
Jono Kaškaičio jubiliejus.
Kaip mes jį pagerbsime?
Knyga.
Kalbant apie $10,000 vajų.

Rašo R. MIZARA

ir mecenatu

Aną diena td<o ilgokai kal
bėtis su mūsų rašytoju, nenu
ilstamu veikėju 
Jonu Kaškaičiu.

Neseniai jam 
metai: neužilgo
metų, kai jis pradėjo rašyti— 
rašyti eilutes, straipsnelius.

Rodo j
vą savo darbų.
ezijos srityje.

Tai originalūs

sukako 65-ri
sukaks 50

jis man didžiulę krū- Į 
nudirbtų po-

ir 
vertimai, — kadaise spaudo
je tilpę ir dar netilpę eilė
raščiai.

Kiek darbo!...

—Kaip Amerikos lietuviu 
visuomenė galėtų atžymėti ši 
jūsų dubeltavą jubiliejų ? — 
klausiu gerbiamąjį Kaškaitį.

—Kaip?—šypsodamasis at
sako jis taip pat klausimu.— 
O kam tai reikia?

—Būtinai reikia. — tariau. 
—Kultūringi žmonės visur 
taip daro. Jūsų nuopelnas 
Amerikos lietuvių visuomenei 
labai didelis: ji tai žino ir ži
nodama mielai sutiks daryti 
viską šiam svarbiam Įvykiui 
užakcentuoti.

—O ką gi draugas apie tai 
manote ?. . .

Pasitarę, miiriu priėjome to
kios išvados:

Šią vasarą, tuojau imamės

bus, žinoma, nedi- 
tik virš 250 pusin
io j.» tilps patys ge- 
gerbiamojo poeto

leis Laisvė, 
graži, vertinga.
visuomenė, kuri no-

pa-

čio eilėraščių knygą su jo bi
ografija.

Knyga 
dėlė. — 
pių. Bet 
riausieji 
kūriniai.

Knygą
Ji bus
Mūsų

res gerbiamąjį 
gerbti, galės tai padaryti iš 
anksto užsisakydama knygą, 
kurios kaina bus nedidelė, 
kukli.

Prenumeratorių vardai ir 
pavardės tilps knygos gale.

šitoks yra planas išreiški
mui kuklios pagarbos pačiam 
žinomiausiam ir mylimiau
siam mūsų rašytojui, visuo
menininkui ir mecenatui Jo
nui Kaškaičiui I

Jei viskas eis, kaip nustaty
ta, tai knyga bus gatava dar

Gerbiamas skaitytojas ne
užilgo apie tai gaus konkre
tesniu žinių. C <•

man

lietu viski 
reikalams 

nei mažųjų

Brook lyne: 
koks mitin- 
kuriame ne-

Apie mūsų ekstravą kam
paniją $10,000 sukelti, 
norisi taipgi tarti žodis.

Didesnieji mūsų 
centrai visokiems 
aukoja daugiau 
kolonijų žmonės, 

štai, pas mus 
retai čia Įvyksta 
gas bei pobūvis,
būti^ renkamos aukos vienam 
ar kitam svarbiam reikalui.

Panašiai yra ir kitose di
desnėse kolonijose.

Bet mažuose miesteliuose, 
kur lietuvių nedaug, ten aukų 
rinkimas retai kada teįvyksta.

Tuo būdu mes manome, 
• mažesniųjų kolonijų lietuviai 

darbininkai kaip tik turėtų 
dabar aktyviau dalyvauti šia
me vajuje.

Mes norime, kad mūsų or
ganizacijų kuopos ir 
niai jų nariai kreiptų 
dėsnio dėmesio šiam 
lui.

pavie- 
juo di- 

reika-

lietuvių 
duoti

Vienas tūkstantis 
) darbininkų, galinčių 
šiam vajui po dešimtinę, leng
vai gali išspręsti visą reikalą, 

galinčių 
padarytų

2,000 lietuvių, 
duoti po penkinę, 
tą patį.

Kas metai Laisvės 
savo darbininkams
davo už vieną savaitę atosto
gų.

bendrovė 
apmokė-

BUS RENKAMA PENKI 
! MILIŪNAI AMERIKIEČIŲ 
I PARAŠŲ PRIEŠ A-BOMBA
Užsieny jau 100 milionų žmonių 
pasirašė prieš atominį ginklą

New York. — Tūkstan
čiai žmonių masiniame su
sirinkime Manhatan Center 
salėje ketvirtadienio vaka
re pasižadėjo surinkti pen
kis milionus amerikiečių 
parašų, reikalaujant už
draust atominius ginklus.

Europoj ir kitose pasau
lio dalyse jau surinkta 100 
milionų parašų po Atsi
šaukimu dėl Pasaulinės 
Taikos.

Šį atsišaukimą pirmiau
siai pagamino ir paskelbė 
tarptautinė taikos konfe
rencija Stockholme, Švedi
joj.

Newyorkiečių susirinki
mas entuziastiškai užgyre 
ta atsišaukima, kuris sako:

“Mes reikalaujame be
sąlyginiai uždrausti atomi
nius ginklus, kaipo užpuo
limo ir masinio žmonių žu
dymo įrankį; reikalaujame 
įsteigti griežtą tarptautinę 
kontrolę atominiams gink-

Belgijos klerikalai 
grąžinsią Leopoldą

Brussels. — Tapo suor
ganizuotas Belgijos minis
trų kabinetas vien tik iš 
vadinamų “socialių” krikš
čionių - klerikalų. Nauja
sis premjeras Jean Duvieu- 
sart pasižadėjo sugrąžint 
sostan karalių Leopoldą III.

Leopoldas seimo 
1945 metais buvo 
tas už tai, kad 
naciams, nors turėjo 
tus tūkstančių gerai 
luotos armijos.

Socialistai seimo 
ketina “begailestingai 
voti seime prieš Leopoldo 
gražinimą.

Pastaruose rinkimuose 
klerikalai laimėjo keliomis 
vietomis daugiau seime, 
negu visos kitos partijos

tarimu 
ištrem- 

pasidavė 
Sim-

nariai
ko-

(unijų 
prezi- 
stipru

Wa-

Kubiečių protestas prieš 
įkalinimą 11 Franko priešų

Havana, Kuba. — Kubos 
Darbo Federacija 
sąjunga) telegrafavo 
dentui Trumanui 
protestą dėl to, kad 
shingtone įkalinta 11 vadų 
Bendrojo Priešfašistinių 
pabėgėlių Komiteto.

Protestuodami, Kubos 
uniiistai kartu nuoširdžiai 
sveikina tuos žmones, ku
rie darbavosi šelpdami ir 
gelbėdami pabėgusius nuo 
Ispanijos Franko fašistų.

Jie įkalinti už tai. kad 
atsisakė išduot vardus ir 
adresus, kurių reikalavo 
Neamerikinės Kongresma- 
nų Veiklos Komitetas Wa
shingtone.

Šiemet visas mūsų persona
las atsisakė nuo apmokamų 
atostogų.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Queens Apskrity $8.00 
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lams, kad butų įvykdytas 
šis nutarimas.

“Mes laikysime kariniu 
kriminalistu ta valdžia, 
kuri pirma pradės atomini 
ginklą naudoti prieš bet 
kurią šalį.”

Į Vadovu dėl 5,000,000 
amerikiečių parašų vajaus 
tapo išrinktas Abbott Si
mon, Jungt. Valstijų karo 
veteranas, pagerbtas me
dalių už narsą mūšiuose.

Nėra darbo vakariniame 
Berlyne trims šimtams 
Įvyliotų jaunuolių

Berlin. — Po to, kai 700,- 
000 vokiečių jaunuolių ryti
niame Berlyno ruožte de
monstravo dėl taikos, tai 
vakarinės Berlyno dalies 
agentai į vyliojo 300 jau
nuolių į savo pusę.

Turtingieji vokiečiai va
kariniame Berlyne per ke- 
1 z-1 » 1/^ X * ■» z-1 r~r t T T ’

ameriko-

lėtą dienų iš pradžios vai
šino atvyliotus jaunuolius 
bananomis ir orandžiais. 
Bet greitai vaišės pasibai
gė, ir prisiėjo “Svečiams” 
prašyti darbo. Bet jiems 
buvo pasakyta, jog nėra 
darbo vakariniame Berlyne 
(užimtame anglų, 
nu ir francūzų).

Dabar todėl 
Berlyno valdovai 
į jaunuolių tėvus 
me, sovietiniame 
ruožte ir rytinėje 
joje, kad atsiimtų 
nūs ir dukras.

Vakariniame Berlyne yra 
300 tūkstančiu bedarbiu. 
Rytinėje miesto dalyje 
dirba.

vakarinio 
atsišaukė 

rytinia- 
Berlyno 
Vokieti- 
savo sū-

visi

Gręsia pavojus 
rendų kontrolei

J

Washington. — Demok
ratų senatorių vadas Scott 
Lucas sakė, gal rendu kon
trolė išsibaigs birželio 30 
d., nes daugelis demokra
tų senatorių priešinasi siū
lymui panaujinti kontro - 
lės įstatymą.

Republikonas senatorius 
Harry P. Cain per 3 valan
das ir 13 minučių 
kas jam ant seilės 
prieš tolesnę rendų 
lę. Jis tikisi, jog ir 
ti senatoriai padės 
galo, be krašto taukšti, kad 
tokiu “filibusteriu” suk- 
lampintų rendų kontro
lės pratęsimą.

plepėjo, 
užėjo, 

kontro- 
tūli ki- 
jam be

V ar sava.'— Demokratinė 
Vokiečių Respublika pada
rė plačią politinio ir ūkinio 
bendradarbiavimo 
su Lenkija.

Vokiečių respublika pri
pažino nustatytą po karo 
rubežių tarp Vokietijos ir 
Lenkijos.

sutartį Formoza. — Kinai čian- 
gininkai išgąstingai prane
ša, kad Kinijos Liaudies ( 
Respublika siunčia didžiu
les savo armijas į rytus. 
Čiangininkai spėja, jog•

Džiūrė [kaltino valdininką 
Remingtoną, kad jis prisiekė, 
jog nebuvo komunistas

SENATORIUS TAFTAS
PRIPAŽĮSTA, JOG
SOVIETAI VENGIA KARO

bu-New York. — Federalė užginčijo įtarimus, kad 
grant! džiūrė Įkaitino Wil- vęs komunistas ar išdavinė- 
liamą Remingtoną, kad jęs valdžios “sekretus”, 
jis džiūrei “melavo”, kuo
met prisiekė, jog niekuo-Į kybos department© 
met nepriklausė Komunis
tų Partijai.

Remingtonas iki šiol bu
vo prekybos department© 
valdininkas W a s h i n g t o n e.

Šnipė Ližė Bentley jau 
pirm dvejų metų įtarė Re
mingtoną kai)> komunistą 
ir “sovietinį šnipą”. Ližė 
pasakojo, kad jis nešdavęs 
jai slaptus valdinius popie
rius, kad jinai perduotų 
juos vadinamiems “Sovietų 
agentams”.

Tada Remingtonas buvo 
suspenduotas iš tarnybos 
prekybiniame departmente. 
Prezidento Trumano pas
kirta ištikirųybės komisija 
paskui ištyrė Remingtoną, 
surado jį nekaltu ir sugrą-, 
žino tarnybon.

N e am e r i k i n ė s K o n g re s- 
manu Veiklos Komitetas ir. 
slaptosios FBI policijos 
agentai vėl kartotinai kvo- mingtonas 
te Remingtoną, ir jisai vis baustas 5 metais kalėjimo.

Praeitą pirmadienį pre- 
sekre-. 

torius Charles Sawyer pa
reikalavo, kad Remingto- 
nas pasitrauktų dėl “de
partment gerovės”. Bet 
tatai nereiškia, kad valdžia 
abejotų apie Remiugtono
ištikimybę, sakė Sawyeris. 
Kartu Sawyeris reikalavo, 
kad ir Michael Lee apleis
tų tarnybą.
Rėksnys republikonas se

natorius Joe McCarthy ir 
jo sėbrai kėlė triukšmą, kad 
valdžioje esą palaikomi 
“komunistai” — Remingto
nas, Lee ir kiti.

— Trumano valdžios tei
singumo departmentas ban
do užgerint McCarthy’o 
šaiką, todėl persekioja ne
kaltą žmogų, — pareiškė 
Remingtono advokatas Jo
seph L. Rauh.

Jeigu federalis teismas 
suras Remingtoną “krei
vai prisiekusiu”, tai Re

gales būti nu- 

Senato komitetas užgyre 
draftą per trejus metus

Washington. — Senato 
komitetas dėl ginkluotų jė
gų užgyre prez... Trumano 
reikalavimą dar trejiems 
metams pratęsti įstatymą, 
pagal kurį jauni vyrai gali 
būti verstinai rekrutuoja
mi į kariuomenę.

Dabartinis drafto įstaty
mas išsibaigs birželio 24 d. 
š. m.

Senatorių komiteto už
gertas sumanymas sako, jog jI Įstatymą dvejiems metams, 
prezidentas gali be Kongre-'Bet kongresmanų tarimas 
so nutarimo bile kada pa
šaukti karinėn tarnybon 
reikalingą skaičių vyrų.
“Pataisa” prieš negrus

Kartu šis komitetas “pa- ____ _____ .. _____  __
taisė” prezidentini suma-1 Senatas išvien užgirs rezo- 
nymą taip, kad rekrutuoja- liuciją, duodančią tokį lei- 
mi vyrai gali pareikšti, dimą, o ne kitaip. ,

jog jie nori tarnauti tik to
kiuose kariuomenės jungi
niuose, kurie bus sudaryti 
iš jų rasės žmonių. Vadina
si, jeigu baltas rekrutas pa
darys tokį pareiškimą, tai 
negalima bus paskirt jį į 
mišrius junginius, suside
dančius iš negrų ir baltųjų.

Kongreso Atstovų Rūmas 
kiek pirmiau nutarė pra
tęsti verstino rekrutavimo 

sako:
Prezidentas galėtų vers

tinai imti vyrus kariuome
nėn tiktai po to, jeigu kon
greso1 Atstovu Rūmas ir

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
kitą mėnesį 

šturmuos Formozą, pasku
tinę kinų tautininkų tvirto
vę.

Formoza. — Čiang Kai-' liaudininkai 
šėko kinu Tautininkų Par
tijos komitetas išbraukė 
T. V. Soongą, buvusį tauti
ninku premjerą ir užsienio 
reikalų ministrą. Jis iš
brauktas todėl, kad atsisa
kė grįžti iš Jungtinių Vals
tijų į Formozos salą.

T. V. Soong yra Čiang 
Kai-šeko pačios .brolis. Jis 
buvo didžiausias 
tautininkų piniguočius.

(Aišku, jog Soongas išsi
gabeno užsienin, kiek tik 
aprėpė, aukso ir ameriki
nių dolerių.)

Tokio. — Japonų policija 
daro kratas komunistu ir 
unijų centruose Osakoj ir 
kituose Japonijos miestuo
se.

Japonų valdžia ruošia sa- 
Kinijos[vo seimui sumanymą, reika

laujantį uždaryt Komunis- Philadelphia. — Sustrei
kavę apie 4,000 pieno išve
žioto jų Pennsylvanijoj. Rei- 

kad jie dar ^a^aUja sutrumpint darbo 
kovos nries ^a^ą, paliekant tas pačias

33 komunistai seimo na
riai paskelbė.
ryžtingiau kovos prieš 
amerikonus Japonijos pa
vergėjus ir pilietinių teisių 
naikintojus.

Komunistai šaukia darbo 
f

unijas rengtis visuotinam 
protesto streikui — protes- 
tuot, kad generolo Mac-

Dienraščio XXXII.

Nepasitiki europiniais Amerikos 
bičiuliais karui prieš Sovietus

Washington. — Republi- 
konų vadas senatorius Ro
bertas Taftas sakė kores
pondentams:

— Mes žinome, jog nep
radėsime karo. Aš supran- mis Valstijomis
tu, jog rusai nepradės karo, vietų Sąjungą. Dėl to jis 
Man atrodo, kad mūsų po- pareiškė:

jūros ūkanoje paklydęs lai
vas be vairo. Aš manau, 
jog Achesonas (valstybės 
sekretorius) randasi lygiai

Amerika sako, MacArthur 
galįs paleidinet karinius 
Japonijos kriminalistus

Washington. — Sovietų 
Sąjunga protestavo, kad 
generolas MacArthur, ame
rikinis komandierius Japo
nijai, 'paleidinėja karinius 
japonų kriminalistus bei 
trumpina jiems bausmę. 
Protestas sakė, jog tuos 
kriminalistus nuteisė tarp
tautinis talkininkų teismas; 
taigi MacArthuras saviva
liškai elgiasi, paliuosuoda- 
mas juos arba mažindamas 
bausmes.

Amerikos valstybės de- ve^;ti, jeigu tik jinai pati 
partmentas atmetė Sovietų darytų karinius planus.

jogpareiškė,

valdovas

protestą ir
MacArthuras “turis ta tei
sę, kaipo vienintelis vykdo
masis talkininkų 
Japonijai.”

MacArthuras 
atlikusius trečdalį 
o nuteistiem visą amžių ka
lėti numušinėja bausmę iki 
15 metu iš viso, c

paleidžia 
bausmės,

4 čechoslovakai šnipai 
nusmerkti mirt

Praga. — Čechoslovakijos 
teismas nusmerkė mirt ke
turis' čechoslovakus šnipus, 
kad jie sykiu su Amerikos 
ir kitu vakarinių kraštų 
atstovais suokalbiavo nu
verst demokratinę čechos
lovakijos respubliką per 
ginkluotą sukilimą.

Keturi kiti išdavikai nu
teisti visą amžių kalėti o 
penki įkalinti 15 iki 28 metų.

Visi trylika prisipažino 
kaltais.

Bus numarinta Milada 
Horakova, Tautinės Socia
listų Partijos vadovė; Jon 
Buchal, buvęs policijos vir
šininkas, ir Zavis Kalandra 
ir Oldrich Pecl.

Arthuro įsakymu tapo pa
šalinti visi Komunistų Par
tijos komiteto nariai ir 17 
jos laikraščio redaktorių- 
rašytojų.
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Taftas netiki, kad euro
piniai Atlanto kraštai ka
riautų išvien su Jungtinė- 

prieš So-

— Amerikos valdžia ne
gali pasitikėti jokiais kitais 
vakarų Europos kraštais, 
apart Anglijos, kad jie ga
lėtų panaudot ar panaudos 
ginklus, kuriuos mes jiem 
duodame.

Taftas, tarp kitko, paste
bėjo, kad daug komunistų 
yra valdinėse įstaigose ir , 
fabrikuose vakarinėje Eu
ropoje, o jie priešinasi ka
rui prieš Sovietų Sąjungą.

Taftas sakė, Jungtinės 
Valstijos turėtų eiti karan, 
jeigu Sovietai veržtųsi j 
vakarų Europą. Bet jis 
šnairai žiūri į Amerikos 
susitarimą su europiniais 
Atlanto kraštais, kad jie 
pagal vieną, bendrai paga
mintą planą kariautų prieš 
Sovietus.

— Ši šalis, — pridūrė 
Taftas, — galėtų stipriau

Amerika nepripažįsta 
naujos Lenkijos sienos

Washington. — Ameri
kos valstybės departmen- • 
tas smerkė Demokratinės 
Vokiečiu Respublikos su
tartį dėl rubežiaus su Len
kija. Sutartis užgiria Ode
rio-Neisse upių liniją kaip 
pastovią siena tarp Vokie-

Amerikos valdžia pareiš
kė, kad Potsdamo konfe
rencija 1945 m. nutarė, jog 
tai bus tiktai laikinoji sie
na, kurią galima būsią pa
keisti per galutinąją taikos 
konferenciją su Vokietija.

Amerikos ir Anglijos po
litikai jau ne kartą sakė, 
kad turėtų būti atimti iš 
Lenkijos ir sugrąžinti vo
kiečiams tūli plotai, kurie 
po karo prijungti Lenkijai 
iki Oderio-Neisse upių.

Garsus architektas ragina 
sunaikint atomų bombas

Spring Green, Wis. — 
Garsusis amerikinis archi
tektas Frank Lloyd Wright, 
minėdamas savo 81 metu 
sukaktį, ragino sunaikint 
atomines bombas. Sako, jei 
atomų bombos būtų už
draustos ir sunaikintos, tai 
sumažėtų karo pavojus.

Wright pareiškė:
—Nebijokime apleist ato

mines lenktvnes. Juk Rusi
ja lygiai nori taikos, kaip 
ir mes patys.

ORAS. — šilta, dalinai 
apsiniaukę.
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Skubiuoju Laisvės reikalu
Tikimės, jog kiekvienas dienraščio Laisves skaityto

jas ir pažangiosios spaudos patrijotas atkreips savo dė
mesį į Laisvės direktorių, spaustuvės darbininkų, admi
nistracijos ir redakcijos atsišaukimų, šis atsikreipimas 
su pasiūlymu bėgiu trijų mėnesių surinkti dešimt tūks
tančių dolerių dienraščio išlaikymui padaryta tik po la
bai rimto visos padėties pasvėrimo.

Padėtis kritiška. Tai pasakoma be jokių perdėjimų bei 
“pagražinimų”. Ateinančiais trimis men., per vasarą, 
išlaikymas dienraščio sudaro tokią problemą, kurią iš
spręsti gali tiktai plačiausia visuomenė. Kaip visuomet, 
taip dabar Laisvės direktoriai ir personalas pasitiki, kad 
mūsų visuomenė ateis talkon šią finansinę krizę nugalė
ti. Nebeimtai, bet tūkstančiai pažangių, susipratusių, 
patriotingų Amerikos lietuvių į prašymą greitos para
mos atsakys dešimtinėmis, penkinėmis bei dolerinėmis, 
kiekvienas pagal išgalę. *

‘'Paklydo“ ir užkliuvo
Tibetas yra didelis kraštas. Jis visuomet buvo skaito- 

mas ir pripažintas Kinijos dalimi, tik Kinijos provinci
ja. Aną dieną Kinijos Liaudies Respublikos vyriausybė 
atsikreipė į Tibeto valdžią, kad ji rainiai persiorganizuo
tų. naujais pamatais, kad nereikėtų lieti iš abiejų pusių 
kraujas.

Bet Tibeto valdžia, matyt, nori dar gudravoti. Jau tip 
las laikas atgal ji paskyrė komisiją pasitarimui su Pe- 
kingo vyriausybe. Bet ta komisija ėmė ir užkliuvo Indi
joje. Kodėl ji ten pateko? Kodėl ji netraukė tiesiai į Pc- 
kingą, bet pasirinko kelią aplinkui?

Kaip pasirodo, ji nė nemanė važiuoti tiesiai į Pekingą. 
Ji sugalvojo pribūti į‘ Britanijos koloniją Hong Kongą 
ir čia tartis su Kinijos Liaudies Respublikos atstovais. 
Vadinasi, ji nenori pripažinti, kad Tibetas yra Kinijos 
dalis. Nori, kad tas kraštas būtų atplėštas nuo Kinijos.

Nežinia, kas iš to per didelio gudravojimo išeis. Labai 
galimas daiktas, kad tie politikieriai, kurie sugalvojo 
savo komisiją “paklaidinti” Indijoje, sužinos, kad šioje 
gadynėje su apgaule toli negalima nuvažiuoti.

Kaip tikras diktatorius
Generolas MacArthur įeis istorijon, kaipo didelis iš

radėjas. “naujų” represijos metodų.
Štai generolo išradimas: Prieš kelias dienas jis parin

ko dvidešimt tris Japonijos komunistų vadus, išmetė 
juos iš įstaigų ir parlamento, uždraudė jiems net savo 
partijoje darbuotis. Dabar jis pasirinko septyniolika 
dienraščio “Akahata” redaktorių ir išmetė juos iš re
dakcijos.

Kažin ką pasakytų New York “Times” arba “Tribu
ne” leidėjai, jeigu prez. Trumanas' išmestų laukan visus 
jų redaktorius? Ir dar jeigu tokia kiaulystė, atsipra
šant, būtų iškirsta vardan “spaudos laisvės!” Jie tiesiog 
ant sienų liptų ir reikalautų, kad Trumanas būtų su 
pirmu saulės patekėjimu išjotas iš Baltojo Namo.

Trygve Lie planas ir jo pasitikintas
Mūsų valstybės sekretorius Dean Ącheson jau pasakė, 

kad Amerika jokiu būdu nesutiks su pačiu svarbiausiu 
Trygve Lie pasiūlymu. Jis pasakė, kad Amerika jokiu 
būdu nebalsuos už priėmimą į Jungtines Tautas Kinijos 
Liaudies Respublikos, arba, kaip jis sako, “Raudono
sios Kinijos”. O be išsprendimo šio klausimo, neįmano
mas atsteigimas Jungtinių Tautų veiklos. Tai pripažino 
Trygve Lie, tai aišku kiekvienam.

' . Taigi, savo išdavu, šis mūsų valstybės sekretoriaus pa-; 
reiškimas reiškia atmetimą viso taikos plano, kurį pa
tiekė Jungtinių Tautų sekretorius. Nereikia savęs apsi
gaudinėti: Planas, kuriam priešinga mūsų šalis, negali 
būti sėkmingai pravesta gyvenime. Be šios šalies koope-

. ravimo negalimas pasaulinės taikos užtikrinimas. Taip 
lygiai, kaip joks planas negalės pilnai pavykti, kuriam 
priešinsis Tarybų Sąjunga.

, Štai kodėl tenka sugrįžti prie tos pačios senos temos: 
Tiktai Amerikos ir Tarybų Sąjungos draugiškas sugyve
nimas ir bendradarbiavimas gali užtikrinti taikos išlai- 

<kymą ir Jungtines Tautan padaryti tikru progreso įran- 
fklu visam pasaulyje.

<225 Mich. Universiteto pro- 
fesoriai gina komunistų 
teisę kalbėti

> Ann Arbor, Mich. — 225 
Mich igano Univ ersiteto 

rpfofesoriai pasirašė prašy
tiną, kad universiteto valdy- 
fba leistų ir komunistams 
Ulbėti.

Pastaruoju laiku valdy- 
uždraudė komunistų 

prakalbas universiteto aik- 
Jftėje ir jo patalpose.

Canada 
Canada 
Foreign
Foreign

and Brazil, per year 
and Brazil, 6 months 
countries, per year 
countries, 6 months

$8.00
$4.00
$9.00
$4.50

Elizabethtown, N. Y. — 
George Haskin, 29 metų 
amžiaus, tapo nuteistas .15 
iki 20 metų kalėti už iš
prievartavimą šešerių me
tų mergaitės.

Washington. — Ameri
kos iždo sekretorius John 
Snyder skaičiuoja, kad 
valdžia turės apie 5 bilio- 
nus dolerių nepriteklių per 
12 sekančių mėnesių.

KODĖL GI JO
NEKLAUSO? /
Klerikalinėse Lietuvių Ži

niose vienas didelis gudruo
lis, pasirašęs “Tremtiniu”, 
moko kapitalistinį svietą, 
kaip reikia apsidirbti su 
Tarybų Sąjunga ir visu ko
munizmu. Atominė bomba, 
viena, nieko nepadarysian
ti, antra — labai pavojin
ga. Todėl jis išrado ir pa
tiekė savo planus.

Kas per vieni tie jo pla
nai? Labai paprasti. Ame
rika turi prisispausdinti 
didelį maišą smarkių lape
lių, pasiųsti lėktuvais ant 
Rusijos ir ten juos išbars
tyti. Darbo vaisiai užtik
rinti: visi rusai sukils ir 
su bolševikais apsidirbs.

Mums atrodo, kad šis 
“Tremtinys” nieko neatsi
mena ir nieko neišmoko. 
Jis neišmoko, kad panašiai 
galvojo ir žymusis visų fa
šistų vadas, pats jo šėtony- 
bė Hitleris. Jis pamiršo, 
kad šis planas nėra naujas 
planas, nėra net jo išras
tas. Jis labai būtų lengvai 
galėjęs parašyti laišką Chi
cago n ir pasiklausti Grigai-
čio. Jis būtų sužinojęs, kad 
per ištisus ilgus trisde
šimt metų pats Grigaitis 
visą kapitalistinį svietą 
mokė, kaip supliekti komu
nizmą. Rezultatus visi žino
me. Todėl, mes labai bijo
me kad tik panašios nau
dos tesusilauksime ir iš šio 
“Tremtinio” prakaitavimo 
Lietuvių Žinių špaltose.

Betgi, iš kitos pusės, šio 
“Tremtinio” “mokslas” 
daug protingesnis, negu Ši
mučio ir Grigaičio. Jis jau 
bent nesiūlo tuojau lėkti 
ant Maskvos ir išmesti h- 
bombą. Pastarieji gi jau 
senokai priėjo aiškios išva
dos, kad be h-bombos ko
munizmą sunaikinti nebū
sią galima. Jie tuo budu jau

Galingas liaudies balsas už taikę
Plačiai, ne tik po visą 

Ameriką, bet po visą pasau
lį renkami iš žmonių para
šai. Tai savo rūšies žmonių 
balsavimas už taiką. Re
zoliucijoje, kurią žmonės 
pasirašo, reikalaujama už
drausti atominę bombą ir 
baigti šaltąjį karą. Asso
ciated Press praneša iš Eu
ropos, jog Taikos Partiza
nų Komitetas jau turi su
rinkęs daugiau kaip šimtą 
milijonų parašų. Tai esąs 
toks galingas liaudies są
jūdis už taiką, jog su juo 
reikia skaitytis.

Paskutiniais laikais po 
ta rezoliucija parašų rinki
mas plačiai išsivystė ir pas 
mus Jungtinėse Valstybė
se. Galimas daiktas, kad 
čia tos pastangos eina sun
kiau ir lėčiau, negu Euro
poje arba Azijoje. Viena, 
sunkiau todėl, kad Ameri
kos- žmonės savo akimis ne
matė to sugriovimo, kurį 
paliko pereitasis karas. 
Jiems sunkiau įsisąmonin
ti, ką reikštų naujas, dar 
baisesnis atominiais pabūk
lais vedamas karas. Antrū, 
čionai beveik be jokios iš
imties galingiausios pro
pagandos priemonės, kaip 
spauda’ ir radijas, pakinky
ti sukėlimui žmonių opini
jos už naują karą. Žmonių 
masei sunku suprasti tik
rąją padėtį.

Tačiau, nežiūrint tų, pro
blemų, ir čionai tūkstančiai 
žmonių, ypač darbininkų, 
rašosi ant peticijos už tai

dabar reikalauja naujo ka- riame jis ne 
ro. Jie sako: reikia prade-j komunistus, 
ti su karu ir baigti su kąru.1 juos baisiais 

---------Klausykite:
BAISŪS NEPRAUSTA
BURNIAI 

Kai kunigas ar kuris ki- Schuster sako, kad komu- 
tas dvasininkas atidaro; nistų partija, komunisčių 
burną šiais laikais, tai iš'moterų sąjunga ir Italijos 
jos, kaip iš gausybės rago, I pijonierių organizacija sa- 
verčiasi tik keiksmai ir vo programuose turi ‘tik-
purvini melai. Su jokiu pa
dorumu nebesiskaitoma.

Pavyzdžiui, daug kas ne
sutinka su komunistais ir 
kritikuoja bei smerkia jų 
politiką ir pasaulėžiūrą, 
bet joks, nors su krisleliu 
sąžinės, žmogus niekuomet 
niekur nedrįsta kaltinti 
juos ištvirkime arba palei
stuvystės plėtojime. Tokį! 
begėdišką primetimą tai 
politinei partijai gali dary
ti tik klerikalai, kurie pa
tys niekuomet nėra pasižy
mėję aukštu dorumu.

Štai, So. Bostono Darbi
ninke (birž. 6 d.) rašo pre
latas Urbonavičius, kad
Italijos kardinolas Alfred spaudos 
Schuster paskelbęs savo kartoja, 
“ganytojiškąjį” laišką, ku- giria.

Ar ta istorija pasikartos?
Liepos 28 dieną ir rug- neturėjo savų advokatų 

piūčio 4 dięhą bus elektros' apsigynimui. Valdžia jiems 
kėdėje nužudyti septyni! paskyrė advokatus. O tie 

advokatai, kai]) paaiški, 
“gynė” juos tik iš mados, 
tik dėl formališkumo. Jie, 
matyt, lygiai norėjo tuos 
septynis žmones nubausti,

žmonės! Taip nutarė Vir
ginia valstijos ponija. Taip 
patvarkė šalies Aukščiau
sias Teismas, kai atsisakė 
peržiūrėti Virginijos teis
mo nuosprendį.

Už ką jie bus nužudyti? 
Kas jie per vieni?

Visi jie yra negrai. Vie
nas jų yra penkių vaikų tė
vas. šeši dar neturėjo 20 
m. amžiaus, kai buvo nu
teisti mirtim Juos mirtin 
nuteisė džiūrė, susidedanti 
iš baltųjų. Jie biedni, jie 

ką. Tik per vieną savaitę, 
sakoma, du tūkstančiai For
do kompanijos darbininkų 
pasirašė ant peticijos. New 
Yorko mieste jau surinkta 
keletas desėtkų tūkstančių 
parašų.

Kas įdomu, ir labai svar
bu, tai kad į parašų rinki - 
mą yra įsitraukę įvairiau
sių politinių bei religinių 
įsitikinimų žmonių. Su to
mis pačiomis peticijomis 
rankose petys petin dar
buojasi komunistai, repub- 
konai, socialistai, demokra
tai. Nereikia nė aiškinti, 
jog energingiausius taikos 
šalininkus surasime komu
nistuose. Bet vis daugiau 
ir daugiau žmonių ir iš kitų 
politinių grupių prieina 
išvados kad kova už taika 
nėra ir negali būti vien tik 
komunistų reikalas. Jeigu 
karas kiltų, nukentėtų visi. 
Taikos išlaikymas, tuo bū
du, yra reikalas kiekvieno 
ir visų.

Reikia tikėtis, kad kele
tas milijonų amerikiečių 
pasirašys minėtą peticiją. 
Pasirašymas peticijos reiš
kia savo troškimo pareiš- į 
kimą. Milijonai parašų pa
sidarytų toks galingas 
spaudimas anį mūsų vy
riausybės, jog jinai būtų 
priversta atkreipti savo 
dėmesį.

Todėl, mūsų supratimu, 
kiekvieno taikos šalininkon 
pareiga prisidėti prie para
šų rinkimo vajaus. Darbas 
ir nesunkus ir garbingas.

tik iškeikęs 
bet paskelbęs 

“ištvirkėliais”. 
“Jis įsako tė-

vams žiūrėti, kad vaikai 
nesijiyngtų į komunistų 
o rga n izac i j as. K a r d i n olas 

rai šėtoniška tikslą visiš
kai pražudyti Italiją ir pa
leistuvystės keliu nusiųsti 
jos vaikus į pragarą’.”

Ir kardinolas Schuster 
nėra vienas. Pasak prelato 
Urbonavičiaus, “kiti vysku
pai tai]) pat stipriai pasmer
kė komunistų pastangas. 
Laikraštis ‘Il Quotidiano’ 
kaltina komunistus, kad jie 
Ital. pijonierių narius (vai
kus 7-14 metų) pratina nie
kinti religiją bei dorovę, 
paskui organizuoja begė
diškus šokius, ragindami 
juos bučiuotis ir glamonė
tis”.

1) a r bi n i n k o J ’cda k to r i u s
šiuos Italijos dvasininkų ir 

melus ne tik pa- 
bet juos pilnai už-

kaip ir tie, kurie sudarė 
džiūrę. Jie buvo nuteisti 
miestelyje Martinsville. Ap
kaltinimai paprasti: atsi
rado balta moteriškė, kuri 
apsiskundė, kad šitie sep
tyni jauni vyrai ją paėmė 
ir išprievartavo bei kėsino
si išprievartauti. Keturi 
buvo įkaitinti išprievartavi
me, o trys pasikėsinime iš
prievartauti. Visiems lygi 
bausme: mirtis elektros ke- 
dėje.

Virginijoje ir kitose pie
tinėse valstijose to pilnai 
užtenka: paskutinė prosti
tutė pasakys, kad negras 
ant jos kėsinosi ir jos žo
džio užtenka. Nieko nereiš
kia kad ir šimtas negrų 
liudininkų. Jeigu ir visą 
šimtą jinai apkaltintų, vi
sas šimtas turi būti nužu
dyti !

Ta pati istorija. Išdavas 
rasinės pirmenybės ir rasi
nio šovinizmo. 14-kos mi
lijonų negrų teisės ir balsas 
nieko nereiškia, niekas su 
juo nesiskaito. Visose pieti
nėse valstijose valdžia ran
dasi kietose baltųjų šovinis
tų rankose.

Atsimenate 1931 metus? 
Lygiai taip Scottsboro, Ala
bama, devyni jaunuoliai 
buvo nuteisti mirtin. Taip 
pąt buvo kaltinami išprie
vartavime (išžaginime) 
dviejų baltų merginų. Taip 
pat nuteisė vien iš baltųjų 
susidėjusi džiūrė. Taip pat 
iš sykio teismai atsisakė 
pakeisti, vietinio teismo 
sprendimą. Ir tik pakilęs 
galingas masinis judėjimas, 
vadovaujamas pažangiųjų 
žmonių, išgelbėjo tuos jau
nuolius. Šiandien paskuti
nis jų tapo paleistas iš ka
lėjimo. O būtų buvę visi 
sudeginti elektros* kedėje, 
jeigu ne masinis žmonių 
protestas.

Taip ir dabar gyvybė 
šių septynių jaunų vyrų 
randasi Amerikos žmonių

1,000 Patrijotij po $10!
Nekalbėsime apie finansinius dienraščio Laisvės sun

kumus, nes tą jau visi žinome. Trumpai ir aiškiai staty
kime klausimą, kaip išsigelbėti su.dienraščiu šaltojo ka-* 
ro ir infliacijos audroje.

Iždas išsibaigė, tuojau turime gauti paramos iš ši r 
dingų jų dienraščio 1 aisvės patrijotų ir reikia gauti tuo
jau. Turime panaudoti visus būdus, kokius tik sugalvo
jome, sukėlimui finansų, bet geriausias būdas, kai]) pra
dėjo Laisves bendrovės direktoriai, aukojant po $10 nuo 
asmens. Vėliau tą pasekė visi Laisvės įstaigos darbinin

kai. Jei per visą šalį atsirastu 1,000 tokių Laisvės patfi- 
! jotų, kurie šios krizės valandoje prisidėtų su $10 kiek
vienas, susidarytų $10,000 ir mūsų dienraštis vėl būtų 
ant stiprių kojų finansiniai. _■ 1

Mes puikiai suprantame, kad yra tūkstančiai širdingų 
Laisvės patrijotų, bet nevisi jie gali tai]) stambiai parem
ti savo dienraštį kai]) po $10 nuo asmens. Yra'po mažai 

I uždirbančių, kiti nepilnai dirba ir jau yra visai nedir- 
| kančių. Iš tokių negalima tikėtis stambiu aukų, jie ne- 
I išgali, tegu tik jie užsimoka už prenumeratą, tai ir ačiū 
| jiems, 'faciau apie 1,000 galėtų rastis tokių, kurie gali 
■'prisidėti su dešimtine ir problema būtų išrišta, pagal
vokite, draugai, apie šią propoziciją rimtai, spręskite

I sąžiningai ir veikite greitai.
J greitosios pagalbos trimitą atsiliepimai tokie:
A. Bimba su šolomsku iš Baltimorės pikniko parvežė 

virš 90 dolerių. Suaukojo tą gražią sumą sekantieji 
asmenys:

A. Merkys, .... $1.00
M. D. Šolomskas,...1.00
O. Dęltuvienė. .’.į. . 1.00
D. P, •................-...50
S. Straus- ..••••.1.00 
Merkiene •......... 1.00
J. Balsys ............ 1.00
Alice Listopad • •. .1.00 
A. Griciunienė ..1.00
M. Jurkšaitienė ......1.00
P. K., Phila........... 2.00
A. Žemaitis .... 1.00 
A. Žalnieraitienė ..1.00 
A. Lipčius .2.00
J. S. Philad...........1.00
N. N, ......... • -1.00
V. Paliepis ........... 1.00
K. Kasparas......... 1.00
P. Paserpskis ....1.00

j M. Kučinskas .. .1.00
J. Stanys ....... 1.00 
P. \Sermys ..............1.00
S. Povilaitis ......2.00
J. Pyvariūnas ....1.00 
V. Jakevičiai ..--..2.00 
R Grabauskas ....1.00 
V. Stankevičia ....1.00
K. Juškauskas ....1.00
K. Lapata .5.00 
P. Šlajus ....... <•-1.00
V. Stankevičia^ ... .1.00 
D. Jurkša 1.00
J. Ančiukaitis ... .1.00
K. Šolomskienė -..1.00
Mrs. Skadma ........ 1.00
K. Vitkuniene --..l.OO
M; Keriene ......1.00 
F. Deltuviene • /.. .1.00 
Mrs. Scrmy, ........ 1.35
J. Bagočius ......... • 5.00
V. Lesaitis ...>••..1.00
O. ir J .Deltuvai ...5.00 
Simno Vergas ....1.00 
Baltimor. dipuke ....1.00
L. Tureikis ........ :2.00
Jonas Kasparas ....2.00
A. Depkus •..........1.00
A. J. Smith ........ 5.00
Balti, lietuvaitė ....5.00
A. Paukštienė .-..2.00 
A. Brazys ••.... 1.00
M. Bacvinkienė ...15.00
Puikus baltimoriečių ir 

ten piknike dalyvavusių 
svečių iš kitur atsiliepimas 
į mūsų dienraščio vajų fi
nansiniam atsisteigimui.

rankose. Juos išgelbėti nuo 
mirties gali tik valstijos 
gubernatorius John Battle. 
Jis gali panaudoti savo ga
lią ir pakeisti mirties baus
mę kalėjimu. Taip jie iš
liktų gyvi. O su laiku ne
teisingi kaltinimai prieš 
juos būtų išaiškinti ir taip, 
kaip ir Scottsboro jaunuo
liai, jie taptų išlaisvinti.

Tiek pavieniai piliečiai, 
tiek jų organizacijos yra 
raginami siųsti tokius rei
kalavimus gubernatoriui
John Battle į Richmond, 
Virginia. Pilietis.
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Taipgi birželio 4 d. įvy
ko pažangiųjų piknikas 

| Great Neck, N. Y. T|n, pa- 
jsidarbavus drg. P. Bečiui. 
i ir kitiems, aukų buvo su- 
| kelta $58.00. Great Necke 
aukojusių vardai:

Alex Genys • -$10.00
P. Bečys ............. 13.00
Adam Viniuka ...5.00
O. Lukauskienė .10.00
Juozas Ponaitis ....5.00
P. ir Eugenija Marcin
kevičiai •......... 5.00
A. Šimokaitis ....3.00
C. Kunigėiaas •.. • -1.00
M; Adomaitis ........1.00
V. Pranaitienė ..1.00
J. Baranauskas .....1.00
A. Bečienė ........... 1.00
Mike Lukman ....1.00 
An. Šidlauskas ...... 1.00
Mažame miestelyje — 

Great Necke —sukelta tiek 
daug paramos dienraščiui. 
Kur veikiama, ten ir atsie
kiama.

Per raštinę dovanų su
teikė šie asmenys:

Stasys Kuzmickas, 
Shenandoah, Pa....$5.00
K. Placenis,
E. Toledo, Ohio..... 3.00
A. Zasas, Ashburn-
ham, Mass............. 3.00
P. Sakant,
Paterson, N. J.......3.00
E. ir A. Žvingilai.
Jewett City, Conn..3.00
J. Barišauskas, 
Cambridge, Mass....3.00 
Alice Lideikis,
Great Neck, N. Y. 3.00
G. Balevičius,
Brooklyn, N. Y......2.00
B. Gumauskas,
Haverhill, Mass...2.00
F. Adukaitis,
Seltzer City, Pa.....1.00
I. Kartonas,
Tuchahoe, N. Y.....1.00
N. Dunaitis, •........... 50
Gražios paramos atplau

kė, puikus visuomenės su
sirūpinimas savo dienraš
čio išlaikymu! Varykime 
tuom pat tempu, kaip pra
dėjome ir savo dienraščio 
iždą atsteigsime.

Laisves Administracija

Daug Calif. Universiteto 
profesorių atsisako prisiekt 
prieš komunizmą

Berkeley, Calif. — 94 
aukšti Californijos Univer
siteto profesoriai (univer
siteto senato nariai) atsisa
kė prisiekt* “ištikimybe” 
prieš komunizmą.

Be to, 318 kitų universi
teto pareigūnų atmetė to-. 
kią priesaiką, kurios reika
lauja universiteto direkto
riai,



Lit€ ratu Rfi a 
shir file nos
DEMOKRATINĖS VENGRIJOS POETAI
40-taisiaias praėjusio amžiaus metais 

feodalinės Vengrijos, vilkusios ekonomi
nį ir politinį Austrijos imperijos jungą, 
literatūroje viešpatavo didikų globojama 
romantinė poezija, persisunkusi svetimo
mis įtakomis. 1842 metais į šią “litera
tūrą” audringai įsiveržia Šandoras Pe- 
tefi, prabilęs visai kitokiu balsu, visai 
kitomis temomis. Jis dainavo ne apie 
didikų protėvius, o apie savo pa
ties motiną, sulinkusią po sun
kiu, nepakeliamu skurdu, apie savo tė
vą, sunykusį smuklininką. Šandoras Pe- 
t-efi savo eilėraščiuose išdainuodavo liau
dies džiaugsmus ir sielvartus. Lyrikas 
Petefi drąsiai kalbėjo apie savo paties 
gyvenimą, nes jis puikiai žinojo, kad vi
sa tai, ką jis pergyvena, yra milionų 
vengrų liaudies sūnų ir dukrų jausmai: 
kančios, norai ir lūkesčiai. 1847 metais 
Petefi rašė savo bičiuliui poetui Janošui 
Araniui: “Tik valdovų nepasirink savo 
veikalų herojais, nes, žinai, jie visi vie
nodi: šunes, ir tiek.” 1849 m. liepos mėn. 
31 dieną Vengrijos nacionalinio vaduo
jamojo karo paskutinėse kautynėse, nar
siai grumdamasis su austriškais paver
gėjais, Šandoras Petefi žuvo, būdamas 
tik 26 metų, palikęs nemirtingą kūrybi
nį lobyną — apie 1000 eilėraščių, keletą 
poemų, romanų, apysakų, pjesių, dieno
raščių, palikęs tauriausią pavyzdį, kaip 
reikia gyventi savo liaudžiai, kaip reikia 
jai dirbti ir kovoti dėl jos laisvės, dėl de
mokratijos.

Petefi amžininkai: Janusas Garai, Jo- 
žefas Etvešas, Michai Tompa, Jonušas 
Aranis savo kūryboje toliau ’nesvyruoja
mai gynė tas idėjas, dėl kurių kovojo iki 
paskutinio atodūsio Šandoras Petefi.

Savo pirmtakų šaunias revoliucines 
tradicijas tęsia šių dienų demokratinės 
Vengrijos poetai.

Vienas talentingiausių demokratinės 
Vengrijos poetų yra senesniosios kartos 
rašytojas Zoltanas Zelkas—komunistas, 
pogrindžio kovos dalyvis. Jo kūryba dar 
Horti reakcijos laikais buvo skelbiama 
kairiojoje spaudoje.

Zoltanas Zelkas yra daugelio rinkinių 
autorius, 1948 m. išėjo jo knyga “Pasau
lio sukūrimas.” Zelkas grožisi nauju sa
vo tėviškės gyvenimu, kur taip nuosta
biai tvinkčioja darbo laimė. Ir šitam 
naujajam gyvenimui, kurį Vengrijai 
prieš penkerius metus atvėrė Tarybinė 
Armija-išvaduotoja, imperialistai grū
moja nauju karu, kėsindamiesi vėl vis
ką kraujo upėmis ir pelenais paversti. 
Poetas šaukia savo tautiečius budėti 
laisvės ir demokratijos sargyboje, stip
rinti savo protą ir rankas, nes tik tokiu 
būdu galima pažaboti niekšus.

Jožefas Fodoras, kaip ir Zoltanas Zel
kas, senesniosios kartos rašytojas. Jis gi
mė 1898 m. 1927 m. pasirodė pirmasis 
jo eilėraščių rinkinys, drąsiu balsu gy
nęs liaudies teises, iš karto patraukęs 
skaitytojų dėmesį. Fodoras dalyvavo 
Vengrijos proletariato kovoje. Išvadavus 
šalį, Fodoras tapo vienu aktyviausiųjų 
naujosios Vengrijos kultūros veikėju. 
Savo kūryboje jis išreiškia giliausius 
vengrų liaudies meilės ir pagarbos jaus
mus tarybiniams kariams, kurie savo 
gyvybės kaina išgelbėjo Vengrijos liaudį 
iš pražūties.

Žymus dabartinės Vengrijos poetas 
Djula Jeiješ parašė daug lyrinių eilėraš
čių ir poemų, kuriose jaudinančiai kal
ba apie liaudies laimėjimus pokariniais 
metais. Poetas ryškiai pavaizduoja nau
josios Vengrijos žemdirbių laimę nuo tos 
dienos, kai jie ėmė arti savo, o ne ma
gnatų laukus.

Demokratinės Vengrijos liter’atūroje 
iškilo ištisa plejada jaunų poetų. Tai 
žmonės, kurie betarpiškai dalyvauja 
kasdieninėje liaudies kovoje dėl socializ
mo. Jų kūrinių ritmą pagimdė staklių 
dūzgesys, traktorių gausmas, džiaugs
mingas vaikų juokas ... Jaunųjų poetų 
veikalų didvyriai yra žmonės, kurie šian
dien pasiekia puikius laimėjimus socia
listinio darbo fronte, kurie kuria dar 
laimingesnį Vengrijos gyvenimą.

Pagrindinis jaunosios kartos poetų 
kūrybos motyvas — tai džiaugsmingas 
vengrų tautos pavasaris, alsuojantis di
džiuliu darbo žmonių entuziazmu. Apie 
jį su taurių jausmu dainuoja poetas 
Laslo Benjaminas.

Poetas kupinas ryžtu žengti naujosios 
Vengrijos statytojų pirmosiose gretose. 
Viename savo kūrinių Benjaminas karto
ja visų pažangiųjų Vengrijos poetų šū-

Kovoj aš noriu būti vėliava, 
Darbe aš noriu būt ginklu.

Šitą šūkį prieš 100 metų iškėlė Šando
ras Petefi, kreipdamasis į vengrų tautą.

Tą pačią mintį kartoja ir kitas demo
kratinės Vengrijos poetas Peteris Kuc- 
ka. Peteris Kucka, nors dar visai jau
nas, buržuazinėje Vengrijoje išėjo skau
džią gyvenimo mokyklą. Iš pat mažens 
jam teko bernauti, plušėti druskos kasy
klose, pardavinėti laikraščius, skaldyti 
akmenis. 1944 m. lapkrityje Kucka mo
bilizavo į fašistinę kariuomenę, bet jau 
po mėnesio jis dezertyravo iš Horti ar
mijos, nusivesdamas kartu 13 savo 
draugų kareivių. Jis nenorėjo kariauti 
prieš Tarybų Sąjungą.

Pirmieji Kuckos eilėraščiai buvo iš
spausdinti 1947 m. Poetas gyvai atsilie
pia į pačius aktualiausius dabarties 
klausimus. Jo kūryboje darniai jungia
si aistringa publicistika su giliu lyriz
mu. Poetas su didele aistra kalba apie 
nuoširdžius broliokus tarybinių tautų ir 
Vengrijos santykius, kurie sudaro liau
dies demokratinių respublikų neįveikia
mumo pagrindą.

Didelio dėmesio susilaukė ir kito jau
no vengrų poeto Djulos Toto kūryba. 
Dar neturėdamas nė 18 metų, dėl savo 
politinių pažiūrų jis buvo priverstas 
slapstytis nuo fašistų. Tik išvadavus 
Vengriją, jaunuoliui atsirado sąlygos 
mokytis ir spausdinti savo eilėraščius. 
Kaip ir visi jaunieji poetai, Totas moko
si iš didžio revoliucionieriaus Petefi. 
Jis supranta, kad jo kova yra dalis ben
dros kovos visai darbo žmonijai išvaduo
ti. “Mano gimtinės šventėje kupini 
džiaugsmo mes jaučiame, kad, kovodami 
čia, grumiamės ir dėl Kinijos,” — rašo 
Djula Totas.

Ferencas Juchas — visų jauniausias 
Vengrijos poetas — jam tik 22 metai. 
Pirmieji jo eilėraščiai išspausdinti 
1947 m. Jaunuolis talentingai dainuoja 
apie naująjį gyvenimą, gimusį ji tėvy
nėje. Savo “Dainoje apie traktorių” po
etas su įkvėpimu vaizduoja naująjį Ven
grijos kaimą. K. Jurgutis.

Motin!
Jei tu, motin, auginai 
Dukrą vieną, arba tris, 
Ar visas lygiai mylėjo 
Tavoji širdis?

Ar tu lygiai auginai
Savo dukteris visas:.
Ar tik vieną tu mylėjai
Labiau už kitas?

Ar tu troškai gi visoms
Vien laimingos joms dalios: 
Ar neskyrei vienai dukrai, 
Tu širdies savos?

Argi džiaugsmą tik vienoj
Širdis tavo galėj’ rast?
Kaip motinos tokią širdį
Galima suprast!?

Ar netenka tau nūnai
Sielvartauti gi už tai,— 
Kad tu vieną dukrą savo 
“Rodos” užmiršai?

Bet ir toji “užmiršta”
Troško meilės, kaip ir ta,
Kuriai vien tik širdis tavo
Buvo paskirta!

Jei tu, motin, auginai
Dukrą vieną, arba tris
Kodėl skriaudą darė vienai
Tavoji širdis?! 1. Vienužis.

(Šis eilėraštis buvo skiriamas Mo
tinos Dienai, bet, per neapsižiūrėji
mą redakcijoje, jo išspausdinimas 
susivėlavo. Gerbiamo Vienužio atsi
prašome. — Laisves Red.)

Vladimiras Tregubovas

VAIKŲ KNYGOS
Kasmet TSR Sąjungoje knygos vai

kams leidžiamos milijoniniais tiražais. 
Svarbiausia vieta leidžiant vaiku litera
tūra užima Valstybine vaikų literatūros 
leidykla prie RTFSR Švietimo Ministe
rijos. Per pastaruosius 9 metus ši leidy
kla išleido daugiau kaip du tūkstančius 
Įvairių pavadinimu knygų, kurių ben
dras tiražas 150,674 tūkstančiai egzem
pliorių.

Tam, kad knyga būtų prieinama, ati
tiktu plačiausiosios vaikų auditorijos in
teresus, būtų patikimu padėjėju mokyk
loje ir šeimoje auklėjant vaiką ir paaug
lį, reikalingas nuolatinis, giliai apgalvo
tas tiriamasis darbas tarybinės vaikų 
literatūros vystymosi mokslinių pagrin
dų sukūrimo srityje.

Kaip tik tuo tikslu Maskvoje įsteigti 
Vaikų knygos namai. Jų gimimo data — 
1950 metų pradžia.

Namai užima eilę erdvių ir specialiai 
įrengtų patalpų viename iš didelių nau
jų pastatų Gorkio gatvėje — centrinėje 
tarybinės sostinės magistralėje.

Pagrindinis Vaikų knygos namų dar
bas sukoncentruotas dviejuose moksli
niuose kabinetuose: kabinete, studijuo
jančiame jaunųjų skaitytojų interesus, 
ir kabinete, atliekančiame plačią knygos 
propagandą vaikų bei mokyklų darbuo
tojų tarpe.

Kabinetų bendradarbiai •— dažni sve
čiai mokyklose. Čia, jaunųjų skaitytojų 
tarpe, jie stengiasi nustatyti kokia kny
ga ir kodėl ji patinka vaikams, kas vie
noje ar kitoje knygoje nepatenkina vai
kų auditoriją. Namų darbuotojai spren
džia ir sudėtingesnius uždavinius. Pa
vyzdžiui, kovo mėnesį Vaikų knygos na
mai ištyrė kokiu laipsniu vaikų literatū
ra, skirta TSR Sąjungos istorijai, pade
da 4-jų klasių mokiniams įsisavinti pro
gramą. 1

Prie Vaikų knygos namų kabineto 
jaunojo.skaitytojo poreikiams studijuoti 
yra skaitykla, kur dienos būvyje ateina 
šimtai Maskvos moksleivių. Jaunesnių 
klasių mokiniams skirta atskira salė— 
jauki, šviesi patalpa, kur stovi žemi ap
valūs stalai ir kiti specialūs baldai, pa
togūs mažučiams. Perskaitę šią ar aną 
knygą, vaikai pareiškia skaityklos dar
buotojams savo atsiliepimą apie ją. Pa
gal savo pageidavimą moksleiviai pa
reiškia savo nuomonę įvairiai: vieni per 
pasikalbėjimą, kiti — užpildo nedideles 
anketas; aukštesniųjų klasių mokiniai 
rašo recenzijas. Kartu su jaunųjų skai
tytojų atsiliepimų studijavimu, Namų 
darbuotojai atsižvelgia ir į nuomones 
apie vaikų knygas pedagogų, vaikų na
mų auklėtojų, tėvų, — visų tų, kas be
tarpiškai dalyvauja auklėjant jaunąją 
kartą. Medžiaga, kuri surenkama kabi
nete skaitytojui ištirti, leidyklai yra la
bai vertinga, nes sudarydama naujos li
teratūros leidimo planus, leidykla ja va
dovaujasi. Ta pat medžiaga teikia ne
įvertinamą pagalbą vaikų rašytojams.

— Man tai yra tiesiog lobynas, — pa
sakė mums rašytojas Levas Kasilis, su 
kuriuo mes susitikome Vaikų knygos na
muose, kur jis peržiūrėjo raštiškus jau
nųjų skaitytojų atsiliepimus jo knygai 
“Jaunesniojo sūnaus gatvė.” — Pakar
totinai išleidžiant apysaką, atsižvelgsiu 
į daugelį labai esminių mano mažųjų bi
čiulių -. skaitytojų pastabų.”

Antrąją Vaikų knygos namų svarbią 
darbo pusę sudaijo vaikų literatūros pro
paganda. Propagandos skyrius siste
mingai išleidžia vaikams spausdinamų 
knygų katalogus bei apozityvinius žiny
nus.

Mes peržiūrėjome ne vieną rūpestin
gai ir su meile išleistą brošiūrėlę, kur 
visos knygų naujovės, suskirstytos pa
gal skyrius, ir apie kiekvieną knygą iš
spausdintas atsiliepimas. Tuose žiny
nuose yra sąrašai knygų apie darbo 
žmones TSR Sąjungoje, mokyklų gyve
nimą, šalies geografiją, apie gyvūniją 
ir paukščius, mokslą ir techniką.

Vaikų knygos namų katalogai ir žiny
nai leidžiami masiniu tiražu (150—200 
tūkst. egzempliorių) ir išsiuntinėjami į 
visas mokyklas, vaikų klubus ir vaikų 
bibliotekas. Žinynai sudaromi tokiu bū
du, kad jais sugebėtų naudotis bet kuris 
mokinys, pradedant nuo antros klasės.

Pedagogams, vadovaujantiems užmo
kykliniam vaikų skaitymui, leidžiami 
specialūs katalogai, padedą mokytojui 
būti susipažinusiam ne tik su vaikų lite
ratūros naujovėmis, bet ir pasinaudoti 
jomis, kaip priemone einant mokslo pro-

NAMAI MASKVOJ
*

gramą.
Prie vaikų knygos propagandos kabi

neto yra nuolatinis lektorijus. Kelis kar
tus savaitėje čia įvairių klasių ’ mokslei
viams (kiekvienas amžius, atskirai), pe
dagogams ir tėvams skaitomos paskai
tos ir referatai įvairiomis temomis; pa
minėsime paskutiniąsias iš jų — “Gor
kis ir vaikų literatūra,” “Majakovskis 
— vaikams,” “Liaudies pasaka ir jos 
auklėjamoji reikšmė vaikui,” “Užmo
kyklinio skaitymo organizavimas.”

Neretai lektoriuje lankosi įžymūs vai
skų rašytojai. Apie savo kūrybą, apie sa- 
'v.o planus ateičiai moksleiviams pasako
jo Agnija Barto, Samuilas Maršakas, 
Aleksiejus Musatovas, Viera Smirnova 
ir daugelis kitų. Lektoriuje dažnai susi
renka plačiosios tarybinės visuomenės 
atstovai — pedagogai, literatai, liaudies 
švietimo, vaikų literatūros leidyklos dar-

(Tąsa ant 4-to puslapio)

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

Dirge of the Destitutes
(The excrement of Immoral Wealth)

Mid sorrow and strife we crawl through life, 
Mid filth and dirt we wallow:

Our sadness is plain as the falling rain;
And ignorance we must swallow.

We find no rest in this clayish nest
Which sage men term a planet:

Trampled reeds, we 'break, we bleed!
Our hell, oh, who could stand it?

We stumble in fog from the loathsome bog 
Of indescribable torments:

We nourish our brood on tainted food,
And cloth them in ragged garments.

I
We struggle, we plod, under the rod

Of dehumanizing labor:
We’re plundered and beat like ripened wheat, 

While- we’re taught to love our neighbor.
We’re tied to the rope of a mystical hope, 

We dream of gods in heaven:
To keep our hearts stout when years fade out 

Like a gamblers lucky seven.
And ever the same in freedom’s name

We pledge our sons to glory:
While all of our lives in man made hives, 

We live a nightmarish story.
( We victims of hate, (when will it abate?) 

Have pleaded down through the ages:
Institute Rights, assassinate plights, 

Progress to noblier stages!
But what do they care those tyrants who wear 

Fine silks and furs and tinsels:
They’re busy with style! enraptured by guile! 

And look upon us as minstrels.
They sit in repose, sniff at a rose,

Enjoying the wine of good living:
We sit in dispair, pull at our hair, 

And disdain the doles they pride giving.
They smirk in the fire of greedy desire, 

Forging huge plots and treeasures:
We garner and heap and all we reap, 

Are mocking, dolorous measures..
Oh, isn’t it plain, that here on this main 

Of war and strife and dissension:
The suffering massed is always by-passed, 

And never warrants attention. .
Oh, isn’t it wrong that for so long, 

Evil has governed madly?
Why must it prevail this smashing hail?

When will we shed our tears gladly?
Sam. Lukas.

LIET. VALST. DRAMOS TEATRO 
RŪMŲ REKONSTRUKCIJA

Vilnius. — Sparčiai vykdoma ir šiais 
metais bus užbaigta LTSR Valstybinio 
dramos teatro rūmų rekonstrukcija. Tai 
trečias teatro pastatas, kuris pokariniu 
laikotarpiu atstatomas mūsų sostinėje. 
Žymiai išplečiami teatro fojė, bufetas, 
rūmai ir scena telefonizuojami ir radio
fikuojami.

Rimti patobulinimo darbai atlikti ir 
konstruojant teatro sceną. Teatro pasta
tymo dalies vedėjas Dobkevičius pasiūlė 
įrengti slankiojančią sceną, kuri žymiai 
palengvins kolektyvo darbą spektaklių 
metu.- Novatoriškas drg. Dobkevičiaus 
pasiūlymas buvo apsvarstytas Maskvos 
teatrų statybos bei projektavimo specia
listų ir pripažintas įgyvendinamu. Arti
miausiu metu numatoma baigti teatro 
rekonstrukcijos darbus ir nuo rudens se
zono dramos teatro spektaklius ruošti 
naujose patalpose. x V. Leonaitis.

Lietuvos Laukuose

KLAIPEDA, kovo 4 d.— 
Klaipėdos tresto tarybiniai 
ūkiai pradėjo atrankinį arimą 
ir rudens arimo akėjimą. Eke
tės tarybinio ūkio traktorinin
kas Nikolajus Smoliakovas 
nuo pirmųjų laukų darbų die
nų viršija dienos užduotį 20- 
30 procentų.

Sparčiai tręšiami žiemken- 
čiai. Mineralinėmis trąšomis 
jau patręštas 1,500 hektarų 
plotas. Priekulės, Dumpių, 
Eketės tarybinių ūkių kolek
tyvai pradėjo tręšti daugia
metes žoles bei natūralias 
pievas.

UTENA, kovo 4 d.—-“Per
galės” kolūkis šiais metais 
įveda žalieninę sėjomainą. 
Todėl čia daug dėmesio ski
riama daugiamečių žolių sė
jai. Per pirmąsias dvi dar
bo laukuose dienas kolūkie
čiai apsėjo dobilais 12 hek
tarų. Daugiamečių žolių pa
sėlių plotas kolūkyje šiais me
tais palyginti su praėjusiais 
metais padidės tris kartus.

Dobilai sėkmingai sėjami 
taip pat “Jaunosios Gvardi
jos,” “Pirmyn” ir daugelyje 
kitų kolūkių.

PANEVĖŽYS, kovo 4 d.— 
Panevėžio MTS mechanizato
riai atliko bandomąją išvyką 
į laukus. Į Karolio Požėlos 

. vardo kolūkį išvažiavo nese
niai gauti nauji traktoriai 
Tb-54. Komjaunimo-jaunimo 
brigados brigadininkas Povi
lonis per dieną suarė 10 hek
tarų .

Artimiausiomis dienomis vi
si MTS traktoriai pradės 
dirbti kolūkių laukuose.

Vyriausybės Paskatinti
KĖDAINIAI, kovo 4 d. — 

Sparčiais tempais vyksta pa
siruošimas pavasario laukų 
darbams Gudžiūnų valsčiujė* 
Daugelis valsčiaus kolūkių 
jau sudarė sėklos fondus, sė
klą išvalė ir patikrino jos 
daigumą, baigiamas remon
tuoti žemės ūkio inventorius.

Ruošiantis pavasario sėjai, 
valsčiuje pirmauja “Pirmyn j 
komunizmą,” “Artojo,” “Vie
nybės” ir Vinco Kapsuko var
do kolūkiai, šie kolūkiai pir
mieji valsčiuje visiškai užbai
gė pasiruošti pavasario sėjai.

“Naujojo Kelio” Kolūkyje

RASEINIAI, kovo 4 d.— 
Girkalnio valsčiaus “Naujojo 
kelio” kolūkio nariai jau per
nai pasėjo ir išaugino žymius 
kiekius įvairių kultūrų veisli
nės sėklos. Todėl kolūkis tu
ri visas galimybes pereiti šiais 
metais prie ištisinių veislinių 
pasėlių.

Veislinės sėklos fondams pa
didinti kolūkis dalį sėklos įsi
gijo iš Dotnuvos selekcijos 
stoties. Dar žiemos metu bu
vo iš ten parsigabenta 1,600 
kg “Gražučių” veislės vasari
nių kviečių, “Auksinių” veis- 

. lės miežių ir didelis kiekis 
“Girūnių” veislės avižų.

“Naujojo kelio” kolūkis 
sėkmingai vjrkdo trimečio pla
ną visuomeninei produktyviai 
gyvulininkystei išvystyti. Kol
ūkyje sukurtos visos keturios 
produktyviosios gyvu linin- 
kystės fermos. Jos nuolat pa
pildomos veisliniais gyvuliais.

Kolūkio valdyba siekia už
tikrinti tvirtą pašarų bazę. 
Tuo reikalu 1950 ,m. kolūkio 
gamybiniame plane numatyta 
apsėti 86 ha plotą dobilais, 
neskaitant 65 ha pereitų me
tų daugiamečių žolių įsėlių.

V. Jocius.

Tik Aukštos Kokybės Sviestas

UTENA, bal. 18 d.—Utenos* 
sviesto gamybos įmonės ko
lektyvas, stodamas į gegužinę 
stachanovinę sargybą, įsipar
eigojo iki balandžio 20 d. 
įvykdyti keturių mėnesių ga
mybos planą ir duoti tik aukš
tos kokybės sviestą.

3 pus!.—-Laisve (Liberty, Lith. Daily)—šešt., Birželio 10, 1950
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I. S. Turgenevas

Kelione į pagirį
(Pabaiga)

jei

de-ravau aš. “Pažemiais
pakartojo Kondratas. 

račiau, nors degė ir paže
miais, vis dėlto gaisras da
rė savo: kiškiai kažkaip 
netvarkingai bėgiojo pir
myn ir atgal, be jokio rei
kalo, grįždami arčiau prie 
ugnies; paukščiai patekda
vo į dūmus ir sukdavosi, 
arkliai dairėsi ir prunkštė, 
patsai miškas tartum gau
dė, bet ir žmogui dėl dvel
kiančio į veidą karščio da
rėsi nejauku...

— Ko čia žiūrėti! — pa
sakė staiga už mano nuga-

ir aiškią, 
dar paslaptingą, 
Tylus ir ramus sudvasini
mas, pojūčių ir jėgų savi
tvarda ir neskubumas, svei
katos pusiausvyra kiekvie
noje atskiroje būtybėje — 
štai josios pagrindas, jo
sios nekeičiamas įstatymas, 
štai kuo ji remiasi ir laiko
si. Visa, kas prašoksima tą 
lygį aukštyn ar žemyn, — 
vistiek, visa tai, kaip ne
reikalinga, yra 
lauk. Daugeli: 
miršta, pažinę
čius pusiausvyrą 
džiaugsmus;, sergąs žvėris 
lenda į tankmę ir ten nu
nyksta vienas: jis tartum 
jaučia, kad jau ųebeturi 
teises nei matyti visiems 
bendros saulės, nei kvėpuo
ti laisvu oru; jis nebeturi 
teisės gyventi; o žmogus, 
kuriam dėl jo paties ar dėl 
kitų kaltės bloga pasauly
je, privalo nors mokėti ty-

nors daugeliui 
prasmę.

išmetama 
vabzdžių 

griaunan- 
meilės

ATYDAI VYKSTANČIU Į KANADĄ

— Miškas. Reikia šuva- 
ryti žmones, antraip, 
pasisuks į Trosną...

Valstietis ėmė tampyti 
alkūnes ir mušti kulnimis 
arklio šonus... Kuinas pasi
leido šuoliais.

Kondratas taip pat ėmė 
varyti savo porą. Mes va
žiavome tiesiai dūmų link, 
kurie skleidėsi vis plačiau 
ir plačiau; vietomis jie 
ūmai pajuosdavo ir aukš
tai iškildavo. Juo arčiau 
mes buvome, juo dūmų 
bruožai darėsi neaiškesni;
netrukus oras pasidarė pil-| 
kas, stipriai pakvipo degė
siais, ir štai, tarp medžių, 
keistai ir šiurpiai judėda
mi saulėje, pasirodė pir
mieji blyškiai raudoni 
liepsnos liežuviai.

.— Na, dėkui dievui, — 
pastebėjo Kondratas, • 
dos, dega pažemiais.

— Kaip ?
— Pažemiais, ugnis 

mes paviršium bėga, 
su požemine ugnimi 
sunku susidoroti. Ką 
padarysi, jei žemė per visą 
aršiną dega? Vienintelis 
išganymas — kask grio
vius, bet ar tat lengva. O 
jei pažemiais — tai nieko. 
Tiktai 
saįusus 
Miškui 
Oi, vis 
pakilo!

Mes privažiavome beveik 
prie pat gaisro ribos. Aš 
išlipau ir nuėjau jam prie
šais. Tai nebuvo nei pavo
jinga, nei sunku. Ugnis bė- 
go retu pušynu prieš vėją; 
ji slinko kreiva linija arba, 
tiksliau tariant, ištisa dan
tyta atgal užlenktų liežu
vių siena. Vėjas blaškė dū
mus. Kondratas pasakė 
tiesą: tai iš tikrųjų buvo 
pažemio gaisras, kuris tik 
skuto žolę ir nesiplėsda- 
mas ėjo toliau, palikdamas 
juodą ir rūkstantį, tačiau 
net nerusenantį pėdsaką. 
Tiesa, kartais ten, kur ug
niai pasitaikydavo duobė, 
pilna sausų šakų ir žagarų, 
ji, ūmai ir kažkaip ypatin
gai šiurpiai staugdama, 
pakildavo ilgomis, banguo
jančiomis kasomis, bet 
greitai susmukdavo ir vėl 
bėgdavo pirmyn, truputi 
tratėdama ir šnypšdama. 
Aš net pastebėjau ne sykį, 
kad ugnies apsuptas ąžuo
lo krūmas su sausais, pa
kibusiais 
paliestas, 
truputį 
sipažįstu, 
rasti, kodėl sausi lapai ne-j šono į kitą ir plezdeno pa- 
užsidegdavo. Kondratas | keltais sparneliais... štai ir 
man paaiškino, kad jei< de- viskas. Žiūrint į ją, man 

vadinasi, staiga pasirodė, kad aš su- 
“Betjuk pratau gamtos 

Ugnis vis ta pati”, priešta-i supratau jos

— Bet kai)) pravažiuoti?
— paklausė Kondratas.

— Suk į kairę, per iš
džiūvusią pelkę — prava
žiuosime.

Kiekvieną vasarą daugybe 
Jungtinių Valstijų piliečių, 
nemažai jų tarpe ir lietuvių, 
vyksta į Kanadą vakacijoms. 
Ir daugelis važiuoja automo
biliais pro Niagara Falls, tą 
g ra ž ų j į v an d e n p u o 1 į.

Pervažiavus per Niagara 
Falls tiltą, atsiradus Kanados 
pusėje, kelione atliksite gra
žiu vieškeliu No. 8 linkui 
Hamiltono. Visai netoli Ha
miltono miesto yra vieškelis 
Į dešinę, per galą didžiulio 
Ontario ežero, kad aplenkti 
Hamiltoną. Turistai, kurie 
skubinasi į Kanados* gilumą, 
tai ir važiuoja tuo keliu.

Bet bendrai turistai, kurie 
vyksta į Kanadą, kad ją pa
matyti,
toną, kad pamatyti šį 
didelį industrinį miestą, 
gi ir 
jeigu jos ir jos miestų neno
rėtume pamatyti!

Apsilankius Hamilton mies
te, reikalinga susipažinti su 
vietos lietuviais. O tą galima 
geriausiai ir parankiausiai pa
daryti, tai apsistojant pas 
Ch. Pampalas, jo Union Cof
fee Shop valgykloje, 387 
Sherman Ave. N°rth. Čia ra
site gražų lietuviškai paga
minto maisto pasirinkimą, 
malonų pasitikimą ir turėsite 
progą susipažinti su šios ko- 
1 on i j os progresyvi ais
viais, kurie artimai 
Susirasti Pampai ų 
yra nesunku, nes
Avė. plačiai žinoma, tik rei
kia dar nepamiršti, kad North 
pusėj.

Apie 40 mylių atstume 
Hamiltono yra didmiestis 
r on to.
ronto eina jau net trys vieš
keliai.
įrio ežero; No.
įsus, kiek toliau nuo’ ežero, o 
Queen Elizabeth Way tarpe 
šių dviejų kelių. No. 2 ir No. 
5 eina per miestelius, pedi-

' delius, o jau karalienės'Šneš-

tai važiuoja j Hamil- 
gana 
Kam

važiuojamo

Mes pasukome į kairę ir 1 
pravažiavome, nors kar-

Grand Rapids, Mich9

Lietuviai Turės
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V 
ė*

esąs
ta
perši organizacija yra laisva 

ir nepriklausoma. Ji nėra da
lis kurios bent kitos organiza
cijos. Taip ir turėtų būti vi
suomet.
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kelis—veik tik per laukus.
Toronto mieste išeina jau 

19-ti motai kanadiečių pro
gresyvių lietuvių savaitraštis 
Liaudies Balsas. T o r o n t o 
mieste yra ir didelė lietuvių 
kolonija. Susitikti parankiau
siai Sūnų ir Dukterų Svetai
nėje. kuri yra 4 60 Claremont 
St. čia visada rasite apsčiai 
lietuvių. čia susitiksite ir 
Liaudies Balso redaktorių Jo
ną Ylą, gaspadorių Kostą Ki- 
likevičių, raidžių rinkėją ir 
daugelį kartų apsilankiusį 
Jungtinėse Valstijose Zigmą 
Janauską ir kitus Lietuvių 
Literatūros Draugijos, Sūnų 
ir Dukterų Draugystės, vieti
nio choro veikėjus. Beje
route Liaudies Balso metinis 
piknikas įvyks 6 d. rugpjūčio.

Toronto mieste jau yra ir 
pažangių biznierių, bet apie 
juos sužinosite iš Liaudies 
Balse telpančių skelbimų.

Čia noriu tik prisiminti apie 
J. Barchas viešbutį, kuris 
randasi Wallaceburg mieste
lyj, Wallaceburg Hotel. Bar
chai — tai seniai pažįstami 
no vien Toronto, bet ir pla
čiau lietuviams.

Apie Montrealio didmiestį, 
didžiausią lietuvių koloniją 
Kanadoje, teks kada nors 
prie progos vėliau parašyti.

D. M. š.

Klubas buvo sumanęs par
sikviesti chicagiečius aktorius 
suvaidinti R. Mfzaros teatralį 
kūrinį “Nesusipratimas.” Per
statymas turėjo įvykti 13 die
ną gegužės. Ta pačia proga 
būtų įvykęs motinų dienos mi
nėjimas. Tačiau, kas tai pa
leido piktus gandus, kad di
pukai pikietuos parengimą, 
nors jokių tikrų įrodymų tam 
nebuvo. ' Tai baimė padarė 
ne gerą, bet blogą. Sūnų ir 
Dukterų Draugijos valdyba 
atsakė svetainę ir parengimas 
neįvyko. Progresyviai lietu
viai mano, kad valdyba posi- 
clgg negerai. Na, tai kas, kad 
dipukai ir būtų pikietavę sa
lę? Kur tik kituose miestuo
se įvyko pikietavimai, ten pa
tys pikietūotojai padarė sau 
gėdą, šiandien apie tuos pi- 
kietavimus beliko tik neska
nūs prisiminimai — Chicagoj, 
New Yorke, Detroite ir Cle- 
velandc.

Kada 30 d. gegužės, va
kare, L. Prūseika kalbėjo 
Lietuvių Literatūros Draugi
jos vietinės kuopos susirinki
me apie mūsų spaudą ir Li
teratūros Draugijos istoriją ir 
darbus, susirink i m an buvo at
vykęs ir dipukų būrelis, bet 
jie užsilaikė ramiai, jokių 
skandalų nekėlė, tik statė 
klausimus. Buvo ginčų,, bet 
nebuvo skandalų ir riaušių.

Veikalas “Nesusipratimas” 
atvaizduoja dabartinę tikro
vę. Buvo paleista gandų, 
kad tas veikalas būk 
priešvaldiškas. Teisybės 
me tvirtinime nėra nei 
aguonos grūdelį.

colno pasakytą kalbą Gettys
burg© kapinyne, kur pabrė
žiam^ principas žmonių lygy
bės. Prūseika priminė, kad 
Laisvas Lietuvių Kapinynas, 
sukurtas 1917 metais, buvo 
atsakymas religiniams fanati
kams, kurie nepripažino są
žinės laisvės, kupie niekino 
netikinčius žmones.
’ Kapinyne palaidota 185 lie
tuviai. Pastaruoju laiku' čia 
palaidotas Pins Kijduskas ir 
Karolis Rasikas, seniau daug 
darbavęsis vietos lietuvių tar
pe. Apie jų asmenybę bus 
parašyta skyrium.

Aukų kapinių pagražini
mui surinkta $40.

Kapinyno reikalui ruošia
mas parengimas. C. Žilinskas 
dovanojo brangų smuiką ver- 

To- tės $200. Jau dabar smar
kiai platinami tikietai. Dau
giausia tikietų išplatino An
drius Adomaitis.

L. Prūsęikos kalba patiko 
visiems, kurie susirinko į ka
pines. čia reikia pažymėti, 
kad kalbėtojas užakcentavo 
ir būtiną reikalingumą išlai
kyti pasaulinę taiką.ką gi tu, Jegorai!

, Kondra
tas, kuris jau spėjo įsitai
syti ratuose ir dabar, sklai
dydamas jas, žaidė vadžio
mis. — Eik, sėsk. Ko taip 
susimąstęs? Ar vis apie 
karvę?

— Apie karvę? Apie ko
kią karvę? — pakartojau 
aš ir pažiūrėjau į Jegorą: 
ramus ir rimtas, kaip vi
suomet, jis, atrodė, iš tik
rųjų buvo susimąstęs ir 
žiūrėjo kažkur į tolį, į jau 
bepradedančius temti lau
kus.

— Argi jūs nežinote? — 
paklausė Kondratas. 
Jam šiąnakt- paskutinė 
v ė nugaišo. Nesiseka 
— ką gi padarysi?! .

Jegoras tylėdamas 
sėdo ratuose, ir mes 
žiavome. “Šis moka 
kušti”, pagalvojau.

—ro-1 tais sunkoka būdavo ir ar- — sušuko staiga

z e-

tai 
čia

žolę nusvilins ir 
lapus sudegins! 

dėl to dar geriau, 
dėlto, žiūrėk, kaip

lapais likdavo ne
tik iš apačios jį 

apsvilindavo. Pri- 
negalejau sup-

ga pažemiais, 
Ugnis nepikta.”

sie- 
girios;

išdžiūvusių samanų, 
violetinių piktdaigių, 
minkštų kelio dulkių, 
plonų kamienų ir šva- 
jaunų beržų lapelių

, kliams, ir ratams.
Visą dieną mes išsitrau

kėme po Degėsius. Į pava
karį (dangus dar neraudo 
nuo saulėlydžio, bet me
džių šešėliai jau buvo nu
tįsę — ilgi ir nejudrūs, ir 
žolėje buvo jaučiama vėsu
ma, kaip esti prieš rasą) 
aš atsiguliau ant kelio ne
toli ratu, i kuriuos Kond
ratas neskubėdamas kinkė 
priėdusius arklius, ir atsi
miniau savo vakarykščias 
nelinksmas svajones. Ap
linkui buvo taip tylu, kaip 
ir vakar, bet nebuvo 
la slegiančios pušų 
ant 
ant 
ant 

j ant 
rių
skleidėsi ryški ir romi jau 
nebekaitrios ir neaukštos 
saulės šviesa. Visa ilsėjosi, 
nugrimzdę į raminančią 
vėsumą; dar niekas nebu
vo užmigęs, bet jau visi 

j buvOi pasiruošę gaivinan
čiam vakaro ir nakties po- 
• ilsini. Atrodė, viskas sakė 
žmogui: “Pasilsėk, broli: 
kvėpuok lengvai ir nesisie
lok prieš artimą miegą.” 
Aš pakėliau galvą ir pama
čiau pačiame plonos šakos 
gale vieną tų didžiųjų musių 
deimanto galvele, ilgu lie
meniu ir . keturiais perma
tomais sparnais, kurias pa
maivos prancūzai tituluoja 
“merginomis”, o mūsų 
stačiokiškė liaudis praminė 
“naščiais”. Ilgai, daugiau 
kaip valandą, neatitrau
kiau aš nuo jos akių. Sau
lės kiaurai iškepinta, ji ne
sijudino, tik retkarčiais
sukinėjo galvelę iš vieno

gyvenimą, 
neabejotiną

kar- 
jam

atsi- 
nuva- 
nesis-

lietu- 
gy vena, 

valgyklą 
Sherman

Nuo Hamiltono Į

nuo
To-

No. 2 prie pat Onta- 
naujas, be

KELIONES ĮSPŪDŽIAI

Kelionė sekėsi labai 
Vieškelį pasirinkome, 

niekad nebuvome va-

Jacksonville, Fla., apleido
me gegužes 26 dieną. Pirmą 
dieną mūsų mašina įpešė 620 
mylių, 
gerai, 
kuriuo
žiavę, tai yra Route 301. Pir
mą naktį apsinakvojome Em
poria, Va., kaimely.}, pasimo- 
kėdami už kabiną $4. Ant 
rytojaus, pravažiavus Rich
mond, Va., miestą, vieškelis 
gana šaunus ir tiesus, su daug 
kalnelių. Ap*g 8-tą valandą 
ryto mūsų mašina taisyklin
gai riedėjo po 55 mylias į va
landą, ir staigiai pastebėjome 
iš už kalnelio atbėgančias dvi 
mašinas, kurias trečioji 
na iš užpakalio lenkė, 
no moteris sukliko: 
na ant mūs lekia! Tai
sekundė laiko apsigalvojimui 

pasiutėlis 
mašinos, 

aš šoviau 
pievą de- 
spėjo nu

brėžti mano duris ir sužalojo 
užpakalinį sparną. Jeigu ne
būčiau pabėgęs į pievą, tai jis

maši-
Ma-

Maši-
buvo

nuo mirties. Tas 
metėsi ant antros 
kurią jis lenke, o 
per mažą revuką į 
šinėj. Tačiau jis

VAIKŲ KNYGOS NAMAI 
MASKVOJ

(Tąsa nuo 3-Čio dus.)
Jie apsvarsto naujas knygas 
o kai kurias — dar prieš iš- 
jas iš spaudos. Didelę pagalbą

buotojai.
vaikapis, 
leidžiant
propaguojant vaikų knygą Namams tei
kia jų muziejus. Čia stenduose surinkti 
pavyzdžiai vaikų knygų, išleistų Tarybų 
Šalyje per paskutinius metus. Muzie
jaus ekspozicija visą laiką papildoma ir 
atnaujinama. Namams privaloma tvar
ka siunčiama keli egzemplioriai visų 
TSR Sąjungoje leidžiamų vaikų knygų.

* Kiekvienai naujai knygai, išeinančiai 
iš spaudos, jaunieji skaitytojai siunčia 
^leidyklai savo atsiliepimus. Tuos laiškus 

* — o jų kas mėnesį ateina tūkstančiai,— 
Įdėmiai studijuojama Vaikų knygos na- 
jnuose. Bendra taisykle, laiškuose yra ir 
temų naujų knygų, kurias vaikas prašo 
trtimiausiame laike išleisti. ,
( Skyrium imant tarybiniai vaikai

prašo padidinti kiekį literatūros, pasa
kojančios apie didžiųjų tarybinės liau
dies vadu V. I. Lenino ir J. V. Stalino 
gyvenimą ir veiklą, knygų, supažindi
nančių moksleivius su TSR Sąjungos 
tautų kuriamuoju darbu, su socializmo 
šalies miestais, gamyklomis, 
ir naujomis statybomis.

fabrikais 
ir naujomis* statybomis. Vaikai nori 
kiek galima daugiau žinoti apie tarybi
nių darbininkų, kolūkiečių, lakūnų, jū
rininkų, mokslininkų, sportininkų gyve
nimą. Didžiulis yra tarybinių jaunųjų 
skaitytojų susidomėjimas knygomis apie 
liaudies demokratijos šalis. Gauta daug 
pareikalavimų kūriniams apie didįjį 
TSR Sąjungos bičiulį—revoliucingą Ki
niją. Leidykla atsižvelgia į visus tuos 
prašymus sudarydama savo planus.

Plačioji tarybinė visuomenė visaip 
padeda Vaikų knygos namams jų darbe, 
turinčiame didelę reikšmę toliau geri
nant vaikų literatūros leidimą Tarybų 
šalyje.-.

būtų smogęs į mūsų mašiną. 
Negalima nei įsivaizdinti, ko
kia tragedija būtų įvykusi! 
Antroj mašinoj tas patrakę- 
lis sužalojo visai jauną gydy
toją Harry D. Baerustein, 
kuris su žmona vyko šven
tėms iš Baltimorės.

Aksidento kaltininkas, Fred 
B. Lisenby, iš Paterson, N. J., 
24 metų, su jauna žmona gal
votrūkčiais lėkė nauja mašina 
savo motiną aplankyt. Ant 
vieškelio buvo pravestos dvi 
baltos linijos, kurios reiškia, 
kad ten nevalia' nieko lenkti. 
Taigi, ant karto buvo suža
lotos trys mašinos. Trys po
ros žmonių nebuvo sužaloti, 
bot mes visi šeši — trys mo
terys ir tr'ys vyrai—jautėmės 
ne savo kailyje. Pastebėjom, 
kad visiems lūpos ir rankos 
virpėjo. Gražiai, be barnių, 
užsižymėjome vieni kitiradre- 
sus ir džiaugėmės, kad nei 
vienam nereikės eiti į ligo
ninę. Savo mašiną pasitaisė
me, lėšavo $47. Sakė, kad 
apdraudos kompanija užmo
kės (?).

Be jo laime, kad policija 
neužklupo — būtų buvęs nu
baustas už netaisyklingą va
žiavimą.

Apsistojome Easton, Fa. Už 
dienos susitikome kirpykloj 
su draugu P. Vasiliausku, tai 
yra su vaiski n is kapsas nuo 
Vištyčio, kuris pasimokė.}o už 
Laisvę $7 ir paaukojo $1 ma
šinų pašmeravimui. Ačiū tau, 
drauge!

Birželio 4 buvome užprašy
ti past Tilvikus ant pietų ir 
pas Joną Lūšį ant vakarienės. 
Daug pasikalbėjome • apie sau
lėtą Floridą ir kitas svieto 
marnastis. šiuos žodžius ra
šau pas draugus Vogonius, 
Phil adei ph i joj. Sekanti ke
lione bus į Laisvės pikniką, 
liepos 2 dieną, Clinton Parke, 
Maspethe. Ta proga mano
me pasinąatyti su daugeliu 
draugų V. J. Stankus.

dyba susideda iš sekamų as
menų :

Pirmininkas — A. Warnas,
Sekretorius—J. švedas,
Iždininkas—J. Arminas.
Trustisai: Warniene, Šve

dienė, Jankauskienė, A. Ado
maitis, J. Ružinskas, S. Mo
tiejais.

Ižde yra $700. Narių—

ĮVAIRIOS NAUJIENOS
Memorialėj Dienoj Laisvam 

Lietuvių Kapinyne susirinko 
būrys vietos lietuvių pagerb
ti žuvusius už šios šalies lais
vę ir prisiminti savo gimines 
ir draugus, kurio palaidoti 
šiame kapinyne. Įžangos žo
dį tarė pirmininkas Alfonsas 
Warnas.

Leonas Prūseika pasakė ati
tinkamą tai dienai kalbą. Jis 
kalbėjo apie Jurgio Wash in g- 
tono vadovaujamą revoliucinį 
karą, apie Lincoln© kovas. 
Ta proga Prūseika citavo Lin-

Motiny Klubas
Motinų Klubas susiorgani

zavo karo motu. Klubas dir
bo tikrai patriotinį darbą. 
Klubo narės už tai buvo ir 
tebėra gerbiamos.

šiuo metu Motinų Klubas 
turi virš 30 narių.

Klubo pirmininkė yra, O. 
Daukšienė, raštininkė Petro
nė Gasperienė, iždininkė K.

Už kelių savaičių po
748 W. Leonard St. atsidarys 
lietuviška vaistinė. Vaistinės 
atidarymu rūpinasi A. Skrip
ka. Jo sūnus Vktoras yra 
baigęs vaistininko - mokslą. 
Šiuo tarpu jisai darbuojasi 
tūloj vaistinėj miestelyj Zee- 
land.

Viktoras yra sumanus žmo
gus. , Reikia pridurti, kad ji
sai turėjo didelių patyrimų 

(Tasa ant 5 pusi.)

LAISVES PIKNIKAS
Įvyks Sekmadienį

LIEPOS 2 JULY
1950

Prasidės 1-nrą valandą po pietų

Bus Klaščiaus

CLINTON PARK
Betts ir Maspeth Avės. 

Maspeth, L. I., N. Y.

Kadangi tuom tarpu įvyksta LDS seimas Brooklyne, tai 
bus daug svečių iš kitų miestų. Suvažiuos viršaus 200 de
legatų iš daugelio miestų. Būkite piknike ir susipažinki
te su jais.

George Kazakevičiaus Orkestras
gros įvairius muzikos kavalkus šokiams

Brooklyno Aido Choras, diriguojant Geo. Kazakevičiui duos gražią 
dainų programą. Būtinai išgirskite jį.

Programa 
prasidės 

5 valandą 
po pietų

Įžanga
75 centai 

taksai 
įskaityti

Muzika 
nuo 6-tos 
valandos 
po pietų

Nepamirškite pakviesti į šį pikniką savo draugus ir kaimynus. Atsilankę 
į pikniką, jie bus jums dėkingi už pakvietimą. Nes jie čia turės sau malo- 
lonaus pasitenkinimo. Laikas jau trumpas, tad rengkites patys ir primin- 

, kite kitiems, kad jau laikas viskuom apsirūpinti piknikui. Norime priminti 
ir tą, kad piknikas įvyksta didžiosios Liepos 4-tos šventes savaitėje. Po pik
niko nebus dirbama. Puiki proga poilsiui. PIKNIKO KOMISIJA
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DETROIT, MICH
palaidojom Joną Rudzevičių

* Gegužės 20 d. įvyko Jono 
Rudzevičiaus laidotuves, 
dotuvėmis rūpinosi J. 
Klimavičiai. 
liko 
Brazis, 
daug. Gi 
bai daug-

T.ai- 
rūpinosi J. ir A.

Patarnavimą at
leidot u vių direktorius 

Lydėtojų buvo labai ! 
Mių taip pat buvo la- !

gas, darbštus ir progresyvus.
Klimavičiai taria širdingą 

ačiū visiems, kurie dalyvavo 
laidotuvėse, kurie prisiuntė 
gelių, ir karst nėšiams, tai p pat 
ir kalbėjusioms prie karsto S. 
Musytei ir L. Prūsoikai.

Dalyvis.

abelna senatvės pensija di
džiumoje mokama tik sulau
kus 65 metų amžiaus, tad ap
draudos firmos ir pasimojo 
pravesti kampaniją prieš virš 
60 meti] darbininkus, kad su
taupius sau jų pensijas.

LAIŠKAS APIE WORCESTER10 
LIETUVIUS IR DIPUKUS

kalbėjo

Nujaučia šlykštu Vaju r 
Prieš Senus Darbininkus

Masytė. gražiai apibūdinda 
ma velionio gyvenimą. T

Detroito darbininkai visai 
įstebėjo, kada vietinė Dar-

Detroit 
Tool 
CIO) 
Orrin 
sime

J. Rudzevičius gimė netur
tingoj šeimoj 1887 m. Balta
rusiu kaime, šakiu apskrityje, 
netoli Šešupės krantų. Ame
rikon atvyko 1910 m., i še- 
nadorį, kur dirbo mamose, o 
vėliau apsigyveno Detroite. 
Amerikoj pramoko skaityti- 
rašyti. Buvo labai gabus žmo
gus ir mylėjo ir rėmė darbi
ninkišką spaudą. Jis neuž
miršo jos ir savo palikime. 
Savo pažiūromis visuomet bu
vo progresyvus. Ilgą laiką iš-

I dos firmų kampaniją prieš 
i samdymą darbininku virš 60 
j metų statybos industrijoj. 
Daugeliui tai seną istorija.

The American Casualty Co.

sulaukus 45 
apie 60 me- 

num atėmė, 
kompanijos

bos k on t ra k toriams 
laiškus su sekamom 
dacijom:

“Primename, kai

Grand Rapids, Michnuoliams— karo veteranams! 
Pasipiktinimas prieš hitleri- 
ninkų-dipukų elgesį didelis, 
kaip tarpe lietuvių, taip ir 
kitų tautų.

Pereitą savaitę į Worceste- 
rį vėl atvyko dipukų grupe, 
jų tarpe ir didelių “profeso
rių.” Tai blofininkai! Visas 
svietas žino, kad Lietuva ne
didelė šalis, buvo be stambios 
industrijos, su atsilikusiu že
mės apdirbimu, o dabar di
pukai, tai “profesoriai,” tai 
“garsūs inžinieriai,” “dakta
rai,” “diplomatai,” išeitų, kad 
smetoniška Lietuva, tai buvo 
ne kas kitas, kaip tokių dide
lių asabų aruodas. Blofas!

Man teko kalbėtis su vienu 
“dentistu”; plačiau išsikalbė
jus pasirodė, kad jis 
dentisto profesiją nieko 
pranta. Viso labo tas 
tįstas” Vokjetijoj tik 
laboratorijoj, gal buvo
apvalytojas įstaigos, kur dan
tis gamino.

Mielas prieteliau, pasitikiu, 
kad pasimatysime dienraščio 
Laisvės piknike, gal būt Lie
tuvių Literatūros Draugijos 
Suvažiavime.

Jūsų Draugas.

(Tąsa nuo 4-to pusi.)

karo fronte, Pacifike.
Linkiu tėvui ir sūnui Skrip- 

kams geriausio pasisekimo.WORCESTER, MASS.
Didžiai Gerbiamas Drauge!

Noriu jums plačiau para
šyti apie Worcesterio miestą. 
Taipgi apie užplūdimą jo di
pukų amaro.
ri apie 200,000 gyventojų i 
užima labai mažą plotą, 
namai trijų aukštų.
čia gyvena daugiau, 
Bostone, apie 16,000 
kartos, neskaitant 
vaikų ir anūkų. Veik visi gy
vena vienoje apylinkėje, taip, 
kad gatvėje girdi lietuvių 
kalbą ir retai kitų tautų.

Lietuviai pasidalinę į tris 
sroves: katalikai, tautininkai- 

| fašistai ir progresyviai. Jų 
tarpe yra kietas nusistaty
mas už savo įsitikinimus, su
prantama, išimant Amerikoje 
gimusius.

Katalikai skaitosi stipriau
si, nes skaitlingiausi, čia yra 
dvi dideles lietuvių parapijos 
ir 8 kunigai. Tautininkai- 
fašistai labai akyplėšiški ir 
turi savo savaitraštį. Demo
kratiniai, progresyviai lietu
viai nuoširdūs, veiklūs, turi 
didelę svetainę ir, ga] būt, 
gražiausią lietuvių parką 
Amerikoje, tai Olympia Par
kas. Jų nuosavybės yra iš
mokėtos . Parkas gražus ir 
šalimai ežeras su puikiomis 
maudynėmis. Jau vien tas pa
tvirtina, kad graži vieta, nes 
treti metai Meno Mokykla čia 
Įvyksta, kuri ir šiemet bus 2- 
15 dd. rugpjūčio. Didžiausia 
pažangių lietuvių organizaci- 

Ija, tai Lietuvos Sūnų ir Duk
tė r u Draugija, kuri tuii 630 
narių. Tai puiki organizaci
ja, kuri rūpinasi demokrati
jos reikalais ir savo nariais.

čia yra dvi Lietuvių Lite
ratūros Draugijos kuopos. 
11-tą kuopą sudaro vyrai, tu
ri apie šimtą narių. Pa

id jai gabiai sekre- 
jau 15 metų senas 
veteranas .Simanas 
Kita yra LLD 155- 

kurią sudaro

Worcesteris tu- 
ir 

nes 
Lietuvių 
kaip So. 
senosios 
lietuvių

komandai.

siūlydami
Amerikos lie-

Petras ir Stella Grigaliai
31 dieną gegužės suėjo 20 

metų, kai susituokė Petras ir 
Stella Grigaliai. Jų skaitlin
gi draugai linki jiems gyvuo
ti dar ilgus metus.

Stella yra gimus Londone, 
bet ji gerai kalba lietuviškai. 
Ji darbuojasi progresyvių 
tarpe.

pūkų, bet jų vadai, būdami 
dideliais nachalais, užrėkia, 
Įgązdina tuos “deportavi
mais,” na, ir švarios sąžinės 
dipukai, jausdami mūsų šaly
je tą karo ir prieš “raudonuo
sius” isteriją, pasiduoda hit
lerininkų

čionai ir Bostone dipukai 
skleidžia lapelius, 
progresyviems 
viams “amnestiją,” “pasigai
lėjimą” mūs, jeigu mes at
sisakysime demokratinių, dar- 
bininkiškui pažvalgų, eisime 
ir jiems pasiduosimo. Tai 
Hitlerio taktika! . Hitleris tą 
pat siūlė viso pasaulio žmo
nėms, reikalavo pasiduoti, o 
kurie nepasiduos,- tai tuos ke
tino sunaikinti. Vienok, da
bar visi žinome, kad nors 
daug žmonių žuvo; bet ga
vo galą Hitleris ir jo artimų
jų šaika! Bet kaip tai bjau
ru, kad tie lietuviški dipukai 
dar nespėjo kojas Įkelti Į 
Ameriką, tai yra, tapo atvež
ti už mūsų pinigus, o jau nori 
būti bosais ant Amerikos lie
tuvių, kurie čia gyvename po 
40 ir daugiau metų, kurie esa
me Amerikos piliečiai, dauge
lis kariavome už Amerikos

Wayne County 
& Die Council (UAW- 
sekretorius - iždininkas 
II. Peppier tamo klau- 

i š k ė I e se k amu s f aktu s:
“Mūsų lavintu darbininkų 

tarpo mes matome, kad dar
bą sunku gauti 
motų, nekalbant 
tų. Mes šen i a 
kad apdraudos
daro spaudimą ant darbdavių 
nesamdyti senesnių vyrų, ir 
American Casualty Co. laiš
kas tik patvirtino tą.

“Taigi tos įstaigos, kurias 
i mes remiame finansiniai per 
I apdraudos mokesčius, padeda 
! mus išmesti iš darbų, kada 
_________ ____ ..j 45 metu am
žiaus . Tie apdraudos raketie- 
riai šiandien reikalaują, pati
krinimo mūsų fiziškos padė
ties, kada mes prašome 
bo tool ir die šapose.”

Numatę tą apdraudos 
panijii skymą, tų amatų 
bininkai rengiasi pravesti 
griežtą kovą prieš jį.

Toolmeikeris.

Naujas Miesto Manadžeris

rekomen- I mes sulaukiame

ateityjo 
turintys

būtų

kom-
karpen-■

Detroit

mo

būtų

1MWSIS MAYNARDOPIKNIKAS
Baramasi Ošenraščio

LAISVES

ši didžioji iškilme bus

ARARAT CAMP
Vose Pond Pavilion

Maynard, Mass

«

at- 
yra

I t.vbos darbe.
Ant tokio

kam stovy j 
patyrimus, 
susipažino su 
tylios industrijos
.Atsakyti jiems (

60 metų amžiaus, 
mesti. sis priminimas 
pamatuotas tuom, kad 
virš 60 metų statomi pavo-

Mat, sociale apsauga

dar-

Priklausė prie LLD 52 kp. 
LDS 28 k p., Lietuvių Piliečii 
Pašalpos Klubo. Detroito Lie 
tuviui Klubo.

Kol buvo jaunesnis, daina 
vo Aido Chore; chorą visuo
met rėmė.

Goriausiais jo draugais bu
vo Jonas ir Adelė Klimavi
čiai. Jiems teko labiausia rū
pintis, kada Jonas Rudzevi
čius buvo ligoninėj.

Pažangūs detroitiečiai labai 
gerai atsiliepia apie mirusį 
draugą. Jis buvo pavyzdin-

ku griežtai atsake: “Dauge
lis mūsų geriausių darbininkų 
yra virš 60 metų amžiaus. Tie 

yra geram fiziš- 
ir turi ilgų metų 

kartu yra gerai 
pamatiniais sta-

JANKIAI SLĖPĘ 
KULKAS RUMUNIJOJ

Bucharest. — Praneša
ma, kad du Amerikos ka
reiviai, tarnaudami Jungti
niu Valstijų atstovybei Ru
munijoje, . paslėpė šimtus 
kulkų viename ežere, ir 
rumunų milicininkai užti
ko tas kulkas.

dešimtys tūkstančiu mūsų vai-

Visi rytai rengkitės j savo dienraščio 
didįjį pikniką, kuris įvyks

Puiki dainų programa, daug visokių pamarginimų bei įvai
rumų, dalyvaus chorai, mažesnes grupes ir paskiri asmenys. Iš 
anksto rengkitės jame dalyvauti. Turėsite malonumo pasima
tyti su daugeliu seniai matytų ir įsigysite naujų pažinčių.

Maynardo pikniko bilietai yra iš anksto platinami, pasisteng- 
kite įsigyti jų arba pasirūpinkite jų platinimu savo kolonijose

Maynardo piknikai yra pagarsėję gerais valgiais. Nes iš dau
gelio kolonijų gaspadinės pasirūpina prigaftiinti. ir atvežti į 
piknikų kuo gerinsiu valgių. Taipgi bus ir gėrimų.

Massachusetts valstijos pažangiosios lietuvių or
ganizacijos kviečia visų rytų lietuvius dalyvauti 

šioje gražioje iškilmėje ir tuomi finansiniai

toriauja 
liaudies 
Janulis, 
ta kuopa, kurią sudaro mo
terys, ji turi apie 70 narių, 
šiai kuopai sekretoriaus par
eigas eina per ilgus metus 
Helena Janulienė.

Januliai — tai progresyviai 
ii’ nuoširdūs demokratijos 
draugai. Jų dukra Helen yra 
gabi chorietė, o sūnus Ri
chardas, karo veteranas, la
bai gabus jaunuolis, jis dabar 
eina mokslus viename univer
sitetų. čia yra ir eilė kitų ga
bių ir prietėliškų demokrati
nių lietuvių.

Kas dėl tautininkų-fašistų 
veiklos, tai jums žinoma, juk 
tai pinigo žmonės, čionai jie 
susiėdė sav0 tarpe, tai yra ul- 
tra-fašistai su fašistais, 
nai jie išleidžia fašistinį 
merikos Lietuvį,” kuris 
teršia Amerikos lietuvių 
dą. Ilgus laikus jo redakto
riumi buvo Kybą, jau susirgo, 
pateko į ligonine ir vargiai iš 
ten išeis. Tai dabar dipukai 
užgrobė “Amerikos Lietuvį,” 
ir nesuprantu, kodėl jie jį 
dabar nepakrikštino “Hitle
rio Lietuviu.” Dipukai da
bar per tą “A. L.” vanoja 
kailį kitiems fašistams, 
kaip jie “argumentuoja,” 
net gėda skaityti kultūriškam 
žmogui!

čia gyvuoja Ūkėsų Klubas, 
kuris turi apie 1,000 narių, 
jis turi savo svetainę ir par- 
kutį. Jį jėzuitiškai valdo fa
šistiniai ir kryžiokiški elemen
tai, nesiskaitydami su 
valia. Dipukai pasikėsino 
grobti šį klubą, bet jiems 
ni valdonai nepasiduoda, 
dabar dipukai per “A. 
baisiai puolą klubą. Jie gali 
jį suskaldyti. Yra pavojaus, 
kad klubas gali būti suskal
dytas į tris grupes. Progre
syviai, pažangūs lietuviai su
pranta ’, kad tai būtų žala. 
Jie nurodo žalingus dipukų ir 
100% fašistui žygius, bet ten 
progresyvių yra nedaug, o 
didžiuma narių dar nesupran
ta, kur link juos veda kybi
ll iai fašistai ir dipukai. '

žinomą, yra ir žmoniškų di

gaujas, atseit, prieš daugeli 
dabartinių dipukų, šimtai, o 
gal tūkstančiai Amerikos lie
tuvių atidavė gvvasti. Ir da
bar atvykę Hitlerio talkinin
kai, tūli buvę Hitlerio armi
joj, kariavę prieš Amerikos 
armiją Normandijoj, 
metais, mums 
diktuoti!

Ir drąsa tų 
jau perdaug! 
nachališkumu

i davė smūgį.
Į surengė pikietą
35-kių metų jubiliejaus ban- 
kieto, kada čia kalbėjo Drau
gijos pirmininkas Antanas 
Bimba. Pilnėtas buvo lauki
nių, tiesiog galvijų pobūdžio! 
Jie žviegė, rūke, kėliojo žmo
nes, einančius į svetainę, stau- 

! gė vilkų balsais.
Progresyviai lietuviai, ypa

tingai čia gimę jaunuoliai, pa- 
! aiškino spaudos atstovams, 
i kas pikietuoja ir ką. Spau- 
. dos atstovams buvo įteikta ir 
> anglų kalboje lapeliai apie

Vietos 
lapelių 

perspausdinta.
lietuviai

nori savo
1944 
valia

sutvėrimų !
Bet jie 

patys sau
Kaip žinote, jie

LLD

savo

“A- 
tik 

var

o 
tai

lį ariu
už-
se-
Tai

lapeliai 
(tuos pikietininkus.’ 
! spaudoje gera dalis 
l turinio buvo i . .Vėliau progresyviai
i jaunuoliai parąšė ir daugiau 
Į į tą spaudą. Dipukai, ar kas 
vietos senų fašistui už juos, 
taip pat parašę į spaudą. Pra
sidėjo diskusijos. Įsimaišė ir 
taip vadinami amerikonai, tai 
yra, ne lietuviai, į tas dis
kusijas. Dipukus pradėjo nu- 
maskuoti, kaipo “arogantus.” 
Jankiai veteranai rašo, kad 
dipukai, atvežti į Ameriką, 
turi butus, turi darbus, o A- 
merikos buvęs kareiviai netu
ri darbų, neturi butų! Dipu
kai nesidžiaugia, kad jie įleis
ti į Ameriką, nesilaiko, kaip 
žmonės, bet nori savo hitle
rišką diktatūrą užkarti ir lie
tuviams, buvusiems karo ve
teranams, toms motinoms, ku
rios kare neteko savo sūnų, 
tiems tėvams, kurie visomis 
jėgomis rėmė karo laimėji
mą! Tai jau perdaug!...

Atrodo, kad jeigu tie gai
valai nenusiramins, tai teks 
karo motinoms, tėvams, kurie 
neteko vaikų, lietuviams ka
ro veteranams susijungti su 
Amerikos tokiais pat pilie
čiais ir daryti spaudimą'į. kon- 
gresmanus, senatorius, valdi
ninkus, kad tuiojau pradėtų 
tyrinėti tuos, kurie pikietus 
organizuoja, spjaudo ant A- 
merikos piliečių, kiaušiniais 
mėto, liežuvius rodo Ameriko
je gimusiems lietuviams jau

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

NEWARK 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

apie 
nesu- 
“den- 
dirbo 
koks

Nauju Grand Rapids mana- 
džeriu bus George Bean, lig 
šio laiko ėjęs panašias parei
gas Pontiac’e. Jo alga $14,- 
500 į metus.

Teks pamatyti, kaip nauja 
“šluota” šluos.

Gardner, Mass

Prelatas Lipkus
Vietos katalikų vadas pre

latas Lipkus mėgina su visais 
gerai sugyventi. Jis neveda 
kurstomosios agitacijos prieš 
vadinamus bedievius. Prelato 
užsilaikymas gan tolerantiš
kas visų kitų lietuvių atžvil
giu.

Todėl žmonės nieko blogo 
apie jį nekalba.

4

Lietuvių Moterų Savišalpos 
“Birutės” Draugija, įsteigta 
1915 m., Gardner, Mass., šiais 
metais švenčia savo 35 metų 
gyvavimo sukaktį.

Sukakties proga, birželio 
mėnesio* 18 d. rengia pikni
ką. Piknikas bus lietuvių 
vasarnamyj, West Broadway. 
Prasidės 1 vai. po pietų ir tę
sis iki vėlumos.

Per -šią draugiją jau per
ėjo daug moterų ir dabar 
prie jos priklauso 50; tik gai
la, kad jaunos moterys nela
bai
nes, o šių jėgos pamažu sen
ka, 
tysitė, kad nors ir baigiame 
pasenti, bet esame gyvos, 
kaip ir prieš 35 metus.

Birute.

noriai pavaduoja senes-

Sukakties proga pama-

Jungtine Elektrininkų Unija 
laimėjo Phillipsburge

Phillipsburg, N. J. — In- 
gersoll-Rand fabriko darbi
ninkai 1,575 balsais prieš 
>602 pasirinko Jungtinę 
Elektrininkų Uniją kaip 
savo, atstovą prieš naująją, 
atskalūnišką CIO Interna
tional Elektrininkų Uniją.

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.

Visoki vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikme
nys — už griežtai žemas kainas.

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G., 

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

•& }

Žinutes
Vilkūnai žada išvykti pa

sisvečiuoti Chicagon.
F. Adamso sūnus Bruno, 

■kuris 11 metų atgal pabaigė 
I Northwestern ’ Universitetą, 
dabar darbuojasi prie to uni
versiteto. ■

A. ir P. Gasparų duktė 
Ruth Bell gyvena Brooklyne. 
Ji vadovauja lietuvių jaunuo
lių šokėjij grupei, žada par
važiuot pasisvečiuot pas tė
vus.

Prie Green Lake turi pa- 
sibudavoję savo katedžius 18 
lietuvių. M. Ratkevičius sa
ko, kad savo tarpe jie sugy
vena gerai. »

Korespondentas.

DORCHESTER, MASS.

Tel. A V. 2-4026

DR. JOHN REPŠIUS
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedaliomis ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

495 Columbia Rd.

Namų Savininkams
Mes namus taisome, penti- 

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

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

So. Bostono 
Broadway, Room 
vakarais.

Tel. Ra 6-

ofisas, 409
4, nuo 5-7

4 CHARLES J. ROMAN

valandoj kreipki- ;; 
manęs dieną ar !! 

greit suteiksime H

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liūdesio 
tęs 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

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Ljth. Daily).— Birželio 10| 195Q
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Liberty Auditorijoje Pasimatykime Piknike Birželio 11-tą! Kriaučių Atydai
Apie daug dirbančius įstai

gą gerinti, gražinti būtų daug 
kas pasakyti, bet kad ne vis
ką žinau, tenka tylėti.

Nežiūrint karščių, auditori
jos restaurantas veikia viso
mis darbo dienomis. O šeš
tadieniais ir sekmadieniais 
veikia tik esant susirinkimams 
ir sueigoms . Veiks birželio 
10-tą.

Atvykdamas savanorio dar
bui, Tarnas Lisajus atvežė 
daug lėkščių, dovaną nuo d. 
Lisajienės.

Kas nors nupirko nedidelę 
mašinukę mėsai pjaustyti. 
Gal mažiau užtrinų sutrins 
delnuose tiems, kuriems pri
sieis auditorijos restaurante 
dirbti laike busimųjų suva
žiavimų, priimant, valgydi
nant suvažiavimų delegatus ir 
svečius.

Tikimasi, kad ir Laisvės 
pikniko svečių daugelis už
suks Liberty Auditorijon pus
ryčiauti ar pietauti pirm pik
niko ir vakarieniauti po pik
niko, nes jie vis viena norės 
atlankyti Lietuvių Kultūrinį 
Centrą, tą naskilbusią lietu
vių įstaigą, kurios daugelis 
patys yra dalininkais.

Suvažiavimai įvyks liepos 1- 
9 savaitę, Liberty Auditorijo
je, Atlantic Avė., ir 110th St., 
Richmond Hill, N. Y.

Laisvės piknikas bus liepos 
2-rą, K.laščians Clinton Par
ke, Betts ir Maspeth Avės., 
L. L, N. Y.

Susilaukė Dukters
Emily ir Joseph Krupski bir

želio 6-tos rytą susilaukė pir
magimės dukrelės. Vardą 
davė Martha Agatha. Jauna 
motina su dukryte randasi 
Mitchell Field Hospital. Abi 
jaučiasi gerai. Tapęs senuku, 
Motiejus Klimas džiaugiasi, 
kad jos ne už ilgo sugrįš na
mo.

Krupskiai gyvena 88-01 107 
St., Richmond Hill, N. Y., ten 
pat, kur gyvena Emilės tėvas 
Motiejus Klimas, Liberty Au
ditorijos direktorių pirminin
kas, geras darbuotojas lietu
vių organizacijose, dienraščio 
Laisvės prietelins. Emily’ taip
gi dalyvauja LDS jaunime ir 
talkina kitoms organizaci
joms.

Linkime laimės auklint 
malonios ir darbingos šeimos 
jaunąją gentkartę.

Istorija Šautuvo, 
kuris laimėjo 
Amerikos vakarus!

Dėl įspūdžių, kurių greit 
neužmiršite.

Matykite

Winchester ’73 
žvaigždžiuoja 

JAMES STEWART 
su 

SHELLEY WINTERS 
DAN DURYEA 
ir dar puikus, 

asmenų vaidinimas scenoje!
PARAMOUNT 

TIMES SQUARE

ŽMOGAUS JAUTULIAI 
YRA ŠEŠI: 

MEILĖ! 
NEAPYKANTA! 

EKSTAZAI! 
GODUMAS! 

BAIMĖ! 
DRĄSA! 

Matyk juos visus

NIGHT 
AND THE 

CITY 
su 

RICHARD WIDMARK 
ir GENE TIERNEY 

ir šaunus asmenų vaidinimas 
scenoje. 
QAYV 7th Ave- I'VA i Jr 50th st.

Kviečiame visus LDS kuopų 
narius, visas prieteliškas or
ganizacijas, draugus ir visus 
gerų pramogų mėgėjus sma
giai praleisti dieną su mumis 
mūsų piknike šį sekmadienį, 
birželio 11-tą, Lithuanian Li
berty Park, 340 Mitchell 
Ave., Linden, N. J.

Piknike jus pasitiksime su 
viskuo, ko tik galima tikė
tis geruose piknikuose. Ai
do Choro dainos programoje, 
gera muzika šokiams, skanūs 
valgiai ir gėrimas vietoje, pa
togi piknikui vieta ir gražus 
parkas aplink užtikrina visą

VETERANAI PUOŠĖ ŽUVUSIŲJŲ 
LIETUVIU KAPUS

Anksti ryte, 30 d. gegužės, 
naujos lietuvių veteranų or
ganizacijos (Lithuanian Ame
rican Veterans Association) 
nariai, pasidalinę į grupes, 
aplankė eilę lietuvių vetera
nų, žuvusių pereitame kare, 
kapus. Apart aplankymo, ve
teranų kapų puošimo komisi
ja taip pat kapus papuošė su 
Amerikos vėliava ir kaspinu, 
ant kurio buvo užrašytas šios 
naujos organizacijos vardas.

Iš viso taip aplankytų ir 
papuoštų kapų buvo 23 seka
mose kapinėse: Pinelawn Na
tional Cemetery, St. Mary’s 
Cemetery ir St. John’s Ceme
tery. Sekami vietiniai grabo- 
riai kooperavo su veteranų 
kapų puošimo komisija: Jo
seph Garšva, Matthew P. Bal
las, Shalins Funeral Home ir 
Aromiskis Funeral Home.

Veteranai yra nusitarę kiek
vieną Memorial Day panašiai 
aplankyti savo žuvusių broliu 
kapus ir juos papuošti. Ši 
nauja organizacija dar netu
ri pilno sąrašo visų mirusių 
lietuvių kilmės kareivių ir ve
teranų, tad žinantieji karei
vių kapus, kurie nebuvo pa-

Serga-Sveiksta
Dale Galinaitė, buvusi F. 

Yakščių augintinė, susilaužė 
rankutę pagal alkūnę. Nelai
mė ištiko namie, pas tėvus. 
Dabar randasi Katarinos li
goninėje.

| Mr. šalaviejus, buvęs kriau- 
. čių kontraktorius, pirmiau 
buvo ligoninėje, o dabar ran
dasi namie. Vis dar nesvei- 
kuoja, prašo draugus atlan
kyti.

žinias pranešė Marcelė 
Yakštienė.

Melvina Sukaskas, po ope
racijos pabuvusi apie porą sa
vaičių ligoninėje, ilsėjosi pas 
savo draugę Olgą Margus 
(Vaznytę) iki kojos “išmo
ko”. vėl vaikščioti ir laiptais 
nešti aukštyn. Dabar sugrįžo 
narnės 294 Union Ave., Brook
lyne.

★
Kas jau turite sumobiliza

vę savo stalą ar grupę daly
vauti Laisvės piknike liepos 
2-rą, prašome tuojau praneš
ti. • Kas žinote iš svetur at
vyksiančių svečių, taip pat 
praneškite, mes labai norime 
tą1 žinoti.

Vincas Baltrušaitis serga 
nuo birželio 1-mos. Randasi 
namie, 100 Hudson Ave. LDS 
46-tos ir LLD 24-tos kuopų 
nariai savo draugui - nariui 
linki greit pasveikti. žinią 
pranešė Karolis Benderis.

Roxy Teatre

Naujojoje programoje rodo 
“Night and the City,” vaiz
duojančią Londoną, su jo( 
naktiniu ir požeminiu links- 
navimu. Scenoje žymių as
menų aktai.

dieną naudingo pasilsio ir 
malonaus pobūvio su drau
gais. Tad,—

Kelrod is
Tie, kurie vyksite iš Now 

Yorko, tai , traukiniai nuo 
Penn stoties išeina sekamomis 
valandomis ; 11:40, 1:05, 2 :- 
10, 3:25, 4:08.

Atvykę į Linden, N. J., ei
kite po tiesiai kelis blokus 
Wood Ave., iki Simson Ave., 
ir vieną bloką Simson Ave. 
iki Mitchell Ave.

Pasimatykime piknike!
LDS 3 Apskr. Kom.

puošti, turėtų pas veteranus 
užregistruoti kiekvieną bu
vusį kareivį, palaidotą New 
Yorko apylinkėje. Juos ga
lima užregistruoti Amerikos 
Lietuvių Piliečių Klube bile 
kada, o klubas registraciją 
perduos, kur reikia.

Lithuanian American Vete
rans Association yra nauja, 
dar besisteigianti organizaci
ja . Birželio 23 d., 8-tą vai. 
vakaro, kviečia visus lietuvius 
antrojo pasaulinio karo vete
ranus į susipažinimo pramo
gėlę (Beer Party), kurio už 
$1.00 įžangos bus įleidžiama 
veteranas su savo žmona bei 
sužadėtine. Visi, kurie nori 
pagelbėti veteranams šiame 
svarbiame darbe, prašomi pa
raginti veteranus dalyvauti. 
Pramogėlė Įvyks 23 d. birže
lio (penktadienį), vakare, 
Liet. Amer. Piliečių Klube, 
280 Union Avenue, Brookly- 
ne. Yra paruošta graži pro
grama ir dalyvaus žymių lie
tuvių sportininkų, jų tarpe ir 
Charley Norkus, neseniai pa
sižymėjęs lietuvis boksinin
kas.

A. Linkus, Pirm.

Užėjo Vasara
Nebuvus pavasario, keliomis 

dienomis anksčiau dar reikė
jus ploščiaus, šią savaitę oras 
staiga užkaito, kas dieną šil
ta. Trečiadienį temperatūra 
pakilo iki 89.6. Tačiau nebu
vo už vis karščiausioji: 1925 
m. tą dieną buvo 94.3 laips
niai, o 1879 tik 47 laipsniai.

New Yorko Paramount

Birželio 7-tą pradėjo rody
ti naują filmą “Winchester 
73,” su James Stewart, 
Shelley Winters, Dan Duryea, 
Stephen McNally. Ir yra as
menų veiksmai.

PAMOJIMAI
Ieškau sau drauges, apie 40 metų, 

kad ir senesnes.' Gali būti našlė ar
ba persiskyrus, tik mylinti 'šeimy
nišką gyvenimą. Norėčiau laisvai ma
nančios. Mand užsiėmimas laikrodi
ninkas, dirbu ant savęs. Daugiau 
informacijų skambinkit: Cloverdale 
-9272. Arba rašykit: O. K. Jewelry, 
415 13th Ave., Brooklyn 28, N. Y.

(108-12)

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas •;

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

■: PIETŪS 60c. VAKARIENE 85c.
iš 5-ių patrovų iš 7-ių patrovų į

VAKARIENE ŠEIMAI Iš DVIEJŲ
■: 8-ių Patrovų Gerai Suderinto Valgio $1.60 • i

Tai vieta, kurioje jūs jausitės kaip namie. Viskas patogu ir ma- <
;! lonu. Mandagus patarnavimas.
!; Kiekvieną šeštadienį įvyksta puota, pasivaišinimas bei parė. Pra- 

; Some užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite! ;
!; Salę išnuomuojame dėl puotų, pokilių, krikštynų, parių, vestuvių.
;! Žemos kainos už viską. . ■!
;! Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

Birželio (June) 20 ir 21 
dienomis įvyksta lietuvių 
kriaučių skyriaus delegato 
rinkimas 11-27 Arion Place, 
Brooklyne, unijos svetainėje. 
Pradžia nuo 4 po pietų ir tę
sis iki 9 vakaro, per abi die
nas.

Susirinkiman bus įleisti vien 
tk unijos 54-to skyriaus na
riai su to skyriaus nario ir su 
Social Security Act kortelė
mis.

Gerbiamieji kriaučiai ir 
kriaučkos, būkite visi taip ge
ri, ateikite vieną katrą viršuj 
minėtų poros dienų, atiduoki
te savo balsą už tą, kuris jau 

i 2 metai gina jūsų reikalus. 
Į Leiskime užbaigti termino dar 
vienerius metus Ch. Kundro
tai, nes jo išmetimas neužbai
gus savo pareigų būtų jam ir 
mums didelis smūgis.

Mes gerai atmename, kiek 
pirm jo tapimo delegatu lie
tuvių kriaučių jau buvo savo 
vakacijas palaidoję. Prie Bui
vydo delegatystės Labašausko 
dirbtuvė buvo palaidota ir jos 
darbininkai nesitikėjo gauti 
vakacijų. Bet Ch. Kundrotai 
dedant pastangas visi tos 
dirbtuvės darbininkai atgavo 
savo vakacijas.

O kaip pavieniai kriaučiai 
atgavo per Kundrotą savo 
vakacijas, kurias Buivydas 
jau buvo jiems peržegnojęs?

Antanas Lelis (dabar jau 
miręs) buvo dirbęs pas Jur
gį Diržį. Apleidęs dirbtuvę, 
savaime jis buvo netekęs ir 
vakacijinės algos. Velionis 
tuomet jau dirbo pas Mičiulį, 
kai vieną gražų rytą į dirbtu
vę atėjo Kundrotas, dabarti
nis kriaučių delegatas. Sako 
Lėliui: Antanai, štai tavo va- 
kacijos čekis $75.

Gerbiamieji, yra daug pa
našių faktų - įrodymų reika
lingumo balsuoti už Kun
drotą delegatystei dar vie- 
neriems metams, bet ne
užsimoka laikraštyje tais 
faktais užimti p e r d a u g 
vietos, nes kriaučiai ir be to 
apie Kundrotus gerus jų ge-

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 4-0208

Matthew A. 
BUYUS 

(Buyauskas) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

426 Lafayette St.
Newark 5, N. J.

MArket 2-6172 

rovei darbus žino. Už jo ge
rus atliktus darbus turime tą 
žmogų paremti. Nepaisant, 
kad jis yra tautininkiškų ir 
katalikiškų pąžvalgų, bet 
Kundrotai reikia atiduoti kre
ditas, jis dirbo unijos ir visų 
unijos narių labui, neatsižvel
giant į jokias politines par
tijas.

Kalbėdami apie praeitį, 
kriaučiai ir kriaučkos neturi
me pamiršti ir dabartinių, at
einančių vakacijų, šalavie- 
jaus dirbtuvė dar tebėra už
sidariusi. Karvelio dirbtuvę 
buvo nupirkęs svetimtautis. 
Jam bizniavojant, dirbtuvė 
subankrutavo ir tos dirbtuvės 
darbininkai suka galvas, kas 
bus su vakacijomis . Minėtų 
dirbtuvių kriančiams gavimas 
vakacijų algos yra didelis da
lykas. Ką galėtų padaryti 
užėmęs vietą naujas delega
tas, nepatyręs tų dalykų ? 
Veikiausia, įvyktų tas, kaip 
prie Buivydo, atsakymas bū
tų : užsądarė dirbtuvės, užsi
darė ir vakacijos. J. S.

PARDAVIMAI
NAMAI ANT PARDAVIMO
Visi Turi Tuščius Kambarius

1 šeimai, su 6 kambariais, garo j
šiluma, Driveway $5,950. i

2 šeimom, su 11 baksinių kamba- ■ 
rių, garo šiluma, garadžius, parket ' 
grindys, kaina $11,750.
2 šeimom, mūrinis, su 11 baksinių 

kambarių, garo šiluma, kaina $8,250.
4 šeimom, mūrinis, atskirai staty

tas, po 4 baksinius kambarius aprat- 
mentai, $13,250.

6 šeimom, mūrinis, atskirai sta
tytas, po 4 kambarius, garo šiluma, 
kaina $15,290.

Taipgi turime visokių namų vi
sose miesto dalyse, prašome šaukti 
dėl platesnių informacijų. Telefo
nas REpublic 9-1506. (107-9)

Parsiduoda farma su įrengimais 
vakacijoms H kambarių, 2 maudy
nės, šiltas ir šaltas vanduo ir visi 
kiti patogumai atostogautojams.

90 akrų žemes, gera žemė vai
siams, daržovėms ir javų auginimui. 
Vieta ant kranto East Branch De
livery upės, upstate, N. Y., kuri tin
ka maudynėms ir gausinga žuvavi- 
mui. Parduodame su traktorium ir 
kitais žemdirbystės įrankiais. Kai
na $10,000. Parduodame be agentto. 
Dėl platesnių informacijų kreipki
tės pas Frank Reinhardt, 60-11 70th 
Ave., Brooklyn, N. Y. — Turi būt 
greit parduota. (107-11)

GERIAUSIS

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

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

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
1W. Virginia 7-4499

Kleizą Laidos 
Šeštadienį

Mateušas Kleiza, buvęs 
maspethietis. bus laidojamas 
birželio 10-tos rytą, 10 vai., 
šv. Jono kapinėse. Pašarvo
tas Vogel’io Funeral Home, 
priešais Alyvų Kalnelio kapi
nes, Maspethe, netoli buvusių 
savo namų. Pastaruoju laiku 
Kleizai ir josios senutė moti
na Elzbieta Miniotienė, 98 
metų, gyveno Huntington e.

Velionis Kleiza mirė sulau
kęs 65 metų. Nors nebuvo 
stiprus, tačiau nesiskaitė nei 
ligoniu. šis smūgis jam pa
čiam ir šeimai buvo netikė
tas. Gegužės 27-tą, grįžtant 
iš New Jersey, iš sūnaus ves
tuvių, jis staiga tapo ligos aš
triai suimtas, tad ir buvo nu
gabentas į Queens General 
ligoninę, operacijai. Operaci
ją buvo išgyvenęs, žmona vy
lėsi ligonį gal ne už ilgo par-

TELEVISION

TONY’S

REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas . N

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 Ave. ir Hooper Street.

JOSEPH BALTAKIS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖJ, VYNAI IR ALUS 
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

TELEVISION
SHUFFLE BOARD

Telefonas
EVergreen 4-9407

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE 
Gerai Patyrę Barbenai
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sivešianti namo, kai staiga 
sužinojo, kad jis jau miręs 
nuo susidėjusių komplikacijų.

Liko gailiai liūdinti žmo^ 
na Stefanija, sūnūs Julius, 
Petras, Edward as, duktė Ed
na.

Maspethiečiai Kleizus mini 
kaipo draugingą šeimą. Se
niau Kleizienč buvo veikli ir 
įtakinga vietos lietuvių ir su- 
siedijos darbuotoja. Pasta
raisiais laikais ją nuo tų dar
bų atitraukė, prie namų pri
rišo senutės jos motinos ne
sveikata. Senutė paliegusi, 
reikalinga nuolatinės prie
žiūros. D—e.

ROBESONO DAINOS •
žymusis dainininkas Paul 

Robeson teiks dainij progra- 
,mą Progresyvių Klubui birže
lio 25-tos popietį, bažnyčios 
patalpose, 140 W. 137th St., 
New Yorke. Ten dainuos ir 

’jauna jo brolduktė Vivian 
I RPbeson.

Telefonas
EVergreen 4-8969

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta




