
)

¥

5

‘'MW* | MW

J . Ik

Su svečiais.
Karo pavietre.
Liepos 4-tosics Apdūmoj'i- 

mai.
Kuo jie mums nusidėjo?
Taikos reikalas.
Prelatas kliedi.

Rašo A. BIMBA

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Queens Apskrity $8.00 
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LAISVE—LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

In the Easterfl State*. 
110-12 Atlantic Ave., 

Richmond Hill 19, N. Y.

Tel Virginia 9-1827-1823
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Laukiame ir tikimės daug 
svečių Brooklyne. Vienas ‘ki
tas jau pribuvo. Vieni at
vyksta į LLD ir LlsįS suvažia
vimus, kiti į sekmadienio Lais-1 
vės metinį pikniką.

Visi esame susirūpinę mūsų 
organizacijomis ir spauda. 
Pranešimai suvažiavimams pa
rodys, kaip dabar stovi pa- ’ 
žangiųjų lietuvių svarbiausios 
organizacijos. Delegatams bus 
svarbu išgirsti ir pasitarti 'del 
ateities.
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NUTEISTI JAU VISI 10 
HOLLYWOOD RAŠYTI )JAI 
IR DIREKTORIAI

SVEIKINAME
Delegatus ir delegates, svečius ir viešnias, suvyks- 

tančius Brooklynan į Lietuvių Literatūros Draugijos 
Jubiliejinį Suvažiavimą, Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo Seimą ir Laisvės metinį pikniką.

Iš gilumos širdies linkime pilniausio pasisekimo 
visuose jūsų darbuose ir pasimojimuose..

Laisvės Personalas.
Jie baudžiami už ^paniekinimų79 \ 
kongresmanų komiteto

( ------ i Vainių dėl sukėlimoWashington. — Federa-’nubaudė 6 hollywoodiecius: ® 
lis apskrities teismas ket
virtadienį surado kaltais 
už “paniekinimą Kongre
so” aštuonis Hollywoodo 
judamųjų paveikslų rašy
tojus bei direktorius. Ir 
teismo sprendimu šeši tuo
jau tapo įmesti kalėjiman. 
Bausmės paskelbimas 
dviem kitiems atidėtas.

Neamerikinės
Laisvės finansinis vajus vys- 1 manų Veiklo's 

tosi labai gražiai. Iš visur ' 1947 m. 
atsiliepimas šiltas i“ --------
Kiekvienas žino, kad Laisvė 
yra visuomenės įstaiga ir rei
kalas. Iš jos biznio niekas 
priv'atiškai nesipelno. Jei jai 
sunku išsiversti, reikia ją pa
remti.

O kaip su ateitimi? 
būdu nereikia nė per 
juodymą nusileisti beviltišku
mui. Ieškokime priemonių or
ganizacijų stiprinimui.

Pažangūs lietuviai yra tvir
ti savo įsitikinimuose. Jie ži
no, kad jie eina progreso ke
liu. Jie žino, kad ateitis pri
klauso tiems. kurie g/na 
žmonijos didįjį laisvės idealą.

Jokiu 
nago

Metai XL. Dienraščio XXXTI.

JUNGT. VALSTIJŲ KARO 
LAIVAI BOMBARDAVO 
KORĖJOS UOSTUS
MacArthur sako, jog stipt e ja 
pietinių korėjiečių frontas * A

/.•

1 *1
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Tokio, birž. 30. — Gene- tą pietinę sostinę, 
rolo ’MacArthuro . štabas 
pranešė, kad Jungtinių Val
stijų karo laivai bombar - 
davo Inchon, uostamiestį va- 

i kariniame Pietų Korėjos pa
jūryje, ir Samčok uostą ry- 
| tiniame pajūryje.

Kariniai Amerikos laivai 
i taipgi apšaudė f’ 

UCJieUCprotestavo kad Ne C siai dėl to> kad dien^ iteikė parvežtas dovanas iš Pači- Korėjos kariuomenę 
amerikinės Kongresmanų ,fik? ir. Cika8°s LiHj.a Kavaliauskaitė, neseniai iš vakarų ! me rytinio pajūrio 
Veiklos Komitetas ir teis- u_ : r, ___
mas peržengė šalies Konsti-i 
tuciją, nes Konstitucija sa-! 
ko, jog negali versti žmo - i 
gų, kad jis pats prieš save; 
liudytų.

Albert Malz, Lester Cole,1 (rf?it
Ring Lardner ir Alvah i OOO IjcllSVGl 
Bessie vienus metus kalėti i ------------------------
ir po $10,000 baudos sumo-i 
keti.

Edward Dmytryk ir Her-j 
man Biberman pusę metų; 
kalėti ir po $10,000 pinigij T> . . , . ,. . . , .ngq baudos I Praejusis ketvirtadienis buvo gausus aukomis vyriau

fi

JAV SUKELTA $3,765; -
DAR REIKIA $6,235

Pietų Korėjos valdžia’ 
tvirtina, kad Amerikos la
kūnai bombardavo Šiauri
nės Korėjos sostinę Pyong
yangą.

B

i
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Kongres- ■ 
Komitetas ;

rudenį kvotė 10 
ir gausus. ’ Hollywoodo judžių rašyto- i 

jų ir direktorių; klausinė
jo, ar jie yra ar buvo komu
nistai. Kongresiniai kvotė - 
jai statė šnipiškus klausi - 
mus ir apie kitus Holly-- 
woodo žmones.

Antradienį Liepos Ketvirto- i Visi 10 rašytojų ir direk- 
ji. Svarbi, istorinė diena. Tą torių atsisakė duoti atsa- 
dieną pries 174 metus ši ša- i bymUS į tokius klausimus. 

Tad Neamerikinis Kongres
manų Komitetas ir patrau- 

’ kė juos teisman už “panie-! 
: kinimą Kongreso.”

Federalis teismas dėl to 
jau pirmiau nuteisė du hol- 
lywoodiecius, Johna Ho-!

|warda Lawsoną ir Daltoną | A.26“neSuffrižo ’per’pasku'- 
rrumbo, vienus metus kalė- dienas

j limo. Ir jiedu tapo įkalinti, šiauriniai korėjiečiai 
praeito mėnesio pradžioje., i smarkia ugnim nuo žemės 

Dabar teismas sekamai; pažeidė keturis rakietinius
j Amerikos lėktuvus. Vienas 
, nukrito jūron už 20 mylių 
i nuo krauto, bet jo lakūnas 
išgelbėtas.

lis tapo nepriklausoma šalį- i 
mi, nusikratė britu imperia- ! 
listų jungą.

Amerika dabar yra galin
ga šalis, viena iš pasaulinių : 
milžinų, pati galingiausia ka- i 
pitalistinė šalis.

karu ose.
išliko

• • • V —
ji i se

Amerika dalyvavo abiejuo
se pasauliniuose 
Abiejuose karuose 
sveika, iš abiejų karų
jo dar turtingesnė, dar galin
gesnė.
., Mes, Amerikos žmonės, ne
matėme nei 
griautų, nei 
nių žmonių

Tas mus
būtumėme žmonės, jeigu 
rhūsų neveiktų.

Be galo, pavyzdžiui, su n

Sovietai kaltina 
Pietinę Korėją

tas: ,, , TMaskva. — Jungtinės
Valstijos prašė Sovietų tar

kų mūsų žmonėms persiimti pininkatiti, kad Šiaurinė 
tuo supratimu, jog karas yra Korėja ištrauktų savo ar- 
tikras, baisus pragaras. Slinku miją iš Pietų Korėjos. So- 
įsidėti galvon, kad kitam ka-! vjetų vyriausybė atsisakė 

■ sąnt mūsų puo tarpininkavimo ir pa- 
1 ir ai‘ * reiškė, jog Pietų Korėjos bombos i . J enuvluoti kariuomene pirma jsiverze

i Šiaurine Korėją ir dėl to 
dabar mūsų ‘ lėktuvai pilietinis korėjiečių 
Korėjos padangėmis karas.
bombas. Mūsų kari- Sovietai sako, už ši kara

savo miestų su- Į 
milijonus civil i- 
išžudytų.
veikia. Mes

re gali iš oro irX 
galvų, ant mūsų mid 
mų, kristi pekliškos 
ir viską

Štai 
skraido 
ir mėto 
niai laivai paleisti darban.

Taip patvarkė mūsų prezi- Korėjos valdžia ir tie/ ku-

Sovietai sako, už ši karą 
yra “atsakinga Pietinės

dentas. rie ją remia.”

nuo Samčoko iki Kangnun- 
Taipgi ketvirtadienį priskaitėme ir D. M. Šolomsko go.

! parvežtąsias dovanas iš Kanados, kur jis neseniai lan- L Rietu Korėjos valdininkai
i _ • „o ..

Amerikiniy lakūnų 
nuostoliai Korėjoj

Washington. — Oficia - 
liai pranešta, jog: *

Bent trys — ir turbūt 
dar šeši — amerikiečiai | 
žuvo ir 12 be žinios dingo i 

■ kariniuose Korėjos veiks-1 
; muose.I I

Bent trys bombanešiai

Čiangas peršasi karau 
iries Šiaurės korėjiečius

zFormoza. — Čiang Kai
šėko kinai tautininkai For

«

kėsi.
Iš viso, vadinasi, ketvirtadienį įplaukė $750.

Stambesnėmis sumomis įteikė:
Lilija Kavaliauskaitė ..................................
D. M. Šolomskas (kanadiškiais) .... ?.......
J. Žebrys, Cleveland, Ohio .. .........................

Aukojo:
San Francisco ir Oakland, Cal., organizacijos $126.15
Pacifiko Draugas (ilgametis veikėjas, 

darbininkas iš Pacifiko pakraščio ....
ALDLD 4 kuopa, Portland, Oregon .........
Montrealio lietuviai darbininkai .. ................
Toronto lietuviai darbininkai ......................
Hamiltono lietuviai darbininkai i................

(Kanadiečiai prašė jų vardų ir pavardžių 
spaudoje neskelbti.)

Dr. Butko, Chicago, Ill.......... . .......................
Nikis Pakalniškis, Chicago, Ill. .. ................
M. Raulynaitienė, Cleveland, Ohio..............
Ona ir Vincas Macy, Woodhaven, N. Y........
Amerikos Liet. Moterų Kultūros Klubas,

Chicago, Ill., per M.-Plečkaitienę.........
Juozas Žemaitis, Brooklyn, N. Y...................

»Antanas Lakitskas, Coaldale, Pa........ 1.........
‘ St. ir Julia Reinardai, Dorchester, Mass. ...

W. Kasles, Cleveland, Ohio. .....................
M. ir A. Šapalai, Tacoma, Wash..................
S. Kazelionis, Cleveland, Ohio .,..................
P. ir S. Stupurai, Portland, Oregon .......
James Kanceris, Chicago, Ill........................

(Tąsa 2-rame puslapyj)

$336.55

30.00

100.00
58.40 

178.00 
138.00 
'24.00

10.00
10.00
10.00
10.00

10.00 
10.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00

Imtuvu t je£?§ S Amer ikos lakūnai atakavo
prieš šiaurinius korėjiečius. 
Dėl to pradėjo tartis su 
Jungtinių Valstijų atsto
vais.

Šiaurinės Korėjos sostinę

Prabilo du žymūs žmonės 
—vienas pats dešiniausias, ki- 
as pats kairiausias. Senato- 

?ius Taft, republikonų šulas, 
l Dirželio 28 dieną Senate “ap- 

" įkaitino prezidentą Trumaną 
juzurpavime Kongreso galių, 
) įsakant ginkluotą intervenci- 

J ja Pietinėje Korėjoje.” (N. 
\ Y. Times, birž. 29 d.)

Darbietis Vito Marcanto- 
nio, kairiausias Kongreso na- 

’rys, reprezentantas iš New 
Yorko, pareiškė, kad “pre
zidentas Trumanas paneigė 

■ Konstituciją,” įtraukdamas A- 
|metiką į karą. Abiejų'mintis 
'ta pati.

Konstitucija aiškiai pasa
go, kad tik Kongresas turi 
i eisę paskelbti karą. Tuo bū- 
}lu karas nėra paskelbtas, 

p bet karas yra vedamas!

I

Bet karo nereikia, karo ga
lima išvengtai, karas Korėjoj 
galima sulaikyti, — sulaikyti 

(Tąsa 3-člame pusi.)

Visai suoleškinta 
Kimpo lėktuvų aikštė

Tokio. — Didieji Ameri
kos bombanešiai taip išdau
žė ir suardė cementuotą 
Kimpo lėktuvų aikštę, 16 
mylių į vakarus nuo Seoulo, 
Pietines' Korėjos sostinės, 
kad ta aikštė jau visai ne
tinka lėktuvams nei nusi
leisti nei pakilti.

Amerikonams išbombar- 
davus Kimpo lėktuvaikštę, 
tada ja “bent laikinai” užė
mė pietiniai korėjiečiai, 
kaip sako amerikinis 
nešimas. .

Washinglono generolai 
perša sąryši su-Franku

Washington. — Aukštie
ji kariniai valdininkai čia 
daro spaudimą Kongresui,

nijos Franko valdžią ir va
karinę, Vokietiją į karinį 
sąryšį prieš Sovietų Sąjun
gą.

Pyongyang, Šiaur. Korė
ja. — šiaurinės Korėjos 
| Liaudies Respublikos radi
jas pranešė, kad 27 ameri- 

i kiniai bombanešiai ataka - 
vo Pyongyangą, tos res
publikos sostinę. Tvirtina, 
jog amerikonai numetė 300 
bombų į sostinę.

London. — Maskvos ra-

dijas taipgi pranešė, kad 
jankiai, mėtė bombas į 
Pyongyangą.

(Karinė amerikonų vy
riausybė užginčija tuos 
pranešimus ir primena, kad 
Amerikos lėktuvams įsaky
ta kovoti tiktai Pietinėje 
Korėjoje prieš šiaurinius.)

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

pra

Rusai nevairuoja 
Šiaur. Korėjos lėktuvų

Tokio, birž. 29. — ^Ame- 
rikos generolas E.. Strate- 
m'eyer, oro jėgų komandie- 
rius Tolimuose Rytuose, sa
kė: Rusai nevairuoja jokių 
Šiaurinės Korėjos lėktuvų.

Gen. Strat'emeyer išleido 
pareiškimą, užginčydamas 
paskalus, kad “rusai vai-

ATYDAI
Antradieni, lie] 

Nadonalk švente 
pendence xDay. Laisve tą 
dieną neišeis.

4 d., 
Inde-

ruoja daugelį siaurinių lėk- karui nrįeš šiaurės korejie-

Tokio, birž. 30. — Gene- (Tautų Saugumo Taryboje 
rolas MacArthur ♦ įsake jau taip pat remia prez. 
Amerikos lėktuvams ir karo. Trumano įsakymus atakuot 
laivams bombarduoti kari - (šiaurinius korėjiečius, įsi- 
nius taikinius šiaurinėje veržusius į Pietų Korėją.
Korėjoje, Liaudies Respub
likoje.

Lake Success, N. Y. — 
Jungt. Tautų Saugumo Ta-| 
ryba, pagal Amerikos pa
siūlymą, svajsto, ką paskir
ti vyriausiu komandierium

tuvų.”
Buvo ištirti 1 kūnai visų 

nušautų Šiaurinės. Korėjos 
lakūnų, ir nesurasta nė vie
no ruso.

čius. Peršamas generolas 
MacArthur.

Lake Success, N. Y. —- 
Indijos delegatas Jungt.

j Washington. — Neameri- 
jkinės Kongresmanų Veik- 
I los Komitetas nutarė pat
rauki teisman Philipą Bar
tą, vedėją
laikraščio N. Y. Daily Wor- 
kerio, už tai, kad • Bartai 
nedavė atsakymų į šnipi - 
nėjančius tu kongresmanų 
klausimus. Dėl to Bart bus 
teisiamas už “paniekinimą 
Kongreso.”

komunistinio

J Oficialiai pranešimai
--- —- -J Tokio. — Gen. MacAr- 
Šiaurinės thuro štabj^hraneša, kad: 

visa- Pradeda įsi stovėti ir
ruožte stiprėti Pietų Korėjos fron

tas prieš šiaurinius kore
li eč i u s.

Šiauriniai korėjiečiai tel
kia savo jėgas 

da veržtis atgal į Seoulą, Han upės* 
šiaurinių korėjiečių užim- ■ njaį

• savo
I upės
: Amerikiniai bombanešiai
; sunaikino 5 šiaurinių kore-
! j iečių tankus . ir bent 56

Tokio birž 30 _  Penk-1 sunkvežimius su buvusiais
tadieni iš ryto buvo praneš-1 luo?e vVrais« v. . . 
ta kaipo naujausia žinia,; Ameiikos bombanešiai ir 
kad. šiaurinės Korėjos ar- 'k^Jektuvai-per _ dieną pa- 
mija su tankais pralaužė 
pietinių korėjiečių linijas 
visu 200 mylių frontu.

Pietų Korėjos 
pranešė, jog pasitraukė ir 
bandė nusižudyt ^vyriausias 
jos komandierius 1__ _
fronte, kuomet šiauriniai 
korėjiečiai suardė pietinių 
linijas į pietus- nuo Han Skiriama $100,000,000

Tokio. — Penktadienį 200 Pietinei Korėjai 
bombanešių ir kitų ameriki-1 ____
nių lėktuvų atakavo Šiauri- Washington. — 
nes Korėjos kariuomenę, komisija užgyrė 
jos tankus, sandėlius,, tiltus milionų dolerių paramos 
ir kitus. įrengimus Pietinė- Pietinei Korėjai, kaip rei* 
je Korėjoje. kalavo Trumano valdžia.

------ Z--------- - Pinigai skiriami kariniams 
ir ūkiniams Pietų Korėjos, 
reikalams.

Ta pati Senato komisija 
parėmė bilių, siūlantį 2 bi- 
lionus, 727 milionus dolerių 
vakarinei Europai stiprin
ti trečiaisiais Marshallo 
plano metais prieš kainu- 
nizmą.

sakė, kad jų armija prade

Šiaurės korėjiečiai 
laužo priešų frontą

šiaurinėje 
pusėje, o pieti- 

korej iečiai stiprina 
linijas pietiniame tos 
šone.

<no bent 5 priešų lėktuvus, 
šiose atakose amerikiniai 

valdžia * lėktuvai neturėjo jokių 
- - i nuostolių.

j i Viso iki šiol sunaikinta 
Seoulo Šiaurinės Korėjos lėktu

vų. . '

• Senato 
dar 100

i

t

v

ft 
* I

i

je Korėjoje.

Jankiai, turbūt, atakuosią 
ir Šiaurės Korėją

Tokio, birž.‘3O. — Ameri
kiniai korespondentai pra - 
neša, kad Jungtinių Valsti
jų lėktuvai-ir karo laivai, 
turbūt, atakuos ir Šiauri
nės Korėjos Liaudies Res
publiką, į šiaurę nuo 38-tos 
paralelės, rubežiaus linijos 
tarp Pietinės ir Šiaurinės 
Korėjos. 1

Teigiama, jog dėl žygių

ro laivus talkon x ameriko
nam prieš šiaurinius kore-

Dar 2 šalių laivynai 
talkaus Piety Korėjai

I Haga. — Holandijos val- 
prieš Šiaurinę Korėją jau; j^įa nutarė siųsti savo kaJ 
tariasi generolo MacAr
thuro štabas.

(Prez. Trumanas iš pra- jiečius, įsiveržusius į Pieti- 
džios buvo įsakęs atakuot nę Korėją.
tiktai įsiveržusius i Pietų į_j
Korėją šiaurinius korejie- Įandija taipgi pasiūlė kari- 

i čius.) nį savo laivyną bendradar-
! uauį su amerikonais, gi- 

. Peking. — Kinijos Liau-|nant Pietinę Korėją nuo 
dies Respublikos premje-! šiaurinių korėjiečių.
ras Chou En-lai pareiškė:

London. — Naujoji Ze-

Anglija ir Australija jau
Prez. Trumano įsakymas į pjrraiau pasižadėjo kari-

amerikiniam karo laivynui 
palaikyti Formozos salą 
Čiang Kai-šeko rankose 
yra “ginkluotas užpuoli - 
mas prieš Kinijos žemę.”

niais savo laivais taikanti 
Jungtinėms V a 1 stijomš 
prieš šiaurinius korėjiečius.

ORAS. — šilta ir dalinai 
] apsiniaukę.

Berlin. —* Daugiau kaip -----------------------------------
30,000 vokiečių rytiniame veiksmus Korėjoje. - Kalbė- 
Berlyno ruožte demonstra- tojai vadino Akneriką 
vo prieš amerikonų" karo imperialistiniu užpuoliku.

■■

M
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SUBSCRIPTION RATES
. $7.001 Canada and Brazil, per year 

Canada and Brazil, 6 months
. $8.00 j Foreign countries, per year 
. $4.00 i Foreign countries, 6 months

PUIKUS UIETUVIŲ TAUTOS PAVASARIS ros kūriniai įšver'sti į rusų, 
. . . i latvių, estų, kirgizų, gruzi- 

pia Į stąchanoyini judeji- ukrainiečių, baltarusių,! 
mą, atitinkantį karščiau- azerbaidžaniečių, armėnų s 
sius darbininkų troškimus }<a}bas ir 
duoti gimtajam kraštui paibu. 
kiek galint daugiau pro-! 
dukėijos. Tarybinių res-l 
publikų kolūkių pavyzdys į

(Lietuvos TSR susikuri-mo dešimtmečio proga)
Rašo Justas Paleckis.

Anekdotai

United
United
Queens
Queens

States, per year
States, per 6 months $3.75 
Co., per year .... 
Co., per six mos

k Prieš dešimt metų išsi
pildė lietuvių tautos svajo
nė. Lietuva tapo tarybine 
socialistine respublika, įėjo 
kaip lygi į daugnacionali- 
nės Tarybų šalies brolišką
ją šeimą. Po daugelio me- 

darbp
Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y. 

under the Act of March 3, 1879.

Ketvirtoji Liepos Šiemet
pačias savaime aiškio- 
l sutverti lygūs; kad 

neatimtinas teises;

teisėms apsaugoti tarpe, žmonių steigiamos 
kurios savo teisingą galią Įgauna nuo sutikimo 
); kad kur tiktai bet kokia valdžios forma pra

arianti. žmonės turi teisę pakejsti ar-

“Mes laikome sekančias liesas 
mis, būtent: kad visi žmonės y r 
jiems jų Kūrėjas davė tam tikras 
kad tarp tų teisių yra lygybė, laisvė ir siekimas laimės 
kad toms 
valdžios^ 
valdomų j
deda tuos tikslus 
ha pašalinti ją ir įsisteigti naują valdžią, paremiant jos 
pamatus tokiais principais ir suorganizuojant jos jėgas 
tokioje formoje, kuri atrodo jiems geriausia pasiekti 
saugumo ir laimes...”

Tai}) pareiškė amerikiečiai prieš 174 metus, paskelb
dami šios šalies Nepriklausomybę. Jie pareiškė, kad jie 
turi teisę valdytis taip, kaip jiems patinka, kad didžioji 
Britanija nebeturi jokios teisės jiems įsakymus duoti, 

, jų reikalus tvarkyti, juos valdyti. Jie pareiškė, !>ad nuo 
šios dienos jie skaito Jungtines Valstybes nepriklauso
ma šalimi.

TIKĖK, JEI NORI
Seniai pasakojama, būk 

-į daugelį kitų avys esančios kvailos, bai
lios ir abelnai menkai pro
tiniai išsivysčiusios. Tačiau 
iš Anglijos paplitęs pasa
kojimas nuneigia tuos avim 

žemės ūkio arteles .veninio tūkstančius papras-! užmetamus įtaiimus. Štai 
žemes d™s:tų darbo žmonių. Daugis- 

’ ..4LZ // _i Divonienė, |
fabrikai ir ga- vo pirmasis Marijos Melni-^apdovanota Auksine žvaig-j 

kaitės vardo kolūkis. Jo! žde ‘Motina - didvyrė’, 
pirmųjų Lietu- tados gyveno skurdžiai i 

vos kolūkių laimėjimai pa-j 
traukė į kolūkių kelią dau-;

, gumą valstiečių ūkių.

prireiktų dešimčių
sunkioms žaizdoms
dyti, kurias jai
grobikai. Vilniuje
pusė namų buvo paversta 
griuvėsiais.

I

metų 
užgy- 
padarė 
beveik

Tarybinė santvarka pri- 
i jungė prie aktyvaus visuo-

$8.00 
$4.00 
$9.00 
$1.50: tų kovos Lietuvos

Y \ žmonės rado, pagaliau, sa
vo laimę, laisvę ir naciona
linę nepriklausomybę.

Daugiau kaip dvidešimt 
metų Lietuva, valdoma re
akcines fašistinės klikos, 
skurdo. Šalis, kaip su kar
tėliu kalbėjo poetė Salomė
ja Nėris, buvo pardavinėja
ma ir išdavinėjama užsie
nio imperialistams. Engia
mieji lietuviai šimtais tūks
tančių palikdavo savo tė- 
vynę-pamotę, išvažiuodavo 
į tolimus kraštus, ieškoda
mi duonos kąsnio. Parsida- 
vėliški fašistiniai vadeivos, I 
veidmainiškai daugžodžiau-' 
darni- kalbėjo apie Lietuvos' 
“nepriklausomybę” ir “de
mokratiją”, persekiodavo 
tikruosius kovotojus dėl 
demokratijos, kišdavo juos ' ko, 
kalėjimam Bet lietuvių tau-1 tūkstančių 
ta nenustojo viltiems išsiva- i ketaus, [ 
duoti,, ji su meile ir viltimi' geležies, geležies, dujoms 
kreipė savo žvilgsnius į i vamzdžių kasmet gaunama 
Rytus, į Tarybų Sąjungą. į iš RTFSR, Ukrainos bei

Ir išvadavimo r valanda | kitų respublikų gamyklų.
Pokarinio atkūrimo už

tai teko pakelti dar vieną mojis — tikrai grandiozi- 
sunkų išmėginimą. Vienuo- ■ nis. Šiemet pramoninės ga- 
lika mėnesių po Tarybų: mybos lygis daugiau kaip 
valdžios Įsikūrimo respub -1 pusantro karto prašoko 
likoje prieš socializmo šalį i prieškarinį. Lietuvos pra 
pasikėsino hitlerinės Vokie-i monė, kadaise pasmaugta, į 
tijos fašistinės gaujos. Lie- užsienio kapitalo, — atkur

kvėpė Lietuvos valstiečius i meninio ir valstybinio, gy- 
Daugelis res-. telktis į :_____ ______

publikos miestų buvo nuš-i Rodos visai neseniai, ;
luoti nuo žemes paviršiaus,' trejus metus susiorganiza- i vaikė motina 
sugriauti :.................
myklos, mokyklos ir ligo -
ninės. Į pagalbą atėjo dau- j laimėjimai, 
giamilijoninė Tarybų šalies 
liaudis su rusų tauta prie
šakyje.

Broliškosios 
su meile ir c. 
Lietuvai visa.

- , poolio apylinkėje, avių bū- 
' rys (vadovo - avino veda- 

mas) susigrūdo prie kana-
• lo - perkaso atsigerti. Be- 

. ICIUVŪ U. y Y Gliv ClllAl 11 • • .

be teisių. Nūnai ji Aukšta- Seriant> , 7ena avla 
dvario valsčiaus vykdomojo paslyflo ir .įkrito van- 
komiteto pirmininke, Lie- !denln' . Kltc"

. respublikos bar respublikoje .jau dau- TSR A^iaujosios
dosniai siuntė g^u kaip sesi su puse tuk-U ai ybos^ deputate Kauno ... . ,

xj.wK.ax ..Ou, kas reikalin-' stančio kolūkių. Geriausieji į Audinių, tekstiles fabriko 
ga^jakatkurti. Fabrikuose, i agitatoriai už naują ■ sočia-1.........................
vietoje sudaužytu ir su- listine kolūkinę santvarką į ......
sprogdintu staklių, irenge .V>'a patys kolūkiai, jų spar-Į kaip priešakinis žmogus

1 O c. v v. . ____ j j. onvnnrlvio rlirloliiic volcrvhi.
naujas, atsiųstas iš Lenin
grado ir Maskvos, Kuibiše- bendrojo 
vo ir Iževsko. Tik lengvo-j V- 
sios pramon. ______ x . _
jus pokarinius metus gavo bnes gerovės augimas, 
iš broliškųjų respublikų , Iškalbingiau už bet ku- 
daugiau kaip 2,000 vienetų Duos žodžius pasakys skaiy 
įrengimų. T ū k s t ančiai ciai. Štai respublikai tipin-

i elektromd^orų atėjo per- gąs 

 

nai iš Torh^ko, Novosibirs-

Uljano^sko.
tonu

darbininkas Petras Vaičiū
nas, pasirodęs gamyboje

ciai

kaž-

issi-Kitos avelės, 
nubėgo šalin, 

apsižiūrėjęs, 
metėsi atgal prie perkaso, 

(šoko vandenin ir ėmė stum
ti skęstančiąją avelę prie 
krašto. Avelė greit pasiekė

Kiai, jų spar-ilxcllP , .. diio-na shll su avi-
turtingumas i sprendžia didelius valstybi- J ... ., g. f . s. & . mi migumas,. i rpQP nu išbrido | kraštą ir lai
bo džiaugs-!nlus leikalus, jis — TSR • • chp-rižn savo būrin_ ?• Gailini™ A nVenitmainc Ta. Tingai SĮUgl ĮZO SaVO DUIM.darbo džiaugs- 

kiekvienos valstiečių Sąjungos Aukščiausios Ta-
i. įmonės per 2-'^e'mos kultūros ir materia- rybos deputatas. Elena

I Kševeckienė pirma buvo; 
virėja, o vėliau darbininke 
“Trikotažo” fabrike. Dabar . . .
ii vadovauja to fabriko ko-1 įos gyventojas užsisakė is 

apskrities ’ IDDyvui, ji yra fabriko di
rektorė.

Lietuvos liaudies išrink-

VOLTAIRE NEĮLEI
DŽIAMAS

Vienas Nebraskos valsti-

kelbimo, buvo prieita per aštrias kovas. Britanija neno
rėjo pasitraukti. Ji n'orėjo, kad Amerikos kolonijos pasi
liktų jos kolonijomis amžinai, kad ji Amerikos žmones 
galėtų išnaudoti ir spausti. Savo viešpatavimą Ameri - 
kos kolonijose jinai bandė palaikyti, ginkluot jėga ir su
triuškinti amerikiečių pasimojinią siekti laisvės. Karas atėjo. Vienok lietuvių tau-| 
buvt) sunkus ir žiaurus. Bet Amerikos Revoliucijos vadai 
nepabūgo. Washingtonas, Jeffersonas, Adamsas, Frank
linas ir visa eile kitų drąsių vyrų, remiami plačiosios 
liaudies, neišsigando grūmojimų ir jėgos. Į ginklus jie 
atsakė ginklais. Ir tik todėl šiandien mes tįiirime Tautinę 
Ketvirtosios Liepos Šventę.

Šių dienų Amerikos reakcionieriai stengiasi paneigti

Kėdainių 
Aušros” kolūkis,, suvieni- 

Š i m tai 105 narius. 1948 metais 
_ metalo? kolūkis turėjo 77 tūkstan- tieji — jos deputatai 

plieno, ‘ valcuotos i čius rubliųį pajamų perei-
'-■-hz- valstybinius reikalus, akty- 

yDi dalyvauja visos dau-

sprendžia savo respublikos 
valstybinius reikalus, akty-

tuviai, kaip ir visi tarybi -
mozbti istorinę amerikiečių kovos už laisvę ir nepriklau
somybę reikšmę. Jie norėtų, ktid Ameriko.s žmonės būtų 
ištikimais didžiojo kapitalo pavaldiniais, kad jie pamirš
tų visas Amerikos revoliucines tradicijas. Jie reikalauja, n— Tarvbinės 
kad Amerikos • žmonės atsisakytų Nepriklausomybės :,etose žiauriose kovose 

•, Deklaracijoje paskelbtos teisės pakeisti savo valdžią, 
kuomet ta valdžia nebetarnauja jų interesams.

Bet Liepos Ketvirtoji yra diena, kuomet ypač šiemet - 
amerikiečiams reikia didžiausiu rimtumu susirūpinti sa
vo ir viso pasaulio reikalais. Ar tai, už ką 1776 m.' ameri- uRraįniečiais 
kiečiai kovojo ir mirė, šiandien mes pripažįstame visoms įr uzbekais ’su visų ta,.ybi. 
krtoms tautoms? Ar pripažįstame visiems kitiems zmo-1‘ •„
nems teisę pakeisti arba pasalinti savo valdžią, įsi- romis lietuviai kovgs?Jž 
steigiant naują valdžią, paremiant jos pamatas tokiais Tgv gs laisvę ir nepriklau- 
pnncipais ir suorganizuojant jos jėgas tokioje formoje, | Didvyriški darbai
kuri atrodo jiems geriausia pasiekti saugumo ir laimes ? . Lietuws ti spr 

šiemet Liepos Ketvirtąją švenčiame vėl karo audroje, dinugi 'eša}onus
naujo karo audroje. Musų lėktuvai laksto. Korėjos pa -; baudžiusiį hitlerinius ko. 
dangomis ir sėja mirti ant tos zetaes. Musų karimai mendant?s ir gestapinin- 
aivai užima Korėjos uostus. Mes jau kariaujame, , jau > k buvo didžiosios liau. 
liejasi kraujas, liesa, tai dar nėra pasaulinis karas, bet :dį t išraiška. Ir 
jis gah tapti pasaulmiu atominiu kaiiTliesa, kad mes kuomet ^lniuje Gcdimino 

daiban ar tik oi o ii vandens jegaą toje toli- vej suplevėsavo rau- 
moję salyje bet atrodo, jau tik dienos kitos klausimas, I donoji u ‘ _ tai b 
kai bus mestos fronton ir žemes jėgos. Kur galas? Galo y. Jt bini žmoni 
nesimato. O kas bus, jeigu kitos salys, kurios priešingos ! v<giu* T 
Amerikos jsikisimui į Korėjos vidinius reikalus, kurios -un|os didžiosiOs bro- 
pnesingos Amerikos kariniams žygiams, kurios tuos d k
žygius skaito, nepateisinama agresija, pavojumi tau-; but0 išgelbėti nuo pra- 
toms ir žmonėms, irgi paleis dabar savo oro, vandens ir ž . fašistBingje verg‘)vg.

Kas daryti? Kaip tą gaisrą-sulaikyti? Kaip atsteigt Pe’ ^1^zm 1 i aisv^ gyyem- 
taiką? 1

Tai klausimai, kuriais pradeda rūpintis daugybė Ame- Jei Lietuva būtų buvusi 
rikiečių. Eiliniai amerikiečiai, kaip ir žmonės visų kraš- viemsa> palikta pati sau, 
tų, nedori naujo pasaulinio karov Tiesa, praėjusieji du) 

r pasauliniai karai nepalietė mūsų žemės, mūsų miestų ir į 
miestelių. Bet šiandien kiekvienas amerikietis puikiai 
žino, kad naujame pasauliniame kare mes nebeturėsime 
laimėj tik kitose žemėse kariauti ir kitų kraštų kaimus, 
miestus ir miestelius griauti, kad naujam kare prisęis ir 
mums skaudžiai nukentėti.

Todėl negali būįi per didelės jokios pastangos, kad 
neprileidus pasaulio prie naujos' katastrofos; Viskas 
priklauso’ nuo mūsų, nuo amerikiečių, nuo šios šalies. 
Dar nė viena kita didžioji šalis nekariauja, mes gi ka
riaujame. Dar ne per vėlu karinius žygius sulaikyti. Dar 
ne per vėlu išvengti baisaus kraujo praliejimo.

Paskutinis žodis priklauso Amerikos žmonėms. Jie 
gali priversti savo vyriausybę sulaikyti kraujo liejimą 
Korėjoje ir pašalinti naujo pasaulinio karo pavojų. Jie 
išrinko savo vyriausybę. Jie turi demokratinę teisę tai 
savo vyriausybei pranešti, kad jie nenori karo, kad jie 

. trokšta taikos, kad ne tik Amerika, bet visas pasaulis 
' gali laimėti saugumą tik taikoje ir ramybėje, kad naujas 

pasaulinis karas atneš nelaimę ir pražūtį nesuskaito
miems milijonams ne 'tik Europos, Azijos ir Afrikos 
žmonių, bet ir Amerikos.

‘Lai ši Liepos Ketvirtoji praeina ženkle liaudies troš- 
kimo pašalinti naujo, pasaulinio karo pavojų!

Paryžiaus Voltaire’s raštus 
francūzų kalboje. Bet kai 
siuntinys atėjo Amerikon, 
Jungtinių Valstijų cenzūra 
atsisakė tas knygas įleisti. 
Kadangi visus Voltaire’s 
raštus galima šioje šalyje 
pirktis angliškuose verti- 

, ir jie visiškai ne
draudžiami, tai dabar kyla 
klausimas, kodėl muitinės 
valdininkai neįleidžia šion 
šalin tokių pat veikalų 
francūzų kalboje?

Meile ir Diplomatija
Visuomet atsimink myli

mos moteriškės gimtadienį; 
bet niekuomet nesidomėk,

i tais metais — 227 tūks
tančius rublių, o f* 
minimaliniais apskaičiavi- gianacionalinės Tarybų Są- muose, 
mais, bus pusė milijono. 
Kolūkiečio šeima iš Pasva
lio apskrities “Atžalyno” 
žemės ūkio artelės praeitą

, rudenį gavo daugiau kaip 
7 tonas grūdų. 12 vaikų 
motina Orlauskienė iš Ubi
škės, Telšių apskrityje, kal-

' bedama susirinkime, skir
tame rinkimams i TSR Sa-

Ta-

jungos valdyme. Remiantis 
demokratiškiausia pasauly
je Stalino Konstitucija, 
TSR Sąjungos Aukščiau
sioje Taryboje Lietuvai at
stovauja 35 deputatai.

Vador 
se- 

Robertas Taftas

Washington.
vau j antis republikonas 
na torius
reikalavo, kad pasitrauktų kelintasis tai yra jos gim- 

sakos Pareiškė, kad seniau . valstybės sekretorius Ache- tadienis.
ta ir rekonstruota. Aud— . . t

vystosi Jungos Aukščiausiąjąniai žmonės^ pakilo savo tė- ringais tempais 
vynės, savo laimės ginti.

Lietuviški kariniai jungi- motorų ir prietaisų garny-! 
Armijos ba, žuvies ir cemento pra

monė. Pirmąkart Lietuvoje 
piau-

naujos gamybos š įjos šeima gyveno pusba-,sonas. ( 
džiai, o 'dabar jos namuo---------

B. B. Baker.
Surinko J. Barkus.

Oriolo žemėje, Baltarusijo - išleidžiamos metalo 
je, Lietuvoje įgijo savo vė-: namosios staklės, 
liavoms nenuvystamą šio-’ Kadaise, senais laikais,

se_- pasiturejimas ir lai- SUkėlllt|O
Pokariniai metai pasižy- W • •

mėjo nepaprastu lietuvis- AjcIKSVGl
kosios kultūros, nacionali- ' r

lietuvis- i

'7' j Peti su.insaip iri Lietuvos laukai nėra matę ngs savo forma, socialisti- i 
sa gruzinais kombainų, o traktorius bu- xyimi i i • 1 t— i i — i-a i nes savo turiniu, suklestė

jimu. Tarybinės Vyriausy- 1

(Tąsa nuo 1-mo puslapio)
L. J. Kasper, Cleveland, N. Y.......... .
B. Samoška, Naugatuck, Conn. .........
F. Sutkaitis, Cleveland, Ohio .............
J. Klastauskas, Chicago, Ill...................
Zose ir Petras Karsokai, Pittsburgh, Pa> ..
B. Kirstukas, Cleveland, Ohio ......................
J. Žebrys, Cleveland, Ohio ......................
J. Gabriūnas, Cleveland, Ohio ......................
J. Gelgaudas, Chicago, III..............................
O. Bumbulienė, Cleveland, Ohio....................
Čikagiškiai, aukoję po $1: M. Klebonas, J. Karvelis, J.( 

Jakubka, P. Baltutis, Kairys, J. P. Stančikas, Baltutienė, 
Bagdonas, Justinas Dočkus, V. Judzentavičius, Anelė 
Dočkienė, J. Stonis.

Taigi iš viso tapo jau sukelta $3,765.
Per du mėnesius laiko teks sukelti dar $6,235.
Pasitikime, kad mes tai padarysime, nes laisviečiai, 

kur jie bebūtų, supranta savo pareigas linkui savo dien
raščio.

3.00 
3.00 ‘ 
3.00 
3.00 
3.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
l'.OO ,

. vo didelė retenybe. Dabar 
valstiečių darbas paleng-i"bgs nutarimu 1949 metais 
vintas mašinų pagalba.
Tūkstančiai traktorių, kom-jmas nemokamas septynme- 
bainų, sudėtingų žemėsapmokymas. Palyginti 
kio mašinų, pagamintų Če-iSu prieškariniu laiku, 
liabinske, S t a 1 i- n g r adė, i moksleivių skaičius viduri- 
Charkove ir kituose brolis- j nėse . mokyklose išaugo 
kūjų tarybinių respublikų! 5-.kįs kartus. Pereitais me- 
miestuose, dirba Lietuvos i tais respublikos mokyklas 
laukuose. Valstiečiai, se- baigė keturis kartus dau- 
niau vargusieji'su arkliuku j gį^u moksleivių, negu pa
ir plūgu mažyčiuose žemėsjėių gausingiausių laikų 
sklypeliuose, persėdo ant j metais buržuazijos vieš- 
plienir^io žirgo, tapo trak- ! patavimo laikotarpiu.

-“i- i Visų Tarybų Sąjungos 
i tautų pripažinimą ir gar- 

Sunku pervertinti tary- i bingąsias Stalinines pre- 
binių broliškųjų tautų di- mijas' gavo Lietuvos litera- 
džiojo pavyzdžio reikšmę tūros ir meno veikėjai. Jų 
lietuvių tautai, tik bepra- tarpe — kompozitoriai Tal- 
dedančiai gyventi naujo vis-Į lat - Kelpša ir Dvarionas, 
kai. Lietuvos gamyklose ir i skulptorius Mikėnas, liau- 
fabrikuose karštai atsilie- dies poetė Salomėja Nėris, 

i artistai Dauguvietis, Ru- 
' dzinskas, Radzevičius, Jan- 
i kevičiūtė, liaudies dainų ir 
i liaudies šokiu ansamblių 
Į vadovai Švedas, Lingvs ir 
i Stepulis. Padidėjo teatrų ir 
' muzikinių kolektyvų skai
čius, menas prasiskverbė į 

! plačiąsias liaudies mases.
i Sukurti ir gerai veikia tūk- 
i stančiai meninės saviveik
los kolektyvų kolūkiuose, 

. fabrikuose, mokyklose ir į- 
! staigose. Įvyksiančioje Dai- 
| nu šventėje, priskirtoje 
! Tarybų Lietuvos dešimtme
čiui, dalyvaus apie 30,000 
dainininkų, 
zikantu.

Seniau už 
beveik nieko 
jos nacionalinę 
Dabar visi tarybiniai žmo
nės susipažįsta su lietuvių 
tautos kultūros lobynu. Ge-

Įvestas visuotinis privalo-
i

torininkais ir kombaininin 
kais:

Išbuvę 1OO dieny streike, DeSoto šapos (Chrysler) fir
mos darbininkai matomi sugrįžus darban. Unija išsi

kovojo pensijų planą, siekiantį ik?, $100 menesiui.

Su aukomis, mes gauname ir gražių laiškučių, bet tau
pydami laikraštyj vietą, mes ne visus juos galime įdėti.

Štai, pora tokių laiškučių:
Antanas Lakitskas rašo: “Gerbiamieji draugai! Ma

lonėkit priimti mano mažą dovanėlę $5, kuriuos siunčiu 
Laisvei. Aš labai myliu Laisvę skaityti; ji man labai pa
tinka, tik turiu bėdą: jau nebeturiu pajėgų visą laikraštį 
perskaityti iš priežasties senatvės, nes rugpiūčio mėnesį 
jau būsiu 79 mefų amžiaus....”

O va, Čikagos Lietuvių Moterų Kultūros Klubo laiške-

Brangūs Laisviečiai!
Čia rasite mažė finansinę paramą dėl taip didžiai myli

mo darbo žmonių dienraščio “Laisvės” sumoje $10.00.. 
Mes suprantame, kad daug daugiau reikėtų paremtifTiet 
esant eilei kitų svarbių reikalų, tad tai tiek teišgalime.

Su tikru atjautimu, Amerikos Lietuvių Moterų Kul
tūros Klubo Valdyba:

Pirm. U. Juodaitienė,
Sekr. M. Plečkaitiene, 
Ižd. L. Matuziene. i *

•<

šokėjų ir mu-

Lietuvos ribų 
nežinota apie 

kultūra.

Tariame nuoširdžią padėką visiems aukotojams, linkė
tojams, sveikintojams.

Pasitikim, jog per šventes stos savo dienraščiui talkon 
dar nauji šimtai laisviečių ir mes per porą mėnesių pa
sekmingai baigsime šį svarbų užmojį—-sukėlimą $10,000.

, Specialaus Vajaus Komitetas.
2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Šestad., Liepos 1, 1950
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Pablo Picasso
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Taikos, taikos — visi 
mes trokštam!

Juozas Lankelis

Mus žygiai pergalei įgalino
(Draugui Daktarui Jonui Kaškiaučiui-Kaskaiciui')

Atsimeni, kai vyšniose mes supomės! 
Rieškučiom prisiskynę vaisių,— 
Jų syvais nudažytom lūpomis, 
Dainavom, kad kiti laikai ateisią.

Pastabėlės žurnalo 
“Liaud. Meno” reikalu

Kur tik pasiseksi—vis apie karą girdis...
Pritvinko smegenys, pritvinko mūsų 

širdys —
Nuo tų aitrių, baisių kąrinių 
propagandų.
Aptilo, stebisi — ir daug kas 
nusigando...

Įkiro tie baubai, daėdė šaltas karas...
Iš. tikro, kasgi čia, broliukai, 

kas čia daros?
Kurlink Amerika? Kas murdo / . - ~

jos

kaimą, 
baime, 

Čia laisvės ieškojom ir prieglaudos 
saugios,
Taip, dirbom tiek ir tiek, 
prigijom pagalios...

Na, o dabar? Kur mūs’ Amerika?
Kur dingo

Saugumas ir taika — taika rami, 
didinga?

Taikos, visi taikos! Taikos visi 
mes trokštam —
Pasaulinės taikos — saugaus 
žmonijai bokšto!

Ir

Kas vieškeliu taikos vairuot 
laimę gali?

Atsimenam—kadais’, palikę\ savo 
Po laivo sūkuriais, po vandenyno

iš visų pasaulinm kraštų: 
klonių Afrikos karštų, 
kalnų Azijos žemyno, 
atsigriebusiųjų kinų, 
lediniuotųjų šiaurių, V 
stepių, prerijų sūrių, 
laisve žydinčių Tarybų, — 

’ Iš miestų, kaimų ir sodybų — 
Lakioja obalsis taikos, 
Kaip griausmas, dunda nuolatos, 
Ramios taikos galingas šūkis -— 
Stiprus, vieningas, nešutrūkęš — 
Ir muša, vis vienan taškan: 
“Taikos! Taikos! Taikos—ir gan!” 
“Šalin tos bombos pragarinės! 
Grūmonės karo nuolatinės!” 
Kas valanda jis vis platyn — 
Tas šūkis griaudžia vis smarkyn: 
“Gana karų! Ganą to kraujo! 
Gyvent mes trokštam vėl iš naujo, 
Gyvent ir dirbt ramiai, saugiai, — ~ 
Težydi mum taikos rugiai!”

Jonas Kaskaitis.
1950, birželis. »

Pablo Picasso šiuo metu- yra patsai 
žymiausias, žinomiausias ir talentin
giausias dailininkas-piešėjas. Jis yra is
panas, bet iš pat savo jaunų dienų gy
vena .Paryžiuje — gyvena su žmona ir 
turi du vaikus, šiemet Pablo Picasso’ui 
sukako 68 metai amžiaus. Bet tai nesu
laiko jo nuo kūrybinio darbo: jis piešia, 
dirba daugiau nei tūli jauni dailininkai.

Pablo'Picasso yra komunist 
visokiais būdais remia kcjtfnini^tinį ju
dėjimą.

Nežiūrint to, amerikinis'Savaitraštis 
“Time magazine”, kurio cirkuliacija (ti
ražas) siekia milijonus egzempliorių, 
prieš savaitę laiko išspausdino apie šį 
žymųjį dailininką ilgą straipsnį ir įdėjo 
savo viršelin Pablo Picasso pieštą atvaiz-

ir jis

Straipsnyje ši^ reakcininkų savaitraš
tis apie Pablo Picasso privelia visko,* ta
čiau ir jis, reakcininkų savaitraštis, pri
verstas pripažinti, jog šiuo metu Pab
lo Picasso yra pats žymiausias, talentin
giausias teptuko ir paletės meistras ir 
jis jau yra išsikaldavęs istorijoje nemir
štamo dailininko vardą! N.

PREMJERA ŠIAULIŲ VAIKŲ 
TEATRE

Švietimo ir meno darbuotojų profesi
nės sąjungos Šiaulių miesto ir apskri
ties komiteto globojamas Vaikų teatras, 
iki šiol davęs penkis pastatymus, balan
džio 12 d. pasirodė su nauja 
— Kuprevičiaus 3-jų veiksmų 
saka “Žiogas ir skruzdė”.

premjera 
opera-pa-

Čikagoje gyvena senas mūsų liaudiš
kų chorų mokytojas veteranas Juozas 
Lankelis. Tai senas anyžiumi, bet jaunas 
mintimis žmogus. Juozas Lankelis jau 
turi 87 metus, bet jis eina išvien su gy
venimu, su progresu, su yais, kuriems 
rūpi šviesesnis rytojus visiems darbo 
žmonėms.

Juozas Lankelis yra mokęs visą eilę 
mūsų liaudies chorų, gyvavusių įvairiuo
se miestuose, ypatingai mažesnėse kolo
nijose. Pats Juozas Lankelis — karštas 
dainos, darbininkiško meno mėgėjas.

Šis kuklus, malonus žmogus, aišku, 
šiuo metu nebegali chorų vadovauti, ne
begali dėl seno amžiais. Bet darbinin
kišku judėjimu, progresyve veikla jis 
domisi ir palaiko ryšius su pažangiąja 
lietuvių visuomene, kurioje per metų 
metūs kadaise dirbo.

Prieš porą savaičių pažangieji čika- 
giečiai lietuviai surengė Juozui Lanke
liui pagerbti vakarienę-bankieta. Vilnięs 
bendradarbė, Dalyvė, tąjį pokylėlį šitaip 
aprašo:

Oras, lyg- tyčia, pasitaikė labai pato
gus —vėsus. Nekurie, vietoje išvažiuo
ti į užmiestį, kaip buvo žadėję, atsilan
kė į tą puikų d-go Juozo Lankelio ban- 
kietą.

Gaspadinės, bankieto užmanytojos, 
dirbusios per visą popietį, apie devintą 
valandą paprašė svečius sustoti j eilę ir 
“būsite aptarnauti kafeterijos stilium”, 
sakė jos. Svečiai pasiėmę po lėkštę į- 
tairių įvairiausių skanėsių ir puoduką 
kavos, susėdo aplink stalus.

Programą atidarė J. Misevičius, varde 
LMS Pirmos Apskrities, kuri bendrai 
rengė pokilį. Jis perstatė J. Stulgaitį 
pirmininkauti. Stulg.aitis trumpai per- 
statęs vakaro tikslą,' pakvietė pirmiau
siai patį jubilijantą-J. Lankelį padainuo
ti, bet Lankelis, vietoj dainuoti, pirmiau
siai skaitė savo rašytas eiles dar po pir
mo karo. Dainuoti Lankelis pasižadėjo 
kiek vėliaus. Antras kalbėti pakviestas 
senas menininkas ir chorvedis Jonas La
pinskas iš Roselando. Jis savo kalboj 
nurodė, kodėl vakaras surengtas ir ko
dėl pagerbtas Juozas Lankelis. “Gerai, 
kad mes pagerbiame seną veikėją kol 
dar jis gyvas”, sakė Lapinskas.

Richi ir Helen Misevick sudainavo tris 
dainas. Susirinkę svečiai labai pasiteffhi- 
no jų dainomis ir norėjo, kad dar dai
nuotų, bet jaunieji Misevičiai, žinodami, 
kad dar daugiau randasi užkviestų pil
dyti programą, atsisakė.

Sekamą kalbėti pirmininkas pakvietė 
seną menininką J. Bendokaitį. Bendo- 
kaitis perbėgo J. Lankelio meninę veik
lą iš jo atsiminimų. Jis sakė, kad Lanke
lis 1914 metais mokino vyrų chorą ir tas 
choras buvo pirmutinis choras, dainavęs 
Liet. Tautinėse'Kapinėse.

Bendokaitį sekė dvi jauniausios. Chi- 
cagos “dainininkės”, Dotty Ann Roman, 
apie penkių metų, ir Anna May Yuden, 
apie trijų metų. (Nežinau kaip arti nu- 
spėjau metus). Jų lietuviškos dainelės 
tikrai jaudino svečius. Taip drąsiai į 
publiką žiūrėdamos, juodvi dainuoja. 
“Tai bus dainininkės,” girdėjosi iš publi
kos.

Vėl sekė kalbėtojas. J. Pauliukas ir 
nuo senų laikų turintis pažintį su Lan
keliu, prisiminė jo veiklą^ kaipo chorve
džio ir eilių rašėjo, jo atsidavimą darbo 
klasei. Jis ragino susirinkusius pasekti 
jo pavyzdį ir ypatingai šiandien pa
smarkinti veiklą už taiką.

Šiame tarpe Stulgaitis pervedė pirini- 
ninkystę J. Misevičiui. J. Lankelis padai
nuoja kelias humoriškas dainas, savo 
rašytas. Pirmininkas įteikia draugų ir 
draugių dovaną $148.75. Keliolika atsi
likusių dar atneša savo dovaną ir spėju, 
kad ji pasididina arti $200. Lankelis, di
deliai susijaudinęs ačiuoja draugams.

L. Prūseika karštai sveikino Lankelį 
už pavyzdingą gyvenimą, nurodant, kad 
jis nors 87 metų jau sulaukęs, bet neai
manuoja, nesibėdavoja, kaip daugelis 
dar jaunesnių už jį.

Pirm. Misevičia šiuom tarpu pranešė

Nebe žibutėmis, 
Ne puokštėmis gvazdikų,— 
Kovoj žūtbūtinėj 
Mus pasitiko ...

Kalėjimai, tvirtovės, kazematai, 
Ir tardymai atbukusių žandarų,— 
Jaunų dienų—mūs ryto metą 
Užgrūdino ir nepalaužiamu padarė.

Ir nuo piemens lyg vyro,
Nuo mainerio darbų lyg daktarato— 
Prieš despotus mes nepasvirom
Ir šaukėme stipriau suglaust kovūnų ratą!

Nūn baudžiava ir dvaro rykštės, 
Ir parikiuoti pompadūrai— 
Žiauri tikrovė vakarykštė, 
Sviesta už laisvės rūmų durų.

Palinks ir mitros, ir tiaros, 
Ir subiręs klastos altoriai,— 
Kai mūs žmogus stebuklus daro, 
Padanges ir gelmes pasiekt panoręs!

Nukaišę pakeles Smuikeliais, 
Ne vieną šimtą metų, 
Slopino panemunio šalį 
Ir bulomis ir konkordatais.

Mums praeities negaila— 
Naujas sukursime mes unijas,— 
Ne kaizerių-carų ir ne Jogailų— 
Dalysim laisvių mes komunijas!

šešėliuose pranyks, kur alino, . 
Kur paskui piktžolėmis sėlino,- 
Mus žygiai pergalei įgalino 
Ir kovos valią plienino!

Ir išdidžiai žygiuos kovūnų gretos, 
Ir pirmuoju praeis Kaskaitis Jonas— 
Žmogus—Poetas, skaudų metą, 
Širdim gyvenęs su vargdienių milijonais!

Jonas Molis.

LMS News and Views
By Mildred Stensler

It is hard to imagine one man writing 
poetry consistently for 50 years. How 
many ways can there be of twisting a 
given language into 90 elements of emo
tion? Yep, there are 90 specific kinds 
of emotion, so Carl Roth1 told the stu
dents at the LMS Summer Vacation 
School last year.

’ Well, there is such a man right in our 
very orbit. You all know him. There’s 
hardly a Lithuanian newspaper or ma
gazine in America,—and we don’t hesi
tate to include Canada and South Ame-

svečiams, kad St. Jasilionis prisiuntė ei
les skirtas jubilijantui. Jas skaitė A. Jo
nikienė, pridėdama ir savo žodį apie 
Lankelį.

Svečių tarpe radosi tolima viešnia L. 
Kavaliauskaitė. Pakviesta pakalbėti ji 
tik palinkėjo Lankeliui viso gero ir pa
bučiavo jį.

Keturakienė pakviesta pakalbėti var
de gaspadinių paaiškino, kodėl moterims 
kilo mintis pagerbti Lankelį. Pirmutinės 
sumanytojos buvo J. Bagdonienė ir K. 
Keturakienė. Joms pagelbėti prisidėjo 

kitos. Ypač priruošime maisto sunkiai 
dirbo P. Jenčienė, M. Matukaitienė ir 
kitos.

Dainiį programą gražiai užbaigė myli
mos dainininkės Stanevičienė ir Dočkie- 
nė. Paskutinės kalbas sakė Lankelio ad
resu A. M'arquardt ir Lena Krikščiūnie
nė, kurios sędėjo kartu su Lankeliu prie 

^garbės stalo. Krikščiūnienė savo kalboje 
nurodė, kaip Lankelis, kuris pas ją 5 me
tus gyveno net po vidurnakčio atsikėlęs 
rašo eiles. Sako: “Apie 2-rą vai. ryto 
klausaus, girdžiu barška rašoma maši
nėlė. Tai Lankelis atsikėlęs rašo eiles.”

Programą užbaigė pats jubilijantas 
vėl sudainuodamas savo rašytą juokingą 
dainą. Mat Lankelis rašė ir rimtas eiles 
ir juokingas daineles. Tuomi ir užsibai
gė vakaro programa. Dalyvė.

of JONAS

rica, — that hasn’t published his spark
ling verse and other critical and histori
cal writings.

Of course we are
KAŠKAITIS, literary I.genius; JONAS

KAŠKAITIS, philantrophist and friend 
of every progressive cultural Lithuan
ian organization.

If all his writings were put end to end, 
they would be well along the way to cir
cumventing the globe. We hasten to add 
that Kaškaitis always writes in long 
hand. His long adherence to the fine art 
of penning the letters may be the secret 
to the well-organized intensive form of 
his writings. The briskness 
jiggle of the typewriter would 
conducive to such painstaking 
ness.

Apart from his “rhyming”, 
Kaškaitis has gained recognition 
ny circles as a linguist. He'has done in
numerable translations into English and 
Lithuanian both. Very often he will 
break into another language during the 
course of a conversation. He. will sing 
you “Faust” in French or “Rigoletto” dn 
Italian or “Meadowlands” (Laukelis, 
Laukas) in Russian. What’s more, he 
will be the first to recognize and name 
most of the classical compositions.

He has ably turned over this dual 
knowledge of language and music to any 
singer who asks of his services. Upon 
the request of one chorus, he has com
posed Lithuanian words for the beauti- 

, ful “Anniversary Song.” It begins ly
rically and poetically,

“Mėnuo švitrus glosto sodo šakas, 
Trukščioja ranka po gitaro stygas.” 

and ends in the poet’s usually optimistic 
vein, *’*•0.

“Tai eikim ir dirbkim, kovokim kartu;
Kur tik aš, tenai ir tu.”
He has done the same for “Phantom 

Paradise” and Beethoven’s '“Moonlight 
Sonata.” He has further glorified the 

Tąsa ant 4-to puslapio.)

and the 
not be 
exact-

Jonas 
in ma-

“Peoples A»*t—Liaudies Me
nas” leidžiamas dviejose kal
bose. žurnalas privalo būt 
namuose kiekvieno lietuvio. 
Tai galima padaryti su pa
galba mūsų dienraščių, Lais
vės ir Vilnies.

Būtų gerai, kad kiekviena
me mieste atsirastų ^rašėjų 
“Liaudies Menui, 
kos patarimas, 
rašėjai 
raštais 
noma, 

j biskį

’ Jono Juš- 
kad eiliniai 

būtų priimti su savo 
į žurnalą, geras, ži- 
rėdaktoriams reikėtų 
padirbėt, pataisant

■ rankraščius. Pageidaujama, 
kad būtų rašoma į žurnalą iš

■ visų miestų.
Teatrų vaidintojai turėtų 

siųst savo paveikslus ir rašyt 
apie veiklą, tokiu būdu bū
tų galima gauti penki tūks- 

, tančiai skaitytojų.
Vaidintojai arba aktoriai 

galės daug pasimokyti iš 
; “Liaudies Meno.” Nemanyki
me, kad mes turėsime per 
daug progresyviškos spaudos.

i Du dienraščiai mums nesunku 
išlaikyti. Be dienraščių pa-

. galbos būtų sunku ir šitas taip 
i naudingas žurnalas išleisti.

Kai dienraštis Laisvė pasi- 
; ima kokį didelį darbą ir, jei 
mato, kad negalės jo vienas 
pats atlikti, tai pasišauna tal
kon geros valios draugus. Nė
ra- abejojimo, kad 10 tūks
tančių dolerių fondas bus su
keltas. Mes turime atsimin
ti, draugai ir draugės, kad 
pas mus kapitalistų nėra, ku
rie galėtų paaukoti kelioliką 
tūkstančių spaudai. Meš pa
tys turime atlikti su doleriais 
ir už kiekvieną dolerį 
dėkoja lygiai, kaip ir 
desnę sumą.

Laisviečiai visuomet 
pirmiau apsižiūrėk ir 
pagal išgalę.

Leonas Jonikas iš Chicagos 
prisiuntė mums pundelį 
“Liaudies Meno” egzemplio- 

j.rių ., platinimui. Manau, kad "A 
i Bridgeport© lietuviai meno / 
mėgėjai žurnalą užsisakys. .] 
Galima užsisakyti pas A. P. 
Raguską, 192 Beach Street, 
Bridgeport 8, Conn.

A. P. Raguskas.

Laisvė 
už di-

sako: 
aukok

KRISLAI

t

(Tąsa nuo 1-mo puri.) 
pirma, negu jis taps trečiuo
ju pasauliniu karu.

Prezidentas įsakė mūsų 
lėktuvams ir laivams pradėti 
veiksmus Korėjoje, jis 
galią juos ir atšaukti.

Kova už taiką, kova 
naują pasaulinį karą,
dien yra svarbiausias, ūmiau
sias visos Amerikos, visos ’ 
žmonijos reikalas.

turi

prieš
Šian-

Aną dieną labai įkaitęs pre
latas Jonas Balkūnas suriko: 

“Ateistinis komunizmas iš 
esmės kovoja prieš tikėjimą, 
nes jis negali žmogaus pa
vergti, jei jis yra tikįs.”

Prelatas pats tuo netiki. Vi
sa istorija rodo, kad1 tikėji
mas visuomet buvo visų žia-u- 

i riaušių pasaulio tironų svar
biausias įrankis žmonėms 
vergti.

Taigi, jeigu tas “ateistinis x 
komunizmas” kovoja prieš ti
kėjimą, tai, jis negali siekti 
žmogaus pavergimo. •

Bet, žinoma, neapsimoka 
šiam prelatui 
Jis ir istoriją 
savo kurpalio., 
sidaro juodą, 
baltą. 4 

---—4--
Ekskursija Sugrįžo 
Iš Maskvos

Vilnius, geg. 10 m.—b 
Maskvos sugrįžo 
pramonės įmonių 
čių darbuotojų 
kurioje dalyvavo

Ekskursantai dalyvayo Ge
gužės Pirmosios parade Rau
donojoje aikštėje, aplankė is
torines Maskvos vietas.

rodyti istoriją, 
užsitempia ant 
Iš balto jis pa- 
arba iš juodo

respublikos 
vadovaujan- 

ekskursija, 
55 asmenys.

i

■

t

3 pusi.—Laiive (Liberty, Lith. Daily)—šeštad., Liepos 1, 1950
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Parašė A. GUDAITIS—GUZE VIČIUS

kiemą, tėvas ir sūnus, susikrovę viską į(Tąsa)

Trys mylios kelelio — 
Vienos eglelės...

Kalvis pats pažadino sūnų, peštelėjęs 
jam ausį:

— Kelk, miegali, giesmes pramiegosi!' 
Petriukas pašoko, kai]) vandeniu nu-, 

lietūs,r ir apsidairė, nieko nesuprasda
mas. Buvo dar visai tamsu.

— Kurs-ken-tėdąms atpir-kai šį-svie- 
tą... suglausk su-kar-tybėm ir sopu-liais 
tavo! — meldėsi pas prieždą motina. Tr 
jos ištįsęs, visada išblyškęs veidas buvo 
raudonai nudažytas mirgančių ugnies 
atšvaisčių.

Pirmiausia Petriukui pasirodo, kad 
vėl sekmadienis, kad reikia bėgti į cho
ro bandymus, o jis,‘štai, pavėlavo. Taip 
jam dar niekuomet nebuvo.

Vištidėje, pritvertoje prie pat galinės 
namo sienos, griausmingai pragydo gai
dys. Vadinasi, dar labai anksti. O, štai, 
lovos galvūgalyje dar išvakariais tėvo 
išvalyti ginklai ir maišelis su paviržium. 
Ir Petriukas, dairydamasis čia į tėvą, 
čia į motiną, poteriaujančią ir ruošian
čią valgį, ėmė svarstyti: “Ar tik ne ty- 

' čia tėtis paminėjo giesmes, kad mama 
ne taip širstų?..” r

Viskas kunkuliavo Petriuko krūtinėje 
ir neišdainuotomis gaidomis veržėsi iš 
širdies: lūkesčiai, viltys ir nepasotina- 
mas'paauglio smalsumas, žadinamas tų, 
štai, jau visai priartėjusių įvykių smar
kybės. Jam dabar nepaprasta diena, ne
paprastas rytas, nepaprasta visa, — 
kiekvienas žingsnis!

Pečius buvo jau gerai įsidegęs. Stovė
dama ties priežda, Varkalienė minke 
miltus kukulių tešlai ir meldėsi:

— Sūnaudie — vogyvoje — kursai- 
aly-vų-dar-že-ly — kruvinai prakaituo- 
damas-nuoganiolo — pastip-rin-taš-būt 
— norėjai... kursai-sun-kiameap-mirime- 
tavo — per visus — sąnarius tavo —' 
kruvinai prakaituodamas...

Sekmadieniais, jei kada nepavyksta 
išeiti į bažnyčią, motina būtinai stveria 
storą senoviška nfaldaknygę .ir skaito 
“mišiavas,” atsisėdusi kur nors kampe
lyje. Ji tik “dėl akių.” verčia lapus, juk 
visas maldas atmintinai frioka. Kartais, 
kaip dabar> paryčiu, arba naktį, lovoje 
sėdėdama, kad įninka šnabždėti grau
dulingu balsu, suliedama atmintinai iš
moktų psalmių ir giesmių skiemenis, kad 
įninka, kad įsivaro — visus namus pri
kelia!..

Senelis, lipdamas nuo pečiaus, tarste
lėjo lyg pats sau:

— A kolgi “alyvų daržely”?.. Kam 
jau taip? Ko jau čia taip?..

Varkalienė tuoj prapliupo:
— Sprandą sukas patsai, tai dar nega

na jam: dar vaiką tempia!.. Ir ko jam 
reikia tenais? Ir ko ieško tenais?.. Ąk 
tu, viešpatie, sus’mylėk! Protas gal jau • 
maišos senatvėj. Nebežino, ką dirba!..

Ignotas praleido visa tai negirdomis.
, Jo kelionei viskas paruošta, reikia tik. 

ko nors karšto užsrėbti, o kukuliai dar 
nenuvįrę, ir, jų belaukdamas, jis vėl 
apžiūri viską iš naujo.

Paviržiaus jam pasirodo per maža, ir 
jis pakužda dukteriai:

-A- Karusyt, apsdairyk man* lašinių 
brizą kokį...

\ Kai Karusė, kailiniukų skvernu pri
dengdama, atneša gerą šoninės gabalą, 
motina nusigrįžta nuo prieždos, pastebi 
tą išdaigą ir sušunka:

— Gi adventai! Aijėzau!
— Aijejem — alpstantys, pirm mūkos 

mirštantys! — pašiepia ją Ignotas: — 
Ko čia atgailauji, kad dar nė grieko 
nėr?.. Gal čia man kalėdom lašiniai?..

— Tai tu ir kalėdas trankysis? Ak tu, 
pone sviete!

Ignotas ryžtasi ją apraminti:
Aimanuoji tu, aimanuoji, poteriau

ji, poteriauji. Kad tik poterius pameti, 
tai tuoj baries. Jau tu rodžiau poteriauk 

. sau ir nežiūrėk, kur tau nereikia!.. Kad 
iŠmelsi mum sėkmės, tai aš tau dovanų 
atvešiti — grafienės skry filių su papūgos 
plunksnom!

Taip bejuokaudamas, be tildydamas 
išsigandusios žmonos priekaištus ir ai
manas, Ignotas pagaliau sulaukia pus
ryčių. Ir vos tiktai Deksnys užsuka į

talpų, dviem arkliais pakinkytą važį, 
susėda ir paskubomis išduiiiia.

Pasnigę buvo jau keliskart, o paskui 
vis nulydavo iš vakarų pažemiais atšliau
žę debesys, ir kelias vėl nuplikdavo. Pa
galiau, gruodžio viduryje lygi, vienodai 
kieta sniego pluta užklojo' laukus ir 
kalvas, visokias raguvėles, įlomes, grio
vius ir pelkynus. Stojosi kelias.

Antanašės dvare jų^jjau laukė. Pasi
šaukęs Ignotą, mokytojas parodė jam 
nedidelį vokišką žemėlapį ir išvedė pirš
tu kreivą liniją nuo Obelių miesčiuko, 
pažymėto mažučiu kryželiu.

— Samaniai, Vienasėdžiaį^Suvekas, 
Stelmužė, Šventenų ežeras ir Valkūnai. 
Kaip tau atrodo? __Vi

Ignotas pasižiūrėjo į melsvus, tankius 
lopinėlius žemėlapyje ir pakraipė galvą:

— Geriausia tai paežeriais, pabaliais 
būtų... ^Kad bent kiek kas, — tuoj ant 
ledo, nindrėsna, ir pašvilpk!..

Taip ir važiavo toliau, — paežeriais, 
slėpdamiesi tarp nendrių ir krūmų.

Rogių susitelkė net šešerios: Pakriaū- 
nio ir Antanašės dvariokų — ketverios, 
Rugelių kaimo — vienerios ir Obelių 
miesčiuko — taip pat. Niekas tų važiuo
tojų nežinojo tikro kelio, bet priekinėse 
Deksnio lubnėsė sėdėjo pats mokytojas, 
ir visi juo sekė, nė kiek nesvyruodami, 
ar .teisingai yažiuoja. Mokytojas žino! 
O Deksnys, šalia mokytojo sėdėdamas, 
kadgi didžiavosi! Sakytum,- tai ne mo
kytojas visus veda į slaptą pavojingą 
žygį, IjeFDeksnys. Pašmaikštavęs atvar
slais, tik kad užkirs-užplieks arkliams, 
tie neša, kaip paukščiai, o jis, šonu pasi
sukęs į mokytoją, žvairuoja akies kam
peliu. “Ar gerai? Brač tu mano, aš gi 
dar ir ne taip moku!” Ignotui juokinga. 
Petriukui — nuostabu. Jis'akių nenu
leidžia nuo švarių rusvų mokytojo kaili
nėlių, nuo ilgaaulių išblizgintų batų ir, 
saugodamasis, kad savo naginėlėmis jų 
neaptrintų, rūpestingai apkaišioja 
mokytojo batus šiaudais. O mokytojas— 
paprastas, toks paprastas, lyg vyresnis 
brolis būtų. Jis varžosi dėl tos visų jam 
rodomos pagarbos ir meilės, šnekina ir 
Ignotą, ir Petriuką, ir Deksnį. Ignotas 
santūriai pasako žodį, kitą, o Deksnys, 
vos tik paliestas, prakiūra:

— Parėjo rrųin džiaugsmas namon, — 
ėmė jis džiaugtis savo sūnaus Stasiuko 
sugrįžimu. — Aha! Stasiukas mano! Tik 
kad nepabuvo, tuoj ir išlėkė. Ar mies
tan jį-mokytojas nuskyrei?.. Brač, da
bar jis nepėsčias!..

Ir visą kelią, ligi pat Kalkūnų, jis 
vargino mokytoją, po keliskart atpasa
kodamas savo Stasiuko vargus koncent
racinėse stovyklose prie Berlyno: pasa
kojo apie piuvenų duoną, apie balandos 
srėbalą, apie baltojo šlyno sliekus, ku
riuos kalinamieji iškasdavo pakelių grio
viuose ir valgydavo.

— Be duonos ir be druskos... Mat, 
kuom liuobė... Aš lig smerčio nepamir- 
'šiu !..

> * * *

Fronto linija 1918 metų gruodžio me
nesio viduryje traukėsi per Daugavpilį, 
kone per patį miesto vidurį: vokiečiai 
dai\ tebesaugojo komunikacinę liniją su 
Jekobpile ir Ryga. Tačiau visur, kur tik 
buvo kariškas sandėlis, arba kareivinių 
kiemas, arba stovykla, arba intendantū
ros depo,— visur buvo pastebimi krovi
mo ir kalstymo darbai, kažkas buvo 
skaičiuojama, rikiuojama ir- gabenama.

Partijos Centro Komiteto įgaliotinis 
Daugavpilyje pranešė Rokiškio Revko- 
mui, kad netrukus vokiečiai atsitrauk
dami ims jau sprogdinti amunicijos san-. 
dėlius. Jei rokiškėnai sugebės išsigabent 
ginklų iš Kalkūnų stoties sandėlio, par
tija duos ryšį su vietinės įgulos sparta- 
kiečiais, kurie budėdami galės įsileisti 
visą gurguolę už spygliuotų užtvarų ir 
net padės pasikrauti.

— Taip, tai taip, — pasvarstęs tą pa
siūlymą, pasakė mokytojui Ignotas, — 
bet vis tiek pat, be lašinių čia neišsiver
si! Reikia paimt mum kiaulės kūno ko
kį puscentnerį, — tada tai per visus vo
kiečio frontus kiaurai išvažiuosma!

Beveik taip ir buvo, kaip Ignotas pa
sakė.

(Bus daugiau)
r

/ ,

LMS News, and Views-
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beauty and the power of song in pen
ning:

“Taigi traukime dainą galingą, 
Lai gi muša garsyn jos aidai!

Mūs krūtinėj jėgų dar nestinga,- 
Pažangos .mes pirmūnai, vadai!

Sveiki, broliai lietuviai,
Su daina mes pribuvę ...” etc.
These last few lines were taken from 
new chorus song “Tai Smagus Mūsų 

by composer Walter Žukas.

cation School.
\ during Dance

Summer
Each 

students - are' introduced to 
dances. In the evening the 
troduce these dances to the rest of the 
gang that congregates at Olympia Park. 
And far into the night, young and old, 
or short and tall —.all have a merry 
time*

You need not be a “wallflower” any 
longer. Come to the LMS Summer Va
cation School and find out for yourself. 
But! You must have your application in 
soon. School begins August 7 at Shrews-

Class, the 
several new 
students in-

a
Choras
This song is now being published by the 
LMS Center.

Early this fall, “Laisvė”, the Lithua
nian Daily, will publish a book of col
lected poems and other writings by Jo
nas Kaškaitis, to commemorate the po
et’s. 50th year of creative writing. The 
book, beautifully bo*und and illustrated, 
will sell fo'r $1. All who subscribe to the 
book, before it goes into print, will have 
the honor of having their names in
scribed in the back of th e-book.

Jonas Kaškaitis, in his many years of 
literary endeavor, has accumulated _a_ ment and some donations ^already,
host of friends and admirers. Now here’ will thank vou all personalty by 1 
at last is one way that 
him how much we think of him, and at 
the, same time thank him for the many 
hours of pleasure he has given us because 
lie gave of his time and genius.

* «

DO Wu like)TO DANCE?
Dancing and particularly Folk Danc

ing, is (the favorite/ sport at the LMS

# į(>

The LMS School committee has sent 
out circulars explaining this year’s Sum
mer School to a large nuinber of LMS 
members, fellow Lithuanian organiza
tions and a ^roup of individuals. ' We 
have asked for assistance in spreading 
the good gospel to the young people of 
your town, and for moral and financial 
assistance in helping students to attend.

We have received much encourage- 
v • We 

will thank you all personalty by listing 
we can show * all contributors’ names at the end of this 

column each week.
LDS Branch 8—Newark, N. J.......... $5.
Li)LD Branch 136, Harrison, N. J. . $5. 
LDLD Branch 39, Scranton, Pa........ $5.
M rs A. Ph ill ipse, Stamford, Conn. . $5. 
A. Matulis, Jersey Ci tv, N. J. .. .. $1. 
SIETYNO CHORUS, Newark, N. J. $50. 

to sponsor one student.

cigarečių,

Kanadiečių Dėdė

Kelionė į Kanadą ir Mintys
Gražus birželio mėnesio | se, išilgai jį. Kartais atitols- j kišenes. Diktasis 

kad ežero kurio veidas 
01 na nesimpatingo

giai ir skubiai ! ta gan atstu,
eina kairiuoju. nesimato. . O kartais

upes pakraščiu 1 visai pakraščiu, dažnai gan
šiaurės, tartum; aukštais kalnais. Sėdėjau

Šiaurinio ! į ežero pusę

! Hudsono 
! tiesiai į 
įlipdamas linkui šiaurinio! į ežero pusę, prie lango.
i Poliaus. Vykstu į Montrea-1 prd langą matai giliai van- 
llį, vieną .iš Kanados di-įdenį, o krantai akmeniniai, 
džiausiu miestų ir skait- 

! lingiausią lietuvių koloni
ją. Ten turiu daug pažįsta
mų draugų ir draugių, ma
lonių ir prieteliškų.

Gamta
i žalia, gėlynai žydi, žydi ir 
tūli medžiai. Lietaus buvo 

viskas

ijiena buvo graži, bet 
artėjant prie Kanados, iš 
jos pusės, pasirodė debe
sis. Jis slinko priešai mus, 
o jo artyn greitai bėgo

ant kojų. Kada jiems prisė
jo reikalas eiti į išeinamą
ją, tai jie taip ir ėjo vieno 
palydovo lydimi surakinto
mis rankomis ir kojomis. 
Šie keleiviai tuojau atkrei
pė visų atydą. Keliauninkai 
kalbėjo, kas ką išmanė, 
darė visokių spėliojimų.

Vienai iš palydovų, jau
nesnis, visą laiką linkui 
prasikaltėlių buvo šaltas, 
kaip ledas. Bet diktasis, ku
ris buvo atsakomingas, nes 
jis visų turėjo ir bilietus, 
kurio veidas man pradžioje 
pasirodė netraukiantis, bu - 
vo gan žmoniškas. Jis kal
bėjosi su kaliniais, ypatin 
•gai daug kalbėjo su negru. 
Jis jiems davė
iš dėžės išsiėmė sumušti
nių (sanvičių) ir jais •dali
nosi. Jis su jais eidavo į 
išeinamąją ir atgal. Atneš
davo jiems vandens ir tt. 
Galvojau: negražus, bet 
geras žmogus.

Kadangi buvo - visokių 
kalbų, tai sumaniau pasi
teirauti pas tą žmogų apie 
kalinius. Mano piniginėje 
buvo ir dienraščio Laisvės 
kortelė su atsakomingojo 
redaktoriaus parašu. Pra
kalbinau diktąjį, paaiški
nau, kad norėčiau žinoti, 

; kur jie veža tuos žmones, 
i jeigu tai nėra slaptybė.

Diktasis vyras pareiškė, 
kad surakinti yra prasikal- 

į teliai, baltasis turi 9 me 
pus kalėjimo, o negras —14 
j metu. Abu sergd džiova.

blogoje
es jo veidas į- 

įlga. Negras 
irtai, su

------  vyras, ‘ Baltasis hait-^yra 
man pasirodė | padėtyje, 

' išraiškos,! raudęs, akys^ 
priėjo prie surakintų ir dar'dar jaučiasi gan^U 
vieną retežiu uždėjo jiems I • u x•’ (Daugiau bus)

Jau Visai Arli Didieji 
LAISVĖS PIKNIKAI 

f r. r

gražiulėlė. Visur* traukinys. Kiekvieną. minu-|
* J JI — 1- — — - -Ji . - . TT . . - 1 . A /\ r 1 r.

pakankamai, ; tai 
gražiai auga.

Štai jau ir Albany mies- 
' tas, tai New Yorko valsti- 
: jos sostinė. Čia traukinys 
•užtrunka kiek ilgiau, nes1 
daromas vagonų pergrupa - 
vimas. Seniau tokiose sto- 
tyso keliauninkai turėdavo 
išlipti iš vieno traukinio ir 
pereiti į kitą traukinį. Da
bar tų nesmagumų nėra. 
New Yorke keliauninkus 
sugrupuoja, kurie vyksta į 
Montrealį, tai į vienus va-i 
gonus, kurie į Buffalo —'

te debesis darėsi juodes
nis. Štai jau nukrito pir
mieji dideli lašai, o juos se 
kė ir tikras lietus. Padangę 
raižė žaibai, pro traukinio 
dundesį girdėjosi griaus
mas. Aptemo visas, kiek 
ti k buvo pi r n liau ma tom as,

Dienraščio Laisvės didžiosios iškilmės įvyksta že
miau paduotose vietose ir pažymėtose dienose

Bostonas ir Apylinkė
Didysis Laisves Piknikas Įvyksjo antroje pusėje Vermont 

valstija, kurią pirmiau te - 
mijau. Nesimatė jau ir eže
re vandens, tik lietus pyle, 
vanduo plaukė per ■ 
nio stiklus. Žaibai, 

•; mas ir apytamsa. 
Bet tas truko 

-į gal puse valandos.
Chicagą, tai į kitus, o ku-; debesis slinko New Yorko. 
rie į rytų miestus, tai į' pusėn, o mes lėkėme prieš i 
trečius. Čia tik vagonus, jį tolyn. Ir vėl giedra, iri 
atkabina, pristumia prie vėl Champlain ežeras prieš; 
reikalingų traukinių ir ke-; mūsų akis. Pušys, lietuviš- 
leiviai keliauja toliąu. Iki ko dydžio beržai ir kiti 
Albany vykome New York medžiai dabar buvo dar 
Central traukiniu, dabar gražesni — nuplauti, šva- 
jau .mūsų vagonai prika -' ručiai. 
binti prie Delaware & Hud
son Co. linijos traukinio ir! 
pasieksime net Montreal], i 
Ežeras 150 mylių Ilgio

New York valstija ; 
didelė, 1 
ežerais. < 
kurioje yra didžiulis New! je, 
’....... ........ . .......
land sala, prieina prie At-1 vienas baltaveidis, kitaš 
lanto Vandenyno.*Jos šiaur-i.negras, kurių rankos^buvo 
vakarinė dalis-atsiremia į surakintos'vienų retežiumi, 
didžiuosius Erie ir Ontario o paskui juos kitas diktas; 
ežerus.' Gausi ir pati valsti- vyras ėjo taip pat su gink 
ja ežerais, kurjų yra viršilų rankoje.
2,000. Tūli iš jų gan dideli.! Konduktorius pasiklausė,;

Štai Champlain ežeras i ar jie visi nori vienoje vie-! 
prasideda apie 40 mylių'į! toje sėdėti, nes pavienių! 
šiaurę nuo Albany ir geru sėdynių buvo, bet po dvi į 
galu dar įsiremia į Kanadą, tuščių jau nebuvo. Papra- ’ 
Jis yra virš.ISO mylių ilgio. | šius tūlus keleivius, buvo 

pasodinti surakinti kelei
viai greta j dvi sėdynes. 
Vienas iš ginkluotų atsjsė 
do jų užnugaryje, ,o antras 
skersai tako kitoje, pusėje.

Palydovai ginklus įsidėjo 4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) — šeštad., Liepos

griaus

neilgai

Paskutine Kelione 
Retežiuose ■;

Pavažiavus kiek nuo New, 
yra) Yorko į traukinį atvyko 

turtinga ir gausi' nepūprasti keliauninkai. 
Jos pietinė dalis,I Jaunas vyras ėjo priešaky-;

, laikydamas rankoje 
Yorko miestas ir Long Is-'ginklą, jį sekė du vyriškiai,

Tiesa, vietomis siauras, 
kaip ■ plati upė. Champlain 
ežeras yra rubežius tarpe 
New Yorko ir Vermont 
valstijų. Mūsų į traukinys 
eina vakarine šio ežero pu-

Sekmadienį, Liepos - July 2
ARARAT CAMP

VOSE POND PAVILION

Maynard, Mass.

Didžiojo New Yorko Apylinkė
Laisvės Piknikas Įvyks

Sekmadienį, Liepos - July
KLASHUS CLINTON PARK

2

Betts ir Maspcth Ave., Maspeth, L. L, N. Y.

HARTFORD, CONN
Laisves paramai piknikas įvyks

East Hartford, Conn.

Jau dabar laikas pasisamdyti busus vykimui į 
aukščiau nurodytus piknikus. Rūpinkimės visi, kad 
tie piknikai pavyktų, supraskime, kaip .yra reikalin
ga .finansine parama mūsų dienraščiui.

Sekmadienį, Liepos-July 16
u. 1 k ■

LIGHTHOUSE GROVE



1 ALDLD Reikalai
MOKĖKITE DUOKLES

Lietuvių Literatūros Drau
gijos Konstitucija reikalauja, 
kad visi nariai savo duokles 
sumokėtų iki 1 dienai liepos. 
Ir tai būtinai yra reikalinga, 
nes Centro Komitetas turi iš
leisti žurnalą “šviesą,” pa
ruošti knygą, vesti organizaci
jos reikalus ir atlikti apšvie- 
tos darbus, o tai reikalauja 

\ Pinigų.
Dar daugelis narių neatliko 

savo organizacinės pareigos. 
Prašome tuojau pasimokėti 
duokles. Dabar turime jai 
66 garbės kuopas. Prie pir 
miau paskelbtų 50 kuopų, d? 
prisideda sekamos: 
Kuopa Miestas

9 Norwood
23 East Chicago
26 Cbllinsville
42 Nashua
51 Middlefield
53 Gardner
58 St. Louis 
65 Racine 
76 St. Clair 
87 Pittsburgh 
91 Schenectady

139 Colerman
150 Chicago
180 Wilmerding
184 Beloit.
Prie garbės kuopų priskai 

tomos tik tos, kurios pilnai 
sumokėjo duokles iki 1 dienos 
liepos.

“Šviesa” No. 2
žurnalo ‘.‘Šviesos” No. 2 jau 

. išsiuntinėtas visiems nariams.

I Visada nemažas skaičius na- 
I rių nepraneša centrui apie pa- 
. keitimą gyvenimo vietos. To
dėl jie negauna žurnalo, o 
paštui sudaro daugiau darbo 
ir centrui išlaidų. Paštas grą
žina centrui tuos numerius, 
pagal kurių antrašus negali 
surasti adresatų. Todėl, visa
da, kai tik pakeičiate gyveni
mo vietą, tai tuojau, praneški
te LLD centrui savo seną ir 
naują Antrašą.

“Šviesos” No. 3 bus pašvęs
tas Lietuvių Literatūros Drau
gijos 35-kių metų jubiliejaus 
reikalams.

Ačiū už Aukas!

Knygų ir Apšvietos Fondui 
gavome sekamai aukų

LLD 87 Kp., Pittsburgh, per 
J, K. Mažukną, prisiuntė $25. 

r LLD 21 Kp., Windsor, per
A. Bemat, $17.25.

LLD 7 Kp., Springfield, per 
A. Gudauską, 13-tos Apskr. 
iždą, $10. . ,

LLD 32 Kp., New Haven, 
per J. Didjun, $7.25,

LLD 75 Kp., Miami, per P. 
Johns, $5.

K. P. Yokubaitis $2, J. 
Kvietinskas $1—abu iš West
ville, 111. F. P. Malkvech, 
Clinton, aukavo '$1.50. K. 
Plačenis, Toledo, ir A. Rut
kauskas, Toronto, paaukavo 
po $1.

Organizacijoms ir pavie
niams asmenims aukavusiems 
tariame širdingai ačiū. Lie
tuvių Literatūros Draugija vi-

sada turėjo ir turi daug svar- 
apšvietos darbų. Prašo- 

paremti ir ateityje.
D. M. šOLOMSKAS, 

ALDLD CK Sekr.
110-12 Atlantic Avė, 
Richmond Hill 19, N. Y.

me

Rumford, Me
Liūdnos žinios iš 
mūsų miestelio

‘•j
Per trumpą laiką netekome l 

' eilės brangių draugų, kurie j 
| visada lankydavo mūsų pa
rengimus; mes ilgai jų neuž
miršime. Mirtis, išplėšdama 

įjuos iš gyvųjų tarpo, padarė 
'mums didelį liūdesį ir niuo-1 
stolį.

Gegužės 21 d. mirė draugė Į 
Marijona Stasiulienė, po tė
vais Vilkaitė. Palaidota Lie
tuvių kapinėse. Paliko dide
liame nuliūdime vyrą Antaną, 

; dvi dukteris, Mary Lukasius ' 
i ir Vitoliją Motuz, ir vieną 
anūkę Cynthia Motuz. Lietu- 

| voje paliko motiną Oną Gir-1 
; dauskienę, vieną seserį Toron- 
i to, Kanadoj, ir antrą seserį j 
Petersburge, vardu Magdale- 

| na Vilkaitę; Lietuvoj 4 bro- 
l liūs ir vieną broli Francūzi- 
I joj. Gimė Suvalkų guberni-' 
Į joj, Veiverių apskrityj. Ji bu- į 
| vo 57 metų amžiaus.

Draugė M. Stasiulienė' pl’i- 
Į klausė prie Lietuvos Dukterų ' 
Draugystės ir buvo 
ninke; prie LDS 28 
LLD 299 kuopos.

Nors buvo darbo
i į laidotuves palydovų susirin-1 
i ko daug; buvo palydovų ir 
! iš kitų miestų : sesuo iš Kana
dos su dviem dukterim ir žen- 

■tw, taipgi buvo iš Lewiston, 
Me.

Laike laidotuvių oras pa
sitaikė labai gražus. Obelys 
ką tik buvo pražydusios; ro
dosi, kad ir motina gamta' pa
sitiko mūs brangią draugę su 
išskėstomis rankomis. Visur 
medžiai tik kvepėjo; rodėsi, 
net ir didžiausiame nuliūdime 
visus ramino. Buvo daug gė
lių. Tokioj gamtos grožybėj, 
rodosi, visiems buvo lengviau 
atsiskirti su savo brangia 
drauge. Bet dukterims ir vy
rui nei gamtos grožybe nepa
lengvino jų gilaus liūdesio. 
Jos mirtis paliko mus, rum- 

nuliūdi-

jos pirmi- 
kuopos, ii

diena, bet

Bušai j Laisvės Pikniką 
Liepos - July 2 d.

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

Tuojau užsiregistruokite važiavimui į pikniką pas šiuos 
asmenis: P. Taras, ir C. čiurlis. Taipgi galite užsiregist
ruoti Kliube, pas šiaulį.

Elizabetiečiai turėsime bendrą užkandžiį ir parke tu
rėsime savo stalą. Bukite užtikrinti, jog pasivaišinsime 
gražiai.

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

CLIFFSIDE, N. J.—Busas išvažiuos lygiai 12:30 popiet! 
nuo Steponavičiaus' namo, 346 Palisade Ave.

Dėl važiavimo būtinai praneškit iš anksto bent prieš 1 
d. liepos. Patelefonuokit A. Bakūnienei: Cliffside 
6-0932R.

drauge

draugė 
tėvais 

Veliuo- 
Pakalniškių

Mirė Rumfordo ligo-

į 
š 
L

“Jeigu tavo šapoje dirbantieji žmonės negali gauti . 
apartmentų, tai ko jie nepasistatydina savo namų?”

$ fe 

ft

Pasidairius po Kanadą
Kita upė smarkiai pakilo, 

bet yra vilties, kad užtvaros 
išlaikys ir potvinis neįvyks. 
Tai Fraser upė, Britų Kolum
bijoj, kuri pereitais 
buvo užliejusi didelius

Upė smarkiai pakilo, 
taip staigiai. Be to, 
lytos užtvankos arba,
pastojo kelią išsiliejimui. 
Šiuo tarpu neatrodo, kad ji 
tiek pakiltų, kad išsilietų per 
sienas.

Tuo tai-pu Winnipegc eina f 
didelis valymas 
apskaičiavimas.

metais 
plotus, 
bet ne 
pasta- 
sienos

metu susirenka nemažai žmo
nių.

Pasirodo, kad bus galima 
pamaldas atlikti ir besimau
dant. Kanadietis.

ir nuostolių

du Ontarijos iSuspenduoti
{ provincialiai policininkai, ku- 
| ne,
! Godfrey, 60 metų amžiaus 

moterį, išvartė baldus, sudau- 
j žė lėkštes ir baisiai keikėsi.

Ar nebuvo jie patys prisi
plakę to paties svaigalo, kurio 
i jie ieškojo pas tą senutę!

Tai ne pirmas kaltinimas 
’ policijai. Atrodo, kad polici- 
i jos tarpo, kaip miesto, taip ir 
provincijos, yra netašytų žmo- 

i nių.

Mokslininkai Rašosi 
Po Taikos Peticija

Tarpe vadovaujančių Ame-' 
rikes mokslininkų, profesorių 
ir dvasiškių, pasirašiusių po 
Taikos Peticija, yra Dr. An
ton J. Carlson, galva Depart
ment' of Physics, Chicagos/ 
Universiteto.

Pasirašiusių skaičius auga
darydami kratą pas Mrs. su kiekviena diena ir vis api

ma platesnes mokslo ir gyve
nimo, šakas. Nėra Amerikoje 
tokios mokslinės Įstaigos, ku
rios mokslininkai nebūtų su
sirūpinę taikos išlaikymo 
klausimu, sako vėliausias pra
nešimas National Labor Con
ference for Peace, kurios raš
tinė randasi 179 West Wash- į 
ington St., Chicago.

susirūpinimo dėl šaltojo karo, 
antra, daugelis yra pasipikti
nę senosiomis partijomis.”

Chicago j e gerai darbuojasi 
šiame klausime viena lietuVai- 
tė, tai Nellie DeSchaff. Ji 
“Vilnios” piknike surinko ne
mažai parašų.

Sidney Ordower, kandidatas 
į J. V. Senatą, kartu su gru
pe . vyksta j pietinę valstijos 
dali ir ten darbuosis per tris 
savaites parašus renkant. Grį
žus pabaigoj liepos mėnesio, 
jam bus suruošta eilė mitin
gų 
nių 
ma

sakė, kad daugelis katalikų 
darbininkų rašėsi po peticija, 
nors jie ir žino, kad tas ku
nigams nepatinka.

Įvairių tautų darbininkai, 
renkant parašus negrų apgy
ventose apylinkėse, yra labai 
draugiškai priimami ir taikos 
klausimas suartina darbinin
kus į vieningą veiklą, kad už
tikrinus visiems taiką.

Gary’ietis.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
ant gatvių ir prie įmo- 
vartų. Jam jau numato- 
63 mitingai.

Prog-vis.

Juozui Kvedui, Glasgow,
Škotija.—Ačiū už straipsnelį, 
bet juo nepasinaudosime, nes 
ta tema pas mus jau buvo 
daug rašyta. Prašome draugą 
parašyti mums žinelių iš savo 
miesto, ypatingai iš Škotijos 
Rietuvių gyvenimo.

I . ---------------- ♦
i Paryžius. — Seniau bu
vęs Francijos premjeras 
Queuille bando suorgani-

Tai tvirčiau- zuot “tautinės vienybės” - 
sias ramstis taikos jėgų. Visi ministrų kabinetą iš kleri- 
l'ie pasiryžę surinkti kuodau-. kalų, socialistų 
giausiai parašų po Stockhol- ’
mo peticija už taiką. Renka 
jie piknikuose, prie Įmonių ir 
savo gyvenimo apylinkėse.

Nežiūrint—kunigų ir fašis- 
tuojančių dipukų grasinimų, 
žmonės noriai rašosi po peti
cija. Vieną rumunų šeimą 
aplankė kunigas ir perspėjo, 
kad nei žmona, nei 
nosirašytų po peticija, 
darbininko moteris 
atsakė, kad jis pats1 turėtų 
pirmiausiai pasirašyti ir pas
kui raginti savo parapijomis 
rašytis, ir tada jis tikrai “pa
sitarnautų religijai ii’ šaliai.”

Slovakų tautos darbininkas, 
aplankęs savo tautos šeimas, 1 Rengėjos.

Gary, Ind
Plieno Darbininkai
Rašosi po Taikos Peticija

įmonėse čia dirba
tautų darbininkai:

rumunai, bulgarai,

Plieno 
įvairiu 
slovakai, 
lietuviai ir tt.

vyras 
Plieno 

kunigui

ir vadina
mų radikalų socialistų.

PRANEŠIMAI
CLEVELAND, OHIO 
Bus Lietuvių Stalas 

Clevclando Darbininkų piknike, ku- 
| ris įvyks liepos 4. West Side Vete
rans piknikų darže, 2137 Ridgewood 
Dr., tarpe Broadview ir States Rd’s, 
bus lietuvių stalas su tikrais lietu
viškais valgiais. Bus net ir krupni
ko. Tai taip ir lietuviai praleisime ' 
1-tą dieną liepos kartu su kitų tau
tų žmonėmis.

Kurie važiuosite gatvekariais, pa
imkite iš miesto W. 25th - State Rd. 
gatvekarį ir juomi važiuosite iki ga
lo linijos, .o nuo čia, persimainę ant 
State Rd. buso, važiuokite iki Rid
gewood Dr. Nuo čia bus parūpinta 
transportacija iki piknikui. — Stalo 

(12 124)

Namų Savininkams
Mes namus taisome,X penti- 

namė 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.., Į 
Randolph, Mass. Tel. Ra 6- 
1177-J.

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

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.

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

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G., 

EDWIN LANE, PH. G.
Tel.EV. 7-6283

t

r

Istorinė iš Amerikos Lietuvių 
Gyvenimo Apysaka

“ŠLIUPTARNIAI”
Parašė DR. AL. MARGERIS

Kiek čia seniai kunigai per pamokslus plūsdavo: “šliup- 
tarniai! Einate velniui į uodegą įsikibę!” Taip jie apšauk
davo kiekvieną blaivai protaujantį žmogų, kiekvieną skai
tantį ir apšvietą branginantį asmenį.

Aišku, jog jūs norite žinoti, kodėl kunigai plūsdavo D-rą 
Šliupą, kodėl jie organizuodavo užpuldinėjimus ant jo pra
kalbų, kaip dabar jie organizuoja dipukus užpuldinėti pa
žangiųjų prakalbas.

Įsigykite ir Perskaitykite Dr. Al. Margelio
v apysaką “ŠLIUPTARNIAI”

Ten jūs rasite įdomių davinių iš Amerikos lietuvių isto
rijos. Apibudinama lietuvių tautinis ir kultūrinis atgimi
mas. Jų vargai ir kovos" už šviesesnį rytojų.

Knyga iš 652 puslapių, puikiais audimo apdarais.
Kaina $5.00

Kartu .su užsakymais, prašome prisiųsti ir pinigus. Per
siuntimo kaštus apmokėsime.

Siųsdami užsakymus adresuokite:

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

Kanados užsienio reikalų 
j ministeris ponas Pearson sa- 
| ko, kad artimi Kanados ir 
| Jungtinių Valstijų santykiai 
' dar nereiškia, kad šios .šalys 
I eina prie susijungimo.

Jis kalbėjo sąryšyje su pa
gyvenančią Montello, Mass, sirodžiusiu straipsniu viename 
Petkienė buvo tikinti ir palai- Jungtinių Valstijų žurnale, 
dota su bažnytinėmis apeigo- Į reikalaujant, kad Kanada bū- 
misi 
28 .kuopos narys 
skaitytojas, ir visada lankyda- i 
vo mūsų parengimus. , I

Birželio 23. d. mirė Telespo- 
ras Plesčauskis. 
birželio 26 d. 
širdies liga, 
tu s amžiaus.
nų, Šiaulių apskrities. Pali
ko dideliame nuliūdime 3 
dukteris, 3 sūnus ir daug anū
kų ; vieną anūkę draugai Plos- 
čauskai užaugino kaip savo 
dukterį. Ji yra slaugė Rum
fordo ligoninėje, tai Bronisė 
Kazlauskaitė, kuri visą laiką 
su šeima išgyveno ir prižiū
rėjo abudu augintojus, 
lionė Plesčauskienė mirė 
prieš porą metų. Mes, 
fordiečiai, reiškiame 
užuojautą visų mirusiųjų li
kusiems šeimų nariams ir gi
minėms. O jų vietą paren
gimuose turės uižpildyti mūsų 
jaunuomenė, Tokiame maža
me miestelyje mirimai labai 
skaudžiai atsiliepia ant mūsų 
parengimų.

M. Gruzinskiene.

fordiečius, dideliame 
me.

Ilsėkis, brangioji 
šaltoj žemelėj!

Sausio 31 d. mirė
Uršulė Petkienė, po
Kučinskaitė, kilusi iš 
nos parapijos, 
kaimo.
ninėje, daug mietų išsirgusi.

Paliko dideliame nuliūdime 
vyrą Stanislovą ir 3 sūnus: 
Steponą, Bronių ir Juozą, ir 
pusseserę Uršulę ’.Zaleckaitę, 
gyvenančią Montello, papuo- 

rašytis

MERCHANTVILLE, N. J
SKILANDŽIAI!

SKILANDŽIAI!!
SKILANDŽIAI!!!

Velionės vyras yra LDS Į W prijungta prie Jungtinių 
ir Laisvės ' Valstijų.

Šis klausimas išk 
dažniau ir dįažniau. 
pasakyti, Jk-ad gana 
kanadiečių skaičius 
kad būtų geriau susijungus su 
Jungtinėmis Valstijomis. Ki
ti, žinoma, ląbai priešingi.

Jungtinių Valstijų biznis 
baigia išstumti visus kitus. 
Britai bando atsigauti, bet ne
atrodo, kad jie atgautų seną 
poziciją.

Auga, žinoma, ir grynai ka- 
nadiškas sentimentas. Yra 
tokių, kurie sako, kad Kana
dai reikia daugiau savo in 
d nutrijos, savo 
pasidaryti daugiau 
soma

Palaidotas
Mirė staiga, 

Turėjo 77 me- 
Paėjo iš Kuršė-

apie 
r u ne
gilią

nuo svetimų.

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

NEWARK 4, N. J. 
HUmpoldt 2-7964

BEKAMPIO KRAUTUVĖJE 
galite gauti lietuviškų Skilandžių, pagamintų 

Juozo Ragažinsko \
Toliau gyvenantiems pasiunčiamo krasa (paštu).

Telefonas Merch 8-1082

I Progresyvių Veikla
i Už Taiką

Progresyvių Partijos nariai 
i pastaruoju laiku atsidavusiai
■ veikia už taiką. Kiekvienas, 
pasiėmęs vieną peticiją, kad

j padėjus kandidatus ant balo- 
| to, kitą su Stockholmo taikos 
; deklaracija, kur tik 
lant kalbina žmones
už taiką, balsuoti už taiką.

“Tai yra dvilype kampani
ja,” sako' partijos valstijos 
direktorius Wm. Miller, “kad 
demonstravus, jog mūsų par
tija yra taikos partija, ir už
tikrinti, kad lapkričio mėne
sį šios valstijos piliečiai galės 
balsuoti už taiką.”

Illinois Įstatymas reikalauja 
; 25,000 parašų, po 200 iš 
' kiekvienos apskrities. Bot 
Miller pareiškė, kad Progr. 
Partija surinks po 200 ma
žiausiai iš 75 apskričių. Illi
nois valstija turi 102 apskri
tis. \

Parašų rinkimą partija ža- 
I da užbaigti su liepos 30 d. 

kultūros,, kad į pvllg-pjūčio 21 d. turi būti pri- 
ųnvklau- ■ c|uotį balsavimų

■ riams.
“žmonės visur noriai rašosi 

į po Progr. Partijos peticijo
mis,” sako Miller, “viena, iš

a vis 
Reikia 
didelis 
mano,

Iki 
nigų. 
klausydavo jų. pamokslų ir 
pamaldų. Dabar kunigai pra
deda eiti pas žmones.

Kad prisitaikyti prie “situ
acijos,” vis dažniau ir daž
niau jįe eina su pamaldomis 
ir. '-pamokslais į “laukus.” 
Steigiamos atviro oro bažny
čios, kur maldininkai gali 
klausyti pamaldų sėdėdami 
savo mašinose.

Pereitą sekmadienį buvo 
pamaldos atvirame ore ant 
Toronto salos, kur vasaros

šiol žmonės ieškojo ku-, 
Jie eidavo į bažnyčias

(

502 Chapel Ave., Merchantville, N. J
J

liepos 3O d

. komisionic

Tel. AV. 2-4026

DR. JOHN REPSHSS
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Ncdėliomis ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

495 Columbia Rd.

DORCHESTER, MASS.

14 CHARLES J. ROMAN

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Šeštad., Liepos 1, 1950

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 1
* t
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LAUKSIME PASIMATYMO SU JUMIS LAISVĖS 
PIKNIKE, KLAŠČIAUS CLINTON PARKE! 

5]---------------------------------------------------

Pirmasis Laisvės 
Pikniko Svečias

--- ,-----------
Albertas Kavalūnas
Baigė Kolegiją

gyv.Albertas Kavalūnas, 
160-01 85th Ave., Jamaica, 
N. Y., šių metų birželio 14 d. 
baigė 
niu - 
ence 
rius.

Queens College, laips- 
degree Bachelor of Sci- 
kaip chemikas inžinie-

Albertas yra tik 22 metų 
amžiaus, ramaus būdo, pilno
je energijoje. Ir nors jis yra 
gimęs Amerikoje, bet taip 
gražiai kalba lietuviškai, kaip 
kad būtų augęs Lietuvoje.

Dar jėga mokslui, viena 
žvaigždė išblaškytų pasauly
je Lietuvos sūnų tarpe.

Garbė jo tėvams, Zigmui ir 
Mortai Kavalūnams, gražiai 
paruošusiems savo vienintelį 
sūnų gyvenimui — taip pui
kiai išpildžiusiems 
gą.

Albertas yra 
. kiek jėgos leis, 
aukštesnio mokslo.

. Seniau buvęs Aido Choro 
nariu, paskiausiu laiku Alber- i 
tas buvo iš jo atitrūkęs dėl 
darbo.
ti, kad nereikėtų visko laukti • 
nuo tėvų. Taipgi norėjo - įsi- 1 
gyti praktikos ir skirtingame 
užsiėmime nuo to, kuriam 
mokės. Sugrįžus sąlygoms 
lankyti pamokas, Albertas ti
kisi sugrįžti į chorą. Su cho
ru ir choristais jis sutapęs 
nuo- vaikystės, nes greta su 
tėvais visuomet lankydavo 
choro ir kitų organizacijų 
pramogas. A. V.

Visi dienraščio skaitytojai, 
i patrijotai ir prieteliai ir visi 
vertingų pramogų mėgėjai 
esate kviečiami j mūsų dien
raščio pikniką, įvyksiant! už 
poros dienų, šį sekmadienį, 
liepos (Jply) 2-rą .

Vieta: Klaščiaus Clinton 
Park, Betts ir Maspeth Avės., 
Maspeth, L. T., N. Y. Prasi
dės 1 vai. ir tęsis per visą 
popietį ir vakarą.

Įdomią meno programą su- 
, teiks Aido Choras, vadovybė
je savo mokytojo Jurgio Ka- 
i zakevičiaus. Programa pra
sidės 5 valandą. Muzika šo
kiams nuo 6 vai. Gros Jur
gio Kazakevičiaus Orkestras.

Brooklyniečius prašome ne- 
sivėluoti. . Susitikę su svečiais 
iš kitų miestų, linksmame^ po
būvyje su jais ir su savo visų 
dienų draugais ^brooklynie-' 
čiais nei nepajusite, kaip nuo 

i jūsų paspruks popietis. Gai
la bus kožnos pavėluotos va

landos. O mielų svetelių bus 
šimtais..

Daugiau Svečių iš Kitų 
Miestų

tėvų parei-

pasišventęs,
siekti vis

LIAUDIES TEATRAS BAIGĖ SEZONĄ

kitų, laukiama, jog iš ten at- susitikę ji dienraščio Laisves f

Clinton Parke.
J. Usevi-

r
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<♦>

<♦>
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<♦>
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Matthew A
BUYUS

(Buyauskas)

GERIAUSIS

MArket 2-5172

REAL ESTATE

grupę svečių at- 
vidurvakarinės

Teatro
geras.

pikniko 
randasi

ne
ir

Povelonis.
jau randasi ke-

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

irius. Kviečiama 
aujų stoti į Liau-

Finanslniai tea-

svečių pirmoji grupė 
jaui kelionėje.
didžiausiojo Amerikos
centro atvyksta Leo-

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Telefonai:
Virginia 9-0842 ir

Virginia 7-4111

teatro me- 
i kolonijas, 

savo repertu- 
Ta mintis buvo pravesta

pą-
huo origi-

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergrecn 7-6868

Valandos:
9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

’ Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbenai

i Pranešimas
LDS 1 KP. NARIU ATYDAI

i Kuopos susirinkimas, kuris turė
tų būti 4 dieną liepos, neįvyks. Bet

1 komitetas ateis j L.A.P. Kliubo sve- 
j tainę (gal j kurj ' mažesnį kliubo 
. kambarį). Taigi, kuriem reikia pasL 
mokėti, kad nesusispenduotumėi, 
galėsite pasimokėti. Neužmirškite.

I Prot. sekrettorius. (122-124)

i sezonas 
m i ngas. 
“Mūsų

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS 
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

Svečias ištikro atrodo up-to- 
date gyvendamas Floridoje, 
kaip kad atrodydavo ir čio
nai, pilnas gyvumo, šposų. 
Kai ką papasakojo iš Flori-

pat bus svečių ir brooklyniš- dos gyvenimo. Vienok—^įūs
kiame Laisvės piknike. Apart į išgirsite jo paties nuomonę

Antruoju mums susitiktu
svečiu buvo daktaras J. N. Si-1 Lą, todėl 
mans, 
suvažiavime ir Laisvės pi 
ke.

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE

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

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

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

IŠ to 
lietuvių 
nas Prūseika, Petras šoloms- 
kas, Konstancija Abekienė, J. 
Mažeika, Adomas' Yuris, G. 
Montvilas, B. Salaveičikas su 
žmona, R. Samulionienė, F. 
P. Olson, Aldona 
Didžiuma jų 
lyje į rytus.

Po nemažą 
vyks iš kitų 
srities miestų.

Naujoji Anglija tą pat die
ną turės savo milžinišką pik
niką Laisvės paramai, May- 
narde. Tačiau ir iš ten taip

Atvyko Charles D e
! (Charles Up-To-Date) iš Mi-1 v 
i ami, Florida. Iš ten nuo Ii draugų atvežė Laisvei $100. 
Iš draugų jis surinko $34, sa
vo pridėjo $16 ir sudarė ap
skritą šimtą dolerių. Auko
jusiųjų vardai bus paskelbti 
atskirai.

Susidomėjo Atostogų 
Meno Mokykla

----- I Brooklyno Lietuvių -Liaudies 
i Teatras baigė vaidinimų se- 
Įzoną. Birželio 20 d. į.vykusia- 
I me susirinkime plačiai rapor- 
I tuota iš 1949-50 m. sezono 
i draminės veiklos. Eva Mi- 

Gutis |'^arienė, St. Večkys ir kiti 
(/ikėjai pranešė, jog pereitas 

vaidinimais buvo sek- 
Veikalai 

Gyvenimo 
Gaideliai” 

sipratim as.

;niu. Jame ras gražaus dar
bo jaunimas.

Tolesniam laikui bus ruošia
ma inscenizuoti gražią Kata-

1 j e vo k om e d i j ą “Mil i j on as 
Sielvartų.” Paskiau seks že
maitės kūrinys, regis, Miliūno 
dramatizuota “Marti.” Ir tai 
dar ne viskas. Valdyba ir 

| repertuaro komisija tęs vei
kalų parinkimo darbą toliau.

I Manoma statyti. Schillerio 
kaip tik 

gautas tinkamas verti- 
Norkaus vertimas 

toli nutolęs

vaidinta į 
žaizdos,” i “Meilė ir Klasta,” 

ir “Nesu-1 bus
Gipratimas.” Vaidinimai vy- m^s. 
ko ne tik Brooklyne, bet ir £al” 

j kitose kolonijose. žymėtina, i nalo.

i vyks veikėjai J. Grybas iš 
Norwood, P. šiušąs ir R. Ja
nulis iš Worcester,

' j čius iš Bostono, K. Krasnits- 
' kas, M. Strižauskienė, M.
’ i Paugis iš Waterbury, J. Am- 

i brose iš New Britain.
Iš artimesnių Connecticut 

(Valstijos kolonijų rengiąsi at- 
Tš Chicagos pranešama, kad : vykti didelėmis grupėmis, o 

iš ten atvyksiančių Laisves ‘ iš kai kurių atvyks būriais.

kuris taip energingai 
i dviejų veikalų 
I sų Gyvenimo 
susipratimas?

piknike liepos' 2-rą, Klaščiaus Ka]-p aktoria 
rius nereika 
ginimų už s

I ...---- —
į kad vaidinimus gerai lankoj Bet Brooklyn© 
i lietuvių publika, visur jie bu-jnininkai žiūri ir 
j vo sėkmingi.

Liaudies Teatras dėkingas 
režisieriui Jonui Valenčiui, 

lavino 
aktorius (Mū- 

žaizdos ir Ne- 
ir pats vaidino.

i, taip ir režisie- 
avo

atvykęs dalyvauti LLDI kolonijas nedavė 
kni- J laidų.

Bendras 
stovis šiuo
Narių turi 2 
k i me

i Suvažiavimo Darbot varkis ir Pramogos
Lietuvių Literatūros Draugijos Suvažiavimas

Pradžia liepos 1-mą dieną, 1 vai. Užbaigiamoji sesi
ja sekrrfadienio rytą, liepos 2-rą, delegatų nustatysimu 
laiku. Viskas Liberty Auditorijoje. Nariai ir prieteliai 
kviečiami pasiklausyti suvažiavimo eigos.

'IDS Seimas, Koncertas, Balius, Bankietas
Seimas ir visos jo pramogos įvyks Liberty Auditori- 

, joje, kampas Atlantic Avė. ir 110th St., Richmond Hill, 
N. Y. Kelrodį rasite atskirai. Visais seimo vakarais gros 
Kazakevičiaus Orkestras.

Du Nuteisti Mirtin, 
Vienas Kalėti

John J. King, Jr., ir Rich- 
i ard Power, abu 21 metų, nu
teisti numarinti elektros

I dėjo dėl žmogžudystės, 
nušovė William Hupe

j 15-tą, Flushįnge, tikslu 
: grobti nužudytojo auto, 
į čiasis dalyvis, Raymond 
lard, 19 metų, 
Į amžių kalėti.

PIRMOJI SEIMO DIENA
Seimas prasidės liepos 3 d., 10 vai. ryto. Vakarą į- | 

Norėjo vakarais dirb- Vyųs šaunus koncertas. Pradžia 8 vai. Programoje:
Aido Choras, vadovybėje Jurgio Kazakevičiaus, Syk 

via Pužauskaitė prie piano.
Amelia Pat Young, sopranas.
Stasys Kuzmickas, baritonas, iš Shenandoah, Fa.
Sue Kazokyte. sopranas.
Frank Balevičius, pianistas, kompozitorius.

Po programos špkiai, pobūviai su delegatais ir sve-
i čiais. Visais seimo vakarais gros Jurgio Kazekevičiaus 
' Orkestras.

ANTROJI SEIMO DIENA
Liepos 4-tą nacionalė jaunimo konferencija, 10-tą, 

j valandą ryto.
Liepos 4-tos vakarą, 8 vai., šokiai ir įvairumai.

j TREČIOJI SEIMO DIENA
Liepos 5-tą per dieną sesijos.
Liepos 5-tos vakarą bankietas ir šokiai. Įteikimas 

dovanų atsižymėjusiems LDS Jubiliejiniame Vajuje, ga
vusiems daugiausia naujų narių.

Liepos 6-tą — likusieji seimo .darbai; grupių pasi
matymai ir t.t.

Laivo Nelaimė Įvykusi 
Dėl Sugedusio Vairo

Danų laivo Colombia vairas 
buvo sugedęs, dėl to jis susi
dūrė su amerikiniu laivu Ex- 
calibur, liudijo amerikinio lai
vo vairuotojai.

Abu laivai likosi sužaloti, Užeikite Parsivežti Delegatus , 
bet žmonės nenukentėjo. Ta
čiau, būtų galėję nukentėti, 
jei nelaimė būtų ištikusi 
toli nuo sausžemio, sako 
vų padėties žinovai.

ir Svečius Nakvynių
Daugelis žmonių turi sun- 

kur kūmų susirasti kelius parva
rai- į žinoti pas žmones nakvynė- 

į mis. Gražiai pasitarnaus sve
čių patogumui ir Richmond 
Hill - Brobklyno lietuvių gar- 

. bei tie namiškiai, kurie vaka- 
Vandens tiekimo miestui irais atv^ks Palydėti, svečius į 

viršininkas Carney leido ati-»
PARDAVIMAI

PARSIDUODA NARMAI 
WOODHAVENE

Visi turi tuščius kambarius 
2 šeimų, mūrinis, 11 baksinių 

kambarių, šonuose langai, vienas 
blokas nuo subway $8,2§0.

4 šeimų, mūrinis, baksimai 
bariai, parkaid grindys, garu 
domas, driveway, detached.

6 šeimų, mūrinis, detached,

Atidarys Prūdus
Vandens

daryti prižiūrėtus maudymosi j 
prūdus išbandomajam laiko
tarpiui liepos 1 iki 15. To
liau leidimą nustatys kiekis 
turimojo rezervuaruose van
dens, kurio šiuo tarpu turi
ma biskj daugėliau, negu per
nai tuo pat laiku buvo. Ap- 
rokuoja, jog vandens turime 
235,570,000,000 galionų.

New Yorke policistai Peter 
A. Darcy ir William G. 
Woods kaltinami, kad jie nu
slėpę ir pardavinėję 
kurj jie atėmė iš 
jiems susekti, sugauti 
tuoti prekybininko.

heroiną, 
pavesto 
ir areš-

kam- 
apšil-

6 šeimų, mūrinis, detached, bak
simai kambariai, driveway, aliejum 
apšildomas, naujai sudėtas plumb
ing.

2 šeimų, 11 baksinių kambarių, 
išfornišiuotas skiepas, aliejum ap
šildomas, garadžius.

Visi namai arti subway. Turime 
ir daugiau namų visose dalyse mie
sto, senesnių ir visai naujų.

B. ZINIS
Telefonas REpubllc 9-1506

STADIUM KONCERTAI r,ST,. “■
Pirm., Liep. 3: Alexander Sniallens, vad.; Alexander Borovsky, pianistas.
Antr.: Liep. 4: Frederic Balazs, vad.; Harry Shub, smuikininkas.
TreČ.: Liep. 5: Alexander Smallens, vad.; Balblna Brainina, pianistė.
Ktvr. Liep. 6: Alexander Smallens, vad.; Oscar Levant, “Gershwin Night”.
ŠeŠt. Liep. 8.: Max Goberman, vad.; Ballet Theatre—Swan Lake, Fancy 

f Free

Lewisohn Stadium iTknti0

Įtartas sumušime ir apiplė
šime 87 metų senuko Richard . 
McAvoy jo namuose, Brook- 
lyne, Eugene Miller, 32 m., 
sulaikytas kvotimui po $3,500 
kaucija.

žiūri 
kad praplėsti 
arą.
ir LMS 3 apskrities jau kelio
se konferencijose, būtent, jei 
brooklyniečiai važiuoja į ki
tas kolonijas vaidinti, tai iš 
kolonijų važiuoja Brooklynari. 
Pirmiausia numatyta hartfor- 

jokių atly- diečių vaidintojų grupė, kuri 
avo laiką ir dar- | turi paruošusi scenai veikalą 
,r išvažiavimai į > “Nevykusi Meilė.” Sugestuo- 

didelių iš-[ta, kad tinkamiausia būtų to- 
I k į žygį daryti, tai LMS 3 
i apskričiai, 'kuri pakviestų 
hartfordiečius vaidinti Brook
lyno lietuvių Auditorijoje.
Atostogų Mokykla

Liaudies Teatras veikia 
sauu Jis vaidina publikai

Liaudies 
laiku yra 
3, o šiame susirin- 

vėl 3 , nauji įstojo, tai 
mūsų draminės grupės šeima 
jau turi 26 n 
ii- daugiau n 
dies Teatrą.
tro kolektyvas nėra turtingas 
■—ižde dar guli a'pie šimtinė.

Sezonui 
organiza- 
eina išti- 
m.etu by- 
skaitomi 

re pertu a-

nesisavina sau jokio pelno. 
Didžiuma spektaklių, kuriuo
se Liaudies Teatras vaidino 
veikalus, buvo ruošiami Lais
vės naudai. Ir tais labdarin
gais spektakliais padaryta 
dienraščiui keletas šimtų do
lerių.

Bet Liaudies Teatras negali 
pamiršti ir savos organizaci
jos reikalų, ypač tokio gra
žaus, kultūringo ir meniško 
darbo, kaip Atostogų Moky
kla. Arba, sakysime, leidi
mas mūsų gerbiamo Dr. J. J. 
Kaškiaučiaus poezijos rinki
nio “Prošvaistės.” Liaudies' 
Teatras prie abiejų kilnių me
ilinių darbų nutarė prisidėti ir

i veikti.
Atostogų Mokyklon nutarta 

suteikti vienos savaitės sti
pendiją 25 dol. Stipendiją 
paskirs valdyba ir repertuaro 
komisija. Kurie nariai bei na
rės ruošiasi vykti Atostogų 
Mokyklon, privalo kreiptis j 

I teatro valdybą stipendijos rei- 
I kalu.

Taip pat jau užsisakyta- 10 
I egzempliorių poezijos kūrinio 
“Prošvaistės.” Liaudies Tea-

• Iras dalyvaus ir jubiliejinio 
pokilio suruošime.

Susirinkimą tinkamai vedė 
grupės pirmininkė Eva Miza- 
rienė. Dalyvavo ir kiti val- 
dybos nariai — sekr. P. Gra
bauskas, fin. sekr. Aid. Alek
nienė ir ižd. S. Večkys.

Reporteris.

ke-
Jie Ruošiamasi Naujam

Teatras yra tokia 
kurios veikla

Vasaros
parkuose,

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street

kovo I 
pasi- i ci.ja, 
Tre- sus motus.

Mali- čiuose ir 
nuteistas visą į veikalai, renkamas' 

ras sekamam sezonui.. Reper
tuaro komisija, o ypatingai 

i grupės valdyba, jai pasirūpi- 
! no ir davė sugestijų šiame su
sirinkime, 

kalbėta ir 
m as, jog
ną atidaryti 
B dviem 

išku veikalu 
’ ir trumpu anglų 

ba. Jaunesni,' čia gimę 
atro nariai, rūpinasi 

; rasti ir susimokyti anglų 
i ba veikalą. Tai'reiškia, 
j mūsų teatras darosi įvairės-

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

INSURANCE
IR

Patarnavimas pas

ORMAN & MICHELSON

Valgykite Pietus pas
HAPPY DAYS RESTAURANT & BAR 

426 South 5th Street Brooklyn, N. Y.

VAKARIENE 85c. 
iš 7-ių patrovų

PIETŪS 60c.
iš 5-ių patrovų

VAKARIENE ŠEIMAI Iš dviejų
8-ių Patrovų Gerai Suderinto Valgio $1.60

priimta pasiūly- ■ 
ateinantį sezo- l 

bus geriausia . 
veikalais — lie- i

Tėvų Kilai- į 
kai- i 
te
sa

kai- 
kad

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N: Y. 

Tel. ST. 2-8342

SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Ave.

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

Suteiktam garbingas laidotuves
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Laidotuvių Direktoriai:

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

X,“ TELEVISION
SHUFFLE BOARD

Petras Kapiskas
PALAIKO

Bar & Grill
DEGTINĖS, VYNAI

IR ALUS

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 4-R174

TELEPHONE

STAGG 2-5043

•dc*

• i ~ HY. 7-3631

RES. TEL.

•ue*

MATTHEW P. BALLAS
BIELIAUSKAS, LAISNIUOTAS GRABORIUS

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRONAS, Manager 

(Lalsnluotas Balsamuotojas) 
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

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

6 pusi,—Laisvė (Liberty, Lith. paily)—Šeštad., Liepos lz 1950




