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Smūgis priešui.
Apie Laisvę. .
Ona Rymaitė.
Pirmutinis Kongre&manas,
Stalino Laiškas “Pravdai.”

Rašo> R. MIZARA

Mūsų specialaus fondo su
kėlimas eina gerai. Atsiran
da daug mūsų draugų, galin
čių paaukoti po $10 ir $5, o 
kiti ir po daugiau.

Kiekvienas, dedąs savo do
lerį į šį fondą, privalo žinoti, 
jog jis tuo užduoda smūgį 
kryžiokui, trokštančiam dar
bininkišką spaudą pasmaugti.

t

Vasaros metu, kai mažiau i 
turime skelbimų, mes išlei
džiame kai kada Laisvę tik 1 
puslapių.

Mes žinome, jog vasarą 
žmones mažiau skaito, o kai 
nėra daug skelbimų, tai ir 
keturiuose puslapiuose galima 
sudėti daug rašto.

Be to, išleisdami vieną 
mažesnį Laisvės numerį, mes 
sutaupome kiek tiek pinigų.

* Sakysime, per pastarąsias 
dvi savaites redakcijoje dirbo 
vienu darbininku mažiau nei 
visuomet.

Raidžių rinkėjai, kurie bū
tų rinkę ekstra du puslapius, 
renka pašalinius darbus; be 
to, ant popieriaus sutaupome.

Šiandien pas mus vyriau
sias dalykas yra: taupyti, ži
noma, taupyti taip, kad skai
tytojas nenukentėtų.

K^i kuriomis dienomis su
mažintus Laisvės numerius 
leisime tik 
nesiūs.

Sekamą
Laisvė išeis

kitą

Laisvės 
per vasaros mė

savaitę kasdien 
6-šių puslapių.

Neseniai Kaune mirė žymi 
lietuvių scenos veikėja—i___
re Ona Rymaitė, per arti 30 
metų Kauno dramos teatre 
vaidinusi.

Jos mirtis — didžiulis nuo
stolis lietuvių tautai ir jos 
kultūrai.

Ona Rymaitė buvo glau
džiai sutapusi su naujoju (ta
rybiniu) gyvenimu Lietuvoje 
ir ji už savo didžius darbus 
buvo ordinuota.

Darbo Žmonių

Kaina $7.00 Metanu 
Užsieniuose $9.00 
Queens Apskrity $8.00 

KOPIJA 5c 
PRICE Re
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D. WORKERIO VEDĖJAS ATSISAKĖ 
KONGRESMANAMS LIUDYTI PRIEŠ 
KITUS ŽMONES BEI PRIEŠ SAVE
Kongresiniai ragangaudžiai del 
to grasina jį teisman patrauki

Washington. — Neameri- 
kinės Kongresmanų Vei
klos Komitetas kvotė Phili- 
pą Bartą, vedėją komunis
tinio dienraščio N. 
ly Workerio.

Kongresmanai, — demo
kratas Francis Walters ir 
republikonai Harrison ir 
F. Case, — reikalavo, kad 
Bartas išduotų tūlų žmonių 
vardus. Jie rodė Bartui ir 
fotografines nuotraukas 
nuo kelių pasportų ir klau
sinėjo, ar. Bartas pažįsta 
asmenis, kurie naudojo to
kius pasportus.

Neamerikinio Komiteto 
kongresmanai taipgi teira
vosi apie vidujinius Daily 
Workerio dalykus.

Bartas nedavė .atsakymų 
į šnipiškus jų klausimus ir' respondentams, kad Daily 
užreiškė: I Workerio vedėjas Bart ga-

— Aš jum neišdavinėsiu lės būti teisman patrauktas 
kitų žmonių, nepadėsiu j už “paniekinimą KongrO-

Ir jūs so.” Mį jums juos įkalinti. fl K tO- j

Kalbant apie meną ir meni
ninkus ,tenka nepamiršti, kad 
šių metu rugpjūčio menesio 7- 
20 dd. Worcesteryj įvyks LMS 
ruošiama Atostogų Mokykla.

Mokykloje bus dėstoma 
drama, lietuvių tautos istori
ja, lietuvių kultūros istorija, 
o taipgi bus mokomos lietu
vių dainos ir liaudies šokiai.

Mokyklai vieta parinkta ti
krai šauni: prie ežero, Olym- 
pijos Parke!

Mokyklon 
vauti ne tik 
“senimas.”
rįs praleisti porą savaičių gra
žiai, kultūriškai, su poilsiu, 
turėtų ten būti.

Užsiregistruoti reikia tuo- ;
Jau, rašant Mildred Stensler,1 dė šaudančių skebų. To vie- «• J _ * 1 1 1 A W • "I • • • 1 • VII

kviečiami daly- 
jaunimas, o ir 
Kiekvienas, no-

. Dai-

neturite teisės tokius kvo- < 
timus daryti. Jūs laužote/ 
Konstitucijos Teisiu Bilitr' 
dėl -žodžio, spaudos ir susi
rinkimų laisvės. O kuomet 
jūs bandote priverst kvoj 
čiamuosius žmones, kad jie 
patys prieš save liudytų, 
jūs dar sumindžiojate ir 
Penktąjį Jungtinių Valsti
jų Konstitucijos pataisy
mu.

Tas Barto pareiškimas 
u ž r ū s t i n o kongresmaną 
Waltersa, kuris todėl piktai 
užreiškė: — Jeigu tau ištik- 
rųjų rūpėtų Amerikos Kon
stitucija, tai pasakytum, 
šiam komitetui, kai]) “neiš
tikimi” asmenys keliavo 
Maskvon mokvtis.' 

v I

Walters paskui sakė ko-

OREGONO DARBO FEDERACIJA REMIA 
LIE PASTANGAS DĖL SANTAIKOS

La Grange, Oregon. —I zoliucija sako: 
Šios valstijos Darbo Fede-| “Mes užgiriame 
racijos suvažiavimas, 400 
delegatu, vienbalsiai priėmė 
rezoliuciją, remiančią Jung
tiniu Tautu sekretoriaus 
Trygves Lie pasiūlymus dėl 
taikos tarp vakarinių kraš
tų ir Sovietų Sąjungos. Re-

derbia

dėl santaikos, užtikriname 
jam' savo paramą ir linki
me jam ir visai žmonijai 
pasisekimo, ieškant taikos.”

Vajus- dėl sukėlimo 
$10,000 Laisvei

JAU SUKELTA $2,364;
DAR REIKIA $7,636

$40.00
25.00

10.00 
10.00 
10.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
3.00 
1.00

Praėjusį ketvirtadienį specialin Laisvėn fondan su
plaukė $93.
x Stambesnėmis sumomis prisiuntė:

A. Petrikonis, Stamford, Conn.
Žilinskas, New Britain, Conn

Aukojo sekami:
Wm. Deksnys, Stamford, Conn....................... $20.00
Ant. ir Margaret. P'etrikonys, Stamford, Conn. 10.00 
Anna Philipse, Stamford, Conn................
John Yasulis, Kenosha^ Wis.............. .
J. Žilinskas, New Britain, Conn..............
E. ir J. Burba, Sr., Stamford, Conn........
A. Bowler, Brooklyn, N. Y.................... u
Eva Valley, New Britain, Conn................
Jonas Aukščiūnas, New Britain, Conn. .
M. X, New Britain, Conn.........................
F. A. Bloznelis, Catskill, N. Y........... .. . .
Mrs. A. Yokubinas, Tuckhanock, Pa. ...
Per'S. Penkauską aukojo: P. Galinis $3.00 ir P. Milius 

$1; juodu aukojo Haverhilliaus Gedimino Klubo piknike.
Draugai ir drauges pasižada daugiau darbuotis šiam 

reikalui.
Gi J. K. Navalinskienė (Binghamton, N. Y.) rašo:
“Mes irgi ryžtamės prisidėti prie sukėlimo 10 tūkstan

čiu dolerių. Nežinia, kaip seksis. Matysime greitoj atei
tyj-”

Ačiū visiems aukojusiems ir pažadėjusiems aukoti.
Reikalas yra greitas; visiems pareiga skubėti didžiu- 

lėn talkon. Specialaus Vhjaus Komitetas.

ALDI I) 1IELEGATAM
Amerikos Lietuvių Darbi- liepos 1 d 

ninku Literatūros Draugi
jos Suvažiavimas įvyks 1-2 
dd. liepos, 110-06 Atlantic 
Ave., Richmond Hill, N. Y., 
Liberty Auditorium, tai 
vra, Lietuviu Kultūros
Centre.

Jis prasidės šeštadienį,

po 
de-|

., 1 valandą 
pietų. Visi delegatai ir 
legates prašomi atvykti 
laiku. Apie kelrodį skaity
kite būsimuose Laisvės nu
meriuose Vietinėse žiniose.

ALDLD Centro 
Komitetas.

Skebai šaudė audyklos 
streikierius; policija 
suėmė 70 streikierių

100.000 jaunuolių pasirašė 
atsišaukimą del taikos

New York. — Daugiau 
kaip 100,000 jaunų ameri - 
kiečių pasirašė pasaulinį 
atsišaukimą dėl taikos per 
tris pastarąsias savaites

Naujas pasaulinis karas būtų 
kapitalizmui kapas, sako Pravda

LAISVE—LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

tn the Eastern States. 
110-12 Atlantic Ave., 

Richmond Hill 19, N. Y.

Tel Vlrginlą 9-1827-1828

Dienraščio XXXH.

KARINIAI AMERIKOS VADAI SIŪLO 
URMU GINKLUOT ČIANGA IR GREIT 
DARYT SUTARTI SU JAPONIJA
Žada pasilaikyt ir aptvirtint 
karines bazes Japonijoje • '

Tokio, Japonija. — John 
F. Dulles, republikonas 
prezidento Trumano pata
rėjas, ilgai kalbėjosi su ge
nerolu MacArthuru apie 
karinius pasiruošimus prieš 
komunizmą. MacArthuras, 
amerikonų komandierius 
Japonijoj, ir Dulles sutiko, 
kad Jungtinės Valstijos 
“turi” greit ir plačiu mastu 
kariniai sustiprint Čiang 
Kai-šeko kinus tautininkus i 
Formozos saloje.

Kitas MacArthuro susi
tarimas su Dullesu, tai kad 
Amerika “privalo” nedel
siant daryti taikos sutartį 
su Japonija, palaikyti ame
rikonam ten karines bazes- 
stovyklas po taikos pasira
šymo ir stipriai apginkluo
ti tas stovyklas.

Louis Johnson, ginkluo
tų Amerikos jėgų sekreto
rius, ir generolas Omar

Bradley, karinių štabų gal
va, taipgi tarėsi su MacAr- 
thuhu apie tokius planus. 
MacArthuras pasitenkinęs 
Johnsono ir Bradley’o pri
tarimu, kaip praneša Asso
ciated Press.

Okinawa. — įpuis John
son, ginkluotų . Amerikos 
jėgų sekretorius, lankėsi 
japonų saloj Okinawoj ir 
viešai pareiškė, jog ameri- 

' konai tvirtoviškai apgink-

gai pasilaikys joje po tai
kos sutarties su Japonija.

Mirė garsi aktorė
Jane Cowl

. Santa Monica, Calif. — 
Numirė Jane Cowl, buvusi 
garsiausia amerikinė akto - 
re, 65 metų amžiaus. Ji 
ypač pasižymėjo vaidinime 
Šekspyro veikalo “Romeo 
and Juliet.”

KONGRESMANAI NOTARE SAMDYT 2,500 
ŠNIPU PRIEŠ RYTINES DEMOKRATIJAS

Morristown, Tenn.
Skebai per pusę valandos 
apšaudė pikietuojančius En- 
ka rayon audyklos streikie
rius, CIO unijistus. Keturi 
streikieriai tapo sunkiai su
žeisti.

Valstijinė policija netruk-

New Yorke, Detroite, Phi- laikraštis 
ladelphijoj, Los Angelese ir kad 
kituose miestuose.

134 W, Northfield Ave., Liv
ingston, N. J.

Užsiregistruoti tenka 
anksto, kad rengėjai tikrai 
notų, kiek bus dalyvių.

is

ton policininkai užklupo 
streikierių susirinkimų sa
lę ir areštavo 70 žmonių.

Jau 3 mėnesiai, kai 
darbininkai streikuoja 
algos pakėlimo ir kitų 
gerinimų.

tie 
dėl 
pa-

Vito

Pirmutinis Jungtinių Valsti
jų Kongreso narys, pasirašęs 
po Stockholmo Pažadu (ko
voti už taiką), yra 
Marcantonio.

. Tie, kurie renka po taikos 
peticijomis parašus, buvo pa
raginę ir tūlus kitus kongres- 
manus daryti tą patį, bet jie 
atsisakė, pareiškiant, būk tai
kos konferenciją Stockholme 
dominavo komunistai.

Jiems kongresmanas Marc
antonio atsakė:

“Nėra tokio dalyko, kaip 
komunistine taika ar kapita
listinė taika. . . Žmogus tega
li stovėti tik arba, už taiką ar
ba už karai Aš nenoriu ka
ro.”

Teisinga!

Coopen Hill, Mo. — Apsi- 
vožus žvejiniam laivukui, 
nuskendo 6 žmonės.

Maskvos spaudoje iškilo

Angly-Soviety prekyba 
pakilo 300 procenty

Washington. — Kongreso 
Atstovų Rūmas 201 balsu 
prieš 86 užgyrė republikono 
Dew. Shorto pasiūlymą leis
ti Amerikos karininkams 
pasamdyti pustrečio tūks
tančio šnipų, kurie turėtų 
veikti Lenkijoje, Čechoslo- 
vakijoje ir kitose rytinės 
Europos 'demokratijose 
prieš tų kraštų valdžias, 
šnipai turėtų būti gimę bei 
gyvenę tose šalyse.

Tokius šnipus rekrutuoti 
reikalavo pats Amerikos 
valstybės departmentas.

Senatas pirmiau užgyrė 
bilių dėl 10,000 šnipų sam
dymo veikimui prieš nau
jąsias rytų Europos demo

kratijas iš vidaus.
Kaip kongresmanų,; taip 

ir Senato nutarimas perša, 
kad tie šnipai, po 5 metų 
išdavikiškos tarnybos prieš 
savo tėvynes, būtų atgaben
ti Amerikon ir priimti kaip 
kandidatai į šios šalies pi
liečius.

Pikietininkai Harvarde 
šaukė Achesonui: 
Atmesk atomą bombą!

Maskva. — Minint 9 metų 
sukaktį nuo nacių įsiverži
mo, sovietiniu komunistų 

Pravda įspėjo, 
jeigu kapitalistiniai 

kraštai pradėtų karą prieš 
i Sovietų Sąjungą, tas karas 
palaidotų patį kapitalizmą.

Generolas Aleksis Po
krovskis rašo: 

r

“Jei imperialistai užkur
tų trečią pasaulinį karą, 
tai per tą karą taptų visai 
sutriuškinta kapitalistinė 
santvarka pasaulyje.”

> 
mela- 

jų įsi- 
nulė- 
prieš

Cambridge, Mass. —Keli 
šimtai taikos šalininkų pi- 
kietavo Amerikos valsty
bės sekretorių Deaną Ache- 
soną, 
džiu 
mis:

Gen. Aleksandras Sucho- 
mlin savo straipsnyje sako 
anglai - amerikonai 
gingai giriasi, būk 
veržimas Franci j on 
męs karinę pergalę
Vokietiją. Jie. ten įsiveržė 
tik tada, kai Sovietų armija 
baigė primušti nacius.

Sovietinis žurnalas Nau
jasis Laikas rašo: Jeigu a- 
merikonai pradėtų mėtyti 
atomines bombas į Sovietų 
Sąjungą, tai sovietinės ato
mų bombos smogtų Ameri
ka. C

šaukdami gyvu žo-' . 
ir nešamomis iškabo-Slaptas raportas x 

apie pragarinę bombą Uždrausk atomų bom- 
naudojimą! Priimk

London. — Šiemet Angli
ja pirko iš Sovietų Sąjun
gos keturis kartus daugiau 
medžiagų - produktų, negu 
pernai tuo pačiu laiku, o 
Sovietai pirko iš Anglijos 
vienu trečdaliu daugiau 
dirbinių, ypač mašinų, negu 
per tuos pačius 1949 metų 
mėnesius. Bendrai imant, 
prekyba tarp šių dviejų ša
lių pakilo 300 procentų, 
kaip praneša Anglijos vers
lo ministerija.

Amerika vardan šaltojo
■davi-

i svarbesniu 
fabrikinių mašinų ir techni
nių įrankių. Jeigu ne var
žymas iš amerikonų pusės, 
tai dar plačiau išsivystytų trumpinti11 i A i • • • I ii

diskusijos dėl kalbos. Kai 
kurie mandruoliai- bandė įro
dyti, būk kalba keičiasi su karo reikalauja nepar 
visuomeninės santvarkos kei- net Sovietams f .. • I e i •!timusi.

Diskusijose dalyvavo ir 
premjeras Stalinas. Jis nesu
tinka su ta pažiūra.

Rodosi Engelsas*.kadaise sa
kė, jog kalba pradėjo atsiras
ti su organizuotesnio darbo 
pradžia.

Stalino laiškas “Pravdos” 
redakcijai, be abejojimo, tu
rės didžiulės reikšmės filolo
gijos mokslui.

prekyba tarp Anglijos ir 
Sovietų Sąjungos.

Washington. — Senatas 
nutarė pratęsti verstino 
kariuomenėn ėmimo įsta
tymą dar 3 metams.

Vakarinių geležinkeliečių 
streikas sekmadienį

Chicago. — Penkių vaka
rinių ir vidurvakarinių ge
ležinkelių “svičlmanai,” 
(relių suvedėjai) Darbp Fe- 
deracijos unijistai, sustrei - 
kuos šį sekmadienį. Tų ge
ležinkelių kompanijos j)ra - 
nešė, kad bus sustabdytas 
jų traukinių judėjimas.

Svičmanai reikalauja su - 
i darbo savaitę 

nuo dabartinių 44 valandų 
iki 40 valandų, paliekant 
tą pačią alga, kaip už 44
valandas.

ORAS. — šilta, ^vėjuota, 
dalinai apsiniaukę.

ADVOKATŲ ŽURNALAS 
SMERKIA RAGANGAU- 
DŽIUS KONGRESMANUS

New York. — Amerikos 
Advokatų Sąjungos žurna
las pasmerkė Neainerikinės 
Kongresmanų Veiklos Ko - 
mitetą Washingtone, kaip 
aršius inkvizitorius.

Tas komitetas verčia ko
munistus ir šiaip progresy
vius liudyti pačius prieš 

i save ir išdavinėti kitus žmo
nes, laužant Jungtinių Val
stijų Konstitucijos nuosta
tus. O jeigu jie atsisako 
taip patys save įkaitinti bei 
prieš kitus šnipinėti, tokius 
kongresinis komitetas trau
kia teisman už “paniekini
mą Kongreso.”

— Tai aršiau, negu baž-

Washington. — General 
Electric kompanijos virši
ninkai pranešė slaptam su
sirinkimui atominės Senato 
ir kongresmanų komisijos, 
kaip varomas darbas dėl 
pragarinės-hydrogeno bom
bos išvystymo.

Ta kompanija turi di
džiausius valdžios kontrak
tus bandymams daryti lin
kui hydrogeninės bombos 
gaminimo. Sakoma, ši bom
ba būtų bent kelis kartus 
smarkesnė už “senąją” 
atomų bombą.

Redwood, Calif. — Iš
griuvo dalis Sequoia judžių 
teatro lubų; griuvėsiai su
žeidė 40 žmonių.

nytine Torkvemados inkvi
zicija viduramžiuose, — sa
ko tas svarbiausias Ameri
kos advokatų žurnalas.

bos
Jungt. Tautų sekretoriaus 
Trygves Lie pasiūlymą dėl 
taikos su Rusija! Eik į de
rybas dėl šaltojo karo bai
gimo !

Taip pikietuotojai pasiti
ko Achesoną, kuomet jis 
atvyko kalbėti Harvardo 
Universitete ir demonstra
vo laike jo kalbos. Pana
šiai jie ir palydėjo Acheso
ną.

Pikietui vadovavo kuni
gas Robertas M. Muir. Pi- 
kietininkų eilėse maršavo 
tūli profesoriai, studentai, 
Progresyvių Partijos veikė
jai, komunistai ir kiti tai
kos šalininkai.

Seattle, Wash. — Maple 
Klonio Farmerių Unija 
sudarė - taikos komitetą, 
kad rinktų parašus, reika
laujant uždraust atomų 
bombas.
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Kitiem Gamintos Kartėlės 
Neskanios Nei Pačiam

Palyginamai nemaloniai pasijuto laikraščio New Yor- 
ko Post buvusiam redaktoriui Henry Moscow jo teiktieji 
raudonbaubizmo “komplimentai” kitiems, kuomet jie 
atiteko ir pačiam.

Post’o (kuris bando vadintis liberališku) savininkai jį 
atstatydino iš darbo. Jam, buvusiam Laikraštininkų Gil
dijos dešinsparniui, eilinius narius dėl savitarpines ko
vos už vadovybę lokale vadinusiam “komunistais”, teko 
panaši rykštė.

Moscow užvedė teisme bylą išrinkti iš dviejų vyriau
siųjų redaktorių .$70,000 civilinio ieškinio. Skunde sako, 
jog Post’o redaktor. Paul Sann ir James Wechsler prieš 
jį sudarė “suokalbį,” pakartotinai skųsdami jį laik
raščio leidėjai Dorothy Schiff, kad jis štabe globojęs 
Tarybų Sąjungai pritariantį asmenį. Tie skundai, sako 
jis teismui, “buvo melagingi ir pikti.” .

Moscow buvo išdirbęs Poste 10 metų, išskyrus poros 
metų pertrauką militariškai tarnybai. O dabar dėl to 
raudonbaubizmo esąs bedarbių eilėse.

Jo nuotikis dar kartą parodo, jog komunistams plakti 
daryta nagaika lygiai tinka plakti ir komunisto priešą, 
kuomet jo nugara nebelinksta patenkinti išnaudotoją.

Dienos Prieš Dešimt Metų °F tu kunige, tu melagiau!
Rašo Jonas Molis

Pagalbos Paktą, —- dingo 
raudonarmiečiai, kurie pa
slaptinguose rūsiuose buvo 
tardomi ir kankinami, o tū
li ir nužudomi. Tai visa bu
vo daroma su žinia prityru
sių fašistinės Lietuvos žval
gybininkų. Jų štabai “kūrė” 
prašmatnias meilės istori
jas ir, prostitučių paliudiji
mais ir padirbtomis nuo
traukomis pasikliaudami, 
norėjo prieš liaudį ir So v. 
Sąjungos vyriausybę šlykš
čiai saldžiomis dulkėmis už
simaskuoti. Bet nepasisekė 
— liaudies priešai dernas-

Pagaliau susiprato
Jau seniai Vengrijos valdžia siūlo katalikų bažnyčios 

vyskupams eiti prie kokio nors susitarimo. Bet iki šiol 
vyskupai apie tai nū kalbėti nenorėjo. Jie manė savo už
sispyrimu paklupdysiu valdžią ir galėsią vėl taip sauva- žo kalėjiman, 
liauti, kaip sauvaliavo prie fašistinio režimo prieš karą.
Prieš juos tursindavusi ir jiems pataikaudavo diktato
rius Horthy ir visa 
hierarchija buvo fašistinio režimo atspara.

Dabar laikai kiti. Vengrija tapo darbininkų ir valstie- jog 
čių valstybe. Vengrija žygiuoja pirmyn socialistiniu ke-i r 
liu. Išnaudotojų klasėms kasdien darosi karščiau. Vys- 1 
kupai priklauso prie tų klasių. Visi suokalbiai nuversti 
darbininkų ir valstiečių valdžią ir sugrąžinti išnaudoto
jų viešpatavimą buvo sudaužyti. Vyskupams reikia sau
goti savo kailį ir interesus.

Štai kas, o ne jų širdies suminkštėjimas, pakeitė jų nu
sistatymą.

Ryšyje su tuo iškyla ir kitas svarbus klausimas. Ven
grijos vyriausybė šiomis dienomis apkaltino vyskupus 
nusidėjime prieš taiką. Jie tebelaukia naujo karo savo 
“išganymui.” Eiliniai žmonės toje pačioje Vengrijoje 
milijonais rašosi ant Stockholmo taikos rezoliucijos, 
pasmerkiančios karą ir karo kurstytojus, bet vyskupai 
nesirašo. Juk ta rezoliucija nėra nukreipta prieš jokią 
vieną šalį, jokią žmonių grupę. Ji pasmerkia visus karo 
kurstytojus, atominės politikos pasekėjus visam pasau
lyje. Katalikų bažnyčios tikybininkai (dvasininkai), ku
rie taip gražiai kalba apie “artimo meilę,” turėtų būti 
pirmutiniai tą rezoliuciją pasirašyti. Bet nesirašo. Ne
reikia ne abejoti, jog šis klausimas iškils derybose tarpe 
valdžios ir vyskupų. Jie turės pasisakyti, kur jie stovi 
karo klausimu. Jie negalės prisiekti valdžiai ir kraštui 
ištikimybės, bet tuo pačiu kartu darbuotis už naują ka
rą, kuris pražudytų ne tik Vengriją, bet visą civilizaciją.

Tai buvo 1940 metų ge
gužės pirmoji. Kaune, Ug
niagesių gatvėje skraidė 
karvelis. Jam prie kojos 
pririšta maža raudona vė
liava. Tai padarė politiniai 
kaliniai, kurie, prijaukinę 
karvelį ir pririšę jam rau
doną vėliavėle, paleido virš 
miesto skraidyti, norėdami 
parodyti savo despotams, 
kad jie dar gyvi, kad jokios 
jėgos nesustabdys jų pasi
ryžimo, neužgesins revoliu
cijos liepsnų. Karvelis su 
raudona vėliavėle skraidė 
nuo namo ant namo, kar
tais perskrisdamas gatvę.
Du policininkai storais kuojami. Unijoms ir sąjun- 
sprandais ir užpakaliais be- goms prieš liaudį sudaryti 
go gatve, vijosi karvelį ir užkertamas kelias, 
šaudė į jį. Sušilę, suplukę, (Smetonos 
sme to nines žan darmeri jos 
budeliai negalėjo pakęsti 
karvelio su raudona vėlia
vėle. Jiems rodėsi, kad tas 
mažytis raudonas medžia
gos gabalėlis vis plečias ir 
plečias, kad jis jau visą pa
dangę, visus Kauno ir Lie
tuvos namus papuošė rau
donomis vėliavomis, kurios 
iškilmingai išniro aukštyn 
ir šaukia liaudį nubusti. 
Baisiai didelė rodėsi polici
ninkams karvelio vėliavėlė 
ir, tu r būt, užtai jie prašau
davo pro šalį ir karvelio ne
kliudė.

Veltui 
ministerial su 

gudriai sugalvotomis bylo
mis ir pasia i š k i ni m a i s 
skraido tarp Maskvos ir 
Kauų.o. Nieks jiems netiki.

Artinasi birželio 13-toji, 
diena — “vado” 
Smetonos varduvių diena. 
Policininkai, “faraonais” 
vadinami, tikrina, ar visi 
gyventojai pasiruošę savo 
namus “tautinėmis” vėlia
vomis papuošti, ar visi turi 
“vado” Smetonos portretus 
languose išstatyti. Plaukia 
aukštųjų pareigūnų, kapi
talo maišų telegramos, lin
kėjimai “vadui”: ilgiausių 

tau- 
kitu “misliu” 

kupinas, kraunasi lagami
nus, realizuoja savo “su
taupąs” bankuose. Siu,juo 
visas sąmokslininku štabas 
— plačioji “vado” švogerių 
ir žentų giminė.

Birželio 15 dieną nuo 
prezidentūros rūmų nusi
leidžia buržuazinės Lietu
vos “valstybinė” vėliava. 
Antanas Smetona, daug 
metų sauvaliavęs ir su sa
vo pataikūnais kyšininkais 
ir vagimis liaudį mulkinęs, vynes 
paspruko pas savo sėbrus— 
Hitlerį ir Musolinį. Jo pė
domis, kelnes pasiraitoję, o 
stambesnieji nuosavuose ar 
pavogtuose valstybės auto
mobiliuose - karuose, neša 
“kuldašius”, ir .deimantų 
bei aukso maišelius stipriai 
prie krūtinių glaudžia. 
Nors, anot vieno poeto, to
kiais atsitikimais 
glausti prie krūtinės 
tosios žemės saują”, 
kur tau!

Antano

Karvelis, su raudona vū- metų! Bet klastingas 
liavėle skrisdamas virš tos vadas” 
Kauno gatvių ir anmų, grį- 

Ive.’ norėda
mas pranešti savo drau
gams, kad jis atliko savo 

fašistinė klika. Katalikų bažnyčios Į uždavinį, nuskriaustiesiems 
ir beturčiams davė vilčių, 

revoliucijos vulkanas 
neužgesęs ir pogrindyje 
laisvės lava verda ir jau 
arti toji valanda, kada ji iš
siverš ir sunaikins Urani
jos grandis. Karvelis grįžęs 
atsitūpė ant vieno lango pa
langės. Į jį išsitiesė kalinio 
su duonos trupiniais ranka, 
bet iš kalėjimo sargo bokš
telio pasigirdo šūvis ir kul
ka pervėrė karvelį. Ore pa
sipylė plunksnos ir pūkai, 
kuriuos vėjas kėlė vis aukš
tyn ir aukštyn ir sukruvin
tus nešė virš miesto, gi kar
velis — mažas kraujo gaba
lėlis, gulėjo ties kalėjimo 
vartais.

Tai atsitiko 1940 metų 
gegužes 1 dieną. Seno kalė
jimo geležiniai vartai tą 
dieną čiaudo dažniau, ir ka
lėjimas savo langais, lyg iš
puvusiomis akimis, daug 
sutiko naujų gyventojų. 
Naujos ir naujos suimtųjų 
voros slinko kalėjimo link. 
Buržuazinės Lietuvos vy
riausybės žandarmerija tų 
metų gegužės pirmąją uo
liai darbavosi. Jos štabai ži
nojo, kad artinasi dienos, 
kada liaudis tars savo žodį 
ir pareikš savo valią ir kad 
tas žodis bus stiprus ir va
lia nepalaužiama. Juto žan
darai, kad jų vadai politi-* 
nėję agonijoje, melo skar
malais dangstydamiesi, su
klups, ir ateis kitos dienos, 
kada reikės mest “gummik- 
nipelį”— bananu vadinamą 
ir “faraono” kepurę ir eiti 
darbo dirbti. Todėl gegužės 
pirmąją ir to gegužės kito
mis dienomis dažniau slin
ko suimtųjų voros Lietuvos 
kalėjimų ir priverstinųjų 
darbų stovyklų link. Minis
terial paskubomis tarėsi su 
Talino ir Rygos ministe- 
riais, skubino sudaryti “li
nijas” ir sąjungas.” Nemu
nu, Hitlerio palaimintos, 
plaukė “volksdeutscher’- 
iams” uniformų ir automa
tų vilkstinės. Iš Sovietų Są
jungos igulu, kurios buvo

l 1939 m., 
spalio 10 d. Savitarpinės

Antanas Smetona ir jo 
pataikūnai gėdingai pabė
go. Jų režimas supuvęs iš 
šaknų žlugo. Atsidarė 
Lietuvos liaudžiai nauji ke
liai. Jos geriausieji sūnūs 
išėję iš kalėjimo rūsių, ir 
priverstinojo darbo stovyk
lų, stojo prie naujos res
publikos — tarybinės socia
linės respublikos kūrimo. 
Jiems pagalbon atėjo kitos 
tarybinės socialistinės res
publikos. Jos anksčiau susi
kūrė, jos jau turėjo savo 
gerai išmokslintą motori
zuotą armiją, : 
ginklus.

Plieniniai ereliai
Per naktį ir dieną, — 
Geresniajai daliai 
Mūs saugojo sienas.

Kunigų Marijonų Drau
ge (birž. 15 d.) skaitau: 
“Bimba Kaune vos išnešė 
sveiką kailį.” Apačioje tel
pa korespondencija iš Ro
chester, N. Y. Rašoma, kad 
ten buvęs atsibaladojęs ku
nigas Balčius, kuris tik 
1947 metais išvykęs iš Ta
rybų Lietuvos, skaitęs pas
kaitą, kuri beveik visa bu
vus pašvęsta mano lanky- 
muisi Lietuvoje 1945-1:946 
metų žiemą. Jis tuo laiku 

’buvęs Kauno kunigų semi
narijoje ir viską savo aki-

Kauno moterų susirinki- 
mas. Susirinkimas įvyko 
judžių teatre Laisvės Alė
joje. Susirinkimas buvo la
bai didelis, daugelis mote
rų, atėjusių į susirinkimą, 
nebegalėjo sutilpti 
jo grįžti nuo salės

Šviesa užgeso 
kalbėt.

ir tu re
name.
baigiant 
tik tojeUžgeso ne 

bet visoje apylinkė- 
žiemą tai būdavo 
atsitikimas Kaune,

modernius m*s ma^s arba savo ausi
mis girdėjęs.

Tikiu, kad koresponden
tas teisingai paduoda kun. 
Balčiaus paskaitos turinį. 
Sakau, kad kunigas Bal

ti k-Nepaprastos tai buvo bir-i^us didelis melagius, 
.................... Saulingos ;ras . kryžiokas.^ Meluoja jis

Ar suraminimas, ar biotas?
Mūsų šalies Darbo Sekretorius ponas Maurice J. Tobin 

yra didelis optimistas. Jie sako, kad mes turime būti vi
siškai ramūs, nes šioje šalyje niekados nebebus kiek di
desnės ekonominės krizės, kad jau pradeda mažintis ne
darbas, kad gamyba baigia pasiekti 1948 mjrtu lygį, kad 
prieš mūsų akis iškyla beveik negirdėto pralobimo era.

Savo optimizmui pateisinti ponas sekretorius net savo 
paties departmento skaitlines pakeitė. Dar taip nese
niai Darbo Departmento Statistikų Biuras paskelbė, kad 
Jungtinėse Valstybėse jau turime penkis milijonus be
darbių, bet sekretorius Tobin dabar teigia, kad pas mus 
tėra trys milijonai bedarbių. Apie du milijonai bedarbių 
staiga sudilo.

Suraminimas ir padrąsinimas žmonių nėra blogas 
daiktas. Negerai būtų, jeigu toks aukštas pareigūnas 

.žmones gąsdintų. Bet suraminimas turi būti pagrįstas, 
'teisingas. Tiesa, sekretorius'Tobin gali pasiteisinti, kad 
jis kalbėjo ne tiesiog Amerikos žmonėms, bet taip vadi
namai “Tarptautinei Darbo Organizacijai,” kuri suside
da iš valdžių paskirtų atstovų ir kurioje yra atstovau
jamos 52 valdžios. Jis gali teisintis, kad užsieniui reikia 
pasigirti, Ameriką perstatyti daug šviesesnėmis spalvo
mis, negu tikrai yra. Bet kaip ylos, taip blofo maiše ne
paslėpsi. Jo prakalba minėtai organizacijai pasiekia 
Amerikos žmones. Tie žmonės kasdien gyvena ir ant 
savo kupros junta ekonominio gyvenimo naštos sunkėji- 
mą. Jie žino, ką, šiandien reiškia susirasti naują darbą, 
netekus senojo.'O su ta problema yra susidūrę milijo

nai darbininkų. Pasikalbėk su tais, kurie ieško darbo. 
Žinoma, ponas sekretorius su tokiais žmonėmis nesikal
ba. Jis sėdi šiltoje kanceliarijoje ir kalbasi tik su tais.------ --------- ------ ----------------------—-------------------------------------------------- V11X Ult UCVJLO; JUilfejVU vb cJ AX VI 

kuriems nei depresija, nei nedarbas dar nesudaro jokios i įsteigtos spagai 
problemos.------------------------------------------------------------ 1 ęi vx n L /a *1 (A Al C?

reikėtu 
“gim- 

Bet,
Gimtosios žemės 

sauja dezertyrams ir kyši
ninkams neatstos deimantu 
saujos. Gimtajam kraštui 
meilė amžina tik tų širdyse, 
kurie jį savo prakaitu lais
to, savo krauju gina.

želio dienos!
gamtoje, saulingos ir lietu
vių širdyse. Tvarkingai ri
tosi vieškeliais draugingi 
tarybinių respublikų tan
kai, jojo miklūs raiteliai. 
Veržėsi, galingi, arčiau 
Lietuvos vakaru sienų, kur . 
Hitlerio ginklų kalviai kalė 
ir kalė. Kur buvo verdama 
politinė derva, kurią vėliau 
klastingai', vadinamieji Lie
tuvos patriotai, išpylė ant 
savo liaudies. Bet nepalūžo 
Lietuv. liaudis ir bandymo 
valandomis, matydama ka
ro liepsnose savo gimtąjį 
kraštą, matydama Hitlerio 
komisarų siautėjimą ir jų 
batlaižių, lietuvių išdavikų 
generolų ir buožių žiauru
mus, — nesuabejojo, kad 
1940 metų birželio* laimėj i- 

' mai žlugs. Ir liaudis nenu
sivylė. Praslinko sunkūs 
karo metai. Vienį, garbin
gose tarybinės armijos ei
lėse pribaigę nacių biaury- 
bę jos lizde — Berlyne, grį-1 

ižo karžygių vardais vaini
kuoti, — kiti, išsislapstę tė-

" ; miškuose, kenkę 
priešo transportui, sprogdi
nę priešo užnugaryje tiltus, 
deginę ginklų sandelius ir | 
fabrikus — grįžo partizanų 
kančios ir pergalės vaini
kais papuošti. Ir vieni ir 
kiti, nesidairydami į šalis, 
nesitikėdami pigios pagal
bos ir nuo kapitalistų stalo 
trupinių, — puolė dirbti sa
vo tarybinės socialistinės 
tėvynės gerovei.

Veltui šiandien šaukia 
dezertyrai ir Lietuvos liau
dies išdavikai! Jų regreso 
šūkiai, lygūs klauno-juok- 
dario kimiai dainai, 
vien prajuokina.

Veltui jie šaukia:
(Tąsa 8-čiamc pusi.)

be jokio rubežiaus. 
man atrodo, net ir kunigui 

begėdiškai, taip per 
meluoti yra didelė gė-

sakyti 
ir “kai 
įstaigo-

kuri

Tūkstančiai japoniečių studentų susirinko prie Hibi- 
ya Park, Tokyo, protestuoti generolo* Douglas Mac- 
arthur’o aukštajam ; švietimui Viršininko dr. Walter 
C. Eells ataką, ant akademinės laisvės. Tūli studentai 
nešė didžiuosius plakatus su užrašais: “Prašalinkite 

iš Japonijos imperialistus!”

akis 
da.

Štai keletas jo melo per
lų. “Savo pasakytose kalbo
se Bimba džiaugėsi,” pasa
kęs kun. Balčius, “kad da
bar įstaigose esą galima ne 
vien rusiškai, bet kai ku
riose ir lietuviškai susikal
bėti, ko nebuvę anais lai
kais, kada jis išvykęs iš 
Lietuvos.”

Du dideli melai, 
kiau ir negalėjau 
“ne vien rusiškai” 
kuriose,” nes visose
se be jokios išimties kalba
ma lietuviškai. Visoje Lie
tuvoje pirmiausia, vyriau
sia ir oficiališka kalba yra 
lietuvių kalba. Visi Lietu
vos valdžios tarnautojai 
turi mokytis ir išmokt lie
tuviškai kalbėt, skaityt ir 
rašyt.

Toliau kunigas Balčius 
pasakęs: “Į klausimą, 
dabar žmonės galės išva
žiuoti į Ameriką, Bimba 
atsakęs, kad galės, nes ir 
jis norįs atsiimti savo gi
mines Amerikon.”

Kokią gi teisę aš turėjau 
atsakyti, kad Lietuvos žmo
nės galės išvažiuoti į Ame
riką? Neturėjau teisės, ne
galėjau sakyti ir nesakiau. 
Aš negalėjau kalbėti ir ne
kalbėjau nei Lietuvos, nei 
visos Tarybų Sąjungos val
džios vardu, kuri vienintelė 
tvarko žmonių važinėjimus 
į užsienius. Aš neturėjau 
teisės kalbėti ir nekalbėjau 
Amerikos valdžios vardu, 
kuri vienintelė tvarko, kas 
iš kur gali Amerikon įva
žiuoti, o kas negali.

Kas liečia mano gimines, 
tai jie visi pilnai patenkin
ti gyvenimu Lietuvoje. Nė 
vienas jų, o jų yra pusėti
nai daug, nesakė, kad norė
tų išvažiuoti į Ameriką, 
nė vienas jų neprašė pagal
bos dėl išvažiavimo, 
jie įsikūrę gyveno 
ūkiuose.

Skaitau toliau:
“Viename darbininkų mi

tinge Kaune Bimbos kalbos 
metu užgesusi šviesa. Kilus 

i triukšmui, Bimba vos spė
jęs išnešti sveiką kailį.”

.Melas nuo pradžios iki 
galo. Tokio mitingo Kaune 
visiškai nebuvo. Kaune iš 
viso dalyvavau tik. trijuose 
susirinkimuose. Vienas bu
vo Kauno universiteto au
ditorijoje, beveik išimtinai 
susidedąs iš studentų ir 
profesorių. Į kitą susirinki
mą, kuris buvo sušauktas 
Lenino mirties paminėji
mui Kauno operoje, tik 
atsitiktinai pakliuvau.

Trečias susirinkimas įvy
ko dienos metu. Tai buvo

Visi 
savo

je. Tą 
dažnas 
Vilniuje ir kituose Lietuvos 
miestuose. Po baisaus sug
riovimo vokiečiams ir lie
tuviškiems fašistams bė
gant iš Lietuvos, elektros 
gamyba dar nebuvo pilnai, 
gerai atstatyta.

Tuojau buvo surasta žva
kių, jos buvo uždegtos ir 
susirinkimas tęsėsi. Susi- 

į rinkimas ' užsibaigė labai 
'gražioje tvarkoje. Aš išė
jau per priekines duris, 
karštai Kauno moterų svei
kinamas aplodismentais. 
Ant šaligatvio ir gatvėje 
radau tūkstančius žmonių. 
Ten jau buvo nemažai ir 
vyrų. Gatvę buvo užtvinus 
žmonėmis! Jokio triukšmo 
nebuvo, jokio mano “kai
liui” pavojaus nebuvo.

Aš net stebėjausi ir su
grįžęs Amerikon savo pra
nešimuose atžymėjau, kad 
pas mus, New Yorke arba 
Chicago j e, arba Clevelan- 
de, arba bile didmiestyje 
tokiam atsitikime, po tokio 
susirinkimo, taip užpludus 
gatvę, būtų pilna pėsčios ir 
raitos policijos, blaškant 
žmones nuo gatvės. O Kau
ne nei toje milžiniškoje 
žmonių minioje, nei aplin
kui minią nemačiau nė vie
no pėsčio arba raito policis- 
to! Man tai buvo panašu į 
stebuklą. >

Tai visa ir tik tokia te
buvo mano misija Kaune.

O štai dar vienas ir išJ 
visų bjauriausias kun. Bal
čiaus melas. Klausykite: )

“Bimba buvęs nuvežtas 
ir pas savo brolį, kuris 
specialiai tam reikalui bu
vęs parvežtas iš Sibiro. Po 
pasikalbėjimo su broliu 
Bimba pareiškęs tik tiek, 
kad esą negalima net su sa- / 
vo tikru broliu susikalbę- / 
ti...”

Lietuvoje turiu tik du/ 
broliu — Joną ir Stasį; 
Jonas gyvena su šeima sa
vo ūkyje prie Biržų, o Sta- \ 
sys gyvena mūsų gimti- / 
niam ūkyje Užusieniuose/Z 
Salų parapijoje, Panemunė- / 
lio valsčiuje, pačioje “Ka-/ 
lakutų” krašto širdyje. A- 
budu gražiai, tvirtai įsikū- / 
rę. Nė vienas jų niekuo ta/ 
rybinei valdžiai bei Lietu
vos žmonėms nebuvo prasi-/ 
žengę. Nė vienas nebuvo ( 
niekur išvežtas, įkalintas, / 
arba šiaip nubaustas. Kai- > 
bėjausi su abiem. Nė vienas 
nė puse žodžio nesmerkė 
naujojo gyvenimo. Džiau
gėsi, kad fašistinė paviet
rė ir karas praėjo ir kad 
Lietuvos žmonės galės da
bar gyventi ramiai ir lais
vai.

A. Bimba

Jaunimo Stadionas
VILNIUS, bal. 30 d.—Prieš 

dvejus metus prasidėjo masiš
kos vilniečių talkos 
stadiono statyboje, 
stadionas užbaigtas, 
gera futbolo aikštė, 
takai, lengvosios 
sektoriai.
giamas įrengti dvieju aukštų 
namas, kuriame įsikurs jauni
mo sporto mokykla. Dalis 
patalpų skiriama nusirengimo 
kambariams, sporto invento
riui sudėti ir tt.

Jaunimo
Dab/r 

čia yra

2 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Sešt., Bdrž» 24, 1950

atletikos
Šalia stadiono bai-
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. DAILININKAS-KOVOTOJAS UŽ TAIKĄ i Di'"«s p™š

Š. m. gegužės 12 d. sukako šimtas dvi
dešimt metų, kai mirė žymiausias XIX 
a. pradžios lietuvių literatūrinio ir kul
tūrinio sąjūdžio veikėjas Dionizas Poš
ka. Savo veikla ir kūryba D. Poška įei
na į lietuvių tautos kultūros ir literatū
ros istoriją kaip pažangių to meto idėjų 
reiškėjas, savo literatūriniuose darbuo
se su meile ir užuojauta kalbėjęs apie 
skurdžią baudžiauninko dalią, kėlęs ir 
garbinęs liaudies kalbą, savo tautos is
toriją. Savo visuomenine ir literatūrine 
veikla D. Poška reiškė gimstančio lietu
viško nacionalinio sąjūdžio idėjas —su
sidomėjimą šalies istorija, liaudies kal
ba, papročiais. D. Poška yra šio sąjūdžio 
vienas aktyviausių veikėjų, apie kurį 
grupuojasi visos to meto pažangiosios 
lietuvių jėgos.

XIX a. pradžioje — irstančio feodaliz
mo ir jo gilumoje bręstančio kapitalisti
nės santvarkos santykių laikotarpyje — 
smulkusis žemaičių bajoras D. Poška, 
vysto savo visuomeninę ir literatūrinę 
veiklą. Tai l'aikotarpis, kada Rusijoje 
bręsta revoliucinis sąjūdis, demokratinė 
opozicija neribotai caro valdžiai, kai be
sivysiąs kapitalistinės gamybos būdas 
aktyvizuoja liaudies mases. Pažangieji 
to meto protai vis aiškiau supranta, kad 
baudžiavinė santvarka eina į liepto galą, 
kad negailestingas feodalinis valstiečių 
masių pavergimas turi būti panaikintas. 
Toje gadynėje, kai vis labiau aiškėja fe
odalinio gamybos būdo atsilikimas, ne
produktyvumas, pažangieji to meto 
žmonės su užuojauta kalba apie bau
džiauninko vargus, vis drąsiau kelia fe
odalų neteisybes.

Pažangu vaidmenį lietuvių nacionali
nio sąjūdžio pradų vystyme tuo metu su
vaidino; Vilniaus universitetas, skleidęs 
susidomėjimo kalba, šalies istorija, liau
dies papročiais idėjas. Čia mokosi visa 
eilė žemaičiu bajorų, kurie, vykstant fe
odalizmo irimo procesui, veikiami pa
žangiųjų to meto idėjų, išauga į lietuvių 
nacionalinio sąjūdžio veikėjus, savo vi
suomeninę ir literatūrine veiklą paskyrę 
liaudžiai šviesti, .jok kalbai, papročiams 
ir istorijai studijuoti.

Vienas tokių veikėjų, nors ir nesimo
kęs Vilniaus universitete, bet turėjęs su 
juo gana gyvų ryšių, ir buvo Dionizas 
Poška. ’

Duomenų apie Poškps gyvenimą ne
daug teturime. Mokėsi jis tuo metu gar
sioje Kražių gimnazijoje. Kaip toliau jis 
praleido savo jaunystę, bent šiuo metu 
nėra smulkesnių žinių. Jis pats sakosi 
“jaunystę praleidęs varguose ir darbe, 
nežinodamas, kas yra Homeras, Vergi
lijus, Horacijus, Krasickis”... Tačiau vė
liau, savo pastangomis, matyti, yra šią 
spragą užpildęs, nes vertė i lietuvių kal
bą Vergilijaus “Eneidą”. 1818 m. jis bu
vo teismo raštininku, o vėliau ir teisėju 
Raseiniuose. Pasitraukęs iš tarnybos, 
gyveno Barzdžių Bijatų dvarelyje, 
netoli Kražių, čia jis neužsidarė 
siauro gyvenimo rėmuose, bet sekė kul
tūrinio gyvenimo vyksmą ir aktyviai ja
me dalyvavo. Poška palaikė gyvus san
tykius su to laiko pažangiaisiais žmonė
mis. Jam skiria eiliuotų laiškų Valiūnas, 
Šimkevičia, A. Savickis. Susirašinėja 
Poška su Vilniaus universiteto studen
tais: Simanu Stanevičia ir Kaietonu Ne
zabitauskiu, kurį, .matyt, laikė artimu 
bičiuliu, nes testamente jam užrašu savo 
lietuviškus rankraščius.

Poška dėl nusimanymo lietuviu kalbos 
dalykuose, dėl išgarsėjusio Baublio rin
kinių ..(Baublys — tūkstantmetis išde
gintu kamienu ąžuolas, kuriame D. Poš
ka laikė savo senienų rinkinius) buvo ži
nomas ir gerbiamas visoje Žemaitijoje. 
Į Pošką kreipdavosi ir rusų mokslinin
kai, kuriems jis nusiųsdavo savo surink
tos medžiagos, straipsnių. Jis siuntė me
džiagos rusų mokslininkui P. Keppenui. 
Ukrainietis mokslininkas prof. Loboika 
pats buvo porą kartų aplankęs Pošką. Iš 

-prof. Loboikos apie Pošką sužinojo žino- 
‘.mas rusų istorijos tyrinėtojas Rumian- 
cevas, kuriam Poška pasiuntė žemaičių 

senienų rinkinį. Poška susirašinėjo ir 
su Vilniaus universiteto istoriku prof. 
Leleveliu, su T. čackiu.

Būdamas tipingas lituanistinio sąjū
džio idėjų reiškėjas, D. Poška ypač sie
lojosi, kad nėra išleistų Lietuvos istori
jos veikalų. Šiam trūkumui pašalinti jis 
pats bandė rašyti Lietuvos, istoriją. 
“Taigi apie būsimą mūsų Lietuvos isto
riją mąstydamas, visa siela ir širdimi 
trokštu ką nors parašyti. Ir jei tarp gau
sių mano netvarkingų ir išmėtytų pasta
bų bent viena smulkmena bus naudinga 
rašančiam mūsų Lietuvos istoriją, būsiu 
pilnai atlygintas”, — rašo Poška viena
me savo laiške. Tačiau Poškos 
lietuvių istorijos supratimas — idealisti
nis, romantinis. Lietuvių tautą jis laiko 
kilusią iš romėnų, o lietuvių mitologija 
jam atrodė labai panaši į graikų, romė
nų mitologiją.

D. Poška pagarsėjo ir kaip rinkėjas 
įvairių senienų, kurias jis krovė į savo 
Baublį. Laiške čackiui Poška sakosi bu
vęs nuvykęs į Papilę suakmenėjimų pa
sirinkti ir skundžiasi, kad mokslininkai 
išgrobštę beveik viską, o jis senas ir li
gotas nebegalįs dar kartą į Papilę nu
vykti ir naujų prisirinkti.

Plačiai buvo žinomas Poškos Baublys, 
kurio rinkinius aprašė to meto žurna
luose prof. J. Loboika ir pats Poška. Ži
nios apie Baublį rado atgarsį net Adomo 
Mickevičiaus poemoje “Ponas Tadas.”

Ypatingai Poška domėjosi lietuvių 
kalba. Jis rašė, kad kiekvienas, norįs 
pažinti savojo krašto istoriją, būtinai 
turįs gerai mokėti ir savo gimtąją kal
bą. Jis studijuoja liaudies kalbą, renka 
retus tuo metu lietuviškus raštus ii’, rū
pindamasis lietuvių kalbos grynumu, 
taiso J. A. Giedraičio lietuviškus eilėraš
čius, Valiūno “Birutę”. Stambus Poškos 
mokslo darbas yra jo žodynas. Sirvydo 
žodynas nepatiko žemaičiams dėl jo ry- 
tietiškumo, tad Poška norėjo parašyti 
toki žodyną, kuris tiktų ir “žemaičiams” 
ir “lietuvininkams”. Žodynas rašytas 
trimis kalbomis — lenkiškai, lotyniškai 
ir lietuviškai. Rinkdamas medžiagą, savo 
žodynui, Poška naudojosi Sirvydo žody
nu, Rėzos .psalmynu, Baužo tyrinėjimu, 
Giedraičio biblija ir kt.

Pats žymiausias Poškos kūrinys yra 
“Mužikas-*-Žiemaytziu yr Lietuvos” . Tai 
pirmas stambesnis XIX a. pirmosios pu
sės lietuvių poezijos kūrinys. Poška šia
me kūrinyje teisingai parodo, kad “mu
žikas” baudžiauninkas yra ponų laimės 
“rąstas pamatinis”, “penėtojas giminių”, 
“pasaulio geradėjas”, kuris paniekintas 
krauna ponui turtus, o pats privalo “al
kanus be uždaro šaltus barščius srėbti”, 
nes pagrindinį valgį sudaro “lapai darži
niai, bėralinė duona” ir “kaušas van
dens.” Poška ryškiais realistiniais’ vaiz
dais piešia sunkų baudžiavinės gadynės 
žemės ūkio darbą, parodo feodalą—kur
tų baudžiauninko skundams. Poškos • 
baudžiauninkas ieško socialinės teisybės, 
jis protestuoja prieš socialinę skriaudą. 
Tačiau toje baudžiavinėje tikrovėje, kur 
caro valdžios ; aparatas tvirtai remia 
baudžiavinę feodalinę priespaudą, bau
džiauninko garsūs, skausmingi skundai 
lieka balsu, “tyruose šaukiančiu”. Nei 
dievas, nei caras jo neišgirsta, nes 
“pirfns did* aukštai, o antras did tolyn 
gyvena.” '

Tačiau Poška, kad ir kaip toli pažen
gęs savo simpatijose ir užuojautoje ken
čiančiam baudžiauninkui, vistik palieka 
smulkaus žemaičio bajoro pozicijose, ku-' 
riam pavojinga skatinti baudžiauninką į 
kova. Svetimas ir nepasiekiamas Poškai 
revoliucinis Strazdelio grasinimas po
nams — “jau prikalta daugel plieno, at-

Būdamas smulkus bajoras, feodalizmui 
yrant, veikiamas pažangių savo meto i- 
dėjų, Poška toli pažengia visuomeninio 
pasaulėžiūros vystymosi keliu. Be abejo, 
savo klasinių ihteresų, savo klasinių po- 

eis tokia dėl jų diena.” Poška pasitenki-' zicijų Poška neatsisakė, todėl jo kūrybo- 
na užuojauta, kuri rodo, kad autorius 
vistik nepritarė baudžiavinei santvar
kai, kad jis laukė, tikėjosi jos reformų.

Šiandien, peržvelgdami D. Poškos li
teratūrinį palikimą, vertindami jo kul
tūrinę įr literatūrinę veiklą, D. Poškoje 
matome vieną iš ryškiausių 'XIX a. lie
tuviško nacionalinio . sąjūdžio veikėjų.

ii948 metų gruodžio 12 dieną ant Pa
ryžiaus namų sienų pasirodė plakatai— 
“Šalin karą!” Plakatus piešė dailininkas 
Fužeronas. Juos nešiojo gatvėmis žmo
nės, kovojusieji dėl Prancūzijos laisvės 
partizanų gretose, žmonės, kurie nenori, 
kad nauji grobikai iš anapus vandenyno 
vėl paverstų Prancūziją kareivinėmis.

•Komftnistas Ulje, dviejų karų dalyvis, 
grūmęsis už savo tautos šviesią, laimin
gą ateitį, už taiką viso pasaulio darbo 
žmonėms, išėjo į Paryžiaus gatves su 
dailininko - komunisto Fužerono plaka
tais “Šalin karą.”

Policijos agentas Le Noan priėjo prie 
plakato, kurį prilipdė Ulje, paskaitė jį 
ir, pasivijęs 54 metų komunistą, revolve
rio šūviu jį nužudė.

Policijos žmogžudystė ' sujaudino visą 
Paryžių. Kuklaus darbininko, ištikimo 
liaudies sūnaus laidotuvės pavirto galin
ga politine demonstracija. 150 tūkstan
čių darbininkų, tarnautoju, mokslininkų, 
rašytojų, meno darbuotojų lydėjo savo 
drangą komunistą Andre Ulje. Laidotu
vių eisenoje rūstus ir susikaupęs žings
niavo taip pat ir dailininkas Andre Fu
žeronas, kurio kūriniai tapo baisiu dar
bo žmonių ginklu taikos priešams.

Fužeronas — mylimas Prancūzijos 
darbo žmonių dailininkas, gerai žinomas 
ir Paryžiaus meno salonuose. Ne taip 
seniai prieš jį dar lankstėsi buržuaziniai 
meno kritikai. Jam už tapybą buvo pa
skirta nacionalinė premija. Salonų kri
tikai gyrė jo paveikslus, garbino jauną 
talentingą dailininką.

Ir staiga 1948 metų rudenį Paryžiaus 
meno Salonai buvo apstulbinti Fužero
no. Jis nutapė paveikslą “Paryžietės 
prekyvietėje”, kuriame parodė skurdų 
Paryžiaus darbininkų gyvenimą, atsklei
dė Paryžiaus socialinio gyvenimo gel
mes.

Reakcinė kritika, tarsi pagal koman
dą, išsijuosusi ėmė plūsti Fužeroną. “Fu
žeronas paniekinęs tikrąjį meną! Jis 
nukrypės nuo teisingojo kelio”, — siuto 
laikraštis “Karfur”. Tuo pat metu bur
žuazinė valdžia jam iškėlė bylą už pla
kato prieš karinę isteriją sukūrimą.

Fužeronas į buržuazijos siautimą at
sakė naujais, aštriais, reakciją pliekian
čiais kūriniais. Savo studijoje Monruže 
Fužeronas ruošė naujo didelio plakato 
etiudą. 1949 metais po visą Prancūziją 
vėl ėmė plisti tūkstančiai naujo plakato 
egzempliorių. Juos platino darbininkui, 
tokie, kaip Andre Ulje. Plaksite Fužėro- 
nas pavaizdavo sukniubusį policininko 
nužudytąjį Ulje, išmėtytuosius lapelius,, 
aplaistytus karštu krauju prancūzo, sie
kusio taikos. Prie jo lavono žmonės, su
gniaužtais kumščiais. Tai prancūzų žmo
nos ir motinos, darbininkai ir jų vaikai 
— taikos kovotojai, pasiryžę žengti Ulje 
pėdomis.

Taip bebaimis dailininkas dar ryžtin
gesnių kūriniu, kupinu revoliucinės ais
tros ir nepalaužiamo kovingumo išreiškė 
$avo neapykantą “socialisto” Žulio Mo- ' 
ko teroro politikai.

Apie perversmą, įvykusį jo kūryboje, 
Fužeronas pasakoja:

— Kada , reakcingieji kritikai nori 
mane įgelti, jie rašo: “Fužeronas — ple
bėjas, jis akmenskaldžio ir šlavėjos sū
nus.” Jie nesupranta, kad tokiais žo
džiais jie mane tik aukština. Taip, esu 
kilęs iš darbininkų šeimos ir nuo 13 me
tų dirbau šaltkalviu Reno gamykloje. 
Paišybą mėgau iš pat mažens. Dvejus 
metus dėjau santimą prie santimo alie
jiniams dažams nusipirkti. Po to — va
karinė mokykla, atsitiktinis uždarbis iš 
piešinių. Fužerono sunkus gyvenimo ke
lias akivaizdžiai liudija apie kiekvieno 
pažangaus menininko kūrybos sąlygas 
buržuazinėse šalyse.* * * ’

Fužeronas — partizaninio sąjūdžio 
dalyvis. 1939 metu rugsėjo mėnesį, kai 
reakcinė vyriausybė uždraudė komunis
tų partiją, dailininkas pasiryžo tapti tos 

je ir veikloje yra visa eile prieštaravi
mų, nenuoseklumų. Visgi susidomėjimas 
liaudies buitimi, užuojauta baudžiaunin
kui, liaudies kalbos ir papročių studijavi
mas yra pažangūs Poškos visuomeni
nės ir literatūrin. veiklos reiškiniai, ku
riuos ir šiandien vertina ir 
binis skaitytojas. ..

atžymi tary-
A. Mockus.

didvyriškos komunistų partijos nariu.
Netrukus Fužeroną mobilizavio į ar

miją. Kartu su kitais kariais jis mėne
siais nuobodžiavo Mažino linijos kareivi
nėse. Vėliau, kai išgamos generolai be 
šūvio paliko Mažiną vokiečiams, Fuže
ronas pateko į nelaisvę. Jis pabėgo iš ne
laisvės, grįžo į Paryžių ir čia pirmą kar
tą susisiekė su pogrindininkais komu
nistais.

Jo darbo studijoje buvo įrengta slapta 
spaustuvė, kurioje spausdindavo “Ak- 
sion”, “Letr Francez” — visus pogrin-

Tąsa ant 4-to puslapio.)

Ona Rymaitė
Mirė Ona Rymaitė, LTSR Nusipelniu

si artistė, ilgus metus Kauno Valstybi
niame Dramos Teatre dirbusi kūrybinį 
scenos meno darbą.

Gimusi Kaune, darbininko šeimoje, 
dar prieš pirmąjį pasaulinį karą, tebe- 
lankydama progimnaziją, visai jaunutė 
mergaitė, pradėjo savo kūrybinį kelią 
vaidindama kauniečių lietuvių dramos 
mėgėjų rateliuose.

Per pirmąjį pasaulinį karą Maskvoje, 
mokydamosi Prozorovos gimnazijoje, 
Chaliutinos dramos mokykloje ir Dailės 
Teatro studijoj, Ona Rymaitė aktingai 
dirbo ir maskviečių lietuvių ruošiamuo
se spektakliuose, pareikšdama gana žy
mų artistės talentą.

1921 metais Ona Rymaitė vėl Kaune, 
tik ką įsikūrusio lietuvių profesinio teat
ro artistė.

Čia užaugo ir susiformavo Onos Ry- 
maitės talentas, kuriuo teatro žiūrovai 
veik 30 metų gėrėjosi, kurį mylėjo ir 
džiaugėsi.

Su karšta didelio menininko širdimi 
Ona Rymaitė stojo į darbą Lietuvai ta
pus tarybine .

Susiformavusi Onos Rymaitės kūrybi
ne individualybė, subrendęs ir ryškiai 
sųklestėjęs jos talentas, karštas tarybi
nio menininko patriotizmas, — tai tos 
gairės, kuriomis velionė ėjo dirbdama 
savo gražų ir vaisingą darbą darybinia
me lietuvių teatre tarnaudama Lietuvos 
darbo liaudžiai.

Visoje eilėje pjesių, kaip Lavrenevo 
“Už tuos, kurie jūroje”, Jakobsono “Gy
venimas citadelėje”, Sobko “Už antrojo 
fronto”, Vienuolio “Tvirtovė” ir “Prie
blanda”, Baltušio “Gieda gaideliai,” Gri
ciaus “Skeveldros”, Gelbako ir Kašnic- 
kio “Taip prasideda gyvenimas” ir kt., 
Ona Rymaitė vaidino pirmąsias ir reikš
mingesnes roles, sukurdama aukšto me
ninio ir idėjinio lygio sceninius vaizdus, 
ryškius ir atmintinus.

Būdama didelio sceninio stažo, žy
maus meistriškumo artistė,, visą savo 
patirtį ir pasiekimus stengėsi perteikti 
jauniausiajai aktorių kartai, dirbdama 

.Kauno Valstybinio Dramos Teatro Vai
dybos Studijoje.

Visuomet kūrybine ugnimi deganti 
Onos Rymaitės asmenybė buvo visiškai 
pasiaukojamai atsidavusi Teatro gyveni
mui, Teatro poreikiams ir siekiams. O- 
nos Rymaitės meninė veikla, jos jautru
mas ir nenuolaidus reiklumas sau ir ki
tiems visą save atiduoti scenos kūrybai 
buvo ir bus pavyzdžiu Tarybų Lietuvos 
meno darbuotojams. '

Intensyviai dirbdama kūrybini darbą 
teatre, Ona Rymaitė aktyviai dėjosi ir 
j visuomeninę veiklą su visa savo ener
gija ir liepsningumu. Ji organizavo me
nines brigadas išvykoms ir koncertams 
mokyklose, įmonėse, ligoninėse.

Už sukūrimą didžios meninės vertės 
sceninių vaizdų ir už nuopelnus teatro 
meno ugdymo srityje Tarybų Lietuvos 
Vyriausybė suteikė Onai Rymaitei LT
SR Nusipelniusios artistės vardą, apdo
vanojo ją ĮjTSR Aukščiausiosios Tary
bos “Garbes Raštu” ir medaliu “Už šau
nų darbą Tėvynės karo metu.”

Ona Rymaitė atsiskyrė su mumis pa
čiame savo kūrybinių jėgų suklestėjime.

Menininkės šviesus atminimas visada 
liks gyvas ir brangus.

J. Baltušis, J. Banaitis, T. Černiaus
kas, B. Dvarionas, K. Gabdankas, B. 
Gerulaitis, J. Gustaitis, A. Gricius, 
J. Grybauskas, R. Juknevičius, K. 
Juršys, P. Kaveckas, K. Kymantaite, 
J. Kupčinskas, P. Kubertavičius, A. 
Kupstas, J. Laucius, J. Maniušis, J. 
Mikėnas, J. Miltinis, K. Petrauskas,- 
S. Petraitis, J. Rudzinskas, J. Sipa
ris, J. Šimkus, A. Vainiūnaitė, P. 
Zulonas.

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 

neatėjo laikas aktyviau pa
sireikšti kūrėjams - sava
noriams? Ar neperdaug su
pilkėjo buvusieji kariškiai, 
kurie skambiai akcentuoda
vo, kad nė vienos žemės pė
dos neatiduos be kraujo 
praliejimo? Ar nepamiršo 
savo tikslų buvusieji šau
liai ir kitų patriotinių or
ganizacijų nariai? Ar ne 
permažai kelia balsą kata
likiškoji visuomenė?”

Anais, 1918-1919 metais 
pasireiškę savanoriai, jau 
vieną kartą savo generolų 
ir politinių vadų apvilti, 
daugiau jiems netiki ir ne
stos fašistinio režimo pri
kelti. Prikelti to režimo, 
kuris juos į vargą ir į Bra
zilijos gyvatynus išstūmė.

Buvusieji • kariškiai ne 
tik supilkėjo, bet materia
lizmo paveikti,' kapitalo pi- 
giai įsigiję ir už “nuopel
nus” be kraujo praliejimo 
blizgučiais apsikarstę, ari
stokratus vaidindami, jo
kiam kūrybiniam darbui 
netinka. Nešaukit jų! Leis
kite jiems baigti savo die
nas generolais ir pulkinin
kais be armijų.

Šauliai ir kitų patriotinių 
organizacijų nariai, — bu- . 
vo aktyvūs tok kol'gyvavo 
Vilniui vadpoti sąjungos, 
ginklų fondai ir kiti “fon
dai”. Jie ir šiandien, kur y- 
ra progų arčiau “fondų” 
atsistoti — aktyvūs ir ne
šaukiami pasiskiria algas 
ir “ypatingoms” “Lietuvos 
vadavimui” išlaidoms su
mas.

Katalikiškoji visuomenė... 
Vienur jos apaštalai mel
džiasi už komunizmo ir pa
žangiųjų žlugimą ir eksko- 
munikuoja, kitur — sudaro 
su komunistinėmis vyriau
sybėmis konkordatus - su- 
tartis. Tai jėzuitų ir Vati
kano aukštoji politika. Šau
kitės į šią visuomenę, neš
kite jos apaštalams ir ekle- 
zijų zakristijose kraukite 
aukas. Bus mulkiu 
giau.

Šaukite! Bet 1940 
birželio dienos tiek 
Lietuvai saulės, tiek 
gaivinančios kūrybinės jė
gos, kad sutraukyti fašiz
mo pančiai daugiau laisvo
jo lietuvio nesmaugs, nu
sviestas kapitalo jungas 
daugiau neslėgs.

Laisvoje Tarybinėje ♦Lie
tuvoje likę kariškiai hesu- 
pilkėjo, bet kovose su fašis
tais išryškėjo tėvynės mei
lės spalvomis; likę savano
riai, šauliai, patriotinių or
ganizacijų nariai ir katali
kiškoji visuomenė, atsisakę 
aklo fanatizmo, eina su 
liaudimi kartu.

Nei savo eisenomis, nei 
pikietavimais ir protestais, 
susenę bėglių vadai ir jų, 
Hitlerio feldfebelių išmuš- 
trinti gaivalai, neužtemdins 
1940 metu birželio dienu! V v

Tai naujos eros, 
gadynės Lietuvai 
sios dienos!

Lietuviams skyrė 
kryželių

Istorijos margieji 
metai, —

Penkiolikta diena birželio
Sustabdė smurto

amžių ratą.

dau-

metų 
davė 
davė

naujos 
išaušu-

daug

Paukštininkystes Fermoms
KRETINGA, bal. 30 d. — 

šiomis dienomis penki Salan
tų valsčiaus kolūkiai — Leliū- /' 
nų, Selenių, Alkos ir kiti — 
pirko Klaipėdos inkubatorin- 
neje stotyje 1,500 vienadienių 
viščiukų savo paukštininkys- ' 
tės fermoms. Z. Vilkys.

3 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—. šešt., Birž. 24, 1950
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(Tąsa)
— Fiūūūū! — sušvilpė Jurgis. — štai, 

kas! Kada buvai klebonijoj? Dabar?
Pamažu Gendvilis nupasakojo paeiliui 

viską, ką jis matė ir girdėjo klebonijoj:
— Kur! Kokią gerą valandą šnekėjo!..

Kad jau tik to kraujo nedaleist...
— Tai, vadinasi, pardavei sūnų! — 

staiga piktai vožė Jurgis Gendviliui, tar
tum kumščiu. ’

Gendvilis pasipriešino:
— Kaip taip? Ką šneki? Akgi — ku

nigas! P
— Kunigas! Kunigas! O kas tavo ku

nigas ? — sušuko Jurgis. — Už poną 
penesnis, už šunį šunešnis!

Gendvilis, lyg per pakaušį gavęs, pri
simerkė, nežinodamas, kaip į .tokią 
šventvagišką panieką atsakyti, o Jurgis, 
numetęs jam — “Lik sveikas!” — vėl 
pasuko iš kelio į laukus ir netrukus 
pradingo krūmuose.

# * *

Jau nebe pirmą savaitę buvo traukia
mi iš miško praskydę partizanų būre
liai; Juos didino po revoliucijos iš fron
to grįžę kareiviai ir, kalvio žodžiais be
tariant, šiaip taip jau ginklą hpgniaužti 
išmokę pribuišiai, bežemiai...

Jurgiui Kirstukui nebebuvo jokio poil
sio per tas dienas.

Įvykių buvo tiek, kad Jurgiui galva 
nuo jų svaigo... Per juos jis ir Karusę 
pamiršo.

Vos tik Salų istorija pasibaigė, reikė
jo Pakriaunyje su dvaro komitetu susi
tvarkyti, o po to Revkomas tuoj davė 
Jurgiui naują uždavinį, — sutelkti Va- 
raščinoje būrelį Raudonosios Gvardi
jos... Ir Jurgis, galvą iškėlęs, — priešin- 
gan valsčiaus galan.

Susirinkimui buvo nuskirta Varašči- 
nos eigulio sodyba — klojimėlis skyni
muose.

Kur-ne-kur pamiškiu stovėjo sargybi
niai, kad iš netyčių neužkluptu vokietis. 
Taip pat ir prie durų buvo sargyba, ten 
stovėjo Karklys ginklininkas. Vos tik 
Jurgis pasibeldė, tas judrus, lyg opšras, 
senelis, kiek pakėlęs žibintą, pašvietė 
Jurgiui į veidą ir, atkišęs stambią, kaip 
•agurkas, nosį paklausė:

— Leidžiamas koks?
— Šilovarnis! — rimtai atsakė Jurgis.
Tada senukas kiek pravėrė duris, į- 

leido Jurgį, vėl užvožė skląsti ir paslėpė 
žibintą kubile. Viskas paskendo tamso
je, tik iš kubilo stulpu mušė ligi pat pa
šelmenės žibinto atšvaistes. Klojime 
dvelkė dobilų, čiobreliu ir ramunių kva
pais. Tuščiose klojimo pašalėse šneku
čiavo vyrai. Įsiklausęs į jų balsus, Jur
gis, nusprendė, kad jų čia ne mažiau kai]) 
puskapis. Truputį apsipratus akims, jis 
pastebėjo susigūžus šešėlius ant pamati
nių rąstų, skiriančių klojimo šalines nuo 
kietai suplakto laito.

— Paėmė varovais prie gurguolės ir 
nepaleidžia, ir nepaleidžia, lig pačiam 
frontui nuvarė, — pasakojo kažkas

• ošiančiu, išvargusiu balsu. — Ir lavonus 
nešiok, ir šovinius nešiok! Kaip tai])? 
Mes — prieš! Tai apdaužė ir — po- teis
mu, karinian lageriu. Net Minskan nu
grūdo. Tik kad ims bėgt vokiečiai, kad 
ims juos tan pačian lagerin grūsti Jau 
ir po kaizeriui, o da vis grūdžia ir nepa
leidžia, nors tu kažna ką! Surašys, sura
šys, jau jau paleis, — ir vėl po senovei... 
Tai, zaldatrata išsirinko, eina kamen- 
dantni raportuot, — dabar valdžią jau

• patys turės, — ėgi kamendantas tik 
jiems: “Arum! Kin-zvein!” Ir atėjo 
verkdami: “Kaizer kaput, ober kaman- 
dant — noch da!”... Che-cbe-che!.. 
Paskum tokį vingri atvarė. Tai tas ir 
išmokė: “Ko, girdi, žiūrėt, — už plytų 
ir duot žandaram!...” Tai, pečius išsiar- 
dę, kad krėtėm. — išlakstė visi vacb- 
meisteriai — velniop! O tai šliaužioja 
germanai pakampėm, lyg drignių apduo
ti, kojų nepavelka.

Visus jaudino apskrities miestų ir ge- 
. ležinkelio stočių garnizonų keitimas. Jau 

s ‘buvo šiokia tokia kalba surasta su se
nais kareiviais — frontininkais, palepi
ntai Revkomai kai kur jau buvo išsiderė-

• ję šautuvų iš zoldatenratų, išgavę pa
sižadėjimą netrukdyti darbo žmonių 
komiteto Veikimo ir, kilus reikalui, su
teikti paramos prieš baltuosius, kurie 
oficialiai buvo Obosto remiami ir gink

luojami. Bet tuos revoliucinės propa
gandos paveiktus dalinius paskubomis 
atšaukė ir pakeitė naujais, užnugariuo
se sulipdytais rezerviniais batalionais.

— Kol čia tuos stumbrus suagituosi, 
— jie ir dūšią iš tavęs iškratys.. — kal
bėjo dvariokai. — Traukini greičiau tą 
savo gvardiją krūvon! O tai bus vėlu...

— Dvare, Rokišky, žiūrėk jau kokie 
šunys sėdi! Pulkaunykas koks carinis, 
ar kas. Storas, kaip kubilas, žaliu bekė- 
šu, kepurė aukšta, pulkaunykas ir jau... 
O kitas — prūsokas, ir — nemažas, lyg 
kapitonas, lyg majoras... Sėdi abu grafo 
rūmuos, baltojon armijon rašo. Nuėjo 
Variakojis dvaran samdytųsi ton armi
jon. Teisybe, sako, samdo, žemes žada, 
pinigų. Ir grapas su jais visur — viena 
ranka. Tuoj čia tas jų štabas saikdins 
jau tą Variakojų, kad už juos jau sto
siąs jisai, tik — šast grafas kambarin, 
žvilgt į Variakojį. Tik suerzėjo: “Her, 
her!” — suerzėjo vokiškai ir nukirto, 
kai]) su kirviu. Nebesaikdina. Ateisi, 
girdi, rytoj...

— Na, taigi, vis prisirašė kas ton ar
mijon, ar ne?

— Rašytis, tai rašės, tik nežinia kas:, 
vis slapčiom, nemačiom... Neprieisi te
nai: per aukštai sėdi... Sakau, mos ren
kam, mes siunčiam, važiuojam: delega
tai, komitetai... Ogi jie — kapstos pa
tamsy sau, be balso, be garso, kaip vė
žiai po sietuvas... Mes komitetus lipdys
ima, lipdysma, o jie susisamdys skerdi
kus, susisaikdins ir išeis.galvų kapot..”. 
Kol čia mes apsižiūrčsma, tai ir nugnybs 
mums viršūnytę.

— Jei rankas sudėję sėdėsma...
— Užtataigi. Ko gi sėdim? Ko lau

kiam?
— Ar sėdim gi? Ar laukiam ko?.. Ne, 

brolyčiai, mes rankų sudėję nesėdim, 
nejaukiam! — atsiliepė Ignotas.

— Kur jau čia belauksi. Klebonas ir 
tas juodašimčius samdo, įsikišo Jur
gis ir pažengė į priekį Ignoto balsan, 
viena ranka laikydamasis sienojo.

— Ką gi pasamdė?
(Bus daugiau) '

Alfred P. Sloan, Jr., General Motors viršininkas, pasi
kalba su dviemis firmos šerininkais Wilmington, Del., 

šapoje, dalininkams susirinkus pasitarti, 
i kaip daugiau turėti pelno. .

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Respublikos Miestų Tarybų 
Vykdomųjų Komitetų 
Pirmininkų Pasitarimas

Bušai į Laisves Pikniką
Liepos - July 2 d. <*

ELIZABETH, N. J. Organizuoja busą j Laisves pik
niką. Busas išeis nuo Kliubo: 408 Court St 12-tą valan
dą dieną. Kelione $1.50 į abi pusi.

Prašome tuojau užsiregistruoti važiavimui pas šiuos 
asmenis: P. Taras, A. Stripeika ir Geo. Kudirka. Taipgi 
galite užsiregistruoti Kliube, pas šiaulį.

PHILADELPHIA, PA. Važiuosim busu į Laisvės pik
niką, Brooklyne. Philadelphijos Lietuvių Moterų Klubas 
samdosi busą važiuoti į dienraščio Laisvės pikniką, įvyk
siantį liepos (July) 2-rą> Brooklyne. Prašome įsigyti ti- 
kietus iš anksto, sekamose vietose:

Mrs. Tureikienė, 143 Pirce St., DE 4-4026.
Mrs. Merkienė, 5208 N. Warnock. GL 5-3646.
Mrs. Mattis, 6067 Upland. SA 7-3496.
Mrs. žalnieraitiene, 1009 Jackson St. HO 8-7226.

Dailininkas -■ kovotojas 
už taiki]

(Tąsa nuo 3-čio nūs.)
dyje kovojusių Prancūzijos antifašistų 
leidinius.

Tai]) prasidėjo Fužerono kova su re
akcija, su savo tautą išdavusiomis bur
žuazijos viršūnėmis. Šita kova tęsiasi i- 
ki šios dienos. Dabar ji tik įgijo sudė
tingesnes formas. “Šiandien Prancūzija 
vėl supančiota, — sako Fužeronas, —bet 
jau ne geležies, o aukso pančiais. Pan
čiais su ženklu “Made in USA”. Ameri
kos imperialistai galvoja visai papras
tai: reikia dar labiau nuskrudinti pran
cūzus ir tuo būdu priversti juos už dole
rius atiduoti savo laisvę, savo garbę.

Paryžių užplūdo visokio plauko Ame
rikos biznieriai: vieni perka politikus, 
kiti medžioja mokslininkus,' treti — ra
šytojus. Atsibastė čia agentų ir dailinin
kams verbuoti: mat, Amerikos imperia
listai sužinojo, kad Paryžiaus dailinin
kai valdoNmnaikštų teptuką...”

Fužeronas stojo prieš uolstritinių 
grobikų užmačias. Jis savo kūriniais, 
savo visuomenine veikla kovoja prieš 
naujųjų pretendentų į pasaulinį viešpa
tavimą kėslus, jis aistringai gina taiką.

— “Dailininko garbė, —4 sako Fužero
nas, — reikalauja, kad jo kūryba nebū
tų pramoga dykinėtojams, slankiojau
tiems po salonus. Mūsų kūryba turi tar
nauti liaudžiai. Aš įsitikinau tuo dar ta
da, kai skyniau sau kelią -iš vokiškosios 
nelaisvės į Prancūzijos patriotų pogrin
džio kovotojų eiles. Aš dar sykį tai pa
jutau nepamirštamą dieną, kai laidojau 
draugą Ulje.”

Ir nors karo kurstytojai, netverdami 
apmaudu, visaip grasina Fužeronui, ant 
Paryžiaus namų sienų, pažangiuose laik
raščiuose nuolat pasirodo dailininko ko
munisto, drąsaus kovotojo, plakatai Hr 
karikatūros, kurios drąsiai primena: 
“Taika savaime neišsigelbės, už ją rei
kia kovoti.’’ D. Aukštikalnis.

(Iš Vilniaus “L. M.”)

VILNIUS, bal. 18 d.—Lietu
vos Ministru Taryboje įvyko' 
3 dienas trukęs apskritines 
priklausomybės miestu darbo 
žmonių deputatų tarybų vyk
domųjų komitetų pirmininkų 
pasitarimas klausimui “Apie 
miestų tarybų socialistinio 
lenktyniavimo dėl darbo žmo
nių kultūrinio - buitinio ap
tarnavimo tolesnio pagerini
mo ir miestų tvarkymo rezul
tatus 1949 metais ir socialis
tinio lenktyniavimo uždavi
nius 1950 metais.’ ’

Pranešimą šiuo klausiniu 
padare Ministrų Tarybos pir
mininko pavaduotojas P. Ole
kas. Po pranešimo kalbėju
sieji 12 miestų tarybų vyk
domųjų komitetų pirmininkai 
pasidalino darbo patyrimu 
organizuojant ’r vadovaujant 
socialistiniam 1 e n k t,y n i a v i m u i 
ir nurodo eile trūkumų spren
džiant klausinius dėl .miesto 
darbo žmonių kultūrinių-bui- 
tinių poreikių patenkinimo.

Pasitarimo dalyviai išklausė 
paskaitas apie miestų tarybų 
veiklą, tarybų organizacinį- 
masinį darbą su deputatais ir 
tarybiniu aktyvu, apie miesto 
tarybų sesijas, miesto vykdo
mųjų komitetu posėdžių pa
ruošimą ir įvykdymą, proto
kolų apipavidalinimą, apie 
miestu vykdomų j ų komitetų 
ir miestų tarybų darbo plana
vimą, apie miestų vykdomų
jų komitetų uždavinius kovo
jant prieš socialistinių įstaty
mų laužytojus.

Pasitarinjup dalyviai taip 
pat išklausė paskaitas apie 
miestų vykdomųjų komitetų 
uždavinius vadovaujant ko
munaliniam ūkiui, biudžeto 
vykdymui, prekybai, liaudies 
švietimui,, kultūriniam • švieti
mo darbui, vietinei ir koope- 
racinci pramonei. Per pasi
tarimą buvo aptarti socialisti
nio lenktyniavimo klausimai.

Tautosakos Rinkimo 
Konkursas

RASEINIAI, bal. 30 d. — 
Paskelbti Betygalos vidurinės 
mokyklos tautosakos rinkimo 
konkurso rezultatai. Pirmą 
premiją laimėjo A. Cibulskis, 
surinkęs daug vertingu liau
dies kūrybos pavyzdžių, ku
riuose pavaizduojamas kolū
kių kūrimasis. V. Aleksa lai
mėjo antrą premiją. Jis už
rašė Didžiojo Tėvynės karo 
meto liaudies dainas. Trečia 
premija skirta A. Poškaitei, 
surinkusiai darbo dainas. 
. A. Mačiauskas.

Dainos Vakaras

BIRŽAI, bal. 30 d Čia 
įvyko didelis dainos vakaras. 
Mišrus, vyrų, moterų ir vaikų 
choras atliko dainas, įtrauk
tas į respublikos Dainų šven
tės repertdarą. Didelio pasi
sekimo susilaukė Stalininės

premijos laureato J. švedo 
“Kantata Tarybų Lietuvos 
dešimtmečiui.” Su savo pro
grama pasirodė ir skudutinin
kai. P. Jasenas.

i Tvarkomi miestai ir Miesteliai

JURBARKAS, geg. 6 d.— 
Miesto tvarkymo darbai vyks
ta Jurbarke. Pertvarkomas 
parkas. Praplatinama centri
nė parko alėja, žvyruojami 
takai, pasodinta tūkstančiai 
medelių ir. krūmų, įrengtos 
sporto aikštelės. Centrinėje 
miesto gatvėje pasodinta apie 
200 daugiamečių medžių.

‘ K. Norkus.

RADVILIŠKIS, geg. 6 d. — 
Ruošia sekmadienines talkas 
Radviliškio miesto darbinin
kai, tarnautojai, moksleiviai. 
Miesto centre buvusioje tur
gavietės vietojo pernai buvo 
įrengtas skveras, šį pavasa

rį skveras apsodintas me
džiais. Privežama žemė, skve
ro paviršiui išlyginti, šimtus 
valandų radviliškiečiai atidir
bo taip pat'ir naujo sporto 
stadiono statyboje.

A. Varguolis.

Sodų-Daržų Traktoriai, 
Laukų Radijo Stotys— 
Nauja Technika 
Lietuvos Žemdirbiams

VILNIUS, bal. 30 d.—Vil
nių pasiekė pirmoji partija 
laukų radijo stočių “Urožai” 
(“Derlius”). Jos paskirstytos 

j dvylikai tarybinių ūkių-—Bal
tosios Vokės (Vilniaus ap
skrity.]), Vilkijos, Dūkšto 
(Zarasų apskr.) ir kitiems.

Kiekvieną radijo stočių 
komplektą sudaro nuo 3 ligi 
8 portatyvinių radijo siųstu
vų - imtuvų. Su jų pagalba 
bus palaikomi ryšiai su į lau
kus išvykusiomis traktorinė- 
mis brigadomis, o taip pat su 
tarybinio ūkio skyriais.

Riespublikos žemės ūkio 
mechanizmų parką papildė 
dar viena technikos nau
jovė : sodų' - daržų traktoriai 
“SOT.” šios mašinos nedide
lės, labai paslankios, pato
gios darbams daržuose ir so
duose. Traktorių “SOT” pri-

kabinaipąjį inventorių su
daro transportiniai vežimė
liai, lėkstinės akėčios, daržo
vinės sėjamosios, kultivato
riai tarpueilių purenimui, 
kultivatoriai - ravėtuvai, plū
gai. Visas šis inventorius pri
taikytas daržininkystės dar
bams.

Naujosios žemės ūkio maši- 
1 nos jau pasiekė paskyrimo 
vietas: Kalnujų (Pagėgių
apskr.), Tauralaukio (Klaipė
dos ąpskr.), Ginkūnų (Šiaulių 
apskr.), Baltosios Vokės (Vil
niaus apskr.) ir eilę kitų ta
rybinių ūkių.

Artimiausiu metu penkioli
ka respublikos tarybinių ūkių 
įsigis savo telefono stotis.

KAUNAS, bal. 18 d.—Kau
no “Silvos” trikotAžo-kojinių 
fabrikas vis auga, šiemet 
fabrike sumontuota dešimtys 
naujų mašinų, praplėsti esa
mieji cechai. Įmonės pajėgu
mas padidėjo daugiau kaip 
du kartus.

Prie naujų staklių pradėjo 
dirbti daug specialybės netu
rėjusių darbininkų. Viename 
ketliavimo skyriuje mokosi 
amato daugiau kaip 20 naujų 
darbininkų.
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Įvyks Sekmadienį

LIEPOS 2 JULY
1950

Prasidės 1-mą valandą po pietų

Bus Kląščiaus

CLINTON PARK
Betts ir Maspeth Avės. 

Maspeth, L. I., N. Y.

<f>

<t>

<t>

<t>

Kadangi tuoni tarpu įvyks ta 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 prograipą. Būtinai išgirskite jį.

Programa 
prasidės 

5 valandų 
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 rengkitės 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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Apie Spaudos Pikniką,
< įvyksiantį š. m. liepos

2 dieną, Maynard, Mass.
D. G. Juslaus kalba, pasakyta į 

per Gintaro Radiją š. m.
birželio 18 d. Ii

Gerbiamieji Lietuviai ir 
Lietuvaitės!

Ar visi girdėjote apie didįjį 
spaudos pikniką? Kas gi yra 
tas spaudos piknikas? Vy
riausiai jis yra r u o Sia
mas vienatinio rytinėse vals
tijose dienraščio ‘‘Lais
vės’’ naudai. Antra: žur
nalo “šviesos” naudai. Tre
čia: dvisavaitinio LDS organo 
“Tiesos” naudai. Tad kas gi 
tą didįjį pikniką rengia?

1. ALDLD 7-ta apskritis. 
Šiemet ALDLD-ja švenčia 35 
metų savo sukakties jubilie
jų. ši draugija jau išleido 
56 įvairaus turinio knygas ir 
leidžia bertaininį mokslo ir 
meno 'žurnalą “šviesą.” Ji 
turi apie 6,000 narių po visas 
J. V. ir Kanadoje.

DIDYSIS MAYNARDO

IS
Paramai Dienraščio

LAISTĖS
Visi rytai rengkites į savo dienraščio 

didįjį pikniką, kuris įvyks

Liepos-Jutf 2 Sekmadienį

Norwood Vyrų Ansamblis,. vad. Richard Barris

Puiki dainų programa, daug visokių pamarginimų bei įvairumų, daly
vaus chorai, mažesnės grupes ir paskiri asmenys. Iš anksto rengkites jame 
dalyvauti. Turėsite malonumo pasimatyti su daugeliu seniai matytų ir įsi
gysite naujų pažinčių.

Ši didžioji iškilmė bus

ARARAT CAMP

Massachusetts valstijos pažangiosios lietuvių organizaci
jos kviečia visų rytų lietuvius dalyvauti šioje gražioje iš
kilmėje ir tuomi finansiniai paremti dienraštį Laisvę.

I

Vose Pond 
Mąynard, Mass.

X t

Maynardo pikniko bilietai yra iš anksto platinami, pasistengtikite įsi
gyti jų arba pasirūpinkite jų platinimu savo kolonijose.

Maynardo piknikai yra pagarsėję gerais valgiais. Nes iš daugelio koloni
jų gaspadinės pasirūpina prigaminti ir atvežti į pikniką kuo geriausių 
valgių. Taipgi bus ir gėrimų.

Pavilion

2. LDS 1-ma apskritis. 
LDS yra 20 metų senumo fra
ternal? lietuvių savišalpos ir 
apdraudos nacionalė organi
zacija, turinti arti 9,000 na
rių ; joje prieinamiausią ir 
saugiausia apsidrausti nuo 
$1,000 iki $2,000.

3. Taip pat svarbu pasakyti 
ir apie LMS 2 apskritį, kuri 
rūpinasi dainomis, muzika, 
teatrais, operetėmis, vaidini
me scenos veikalų, chorų pa
laikyme; ji jau treti metai or
ganizuoja meno mokyklą, ku
ri šiemet įvyks rugpiūčio mė
nesį Olympia Parke, Wor
cester, Mass.

4. Pažangių moterų sąry
šis, kuris rūpinasi moterų 
reikalais ir daug darbuojasi 
abelnai kultūriniam veikime.

šios organizacijos bendro
mis spėkomis jau per metų 
eilę paruošia tą spaudos nau

dai didžiulį pikniką, nepa
prastai patogiame parke, 
Vose Pavilione, Maynard, 
Mass., Jungtinių Valstijų ne
priklausomybės mi n e j i m o 
šventės laiku.

šiemet piknikas ruošiamas 
liepos 2 dieną, tai yra, sek
madienį prieš 4 d. liepos. 
Ruošiamas su padidinta ener
gija, su padidintomis dovano
mis: net $300 piniginių do
vanų bus išduota: pirma do
vana — $100, antra — $50, 
trečia — $25, ketvirta — $15, 
astuonios — po $10, gi šešios 
po $5. Tačiau dovanos tai 
dar ne viskas; bus puiki mu
zikos ir dainų programa, gra
žiausiai dainuojantis choras 
Naujojoje Anglijoje, Worces- 
terio Aido Choras, vadovybė
je J. Karsokienės, dainuos. 
Norwood© Vyrų ansamblis 
taipgi dainuos. Kalbą pasa
kys dienraščio Laisvės redak
torius Rojus Mizara iš Brook
lyn, N. Y. Al Stevens orkes
tras gros lietuviškų polkų, 
apart amerikoniškos muzikos.

Bus šalto alaus ir įvairiau
sių valgių, bus taip vadinamas 
moterų stalas, įvairiausių pa
tiekalų kupinas, žinokite, kad

■t- 

į pikniką atvyksta tūkstan
čiai senų ir jaunų. Be abe
jo, galit būti tikri, kad sutik
sit labai seniai matytus savo 
draugus, gimines ar pažįsta
mus, arba sueisit į pažintį su 
netikėtu asmeniu ; jau ne vie
nas jaunuolis ir jaunuole, su
sitikę mūsų piknikuose praei
tyje, susimylėjo ir jau apsi
vedė. Tai sueiga, kurios ne
galima pilnai apsakyti, tik 
dalyvaudami galėsit persiti
krinti ir įgyti tikrus įspū
džius.

Todėl aš, kaip LDS 1-mos 
apskrities pirmininkas, kvie
čiu visus nuoširdžiai atsilan
kyti į didįjį spaudos pikniką 
liepos 2 d., Vose Pavilione, 
Maynard, Mass. Kiekviename 
mieste šioje apylinkėje gyve
nantieji lietuviai, jei neturite 
savų mašinų, teiraukitės, ka
da tą dieną išeis į pikniką 
specialis busas linkui May
nard, Mass.

Linksmo pasimatymo su vi
sais !

Philadelphia, Pa.
Važiavo ir Dar Važiuos... 

Kur?
Susilaukėme jau vasarėlės. 

Per nedėlėlę lyja, o sekma
dienį prasiblaivo, tai ir va
žiuojam, kas kur galim.

Neseniai daugelis philadel- 
phiečių lankė baltimoriečių 
laisvini pikniką. Važiavo du 
pilnutėliai busai, ir priedam 
kelios mašinos. Mūsų Lyros 
Choras irgi važiavo, ten dai
navo, šoko lietuviškus šokius. 
Susirinkusieji r tik gėrėjosi, 
linksminosi, po to smagūs, pa
tenkinti grįžo į namelius. Bal- 
timoriečiai likosi patenkinti 
svečių apsilankymu.

Štai sulaukėm birželio 18- 
tos dienos, tai “tėvų dienos.” 
Čia moterų klubas surengė iš
važiavimą į New Jersey pas 
draugus Walskius. Čia visi 
gražiai žaidę dailiose pievose, 
buvo svečių ir iš toliau “už
klydę,” buvo ir draugė Petri- 
kienė, ji rūpinosi dienraščio 
Laisvės parama. Ir jos gavo 
vidutiniškai — arti šimtinės.

Bet, štai, kas vėl naujai 
pradėta. Moterų Klubas nu
sitarė būtinai skaitlingai da
lyvauti ir JBrooklyne meti
niam, didžiajam Laisvės pik
nike antrą dieną liepos. Apie 
šį pokilį kalba labai daug— 
ne tik darbščiausi Laisvės 
prieteliai, bet ir vidutiniai. 
Ten jau laukiama didelio ker
mošiaus. Ten bus labai daug 
svečių ir iš tolimų šalies kam
pų. Susitikite, pasimatykite. 
Tai svarbu ir sveikatinga. 
Puikiu busu kelionė įdomi ir 
smagi. Daugelis skubinasi, 

Į užsisako vietas. Atidėlioti nė
ra išrokavimo, nes paskiausio
mis dienomis naujų busų ne
galima gauti, nes jie važiuo
ja į visas puses.

Taigi čia labai svarbu būti 
rūpestingiems: užsisakyti vie
tas iš anksto. Tuo reikalu 
patartina kreiptis pas mūsų 
sekamas klubietes:

A. Žalnieraitienė, 1 0 0 9 
Jackson St. Telephone: IIO. 
8-7226.

H. Mattis, 6067 Upland St. 
Tel.: SA. 7-3496.

H. Merkiene, 5208 N. War
nock St. Tel.: GL. 5-3646.

H. Tureikienė, 143 Prince 
St. Tel.: DE. 4-4026.

Kelionė iš viso kainuos (ant 
buso) tik $3.50, Busai eis 
nuo 83p Fairmount Ave., 9 
vai. ryto, ir nuo 2nd ir Morris 
Sts., 9 :20 ryto.

Dar viena naujienėlė. Su
žinojau, kad Lyros Choras 
yra gavęs kelias knygas nau
jų dainų iš Lietuvos. Tai vė
liausi leidiniai pereitų metų ir 
šių metų. Tai nemažai gra
žių dainelių su labai malonia 
muzika. Jie jau studijuoti 
pradėjo ir ant rudens žada 
atidengti tą sekretą. . .

Pasimatysime B r o o k 1 y n o,
Laisvės piknike . . . Tėvas.

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

NEWARK 4, N. 9. 
HUmboldt 2-7964

Worcester, Mass
AIDO CHORO ŽINIOS
Birželio men. 25 d. Aido 

Choras dainuos Gintaro Radi
jo Programoj iš Framinghamo 
radijo stoties. Tai bus 9 vai. 
ryto.

Liepos 2 d. Aido Choras 
bus Laisvės pikniko Vose Pa
vilion, Maynard, Mass. Cho
ras mokinasi naujų dainų ir 
šokių . Visi ir visos, kurio tik 
mylite meną, nepamirškit,e 
ten būti, nesigailėsite.

Liepos 23 d. Olympia Par
ke, Amberland Radijo pikni
ke, Aido Choras taipgi daly
vaus su dainomis. Nepamirš
kit ateiti ii- paremti mūsų ra
dijo programas.

LMS Vakacijų Mokyklai 
mūsų Aido Choras turi išrin
kęs gerą ir darbščią komisi
ją, kuri jau ryžtasi pradėti 
savo darbą dirbti, bot dar nie
ko nesigirdi iš M. Stensler ir 
kitų, ką jie daro. Vien tik 
mintimis negalima darbą va
ryti pirmyn. “How’s about a 
little co-operation” ?

Aido Choras nutarė šiemet 
neimti atostogų, bet paaukoti 
savo laiką LMS Vakacijų Mo
kykloje. Choras nutarė ko
operuoti su mokytoja dėl dai
nų programos. Mokyklos pik
nikas įvyks rugpiūčio 13 d., 
Olympia Parke.

A. C. Korespondentas.

Detroit Mich.
Mi's 

tėvais
;. Anna G 
žilionytė.

irdauskas. po 1 
mirė birželio

9-tą. Palaidota birželio 13-
tą. Bi Lietuvos ■— suvalkietė,
Gižu parapijos, Samsoniškių
kaimo

Paliko vyrą, du sūnus ii’ 
dukterį. Taipgi Brooklyne gy
vena jos giminaitė Konstanci
ja Karpavičienč, kuri pranešė 
dienraščiui Laisvei apie savo 
giminaitės mirtį. K.

A
Su Draugais Ūkininkais

šeštadienį, 27 U. gegužes, 
išleidus draugą Edwarda She- 
putį i amžinasties vieta, drau
gai Kazys ir lovute Nausėdai, 
Mikas Prekevičius, Antanas 
Gota u tas ir aš važiuojame 
link Scottville, Mich., visi 
penki delegatai nuo LLD 
52 kuopos. Važiuojame į 
konferenciją, kuri įvyko 28 
dieną gegužės, Ludington, 
Mich., draugų Žukų erdviam 
ir gražiam name.

Važiuojam tiesiai pas Bo
leslovą ir Onutę Stakenus. Pa
siekiam jų puošnią vietą apie 
8-tą valandą. Onutę tuojau 
mus pasitinka ir priimu visus 
į nakvynę.

Sekmadienio ryte oras buvo 
labai gražus. Pasivalgo va
žiuojam visi į konferenciją. 
Susirandam draugų Žukų vie
tą. Jau draugų būrelis šne
kučiuojasi; laukia ir gėrisi 
gamtos gražumu. Susitinkam 
visus draugus. Nekuriuos jau 
seniai bebuvau mačiusi: drau
gai šiškai, draugė Blažienė, 
Kraucevičius, Lapenai, Po- 
džiūnas, Longinas, Stakėnas 
su žmona, Višniauskas, K.las- 
tauskai, ir kiti. Taipgi jau 
buvo delegatai iš Grand Ra
pids ir Saginaw. Susidarė 
gražus būrys delegatų, kurių 
tarpe buvo ir svečias, mūsų 
Lietuvių Literatūros Draugi
jos steigėjas L. Prūseika.

Draugės moterys iškūlė de
legatams labai puikius pietus; 
privežė visokio maisto, prike
pė. ir prigamino. Nors pas 
ūkininkus dabar daug darbo 
—draugės užimtos daržų so
dinimu ir kitais ūkio darbais, 
bet visvien jos neužmiršta ir 
savo organizacijų.

Po konferencijos dar turė
jome laiko pavažinėti Michi- 
gano ežero .pakraščiais ir po 
valstijinį parką (State Park), 
kur yra labai gražių gamtos 
vaizdų. Pirmadienio ryte, pa
sikalbėję su draugais Stalgė
nais, apleidom juos. Nors 
dar nesinorėjo taip greit skir
tis su tokiais maloniais drau
gais, bet visiems rūpi kasdie
ninis užsiėmimas.

Brangūs draugai, aš tariu 
širdingą ačiū jums varde vi
sų mano sankeleivių ir nuo 
manęs už tokį gražų, širdingą 
mūsų visų priėmimą.

Marytė Smalstis.

Keturi 'vyrai ir moteris bus 
teisiami kaltinamu, kad jie 
kubanams įkeitę tris milijo
nus dolerių falšyvais pinigais.

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

Aido Choras dainuos lietu
viškoje radijo programoje 
Framingham stotyje šį sekma
dienį, birželio 25-tą, 9 vai. 
ryto. A. C. Kor.

MONTELLO PIKNIKAS
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 

67-tos kuopos metinis piknikas 
įvyks birželio (June) 25 d., Lietu
vių Tautiško Namo Parko, Montello. 
Pradžia 11-tą valandą. Kviečiame 
atsilankyti iš visos apylinkes. Bus 
gerų valgių, gėrimų ir geras orkes
tras, linksmai praleisite laiką.
A. Sauka. (118)

ELIZABETH, N. J.
Elizabeth, N. J. organiuoja busą 

i Laisves pikniką. Busas išeis nuo 
Kliubo: 408 Court St., 12-tą valan
dą dieną. Kelionė $1.50 j abi pusi.

Prašome tuojau užsiregistruoti 
važiavimui pas šiuos asmenis: P. 
TARAS, A. STRIPEIKA ir GEO. 
KUDIRKA. Taipgi galite užsiregis
truoti Kliube pas ŠIAULĮ.

Namy Savininkams
Mes namus taisome, penti- 

name iš lauko ir vidaus; tai
sėm 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. Tel. Ra 6- 
1177-J.

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

1 LIETUVIŠKA VALGYKLA

| UNION CAFE
i 387 Sherman Ave. N. Hamilton, Ont.
I

Šviežias Maistas. Geras Pasirinkimas Įvairių Lietuviškų 
Valgių, Turime Kambarių Apsistojimui.

I Savininkas CIL PAMPALAS
Telefonas: 46917

MERCHANTVILLE, N. J.
SKILANDŽIAI!

SKILANDŽIAI!!
SKILANDŽIAI!!!

BEKAMPIO KRAUTUVĖJE 
galite gauti lietuviškų Skilandžių, pagamintų 

Juozo Ragažinsko
Toliau gyvenantiems pasiunčiamo krasa (paštu).

Telefonas Merch 8-1082

502 Chapel Ave., Merchantville, N. J.

CHARLES
A
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Kolūkių laukuose gauta 
nauja technika

VILNIUS. — Iki šių me
tų pavasario sėjos į kolū
kius susivienijo 70 procen
tų visų respublikos valstie
čių ūkių. Kolūkių laukuose 
plačiai vartojama techni
ka: veikia 113 valstybinių 
mašinų - traktorių stočių— 
55 stotimis daugiau, negu 
praeitą pavasarį. Kolūkiai 
įsigijo didelį kiekį sėjamų
jų mašinų grūdinėms kul
tūroms, cukriniams runke
liams ir linams, mašinų bul
vėms sodinti. Kelis kartus, 
palyginti su pereitais me
tais, padidėjo technikinių 
kultūrų pasėliai. Įsisavina
ma tūkstančiai hektarų 
nusausintos žemės ir dirvo
nu. c

g Tel. AV. 2-4026

DR. JOHN REPSH1S
2 (REPŠYS)
§ LIETUVIS GYDYTOJAS | 
2 Valandos: 2-4 ir 6-8 g 
ft Nedėliomis ir šventadieniais: ft 
2 nuo 10 iki 12 ryto. 2 

8 4 9®^ Columbia Rd. |
g DORCHESTER, MASS, g

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor/Hewes St.

Brooklyn, N. ¥.

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

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G., 

EDWIN LANE, PH. G!
Tel. EV. 7-6288

J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

®
Liūdesio valandoj kreipki
tės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
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



NinvYorkii^/ž^člZliiiov 
Per Mažai Teturime 
Nakvynių

Dar mažai užsiregistravo 
galinčių priimti suvažiavimo 
svečius. Prašome pasiskubin
ti užsiregistruoti. Pašaukite 
Virginia 9-3692.

Didžiumai svečiu reikės 
nakvynių pradedant liepos 1- 
mos vakaru. Nedideliam bū
riui nakvynių reikės jau bir
želio 30-tą. Chicagiečiai ir, 
regis, tūli kiti atvyks penk
tadienį, nes kai kurie atsto
vaus savo draugijas Lietuvių 
Literatūros Draugijos suva
žiavime, įvyksiančiame Liber
ty Auditorijoje liepos 1-mą ir 
2-ros rytą. Dar kitiems nak
vynių reikės pradedant liepos 
2-ros vakaru, po Laisvės pik
niko pasiliksiantiems daly
vauti Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo Seime, kuris pra
sidės liepos 3-čią ir 'baigsis 
6-tą.

Švietimo Taryba Vėl 
Atmetė Žurnalą 
The Nation

New York o Miesto švietimo 
Taryba vėl nutarė neleisti į 
mokyklas žurnalo The Na
tion. Jis atmetamas tretieji 
iš eilės metai. Aiškinasi, būk 
atmetą dėl to, kad žurnalas 
esąs įsileidęs antireliginių 
raštų.

žurnalo leidėjai ir užtarė
jai parodinėja, jog yra buvę 
leisti ir tebeleidžiami skaityti 
mokyklose labiau antireligi
niai raštai, negu anais metais 
tilpusysis atmestame žurnale. 
Kad The Nation atmetamas 
ne už antireligingumą, bet už 
liberalizmą.

AUTOMOBILIŲ MIESTO ATSTOVAI 
IRGI BUS LAISVES PIKNIKE

Dar neturime tikrų žinių, 
kurios firmos ratais automobi
lių karalijos miesto, Detroi
to, lietuviai atsiųs savo atsto
vybę į dienraščio Laisvės pik
niką, įvyksiantį už savaitės 
sekmadienį, liepos 2-rą, Klaš- 
čiaus Parke, Maspethe. Ta
čiau tikriausia žinome tai, 
jog iš ten atvyksta atstovin- 
gėi grupė.

Iš ten jau užtikrintai at
vyks Uršulė Palevičienė, An
na Demskienė, A. U. Litvi- 
nienė. Taipgi laukiama, kad 
ir daktarui M. D. Palevičiui 
pavyktų ištrūkti nuo pareigų 
pakankamai anksti, suspėtų 
atvykti į pikniką. Iš ten ti

kimasi ir daugiau svečių.
Kita tolimoji, Chicagos lie

tuvių orbitui priklausančioji, 
kolonija, Clevelandas, taipgi 
nesiliks namie. Ką tik suži
nojome, jog atvyks Biruta 
Butkus ir Josfeph Butkus, Jr., 
greta jau pirmiau žinotųjų 
atvykstant K. Salen ir Geo. ir 
A. Paltanavičių. Laukiama 
(bet dar neoficialu), kad gal 
atvyks (ir žymusis visuomeni
ninkas profesijonalas dakta
ras J; N. Simans, taipgi tūli 
kiti.

Brooklyniečiai, girdisi, su
judę mobilizuoti savo stalus, 
kad gerai pasirodyti svečiams 
ir patys turėtų kur smagiai 
pabuvoti.

Serga, bet Dienraščio 
Sveikatos Neužmiršo

A. Jankelūnas, gyvenąs 
New Milford, N. J., užsimo
kėjo Laisves prenumeratą $7 
ir aukojo $3 į Laisvės speci
aliu vajaus fondą, kuriam 
reikia skubiai sukelti $10,000.

A. Jankelūnas .buvo parėjęs 
iš ligonines po operacijos. 
Trys savaites pabuvo namie. 
Birželio 18-tą nuėjo atgal li
goninėn, pasidavė operacijai, 
kas nors pasidarė negerai. 
Sugrįš liepos 1-mą. Jisai dė
koja draugams ir broliui Vin
cui už atlankymą jo ligoje.

V. Jankelūnas.

Pasilinksminkite pas _ 
Jurgiečius Šį Šeštadieni

PRIIMKIME SVEČIUS-SUTEIKIME 
JIEMS NAKVYNIŲ

------__Į
• Šv. Jurgio pašalpinės drau

gijos 70-tas metinis piknikas 
įvyks jau šio šeštadienio po
pietį, birželio 24-tą, Klaščiaus 
Clinton Parke, Betts ir Mas-

PASILINKSMINKITE
Su LDS Devintojo Seimo Delegatais 
Šiuose Šeiminiuose Parengimuose

KONCERTAS I
Bus puikių dainininkų, 

vietinių ir svečių, 
dar čia iki šiol negirdėtų.

Pirmadienį, liepos 3
Pradžia 8 vai. vakare
JŽANGA TIK $1.25

ŠURUM BURUM 
JAUNIMO VAKARAS

Bus kas tai nepaprasto, įdomaus

Antradienį liepos 4-tą
Pradžia 8 vai. vakare.

Rengimu rūpinasi vietinė 
LDS jaunimo kuopa, Builders.

JŽANGA $1.00.

BANKETAS
Bus skaniausio maisto, 
kurį tik geri lietuviai 
virėjai gali pagaminti.

Valgysite ir džiaugsitės.
Taipgi programa.

Trečiadienį, liepos 5
Pradžia 7 vai. vakare 

ĮŽANGA TIK $2.50

Per visus tris vakarus šokiai prie puikios

GEORGE KAZAKEVIČIAUS ORKESTROS
Jei Nedalyvausite, Labai Gailesites. Bet džiaugsitės, Jeigu Ateisite. 

Visa tai įvyks

LIBERTY AUDITORIUM
110-06 Atlantic Avenue Richmond Hill, N. Y.

L D S, (Mojo SEIMO RENGIMO KOMISIJA.

Chicagietis majoras K.ennel- 
ly per mūsiškį majorą O’ 
Dwyer iššaukė miesto tarybos 
narius persiimti su chicagie- 
čiais tarybininkais. Newyor- 
kietis majoras iššaukimą pri
ėmė, sakydamas, jog tūli mū
sų tarybininkai “paeina iš 
Brooklyn©.”

Camilo Leyra, nuteistas 
mirti elektros kedėje dėl nu
žudymo tėvų, nenoromis tu
rės mokėti nuo jo atsiskyru
siai pirmajai žmonai po $30 
per savaitei pragyvenimui. 
Pinigus išskaitys iš jo ir jo 
nužudytų tėvų palikto turto.

Ar Ji Galėjo Bučiuot
IR ŽUDYT 

IR NEATSIMINT?
CLAUDETTE COLBERT 

ROBERT RYAN

“The Secret
Fury”

su
JANE COWL * PAUL KELLY 

PHILIP OBER
* * *

Asmeniškai
Jack Carter * Gloria De Haven
Juokdarys Sensacinga Dainininkė 

ir daug kitų
PARAMOUNT Times Square

Karbukai ant jo Šautuvo pasakė 
jo gyvenimo istoriją . .. žvilgsnis 
jo akyse pasakė apie alkį jo 
širdyje...

Gregory Peck
KAIPO

The Gunfighter
HELEN WESTCOTT 

MILLARD MITCHELL 
JEAN PARKER 

ir asmeniškai: 
ROBERT MERRILL 

garsus Met. Operos Baritonas 
ir 

"LUCKY PUP"—CBS Tv.
♦ 

ROXY 7th Ave. ir 50th St.

Prasidedant su 1 diena lie
pos, Brooklyn©, Richmond 
Hill ir kitų didžiojo New 
Yorko dalių lietuviai turėsi
me daug svečių ir viešnių.

Lietuvių Literatūros Drau
gijos Suvažiavimas įvyksta 
1-2 dd. liepos, Lietuvių Kul
tūros Centre, 110-06 Atlantic 
Ave., Richmond Hill, N. Y.

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo Seimas, ten pat, 
prasidės 3 d. liepos ir tęsis 
kelias dienas. Delegatų ir 
svečių turėsime apie porą 
šimtų, o gal ir daugiau .

Kai kurie iš jų, norėdami 
plačiau susipažinti su New 
Yorku. apsistos viešbučiuose. 
Bet didelė didžiuma norės ap
sigyventi pas vietos lietuvius, 
plačiau susipažinti su mumis. 
Todėl delegatams ir svečiams

Naujas Jungas Mažų 
Namu Savininkams

Miestinė New Yorko planavi
mo komisija pasiūlė, o budže- 
to komisija esanti linkusi už- 
girti įsakymą visų gyventojų 
lėšomis pristatyti automobilis
tams garažų pastangose pa
gelbėti firmoms daugiau par
duoti automobilių.

Pasiūlyta įsakyti prie visų 
statysimų apartmentinių na
mų palikti auto pastatymui 
tiek vietos, kad jos užtektų 
kas penktam buto savininkui. 
Reiškiant, jog kas penktas 
gyventojas privalės turėti au
to,, (o jei neturės, garažo ne- 
nuomosis, tuomet visi gyven
tojai turės tuščius garažus iš
laikyti aukštesnėmis ręndo- 
mis už butą)., Čia visa naš
ta puls ant rendauninkų, 
apartmento savininkė firma 
nenu kentės.

Visai kita problema eiliniam 
žmogui, norinčiam įsigyti pri- 
vatišką namuką — jis turės 
palikti vietos vienam auto 
prie kožno buto.

Mokytojų Teismas 
Atidėtas

Astuonių suspenduotų mo
kytojų departmentinis teis
mas atidėtas iki rudens, rug
sėjo 18-tos. Mokytojai yra 
suspenduoti už atsisakymą 
viršininkui atlikti išpažintį 
apie savo politines pažiūras. 
Už tai viršininkas juos ap-- 
kaltino elgiantis netinkamai 
mokytojams.

Mokytojus kivotė valdinin
kų paskirtas jięms teisti advo
katas Theodore Kiendl, Mor
gano firmos atstovas, kuriam 
miestas mokės po $1,800 per 
mėnesį už tos bylos vedimą.

Ant ( Bowery sunkvežimis 
užmušė tenykštį gyventoją, 
apie 50 m.

nakvynių reikia daug.
LDS turi special ę komisiją, 

kuri rūpinasi nakvynių rei
kalais. ALDLD Centro Ko
mitetas atsišaukia tuo pačiu 
reikalu į visus Richmond Hill, 
Ozone Park, Woodhaven, 
Maspeth, Brooklyn, Jamaica 
ir kitų miesto dalių lietuvius 
—suteikti delegatams nakvy
nių! Mes pasitikime, kad 
pažangūs lietuviai tą padaly
site.

Keli metai atgal Brookly- 
ne įvyko ’ Amerikos Lietuvių 
Demokratinis Kongresas. . Tą 
kartą turėjome apie 4 00 dele
gatų ir delegačių. Nuoširdus 
jūsų atsiliepimas aprūpino vi
sus ir visas nakvyn’ėmis. 
Kiekvieną vakarą vietos lietu
viai atvykdavo į svetainę, kad 
su savimi pasiimti delegatus 
nakvynei. Pasitikime, kad 
taip padarysite ir dabar. Pra
šome visų tuojau :

(1) Pranešti ALDLD Cen
tro Komitetui telefonu VI. 
9-1827, kiek turite vietos, 
kiek galite priimti delegatų, 
vyru ai’ moterų.

(2) Jeigu jums paranku, 
tai prašome užeiti į Lietuvių 
Kultūros Centrą, matyti An. 
taną Bimbą, Stefanę Sasną, 
D. M. Šolomską arba Laisves 
Administracijos narius ir pra
nešti, kiek galite priimti de
legatų.

(3) Kurie ir kurios LDS 
komisijai jau pranešėte apie 
suteikimą nakvynių, tai pa
kartojimo nereikia. Mes su
sitarsime su .LDS nakvynių 
komisija ir bendrai rūpinsi
mės abiejų suvažiavimų dele
gatų reikale,

(4) Prašome kuodaugiau- 
šiai vietos lietuvių lankytis į 
Kultūros Centrą laike suva
žiavimų. Čia bus jums pui
ki proga susipažinti su dele
gatais, delegatėmis ir sve
čiais ,taipgi padėti jiems nu
vykti į pažadėtas nakvynes.

Pasitikime gauti visų nuo
širdų atsiliepimą ir iš anksto 
tariame aęiu!

Lietuvių Literatūros 
Draugijos Centro 
Komitetas.

peth Avės., Maspethe. Jurgine 
kviečia savo narius su šeimo
mis, prietelius ir visus smagių 
pramogų mėgėjus. Gros Ne
vins orkestras. ■ Bilietas 75c. 
Prasidės 2 vai.

Jurgi n ės pramogos visuo
met būna smagios, nes čia su
sirenka šeimų kelios gentkar- 
tės, prisideda draugai, susida
ro maloni ir smagi nuotaika, 
kurioje ir pašaliečiui smagu 
pabuvoti.

REIKALAVIMAI-
REIKALINGA MOTERIŠKE
Daliai laiko prie namų ruošos 

darbo. Atlyginimas ■ kambarys ir 
valgis, taipgi nedidele alga. 5 C die
nų darbas, vakarai liuosi. Brightpn 
Beach, prie jūros. Šaukite Sheeps- 
head 3-1408.

PARDAVIMAI'
PARSIDUODA NAMAI

Visi turi tuščius fliorus, apšildomi 
garu ir aliejum, su langais šonuose.

WOODHAVEN, 2 šeimom, su 11 
kambarių, kaina $8,250. Kitas 6 
šeimom, mūrinis, su 30 kambarių, 
su maudynėmis $8,500.

FOREST PARKWAY, 2 šeimom, 
>u 11 kambarių, uždari porčiai, 2 
kambariai ir virtuvė skiepe, gara- 
rlžiai, kaina $15,000.

JAMAICA. NORTH, arti 8th Avė. 
Subway, 2 šeimom su 11 kambarių, 
uždari porčiai, garadžiai $15.500.

Taipgi turiu daugiau visokių na
mų, visose dalyse miesto.

B. ZINIS, REpublic 9-1506.
(118-20

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

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

PIETŪS 60c. VAKARIENĖ 85c.
iš 5-ių patrovų iš 7-ių patrovų

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

Tai vieta, kurioje jūs jausitės kaip namie. Viskas patogu 4 r ma
lonu. Mandagus patarnavimas.

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

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

Valgįais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom. ,

Pajutęs, kad. jau vasara, f 
šaltis ir lietus susigėdo, pra
sišalino, vasaros pirmoji die
na atsinešė 82.3 laipsnio ši
limos.

TONY’S

Matthew A
BUYUS

(Buyauskas)

MArket 2-5172

nos skundu, kad jis 12 metų 
sūnų apmušęs, paskiau nume
tęs jam $3 ir išvaręs iš na
mų, įsakydamas namo negrįž
ti.

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 7-6808 

Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

darome ir pritaikome 
AKINIUS

TEISME Už VAIKĄ
Robert Patterson, Hollis 

miestelyje skalbyklos savinin-’ 
kas, sulaikytas kvotimui po 
$1,000 kaucijos einant žmo-

MATTHEW P. BALLAS
BIELIAUSKAS, LAISNIUOTAS GRABORIUS 

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRONAS, Manager 

(Laisniuotas Balsamuotojas) 
Liūdėsio valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kalną 
Puikiai {rengtos Dvi Koplyčios, Duodamo* 

Mylintiems Pašarvoti Dovana!
660 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y

SHALINS

V .

TELEPHONE

3TAGG 2-5048

(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
Td. Virginia 7-4490

up-to-date

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberiai

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8342
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JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS 
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

TELEVISION
SHUFFLE BOARD

REPUBLIC BAR & GRILL!
Savininkas • .|

IGNAS SUTKUS
- 4*

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

Kanapas Union Ave. ir Hooper Street.

TELEVISION Telefonas 
E Ver green 4-8969

Petras Kapiskas
PALAIKO

Bar & Grill
DEGTINES, VYNAI

IR ALUS ‘

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 4-8174

RES. TEL.

HY. 7-3631

t




