
siųstų, o prelatas Krupavi
čius vėl griebtųsi nuo sveti
mų šalių lašinių antspau
dus skutinėti ir lietuviškais 
krikštinėti.

Amerikos valdžia nema
žai sukišo pinigų Graikijos 
fašistinei valdžiai, neskai
tant jau ginklų teikimo. Bet 
dabar Graikijos karalius 
jau pradeda “atsimokėti.” 
Jis atsiuntė prezidentui 
Trumanui ožį, išreikšdamas 
savo dėkingumą už paramą.

Dabar Čiang Kai-šekas 
turėtų atsiųsti ožką, irgi 
kaipo dėkingumą už gautus 
bilionus dolerių. Tuomet 
Amerikoje užsiveistų nauja 
rūšis karališkai-fašistinių 
ožkų, nieko bendro neturin
čių su tomis ožkomis, kurios 
jau užsikrėtę neištikimybe 
ir šaliai gręsia “pavojumi.” -------- L

Tūlas V. Tūbėnas ‘Drauge’ 
rašo:

“Reiktų visiems lietu
viams ranka rankon eiti ne 
vien į piknikus ar salių pro
gramas, kuriose kartais ro
domi numeriai nieko bend
ro su menu neturintieji, bet 
ir į rimtas valandas, kurių 
metu nušvinta . ir tikrasis 
bažnytinės muzikos menas 
ir siunčiamos maldos už 
taiką ir ramybę į Visagalį. 
Tada gal greičiau ir ant 
įvairių konferencijų stalų 
atsirastų kryžius ir tokioje 
dvasioje išspręstų visas 
problemas. Tada ir mes, lie
tuviai, greičiau sulauktume 
laisvos Lietuvos.”

Juk Smetonos laikais vi
sa Lietuva buvo kryžinė, 
ant visų kryžkelių stovėjo 
kryžiai, net ir pašto ženkle
liai buvo su kryžiais ir 
“miatrancijomis,” o vienok 
neapsaugojo tų, kurie liau
dį engė ir “į Visagalį maldas 
siuntė.” Matomai, jie ir 
“Visagaliui” įkyrėjo...

Čiang Kai-šekas, kurį 
Amerika pripažįsta Kinijos 
prezidentu, Tautų Sąjungai 
skolingas $1,457,187.

Argentina skolinga $750,- 
000. Bet Argentinos prezi
dentas žada skolą užmokėti, 
jeigu gaus iš Amerikos 
$125,000,000.

Bepigu turėti turtingą 
dėdę, kuris visų skolas ap
moka. Juk neapmokėsi, bi
čiulių neteksi kovoje prieš 
komunizmą.

Anglijos laivas Etruria 
nuplaukė Sovietų Sąjungos 
teritorijon žuvauti. Kuomet 
Sovietų Sąjungos valdžia 
laivą suareštavo, Amerikos 
spauda ir radio komentato
riai per kelias dienas kėlė 
dideliausį lermą. Laivas ta
po paliuosuotas, kuomet už
simokėjo pabaudą. Bet už 
24 valandų Norvegijos val
džia jį areštavo už tokį pat 
prasikaltimą. Vienok nei 
spauda, nei radio komenta
toriai nekelia jokio lermo.

Mat, mūsų “demokrati
niai” principai to reikalau
ja. V. Paukštys.
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Kultūros Augimas Lietuviškame Kaime
Tarybų Lietuvos laukuose įkarštyje 

naujasis pavasaris. Jis yra naujas ne tik 
todėl, kad jis šių metų, jisai naujas ir 
savo esme — tai kolūkinis pavasaris. 
Kartu su kolūkių susikūrimu galinga 
banga pakyla kultūrinis gyvenimas mū
sų respublikos kaimuose.

Šio pavasario pradžioje aš turėjau 
progos aplankyti daugelį Lietuvos vietų, 
ir savo akimis mačiau, kaip neatpažįsta
mai pasikeitė lietuvių valstiečių gyveni
mas. Pats esu kilęs iš Žemaitijos ir ži
nau, kiek ji praeityje buvo atsilikusi vi
sais atžvilgiais. Ir man buvo ypatingai 
džiugu įsitikinti, kokį iš tikrųjų milži
nišką žygį į priekį nužengė mano gimto
ji Žemaitija.

Štai vienas iš aštuonių Kretingos ap
skrities valsčių — Darbėnų valsčius. Jo 
valstiečiai šį pavasarį užbaigė susivieni
jimą į kolektyvinius ūkius. Darbėnų 
valsčiuje yra Grušlaukės kaimas, 
kuris karo metu smarkiai nukentė
jo nuo hitlerinių okupantų. Grušlaukės 
kaimo ir artimųjų apylinkių valstiečiai 
susivienijo dabar į du kolūkius, ir jiems 
atsiskleidė naujas gyvenimas.

Tarybinė vyriausybė kaimo septynme
tei mokyklai (progimnazijai) išskyrė 
reikalingas lėšas ir medžiagas. Valstie
čiai patys pakilo statyti mokyklą. Kas
dieną 50-60 kolūkiečių dirbo statybos 
aikštelėje.

Atėjus pavasariui, išaugo gražus dvier 
jų aukštų pastatas. Čia buvo atidaryta 
septynmetė mokykla, suorganizuota yra 
kolūkinė biblioteka, įrengti kambariai 
dviem saviveiklos dramos rateliams, gra
ži salė chorui, scena vaidinimams ir salė 
kino filmams demonstruoti. Grušlaukės 
kaimo “Šviesios ateities” kolūkio pirmi
ninkas Paulauskas, kalbėdamas su mani
mi, pasakė:

— Tarybų valdžios dėka mes dabar 
įsigijome tikruosius Kultūros Namus, 
kurie savo gražumu pralenkia Grušlau
kės bažnyčią. Pro Kultūros Namų langus 
liejasi ne tik ryški elektros šviesa, iš ten 
kyla ir įsiskverbia į visą mūsų gyvenimą 
kultūros šviesa. Čia mokosi mūsų vaikai, 
čia mes susirenkame, kad paskaitytume 
knygą, pasitartume, pasiklausytume ra
diją. Čia mūsų jaunimas stato spektak
lius. Prie mokyklos įrengėme mičiurini- 
nį sodą, o kiek toliau — sporto stadioną. 
Suorganizavome 120 žmonių chorą, ku
ris ruošiasi šiemet dalyvauti jubiliejinė
je Dainų šventėje Vilniuje. Mes turime 
liaudies šokių ratelį ir dramos ratelį. Be 
to, yra dvi kaimo futbolo komandos ir 
šachmatų ratelis. Visa to nebuvo ir ne
galėjo būti senosios buržuazinės Lietuvos 
laikais!

Tačiau Grušlaukės kaimas Kretingos 
apskrityje ne vienintelė vieta, kur pa
siekti tokie dideli laimėjimai kultūros 
srityje, šešiolika naujų Kultūros Namų 
pasitinka čia 1950 metų pavasarį. O juk 
visai neseniai Kretingos apskritis buvo 
viena iš labiausiai tamsių ir atsilikusių 
Lietuvoje! Nūnai gimnazijos (vidurinės 
mokyklos) yra beveik visuose valsčių 
centruose, o progimnazijos (septynmetės 
mokyklos) — daugelyje kaimo vietovių. 
Iš viso apskrityje yra 110 mokyklų, ku
riose mokosi apie 15,000 mokinių, arba 
beveik trečdalis visų apskrities gyvento
jų. Be to, Kretingoje, buvusiuose grafo 
Tiškevičiaus rūmuose, įrengta sodinin
kystės ir daržininkystės mokykla.

Nūnai kiekviename Žemaitijos kaime 
suorganizuotos klubas-skaitykla, bibliote
ka ir gausūs meninės saviveiklos rate
liai. Kretingos apskrityje, pavyzdžiui, 
veikia 3 Kultūros Namai, 13 bibliotekų 
ir 88 klubai-skaityklos. Dviejų Žemaiti
jos apskričių — Telšių ir Mažeikių — 
19 kaimo bibliotekų knygų fondas suda
ro 60,000 tomų.

Puikiai įrengti Kultūros Namai Viek
šniuose. Juose veikia lektorijus, kuriame 
skaitomos paskaitos įvairiais tarptautin. 
padėties, mokslo, meno klausimais. Bū
dinga, kad dažnai paskaitas skaito ir 
vietiniai valstiečiąi — gausių derlių 

meistrai, kolūkių brigadininkai, trakto
rininkai. Ypatingai išpopuliarėjo lekto
riai — mpkytojai Kazys Dainius, Jonas 
Aukštykalnis, Karolis Sudimtas.

Tokie Kultūros Namai veikia dabar 
daugelyje Tarybų Lietuvos kaimo rajo
nuose. Jų darbe didelę pagalbą teikia 
miesto inteligentija. Rašytojai, mokslo 
veikėjai — dažni svečiai lietuviškuose 
kolūkiuose. Antai, Lietuvos TSR Mokslų 
Akademijos prezidentas profesorius Ma
tulis šį pavasarį paskaitė 10 paskaitų 
Plungės ir Telšių apskrityse.

Plačia srove į lietuvišką kaimą plau
kia knygos: Šalia nuolatinių, stacionari
nių bibliotekų suorganizuotos vadinamos 
kilnojamos bibliotekos, kurios pasiekia 
tolimiausius respublik. kampus. Pavyz
džiui, Viekšnių valsčiuje yra 16 tokių 
kilnojamųjų bibliotekų. Kiekvienoje iš 
jų yra apytikriai po 800 skaitytojų.

Tarybų Lietuvos kolūkiečiai ne tik 
skaito knygas, bet ir karštai jas apsvars
to, pareiškia savo nuomones bei pageida
vimus. Ne taip seniai poetas Tilvytis iš
leido savo puikią poemą “Usnynę,” pasa
kojančią apie lietuviško kaimo gyvenimą 
per pastarąjį dešimtmetį. Poema tiek pa
traukė į save skaitytojų dėmesį, kad 
daugiau kaip 450 kaimo rajonų įvyko 
skaitytojų susirinkimai, kuriuose šis 
veikalas buvo svarstomas. Marijampo
lės, Kretingos ir Šilutės apskričių kolū
kiečiai aukštai įvertino Tilvyčio poemą 
ir išreiškė pageidavimą, kad autorius pa
rašytų naują veikalą apie kolūkių vals
tietijos gyvenimą.

Tikrai milžino žingsniais žygiuoja 
kultūra į mūsų kaimą. Dabar net sun
ku įsivaizduoti, kaip seniau pažangūs 
mūsų kaimo žmonės mėgino suruošti 
spektaklius tvartuose skaloms ir mažy- 
čioms žibalinėms lemputėms šviečiant. 
Dabar mūsų kolūkine valstietija, gauda
ma visokeriopos pagalbos nuo Tarybinės 
vyriausybės, stato elektrines, ir kaimo 
liaudies teatruose jau nebemirkteli žiba
linių spinksulių liepsna, o ryškiai švie
čia* elektra. Šimtai kaimų Tarybų Lietu
voje naudojasi elektros šviesa. Šiomis 
dienomis Vilkijos apskrities Čekiškės 
valsčiaus valstiečiai atšventė reikšmin
gą dieną: jie Dubysos upėj'e baigė sta
tyti hidroelektrinę, kuri teikia šviesą ne 
tik Čekiškei, bet ir ištisos eilės aplinki
nių kaimų gyvenamiems kolūkiečių na
mams.

Kiekvienoje mūsų respublikos apskri
tyje dabar yra po keletą kilnojamų kinų, 
kurie keliauja po kaimus. Dauguma kol
ūkių turi savo radijo mazgus ir pilnu
tinai yra radiofikuoti. Statomos ambu
latorijos ir ligoninės kolūkiečiams. An
tai, Žagarės miestelyje baigiama statyti 
kaimo ligoninė, su rentgeno kabinetu, fi
zioterapijos, chirurgijos bei gimdymo 
sKyriais. Ligoninė aprūpinama naujau
sia tarybine aparatūra, kurią mums at
siunčia broliškosios tarybinės respubli
kos. Daugiau kaip 10 tokių ligoninių 
statoma dabar Lietuvoje, o kelios dešim
tys jau pradėjo veikti.

. .. Kaip po ryškios pavasario saulės 
spinduliais pakyla ir stiebiasi aukštyn 
jaunieji javų daigai, taip Tarybų Lietu
vos kaimuose gimsta ir klesti naujasis 
gyvenimas.

“Liaudies Meno” 
No. 4-tas

Šiomis dienomis išėjo iš spaudos Lie
tuvių' Meno Sąjungos mėnesinis žurna
las “Liaudies Menas” už gegužės mene
sį. Tai jau numeris 4-tas.

Svarbesnieji/ straipsniai: Lauku vis
kio “Lithuanian Folklore and Legend,” 
Dr. Antano Petrikos “Menas ir Objekty- 
vinė Tikrovė,” Kazio Steponavičiaus 
“Edgar Allan Poe”; telpa ir trumpesnių 
rašinėlių, eilėraščių, taipgi Juliaus Bu
tėno novelė “Juodieji Sparnai.”

“Liaudies Meno” vieno egz. kaina 25c, 
o metinė prenumerata $2.00.

“Pastovios” operos 
nebus

Kadaise tūli asmenys buržuazinėje 
lietuvių spaudoje kėlė klausimą dėl įkū
rimo Amerikoje pastovios lietuviškos | 
operos. Buvo sakyta net ir taip: dipukai 
suorganizuos Vokietijoje pastovią lietu-* 
višką operą ir ji atvyks Amerikon ir čia 
įsikurs.

Tačiau, atvykę šion šalin dipukai dai
nininkai ir muzikai, susipažinę šiek tiek 
su vietos sąlygomis, nuo to užmojo atša- .• 
lo. Jie pamatė, jog tai nėra įmanoma 
padaryti. Tiesa, dar esama tokių, kurie 
svajoja apie lietuviškos operos sukūri-i 
mą, bet jiems Vladas Jakubėnas “Drau
ge” (š. m. geg. 27 d.) šitaip atsako:

“Reikėtų tačiau tvirtai įsisąmoninti, 
kad tokia opera dabartinėmis sąlygo- 

. mis yra visiškai negalima. Nebuvo jos
Vokietijoje, kur šiaip vokiškų operos 
teatrų esama kiekvienam didesniam 
mieste, negali jos būti ir Amerikoje, 
kur iš viso valdiškai šelpiamos operos 
sąvoka kol kas yra kažkas ‘very1 .
American’.”
Jakubėnas siūlo “įvykdyti vienkartinį 

operos pastatymą, kurio pakartojimas-; 
vėliau priklausytų nuo techniškų ir ma-/ 
terialinių sąlygų.” •••■ ; ■

Jo nuomone, vienkartinį operos pasta-' 
tymą būtų galima suorganizuoti Čikago*.., 
je; opera reikėtų statyti lietuviškoj kai-, 
boj. Ar tai bus galima padaryti,..laikas’ 
parodys. .

Kiekvienam, ’ stebinčiam meninį judė
jimą Amerikos lietuviuose, aiškiai mato
si, kad dipukų dainininkams ir akto
riams čia labai prastai vyksta. Jų ruo
šiami koncertai ir spektakliai retai kada 
pasiseka. Pažangiosios lietuvių visuome
nės jie į savo spektaklius ir koncertus ne
sutraukia dėl to, kad jie patys nuo jos 
yra atsiribavę; net negarsina savo pra
mogų pažangiojoje spaudoje. Na, o Ame
rikos lietuvių visuomenėje geriausieji 
koncertų ir spektaklių rėmėjai-lankyto- 
jai yra pažangieji lietuviai.

Padoresnieji dipukai dainininkai ir 
aktoriai, pagyvenę ilgiau Amerikoje, gal 
supras, kad jie privalo “susipažinti,” su
siartinti su pažangiąja lietuvių visuome
ne ir su ja bendrai veikti. Tik tuomet jų 
darbas bus šilčiau įvertintas. A.c

“Popiežiai ir Lietuvių 
Tauta”

Tokiu pavadinimu neužilgo ALDLD 
nariai šiemet gaus knygą, parašytą pro
fesoriaus Povilo Pakarklio.

Knyga jau baigiama rinkti; tuoj bus 
pradėta spausdinti. • Manoma, jog apie 
liepos vidurį knyga bus atspausta.

Tai įdomi, turininga knyga, vaizduo
janti lietuvių tautos santykius su popie
žiais.

Ligi šiol lietuvių kalboje panašios kny
gos nebuvo.

“Užšalusi upė 
atsileido”

Tokiuo pavadinimu Kinijos Liaudies 
Respublikos sostinėje Pekine šiuo metu 
yra vaidinamas veikalas — du kartu per 
dieną jis vaidinamas.

Šį veikalą vaidina išimtinai buvusios 
prostitutės ir apie baisų prostitučių gy
venimą buržuazijos viešpatavimo metu.

Kaip žinia, Kinijos liaudies vyriausy
bė, išlaisvinusi Kiniją, tuojau panaikino 
prostitučių namus, prostituciją nelegali
zavo. O buvusias prostitutes pradėjo per
auklėti, šviesti, mokyti amatų ir ruošti 
jas garbingam, savystoviam gyvenimui.

Vyriausia šioje šiurpioje dramoje ak
torė yra J7-kos metų amžiaus mergaitė 
Wu Yu-ling, kuri, badmečio laiku, jos 
tėvų valstiečių buvo parduota tūlam 
dvarponiui, gi pastarasis mergaitę par
davė prostitucijos namų užlaikytojams.

Veikale vaizduojama, kaip pakliuvu- 
sios į prostitucijos namus vargo dukte
rys buyo užlaikomos, kaip žiauriai jas 
žemino ir išnaudojo, kaip policija padė
jo prostitucijos palaikytojams, kaip gy
dytojai nepaisė merginų sveikatos. Pa
rodoma, kaip, ligų apsėstos, gyvos mer
gaitės buvo laidojamos!

Ši drama Pekine turi didžiulio pasise
kimo, nes ji parodo tą baisų supuvimą, 
viešpatavusį senojoj “santvarkoj,” kuri 
tapo nušluota.

Plačįau apie šią dramą rašė niūjor- 
kiškio dienraščio “The Daily Compass” 
korespondentas Pekine.

LMS News and Views Anekdotai
By MILDRED STENSLER

LMS’ers Shine in Bowling Tourney*
Quite a bit of holiday spirit prevailed 

in New York the week-end of May 20, 
when young people from distant Chica
go, Detroit, Bridgeport etc. came in for 
the Annual LDS Bowling Tournament. 
Although the biggest trophies remained 
right here in the East, with the young
est LDS Branch of Elizabeth, N. j., cop
ping the men’s title and the Brooklyn 
girls running away with the women’s 
championship, the good fellowship and 
the sportsmanship of all the players 
commended highly the organization to 
which all these sportsmen belong — the 
LDS (Association of Lithuanian Work
ers) .

I hasten to add that sharing the spot
light that week-end was also the LMS 
(Lithuanian Fine Arts League). The 
Chicago team was made up of girls from 

'the LK (Kanklių) Chorus. These girls 
are all active in the chorus as well as 
in the LDS. Two of them, Frannie Yur- 
gil and Ruth Juodaitis made their act
ing debut this season in the Chicago pro
duction of “Nesusipratimas,” R. Miza- 
ra’s new play. Olga Martin, a third 
member, aside from holding an execut
ive position in the Chorus, is a member 
of the LMS National Center, co-editor of 

. the LMS magazine, “The People’s Art” 
and editor of the Vilnis English Section.

Truly a harmonic chord showing the 
close relationship between these two 
Lithuanian organizations, the LMS and 
the LDS, was never more apparent than 
when the Chicago girls came out onto 
the bowling alleys wearing on the back 
of their uniforms the musical G-cleff 
signature; and a measure of musical 
notes.

Likewise we point with pride to Ame
lia Young who took best average hon
ors. Amelia was one of the singing stars 
at the last LMS Convention Concert in 
Cleveland and has been active for sev
eral years with the N. Y. Civic Opera 
Company.

* * *
Did you catch the article on special 

art films for home and club use, writ
ten in the LMS Magazine “The People’s 
Art”?

Showing a good art movie — these 
fine movies never get to the local Holly- 
woodian theatres — should draw a 
crowd to your club meeting. You can 
also organize your own private theater 
party; even make a little money by serv
ing refreshments and charging a small 
fee.

If you • missed this fine 3rd issue of 
the magazine, you can get a back-copy 
by writing to the Center. And while 
you’re at it, send in your $2.00 for a 
year’s subscription — the best insurance 
against missing anymore good informa
tion.

The May 19th issue of the Vilnis Eng
lish Section carried a picture of Juozas 
Lingis, outstanding Ballet Master of 
new Lithuania. Mr. Lingis, we have dis
covered, is also an outstanding exponent 
of the folk dance. He has been greatly 
responsible for putting the folk dance 
onto the concert stage.

Last year, from the 4 Continents Book 
Shop, the LMS 3rd district purchased 
for some of it’s members copies of a 
folk dance book called “Lietuvių Liau
dies Šokiai” by Juozas Lingis. The book 
contains explicit directions, the music 
and pictures of 10 popular Lithuanian 
Folk Dances. I am sure more copies can 
be obtained from the Bookshop for any
one requesting same.

* * *
Can you imagine a two weeks vacation 

at a cost of only $50, including board 
and lodgings?

The economy feature is only one of 
the reasons why you should rush your 
bid in for reservations at the LMS 
Summer Vacation School. When you add 
to that a fine recreational -educational 
program, still at the low price of $50, 
that’s real news.

For the third season the school will be 
held at Olympia Park on Lake Quinsig- 
amond, Shrewsbury, Mass., commencing 
August 7. See our tull page “ad” in the 
LMS magazine.

Aš nenoriu būti gydytoju 
ir gyvent iš žmonių ligų; 
nenoriu aš būt nei kunigu 
ir gyvent iš žmonių nuodė
mių; neigi būti advokatu ir 
gyvent iš jų barnių. Kaip 
matau, tai man iš viso lie
kasi tik autorium patapti.

Nath. Hawthorne.
* * *

Niekas neįstengtų sukur- 
styt tautas vienas prieš ki
tas kariaut, jei nesinaudo
tų melagystėmis.

Salvador de Madariaga.
* * *

Mūsų šalis nepataps civi
liuota tol, kol mes neįpra
sime daugiau pinigų išleist . 
knygoms negu išleidžiame 
kramtomajam gurnui.

Elbert Hubbard.
* * *

Paskilbęs novelistas A. J. 
Cronin labai įpratęs arba
tą gerti. Rašydamas, jisai 
nuolat laikosi ant to pat 
stalo didžiulį arbatpuodį ir 
labai dažnai iš jo girkšnoja. 
Vidutiniai, jis išgeria apie 
galoną arbatos kiekvienam 
tūkstančiui parašomų žo
džių. — Čia galima paste
bėti, jog kiekvienas auto
rius, reguliariai kelias va
landas rašydamas, naudoja 
kokią nors pagalbinę prie
monę minčiai padilginti.

* * *

Pasitenkina Mažu Pelnu
Vienas prakutęs krautu

vininkas sekamai aiškino 
savo pasekmingą vertelgys- 
tę: “Aš nuperku ką nors už 
vieną dolerį, o parduodu už 
du doleriu. Aš pasidarau 
vieną nuošimtį pelno ir tuo- 
mi esu visiškai patenkin
tas.”

* * * z

Pirkėjas cigarų krautu
vėje:

“Duokit man drūtą ciga
rą, meldžiamasis. Aš neno
riu, kad jis man kišenėje 
sutrupėtų.” .

* * *

Vienas amerikietis karei
vis kažkada pasakė: “Karas 
tai gaisras. Gaisre negali
ma laimėti, bet gaisro gali
ma išvengti.”

* * *

Stovylų darytojas nieka
dos stabų negarbina.

Kinų patarlė.
* * *

Uždrausti žmogui mate
rialistiniai protauti reiškia 
tą patį, kaip ir uždraudi
mas jam ieškoti teisybės.

Anton Čechov. 
Surinko J. Bankus.

DIENRAŠČIO
LAISVĖS

PIKNIKAS
Trijų Dienų 

šventėje 
Sekmadienį

LIEPOS 2 JULY
Bus daug svečių iš kitur, 
pasimatykite su jais, su
sipažinkite, nes kitos to
kios progos greit neturė
site.

Atsiminkite, kad tuo lai
ku Brooklyne bus laiko
mas LDS suvažiavimas.

Dienraščio Laisvės
PIKNIKAS 

bus

CLINTON PARK
Betts ir Maspeth Avės., 

Maspeth, N. Y.
Y ‘

3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Sėst., Birželio 3, 1950
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Parašė A. GUDAITIS—GUZE VIčIUS

I. S. Turgenevas

Kelionė į pagirį
DETROITO ŽINIOS

(Tąsa)

Pašokęs iš vietos, pirmininkas kažką 
ėmė šaukti, paskui, atsigrįžęs į telefoną, 
pastatytą ant stalo, kairiąja ranka pri
spaudė žalią aparato dėžutę, o dešiniąja 
ėmė sukti atlenkiamą rankeną.

Nutilęs Liaudanskis pasižiūrėjo į de
legacijos narius ir tik dabar suprato, 
kaip nereikalingi buvo visi jo žodžiai. 
Norbertas, už nugaros sunėręs rankas, 
lingavo kūną iš pečių, o senasis odinin
kas tylomis vyniojosi bankrutkę, pa
spraudęs po pažastim nepaprastai nu
dėvėtą savo skrybėlę.

Pirmininkas garsiai ir piktai suko
mandavo į telefono ragelį, įsisprendęs ir 
atstatęs vieną koją. Pasižiūrėjęs į jo 
staiga pasikeitusį veidą, Liaudanskis nu
sigrįžo ir ėmė šluostytis languota geltona 
nosine suprakaitavusią kaktą.

Pirmininkas vis tebelaikė telefoną, 
kai į kambarį įėjo dar trys vokiečiai. 
Įėjo kietai statydami kojas — lyg sargy
bos pakeisti. Pirmutinis buvo labai aukš
tas, ilgarankis, kumpa plėšraus paukš
čio nosimi, liesas ir išblyškęs. Norbertui 
.jis pasirodė panašus į pasninkų sudžio
vintą vienuolį arba “bambizų paterį.” 
Antras — akiniuotas, apkūnus, rožiniais 
veideliais ir gerai išglaistytomis kelnė
mis, atrodė, kaip koks buhalteris, o tre
čias buvo plikas, linksnių akių prūsokas, 
mėlyna nosimi ir storu, trumpu sprandu, 
— “draugas šiaučius,” — pagalvojo apie 
jį Norbertas.

Kada Liaudanskis atitraukė nosinę 
nuo veido, tie trys vokiečiai jau stovėjo 
prie stalo šalia zoldatenrato pirmininko 
ir klausiančiomis akimis žvalgėsi čia į 
delegaciją, čia į pirmininką.

— Extremisten! — šaukė pirminiu- 
kas. ,

Jo balsas sukietėjo.
Liaudanskis klausėsi, vis taip pat lai

kydamas nosinę rankoje. Norbertas sten
gėsi įspėti, kaip pasielgs naujai atėjusie
ji, kurie dar nespėjo pratarti nė žo
džio, bet jau kiekvienas užėmė tam tik- 
rą poziciją.

“Bambizas” niūriai blykčiojo tamsio
mis, įgriuvusiomis akimis, “buhalteris” 
su perdėtu pasipiktinimu trūkčiojo pe
čiais, tik vienas mėlynanosis prūsokas 
pūtė žandus ir mirksėjo mažutėmis link
smomis akimis, nereikšdamas jokio pa
peikimo darbininkų delegacijai. Jie buvo 
zaldatenrato prezidiumo nariai ir klausė 
savo pirmininko, kuris garsėjo kaip se
nas, nuosaikus šeidemanistas, “Vor 
waerts” bendradarbis, Karolio Kautskio 
žinovas — teoretikas ir... karinis cen
zorius. Toks pirmininkas gali išmanyti, 
kas kur dera. Jei jis šaukia, tai jau taip 
ir reikia.

Iškėlęs galvą, pirmininkas skardeno 
pakeltu balsu, o klierikas varė monoto
niškai, lyg maldą:

— Ekstremistų išsišokimai bus su
drausti nuožmiausiomis priemonėmis. 
Naujoji Vokietija turi savo dispozicijo
je pakankamai tokių priemonių.

Liaudanskis kilstelėjo ranką, bet Nor
bertas nebedavė jam aiškintis, pažengė 
žingsnį priekin ir pasakė:

— Aš esmu įgaliotas apskelbti zolda- 
tenratui, kad jei per dvi dienas jūs ne- 
paleistat visų politinių kalinių iš Lukiš- 
kio kalėjimo ir iš visų kitų daboklių, tai 
Vilniaus proletariatas sustabdys visus 
darbus geležinkelyje, elektros stoty, van
dentieky, tramvajuje ir per visas kitas 
įmones!

— Unerhoert! (Negirdėta!) — su
griaudė pirmininkas dar skardesniu bal
su, ir visi trys prezidiumo nariai prita
rė jam, kaip kuris mokėjo.

Klierikas išaiškino, kad Vilniaus įgu
la turi ne tik šautuvų ir kulkosvydžių, 
ne tik artilerijos pabūklų ir minosvy- 
džių, bet kai ką dar smarkesnio... Ar
ba profsąjungos atsisakys nuo savo “-eks
tremistinių užmačių, arba joms teks pa- 

■ justi geležinę Naujosios Vokietijos ran- 
hą.” . . ' .

. ■— Arba susitarimas be jokių ultima
tumų, — arba — atviri represiniai veik
smai, pasirenkant efektingiausias bau- 

Ldimo priemones, o pirmučiausia — pro
fesinių sąjungų likvidacija ir jos narių 
izoliacija!...

— Ekstremistai bus atiduoti karo lau
ko teismui, kaip valstybės išdavikai,..
įKalbos buvo baigtos.

Senis odininkas, kuris buvo pats ra
miausias iš visų trijų, tik dėbčiojo į vo
kiečius iš po ilgų antakių ir spėliojo pa
sikalbėjimo pasekmes.

Naujosios okupacinės valdžios atstovai 
dabar visi kartu reiškė savo valią: “bam- 
bizas” kažką mekeno ožio balsu, riebusis 
“buhalteris” kriuksėdamas piktinosi ir 
net trump'asprandis “šiaučius” kažką 
grasindamas sulojo, vartydamas akimis.

— Hochverrat! (Valstybės išdavi
mas!) — sušuko pirmininkas.

Numirėliškai išblykšdamas, klierikas 
paaiškino delegatams, kad jiems gresia 
karo lauko teismas už valstybės išdavys
tę-

Liaudanskis jau norėjo išeiti, bet apsi
galvojo, kunigiškai iškėlė pirštą viršum 
savo galvos:

— Nesikarščiuokit! — ir, labai blogai 
tardamas vokiškus žodžius, beveik pa- 
skiemeniui išdėjo: — Es wirdnicht so- 
heiss gegessen, wie ge-kocht! (Verda
ma karštai, bet taip karštai nesrebia
ma!).

Profsąjungos atstovams leido išeiti į 
koridorių, paskui laiptais nusileisti į 
prieangį, o čia paprašė palaukti. Netru
kus, štampuodami sunkius, geležinius 
žingsnius, atžygiavo komendantūros ka
reiviai, ir mandagusis kariškis — pirmi
ninko adjutantas, davė trumpą įsakymą, 
parodydamas į profsąjungiečius:

— Festnehmen! (Suimti!)
TREČIOJI DALIS

1
Sava ašara sūri, č svetima tik slapia.

Kilus “ispankos” epidemijai, kreiz- 
hauptmanas sušaukė Rokiškyje platų pa
sitarimą, į kurį sukvietė visus aptieki- 
ninkus, gydytojus, o taip pat parapijų 
klebonus.

Prasidėjo lyg ir nuo sanitarijos . . . 
Kreizhauptmanas, ilgas kaip baslys ober- . 
leitenantas, Klaipėdos prūsokas, kone ) 
dvi valandas be pertraukos švietė su
šauktuosius — “iš sanitarijos ir higijie- 
nijos štandpunktės veizint” . .. Pagaliau 
aptiekininkai ir gydytojai buvo atleisti, o 
pasilikusiems klebonams kreizhauptma
nas patiekė dėžutę dvokiančių cigarų ir 
du butelius erzac-kojanko.

Visi tie patys asmenys būdavo ir anks
čiau čia pat sukviečiami įvairiomis pro
gomis: dėl belaisvių slapstymosi pas kai
miečius, dėl ginklų slėpimo, pagaliau dėl 
‘•Uracho karūnos” ... “Sanitarinis pa
sitarimas” taip pat turėjo aiškią poli
tinę prasmę. Klebonas Kanopa jau buvo 
pasišovęs pasakyti kr-eizhauptmanui: 
“Ligi šiol geriausia higijienija buvo jū
sų durtuvai. Ko gi dabar stvertis, kai 
jūs nebeturit armijos? . ..” Bet ir pats 
kreizhauptmanas, vieniems kunigams 
palikus, ėmė kalbėti atviriau, ir netru
kus visi įsitraukė į svarstymą priemo
nių, kaip reikia atsispirti prieš “raudo
nąjį pavojų.” Kreizo viršininkas teigė, 
esą būtina izoliuoti gyventojus nuo rau- . 
donųjų, atgrasyti nuo jų mases “dvasiš
komis priemonėmis,” o tai — kunigijos 
prievolė. Visu kitu pasirūpinsiąs pats 
Vermachtas. .. Karas einąs prie galo. 
Netrukus Naujoji Vokietija sudarysian
ti taiką, ir tada bus surastas “modus vi- 
vendi su visomis, jos globos ir aukštos 
kultūros bei technikos geidaujančiomis 
tautomis...” Jis išdalijo visiems kunigams 
lapelius, kuriuose iškilmingai buvo skel
biama:

“Žadėtasis vokiečių valdžios pertaisy
mas karinės valdžios į civilę jau yra pra
dėtas. Ta civile vokiečių valdžia bus taip 
ilgai pildomoji jėga, kol lietuvių vyriau
sybė, įsikūrusi atskirus savo valdžios 
skyrius, nesugebės pati paimtle valdy
mą.

“Nors Vokietijos vadovybė nori kuo 
greičiausiai atsiimtie visus vokiečių ka
reivius iš Lietuvos, ji, pabodama tos ša
lies gyventojų linkėjimus, sutinka ku
riam laikui paliktie šiame krašte karei
vių ir susisiekimo priemonių. Laikino
sios vyriausybės priedermė dabar bus 
steigti-e miliciją ir policiją .. .”

“Laikinoji vyriausybė, milicija ir po
licija” klebonui Kanopai buvo labai mig
lotas daiktas: — “Iš sanitarijos ir hi- 
gijienijos štandpuktes veizint,” — aišku, 
kad turi būti kas panašiai padaryta, bet 
— kaip? kas? kur?” galvojo Kanopa.,

(Bus daugiau)

(Tąsa)

Jegoras pažiūrėjo į .tą 
pusę, kur rodė Kondratas, 
ir nieko nepasakė. Iki 
paukščio buvo šimtas su 
viršum žingsnių, o jo ir per 
keturiasdešimt nenušausi 
— toksai jo plunksnų tvir 
tumas.

Kalbusis .Kondratas pasa
kė dar keletą pastabų, bet 
miško tyla paveikė ir jį —- 
jisai nutilo. Tik retkarčiais 
pratardami vienas kitam 
kokį žodį, žiūrėdami pir
myn ir klausydamiesi ark
lių prunkštimo ir šnioravi- 
mo, mes pagaliau pasiekė 
me Mošnoje. Tuo vardu bu
vo didelis pušų miškas, kur- 
ne-kur prižėlęs eglių. Mes 
išlipome; Kondratas įstū
mė ratus į krūmus, kad uo
dai nekandžiotų arklių.. Je
goras apžiūrėjo šautuvo 
gaiduką ir persižegnojo — 
jis nieko be kryžiaus ženk
lo nepradėdavo.

Miškas, į kurį mes įžen 
gėme, buvo nepaprastai se
nas. Nežinau, ar buvo slan 
kioję po jį totoriai, bet ru
sų plėšikai ir Lietuvos žmo
nės neramiais laikais tik
rai gąlėjo jame slapstytis 
Gerokai atstu viena nuo 
kitos, kaip truputį iškrypę 
šviesiai geltom stulpai, ki
lo į dangų milžiniškos pu
šys, tarp jų, išsitempusios, 
kaip stygos, augo kitos, 
jaunesnės. Žalsvos sama
nos, visos nusėtos negyvais 
spygliais, dengė žemę; gir
tuoklės augo ištisais krū 
mais, stiprus jų uogų kva
pas, panašus į žiurkės kva
pą, neleido laisvai kvėpuo
ti, Saulė negalėjo prasi
skverbti per aukštą pušų 
šakų dangą; bet miške vis 
dėlto buvo ir tvanku, ir ne 
tamsu; per širkščią medžių 
žievę sunkėsi ir tyliai slin
ko žemyn sunkūs permato
mi sakai, kaip kokie stam 
būs prakaito lašai. Neju
dąs oras, be šešėlio ir be 
šviesos, šutino veidą. Visur 
buvo tylu, net mūsų žings
nių nebuvo girdėti; mes 
ėjome samanomis, kaip ki
limu; ypač Jegoras ėjo be 
garso, lyg šešėlis; po jo ko 
jomis net žabelis netrekšte 
įėjo. Jis ėjo neskubėdamas, 
retkarčiais švilpaudamas 
pipyne; jerubė greitai atsi
liepė ir mano akyse nėrė ; 
tankią eglę; bet veltui rodė 
ją man Jegoras: kad ir kaip 
aš stengiausi, niekaip nega 
Įėjau jos įžiūrėti; teko Je 
goru i šauti į ją. Mes taip 
pat radome dvi kurtinių 
šeimeles; atsargūs paukš
čiai tuojau pakilo toli, aš
triai ir sunkiai bildėdami; 
tačiau mums pavyko nu
šauti tris jauniklius.

Ties vienu maidanu 
(Maidanu vadinama vieta, 
kur varomas degutas.) Je 
goras staiga sustojo ir pa
šaukė mane.

—Lokys norėjo gauti van
dens, — pasakė jis, rody
damas naują platų nudrės- 
kimą pačiame viduryje 
duobės, užžėlusios smulkio- 
mis samanomis.-'

—Ar čia jo letenos pėd
sakas? — paklausiau aš.

—Jo; bet vanduo išdžiū
vęs. Anoje pušyje taip pat 
jo pėdsakas: medaus buvo 
įlipęs. Nagais kaip peiliu 
įpiovė.

Mes vis brovėmės į pačią 
miško gilumą. Jegoras tik 
retkarčiais žiūrėdavo į vif- 
šų "ir ėjo pirmyn ramiai ir 
savim pasitikėdamas. Aš 
pamačiau aukšką pylimą, 
apkastą pusiau užslinkusiu 
grioviu.

'—Kas tai, ar taip pat 
maidanas? — paklausiau.

—Ne, — atsakė Jegoras, 
—čia buvo plėšikų mieste
lis.

—Seniai?
—Seniai; mūsų seneliai 

nebepamena. Čia ir lobis 
užkastas. Bet užkeiktas 
stipriai: žmogaus krauju.

Mes praėjome dar kokius 
du varstus; aš panorau 
gerti.

—Pasėdėkite truputį, ■— 
pasakė Jegoras, — aš nuei
siu vandens, čia netoli šuli 
nys.

Jis nuėjo; aš palikau vie
nas.

(Daugiau bus)

Los Angeles, Cal.
Gegužės 14 d. Įvyko nepa

prastai Įspūdingas parengi
mas — tai 1950 metų Įvai
renybės. šiemet perstatymas 
atvaizdino muzikos profeso
riaus gyvenimą. Veikalą pa
rašė Mixmasteriu nariai Vi 
Bogdal ir Al Petrovič. Vei
kalas gana tvarkingai sutai
sytas .ir perstatymas, išėjo 
kuo puikiausiai. Visi žiūrovai 
buvo patenkinti lošimu, o jų. 
buvo apie 400.

Lošime dalyvavo šios ypa- 
tos: Al Casper, Angela 
Adams, Jean ir Joe Moksla- 
veskas, Jean Levanas, J. An- 
drishak, J. Malfi, J. Uston, 
St. Adams, Cel Casper, V. 
Wonder, V. An drenas, Al Pe
trovič, Ilal Repecka ir Pat 
Richard. Iš vaikučių buvo 
Loraine Zellen, Lance Casper, 
Janice Malfi, Linda Bogdal, 
Robert Uston, Joyce Wonder 
ir Walter Uston.

Su dainomis dalyvavo daug 
daugiau, čia tik pažymiu 
tuos, kurie dalyvavo tik loši
me.

Lošėjai visi gerai pasirodė 
ir dainininkai gražiai, sutarti
nai dainavo. Puikiai viskas 
išėjo. Čia tik noriu priminti 
dvi ypatas, kurių rolės buvo 
ilgos, tęsėsi per visą veikalą, 
tai Al Casper (muzikos pro
fesorius) ir jo žmona, kurios 
rolę lošė Angola'Adams.- Jie 
abudu turėjo kalbėti per vi
są lošimą ir su visais, vienok 
Į juos žiūrint niekas negalėjo 
manyti, kad tai išmoktos ro
lės. žiūrint i juos atrodė, 
kad jie tikrai gyvena. Tai 
gabumas tų žmonių, kaip kal
boj, dainose ir visam judėji
me. žiūrint Į Al Casper, tai 
dažnai prisimena aktorius 
Miky Rooney.

Nors Mixmasteriai visuomet 
susimokina gerai ir perstaty
mus atlieka gabiai, bet šiuo 
sykiu tai buvo vienas iš, ge
riausių, kiek esam matę.

Casperų visa šeima yra lo
šėjai ir dainininkai, šiuo sy
kiu ir jauniausis Casperukas, 
5 metų vaikutis, išėjo per
traukoj su savo- broliu Lance 
ir sudainavo duetą ir taip už
žavėjo publiką;, kad turėjo 
išeiti antru sykiu. Puiki šei
ma! Puikūs, žmonės!

Mixmasteriu LDS 205 k p. 
užsitarnauja didžiausios gar- 
bes. TokĮ veikalą parašyti ir 
susimokinti tai reikėjo pridėti 
daug darbo ir iškaščių.

šiuo sykiu daugiausiai rū
pinosi Vi Bogdal, nes po jo 
komanda'viskas ėjo. Jo mo
teris Jean Bogjdal, gera lošė
ja ir 'dainininkė, šiuo sykiu 
nedalyvavo, nes prieš porą 
mėnesių zturėjo didelę opera
ciją, tai* negalėjo mokintis. 
Bet parengime buvo ir gražiai 
atrodė. Su tą mūsų visų my
lima drauge bus viskas gerai, 
tik ims biskĮ laiko.

Draugė Mary May daug 
prisidėjo išpuošime estrados. 
Ji privežė tiek gėlių, kad es
trada atrodė lyg pavasaris 
kokioj nors žydinčioj gėliny- 
čioj. Draugė Mary May daug 
darbo ‘prideda prie auginimo 
gėlių savo darže, bet tai daro 
ne vien tik dėl savo naudos:

Dar Nusivylusios Tetos Žodis 
t
Balandžio 6 dieną rašiau 

dienraštyje Laisvėje apie sa
vo brolvaikius, atvykusius iš ! 
Vokietijos, ir jų elgesį čionai. 
Balandžio 25, dieną skaitau 
menševikų Naujienose atsa
kymą. Matyt, jiems nepatiko 
pavadinimas chuligankis. Bet 
kokĮ tinkamesnį vardą galė
tum duoti tokiems žmonėms, 
kurie puola nekaltus ir di
džiumoje nepažįstamus žmo
nes, daužo .jiems galvas, ap
mėto kiaušiniais, koliojasi, 
kaip išmanydami ?

Neužimsiu laikraštyje vie
tos atsakinėjimui Į kiekvieną 
jų sakinį. Tiek tik galima pa
sakyti, kad smetoniškos Lietu
vos mokslas nedavė žmonėms 
ne tik žmoniškų jausmų ir su
pratimo savęs, kaipo žmo
gaus, bet dar padarė juos 
tiesiog nesukalbamais, štai 
karo metu tampa nublokšti 
Vokietijon, mato skurdo ir 
nedavalgo ir labai gailestin
gai prašo pagalbos. Pagalba 
suteikta. Atvyksta Amerikon. 
Viskuom aprūpinami, kamba
riu ir maistu. Automobiiiumi 
vežiojami. Bet antrą dieną 
jau spiauna ant to, kuris juos 
ištraukė iš to vargo. Nieko 
nepasako Tetai, dar Smetonos 
laikais, siuntusiai jiems, nu, 
kad ir dėvėtų drapanų ir po 
keletą dolerių Į metus. Pa
sakysiu, kad drapanos ne vi
suomet dėvėtos būdavo siun
čiamos. Nejaugi pasiusi dė
vėtą medžiagą? Bet porą 
sykių teko pasiųsti medžiagos 
dėl uniforminių suknelių. Tik 
Smetonos laikų moksleiviai ir 
tegali taip pasakyti, kad 
jiems per mažai buvo siun
tinėjama, kad ne tau dėkui 
už mokslą, o tėvams ir Lietu
vos žemelei. O tau, Teta, už 
tavo mažesnę arb'a didesnę pa
galbą mokslus einant ir už 
atkvietimą Amerikon — tik 
supuvę kiaušiniai ir kolionės 
ant gatvių. Ar tai ne pui
ku?! Ir dar žada pasistengti 
daugiau tokio “progreso.”

O ką gi jie pikietuoja? Ar 
Sovietų ambasadą, ar Staliną, 
kuris/ jie sako, juos nuskriau
dęs?

Jie pikietuoja progresyvių 
organizacijas, pašaipi nes 
draugijas, chorus, kurie di
džiumoje yra susiorganizavę 
dar tiem » chuliganam negi
mus, neigi dar Rusijos revo
liucijai neįvykus. Dėdės ir 
tetos, atvažiavę prieš 40 ar 
35 metus, turėjo patys savim 
apsirūpinti, niekas jų su au
tomobiiiumi nepasitiko. Dirb
dami ilgas valandas už mažą 
atlyginimą, jie susiorganizavo 
draugijas, klubus,» chorus. 
Dabar tie semtoniniai “moks
linčiai” nori juos sugriauti, o 
mums',- seniems dėdėms ir te
toms, kolionės ir lazdos per 
galvas. Jais tikėkite, jų klau
sykite, jie dabar ant mūsų 
gaspadoriai!

Bet to nesulauksite. Kas 
mokėjo ką sukurti, mokės ir 
apginti nuo’chuliganų.

Dar dėl didesnio paniekini
mo, sako Tetai: Jūs tik mums 
paskolinote, o mes jus dova
nai pasiųsime. į Lietuvą. Ar 
nėra kuo džiaugtis: už dyką 
galite važiuoti!

Bet ji pamiršta, kad ji pati 
lygiai kelis sykius sakė Tetai: 
Tetule, mes laukiame karo, 
yra ir daugiau tokių karo 
laukiančių.

Štai jums smetoninio moks
lo aukos. Koks gi protingas 
žmogus gali laukti karo? 
Mano gi brolvaikiai nesigė- 
dinančiai kalba apie naują 
karą, kaip apie, kokį mažmo
žį, kaip apie žaislą. O įu, 
teta, važiuok1 iš Amerikos.

Jei pasaulyje nebūtų tokių 
“smarkuolių,” kaip mano 
brolvaikiai, gal daugelis ir 
galėtume nuvažiuoti, kur tik

norėtume.
Nežinau, kodėl Tremtinė 

nusivylusi. Rodos, gerai se
kasi, vyras dirba. Gal to
dėl, kad tarnų negali turėti? 
Rodos, patekus į “aukso šalį,” 
nebūtų kuo nusivilti.

O kas liečia Tetą, tai juos 
ji priėmė geriausia, kaip ga
lėjo, rodos, turėjote būti pa
sitenkinę. O didesnio nusi
vylimo, kokį pergyvena Teta, 
negalėtum nė įsivaizduoti. Tik 
pagalvokite. Tik antrą dieną 
Po atvažiavimo, be jokio pa
sikalbėjimo su tuo, kuris tiek 
daug jums padėjo, išbėgote 
su svetimais, net niekuomet 
nematytais. Kur čia žmoniš
kumas? Kur čia padorumas? 
Tai puikus, tikra’i smetoniš
kas atsilyginimas.

Jie dar žada progresyvius 
daugiau pulti. Reiškia: Tu, 
sena Teta, jei dar negavai 
nuo jų per galvą, tai dar 
gausi!

Bet aš sakau: Jūs, mokyti 
durniai, nepamirškite, kad 
lazda, turi du galu.

Dar Sykį Nusivylusi Teta.

Cleveland. Ohio
Vengrijos Ambasadoriaus 

Prakalba

Vengrų tautos progresyviai 
žmonės ilgai nepamirš jų 
gimtinio krašto naujosios 
liaudies demokratinės val
džios atstovo paliktų įspūdžių.

Ambasadoriaus E. Harviat 
pasitikimas Įvyko hotelyj, į 
kurį susirinko virš 400 pro
gresyvių vengrų. Įžanga bu
vo visiems veltui, tik kiekvie
nas turėjo atsinešti iš anksto 
Įteiktą pakvietimą.

Ambasadorius kalbėjo apie 
valandą laiko, padarydamas 
peržvalgą laikotarpio, kuris 
sunaikinęs virš 42 nuošimčiu 
jų šalies turto ir kaip tapo 
įvykdytas 3-jų metų ekono
minis planas, kurio tikslas bu
vęs atbudavoti karo nuteriotą 
šalį, pakelti žmonių pragyve
nimo stovį.

Trejų metų planas buvo 
Įvykdytas į 2 metus ir 5 mė
nesius. šių metų sausio mė
nesį pradėtas vykdyti 5-kių 
metų planas, kurio tikslas yra 
pakelti visą industriją ir agri, 
kultūrą ant moderniškų pa
matų. Padaryta jau plati 
žemės reforma, nacionalizuo
ta veik visa stambioji indus
trija, bankai ir visos susisieki
mo bei transportacijos prie
monės. Kalbėjo ir apie pa
darytus šaliai nesmagumus 
.per vidujinius 1 ir išlaukinius 
priešus.

Po ambasadoriaus prakalbų 
buvo rodoma Vengrijoje pa
gaminta filmą, kuri vaizdavo 
baudžiavos laikus, kaip dvar
poniai buvo žiaurūs savo žmo
nėms ir labai nekultūringi.

Programai pasibaigus, Ko
telio aptarnautojai apkrovė 
stalą, kuris tęsėsi pasieniu 
per visą kambarį, geriausiais 
valgiais .

Pirmučiausiai pats amba
sadorius pasiėmęs lėkštę pa
sirinko valgio, koks jam ge
riau patiko, ir nusinešęs į ki
tą šoną kambario prie sta
liuko valgė ir šnekučiavosi. 
Taipgi ir visi, kurie buvo at
vykę ambasadoriaus pasitikti, 
stojo į eilę paliai ilgąjį sta
lą pasirinkti maisto, koks 
jiems patiko, ir nusinešę prie 
staliukų valgė. Kiti dar an
tru kartu ėjo pasirinkti sau 
patinkamo valgio ir karštos 
kavos. Gyvomis gėlėmis bu
vo papuošti stalai. Gėlės bu
vo tamsiai raudonos ir baltos 
spalvos. ' J. N. S.

ji labai daug patarnauja vi
suomenei per parengimus. 
Tai yra labai linksmo būdo ir 
geros širdies draugė.

R—ka.

4 pusti ■ Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Seat.,

Moteraitė, išdėsčius kai
mynei savo vyro blogybes, 
sekamai baigia: “O kas ma
ne labiausiai e'rzina, tai, 
kad jis niekuomet nekalba 
miegodamas. Jis tik dažnai 
nusijuokia.”

Birželio 3, 1950



Philadelphia, Pa.
I* Atsibuvusio ALDLD 6-tos 

» Apskrities Pikniko

Piknikas įvyko nedėlioj, 21 
d. gegužės, visiems žinomam 
gražiam Crescent Picnic Par
ke, Gloucester- Heights, N. J. 
Tai buvo pirmutinis šios vasa
ros piknikas. Reikia pasaky- Į 
ti, kad šiemet per visą pava
sarį oras buvo negeras—pu
sėtinai šaltas ir lietingas; 
prieš pat pikniką, bėgyje vi
sos savaitės laiko, oras buvo 
nepatogus — šaltas ir lietin
gas. Galima buvo suprasti, 
matėsi šiek-tiek nusiminimo 
tarpe mūsų draugu ir drau
giu ir rengėju prieš pat pik
niką. Tai buvo lyg ir nusi
minimo ūpas. . . Bet tai bu
vo viskas veltui...

Ateina nedėlios rytas. 21 d. 
gegužės. Oras iš pat anks
tybo ryto atrodė labai pui
kiai, matėsi graži saulė, lau
ke viskas žaliuoja, atrodė 
taip viskas puiku. Apie 10 
vai. ryto pikniko darbininkai 
pradeda rinktis į daržą. Nors 
oras buvo gražus, bet buvo 
galima suprasti, buvo galima 
.matyti kas tai tokio nepa
prasto... Mat, savaitė laiko 
prieš pikniką vienas iŠ drau
gų, kuriam buvo pavesta be
veik visas techniškas pikniko 
surengimo darnas, sunkiai ap
sirgo; tuo draugu buvo Be
kampis. Nežiūrint į tai, kad 
draugai manė, jog gal gali 
būti keblumu su pačiu pikni
ku, kada paties draugo Be
kampio nebus piknike, bet 
draugų ir draugių supratimas 
ir pasiryžimas pastatė vėl vis
ką j vėžes. Draugai sukatoj 
prieš pikniką suvažiavo pas 
Bekampį ir paėmė viską, kas 
reikalinga dči pikniko. Drau
gai Gružauckas, Šmitas, Ple- j 
tas, Kovalchuk. Pletienė, Ko- 
valchukienė, Urbienė ir An
gelina Urbiūtė suvažiavę su- 
batoj pas Bekampį sutvarkė 
viską. Nedėlios ryte draugas 
Merkis, Kazlauskas ir šaulins- 
kienė atvažiavę pas Bekampį 
galutinai užbaigė tvarkyti 
pikniko reikalus. Nors biskį 
buvo nepatogumų paties pik
niko surengime, bet, nežiūrint 
į tai, ir nežiūrint i tai. kad toj 
pačioj dienoj Philadelphijoj 
įvyko 3 piknikai, kas, be abe
jonės, šiek-tiek praretino pu
bliką visuose piknikuose, bet 
galų gale prie užbaigos pikni
ko galima pilnai pasakyti, 
kad tai buvo vienas iš pilnai 
pasisekusių. Tiesa, negalima 
pasakyti, kad publikos buvo 
labai daug, bet pats piknikas 
buvo labai gražus, publika 
buvo rinktinė, jos nuotaika 
graži. Taip gražioj gamtiš
koj vietoj mūsų publika pra
leido labai, labai linksmą lai
ką. Ateina jau vakaras, o 
publika dar nesiskirsto ir 
tiek, matosi pilniausias pasi

tenkinimas. . .
Piknike matėsi draugų iš 

Baltimorės drg. žemaitis, Sto
nis ir Kučinskaitė. Taip pat 
Tilvikas, Abakan ir kiti iš 
Kaštono. Senas Vincas iš 
Gibbstown, taip pat iš Ches
ter, Woodbury ir iš kitų apy
linkių. Tas viskas pagražino 
pikniką, šalę to, draugas Be
kampis buvo atsilankęs į pik
niką, kas daugelį draugų ir 
draugių nustebino, bet pas 
visus matėsi linksma šypsą 
ir linksmas veidas, kad Be
kampis yra mūsų tarpe, o ne 
kapuose.

Atlikusius daiktus vėl su
vežė atgal pas Bekampį drau
gai Lipčius, Merkis, Vinelis ir 
žalnieraitienė.

Nežiūrint į tai, kad toj pa
čioj dienoj buvo rengiama 3 
piknikai, bet šis apskrities 
piknikas pilnai pavyko. Iš 
pasikalbėjimo su rengimo ko
misija galima suprasti, kad 
apskritis turės gražaus pel
no.

šalę pikniko rengimo ko
misijos, į kuria įėjo Galkus, 
Pranaitis, Lipčius, Puodis, 
Molokiūtė ir šaulinskienė, 
piknike dirbo daugiau ar ma
žiau šios draugės ir draugai: 
Mrs. ii' Mr. Kovalchuk, 
Abraitienė, Pletienė, Pieta, 
Šmitas, Šmitienė, Bakšas, Ra
manauskienė, Gružauckas, Vi
nelis, Tureikienė, 2 Kušlei- 
kienės, Zalner. Merkis, A. 
Merkis, Merkienė, Urbienė, 
Angeline Urbiūtė, Walant, 
Walantiene, Shapranąuskas, 
Shapranauskienė, M e s k o , 
Meškauskienė, Kazlauskas ir 
Urbo n.

Ačiū komisijai už surengi
mą šio puikaus pikniko, ačiū 
visiems pikniko darbinin
kams, taip pat ačiū publikai, 
kuri taip gražiai parėmė šį 
pikniką. Šis piknikas buvo 
puikus ir pasekmingas todėl, 
kad mes dėjome visas pastan
gas, kad padaryti jį pasek
mingu.

Draugai ir draugės kalbė
josi piknike, kad reikia mums, 
philadelphiečiams, paremti 
baltimoriečių pikniką, kuris 
rengiamas 4 d. birželio, Bal- 
timorėje. Tame reikale paim
ta bosai, kurie išvažiuos iš 
Philadelphijos nedėlioj, 4 d. 
birželio, nu0 735 Fairmount 
Ave., kaip 9:30 ryte. Būkime 
ten visi ir važiuokime, nes 
tuomi parems’me mūsų Lais
vę.

Antanas Mockaitis.

Progr. Partijos direktorius 
Zalmon II. Garfield paskelbė 
tris kandidatus, kuriuos par
tija nominavo rudeniniams 
rinkimams. Į gubernatorius 
nominuotas Adam Swartz iš 
York, Pa.; ant Įeit, guberna
toriaus Alexander Wright iš

Jei dar neturite, tai tuojau įsigykite 
Rojaus Mizaros vėliausią apysaką

KELIAS
Į I KIHI

Knyga tik ką išėjo iš spaudos, gražiuose viršeliuo
se; turi 368 puslapius, vaizduoja Amerikos lietuvių 
gyvenimą.

Pažinkite Mykolo Kilpos, veikalo herojaus, išgy
venimus Lietuvoje ir Amerikoje.

Tai apysaka, kurią pradėjus skaityti, nenorėsite 
padėti į šalį, kol užbaigsite!

Duokite šią knygą savo draugui bei kaimynui pa
siskaityti, tai bus jam gražiausia dovana.

Knygos egzempliorių skaičius yra ribotas, todėl, 
kurie norite ją gauti, pasiskubinkite.

Knygos kaina $1.50. Užsakymus siųskite:

110-12 Atlantic Ave. Richmond Hill 19, N. Y.

Pittsburgho. Vidujinių reika
lų sekretorium nominuotas 
Sidney Shupack iŠ Philadel
phijos.

Į senatorius partija nestato 
kandidatų.

Adam Swartz dabar yra 
taksų assesorius Spring Grove, 
Pa., York Apskrities Progr. 
Partijos pirmininkas, smul
kus biznierius ir ūkininkas. 
Alexander Wright yra CIO 
United Stone Workers (CIO) 
tarptautinės tarybos narys ir 
vakarinės Pennsylvanijos 
Progr. Partijos direktorius. 
Jis taipgi smulkus biznierius.

Į kongresmanus nominuota 
Mrs. Lillian R. Narius iŠ 2-ro 
kongresinio disirikto; Charles 
Owens, sekr.-iždininkas loka
lu 196, Fur and Leather 
Workers Unijos nuo 4-to dis- 
trikto, ir Rev. Kenneth R. 
Forbes nuo 6-to distrikto.

Rep.

Montreal, Canada
Shower Partija
Gegužės 17 d., Vytauto Klu

bo svetainėje, iniciatyva B. ir 
J. Juraityčių (Mrs. Palardy 
ir Mrs Hettel), J. Norkeliū- 
naitės, J. Naginioniūtės ir S. 
Vekterienės, buvo suruošta 
priešvedybinė partija dėl bū
simos jaunosios Talijos Na
deau - Kleiziūtės, kurios ves
tuvės įvyks birželio 3 d., Vy
tauto Klubo svetainėje.

Lilija plačiai montrealie- 
čiams pažįstama, nes iŠ jau
nų dienų ji aktyviai dalyvavo 
veikime, ypač tarpe jaunuo
lių ir meno srityje, todėl ir 
ją pagerbti susirinko gana j 
gražus būrys moterų ir mer
ginų ir sunešė gražų kraitelį 
del pradžios gyvenimo.

Sergantieji
J. ir O. Bilevičių dukrele 

Milda pastaruoju laiku buvo 
susirgus ir jai susitrukdė 
mokslas. šiuos žodžius ra
šant ligonė jau pradėjo sveik
ti.

Gegužės 18 d. nuvežtas į 
Victoria ligoninę dėl operaci
jos F. Skruibis. Operacija pa
daryta sekančią dieną.

Išvyko i Jungtines Valstijas
Gegužes 17 d. Antanas ir 

Adelė Linartai išvyko į Jung
tines Valstijas nuolatiniam 
apsigyvenimui.

Svečiavosi Amerikoj
Jaunuole M. Kavaliūtę ke

letą savaičių praleido Ame
rikoj. Ji turėjo labai gerą 
laiką.

Įdomios Vestuves
Gegužės 21 d. įvyko vestu

vės Ch. Zečių, rosemontie- 
čių. šių vestuvių “jaunie
siems” prisiėjo laukti net 20 
metų. Buvo graži vestuvių 
partija, dalyvaujant tik arti
miesiems.

Užsidarė Lietuviška Valgykla
Per eilę metų gyvavusi lie

tuviška valgykla —Palanga, 
pastaruoju laiku valdoma 
naujo lietuvio-dipuko, šiomis 
dienomis paskelbė bankrūtą 
ir biznį perėmė Trusto kom
panija. Korespondentas.

fondus, skirtus miestams sta
tymui viešųjų,' pigia nuo
ma namų. Tie negrai, ku
rie gali pasiimti brangesnį 
butą kitose rezidencinėse sri
tyse, yra terorizuojami. Ne
seniai vienas gydytojas (ne
gras) statėsi sau naujus na
mus ii1 kas tai ėmė ir padegė. 
Toje srityje per paskutinius 
du mėnesiu padegta dviejų 
kitų negrų narnai ir keletas 
gar ad žiu.

Komitetas, bes i r ū pi n a utis 
viešųjų namų statymu, ku
riam vadovauji! Rev. Charles i 
A. Hill, žada samdyti advo
katus ir kovoti prieš evikta- 
vimą šeimų iki jos gaus ki
tus namus. Su komitetu 
(The Emergency Committee 
for Public Housing) koope
ruoja Progresyvių Partija, 
kuri veda savo kampaniją už 
v i e šų j ų n a m ų staty m ą.

Detroite reikalinga 100,000 
žemos nuomos namų, bet čia, 
kaip ir kitur, nuosavybe sta
toma virš žmonių teisių. Sun-Į 
kiaušiai nukenčia šioje namų 
griovimo programoje našles, 
mažų namų savininkai ir ma
žieji biznieriai. Viena italų 
šeima, gyvenanti iš senųjų 
pensijos, tame ruože, kur na
mai bus griaunami, 26 metai 
atgal nusipirko sau namą. 
Dabar už tą namą siūlo tik 
$1,800. Už tokią sumą nie
kur kitur šeima negali nusi
pirkti sau namo, neigi ilgai 
galėtų mokėti aukštą vendą.

Detroit Housing Commis
sion visai nesirūpina, kas at
sitiks su našlėmis, kurios šiaip 
taip išminta iš senųjų pensi
jų, bet negali mokėti dides
nių rendų ir ieškoti sau kito 
buto. Daug smulkiųjų biznie
rių čia per metus darėsi sau 
pragyvenimą, bet dabar se
natvėj negali gauti darbų, o 
biznį turės užsidaryti. Mies
tas nieko nežada daryti, -kad 
užtikrinus jiems progą su
grįžti į tas apylinkes, kada 
bus pastatyti nauji namai. 
Reiškia, su laužais išmetama 
į sąšlavyną ir seni žmonės.

Ir tas dedasi tuo laiku, ka
da miesto pramonininkai že- 
riasi sau didžiausius pelnus 
ir Detroito bankuose krauna
si sau neišpasakytus turtus.

Mažas Namu Savininkas.

Detroit, Mich.
I______

STOKA NAMŲ
Dažnai tenka skaityti laik

raščiuose (lietuviškuose) apie 
trūkumą namų kituose mies
tuose, ypač Chicagoje. Pas 
mus, Detroite, tas klausimas 
stovi nei kiek negeriau, čia 
reiškiasi tikras namų krizis.

Miestas yra nutaręs griau
ti senus laužus dviejose mies* 
to dalyse. Gegužės 1 d. mies-t 
tas pareikalavo Apskrities 
Teismo . įsakyti 39 šeimoms, 
gyvenančioms tuose ruožtuo
se, išsikraustyti. Tokių šei
mų yra 500. Miestas žada 
kasdien įsakyti (per teismą) 
75 šeimoms, kad išsikrausty
tų.

Minėtos šeimos didžiumoj 
yra negrų šeimos ir negali 
gauti namų. Miesto majoras 
ir taryba atsakė federalius

Hartford, Conn.

Dorchester, Mass.
Susivedė Edvardas Jusius 
Su Helena Jankaite

Gegužės 28 d. prieš antrą 
valandą Dorchcsterio baptis
tų bažnyčioje susišliūbavojo 
Edvardas Jusius' su Helena 
Jankaite, akyvaizdoje arti 
dviejų šimtų susirinkusių gi
minių, draugų ir kaimynų. 
Puošniai Amerikos tradicijo
se šliūbo ceremonijoms pasi
baigus, visi patraukė į svetai
nę Dorchester.yj, kur įvyko 
vestuvių bankietas.
Bankietui stalai papuošti 

baltomis staltiesėmis ir gyvų 
gėlių bukietais. Gausiai val
giais ir gėrimais aprūpino 
tam tikri valgių gamintojai. 
Po drūtesnių gėrimėlio ir pa- 
sivalgius prie smagios orkes- 
tros .besilinksmino, kas norė
jo, net iki 9 vai. vakaro. Fo- 
tografistas mikliai darbavosi, 
įvairiausių pozų paveikslus 
traukdamas .

Šiose vestuvėse dalyvavo 
veik visi .bostoniečiai pažan
gūs veikėjai. Buvo apsčiai 
kitataučių.

Štai koks supuolimas: Helė'- 
nutė vienturtė, tėvai Antanas 
Jankus ir jo žmona pažangių 
organizacijų nariai, jis yra ir 
LDS 62 k p. iždininkas, So. 
Bostone.' Edvardas taip pat 
vienturtis, jo tėvai Domini
kas Jusius su žmona pažan
giųjų organizacijų nariai, jis 
yya ir LDS 57 kuopos iždi-. 
pinkas, Worcesteryj. Jauna
vedžiai pirmą sykį susitiko 
trys metai atgal Laisvės di
džiajame piknike, Maynard, 
Mass. Tris metus padraugavę 
susivedė. Medaus mėnesį pra
leisti išvažiavo, palikdami 
svečius baigti uliavoti, — jie 
keliaus net į Kaliforniją ir 
stengsis sugrįžti į Laisvės 
pikniką, liepos 2 d., Maynar-

“Nesusipratimas” ir Kas Bus 
Liepos 16 Dieną?

Gegužės 21 d. Brooklyn© 
Liet. Liaudies Teatras suvai
dino draugo . R. Mizaros pje
sę “Nesusipratimas.” Rengė 
LLD 68 k p. ir LLD Moterų 
Klubas. žmonių buvo daug. 
Apie veikalą spaudoje buvo 
rašoma nemažai, tai nebūtų 
reikalo užimti laikraštyje vie
tos. Aktoriai sayo užduotis 
atliko pagirtinai. Bet tik tiek 
būtų galima pastebėti, kad 
kai kurie negarsiai kalbėjo. 
Daugelis nusiskundė negirdė
ję žodžių. Veikiausia, darė 
pastabas ir ypatiškai drau
gams aktoriams ir jie ims tai 
atydon kitu kartu.

Visas parengimas pavyko 
100 nuošimčiui gerai. Nepai
sant, kad draugijų atstovai, 
taip vadinamas draugijų‘sąry
šis, rengė pikniką tą pat die
ną po pietų atidarymui drau
gijų parko. Kiek atmenama, 
kiekvienais metais sąryšis 
rengdavo atidarymui parko 
pikniką prieš pat kapų dabi- 
nįmo dieną — sekmadienį. O 
šiemet, sąryšio valdyba ir ko
misija, nors buvo pasilikę par
ką ant geg. 28 d., bet pas
kiau sumanė pamainyti su 
ukrainiečiais. Ukrainiečiams 
davė ant geg. 28-tos ,o sąry
šio valdyba’ rengė ant geg. 
21-mos. Nepaisant, ' kokių 
draugijų ar organizacijų yra 
netikus vadovybė — prasti 
gaspadoriai, jie pažemina 
draugiją, atstumia žmones ir 
pakenkia .toms draugijoms. 
Negražu ir nedora! Kiek 
suprantama, draugijų sąryšis 
yra tam, kad jungti lietuvius 
prie draugijų ir prie parko, 
kad visi lietuviai remtų lie
tuvišką parką.

O dabar, tie pikniko ren
gėjai pakenkė draugijoms ir 
parkui. Jie rengė, kad pa
kenkti lietuvių kultūrai-tea- 
trui. Piknikas buvo mažas. 
Teatras “Nesusipratimas” bu
vo didelis, gražaus, kultūrin
go svieto buvo daug. Argi 
nebūtų gražu, kad sąryšio va
dovybė būtų rengus pikniką 
gegužės 28, kaip kad visuo
met, nebūtų sumainius su sve
timtaučiais, būtų pagarsinus 
per teatrą, ir žmonės, neabe
joju, būtų dalyvavę piknike. 
Svieto būtų buvę daug ir pel
no daug. O dabar ką pa
rodė? Pas juos buvo tikras 
nesusipratimas.

Pasidarbavo dėl teatro “Ne
susipratimas” ir amerikiečiai 
jaunuoliai lietuviai, kurie my
li lietuvių kultūrą, teatrą, 
dainą, meną. štai Mrs. Ag. 
Thomas iškepė didelį gražų 
pyragą ir pagelbėjo parašyti. 
Mrs. . Mild. Roman iškepė 
taipgi gražų didelį pyragą.

Ir šis ne pirmas tų draugių 
pasidarbavimas. Jos dažnai 
iškepa pyragų parengimams. 
Didelis ačiū! L. Mankienė 
aukavo pinigais $5. L. Že
maitienė pyragą ir sūrio. 
Ačiū!

Didelis ačiū komisijai, ku
ri sutartinai dirbo, kad pa
rengimas būtų sėkmingas. 
Ačiū darbininkams ir darbi
ninkėms, kurie dirbo. Ačiū 
tiems visiems kultūringiems 
lietuviams, kurie taip skait
lingai atvyko!

. O didžiausias ačiū Brook
lyn Lietuvių Liaudies Teatro 
aktoriams, kurie pasišventė 
atvykti suvaidinti veikalą 
“Nesusipratimas,” kuris paro
dė, kad ne visi naujakuriai 
blogi. Ačiū jums, draugės ir 
draugai aktoriai! Didelis A-

čiū autoriui d. R. Mizarai už 
parašymą veikalo. Linkime 
jam ilgiausių metų, geriausios 
sveikatos ir neišsemiamos 
energijos. Laukiame daugiau 
tokių veikalų, kaip “Mūsų 
Gyvenimo žaizdos,” “Ponas 
Amerikonas,” “Nesusiprati
mas.”

Temykite: liepos 16, sek
madienį, įvyks tikras susipra
timas Hartforde, Lietuvių 
Parke. Bus 3-jų apskričių 
lietuvių spaudos piknikas. Iš 
visų kolonijų žada pribūti 
organizuotai su autobusais. 
Visos kolonijos rengkitės lie
tuvių spaudos šventėje daly
vauti ! Įvyks Lietuvių Parke, 
East Hartford, Conn.

Rengėjų Draugas.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Masiškos Dviračių Lenktynės

KAUNAS, bal. 7 d. — De
šimtys tūkstančių kauniečių 
stebėjo masiškas dviračių 
lenktynes, vykusias aplink 
Stalino prospektą. Varžybų 
distancija ėjo viena prospek
to puse Vytauto parko link ir 
atgal, kita puse, ligi Sena
miesčio gatvės. Moterims te
ko po tris kartus važiuoti 
šiuo ratu, vyrams—po penkis.

Nugalėtojais tapo: moterų 
grupėje — paprastais dvira
čiais — Kairiūkštytė (ASK) 
—15 min. 55 sek., lenktyni
niais—Ilevičiūtė (ASK) — 13 
min. 30 sek., vyrų grupėje.— 
paprastais dviračiais — Liut
kus (“Inkaras”) — 21 min. 
4 sek. (geresnis laikas, negu 
lenktyninių mašinų grupėje), 
1 e n 1< t y n i n i a i s—s p orto m c i str as 
Pimpis (“Inkaras”)—22 min. 
7 sek. ir Juodžbalis (“Spar
takas”) — 22 min. 7.5 sek. 
Komandinėse varžybose nu
galėjo inkariečiai, antroje 
vietoje — Politechnikumas, 
trečioje — “Spartuolio” arte
lė. Varžybose dalyvavo taip 
pat “Metalo,” elektrinės, 
“Kauno audinių,” mokyklų ir 
•kitų sporto kolektyvų dvira
tininkai.

Kaimo Hidroelektrinių 
Statyba ’

ANYKŠČIAI, bal. 11 d. — 
Ant šventosios upės šiemet 
bus pastatytos dvi kaimo hi
droelektrinės. žežumb r y j e 
(Anykščių valse.) hidroelek
trinės statyba jau pradėta. 
Hidroelektrinė aptarnaus “A- 
nykščių šilelio,” Jono Biliūno 
vardo ir “Bolševiko” kolū
kius.

šiuo metu jau vežama sta
tybinė medžiaga naujai sta
tomai hidroelektrinei Mieliū- 
nuose. ši hidroelektrinė ap
tarnaus taip pat keletą kolū
kių.

Apylinkės kolūkiečiai stro
piai talkininkauja hidroelek
trinių statyboje.

K. Kairiūkštis.

Elektra
PAKUMULŠIAI, bal. 11— 

šių metų pradžioje pradėjo 
darbą Pakumulšių apylinkės 
Lapkasių tarybinio ūkio nau
joji elektrinė. Ji taip pat 
tieks šviesą kaimynystėje 
esančiam “Aušros” kolūkiui. 
Kolūkiečiai numatė nutiesti iš 
tarybinio ūkio pas save lai
dus.

SKELBKlTĖS LAISVOJE

S. S. Lockett, M. D.
GYDYTOJAS

223 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Valandos:
1—2 dienom: 6—8 vakarais 

Ir Pagal Pasitarimais
Telefonas EVergreen 4-0203

J. J. Kaškiaučius, H. D.
530 Summer Ave.

NEWARK 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

g Tel. A V. 2-4026 g

DR. JOHN REPSHISI
g (REPŠYS) g
$ LIETUVIS GYDYTOJAS | 

g Valandos: 2-4 ir 6-8 g 
g Nedaliomis ir šventadieniais: S 
g nuo 10 iki 12 ryto. g

S 495 Columbia Rd. g
g DORCHESTER, MASS. 5

Namy Savininkams
Mes namus taisome, penti- 

name iš lauko ir vidaus; tai- 
som stogus, gatavus ir kami
nus. Nesvarbu kaip toli ir 
kaip didelis ar mažas darbas. 
Reikale parašykite atvirutę 
arba telefonuokite:

John Petrus, 131 Pond St., 
Randolph, Mass. Tel. Ra 6- 
1177-J.

So. Bostono ofisas, 409 
Broadway, Room 4, nuo 5-7 
vakarais.

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.

Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, Įvairūs daikte
liai, ligoniu kambariui reikme
nys — už griežtai žemas kainas.

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. O.,

EDWIN LANE, PH. G.
Tel. EVergreen 7-6868

Matthew A.
BUYUS

(Buyauskas)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

t CHARLES J. ROMAN

de. Jaunavedžiams iškeliau
jant, visi linkėjo laimingos 
kelionės ir laimingo gražaus 
šeimyninio gyvenimo. Hele- 
nutės motina net gailiai apsi
verkė, paleisdama svietam 
dukriutę.

Po to jie vėl turės stoti prie 
savo kasdieninio užsiėmimo: 
Edvardas Logan Air Porte, 
kaipo mechanikas prie lėktu
vų, o Helenutė raštinėj, kai
po knygvedė.

Vestuves kėlė Helenutes tė
vai -Jankai.

Vestuvėse Dalyvavęs.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

valandoj kreipki- 
manęs dieną ar 

greit suteiksime

Liūdesio 
tės prie 
naktį, 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo
derniškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti.

1113 Mt Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110
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NewYorko^^Kžgfe2lnloi
Prašome!

lietuviška- 
kas gauna

Jūs patys norite žinoti, kas 
dedasi Amerikos 
jame sviete — 
žentą, marčia, anūką, kas mi
nėjo kokią nors svarbią su
kaktį, kas serga ar pasveiko, 
ką ištiko laimė ar nelaimė, 
ir kitką įdomaus lietuvių gy
venime. Dienraštis Laisvė 
tuomi nori visiems patarnau
ti, tačiau—

Jūs patys privalote praneš
ti žinias artimiausiu jums ga
limu laiku po įvykio. Praneš
kite Laisvės redakcijai tuo 
būdu, kuriuo jums patogiau: 
asmeniškai, raštu ar telefonu: 
Virginia 9-1827. Paskambin
ti galima bile kada darbo 
landomis 8 iki 5.

va-

Pagerbė Dvasiškį

Minėjo Vedybinio
Gyvenimo Sukaktį

irGegužės 30-tą Antanas 
Magdalena Kralikauskai, ku
rie gyvena 205 Vanderbilt 
St., Brooklyne. minėjo savo 
vedybinio gyvenimo 25-kių 
metų sukaktį su mišiomis ir 
gražia puota. Viskas tas įvy
ko švento Jurgio parapijos 
bažnyčioje ir svetainėje. Mi
šios atsibuvo 9 vai. ryto, o po 
jų pobažnytinėje svetainėje 
turėjo surengę puotą, kurioje 
svečiai praleido 
prie gėlėmis 
ruoštu maistu

Prie vai gi ii 
ir kalbų, 
čiam draugui
šaukus eile svečių, jie reiškė 
Kralikauskams linkėjimus ir 
komplimentus už tokią gražią 
puotą.

Pabaigoje programos kalbė
jo patys jubiliejantai. Jie 
gražiai ačiavo visiems sve
čiams. M. Kralikauskienė bu
vo labai susigraudinusi; sa
kė, kad toks įvykis niekados 
neišnyks iš jos širdies.

Man buvo labai malonu da
lyvauti tokioje gražioje puo
toje. M. Renkevičiūte.

visa diena 
ir skaniai pa- 
apkrautų stalų, 
ir gėrimų buvo 
Pirmininkaujan- 
Jonui Juškai iš-

Ragangaudziai Žvdu 
Veteraną Skyriuje

žydų Karo Veteranų brook- 
lyniškio skyriaus konferenci
joje 247 balsais prieš 188 pri
imta rezoliucija, kuri atstaty
dina iš vice - komandieriaus 
pareigų neseniai joms išrink
tą Sol Gorelick. Atstatydino 
dėl jo veiklios narystės Unit
ed Public Workers, miesto 
darbininkų ir tarnautojų uni
joje.

Atrodo, kad gudri politinė 
priešdarbininkiška klika su
maišė narius. Politinės taip 
vadinamosios “smulkmenos” 
didžiumai žmonių būna ne
aiškios. Eilin:ai nariai pa
balsavo už tą. kas buvo labai 
išgarsinta. Prieš miesto dar
bininkų uniją dabar buvo 
daug rašyta komercinėje 
spaudoje, kalbėta per radiją 
ir iš sakyklų, o mažai narių 
tepasiekė darbininkų spaudos 
patiekiamos žinios už uniją.

Kuo kitu galima būtų iš
aiškinti, kad žydai veteranai, 
kurie pasisakė prieš Mundt 
bilių, kaipo priešišką darbi
ninkams, demokratijai, nu
baudė savo narį už tą uniją,

LAISVES PIKNIKE ŠIEMET ĮVYKS 
DAUG MALONIU PASIMATYMU

Laisvės piknike, liepos 2-rą, 
šiemet turėsime daug svečių 
iš viso šio Amerikos kontinen
to. Suvyks dažnai mus at
lankantieji svečiai, kas metai 
atvykstantieji Į mūsų pikni
kus iš kelių rytinių valstijų. 
Ir atvyks tie, kuriems dažnai 
lankytis per toli: iš vakari
nės Pennsylvani.jos, Ohio, Mi
chigan, Indianos, Wisconsino, 
Illinojaus, Kalifornijos.

Ta proga su svečiais iš 
susitikti Laisvės piknike 
dėl to, kad šiemet Richmond 
Hill įvyksta dviejų didžiųjų 
Amerikos lietuvių organizaci
jų LDS ir LLD seimai-suva- 
žiavimai. Gi piknikas įvyks
ta tarp tų suvažiavimų, lie
pos 2-rą, Klaščiaus Clinton 
Parke, Betts ir Maspeth Ave
nues, Maspethe.

PADEKITE PASIRUOŠTI SEIMUI 
IR PASILINKSMINKITE!

Central Brooklyn, N. Y

Virš pustrečio šimto parapi
jom) ir jų draugų susirinko į 
bank i etą 
William

toli 
bus

Visiems gerai žinoma Ona 
Kvartūnicnė, kuri gyvena 72 
Hudson Avė., nupuolė lipda
ma žemyn laiptais ir sun
kiai susižeidė.

Draugė Kvartūnicnė yra 
labai draugiška, taipgi nuola
tinė lankytoja mūsų parengi
mų. Linkiu, kad draugė grei
tai pasveiktų ir kad abu J. ir 
O. Kvartūnai galėtų dalyvau
ti būsimame didžiuliame Lais
vės piknike liepos 2-rą.

Onutės Drauge.

Mokytojams Uždraudė 
Turėti Uniją

Oras pradeda atšilti, daro-Į vyks iš visos mūsų šalies kraš- 
si panašesniu pavasariui. Tad 
atrodo, kad LDS apskrities 
piknike, Įvyksiančiame birže
lio U-tą, Lindene, bus proga 
tikrai ir pilnai piknikauti.

Iš Brooklyno į pikniką ke
liausime dideliu būriu. Va
žiuos linksmieji, dainingieji 
aidiečiai. Jie dainuos pikni
ko programoje. O su jais 
vyks ir kiti visi gerų pramo
gų - piknikų mėgėjai.

Tačiau šis piknikas yra 
svarbus ir ne vien dėl to, kad 
pasilinksminti. Jis turi svar
bų tikslą — priruošti LDS 
devintojo seimo delegatų pa
sitikimą. Gi delegatai at-

tų, kur tik gyvena lietuviai. 
Būrys jaunų žmonių, 
darbuotojų, 
lifornijos.

Jums jau 
bu ne vien 
visam/ 
judėjimui 
būtų tinkamai priimti, 
skiriamas ir šio pikniko pel
nas. Nuvykimu praleisti sek
madienio popietį piknike, o 
ne kur kitur, nors paremsi- 
me tą atsakingą darbą, kurį 
jau dabar dirba ir per seka
mas ketvertą savaičių sunkiai 
dirbs apskrities komitetas ir 
jo talkininkai.

LDS
atvyks net iš Ka-

aišku, kaip svar- 
tiktai LDS, bot ir 

lietuvių pažangiajam 
, kad visi delegatai 

Tam

Ne visai tais žodžiais, bet 
tą reiškiančiais mūsų miesto 
švietimo taryba užgyrė Geo. 
Timone rezoliuciją, kuri nu
sako ,kad taryba ir mokyklų 
viršenybė n esi tars su 
neskaitys jos mokytojų 
ve.

Rezoliucija priimta 
sais prieš 1. 
šiškuoju tarybos nariu 
Charles J. Bensley.

jog rezoliucija 
pamatinėms

unija, 
atsto-

7 bal- 
Tuo vienu prfe- 

buvo 
Jis pa

reiškė, jog rezoliucija, “yra 
svetima pamatinėms mūsų 
amerikinėms teisėms ir laužo 
mūsų demokratines procedū
ras.”

taipgi nutarė mo- 
algos priedo $150 
vietojo mokytojų

Nuteisė 11 Pašalpos [Statys Naują
Demonstratoriu

Vienuolika jaunų žmonių, 
Council for Unem ployed 
Youth narių, tapo nuteisti 
kaipo netvarkos darytojai. Jų 
toji “netvarka” gavosi tame, 
kad je norėjo pasimatyti su 
labdarybės komisijonieriumi 
Hilliard jo raštinėje balan
džio 3 d., ėjo prašyti despe
ratiškoje padėtyje esančiam 
savo nariui pašalpos.

Juos nuteisęs teisėjas Bu
shel juos visaip išbarė, ta
čiau nepasakė, ką daugiau jie 
turėjo, ką galėjo daryti buvu
siose sąlygose.. Nepasakė, 
turėjo daryti toji šeima, 
kurią jie kovojo.

Apie Kėlimą Fėro

Medikai} Centrą
ak- 

daly- 
vaujant Queens apskrities ir 
miesto pareigūnams, pradėta 
darbai statyti naują medikai} 
centrą greta Jamaica Hospi
tal, prie Van Wyck Ex
pressway ir 89th Ave., Ja
maica.

Padėjimo “kertinio 
mens” apeigomis, jose

Taryba 
k y to jams 
iki $200, 
prašomų $600.

Paskyrė brooklynietį advo
katų firmos narį Theodore 
Kiendl, Morgano firmai pata
rėją, patarėju mokytojų rei
kalais. Įmatoma, kad jis bus 

! statomas irtų suspenduotų mo
kytojų egzaminieriumi. Mo
kytojai buvo suspenduoti už 
atsisakymą eiti ausinę iš savo 
politinių pažiūrų, kaipo prie
šišką demokratijos princi
pams.

k a 
už

Naujasis pastatas kainuos 
250,000 dolerių. Jame tal- 
pinsis raštinės miesto Health 
Insurance Plano (II. L P.) 
Queens apskrities gru
pės, ten priiminės pacijentus 
35 daktarai, 
instrumentų 
000.
tos apdraudos 
apskrityje 
(įskaitant 
darbininkus).

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 

b a rys, 
girnai 
linkę, 
karnų 
lantic

fornišiuotas kam- 
patogus gyvenimui. Visi jren- 

nauji ir graži gyvenimui apy- 
Prašome kreiptis laišku se- 
antrašu: Mrs. R., 110-12 At- 
Ave., Richmond Hill, N. Y.

(103-4)

Įranga reikiamų 
kainuos $150,- 

Įstaigos priežiūroje bus 
nariai, kurių

esama 65,000 
valdinių įstaigų

Priminęs, kad New York o 
miesto valdininkai “studi
juoja” leisti privatiškiems
mieste busi] linijų operuoto- 
jams kelti buso fėrą iki 10 
centų ir miesto busų
bendrą su subway fėrą iki 15 
centų, Daily Workerio veda
masis rašo, 

“Fėro 
jų ‘nieko 
‘ekspertai,’
jiems pavykus , su 
sieks daugiau, 
mas fėro numažins 
čiavimą stambiųjų real estate

linijų

jog:
kėlimas ištikrų- 
neišriš,’ sako 
reiškiant, jog 

tuo, jie
Bet keli- 

karš-

kuri yra veikliai prodarbinin- 
kiška, demokratinė ir del to 
yra taip pat kovotoja prieš 
antisemitizmą ?

Įvykis pas žydus veteranus 
rodo, kaip reikia visiems nuo
latos budėti ir dirbti, aiškinti 
ir aiškinti politinius svarbius 
klausimus. N. V.

NEPAPRASTA PROGRAMA:—

“SONG OF FREEDOM”
žvaigždžiuoja PAUL ROBESON — kovotojas už taiką 
ir žmonių teises.
Liaudies Dainos: “Lonely Valley,” “Deep River,”
“Jericho,” “Song of Freedom” ir kt. —

dainuoja PAUL ROBESON.
Taipgi įspūdingas dokumentalis judis:

“STRANGE VICTORY”
Tikra rasinių prietarčių istorija šioje šalyje.

Stanley 7th Avenue, tarp 41 ir 42 Sts. - WI 7-9686
i i -h- ""1 i i ui

savininkų, kurių taksai saugo
ma išlaikyti kaip galint ma
žiausiais, kuomet eilinės šei
mos būna aplupamos iš deši
nės ir kairės sumokėjimui 
bankieriams bondsų ir kitų 
panašių ‘išlaidų’.”

SUSIRINKIMAI
RIDGEWOOD-BROOK- 

LYN, N. Y.
LDS 103 kp. ir Maspetho LDS 

14 kp. susirinkimas jvyks antradie
nį, birželio (June) 6 d., pradžia 8 
vai. vakare, Šapolo-Vaiginio salėje, 
147 Thames St., Brooklyn, N. Y. 
Visi nariai būkite šiame susirinki
me ir užsimokėkite narines duokles, 
nes liepos mėnesį susirinkimo ne
laikysime. — P. Babarskas, prot. 
rašt. (103-4)

pagerbti dvasiškį 
Howard Melish jo 

40 metų sukakties proga ge
gužės 25-tos vakarą.

Melish, šv. Trejybės baž
nyčios kunigas, Brooklyne, ta
po vyskupo prašalintas iš 
pareigų už kunigo draugingu
mą organizuotiems darbinin
kams ir veiklą taikai.

Dr. Guy Emery Shipler, 
svečias - kalbėtojas, palygino 
Melish’ių bylą prie praeity
je buvusios garsios ir dabar 
istoriniai pripažintos svarbios 
rochesteriečio Dr. Algernon 
Crapsey bylos. Jis sakė:

“Prieš bažnyčios minties 
varžymą, kuri nori uždėti 
menkų užmojų žmones, pri
valu kovoti kožnoje gentkar- 
tėje. Taip, kaip mes dabar 
žiūrime atgal į Dr. Crapsey 
kaipo vieną bažnyčios prana
šų ir šventųjų, aš su pasitikė
jimu įspėju,'kad ateis laikas, 
kuomet mes su panašia pa
garba ii' dėkingumu žvelgsi
me atgal i šią kovą, kovoja
mą Melish’ių ir jūsų, Holy 
Trinity žmonių.”

Nešdama iš banko $809 al
gomis išmokėti pinigų, firmos 
sekretorė Sara Carmel tapo 
apiplėšta netoli raštinės 253 
W. 27th St., New Yorke.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN-WILLIAMS 

BURG, N. Y.
LDS 1-mos kuopos susirinkimas 

įvyks antradieni, birželio (June) 6 
d., Liet. A. P. Kliubo salėje, 280 
Union Avė., pradžia 7:30 vak. Pra
šome visus narius ir nares dalyvau
ti susirinkime ir taipgi pasirūpinki
te naujų atsivesti. Kitas prašymas 
— tai, kurie esate užsilikę su duok
lių mokėjimu, tai pribūkite ir užsi
mokėkite. — Prot. Sekr. (102-4)

BROOKLYN, N. Y.
LLD 1 kuopos susirinkimas įvyks 

šj pirmadienį, birželio 5, Liet. Ame
rikos Piliečių Klubo patalpose, pa
prastu laiku. Visi nariai prašomi 
pribūt, nes yra svarbių reikalų. — 
Sekretorius. (102-3-4)

GERIAUSIS

PARDAVIMAI
PARSIDUODA NAMAI

Kiekviename Yra Tušti Kambariai 
Vienas su 11 kambarių, visi tušti, 

dviem šeimom, gerame stovyje.

WILLIAMSBRG — 4 šeimų, mū
rinis namas su 18 baksinių kamba
rių, su maudynėmis, kaina $5,000. 
įnešimas $2,500.

EAST NEW YORK. — 8 šeimų 
mūrinis namas, po 4 ir 5 kambarius 
apartmentai, baksimai kambariai su 
maudynėmis. Randų neša 
Kaina $9,950.

WOODHAVEN — dviejų 
su living rūmais, mūrinis 
garu apšildomas, $8,500.

.$3,950.

šeimų 
namas,

dviemFOREST PARKWAY 
šeimom (detached), garu apšaldo- 
mas, garadžius, kaina $15,500.

Visi aukščiau suminėti namai yra 
arti 8th Avė. ir BMT Subway,

B. ZINIS, Tel. Republic 9-1506.
(102-4)

PASIRANDAVOJA
Pasirandavoja didelis kambarys sų 

gesu ir vandeniu ant vietos, galima 
gamintis valgius. Prašome kreiptis: 
Mrs. Yesiūnienė, 105 So. 3rd St., 
Brooklyn, N. Y. Patogus privažiavi
mas iš visur. (102-6)

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

HAPPY DAYS RESTAURANT & BAR 
426 South 5th Street Brooklyn, N. Y.

VAKARIENĖ 85c. 
iš 7-ių patrovų

PIETŪS 60c. 
iš 5-ių patrovų

VAKARIENĖ ŠEIMAI Iš DVIEJŲ
8-ių Patrovų Gerai Suderinto Valgio $1.60

Tai vieta, kurioje jūs jausitės kaip namie. Viskas patogu ir ma
lonu. Mandagus patarnavimas.

Kiekvieną šeštadienį įvyksta puota, pasivaišinimas bei pare. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite!

Salę išnuomuojame dėl puotų, pokilių, krikštynų, parių, vestuvių. 
Žemos kainos už viską.

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

Vienykimės Milional vyrų ir moterų ištisame 
pasaulyje reikalauja taikos ir 
uždraust atominius ginklus! (

Dėl Išgirskite:
Paul ROBESON

Taikos Prof. Joseph FLETCHER 
Albert E. KAHN - Rockwell KENT 
O. John ROGGE - Johannes STEEL

• Dr. Gene WELTFISH
; Dr. W. E. B. DuBOIS, pirmininkas

Ketvirtadienį

Birželio 8 TIKIETAI: 65c, .$1.20, .$1.80. įgyja
mi Suite 804 ir Knyg Krautuvėse: 
56 West 45 Street. — M.U. 2-1033

« P. M.

Manhattan Center Rengėjai:
PEACE INFORMATION CENTER

341 h St. Ir 8th Avė. Dr. W. E. B. DuBois, pirmininkas

INSURANCE
IR

REAL ESTATE
Patarnavimas pas

ORMAN & MICHELSON
111-15 JAMAICA AVE.
Richmond Hill 18, N. Y.

Telefonai:
Virginia 9-0842 ir

Virginia 7-4111

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drš. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Ave.

(at Forest Parkway Station) 
Woodhaven, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Laidotuvių Direktoriai:

F. W. Shalins-J. B. Shalins
Tel. Virginia 7-4499

Paliuosuos Vandenį
Nuo šio mėnesio 15-tos ža

dama atleisti tūlas vandens 
vartojimo drausmes, nes, daž
nai palijus, rezervuarai dasi- 
pildė iki 91 su virš nuošim
čio talpos.

Leis imt vandenį maudymo-

si prūdams, kiemams laistyti 
(tarp 8 ir 11 vakaro), namų 
išlauk] plauti. Bet auto plau
ti tebebusią uždrausta.

Bandęs pakilti naktį iš ne
apšviesto Mastic Airstrip prie 
Mastic, L. L, studentas Willi
am Raynor lėktuvą sužalojo 
ir pats suesižeidė.

REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

Pas Igną Sutkų visada rasi sau pažįstamų
492 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

TELEVISION Telefonas
EVergreen 4-8969

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS 
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

Telefonas TFT F V I S T O NEVergreen 4-9407 T i. kj i vz i i
SHUFFLE BOARD

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbenai

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tol. EVergreen 7-6868
Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

Petras Kapiskas
PALAIKO

Bar & Grill
DEGTINES, VYNAI 

IR ALUS

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 4-8174

TELEPHONE RES. TEL.

STAGG 2-5043 IIY. 7-3681

' It ; -J •

MATTHEW P. BALLAS
BIELIAUSKAS, LAISNIUOTAS GRABORIUS 

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRŪNAS, Manager

(Laisnluotas Bal sumuoto jas)
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

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

6 pusi.—Laisvė (Liberty^ Lith. Daily) — Sešt., Birželio




