
MpiSų sportininkai.
Fondo reikalai.
Taikos kongresas.
Klir intrigos neišdegė.
Greitumas ir drąsa.
Toks jau ir laimėjimas.

Rašo A. BIMBA

Tie metiniai LDS “bpw- 
lingo” turnamentai yra ge
ras, gražus dalykas. Neturėtų 
būti nė minties apie jų panai
kinimą.

Tiesa. šiemet Brooklyno 
sportininkai pasirodė prastai, 
sugrįžo iš Chicagos pusėtinai 
sulamdyti. Bet tas tik reiškia 
vieną dalyką: Jie turi daug ir 
geriau pasiruošti kitiems me
tams.

Lietuvių bolininkų yra daug 
visoje Amerikoje. Metiniai 
turnamentai turėtų būti daug 
gausesni ir platesni, negu iki 
šiol būdavo.

Visi mes optimistiškai žiūri
me į Laisvės Jubiliejini vajų. 

| Aukos plaukia gerai. Bet tai 
dar neaiškia, jog nereikia su
sirūpinti. Iš patyrimo žinome, 
kad į pabaigą kiekviename 
vajuje^ pasidaro sunkiau. O 
dar daug reikia, dar reikia 

į beveik vienb trečdalio — iki 
dešimties tūkstančių dolerių.

Lai niekur nepraeina nė 
- mažiausia proga neišnaudota.
• Niekas nesitiki dideliu, milži-
• niškų sumų. Kaip ir visuomet, 

dienraščiui nuoširdžiausia pa
rama ateina iš paprastųjų 
darbo žmonių. Parama ateina 
doleriais, penkinėmis ir dešim
tinėmis.

Dienraščio patriotams dar 
reikia gerai pasidarbuoti, žiū
rėkime, kad vasaros karščiai 
neištirpintų mūsų gero, svei
ko, darbininkiško patriotizmo.

Chicaginiam Amerikos Liau
dies Taikos Kongrese lietuviai 
privaftj pasirodyti daug ge
riau, negu jie pasirodė nese
niai Washingtorro konvencijoj.

• Prisiruošimui laiko nebe daug 
bepaliko,, tik vienas trumpas

j mėnuo! . . .
Taikos šalininkai, kurie šį 

kongresą šaukia, tikisi penkių 
tūkstančių delegatų. Niekuo
met lietuviai nebūdavo pasku
tiniai ir neturėtų būti šiame 
sąskridyje.

Kas gP šiandien begali būti 
svarbesnio už kovą dėl pasau
linės taikos ’ išlaikymo, dėl 
baigimo konflikto Korėjoje?

★
Dar berods tik pernai radi- 

» jo komentatorius Lowell Tho
mas su sūnumi buvo nuvykęs 
po tolimąjį Tibetą pasidairyti. 

, Po Tibetą taip pat važinėjo ir 
Anglijos agentai. Kalbėtasi su

• Tibeto vajdovais, raginti jie 
» nepasiduoti, pasiskelbti ne

priklausomais nuo Kinijos.
Dabar visoms toms intri- 

nadarvta o-nlnc T?zs

' Darbo Žmonių 
Dienraštis 
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GINKLUOTEI ŠIEMET 
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Reikalaujama 60 bilionų dolerių
karinių lesų kitiems metams

Washington.—Prez. Tru- 
manas pasirašė Kongreso 
nutarimą pridėti dar $6,- 
442,668,000 kariniams rei
kalams iki šio mėnesio pa
baigos. Taigi per 12 mė
nesiu nuo 11960 metu bir
želio 30 d. bus išleista viso 
48 bilionai, 201 milionas, 
500 tūkstančių dolerių gin
kluotoms Amerikos jėgoms.

Sovietai kviečiami į
4 Didžiųjų sueigą

riaryžius. — Jungt. Vals- 
fįrįų,, Anglijos ir Francijos 
atstovai kvietė Sovietų Są
jungą atsiųsti savo užsie
nio reikalų ministrą į,. Ke
turių Didžiųjų sueigą, kuri 
įvyktu Washingtone liepos 
23 d. '

Sovietai nedalyvausią
Maskva.—Neoficialiai pra

nešama, jog Sovietų vyriau
sybė atsisakys nuo tos su
eigos. Nes Anglijos, Ame
rikos ir Francijos užsieni
nių ministrų pavaduotojai 
ei narnoj konferencijoj Pa
ryžiuje atmetė sovietinius 
pasiūlymus dalykų, kuriuos 
turėtų svarstyti pačių už
sieninių ministrų sueiga.

Viduriniuose Rytuose 
daugiausia žibalo

Haga, Holandija.—Irane, 
Irake ir kituose Vidurinių 
Rytų kraštuose yra žemėje 
antra tiek daugiau žibalo 
(aliejaus), negu visoje 
Šiaurinėje, Vidurinėje ir 
Pietinėje Amerikoje, kaip 
raportavo žinovai trečia
jam pasauliniam žibalo 
nv.i YYinriPQ atatovil Slivažia-
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Dabar Kongresas svarsto- 
valdžios reikalavimą pa
skirti 60 bilionų dolerių ka
riniams tikslams per seka
mus 12 mėnesių nuo liepos 
1 d. š. m.

Karinės Jungtinių Vals
tijos išlaidos nuo. Korėjos 
karo pradžios jau beveik 
trigubai padidėjo.

Amerikonu nuostoliai 
Korėjos kare

Washington. — Ameriko
nai Korėjoje nukentėjo se
kamus nuostolius, apie ku
riuos buvo pranešta jų gi
minėms:

Užmušta 11,413, sužeista 
44,705 ir be žinios dingo 9,- 
987.

Paryžius. — Sovietų už
sienio reikalų, ministro pa
vaduotojas Andrius Gromy 
ko tvirtino, kad Korėjoje 
“iš tikrųjų” amerikonai 
nukentėjo 140,000 nuostolių, 
skaitant užmuštus, sužeis
tus ir be žinios dingusius.

MacArthuras bijojo 
suvarymo į jūrą

Washington .—Šiaurinės 
Korėjos liaudininkai ir jų 
padėjėjai kinai pernai gruo
dyje įvarė amerikonus į la
bai sunkią padėtį, ir gene
rolas MacArthuras gruo
džio 4 d. sakė, “kuo grei
čiausiai reikėtų daryti per- 
taiką (paliaubas), pasisten
giant gauti kuo geriausias 
sąlygas, kokios tik galima.”

Apie tai liudijo Senato 
komitetui admirolas Sher-
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Laivyno. oficierius Evans keikė 
valdžia kaip “Sovietų ramstį”: 
todėl pavarytas iš tarnybos

Washington. — Karinio 
laivyno leitenantas W. H. 
Evans parašė laišką, iš- 
plūsdamas prez. Trumano 
valdžią kaip “raudonųjų Vė
mė ją” ir Jungtines Tautas 
kaip “Sovietų šalininkus.”

Už tai Įeit. Evans pava
rytas iš laivyno tarnybos.

Evanso laiškas, rašytas 
atžagareiviškam biznieriui 
Alfredui Kohlbergui New 
Yorke, vadina valstybės se
kretorių Deana Achesona 
“Raudonuoju Dynu,” velio
nį prezidentą Rooseveltą—, 
“pamišėliu arba komunis
tu.” O Jungtinių Valstijų 
Kongresą jis apšaukia “iš
gverusiu per senatvę, tam- 
ci“ v. i olrn U nnn'V’Adi ”

tų komandos.
Kohlbergas, kuriam laiš

kas adresuotas, yra pirmi
ninkas Amerikos Žydu Są
jungos prieš Komunizmą ir 
artimas bičiulis Čiang Kai- 
šeko, kinu tautininkų vado. 
Pagal Evanso prašymą, 
Kohlbergas persiuntė tą 
laišką ir Kongresui.

Laiškas užgiria gen. Mac- 
Arthur o karinius pasiūly
mus; šaukia: ‘To velniais 
Jungtines Tautas!”

Evans sako: “Ameriko
nai Korėjoje nebijo priešų 
savo priešakyje, bet jie bi
jo priešų savo užnugary
je” '(Washingtone). Jis 
taipgi siunčia “po velniais” 
didžiųjų talkininkų sutar-

Metai 41-mieji. Dienraščio 33-tiejL

AMERIKONAI PRIVERST!
PASITRAUKT RYTINIAME
Korėjos fronte
Viduriniame fronte jie pasivarė 
dar vienų - kitą mylią pirmyn

Korėja, birž. 1. — Šiau
riniai Korėjos liaudininkai 
smarkiai atakavo ameriko
nų^ rytiniame fronte ir pri
vertė juos pasitraukt my
lią atgal Indže apylinkėje, 
už.. 4 mylių į šiaurę nuo 38- 
toš paralelės, ir ties Hyon, 
už j 3 mylių į pietus nuo tos 
linijos.

Amerikonai pasiekė Jang- 
gu už kelių mylių į šiaųr- 
—-----------------------------—

Angly karo laivai 
, grūmoja Iranui

I
London. — Anglijos ląi-* 

vyno ministerija įsakė saįvo 
šarvuotlaiviui M' a u r i t ius 
plaukti į Iraną bet kokiam 
“greitam reikalui.”

Du kariniai Anglijos lai
vai jau pirmiau atplaukė į 
Raudonąją Jūrą, apsistojo 
netoli Irano ir “ko nors 
laukia.”

Taip , Anglija kariniais 
grūmojimais bando atgra
sinti Iraną, kad jis neper- 
imtų į savo valstybės ran
kas angliškąją žibalo pra
monę Irane.

Kiek yra kataliku. 
Jungt. Valstijose

New York.—Oficialė Ka
talikų Direktorija paskel
bė, jog dabar yra 28,634,- 
878 katalikų Jungtinėse 
Valstijose, Alaskoj ir Ha
waii salose; sako, jų skai
čius per vienus metus paki
lo 868,737. Tame prieaug
lyje buvo ir virš 100,000 
perkrikštų, kurie iš kitų re
ligijų atsivertė į katalikus.

Katalikų kunigų dabar 
yra 43,889, “broliukų” vie
nuoliu 7.620 ir “seselių”
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vakarius nuo Indže.
Nors šiauriniai korėjie

čiai ir kinai įnirtingai 
kontr - atakavo, ypač Jon- 
čono - Jonggongo ruožte, 
viduriniame fronte, naudo
dami tankus ir didžiąsias 
patrankas ,tačiau ameriko
nai pasivarė vieną - kitą 
mylią pirmyn. Jončon yra 
už 8 mylių į šiaurę nuo 38- 
tos paralelės, o Jonggong 
prie pat tos linijos iš pietų 
pusės.

Amerikonus trukdė lie
tus ir ištižę keliai.

Vėl susikirto rakietiniai 
Amerikos lėktuvai su šiau
rinių korėjiečių rusiškais 
rakietiniais lėktuvais ties 
Čongdžu ir Huičonu, arti 
Mandžūrijos rubežiaus. Jan
kių lakūnai pranešė, kad 
jie nušovę 3 šiauriečių lėk
tuvus ir sužaloję 2; sako, 
visi amerikiniai lėktuvai 
sugrįžo.
šiaur. Korėjos pranešimai

Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkų radijas sakė, jie iš* 
vien su kinais savanoriais 
sėkmingai atmušė žiaurias 
amerikonų ir anglų atakas. 
Amerikonai-, nepaisant di
džiulių savo nuostolių, pa
siekė Hvačon miesto apylin
kę. šiauriniai korėjiečiai 
nušovė dar 4 amerikinius 
lėktuvus. ' ' *

t i

’’L*.

Pasitraukė karinis 
Graikijos vadas

Athenai, Graikija.—Feld
maršalas Aleksandras 7<a- 
pagos, vyriausia: Graibi.gs 
ginkluotų jėgų komanda- 
rius,' pasitraukė iš vietos. 
Jis asmeniškai susipykęs su 
karalium Paulu.

“Liberalų” ir monarcho- 
Tašistų ministrų kabinetas



girinę yauarjia g<uas. ne Ka- 
. ro hCkraujo praliejimo" tas di- 
, dŽijUv^ “pasaulio stogas” pa

silieka ten, kur jis priklauso: 
prie Didžiosios Kinijos.

Vienas; amerikietis tik vie
no motoro lėktuvu iš Norvegi
jos laimingai perskrido šiau
rinį Polių ir be sustojimo iš 

i Alaskos atskrido į New Yor- 
ką. Pirmas toks žygis. Jį atli- 

, ko kapitonas Blab;, 41 metų 
amžiaus vyrukas.

Tą pačią Dekoracijos Dieną 
; Minnesotoje kitas amerikietis 

supliekė visus greitumo re- 
i kordus automobiliuje. Per 3 
: valandas ir 57 minutes jis at- 
i liko 500 mylių kelionę. J va- 
I landą jis padarė biskį dau

giau kaip 126 mylias!
Tą nepaprastą žygį atliko 

į Lee Wallard.

[v > Mūsų komercinė spauda ir 
džiaugiasi ir abejoja Italijos 
kl^kalų laimėjimu. N. Y. 

jkl’imes sako: Viskas būtų bu- 
Mrę gėrį),/ jeigu popiežiečių va- 
^dovaujztmo bloko balsai nebū- 
.tų nukritę, o “raudonųjų blo- 
fco’ nebūtų pakilę.

Tiesa, susidėjusios kęturios

pi čunuiiea avo'v'jvu uuvaaiu 

vimui.

Mirė Philadelphijos 
kardinolas Dougherty

Philadelphia. — Numirė 
Philadelphijos kardinolas 
Dennis Dougherty, 85 metų 
amžiaus.

Į kunigus, jis buvo įšven- 
tintjas pirm 61 metų. .

ORAS.— Daugiausiai šil
ta giedra.

partijos, vadovaujamos kleri
kalų, daugybėje vietų laimėjo 
miestu ir miestelių, valdžią. 
Bet štai su kokiu faktu reikia 
skaitytis. Tose pačiose provin
cijose 1948 metais tas pats 
blokas surinko 49 procentus 
balsų, o šiuose rinkimuose be- 
susižvejojo tik 41 procentą. 
Tuo tarpu socialistai-komunis- 
tai anais rinkimais gavo 32 
procentu, o šiais — 35 procen
tus su viršum.

Dar pora tokių “laimėjimų” 
ir klerikalams nebeliks vietos 
Italijos politikoje. *

manas.
Vyriausi Amerikos armi

jos, laivyno ir oro jėgų va
dai tuomet bijojo, kad iš 
Korėjos nekiltų visuotinas 
karas; todėl ir laivynas Vi
dur žemine j e Jūroje buvo 
pasiųstas į plačiuosius van
denis, sakė admirolas Sher
man as.

Vietnamo liaudininkai 
atakuoja francnzus

Saigon, Indo-Kina.— 45,- 
000 Vietnamo liaudininkų 
įkandžiūi atakuoja francū- 
zus netoli Hanoi didmies
čio, Indb-Kinoje. Prancūzų 
komanda pripažįsta, jog 
liaudininkai padarė jiem 
žiaurių nuostolių.

Manoma, kad Vietnamo 
liaudininkai stengsis užimti 
derlingiausią ryžių plotą.

London. — Anglijos val
džia pasižadėję apmokėti 
kelionės lėšas anglų žmo
noms ir vaikams, išsikraus
tant jiem iš Irano.

......... ...—•-------------------------------.... 

suniSKU Jtvongresu.

Apie Evansą ir jo laišką 
prisiminė admirolas F. P. 
Shermanas, laivyno veiks
mų vadas, liudydamas Se
nato komitetui apie genero
lo MacArthuro pavarymą 
iš vyriausios Tolimųjų Ry

Vėliausios Žinios
Washington.—Prez. Tru-j 

manas telegrafavo atsišau-J 
kimą Irano premjerui Mos-į 
sadeghui; ragino dar-neimt 
anglų žibalo biznį į Irano 
valstybės nuosavybę, bet 
derėtis su Anglija.

Manila.—Filipinų valdžia 
reikalauja 6' bilionų dolerių 
karinių atpildų iš Japoni
jos.

London. Anglijos kari
ninkai pyksta, kad Ameri
ka skiria savo* komandierių 
ir Viduržemio Jūros laivy
nui, susidedančiam iš įvai
rių Atlanto kraštų karinių 

tis, padarytas per konfe
rencijas Jaltoje ir Potsda
me.

Pasikalbėjime su kores
pondentais ketvi r t a di e n į 
Evans pasakojo, kad ir dau
gelis kitų oficierių galvoja 
panašiai kaip jis pats.

laivų;, sako, anglas turėtų 
kdmanduot šį laivyną.

Hamm, Vokieti j a.-^-Spro
gimas angliakasykloj pra
žudė 14 vokiečių mainierių 
ir sužeidė 20.

Tokio. — Kinijos radijas 
pranešė, jog šiauriniai, ko
rėjiečiai bei v kinai suėmė 
garsųjį' anglų pulkininką 
James P. Carne,

Mexico City.—Meksikoje 
renkama 2 milionai parašų 
už penkių didžiųjų valsty
bių taikos konferencijos su- 
rengijną.

' ■ ■' '*ir * ■,

11,2,178.
Chicagoj skaičiuojama 1,- 

726,533 katalikai, Bostono 
vyskupijoj 1,334,420, New 
Yorke 1,288,469, Brooklyne 
1,294,096, Philadelphijoj 1,- 
070,692. •

__ f i1 i ----------- -

Studentai bus draftuojami, 
nepaisant savo gabumų

, , Washington.— Nežiūrint, 
kaip gerai studentai išlaiko 
gabumų kvotimus, ir nepai
sant, kokius aukštus pažy
mėjimus gauna už mokslą 
kolegijose ir universitetuo
se, vis tiek jie galės būti be 
atidėjimo imami į karinę 
tarnybą pagal esamąjį draf- 
to įstatymą.
' Taip įspėjo demokratas 
senatorius Richard B. Rus
sell, Senato ginklhotų jėgų 
komiteto pirmininkas.

« Montevideo, Uruguay. — 
Jungtinės Valstijos parda
vė Uruguayui du karinius 
laivus - naikintuvus. *

. • ' I

paskyrė patį karalių ’kaip 
vyriausią karinių jėgų va
da. *■ * 

. Grupė oficierių ir karei
vių įsiveržė į didžiąją Radi
jo stotį ir sustabdė žinių* 
skelbimą apie Papagos pa
sitraukimą. Paskui jie bu
vo pašalinti iš stoties ir su- 
barti.

AIRIJOS SEIMO 
RINKIMAI 

f

Dublin, Airija. — Airijos
seiman išrinkta 54 atstovų 
de Valeros, buvusiojo prem
jero Sianna Fail Partijos, 
o visų kitų einančiųjų iš
vien nartijų— 62 atstovai. 
Bet rinkimų pasekmės dar 
nepilnai suskaičiuotos.

Frankfurt, Vokietija. — 
Sovietai atsiuntė ir dvimo- 
torinių rakietinių (džet) 
bombanešįų į rytinę Vokie
tiją. Jie ten didins savo ra
kietinių lėktuvų skaičių iki 
500, kaip teigia New Yor- 
ko Times korespondentas 
Drew Middleton;
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KODĖL VYKSTA “KAINŲ KARAS”?
PRIEŠ KELETĄ DIENŲ/Niujorko stambesnieji dę- 

partmentštoriai pradėjo “kalnų karą.”. ‘ ,
Viena krautuvė numušėtgij kurioms prekėms kainas 

po 6 prbeentus, kita panaši Krautuvė padarė, tą,patį-; tuo
met sekė trečia ir ketvirta. . i u h

Šis ‘“kainų karas” persimetė ir 4 kai 'kuriuos . kitus 
miestuš; neužilgo jis gal būt prasiplės ir visur.

Ka tai reiškia?
Valdiniai pareigūnai ir šiaip ekonomistai skelbia, jog, 

šis “karas” vyksta dėl to, kad sandėliai užversti prekė
mis, kurių žmonęs neperka. O neperka dėl to, kad netu
ri pinigų!

Norėdami kiek tiek išleisti prekių, kapitalistai, stam
bieji biznieriai, nusitarė numušti kainas tūliems produk
tams ir tuo būdu išleisti svietan daugiau prekių.

Šis “kainų karas,” stambieji biznieriai mano, patrauks 
daugiau žmonių, paakstins juos pirkti.

Kaip ten bus, sunku pasakyti, bet vienas yra aišku: 
šis “kainų karas” nereiškia, jog pragyvenimas darbo 
žmonėms ims ir palengvės.

Vyriausias žmogui dalykas yra maistas, o maisto kai
nos,—ypatingai mėsos—nemažinamos!

Atžagariai: jos tebekyla!
Butų nuomos tebekyla.
Visokie taksai tebeauga.
Šis “kainų karas,” beje, smarkiai užgaus smulkiuosius 

biznierius, nes jie, mokėję už prekes brangiai, negi,gali’ 
lenktyniuoti su stambiaisiais biznieriais, departmentšto- 
riais,bei didžiais marketaiš — valgomųjų daiktų san
krovomis. ■ >/,,.•

Gyvenimas sunkėja ir sunkės dėl to, kad reikia .išleisti, 
milijonai dolerių karui. ' ,

Turčiai turtingos, o darbo žmonės biednės, .\ ,
Norint1,‘kad to nebūtų, tenka kiekvienom kovoti, už 

taikos reikalą, tenka bendrai visiems kovoti ųž griežtą 
kaifiU'kontr61ę. ■ ; . , ( ■.« .

• / •
KLERIKALŲ 
IR SMETONININKŲ 
CIRKAS ROMOJE

Chicągos kunigų Draugas 
rašo, kad “sekminių šventė* 
je Romoje įvyko Lietuvos 
bažnytinės provincijos ir 
visų Lietuvos katalikų pa
siaukojimas Nekalčiausiai 
Marijos Širdžiai.” Ir sa
koma, kad “šį istorinį aktą 
atliko į Šventąjį Miestą su
važiavę. visi keturi tremty,- 
ję 'esą Lietuvos vyskupui,” 
būtent, vysk. P.1. < Bučys, 
vysk. Padolskis, vysk. Briz- 
gys. įr, arkiv. Skvireckas. 
Tąį buvęs kaip ir 700 metų 
Lietuvos karaliaus Mindau
go . apsikrikštijimos; sukak
ties atįžymėjimas. • . i < ...

Cęremo.nijos buvo “dide-! 
lės” . įr “iškilmingos.” - A- 

1 part, klerikalų, tame cirke 
dalyvavęs,, ir smetonininkas 
Š,t. Lozoraitis su savo kole
gomis. Klerikalai ir sme- 
tonininkai "viešai skaitę ir 
priėmę; “pasiaukojimo ak
tą?’ Vardu'visų lietuvių, 
suprantami, jie pasiaukojo 
“Nekalčiausiai Širdžiai.”

Svarbiausia prakalba. bu
vus Lozoraičio. Tarp kit
ko,- jis • “kvietė visus šios 
reikšmingos dienos proga 
pakartotinai išreikšti mūsų 
ištikimybę Bažnyčiai, Šv. 
Petro įpėdiniui popiežiui

rijos lapas jau amžinai už
verstas. Vyskupų ir Lozo
raičių viešpatavimo Lietu
voje gadynė amžinai pasi
baigė prieš desėtką metų.

BIZNIS Iš KRUPNIKO
Marijonų Draugas rašo:
A. Laurinavičius, gyvenąs 

Santa Cruz mieste (Bolivi.jp.iL 
■verčiasi gamyba lietuviško 
krupniko...

Anglai sako: business is 
business! Laurinavičius tai 
gerai žino.

Varėna

LAISVAS DARBAS... LIETUVOS...............
KOLŪKIEČIŲ GEROVĖS PAGRINDAS

VILNIUS.—Šiandien Lie-1 ve .Kondzerkaitei aukštaiba nepilnose vidurinėse mo- 
tuvoje apie praeitą gyveni-1 uždarbį, sudarė sąlygas pa-! kyklose. Tarybų Lietutyje 

visuotinis 7-tynmetis moks
las tapo-įstatymu. Dauge
lis kolūkiečių vaikų Įsigyja 
aukštąjį mokslą Vilniaus, 
K a u n o, Šiaulių, Klaipė
dos aukštosiose mokyklose, 
Maskvoje ir kituose Tarybų 
Sąjungos miestuose.

Nepaliaujamai auga kai- 
I me kultūros-švietimo įstai
gų tinklas . Jei 1941 metais 
Lietuvos kaimuose tebuvo 
tik 220 klubų-skaityklų, tai 
1950 metais jų buvo dau
giau' kaip 3,000. Iki to pat 
laiko kaime buvo organi
zuota 210 Kultūros namų, 
2,300 bibliotekų. ’ Kolūkinių 
klubų scenose rodomos Že
maitės, lietuvių bei rusų 
tarybinių dramaturgų pje-

mą primena tiktai gausu
dokumentai ir senų knygų gyvenimui.. Ji gyvena dide- 
puslapiai. Prisim i n k i m e ' liuese ir šviesiuose namuo- 
Vaižganto apsakymą “Ne-|se. J^s pajamų užtenka ne 
laimės vaikai.” tik lųaistui, drabužiams, bet

Štai jo paprastas turinys. pr ^uo plačiausiems/kultūri- 
. Kaimo pakraštyje stovi niams poreikiams patenkin- 

pasilenkusi kumečio pirkę- :1-

siturimam ir kultūringam

. Kaimo pakraštyje

“PRIEŠO NUOSTOLIAI PERDĖTI..?’
KOMERCINĖ SPAUDA, RADIJAS, televizija kasdien 

paduoda žinias iš Korėjos. , , ,
Sprendžiant pagal tas žinias, pagal antraštes, žėrin

čias komercinėje spaudoje, atrodo, jog amerikiečių ir 
pietkorejiečių pajėgos baigia šiaurkorėjiečius ir jų tal
kininkus kinus sunaikinti. y

Pagal tas žinias, amerikiečiai su pietkorėjiečiais (ir, 
savo talkininkais) kasdien muša šiaurkorėjiečius ir ki
nus tūkstančiais; ima nelaisvėn dešimtimis tūkstančių.

Ir taip diena iš dienos!
Ar taip iš tikrųjų yra?
Ne! Kiekvienas galvojąs asmuo supranta, jog tai di

deli perdėjimai. Žinios, kurias praleidžia amerikinė cen
zūra iš Korėjos, turi vieną ir tą patį tikslą: savo nuosto
lius slėpti,, o priešo—didinti.-

Kad taip yra, pasako ir Niujorko Timeso “militarinių 
reikalų aiškintojas”-ekspertas Hanson W. Baldwin.

Rašydamas savo laikraščiui šių metų gegužės 30 d., 
Mr. Baldwin sako: “Priešo nuostoliai išpūsti, perdėti.”

Be abejojimo, tai yra tiesa!

’pątns.
' Po tit visų ceremonijų dar 
prof., Ivįnskis - “skaitė turi
ningą paskaitą, sugretinda- 
ųiaš karaliaus Mindaugo 
krikštą' ir Kauno bažnyti
nės provincijos įsteigimą ir 
iškeldamas abiejų fhk'tų 
reikšmę ’ Lieidvos istoJijo- 
■je?’1 \ ;1!j ; ’’

1 Iš višųjtekalbu ir cei‘e-! 
monijų ’k^šo * juodųjti klėrr-: 

’kalų14V šmčbdninihkij ;trbš-> 
kirnaš ka-da dors vėl sugrįž
ti EiėtūVo'ri‘ir užsisėsti ant* 
Lietuvos '' žmonių sprando. 
B'ėt ’galima juos ■ užtikrinti, 
kad tai'nepasiekiamas tiks
las j'r> •' joks pasiaukojimas• 
“Nekalčiausiai š i r d ž i ai” 
nieko negelbės. Tasai isto- veltėdžių.

O KAS JŲ NEDAVĖ?!
‘Tūlas K. Sčesnulevičius 

Naujienose ’rašo apie Varė
ną, miestelį, esantį Dzūki
joje. 'Nesigailėdamas epi
tetų žydams, tarytum jie 
būtų buvę Varėnos žmonių 
priešai, Sčesnulevičius nu 
rodo; jog smetoniniais lai
kais Varėnos žmonės buvo 
labai biedni, nualinti. Ir 
rašytojus prideda:

Nestebėtina, kad
davė Lietuvai tkip aršius ir 
įsitikinusius komunistus.

O kuri Lietuvos sritis 
“aršiu ir įsitikinusiu” ko
munistų nedavė?

Ar iš Marijampolės ir 
Kalvarijos apskričių neatsi
rado “aršių ir įsitikinusių” 
komunistų? Ar Šiaulių ap
skritis jų nedavė? Kaip su 
Žemaitija bei Aukštaitija?

Visur jų buvo, nes Visur 
žmones: vargas ir priespau
da slėgė. Varguomenės sū
nūs įr dukros stojo į komu
nistinį judėjimą dėl to, kad 
tai Ijjuvo kelias jiems išsi
laisvinti ir pasiekti žmoniš- 
keshį' gyvenimą. Turtinges- 

: nlųjų valstiečių vaikai, dau
giausiai studentai, stojo į 
komunistinį judėjimą dėl 
to, kad jie matė ir suprato, 
jog tai vienintelis judėji
mas, nešąs gerbūvi visai lie
tuvių tautai, išskiriant ne
didelę dalelę turtingųjų, iš
naudotojų, sava n audžiu,

Genė Kondzerkaite akty-J 
viai dalyvauja visuomeni
niame gyvenime. Per ne
seniai įvykusius rinkimus į 
Lietuvos TSR Aukščiausią
ją Tarybą ji vieningai buvo 
išrinkta Tarybų Lietuvos 
aukščiausiojo valdžios or
gano deputate, >

“Aušros” kolūkyje
Dar pavyzdys. z
Šiaulių srities Dotnuvos 

rajono “Aušros” kolūkis 
vienija apie 560 valstiečių 
ūkių. Kolūkyje yra dau
giau kaip 4.5 tūkstančio 
hektarų žemės. Pernai 
“Aušros” kolūkiečiai nuėmė, 
gausu derlių, pirma, laiko 
įvykdė trimečio planą vi
su o m cninei gyvu 1 i n i n ky ste i 
išvystyti. Šiemet kolūkis 
planuoja trigubai padidinti 
kolūkinę kaimenę.

Išauginęs ’ gausų 
padidinęs gyvulių 
kolūkis tapo milijonieriumi 
Dar pernai jo pajamos vir 
šijo milijoną rublių. “Auš 
roję 
bos

Laisvasis, kūrybinis Lie
tuvos kolūkiečių darbas su
kūrė pagrindą pasiturimam 
ir kultūringam gyvenimui. 
Tarybinė vyriausybė teikiat 
Lietuvos kaimui milžiniškai 
pagalbą. Kasmet keičiasi 
pats darbo procesas kolgki- 
niuęse laukuose. Vis (Jau
giau ir daugiau sunkų dar
bą vietoje žmonių atlieka 
maŠihos . Ne tik traktoriai, 
bet ii* tobuli ausie j i savaei- 

• giai kombainai Lietuvos 
kolūkiečiams jau nebe rete
nybe. Mašina plačiai taiko* 

ima ir gyvulininkystės fer- 
išsivystė dideli staty-! mose bei kituose kolūkinės 

darbai. > Jau pradėjo gamybos baruose. Augant 
veikti kolūkine plytinė, 
lentpiuvė, malūnas, pasta
tytos naujos patalpos gyvu-! bo našumas, 

I auga gyvulių 
! m as.
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SMŪGIS REAKCININKAMS ITALIJOJE
PRAĖJUSĮ SEKMADIENĮ RINKIMAI Italijoje (tai 

Jbuvo mieatavi rinkimai) uždavė smūgį reakcinėms par
tijoms! L j ,

Šiuose rinkimuose, kurie vyko daugiausiai šiaurinėje 
Italijoje; Misa-eilė miestu perėjo kontrolėn reakcininkų.. 
Tai .buvo Idėl sukto rinkiminio įstatymo.*' r; K j r,-»

Einant šiuo įstatymu, kiekviename mieste, tasai par-/ 
tijųšblokal^ kuris gauna daugumą balsų, gauna (dp, tree-, 
daliu miesto taryboje vietų! , .. f, y į

Įstatymas • buvo nukreiptas prieš komunistus; ir kai
riuosius socialistus.

, Prieš jubs suėjo į koalicini bloką sekamos partijos: 
krikščioniu demūkratų, republikonų /dešiniųjų sociajistų 
ir liberalų. , •

-Tuo būdu daugelyj vietų ši dešiniųjų koalicija gavo 
daugumą balsų, na, ir du trečdaliu vietų miestų tarybose.

Bet tai ne viską pasakoj
Svarbu: kaip žmonės bals?

augo, kurio nupuolė, palyginti su 1948 metų parlamen- 
ytiniąis rinkimais? 4 /

Vėliausieji daviniai, kaip juos paduoda Niujorko 
Times korespondentas Romoje, Mr. Gianfarra, yra to
kie:- ’ . ,/

Reakcinis blokas 1948 metais gavo 49 procentus visų 
balsavusiųjų balsų, o šių metų gegužės 27 dt—tik 41 šu 
viršum. Vadinasi,-8 procentais mažiau.

Gi kairiųjų—komunistų-socialistų ,blokasJ-1948 metais 
gavo 32 procentu visu balsavusiųjų balsų, o gegužės 27 
dieną—-arti 39! Vadinasi, jų_ balsų skaičius paaugo. ‘ ’

Sakoma, dar ne visi balsai suskaityti, -bet jau kurie

iš teisftio' išvedama i mirties kamerą. Ji nu-

f.”* ‘ f ✓
Tik 24 metų anyžiaus filipiniete gražuole Iluminade 

Calange iš teisftio' išvedama i mirties kamerą. Ji nu
teista mirti, už. suteikimą paramos Filipinų partiza
nams. Apart jos, dar penki kiti filipifiiečiai teismo 
pafemerkti mirtin. Ši jauna kovotoja nenusimena del 
iiuteisimo mirtin.'Ji žifto, kad ji paaukos savo gyvybę 
už Filipinų šalies Jr žmohių Veikalus. Šiuo tarpu tą sa
lą Valdo* reakcionieriai ir kovingus žmones siunčia 

. ■ mirtin.vo,. kurio bloko balsai pa-

suskaityti ir paskelbtų pasako labai daug!
Visa tai gąsdina klerikalus ir jų talkininkus.
Ątsiminkime, kiek buvo i Italiją supilta amerikinių 

dolerių, komunizmui niušti. 
stangų komunizmui mušti! ■

Kiek Vatikanas dėjo pa- 
Iš komunistų partijos ,su 

didėliu triukšmu išėjo grupė politikieriųatskilo iš so
cialistų partijos atskala? ir nuėjo tarnauti buržuazijai. 
Tačiau, tai nieko nepadėjo. * * ’
• Italijos žmonės linksta kairiop! Eina su tais, kurie stoja 
užtaiką, už socializmąrnežiūrirltiaštrių represijų, nežiū
rint baisios reakcininkų propagandos prieš .'komunizmą!

lč. Joje gyvena jauni žmo
nės, tačiau čia negirdėti 
dainų, negirdėti juoko. 
Nuo aušros ligi tamsos-vy
ras ir žmona bei’nauja dva- 

. re, o namie vaikai lieka 
vieni, be priežiūros. Ma
žyčiai vaikai gyvena neži
nodami motinos glamonėji
mų, nematydami šviesos, 

i negirdėdamį žmogaus bal
so. Kad jie neišrėpliotų kie
man, motina priversta pri- 

I rišti juos prie stalo kojytės 
visam laikui, kol ji yra dar
be. O tai reiškia — visai 
dienai.

Kai skaitai šio apsakymo 
puslapius, jau kaip nenoro
mis tau sustingsta kraujas 
gyslose. Nejaugi taip bu
vo? O juk tai, ką aprašė 
Vaižgantas, buvo tik lašas 
didžiulėje žmonių vargo jū
roje, kurios buvo apsemta- 
visa. Lietuva, kai valdžioje 
buvo buržuaziniai valdovai.

Pažvelkite šiandien į Lie
tuvos valstiečio gyvenimą 
bet kuriame kaime, tegu 
net labiausiai nutolusiame 
vienkiemyje, ir jūs pama
tysite,- kad praeities nė 
pėdsako neliko. Pasikeitė 
Lietuvos kaimo veidas, pa
sikeitė stojusio į kolūkį 
valstiečio gyvenimas. Lais
vas kūrybinis kolūkiečio, 
darbas yra jo gerovės bei 
kultūros pagrindas. To pa
vyzdžių yra kiekviename 
žingsnyje.

Štai vienas iš jų.
Gene Kondzerkaite

Genei Kondzerkaitei
metai. Ji visai jauna, bet 
josios, lygiai kaip ir visos 
Lietuvos valstietijos, gyve
nime .buvo nemaža įžymių 
įvykių, apie kuriuos verta 
papasakoti. Jos vaikystė, 
tur būt, 1 mažai tesiskyrė 
nuo vaikystės kumečių vai
kų, aprašytų Vaižganto ap
sakyme. Ji gimė Rokiškio 
apskrities Klišių kaime. Jos 
tėvai buvo .mažažemiais 
valstiečiais. Namuose—am
žinas skurdas. Kad nors 
kiek palengvintų šeimos pa
dėtį, Genė, turėdama aštuo
nerius metus, išėjo pas vie
tinius turtuolius piemenau-1 
ti, o turėdama 14 ‘metų jau 
dirbo pas buožes kaipo 
samdinė.

Tarybinės santvarkos me
tais Genės Kondzerkaitės 
gyvenimas nuėjo kitų keliu. 
Iš pradžių ji stojo į kolūkį 
o vėliau jai susidarė gali-' 
niurnas stoti į traktorinin
kų kursus. Niekuo m e t 
anksčiau Lietuvoje moterys 
nebuvo dirbusios traktori- 
ninkėmis. Genė Kondzerkai
te vieną iš pirmųjų mote
rų Lietuvos valstiečių tarpę 
išmoko valdyti traktorių. 
Ją paskyrė traktorininke į 
Panemunėlio MTS. Mergi
na nepasitenkino tuo, kas 
jos buvo pasiekta. Ji ir to
liau Uoliai mokėsi žemės 
ūkio mechanizatorių kur
su ošę.

< Dabar buvusiai samdinei 
įtikėta vadovauti traktori- 
nei brigadai ir ji puikiai su
sidoroja su tuo darbu. Me.-, 
tini planą josios brigada 
viršijo 16 procentų. Ari
mas, akėjimas ir kiti kolū
kiuose'atlikti brigados dar
bai buvo nepaprastai gerai 
įvertinti.

Stachanovinis darbas da-

lininkystės fermoms, pade-1 
• tas kolūkinės elektrinės pa 
matas^ prasidėjo naujos! 
gyvenvietės statyba, šie-' 
met čia kolūkiečiai pasista
tys 50 gyvenamųjų narni 
kino teatrą ,vaikų darže! 
ligoninę ir eilę kitų visu 
meninių pastatų.

Naujo Lietuvos kaimo bū-i 
dingas bruožas yra plačių-! 
jų valstietijos masių po
traukis į kultūrą, į žinias.! 
Nuo buržuazinės santvar-! 

'kos r 
dėjo dešimtis tūkstančių 
beraščių ir mažaraščių vals
tiečių; buvo ištisų kaimų, 
kur valstiečiai, nemokėda
mi pasirašyti, savo pavardes 
vietoje statydavo kryžiu
kus. Nuo pat pirmųjų savo 
gyvavimo dienų Tarybų 
valdžia planingai ėmė .ko
voti už neraštingumo bei- 
mažaraštingumo likvidavi
mą. Tik per ketverius po
karinius • metus d a u g i a u i 
kaip'šimtas tūkstančių Lie-| 
tu vos valstiečių likvidavo' 
savo neraštingumą ir ma- 
žaraštingumą. Nei vienai 
dienai, dabartinėje Lietuvo
je nenutraukiama atkakli! 
kova dėl žinių. Sunku ras-i 
ti tokį kaimą, kur neveiktų 
trejų metų apmokymo kur
so kolūkinės m o k y k 1 o s, 
agronomijos ir zootechni
kos rateliai, žemės ūkio me
chanizatorių kursai ir įvai
rūs politiniai- rateliai.

Už mokslą
Kaip yra žinoma, buržu

azinės santvarkos metais 
kaimų vietovėse progimna
zijų beveik nebuvo, o gim
nazijų būta tik stambiuose 
apskričių centruose. Tary
bų valdžia,. kurdama įsiša- 
kojusį .tinklą septynmečių 1 
bei vidurinių mokyklų, dau
gumą jų steigia kaimų vie
tovėse. Taip, 90 procentų 
visų respublikas septynme
čių < mokyklų ' ir daugiau 
kaip puse viduriniųjų rnč- 
į^yklų veikia kaime. Kiek
viename kaime vra vaiku, V v f

kurie mokosi vidurinėse ar-

Kolūkių* aprūpinimui tech
nika, didėja kolūkiečių dar

kyta derliai, 
produktyvu-

O visa tai kartu paė-‘ 
atskleidžia naujas per- 
.yvas augti Lietuvos 

kultūringam ir < 
pasiturimam gyvenimui^

P. Giedraitis

Taitiečių

Anekdotai
“Moksliškai” išaiškino.
Papasakojus klasėje apie 

| naminius galvijus ir jų 
! naudingumą žmonėms, mo-

Tarybų Lietuva pavel- l ^oja užklausė:
“Kuris galite mari pasa

kyti, kokiam svarbiausiam 
tikslui vartojama karvės 
oda?”

Tolimoje sėdynėje tuojau 
iškilo drąsi žinovo ranka ir 
pasigirdo atsakymas-:

“Karvės oda svarbiausiai 
vartojama tam, idant palai
kyt karvės'kūną krūvoje.”

Vyrai tai priežastis, ko- 
i dėl moteriškės viena kitos 
j neapkenčia. La Bruyere. 

__._  i
Kai vyras sakosi tu

I moterį, tikrenybėje ta 
jog moteris

Gavarni.
Surinko žemaitis

Tik 15 metą Mrs. Barba
ra Sullivan, iš 
Ky. Ji jau našlė. Jai 
nešta iš Korėjos, kad 
vyras tapo užmuštas.

2 pusi.—Laisvė (Liberty)-šeštadien., BirželmUune 2, 1951

Bolivi.jp.iL
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KALVIO IGNOTO TEISYBE
Kalėjimo prižiūrėtojas įstūmė jį į ka

merą ir su bildesiu užtrenkė duris. 
Žvangtelėjo spyna; viskas nurimo. Pro 
mažutėlį langelį, tankiai apipintą gro

btais, prasisunkė mėnulio šviesa. Ji švie
siu nėrinių kvadratu gulėjo ant sienos 
po pačiomis lubomis, o žemiau, kampe, 
bejėgiai švytavo blandus spinksulės lie
žuvėlis, vos apšviesdamas eilę narų, len
tų stalą ir taburetę — daugiau kamero
je nebuvo nieko.

Skaudu buvo pakliūti už grotų kaip 
tik dabar, kuomet, . nelegaliai grįžęs iš 
emigracijos, jis susirišo su Kauno darbi- 

I ninku organizacijomis ir pradėjo vyk
dyti’partijos užduotį!... Pavargęs jis 

•^nusileido ant taburetės; sumuštą kūną 
gėlė. Ką gi, turėdamas dvidešimt penke
rius kietus, tas ne taip jau baisu: užgys, 
— tik, kad kuo greičiau pasprukus į 
laisvę ir kovoti!

—Ko, vyruk, susimąstei? Pirmąkart 
valdiškame bute?

Nuo narų pasikėlė stiprus, petingas 
senis, — matyti, net kalėjimas nepalau- 

b žė jo galingos sveikatos — ir ištiesė ran
ką naujokui:

—Antanas Kurkleitis, kalvis ir Bu-

— Aleksandras Gudaitis-Guzevičius.

tik 1945
kalėjimo

— Komunistas.
Senis nustebęs pakėlė pasišiaušusius 

antakius.
— Toks jaunas, o jau suspėjai?
Kiek patylėjęs, jis pridūrė:
— Gulk ant mano narų, pasilsėk, o gi 

laisx^s vietos nėra, visas kameras 
kimšo, siaučia.

Senis ištraukė perrūkusią pypkę, 
šinanai ją išmušė:

— Tabokėlės neišsaugojai! -
— Atėmė.
— O aš vis apie tabokėlę svajoju, — 

neskubėdamas kalbėjo kalvis, čiulpda
mas tuščią pypkę. — Penktuosius metus 
tupiu, nuo dvidešimt septintųjų, o pyp
kę vis saugoju. Tikiu, vyruk, išeisim 
laisvėn, užsirūkysiu aš savo pypkele. — 
Juk už ka aš sėdžiu? Už tai, kad aštuo- 
nioliktaisiais metais kovojau už tarybų 
valdžią mūsų Lietuvoje. Daug žmonių 
esu matęs toje kameroje, tur būt, dau- • 
gi’au, negu per visą savo gyvenimą — 
teko,matyti kaime. Su daugeliu kalbė
jausi ir tvirtai supratau, kad nepasida
vė lietuviai, liaudis žino: ateis mūsų lai
kas, bus mūsų šalyje liaudinė valdžia. 
.Teisingai sakau, komuniste?

Toksai jis pasirodė Guzevičiui, tasai 
Bučelių kaimo kalvis, žmogus su protin
gomis akimis, melodinga kalba, sąžinin
ga širdimi ir didžiu tikėjimu liaudimi. 
Aifl tikėjosi Aleksandras Guzevičius tą 
atmintiną trisdešimt antrųjų metų sau
si^ mėnesio naktį, kad per visą audrin
gą komunisto-pogrindininko, žurnalisto, 
valstybės veikėjo gyvenimą jis prasineš , 
šio žmogaus paveikslą ir po dvidešimt 
metų įkūnys jį į savo romano “Kalvio Ig
noto teisybė” herojų.

PENKERIUS METUS
Penkerius metus jiedu išbuvo vienoje 

kameroje, miegojo ant vienų narų, dali
josi menku kalėjimo daviniu, patys lai
kėsi ir ‘drąsino kitus įkalintus draugus.

Kuomet nusileisdavo sutemos — liūd
niausios valandos kalėjime—kalvis ypa
tingai pagyvėdavo: juokavo, užtraukda
vo dainas, įsigilindavo į atminimus. Vie
nas po1 kito klausytojams iškildavo at
mintinų 'aštuonioliktųjų metų Lietuvos 
kaimo paveikslai.

Guzevičiui vis dažniau kildavo noras 
užrašyti tai, ką kalvis pasakojo, išlaikius 
jo taiklią liaudinę kalbą, valstietišką 
humorą, šilumą, rūstybę. Gal būt, kaip 
tik tais kalėjime išbūtais vakarais gimė 
nl^ąmoninga, dar paties busimojo rašy- 

I tojo lįgi' galo nesuprasta mintis kada- 
nors.įį^r'ašyti knygą apie šį kaimo kalvį. 
Netrukus pas Guzevičių susikaupė krū- 

j va plonučių lapelių iš “maldaknygės,” 
kur laūkuose nepaprastai smulkiu raštu

pri-

ma-

L

J

I

e /

VILNIUS. — Šių metų balandžio 15 
d. sukako 35 metai nuo tos dienos, kai 
gimė poetas Viktoras Valaitis. Neilgai 
teko gyventi Viktorui Valaičiui, dar 
trumpesnis buvo jo kelias literatūroje, 

, tačiau Tarybų Lietuvos darbo žmonės 
visuomet atmins karį-poetą Viktorą Va
laiti, atidavusį savo gyvybę už tarybų 
valdžią, už brangią tarybinę Tėvynę.

Gimęs 1916 m. šakių apskrityje, Jan
kų valsčiuje, Daukiniškės kaime maža
žemių valstiečių šeimoje, Viktoras Va
laitis anksti pajuto buržuazinę prie
spaudą ir buožių išnaudojimą. Nepa
prastai troškęs mokytis, jis teįstengė 
baigti tik 4 pradinės mokyklos skyrius. 
Reikėjo vėl stoti prie darbo, tarnauti 
buožėms. Turėdam'as 20 metų amžiaus, 
1936 m., ypač sustiprėjus Lietuvos ko
munistų partijos vadovaujamai liaudies 
kovai prieš fašistinę - smetoninę dikta
tūrą, Viktoras Valaitis stoja į pogrindy
je veikusią Lietuvos komjaunimo orga
nizaciją, o 1939 m. įsijungia į LKP gre
tas.

1940 metų liaudies laimėjimų vasara 
atvėrė šviesias perspektyvas Viktorui 
Valaičiui vystyti savo organizacinius, ir 
kūrybinius sugebėjimus. Jau anksčiau 
pradėjęs bandyti kurti eilėraščius, 1940 
metų vasarą jis parašo pakilų eilėraštį, 
sveikinantį liaudies pergalę. Eilėraštį jis 
įteikia ano meto “Komjaunimo Tiesos” 
redaktoriui F. Bieliauskui, kuris jauną 
poetą paskatino tolesniam kūrybiniam 
darbui, o eilėraštį išspausdino “Kom
jaunimo Tiesoje.”

Bet gausus organizacinis darbas peri
ferijoje, vietos tarybinių organų kūri
mas, tarybinės žemės pertvarkymo rei
kalas — visa tai patraukia Viktorą Va
laitį į tarybinį organizacinį darbą. Jis 
tampa Šakių apskrities vykdomojo komi
teto pirmininku ir daug savo energijos 
atiduoda stiprindamas tarybinę valdžią 
vietoje, vykdydamas partijos ir vyriau
sybės nurodymus. Jaunas poetas nakti
mis daug skaito marksizmo klasikus ir 
tarybinių rašytojų kūrinius, stengdama
sis apsiginkluoti idėjiškai bei politiškai 
ir pagilinti savo literatūrines žinias. Bet 
rašyti laiko nebelieka. Savo kūrybini dar
bą Viktoras Valaitis atnaujina tik Di
džiojo Tėvynės karo metu, kai- įsijungia 
į Tarybinės Armijos gretas. Nuo pat 
pirmųjų Tarybinės Armijos lietuviškojo 
junginio susikūrimo dienų Viktoras Va
laitis tarybinių karių gretose ir akty
viai dalyvauja karinėje spaudoje, pade
da telkti jaunuosius rašytojus-karius 
apie tarybinę spaudą, rašo ir skaito ka
riams savo eilėraščius.

Poetas su siaubu prisimena hitlerinių 
fašistų pradėto karo pirmą dieną, ypač 
kad Šakių miestas vienas iš pirmųjų Ta
rybų Sąjungoje pajuto priešo žvėrišku.- 
ma: c

Neužmiršime to auštančio ryto,
Kai patrankos sustaugė laukais, 
Ir fašistų gauja neprašyta 
Puolė šalį, kaip plėšrūs vilkai.

(“Neužmiršime,” 1942 m.).
Bet poetas tiki,, kad fašistinių grobi

kų pradėtas karas pasibaigs tarybinės 
liaudies pergale ir gimtasis Lietuvos 
kraštas iš hitlerinių fašistų nagų bus iš
vaduotas :

/

Bet neilgai krašte mūs vaišintis, 
Vergti liaudį jiems teks,— -.
Mes jau kylam į žygį didingą,
Žodis Stalino pergalėn ves. .... '

(Ten pat.) ■
Poetas-k’arys, karštas tarybinis patri

otas Viktoras Valaitis aistringai mylėjo 
tarybinį gyvenimu, savo didžiąją Tėvynę 
ir gimtąjį kraštą, kuris 1940 metais 
“Raudonom vėliavom puošės ir su tauto
mis tarybų į vieną šeimą tuokės.” Visoje 
eilėje savo eilėraščių (“Pirmyn,” “Žygy-

je,” “Atakon žengia,” “Jau pergalė ar
ti”) švelniausius meilės žodžius poetas 
skiria savo gimtajam kraštui. Jis trokš
ta, kad narsių tarybinių karių žygius iš
girstų tėviškė ir kad tėviškėje dar labiau 
sustiprėtų partizanų kova prieš fašisti
nius okupantus. Jis drąsina savo drau
gus karius sparčiau žygiuoti į vakarus:

Į tėviškės žemę kas dieną
arčiau -— .

sparčiau ženkime pirmyn!

Pirmyn! Į tėviškę! Į Lietuvą!
Ji laukia į mus rankas ištiesus,

Kaip motina sūnaus ...
(“Pirmyn,” 1943 m.) •

Viktoras Valaitis Tarybinėje Armijo
je visuomet fronte buvo pačiose prieša
kinėse pozicijose. Gyvu savo narsumo 
pavyzdžiu ir aistringa daina jis skatino 
karius veržtis pirmyn ir dainavo 'apie 
netolimą pergalę. Apie ją jis sakė:

Matau tave pavasarį,
Paskendušią žieduos,
It rugiagėlę mėlyną,
Banguojančią rugiuos.

(“Jau pergalė arti,” 1942 m.)
Prieš pat savo mirtį jis parašė “Per

galės dainą” ir apdainavo pergalingą 
Tarybinės Armijos įžengimą į išvaduo
tą Tarybų Uietuvą., Ne visi mūsų tary
biniai rašytojai buvo Tarybinės Armijos 
gretose. Ir Valaitis kritikavo tuos mūsų 
rašytojus, kurie, nežinodami realybės, 
blankiai savo kūriniuose tepavaizduoja 
karių kovas, jų narsą. Eilėraštyje “žo
dis rašytojams” poetas savo plunksnos 
draugams sako:

(Tąsa ketvirtame pusi.)

IŠ URUGVAJAUS
PASKAITA APIE 

KAPSUKĄ 
MONTEVIDEO. — Ba

landžio 24 d. U. L. Centre 
buvo paminėtas šaunusis 
Lietuvos liaudies vadas 
Vincas Mickevičius - Kap
sukas, jo gimtadienio meti- . 
nių proga. Mūsų aktyvus ir 
žymiai progresuojantis vi
suomeninėje veikloje lietu
vis jaunuolis Rikardas 
Žiugžda paskaitė labai gra
žų darbą apie Kapsuką. Ne
pamirštant, jog Žiugžda 
yra čia gimęs, paskaitą jis 
laikė puikia lietuvių tarme, 
kuo gausi publika žavėjosi. 
Paskaita apėmė V. Micke
vičiaus - Kapsuko jaunys
tės gyvenimą, jo revoliuci
nės veiklos ryškesnius epi
zodus ir jo perėjimą per ei
lę kalėjimų bei katorgos 
vietovių. Žiugždai paskai
tą padėjo pasiruošti neku- 
rie senesnieji mūsų veikė
jai. Ir ji išėjo labai gerai.

Papildomai buvo demons- * 
truotas tarybinis filmas 
“Aktorė.” Po to tęsėsi šo
kiai.

buvo užrašyta tai, ką Antanas pasakojo. 
Lapelius jis paslėpdavo po batų vidpa- 
džiu, narų plyšiuose, drabužių siūlėse.

Aštuonerius metus išbuvo jaunasis 
komunistas - pogrindininkas įvairiuose 
kalėjimuose. Jis pametė kalvio pėdsakus, 
bet jo nepamiršo. Tris kartus jo užrašai 
pakliūdavo į kalėjimo priežiūrėfojų ran
kas, ir tris kartus jis juos atkurdavo iš 
atminties. Guzevičius tvirtai žinojo: jei 
jam kada nors pavyks išeiti iš katėjimo, 
jis būtinai parašys knygą apie didžiąją 
liaudies teisybę, apie kalvio Antano tei
sybę.

Ir pagaliau laisvė atėjo: 1940 metais 
Lietuvoje buvo paskelbta tarybų valdžia.

Bet literatūrini' darbą Guzevičiui te
ko atidėti daugeliui metų: iš .pradžių 
partija pasiuntė jį, pogrindžio bei kalė
jimų metais išmėgintą komunistą, į svar
bų valstybinį postą. Po to — karas . .. 
Guzevičius tapo vienu iš tu, kurie vado
vavo partizaniniam judėjimui fašistų 
okupuotoje Lietuvoje.

SUSITIKIMAS
Praslinkus daugeliui metų, 

metais, susitiko buvę Kauno 
draugai. Guzevičius atrado
gimtajame Bučelių kaime, šiaurės rytų 
Lietuvoje.

Žilas, raukšlėtas, bet dar stiprus senis 
sėdėjo prie stalo ir drožė sau pypkę iš 
medžio gabalo; su pasitenkinimu jis žiū
rinėjo į savo bičiulį:

— Atsimeni mane seną pypkelę? Pra
vertė laisvėje! Tik visai paseno,-štai ir 
drožiu naują. Dar tikiuosi, — senis 
mirgtelėjo pašnekovui, ■■—•' ir šitą perrū- 
kyti ligi dugno. Mirti nesinori — o gi 
koks atėjo gyvenimas! O tu esi vyras, iš 
ordinų matau. Teisinguoju keliu eini. 
Dėl knygos — pats geriau žinai. Manau, 
kad tokia knyga yra reikalinga: lai žmo
nės žino, kaip Lietuvos liaudis dar prieš 
daugelį metu kovojo už mūsų brangiąją 
tarybų valdžią.

Jie, išėjo laukan.
— Matai ten namą? — pasakė Anta

nas. — Tau buvusi dvaro sodyba, kurią 
mes užkariavome aštuonioliktais metais. 
Dabar joje — vaikų darželis. O štai ten, 
kalvoje žuvo mūsų mokytojas - komunis
tas Tiekus. Einame į stotį, aš tau paro
dysiu, kur vyko mūšis, iš kur šovė šar
vuotasis traukinys... »

Kelis mėnesius išbuvo Guzevičius ta
me kaime, susipažino su valstiečiais, 
papildė tai, kas kalvio buvo pasakota, 
pasikalbėjimais su daugeliu žmonių.

Daugiau kaip trejus metus rašė Gu
zevičius romaną “Kalvio Ignoto teisybė.” 
Neseniai iš spaudos išėjo trečioji, pasku
tinioji, knygos dalis — gausaus gyveni
miško patyrimo, daugelio metų stebėji
mo bei mąstymo, rašytojo įtempto kū
rybinio darbo išdava. Knyga pasakoja 
apie nepamirštamas 1917-1919 metų 
dienas, kai Lietuvoje buvo kovojama už 
tarybų valdžią. Knygos centrinis hero
jus — kaimo kalvis Ignotas.

Pačiais pirmaisiais mėnesiais po to, 
kai išėjo “Kalvio Ignoto teisybė,” Guze
vičius gavo daugiau kaip tūkstantį laiš
kų iš savo skaitytojų. Už šį romaną A. 
GudaičiuirGuzevičiui paskirta Stalininė 
premija.

Kartą pas Guzevičių atėjo Juozas 
Rudzinskas — Respublikos nusipelnęs 
artistas, Valstybinio dramos teatro meno 
vadovas. Artistas — buvęs kumetis — 
gerai pažįsta lietuviškojo kaimo gyveni
mą.

— Puiki jūsų knyga! — šakė Rud
zinskas.—Ir kokia jnedžiaga scenai! Para
šykite pjesę mūsų teatrui, apie tai jūs nų pažįstamų “Naujojo gyvenimo” kolū- 
prašo visas kolektyvas ...,

Kuomet pjesė buvo parašyta, Vilniaus 
' teatre susirinko režisieriai, aktoriai ir 

patys pjeses herojai — Bučelių kaimo 
valstiečiai su 70-mečiu Antanu/prieša
kyje. Paskaičius ir apsvarsčius pjesę 
senasis kalvis kreipėsi į Guzevičių:

— Pamenu, mūsų kolūkis dar tik kū-

rėsi, ir* mane išrinko pirmininku. Tuo
met mes sykiu skaitėme tavo knygą. 
Daugeliui ji padėjo susirasti teisingą gy
venimo kelią. Ir pjesė, mano nuomone, 
turi tarnauti tam pačiam reikalui.

Neseniai Aleksandras Guzevičius, da
bar išrinktas Lietuvos TSR Aukščiausio
sios Tarybos deputatu, gavo laišką iš se-

kio narių. “Iš tikro taip buvo Lietuvoje 
prieš daugiau kaip trisdešimt mėtų, — 
rašo jam valstiečiai. — Skaitydami kny
gą ir žiūrėdami pjesę, mes dar kartą 
galvojame apie laimę gyventi šiandien 
laisvoje Tarybų , šalyje., Atėjo į mūsų 
Lietuvos žemę didžioji kalvio Ignoto tei
sybė!” - ................

Slapukas kritikas
*

Kaip jau yra žinoma, operetė “Su
drumsta Širdis” tapo suvaidinta gegužės 
13-tą dieną, Liberty Auditorijoj, Rich
mond Hill ir kad gerai vjskats pavyko. 
Tuoj po vaidinimo “Laisvės” reporteris 
ją gražiai aprašė. Ir taipgi draugas A. 
Bimba gražiai atsiliepė , apie operetę 
krisluose ir patarė vaidinti ją ir kituose 
miestuose. Bet štai praslinkus porai sa
vaičių paimu dienraščio “Laisvės” 104 
numerį ir žiūriu, kad meno skyriuje pa
rašytas ilgas, net dviejų ir pusės špaltų 
straipsnis su antgalviu — “Pasirodė 
naujas kūrinėlis,” ir kad tą straipsnį ra
šo koks tai slapukas “Svečias.” Skaitau 
vieną sykį, kitą sykį ir vis atrodo, kad 
nei šis nei tas, ir kad nieko pamokinau-, 
či'o jame nėra. O vis tik bandyta užsipul- 
dinėt, niekint operetės žodžius arba li
breto rašytoją. Taigi dėl aiškumo Čia 
paduodu keletą ištraukų iš “Svečio” raš
to. Ir štai jo žodžiai:

“Veikalas atsidaro su Nastutės solo 
gėlių darželyje. Ji dainuoja, kad visur 
kampuos, patvoriuos žolynai žaliuoja, o 
jų kvapsniai ją vilioja. Patvoriai rodos 
jau ne taip garbinga vieta.”

Ot tau ir kritika! Ir mokykis, kad no
ri iš jos. “Svečias” mat mano, kad mėš
lyno patvoris ir darželio yra lygūs ir ne
garbingi. Ir veda kritiką. Ir dar toliau 
savo straipsnyje jis vėl rašo:

“Vakaruškų dainose sudėta mergelės, 
berneliai, artojėliai, žirgeliai, svirne
liai, alutis ir midutis. Stoka tik varge
lių ir kryželių.”

Čia irgi reikia stebėtis iš kritiko “Sve
čio,” kad jis taip klaidingai supranta va
karuškas. Jis nežino, kad, vakaruškose 
pas jaunimą dažnai būna tik linksmybė 
ir meilė, o ne vargeliai ir kryželiai.

Iš šito “Svečio” straipsnio daug kas 
būtų galima kritikuoti ir parodyt jo kri
tikos klaidas, bet su tokiu žmogum, ku
ris rašo ne pamokinimo tikslu, o panieki
nimo, neapsimoka kalbėt.

Beje, mūsų mieste Richmond Hillyje 
tarpe menininkų yra nesutikimų. Reiš
kia viena grupė eina prieš kitą. Ir praė-- 
jusį sezoną mūsų 'Liaudies Teatro akto
riai dėl tokių ermyderių net negalėjo’ 
nei vieno veikalo suvaidinti. Matot, kad 
ir dabar kas darosi. Mes parašėm opere- 

’ tę, suvaidinom ją, žmonės mylėjo vaidi
nimą, nekurie net pasveikinimus auto.- 
riams prisiuntė, o toks “Svečias” trukdo 
mūsų nekaltą darbą. Jonas Juška.

LAISVES REDAKCIJOS PASTABA. 
» I ,

— Mes m’anome, jog šis libreto auto
riaus žodis šiame reikale turėtų būti 
paskutinis; diskusijas uždarome.

SUSIRGO
MONTEVIDEO.—Sunkiai 

serga ir tapo internuotas li
goninėn Maciel Cerros lie
tuvis Simas Kilikevičius.

—Taip pat rimtai susirgo 
kitas Cerros lietuvis Bum
bulis.

—Sunkokai serga ir savo 
namuose gydosi lietuvė Ona 
Barauskienė.

TIKRAt GRAŽI ŠVENTE .
MONTEVIDEO. — Kovo 

25 d. mūsų mokykla suren
gė tikrai gražią ir menišką 
margučių šventę, kuri, kaip 
niekad sutraukė gausią lie
tuvių visuomenę.

Mokiniai: B. Bereikiukas, ! 
J. šleivytė, A. šimokauskai- 
tė, V. Gurklytė, A. Gra- 
mošauskaitė, M. Kaipo- 
kjukas ir P. Alekniu- 
kas stebėtinai gyvai ir 
artistiniai suvaidino yei- 
kaliuką “Jonuko liga.” Pu’- . 
kiai padainavo solo A. 
Gra-mošauskaitė ir duetą A. 
Sauliukas su B. Bereikiuku. 
Žavėtinai pagrojo smuiko- 
mis 3 lietuviškų dainelių 
motyvus Jonas Grapskiukas 
ir Adolfas Tautkiukas, o 
ypatingai visiems patiko 
tautiški šokiai, kuriuos 
taip sklandžiai pašoko J. 
Putrytė, V. Gurklytė, J. 
Gramošauskaitė, A. Sauly
tė, A. Šimokauskaitė, M’. 
Kalpokiukas ir B. Bereikiu
kas. Jautriai ir sąmoningai 
deklamavo eilėraščius A. 
Saulytė, A. šimokauskaitė, 
E. Banevičiūtė, J. Gramo
šauskaitė, M. Kalpokiukas, 
A. Banevičiukas ir P. Alek- 
niukas.

Tai buvo jaukus ir malo
nus kultūrinis pobūvis. Di
delė garbė tiems tėvams, 
kurie leidžia savo vaikus ir 
juos ragina lietuviškai mo
kytis. • ■

Vėliau buvo mokiniams 
išduotos už gražiausius 
margučius premijos, kurių 
pirmą laimėjo Vilė Gurkly
tė, antrą Mindaugas Kaipo-' 
kiukas, trečią Petras Alek- 
niukas, ketvirtą Elitą Ba
nevičiūtė ir penktą Aldona 
Saulytė. Visi kiti konkur
so dalyviai taip pat gavo 
dovanų lietuviškomis kny
gomis. ,

Gražiai bei rimtai progra
mą vedė ir tarė įdomų jos 
atidarymo žodį Bulius Mali- 
nauskiukas . Tvarka buvo 
pavyzdinga ir taip gausioje 
visuomenėje matėsi kultū
ringas rimtumas.

Dalyvis
(Iš “Darbo”)

♦
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NARSUS RIVEROS. 
ŽYGIS

India Muerta mūšis sekė
si portugalams. Artigistų 
kariai ėmė netvarkingai 
skirstytis. Nieko negelbė
jo nei vienos narsios kordo- 
bietės — Juana Bustaman
te — šauksmas nepasiduoti, 
nebėgti, bet kovoti. Rive
ra, tai matydamas ir nebe- 
pakęsdamas tokio -pakriki
mo, nusprendė pats įrodyti 
savo kariuomenei, kiek yra 

. verta kare narsa, ir vienu 
metu, kai priešas supo pa.- 
triotų pulką, Rivera stai
giai atsirado jo šone. Pri
gulęs ant arklio, jojo kiek 
gyvulys įkabina, raųkoje 
laikydamas nendrės stum- 

gale buvo 
Užteko

pa-

Pittsburgh, Pa Iš Brazilijos

Iki ten nuėjo portugalas 
Abreu ‘ ir užklupo Artimą, 
kai šis dar nebuvo susijun
gęs su 'Latorre. Smarkia 
artilerijos ugnimi nugalėjo 
artigistus. Sąmyšio metu 
rytiečių eilėse, Artigas vos 
nepateko į portugalų ne
laisvę. Iš čia jis pasitrau
kė linkui Hervidero.

Latorre „persikėlė per 
Cuareim ir 1817 m. sausio 
4 d. priėjo prie portugalų 
stovyklos Catalan laukuose, 
Cuareim upės santakoje, 
įvyko siaubinga, kruvina 
kova. Rytiečiai, taptum ne
norėdami pasimokyti, iš pa
dalytų klaidų, ir šiame mū
šyje nepakeitė senosios tak
tikos, dėl ko sunkiai pralai
mėjo. Katalano laukuose 
liko daugybė sužeistų ir 300 
su viršum artigistų negy
vu.

PORTUGALAI UŽIMA 
MONTEVIDĖJŲ

1817 m. sausio 18 d. Bar
reiro' evakuavo, Montevidė
jų. 800 kareivių ir dalis 
gyventojų apleido miestą ir 
nuvyko į ’ Canelones, kur 
įsijungė į Manuel Francis
co Artigas nedidelę divizi-

tarpe 
besi- 

*bei
pre- 
pro-

Kitaip pasielgė buržuazi
jos atstovai bei turtingieji. 
Sekanti rytą Kabilde susi
rinko atstovu mažuma, ku- 
ri pasmerkė Artigą ir nu
tarė mielai pasiduoti Por
tugalijos karaliaus valiai. 
Be to, išrinko komisiją,‘ku
ri turėjo vykti pasitikti Le- 
korą ir jo maldauti, kad 
truputį sulėtintų savo žygi 
tikslu, kad spėjus paruosti 
iškilmingą portugalų priė
mimą... Taip ir buvo pa
daryta. Monarchiniai pa
kalikai įteikė Lekoriui mies
to raktus ir žemai jam nu
silenkė. Tame tarpe buvo 
ir kunigas, su Artigas kar
tu ėjęs, D. Larranaga.

Tuo tarpu, kai Lekor iš
maningai ėmėsi suportuga- 
linti Montevidėjų, jo sėbrai 
niokojo Misiones provinci
ją, pelenais paversdami 
miestus bei kaimus, iš- 
grobstydami net bažnyčias, 
Artigas Purifikasione, su 
neregėta kantrybe, atstatė 
savo kariuomenę ir ruošėsi 
naujiems žygiams už savo 
žemę .ir laisvę. Kreipėsi į 
kitas provincijas, k a,d jos 
jam pagelbėtų.

Bet Artigo kova buvo ne
paprastai sunki. Į jo eiles 
skverbėsi Buenos Aires 
mpnarchistų griovimo įta
ka. Dažnėjo išdavystės. Pa
vyzdžiui, kai Artigas 1817 

pirmo-

b r ą, kurio 
įspraustas kardas, 
akimirksnio ir Rivera jau 
radosi prie portugalų kolo
nos vado. Portugalas ne
spėjo susigriebti, kai Rive
ra, paleidęs savo žirgą ant 
raito priešo, pervėrė jį sa
vo ietimi. Siaubas apėmė 
priešų kariuomenę ir ji lei
dosi bėgti. Tačiau ir tai ne
išgelbėjo Riverą nuo pra
laimėjimo. z Po kelių valan
dų jis buvo sumuštas ir pa
sislėpė kalvų daubose.

Portugalai veržėsi ir 
Cerro Largo. Artigas
skyrė savo karininką Otor- 
gues atremti įsiveržėlius, 

- kuriuos vadovavo marša
las Silveira. Pirmuosius 
priešo manevrus patriotai 
sėkmingai sutrikdė. Ir jei 

. ne incidentas, iškilęs tarp
Į Otorgues’o, Riveros ir La- 

valleja vadovybės klausi- 
j mu, portugalai būtų buvę 
Į čia supliekti.

Artigas ir tokiomis ne
sėkmės sąlygomis, kai už- 
sienio priešas teriojo jo ka
riuomenę ir vidiniai priešai 
jam kliudė, nenustojo vil
ties karą laimėti. Lapkri- 

^čio 16 d. rašė Barreirui, 
kad laukiąs pagalbos iš So
riano ir kad tikslas būsiąs 
pasiektas.

, ARTIGISTAI PRALAIMI 
TIES ARAPEY 
IR CATALAN

1817 m. sausio mėn. por- 
'* tugalai iš šiaurės stūmėsi 

gilyn į Rytų provinciją, 
ieškodami Artigo, kuris sa
vo didžiausias jėgas pavedė 
narsiausiam iš visų jo lei
tenantų — Andres Latorre, 
kurio kūnas, vietoje ordinų, 
buvo nužymėtas žaizdomis.

J Artigas įsitaisė tarp stačių 
kalvų Arapey ’ upės pakraš- m. balandžio mėn.

t Smliose. siomis ’ dienomis atvyko į

rytiečių kariuomenės sto
vyklą Paso de la Arena 
(netoli Montevidėjaus), pa
matė savo karininkų 
dideles irimo žymes, 
varžant už vadovybę 
pasiduodant tėvyne 
kiauto jo Pueyrredono
pagundai. Atsirado karinin
kų, kurie perėjo į priešo ei
les; kitus net teko sušau
dyti. Tiktai indėnas An- 
dresito šauniai gynėsi Mi
siones provincijoje.

Vienok, Artigas nebuvo 
nugalėtas . Jis suėjo į tam
presnius santykius su Pa
ragvajumi, sudarė laisvos 
prekybos sutartį su Angli
ja, užmezgė tiesioginius ry
šius su Jungtinėmis Ameri
kos Valstybėmis.

VI .
ARTIGO KOVA PRIEŠ 

PORTUGALUS IR 
ARGENTINIEČIUS 
Argentinos monarchinė 

klika, santarvėje su grobi
kiškais portugalais, .silpni
no Artigo galią provincijo
se tuo metu, kai Artigas 
telkė jėgas prieš įsiveržė
lius Rytų žemėje. Pueyr
redono manevru dėka, du 
rytiečių karininkai — Bau
ža ir Oribe—su ginklais ir 
kariuomene perėjo pas ar- 
gentiniečius. Šito akivaiz
doje Artigas paskelbė karą 
ir Buenos Aires vyriausy
bei. Entre Rios provincijo
je Artigo leitenantas Rami-, 
rez nesunkiai susidorojo su 
tūlais Pueyrredono šalinin
kais ir patapo vyriausiuoju 
tos provincijos valdytoju.

Artigas, dėl to gavęs at
sikvėpti, naujai pasiruošė j 
žygiui į Braziliją. Atkovo-, n 
jo Cerro Largo, Santa Te- j 
resa ir užėmė keletą mies-

Vietos demokratiniai lietu-į 
viai jau ne piAną kartą pare
mia Laisvę aukomis. E. R. ir 
J. Mažeika aukavo po $10. 
J. Portikas seniau 
vęs $5, dabar vėl 
D. Sanda $2 ir po 
T. Varkalienė, J. 
ir Z. Streleckas.

Bendrai progresyviai dar
buojasi kiek gali demokrati
nių organizacijų palaikymui 
ir paramai darbininkiškos 
spaudos.

buvo auka- 
aukavo $5. 
$1 aukojo: 
Kazlauskas

M.

Philadelphia, Pa
Ligonės

Turėjo sunkią , operaciją 
drauge N. Krist. Jau kiek su
stiprėjo ir grįžo namo. Ligonę 
prižiūri jos dukterys. Dar 
ims laiko, .kolei pilnai su- 
sveiks. Ji gyvena po num. 
3145 N. 7th, St.

Ištiko nelaimė draugę M. 
Ambrosienę. Valydama kam
barį nusirito nuo kopečiukių 
ir susilaužė kulnį, ir šiaip vi
sa labai susitrenkė. Jau virš 
dvi savaitės, kaip guli lovoje 
ir kenčia didelius skausmus. 
Gydosi namie, 3350 Friend
ship St.

Pažįstamos draugės • esate 
raginamos ligones aplankyti 
ir suteikti joms malonų užuo
jautos žodį. Tas priduos joms 
daugiau stiprumo perkęsti di
delius skausmus.

Draugės sveikos būdamos 
sykiu su mumis dalyvaudavo 
parengimuose.

Nuo savęs linkiu draugėms 
greitai susveikti ir vėl būti 
stipriomis, kaip ir pirmiau.

P. Walantiene

Worcester, Mass
Aido Choro žinutės

Gerbiamieji, Aido Choras 
šiemet siunčia šokikų grupę 
Vakacinę Mokyklą, kuri at- 

' sib'us Olympia Parke nuo lie
telių Rio Grande teritorijo- ' pos 9 dienos iki liepos 22 d. 

.......................... i Tad sukėlimui pinigų tam 
tikslui yra rengiamas pikni
kas birželio 3 d. Pi k n įkas 
įvyks gražiame Olympia Par-

Laisves Jubiliejinis Numeris

' Įsigykite
JONO KAŠKAIČIO

PROŠVAISTES
♦

Knyga, kurioje telpa 
arti 150 Jono Kaškaičio 

gražiausių eilėraščių

Kiekvienas kultūringas žmogus privalo .įsigyti “Pro
švaistes,” jas perskaityti ir laikytis savo knygynėlyje.

'iįf’'.
■ **'f"
A, “Prošvaištėse” taipgi telpa įdomi Jono Kaškaičio (Dr. 

Kaškiaučiaus) biografija, jo mokslas ir kūryba.
■' <
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I A I C U r 11012 ATLANTIC AVENUE, LAI J V L RICHMOND HILL 19, N. Y.

Knyga iš virš 300 puslapių, kaina $1.50.
Tuojau įsigykite ir pasinaudokite tuom gražiu veikalu.

je. Tačiau šie laimėjimai 
neilgai truko: portugalai 
Artigo jėgas atstūmė atgal, 
ir jis vėl turėjo ieškotis pa
mario. Nesėkmės Artigui 
pradėjo reikštis viena po 
kitos. Jo karininką Laval- 
leją užklumpa portugalai ir i J 
paima nelaisvėn, per plau
ką jo nenužudydami dėka 
tiktai tam, kad jį pažino 
vienas portugalų kariškis. 
Netrukus po to patenka į 
nelaisvę ir kitas artigistas 
leitenantas Otorgues. Arti
go asmeniškai vedamus pul
kus ties Queguay Chico 
taipgi portugalai skaudžiai 
sumuša.

Corrientes provincijoje 
monarchistams pavyksta 
pašalinti federatyvinį, gu
bernatorių. Tačiau ten lai
ku pribūna Andresito su 
savo indėnais leitenantais 
ir irlandiečiu Campbell ir 
išveja liaudies priešus.

(Bus daugiąu)

Aido Choro komisija prašo 
visus ir visas šiame piknike 
dalyvauti. Atvažiuokite iš arti 
ir toli. Padėsimo mūsų jau
nuoliams.

Mūsų choristai kariuomenė
je. Petras Plakštys randasi 
Vokietijoje, okupacijos ka
riuomenėje. Richard Janulis 
sugrįžo į Marinė Base, Cali- 
fornijon.

—o—
Choras po birželio 3 
pikniko ims keletui 
vasarines vakacijas.

A. C. Koresp.

IŠLAIDOS KARUI
S. PAULO'. — Mūsų kraštas 

ruošiamas kas kartą vis dau
giau prie karo. Tuo yra nusi-

i stačiusi krašto vyriausybė. To
ji iniciatyva buvusio preziden
to Dutros. G. Vargas, nauja
sis prezidentas dar prieš bū- 
sian išrinktu, pasisakė esąs 
palankus Korėjos karui ir kad 
mūsų šalis turi išvien su JAV 
kariauti. Aišku', kad dabarti
nis prezidentas .Vargas nė 
kiek nebus pakeitęs anksty
vesnio savo nusistatymo šiuo 
klausimu. G. Dutros valdžia 
pažadėjo JAV imperialistinei 
klikai duoti 25,000 kareivių, 
jaunų šios šalies vyrų. Liaudis 
tam pasipriešino. Prieš tai, 
tik vien Stokholmo atsišauki
mą Brazilijoje pasirašė 4 mi
lijonai 500 tūkstančių asme
nų. Reiškia, »tie žmonės davė 
savo balsą prieš karą, prieš 
atominių ginklų vartojimą ir 
prieš mūsų jaunuomenės į Ko
rėją siuntimą. Bet vyriausybė 
darys taip, koks bus į ją JAV 
spaudimas. Brazilijos senatas 
neseniai paskyrė 50 milijonų 
kruzeirų dėl amerikiečių agre- 
syviškojo J<aro prieš Korėjos 
tautą. Kiek laiko praslinkus 
dar pripažino 700 milijonų 
dėl dviejų beverčių laivų pir
kimo. 'Aišku, tie laivai nedau
giau kam, kaip tik' Brazilijai 

I kariauti svetimuose kraštuose 
kaip JAV talkininkė. Neseniai 
dar buvo pripažinti 75 milijo
nai kruzeirų dėl vieno kulkos
vaidžių fabriko mūsų šalyje 
įsteigimo, šie visi faktai paro
do, kad mūsų šalis visu šuoliu 
ruošiasi karui prieš Tarybų 
Sąjungą ir prieš liaudies res
publikas.

Taikos šalininkai kas kartą 
vis daugiau ' persekiojami ir 
baisiai kankinami. Taikos ša
lininkams užvedamos* bylos, 
kaip, pav., Eliza Branco .už 
taiką kovojanti tapo nuteista 
dėl išsireiškimo: “Kareiviai, 
mūsų vaikai nevyks į Korėja.” 

Taikos šalininkų jėgos daug 
tvirtesnės negu trokštančiųjų 
karo. Nors visaip buvo perse
kiojami Stokholmo atsišauki
mo parašų rinkėjai, bet tapo 
surinkta 4,5 milijono parašų! 
Net ir S. Bakšio redaguoja
mos “žinios” už pasirašymą 
piršo kur tai išvežimą, bet tas 
liko tiktai menku gąsdinimu. 
Taikos šalininkų jėgos nuga
lės karo jėgas ir taika bus 
mėta. Kovokime už taikos 
laikymą! Varguolis.

West Orange, N. J

lai- 
pą-

„ Aido 
dienos 
mėnesių

London. — Anglijos už
sienio reikalų ministras 
Morrisonas kalbėjo seime 
apie ginčus dėl žibalo biz
nio Irane perėmimo į to 
krašto nuosavybę.

Dvi mirtys Šeimoje
Kelios savaitės atgal, 

staiga mirė Stasys Rimvydas- 
Rušinskas. žmogus dirbo išti
są dieną. Parėjęs iš darbo va
kare, pavalgė vakarienę ir 
apie 9 valandą mirė, nuo, sa
koma, aukšto kraujo spaudi
mo, širdis sustojo veikusi. Dar 
nepaspėjus lavoną prirengti, 
kaip sekančią dieną jo žmona 
mirė. Ji turėjo jau kokių 12—- 
15 metų reumatizmą daugiau
sia rankose ir kojose, taip kad

čia’

Viktoras Valaitis
v

(Tąsa iš trečio pusi.)

Jei temų, maža — z
išmėgink i t

. draugystę, kuri gimsta 
kovos lauke ir apkasuos.
Tada nereiks prašyti:
— duokit temų!
Viktoro Valaičio kūriniai, gimę prie

šakinėse fronto linijose, pertraukose 
tarp dviejų atakų, buvo reikšminga ko
vos priemonė junginio kariams. Ir 
spausdinami jie buvo pirmiausia jungi
nio laikraštyje “Tėvynė šaukia.” Be to, 
V. Valaičio eilėraščiai buvo spausdina
mi “Tarybų Lietuvoje” ir dviejuose jau
nųjų pradedančių rašytojų ajmanachuor 
se {‘Kovos lauke.” Rašytojo-poeto V. Va
laičio gabumai buvo ryškūs, visa eilė jo ' 
kūrinių, prisiminus sunkias fronto są
lygas, yra sukurti meistriškai, su giliu 
jausmu, karšta meile tarybinei Tėvynei 
ir didele neapykanta fašistiniam priešui.

1944 m. pradžioje, kai Tarybinė Ar
mija triuškino fašistines gaujas Balta
rusijos žemėje, Gorodoko rajone žuvo 

•poetas-karys, karštas tarybinis patrio
tas Viktoras Valaitis.

Talentingame, tiesiog testamentinia
me, savo eilėraštyje “Draugams” poetas 
sakė: .

Draugai, kovoj jei žūsiu
Ir žemė galvą man priglaus —■
Dėl to jūs’ širdys teneliūsta
Ir skausmo tenejaus.

ir

Kai žemėn jau laisvon jūs grįšit 
Ir džiaugsmo himną pušys gaus, — 

/ kad aš mylėjau ją — sakykit 
Ir kad kovoj dėl jos žuvau.

(1943 m.) 
, Išvaduota gimtoji žemė nepamiršo
nepamirš savo vaduotojo, savo poeto. 
Viktoro Valaičio kūrybinis palikimas 
turi būti stropiai surinktas ir išleistas 
atskiru leidiniu. Jo kova, ir jo kūryba 
tebūna pavyzdžiu, kaip reikia mylėti sa
vo gimtąjį kraštą, savo Tėvynę. 3

‘ . J. Šimkus,

T

LAISVĖS JUBILIEJINIS NUMERIS išeis šiĄ 
metų liepos mėn. 14 dieną. Jis bus padidintas; tilpft 
įvairių, svarbių istorinių straipsnių; bus iliustruoA 
tas.

Prašome mūsų bendradarbius rašyti jubiliejiniam 
Laisvės numeriui straipsnių.

Visi raštai, skiriami jubiliejiniam numeriui, turi 
pasiekti redakciją su birželio mėnesio pabaiga arba 
anksčiau.'

Jei pasitaikytų taip, kad visų bendradarbių raš
tai netilptų jubiliejinėje laidoje,—jie tilps sekamuose 
Laisvės numeriuose.

Prašome siųsti sveikinimus!
Atžymėkime Laisvės 40-tąjį gimtadienį gražiai, 

ryškiai.
Gaukime naujų Laisvei prenumeratorių!

REDAKCIJA IR ADMINISTRACIJA

moteris veik nieko ne- 
nei namuose pasiga
nei buto ruošos apžiū-

vargšė 
galėjo 
minti, 
rėti.

( Kuo(met jos gerasis, myli
masis vyras mirė, tai, veikiau
sia, ji negalėjo pernešti tų 
širdies skausmų.

Kaip šiurpiai atrodė ma
tant tokią tragediją laidotu
vių koplyčioje, kur vyras guj 
Ii vienam kambaryje su žmo
na skęstant gėlėse.

Velionis Rimvydas prigulė
jo prie LDS 8 kuopos Newar- 
ke ir prie LLD abudu. Kaip 
keistai atrodo, kad nors jau 
apie 5 savaitės, kaip ši tra
giška mirtis įvyko kartu dvie
jų narių šeimoje, vienok 
draugai, tie, su kuriais velio
niai priklausė,, nei žinot neda
vę iki šiol į spaudą. Nei žo
delio neparašė, žinodami jų 
gyvenimą daug geriau negu 
šių žodžių rašėjas. Kokis ne
pateisinamas - apsileidimas.

Gyveno, kartu draugavo, mi
rė, nereikia nei per spaudą 
prisipiinti! Ak, tas apsileidi
mas! '

Žinau, liko vienas sūnus, o 
mergaitė) sakoma, jų tik 
gintinė buvusi. G. Albinas.

dienį 11 vai. P. M. Panaši pa
roda vėl įvyks 1954 metais.

Parodą aplankė arti milijo
nas lankytojų. Sakoma, kad 
šiemet ji pasisekusi kuo ge
riausiai’. Buvusi kur kąs įdo
mesnė, negu buvusi pratu
siais metais Philadelphijoje, 
kurią aplankė tik 550,000 lan
kytojų. į

—o— \
Chicagą buvo užplūdę 

kareiviai

Paliuosuotų atostogoms iš 
Korėjos fronto apie 1,000 ka
reivių, važiuojant namo, buvo 
sustoję Chicagoje, gelžkelių 
stotyse. Jie atvažiavo pailsėti 
trisdešimčiai dienų. Paskui 
vėl bus pasiųsti Korėjom

9

Chicagos Žinios

Darbininkų kovos prieš 
algų užšhldyma

N e p a si te n k i n imas d a rb i n in
kuose plečiasi ir kyla Milwau- 
kėje ir Kenoshoje prieš u žu
dymą algų, skubų darbą ' ir 
unijų ardymą, kas visa išplau
kia iš Prezidento 
“national ,emergency 
kymo. Pastebima ; 
gantis organizuotas 
šinimas.

1,100 
mėsos 

su- j Cudahy,

au-
f

•umA.no 
patvar- 

aiškiai au- 
; pasiprie-

Peštynės parapijonų piknike
Fašistiniai pabėgėliai 

grąžino blogą peštynių papro
tį. Prieš tai reikia kovoti.

Kurie organizavo “dipu
kus” ardyti progresyvių lietu
vių mitingus, pikietūoti kon
certus, ima patys nekaip jaus
tis dėlei tų dipukų elgesio.

Sekmadienį, gegužės 20, 
Šv. Jurgio parapijos piknike 
kurias pradėjo įsismaginę 
“tremtiniai.”

Reikėjo net trijų policijos 
vežimų numalšinti “įsismagi
nusius.”

Čiagimiai jauni vyrai moka 
geriau k u m š č i u o tis, kaip 
“tremtiniai.” Pastarieji dėlto 
gauna į kailį.

Nereikia tačiau kaltinti vi 
sus “dipukus” už tūlų blogą 
elgesį. Daugelis jų pačių tam 
nekultūringam elgesiui prie
šingi, nes tatai žemina jų, o 
dalinai ir kitų lietuvių vardą.

Nesutikimus juk galima iš
rišti kultūringu būdu.

—o—-
taikos kongresui

K

29 dieną, penkta- 
po atsidarymo Tai-

Rep.

Ruošiasi
Birželio 

dienį, tuoj 
kos Kongreso Chicagos Coli-
seume, vakare, įvyks milžiniš
kas viešas mitingas už taiką. 
Mitinge kalbės svambiausi kal
bėtojai ir pasišventėliai už tai
kos išsaugojimą pasaulyje. 
Taipgi bus ir meninė progra
ma.

Šian mitingan tikisi Ameri
can Peace Crusade sukviesti 
keliasdešimts tūkstančių chi- 
cagiečių. Įėjimas į mitingą bus 
su įžangos tikintais.

—o— .
Gausiai aplankyta Darbo 
Fęderacijos unijų paroda 
Chicagos Soldier Field per" 

devynias dienas buvusi AFL 
unijų paroda užsibaigė šešta-

Cudahy 
įmonėje, 

už pereitą sa-

darbininkų 
apdirbimo 
Wis.,

vaitę sulaikė darbą, vieningai 
atlaikė protesto demonstraci
ją prie įmonės vartų, pasmer
kiami algų stabilizacijos tary
bą už vilkinimą pakėlimo al
gų. Demonstracija tęsėsi visą 
valandą, kurią- sudarė lokalo • 
40, UPW-CIO nariai ir maqą- 
gementas ’darbo sulaikymą 
užgyrė.

6,400 darbininkų Nąsh įmo
nės, Kenoshoje{ nubalsavo už 
streiką, , džiugiausiai skundų 
klausimu, kuriuos 
ignoruoja, 
buvo* atstovai 
Nash 
kuris atstovauja 7,000 datbjF^ 

p Į ninku. '
Nariai lokalo 1529, USĄ^ 

CIO, Magnus .Metai skyriaus, 
National Lead Co., Milwau
kee, taipgi nubalsavo už strei-. . 
ką dė( 14c. valandai algos 
pakėlimo, šis reikalavimas^ į 
yra pasėka valdžios algų už~| i: 
šaldymo. •

Seaman Body įmonejė/ 
Nash-Kelvinator, Milwaukee,( r 
grupė stewardu išplatino la-rjį 
pelius, pasmerkiant 
“darbų tvarkĄ,” kurią 
Reuther rėmėjai nori 
prayesti. '

Laike 
iš 

lokalo 75,

kompanija 
balsavimo 

Milwaukee 
UAW-CIQ.

bau ją 
bosai ir'

Čionai
D-kas.

NAUJA TAUTININKŲ 
ORGANIZACIJA IRANE

Teheran, Iran. — Įsikūrė 
vadinama “Irano Tautinin
kų Sąjunga” - ir paskleidė 
lapelius, pasižadant kovoti 
“prieš komunizmą ir sveti
mų kraštų intrigas.” ..

Ta sąjunga sakosi susida#4 
rius iš “verslininkų, knto 
tuvininkų, studentų, 
gresyvių ir įžymiųjų maho- 
me tonų kunigų.”

T r®;
1

1
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A. NOVIKOVAS-PRIBOJUS

JURA UKIA
MONTREAL, CANADA les, bus baudžiami.

I X (Tąsa)

traukia į tolimą kelionę. Būdamas uos
te, aš su pavydu žiūriu, kaip pasikrau
na laivai, ruošdamiesi į kelionę, kaip 
naujai atvykusių laivų jūrininkai, susi
tikdami ant kranto, kirbine leidžiasi į 
miestą, — saulės įdeginti, nugairinti vi
sų jūrų vėjų, linksmai, su maištinga 
narsa. Kai kada, susitikdami pažįsta
mus, pasakoja, kur buvojo, kokie buvo 
reisai, praneša apie laisvas atostogas 
geruose laivuose, ir nuo to dar sunkiau 
darosi sieloje.

Vieną kartą aš atėjau į uostą anksti 
rytą. Oras ramus. Visur nepermatomas 
rūkas. Tarsi nardydamas drumzliname 
vandenyje, aš atsargiai vaikštau akme
niniu krantu, surasdamas kelią tik to
dėl, kad čia viskas man žinoma. Padė
dami nematomai saulei, dega žibintai, 
išsiskirdami ore geltonomis dėmėmis. 
Tirštas, panašus į virstančius dūmus rū
kas vilnija, susispausdamas vienoje ir 
retėdamas kitoje vietoje, uždengia jūrą, 
dangų, miestą, Žiūrėdamas į tuos gumu
lus, kaip vaiduoklius tyliai slenkančius 
virš žemės ir uosto, visą laiką lauki kaž
kokio nepaprasto įvykio. Aplinkui nie
ko nesimato, bet tai nesustabdo darbo. 
Uostau tebegyvena sa1 
nimu, pilnas neaiškau 
dėjimo ir įvairiausių g, 
mi drumzlinas oro 
pasirodo sunkieji 
žmonės, laivai ,vos 
mis apybraižomis, ir tuoj pat visiškai 
išnyksta, pasislėpdami siūbuojančių vai
duoklių minioje. Be pertraukos skamba, 
laivų varpai, daužydami svambalą, ne
ramiu vario gaudimu, skardendami visą 
uostą. Iš visų pusių, artėdamas 
toldamas, aidi isteriškas sirenų 
mas, bet atrodo, kad tai nelaimę 
mos rėkia sparnuotos pabaisos, 
dančios nepermatomam ore. Aš einu to- • 
liau, minkštai apgaubtas besikamuo- 
liuojančių rūko bangu, ir viskas man 
atrodo fantastiška ir mįslinga.

’ Desimtą valandą rūko neliko ne žy
mių. Tą dieną, vaikščiodamas krantu, 
aš supratau, kad man sunku gyventi ‘že
mėje. /jūra šaukia mane, valdingai šau
kia savo platybe, savo laisva stichija, sa
vo aromatais, žuvėdrų riksmais, iškil
mingai išvykstančių garlaivių švilpu
kais. Ir nors aš žinau, kad ten, už kriš
tolinio horizonto, už plačių tolių, už šo
nų mėlyno kupolo, apvožto ant tokios 
pat mėlynos vandenų lygumos, sutiksiu 
tokius pat krantus, apstatytus visais 
g'alimais pastatais, apgyventus rūpestin
gų žmonių, bet vistiek mane nenugali
mai traukia ten.

Kol kas aš stipriai laikausi savo nu
tarimo daugiau nesileisti zį plaukioji
mus, bet kartu su tuo man kažkodėl pa
tinka skaityti jūreiviškas knygas. Del 
to aš nueinu toli už miesto ir naudojuos 

' savo išrinkta vietele ant smėlio. Tarp 
dviejų akmenų, prie pat jūros.

Vakare ’ kažkaip aš užsižiūrėjau į 
saulėlydį, aptraukusį rausvu dūmeliu vi
są vandens dykumą, ir nepastebėjau 
Amelijos pasirodymo.

maistingo ju-

bangas, akimirkai 
vežimai, garvežiai,

ir nu- 
•kauki- 
lemdar. 
skla li

tiesdąlma man ranką, tarė ji linksmai 
juorolamosi.

. —Kodėl? — klausiu aš, pašokdamas 
ant kojų.

— Po pusiaudienio aš iš tolo mačiau, 
kad jūs pasukote paler krantą šia kryp
timi.

Kaip dvi žalios žvaigždės, maloniai 
mirga jos akys, nenoromis priversdamos 
mane šypsotis.

— Aš seniai jūsų ieškau. Man reikia 
paklausti apie savo brolį. Kur jis gyve
na, kur vyksta, kada galvoja grįžti į

Dar Dėl Rendų Kontrolės

Vaduojantis priimtomis pro
vincialūs rendų kontrolės regu
liacijomis, kad išvengti nesusi
pratimų tarp savininkų ir nuo
mininkų, ypatingai »jei tarp jų 

:nėra bendro 
nuomininkas 
prie Rendų 
prailginimui
žinoti, kad jis apie 
oranešti savininkui.

susitarimo ir jei 
mano kreiptis 

Administratoriaus 
sutarties, reikia 

tai turi

Amelija atsargiai sėdasi ant akmens, I 
pirm to nupūtusi nuo jo dulkes, kad ne
suteptų savo tamsiai mėlyno sijono, o 
aš sėduos šalia jos tiesiai ant smėlio. 
Permatoma balta bliuskutė ir tokia pat 
balta skrybėlaitė gražiai išryškina jos 
sveikai įdegusį veidą. Ant jos krūtinės 
raudonuoja pilnažiedė rožė. Atsakyda
mas į visus jos klausimus, kartu aš smul
kiai pasakoju apie sunkų mūsų gyve
nimą “Neptūne,” nepraleisdamas.jič vie
nos smulkmenos.

— Tai baisu, kas tenka jums pergy-l 
vemti, —■ klausydama manęs, surinkai

nas, žadindamas mano geruosius jaus
mus jai. — Vargšas mano brolis!

lyg bl ūkdama tamst
ja jura

Amelija nuima nuo savo km 
ir duoda ją man, sakydama'

na
sypso nušvitusi

jus visai žuvote.

Patylėjusi

mis dienomis anksčiau .. .

—Nieko... Mano gy būtu *

kurių pa-i 
apsparnuojaslėpta mintis man

mane, ir vėl man grįžta energija ir pasi-1 
tikėjimas savimi.

Aplinkui tyla ir nė vieno žmogaus.

žioja švyturys, siųsdamas džiaugsmą 
grįžtantiems j ū r in i n kams, sveik i narna i 
pranešdamąs jiems apie- žemės artumą. 
Visas miestas skendi mirgančiose švie
sose, virš jų, praskleidusi tamsą, kabo 
matinė atošvaistė. i

Amelija darosi linksmesnė, sultingas

ką man apie teatrą ir savo, draugę, ji 
juokiasi, ir sidabrinis jos juoko triliavi- 
mas nuostabiai derinasi su tyliais jūros 
pliuškavimais.

— Mano brolis įsitikinęs, kad aš ište
kėjau už jūsų. Jis jus labai giria. Gaila, 
kad nepasiėmiau su savimi laiško: ten 
jūs paskaitytumėte apie save visą apy
saką. Tarp kitko jis praneša, kad jūs, 
gulėdamas be sąmonės, esą ištarėte ma
no vardą ir vadinote mane mylimąja. 
Ar tai tiesa? . ..

Man norisi surikti, kad visa tai tiesa, 
kad ji ir dabar man kaip saulėta pasa
ka^ bet prisipažinti tuo gėda, ir, be to, 
apmaudu, kad ji duoda tokį klausimą. 
Aš atsakau-dirbtinu šaltumu:

(Bus daugiau)

Nuomininkas, . manydamas 
kreiptis prie Administrate- , 

! riaus, turi pranešti savininkui 
registruotu laišku prieš liepos 
mėn. 31 d. Dėl prailginimo su-

i tarties, Rendų Administrato
riui aplikacija turi būti pada
ryta bėgyje rugpiūčio mėnesio.

Kitos reikalingos dėl rendų 
kontrolės informacijos:

1. Jei nuomininkas praneša 
savininkui, kad jis turi inten
ciją kreiptis rendos sutarties 
(lease) prailginimui, o paskui

I to neatlieka su rugsėjo 1 d., 
! 1951 m., tuomet savininkas gali į 
j atgauti teises prie savo namo.
Renda bile kokiam laikui po 
rugpiūčio 1 d., 1951 m., jei nė
ra bendro susitarimo, bus Ad
ministratoriaus nustatyta.

2- Jeigu namas buvo legaliai 
okupuotas balandžio 30 d., 1951 
m., o po to išrenduotas kitam 
nuomininkui,- tai renda negali 
būti didesnė kaip buvo balan
džio 30 d-., jei ne bent Adminis- 

i tratorius patvarkytų kitaip.
3. Kontrolės reguliacijos ne- 

! padengia kambarių rendos pri- 
I ratiškose stubose.

i. Rendų
! .legali prailginti metinės ren- 
. dės sutarties, kuri pasibaigia 
j arpe balandžio 30 d. ii* rug
pjūčio 1 d., 1951 m., ilgesniam 
i terminui kaip tik iki balandžio 
j 31 d., 1952 m. Savininkas ir 
i nuomininkas, tačiau, įiuosi pra
ilginimui ar atnaujinimui su
tarties bet kokiam susitarto il
gio laikotarpiui.

5 Bet koks pakėlimas ar nn-
i ’en dos A d m i n ist rato- 

nebus galioje 
rugpiūčio 1 d., 1951

miesto tarybos pirmininkas J. 
O. Asselin.

Griauna Bonaventure Stotį

Pagaliau jau pradėjo griauti 
senąją C. P. R. gelžkelio Bo
naventure Stotį. T ak v įdavimas 
šios senosios stoties — galuti
nai bus nugriauta apie rudenį 
— tuos dar vieną/ sklypą pa
lengvinimui sunkiai * užkimš
tos važiuotės. Per ’Chaboillcz 
pliaeių bus pratęsta Windsor 
gatvė iki Colborne gatves, kuri 

,duoda lengvą susisiekimą su 
Wellington gatve.

Bonaventūre gelžkelio stotis 
turi savo istoriškos reikšmės, 
šioj vietoj, 1847. m. buvo pas
tatyta nedidelė medinė stočiu- 
ke, jungimui traukinių susisie
kimui tarp Lachine ir Mon
treal — pirmoji gelžkelio lini
ja pravesta į Montreal miestą. 
O šešiasdešimts trys metai atr 
gal, 1888 m.-, buvo ši (dabar 
griaunama) raudonų plytų pa
statyta stotis. Ją pakeitė nau- 

i joji—Central Station—stotis.

Gimė
Tony ir Patsy Janušis (po| 

mergi na, Sk ru i'; i ūtč) 
džio 24 d., susilaukė
sveikos dukrelės. Motina 
.naujagimė jaučiasi gerai.

Pirmas žingsnis — užregis
truoti visus gyventojus, kurie 
namuose turi radijo imtuvus. 
Antras žingsnis bus — radijo 
programų nustatymas klausy
tojams, t. y. radijo imtuvų 
savininkai bus baudžiami už 
įjungimą valdžios nenurodytų 
programų. L. M.

—o—
BUTŲ STOKA S. PAULYJE

S. PAULO. — Vietos spau
da minėdama šio miesto įkūri
mo 397 metines pasigyrė savo 
gausiais daugiaaukščiais pas
tatais, savo įstaigomis, fabri
kais ir t.t. Tiesa, S.Paulyje į 
viršų stiebiasi nemažai didžiu
lių pastatų. Bet tai nereiškia, 
kad S. Paulyje visi gyvento
jai turi kur gyventi. Toli gra
žu ! Kaip ir visuose kapitalis
tinių kraštų didmiesčiuose, S. 
Paulo darbo žmonėms nepri
einami butai, jie gyvena susi- 
kimšę rūs^se bei tolimų už
miesčių pašiūrėse. Apie butų 
stokos problemą prasitaria ir 
oficialioji statistika. Pagal 
tą statistiką, pasakančią tik
tai dalį tiesos, S. Paulyje trū
ksta 50 tūkstančių gyvenamų
jų namų. L. M.

išnaudotojų, ir broliškai ben
dradarbiauti su visomis Tary
bų respublikonais, kas yra 
lietuvių tautai garantija nuo 
žiaurių priešų mindžiojimo ir 
naikinimo. Bendrai paėmus, 
vasario 16 buvo sujungta su 
imperialistų planais propaguo
jant tretįjį pasaulinį karą. 
Karo kurstytojams pas mus 
yra neribota laisvė; taika — 
prasižengimas. Bet tas nėra 
amžina. Diena iš dienos taikos 
šalininkų skaičius didėja. 
Ateis laikas, kada žmonišku
mas ims viršų ir visi žudikai 
sulauks Hitlerio bei Musolinio 
likimo. Girdėjęs.

NUŽUDĖ LIETUVI

S. PAULO. — Vila Anasta-

balau-J

Mirė
Gegužes 18 d., mirė Elzbieta 

Šatienė (Juškevičius), jos c....
terš

čio priemiestyje šio mėnesio 
pradžioje buvo nužudytas mū
sų tautietis Alfonsas Jankaus
kas, vedęs, 34 metų amžiaus. 
Jį nuišovė brazilietis Jose Mo-1. 
reira da Silva — pusįninkas 
judviejų turėtos mėsos par
duotuvės. Vietos policija įvy
kį aiškina taip: Jankauskas 
mėgdavęs girtauti; įvykio 
naktį grįžęs namo visai girtas 
ir pabudinęs savo pusininką; 
dėl to iškilo aštrūs ginčai, ku
rių metu Moreira da Silva 
griebęs ginklą ir dviem Šūviais 
nužudęs Jankauską. Nusikal
tėlis pasislėpė, o mūsų tautie
tis buvo užkastas Arasa kapi
nėse.

Darbas.

Krčg’ždienos namuose.

Administratorius, gegužės

mušimas 
riaus Įsakymu, 
pi rmiau 
m.

Uždrausta Sustojimas 
Ant St. Lawrence

Kad išvengti didelio susikim
šimo ir kad palengvinti mašinų 

’ir gatvekarių judėjimą, polici
jos Įsakymu uždrausta statyti 
automobilius X ant St. Law

avenue 
laiku, 

va k.
ir Craig street, 
nuo

ant St.
tarp Pine 

dienos 
ryto iki 7 vai.

Priimta Paryžiaus 
Užkvietimas

z u

u z-

kryžius, didžiausias francū- 
kalba kalbantis pasaulyj 

stas, šiemet, liepos 8 d., 
> 2,000-čių metų sukaktu-, 

ves. Ta proga,, prisiuntė
kvietimą antro pasaulyj di
džiausio francūzų kalba kal
bančio miesto, MontreaJ, majo
rui, prašant jį dalyvauti minė
jose sukaktuvėse.

Majoras C.- lįoude pranešė, 
kad jis negalįs vykti, bet už
kvietimas priimtas ir jo vietoj 
vyks Montreeala atstovauti I i

duk-jvo ]<aro propaganda,

Miestui 309 Metai
Mcntrealo miestas šiemet 

mėnesyj švenčia savo 
309-nių metų sukaktuves. Mie
sto atsiradimas prasidėjo nuo 
1642 metų gegužes mėnesį,

—o— 
VASARIO 16-ji

S. PAULO. — Lietuviškieji 
fašistai labai iš anksto varė 
propagandą ir priruošė prog
ramą vasario 16 minėjimui. 
Minėjimo programos ašis bu- 

ne tik
oficialioje, bet ir meninėje da
lyje. Nęra tikslo daug kalbėti, 
užteks paminėti keletą kalbos 
posmų, kad pažinus minėjimo 
dvasią. Inž. Bačelis savo ilgoje 
kalboje karštai agitavo už ka- 

rą,šaukdamas: “Būkime pasi
ruošę bile valandą stoti į fi-

Vancouver, Canada

kuomet de Maisonneuve ir jOiZjnę kovą prieš raudonuosius 
vadovaujama kuopelė kitų gy-. tironus 1” Iškėlė į padanges 

agresiją prieš Korėjos respub
liką, kaipo krikščioniškosios 
civilizacijos pavyzdį. Pažymė
tina dar kitas kalbėtojas M. 
Dantas, Lietuvių Sąjungos 
Brazilijoje pirmininkas, kuris 
pabrėžė: “Mums nereikia Lie
tuvos nuo marių iki marių, 
mes norime mažos Lietuvos 
be Sibiro ir be vokiečių kon
centracijos stovyklų ! 
kia, nereikia 
to su uostu, 
kvėpavimo 
nei istorinės
— tautos širdies, bet mažytės, 
tokios kokia fašistai 
Be Sibiro ir vokiečių 
tracijos stovyklų, su 
Lietuvos kalėjimais

vadovaujama kuopelė kitų gy
ventojų čia paupyj apsigyvo
no.

Nuo to laikę pradėjo kurtis 
miestas ir štai per tris šimtus 
biskį su viršum metų, išaugo i 
didžiausį, savo pločiu, Kanados 
miestą. Turi gerokai virš vieno 
milijono gyventojų. J.

RADIJO IMTUVŲ 
REGISTRACIJA

S. PAULO. — Pašto ir 
legrafo valdyba pranešė, kad !
ten kur nėra išnešiojamas paš-

te- i

Reiš-
Klaipėdos kraš- 
kas yra tautos 

plaučiai į jūrą, 
sostinės Vilniaus

tas, patys gyventojai privalo 
atvykti ir užregistruoti savo 
radijo imtuvus. Kur išnešioja
mas paštas, ten 
atlieka pašto 
tarnautojai.
imtuvų savininkams užregis
truoti nustatytas terminas: 
iki kovo 31 dienos. ' Pasibai
gus šiam terminui, imtuvų’ sa
vininkai, neatlikę šios prievo-

kam avo. 
koncen- 

pilnais 
darbo

žmonių, su Kauno fortais, du
jų kameromis ir Varnių kon- 

stovyklomis.- Tai
registraciją 

bei telegrafo
Patiems radijo ; cen^ ac’jOS

is j tokios Lietuvos ponai trokšta.
i Bet lietuviai mylintieji savo’ 
tėvynę nori tokios Lietuvos, 
kokia yra šiandien: su Vil
niumi iy Klaipėdos kraštu, be/

Apsigynimo sekretorius gen. George Marshall šne
kasi su Iowa senatoriumi Bourke Hickenlooperiu. Pa
veikslas imtas tuo laiku, kai generolas liudijo Senato 
komisijoje prieš gen. MacArthurą.
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CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

!. modemišką 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

Lietuvių Literatūros Draugi
jos 126 kuopos mėnesinis su
sirinkimas praėjo labai gyvai. 
Nors daugelis mūsų veiklių 
narių dirba toli miškuose, kiti 
užima didesnę organizacinio 
darbo dalį. Susirinkime buvo 
pranešta, kad ant populiarios 
gegužinėms vietos Lulu saloje 
jau gavome vietą savo vasari
niams parengimams dėl para
mos Liaudies Balsui. Mūsų 
gegužinės įvyks liepOs 29 ir 
rugsėjo 2. Toliaus gyvenantie
ji lietuviai malonėkite atvykti 
į nors vieną aukščiau minėtų 
parengimų.

Buvo taipgi nutarta parem
ti mūsų brolių pažangius dien
raščius Jungtinėse Valstijose, 
Vilnį ir Laisvę, ir paaukoti į 
LLD knygų fondą. Keliolika 
narių suaukojo į fondą $13.75 
ir dėl Laisvės $9.00, o Vilnis 
užprenumeruota iš iždo. A. G.

Jei jūsų draugijai, klu
bui ar chorui reikia kokių 
stambesnių spausdinių: 
konstitucijų, mokesčių kny
gelių ar kitko, — nesibaidy-1 
kite, kad daug kainuos, pir
ma pasitarkite su Laisves 
spaustuve.

Naujosios Anglijos Keturiųi Apskričiu — Didysis

Dllf n
Bengia aldld, meno sąjungos, lds apskritys

IR MOTERŲ KLUBŲ SĄRYŠIS

(AS
Sekmadienį Birželio 10 June, ■ 1951

. GEDEMINO KLUBO- PARKE
HAVERHILL IR BRADFORD, MASS.

Gera Orkestrą gros šokiai prasidės 1-mą vai.
lietuviškus ir angliškus po pietų ir tęsis iki

Ra valkus šokiams • vėlai vakare
šis piknikas bus nepaprastas. Jį rengia patys branduoliai mūsų organizacijų ir jis 

bus visos apylinkės piknikas, čia rasite daug savo draugų ir pažįstamų, taipgi įsi
gysite ir naujų pažinčių. Tad visi stenkitės būti čia, gražiai pasilinksminti ir pasi
vaišinti skaniais valgiais ir gėrmas.

BUS PUIKI DAINŲ PROGRAMA, KURIĄ DUOS MŪSŲ MENININKAI.
D. M. ŠOLOMSKAS, vienas iš Laisvės redaktorių, sakys, prakalbą

Senus ir jaunus, iš visos apylinkės, nuoširdžiai kviečiame į šį gražų pikniką.
4-RIŲ APSKRIČIŲ KOMITETAS

KELRODIS: Važiuodami klauskite Bradford;. Mass. Salem St. pavažiavę, po dešinei matysi
te pikniko plakatą ir čia važiuokite tiesiai į parką.



Masiniai palydėjo 
policijos nušautą 

negrą Fields
Brownsvilles gyventojai, 

negrai ir baltieji, tūkstančiais 
atvyko išlydėti policijos nu
šautą-. Henry Fields, lig to lai
ko buvusj nąžyrųų, veik nie
kam nežinomą negrą krautu
vės darbininką.

Fields tapo nušautas gegu
žės 26-tą ant Osborn Street, 
Brooklyno dalyje, žinomoje 
kaipo Brownsville. Nušautas 
,po kokios menkos auto ne
laimės: Jį nušovė policistas 
Samuel Appelbaum.

Praėjusį antradienį prie 
Kings Funeral Parlor susirin
ko apie 2,000 negrų ir baltų
jų- atšfeveikinti' be laiko išva
rytą iš< gyvenimo nekaltą jau
ną žmogų. Palydėjime į Mt. 
Ollie Baptist bažnyčią proce
sijoje'pamažu važiavo 50 ma
šinų ir maršavo. 200 pėsčių. 
Masės kitų žmonių, sužinoju
sių, kas čia per eisena, būria
vosi ant šaligatvių, didžia rim
timi praleisdami liūdną proce
siją. ' \ ( /

Bažnyčiojp ‘ apeigos buvd 
tiktai religinės, vienok išgirdę 
atitinkamus padėčiai švent
raščio žodžius žmonės atsi- 
liepdinejo pritarimu^ Bažny
čioje galėjo sutilpti tiktai 
1,000 palydovų. Tačiau visi 
buvo leisti praeiti atsisveikin
ti.

Išvežtas palaidoti ,į Bam
berg, S. Carolina, iš kur jisai 
buvo atvykęs prieš trejetą 
metų. Liko žmona, keturi ma
ži vaikučiai, tėvas, sesuo, šei
mos paramai ir vedimui bylos 
už teisėtumą ir atpildą šei
mai yra susidūręs komitetas 
ir ’šermenyse atsilankiusieji 
tam tikslui jau sudėjo šiek 
tiek •aukų. Komitetas jau turi 
daug paprašytų liūdymų, ku
riais- remiantis ves ’teisminę 
bylą. ' • ' '

• 'Darbininkais' ir biednuome- 
ne 'tirštai 'apgyventa Browns- 
viHSj su >dfdelėrh'lš ‘ grupėmis 
hegrp ir žydų j hidsiniu protes
tu prieš'nužudymą 'Fields pa
rodė,-jog ten nėtolėtūds dis
kriminacijos’ persekiojimų ir 
žudymų tautinės' mažumos 
žmonių.' Tai bent dalinai nu
plauna nuo mūsų tautos dėmę, 
kurią užtraukia nušovimas 
Fields’© ir kitų nekaltų juodo
sios rasės žmonių. Masiniai 
veiksmai rodo, kad sugadinti 
yra ne-mūšų žmonės, ne visuo
menė, bet esamoji santvarka, 
jos Vykdytojai. T-as.

Mokytoją byla jau 
pasiekė Albany

Mokytojų Unija New Yor
ke įteikė valstijiniam švieti
mo komisijonieriui Lewis A. 
Wilson peticiją, kurioje pra
šo jo, kad jis paskelbtų New 
Yorko miestinės švietimo Ta
rybos naująjį įsaką mokyto
jams nelegališku.

Naujasis įsakas liepia mo
kytojams eiti šalutines nuo 
mokymo pareigas. Nepaklau
siusiems grąsina atstatymu iš 
mokytojo pareigų. Mokytojų 
Unija ir kitos mokytojų pro
fesinės- sąjungos pareiškė, jog 
tai prilygsta verstinam darbui.

šiuo tarpu pasipriešinimą 
verstinam darbui unijos reiš
kia kreipimusi į aukštesnes 
valdines švietimo įstaigas. 
Kai kurios grupės jau kreipė
si teisman. Ir visos bendrai 
svarsto, kokių žingsnių imtis 
ateityje, jeigu pralaimėtų į- 
staigose ir teismuose.

Kolegijos studentai 
balsavo už taiką

New Yorko City College 
studentai įvykdė balsavimą 
kelių klausimų, kurie liečia 
taiką. Tarpe tų buvo:

“Ar pritariate deryboms 
užbaigti Korėjoje karą tuo
jau?” Balsavo “Yes” 81 pro
centas, 16 procentų balsavo 
“No”, 3 susilaikė, sakėsi ne- 
apsisprendusiais.

J klausimą ar atginklavi- 
mas Vokietijos padėtų taikai, 
67 procentai atsakė, kad ne
padėtų,' kiti 25 procentai at
sakė, kad padėtų, o 8 procen
tai sakėsi dar nenusprendę.

Balsavusieji klausimą ar 
verstinas militariškas mušt- t ;
ras padės išvengti karo 51 
procentas atsakė, kad nepa
dės, ,41 procentas/balsavo p'a- 

. dėsiant, o .8 proc. sakėsi dar 
nenusistątę, savo nuomonės. '

Didžiuma studentų balsavo, 
kad uždraudimas atominės 
bombos neišsaugotų pasau
lio nuo trečiojo karo, jeigu 
nebus imtasi ir kitų priemo
nių taikai išsaugoti.

LDS 200 kp. pranešimas 
ir pakvietimas

Ateinantį ketvirtadienį, bir
želio 7 dieną, 8 vai. vakaro, 
Kultūrinio Centro patalpose 
įvyks 200 kuopos susirinki
mas, kuriame privalome visi 
dalyvauti. Kai kurie esame 
net po keletą mėnesių duok
lių nemokėję. Būtinai reikia 
rimtai apie tai prisiminti, nes 
galim būti suspenduoti. Rei
kia duokles apmokėti bei su
manymus duoti, ar nuspręsti 
ką nors naujo.

Dar labai svarbu tai, kad 
bus rodomos dvi filmos apie 
vėžio ligą. Stengkimės būti
nai pamatyti, nes mes žino
me, esame patyrę, kaip žmo
nės kovoja su ta baisia liga, 
kuri tūkstančius žmonių be 
laiko užmigdo amžinai.

Kad staiga užmigdytų, tai 
dar nebūtų ,taip baisu. Tačiau 
niekas nenori mirti. Visi, nors 
ir sunkiai versdamiesi, kažko
dėl trokšta gyventi ilgiau, 
daugiau džiaugtis pasaulyje. 
Bet kada neapsakomuose
skausmuose turi kęsti, ir dar 
nujausdamas, kad mažai vil
ties turi išlaikyti, tai baisu. 
Tokiu būdu turime geriau, 
plačiau susipažinti, kaip sau
gotis, kad mūsų organizmas 
nenusilptų iki tokio laipsnio, 
kuriame įkimba ta kančia.

LDS 200 kuopa- praėjusia
me susirinkime nusprendė pa
kviesti filmų demonstrantus ir 
supažindinti mūsų narius, 
taip pat bendrai ir visus žmo
nes, kuriems įdomu apsaugo
ti save ir savo šeimyną.

Tai nepamirškite, gerbia
mieji, tą progą, kuri bus duo
dama veltui.

Republikonai svarsto 
savo kandidahis

Mėgstantiems skaityti
Brooklyno biblioteka (kny

gynas) skelbia, kad. norintie
ji praleisti atostogas skaitant 
gali vienu sykiu skolintis iki"' 
10 pasirinktų knygų net ketu
rių mėnesių laikotarpiui. s
• 1

Filmos-Teatrai
<______

New Yorko Paramount te- 
berodoma “Sealed Cargo” ir 
scenoje vaidinami tie patys

CARNEGIE POP. KONCERTAI
Puiki muzika! Puikūs artistai!

N. Y. PHltHARMONIC-SIMFONIJA
SAtadienj. i Birželio ' 2:' Gershwin ’Naktis 
MURIEL RAHN, "Carmen Joijes" žvaikždė
Pirm. BIjJ. 4: "TAMBURITZANS"

Slovėnų Liaudies. Ansamblis • <
Antrad. BlrŽ. 5: FERRUCIO BURCO

■12-ihetlnin .Raias kdrtduktoritm
Treč. BirŽ, .6: Viennese Naktis

MIKLQS CAFNI, vengras tenoras
Pėnkt.- BlH( 18; -Lbtyijųr Amerikos Fiesta 

TITO GUI/,AR. meksikietis tenoras
fiėSt. BlrŽ. 9 r Tchaikdvsky Naktis ’ 

TAMARA j BERING.. soprano • ir, 
Populiarės Kainos — Atdaras bilietų ofisas
CARNEGIE HALL, 7 Ave. ir 57 St. 

,• n, . .... . i ...... Į < --------- ------ .
' 1 —r." ■ ■  -------- '—i-----i------------

DABAR RODOMA.

GARBE, KURIA BUVO ROMA... 
didžiausiame ir sensacingame 
Jos Ištvirkime!

Galingai dramatiška ir 
teisinga istorija apie 
ankstyvųjų krikščionių 
kovas gyvybiniai parodoma!

“FABIOLA”
žvaigždžiuoja

MICHELE MORGAN 
HENRI VIDAt

MICHEL SIMON

! VICTORIA
BROADWAY PRIE 46TH ST.

Susirinkimas prasidės 8 vai. 
Nariai būkite laiku, nes daug 
kas yra* aptarti. O svečiai ga
lite biskį pavėluoti, nes fil
mos bus rodomos 8:30 vakaro.

Be to, 200 kuopa ruošia iš
kilą laivu į Indian Point bir
želio 24 dieną. Taigi, kas nori 
ta gražia kelione pasigėrėti, 
tai susirinkime galėsite užsi
sakyti sau vietas.

Ir jei kas norės prisidėti 
prie jaunųjų grupės eiti į te
atrą ant Broadway, pamatyti 
muzikalų veikalą, taipgi čia 
galėsite nusipirkti ar užsisa
kyti bilietus pas Ruth Bell ir 
Aldaną Katinienę, nes jos tuo 
rūpinasi.

Dar primenu visiems, kurie 
galite, paskirti ateinančio ket
virtadienio vakarą atsilankyti 
pas jaunuolius, kurie visokiais 
būdais rūpinasi dėl žmonių 
gerovės.
' Tiesa, pas 200 kp. narius / 
priimta po susirinkimo turėti 
pares. Tikrai pralaimėjo, kas 
neatėjo į praėjusį susirinkimą,
nes Ruth Bell ii* B. Malin pui
kiai pavaišino: Ruth skanių 
užkandžių prirengė, o B. Ma
lin — gėrimo. Negana to, kad 
prie stalo uliavojom, dar bu
vome B. M. apdovanotos su 
importuotais iš Danijos skanu
mynais. Tai mątote, kiek pra
laimėjote !

Sekantį kartą suruošti vai
šes pasižadėjo Amelia ir Elo
na. Reikia tikėtis, kad jos ką 
nors skanaus pagamins. Tai
gi, kviečiame visus ir, kas no
rėsite vaišėse dalyvauti, nepa
mirškite atsinešti 25 c.

Iki pasimatymo!
Kuopos korespondentė. 

------------- i----------------------

Motery Klubas turės 
busu ekskursiją

Užbaigus žiemos sezoną, 
vietos Moterų Klubo nares 
paskutiniame susirinkime nu
sitarė kartu su šeimomis ir 
draugais vykti aplankyti ve- 
liomes Roosevelto antkapį ir 
jo paliktąją gyvenimo buvei
nę Hyde Park, N. Y. Ekskur
sija bus 16 d. birželio, tai bus 
šeštadienis. Busas išeis New 
Yorke iš 41 St. stoties 10 vai. 
ryte, grįš apie 8 vakaro. Ke

lionė į abi pusi (round trip) 
$2.50. Norinticm vykti vietą 
reikia užsisakyti iš anksto pas 
valdybos nares arba patelefo- 
nuokit Ev. 4-2223.

Dėl užkandžių : norintieji 
gali pasiimti su savim iš na
mų 'ir gražioje pauksnėje pa
sivaišinti, arba galės pavaĮgy
ti restaurane.

Kviečia Valdyba.

aktai.

Radio City Music Hali vaiz
duojanti velionį dainininką 
filmą “The Great Cąruso” tei
kia didžio pasitenkinimo my
lintiems dainas. Scenoje spek
taklis vaizduoja povandeninės 
gyvijos gyvenimą.

’ Rivoli Teatre rodoma filmą 
“Smugglers Island.”

Roxy Teatre tebepasilieka 
linksmoji' technispalvinė “On 
the Riviera.” Ir yra asmenų 
veiksmai scenoje.

Stanley Teatre rodoma “The 
Roosevelt Story” pavaizduoja 
ir mūsų visą politinį ir visuo
menes' gyvenimą pastaruoju 
pusšimčiu metų. Ir rodo tary
binę “Admiral Nakhimov.”

Victoria Teatre dabar rodo 
iš senovės romėnų gyvenimo 
imtą “Fabiola,” gaminta Itali
joje, bet kalbama angliškai.

Carnegie Hall prasidėjo po
puliarių koncertų — Carnegie 
Pops — sezonas. Juose tiki
masi vietinių ir svečių dainos 
ir muzikos artistų.

Birželio 5-tos vakarą, ant
radienį, New- Yorko. Philhar: 
moniška'm Simfonijos Orkest
rui vadovaus 12-kos metų ber
niukas Ferrucio Burco, sve
čias iš Italijbs.

Atžymėjo lietuviu 
veteranų žygį

Populiarus dienraštis The 
Daily Compass savo paveiks
lų sekcijoje Atsiminimų Die
nos laidoje įdėjo gražų 
AMVETS Lietuvių Ameriko
nų Posto paveikslą proga jų 
nuvykimo į Šv. Jono kapines 
padėti vainikus prie praėju
siojo karo veteranų kapų.

Lietuvių Posto valdyba ir 
grupė narių aplankė visus 
jiems žinomus šioje apylinkė
je esančius^ to karo veteranų 
kapus. Laukiame, ‘kad kores
pondentai, kurie keliavo sykiu 
su kapų lankytojais, parašy
tų plačiau apie tą gražų Lie
tuvių Posto žygį.

Užmušė žydų veikėją
New Yorko Greenwich Vil

lage srityje gegužės 25-tos 
priešaušrį atrastas' kruvinas 
savo .automobiliu j e William 
Wolfe, YM/HA viršininkas. 
Nuvežus į ligoninę, jį apraj- 
šiojo ir leido vykti namo. Ta
čiau jo padėtis pablogėjo ir 
tapo iš naujo nuvežtas į ligo
ninę, .kur jis ir mirė.

Menama, kad jisai buvęs 
užpultas ir sužalotas norėju
sių jį apiplėšti ir gal apiplėšu
sių. Wolfe grįžęs iš Newar- 
ko, kur jis lankėsi organiza
cijos reikalais.

ŠYPSENOS
Motina: “Vaikeli, teta 

Barbora tave nebučiuos, 
kai tavo toks murzinas vei
das.”

Sūnus: “Aš todėl ir apsi- 
murzinau, kad ji mane ne
bučiuotų.”

CIO vice-prezidentas Al
lan S. Haywood paaria 
Atstovų Buto bankinei 
komisijai pažeboti pelna- 
grobius: Girdi, įvairios 
kompanijos iš šio karo 
Korėjoje daro bilijonus 
dolerių. Amerikos žmo
nės ilgai tokios padėties 
negalėsią pakęsti.

Artėjant miesto politinių 
partijų viršininkų ir kandida
tų į valdininkus nominacijoms 
(primaries) buvo susirinkę 
New Yorko apskrities repub- 
likonų lyderiai svarstyti, ką 
statys į Miesto Tarybos prezi- 
dęntą ateinančiais rinkimais 
šį rudenį.

Republikonai savo posėdyje 
diskusavo 14-kos asmenų kan
didatūrą. Bet neprisiminė nei 
vieno žinomų dviejų žymiau
siųjų. žymiausiais, žinomais 
bent kuo geru pasitarnavusiais 
žmonėmis yra dabartinis 
(vienintelis ropnblikonas ta
ryboje) kaunsilmanas Stanley 
Isaacs ir Mnivęs LaGuardijos 
laikais tarybos prezidentu 
Newbold Morris.

Skalbiamoji pagavo 
kūdikio rankutę

Mano kaiminka. senyva mo- i 
toris, einanti svetimiems pri
daboti vaikus. praėjusi pir
madienį išėjo iš savo buto gai
liai raudodama. Paklausta, Į 
kas atsitiko, ji pasiskundė:

i
Saugojant mažameti vaiku-j 

tį ir sykiu mašina skalbiant] 
drabužius, jai prireikėjo nu- I 

•Į 
eiti išvietei!, Už kelių sekun- j 
du kūdikis sukliko. Išbėgusi, Į 
pamatė kūdikio rankutę ma- i 
žinoję. Jinai taip persigando, i 

kad veik apstulbo. Tik už ke
lių momentų atsipeikėjusi ir 
neturėjusi spėkų sugalvoti, 
kaip mašiną sustabdyti.

Jinai gal iš anksto nebuvo 
pagalvojusi, kas daryti nelai
mės nuotikyje. O gal išgąstis 
neleido atsiminti? Ji nesuma
nė, kad išjungimas elektros 
laido — greičiausias būdas j 
sustabdyti bile kurį elektriš
ką įrankį.

Kūdikiui rankute . sutriuš
kinta, “visai nukabusi,” vai
tojo pasikukčiodama buvusi 
k ū d i k i o pri ž i ū reto j a.

—o—
Jeigu kūdikiams, ir vyres

niesiems mažamečiams būtų 
užlaikomos visuomeniškos pri- 
žiūrėtuvės, tokjų baisių nelai
mių neįvyktų. Joks butas su 
šaunamais, aštriais, karštais 
ar mechaniškais įrengimais 
nėra saugus mažamečiams be 
nuolatinės įgudusios juos sau
goti akies. Net mylinčiausioji 
motina' negali pati viena iš
galėti kūdikį sekioti akimis 
dieną ir naktį. Atsiranda rei
kalas valandžiukei pasitrauk
ti, įvyksta nelaimė. W-tė.

Gaisras apžalojo rekordų 
gaminimo šapą 45-11 Davis 
Ave., Long Island City.

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

Teisėjas pasmerkė 
negrams daromas v

skriaudas
Teisėjas Hubert T. Delany 

pareiškė, jog negrų liaudis il
giau netoleruos policijos bru
tal išk ūmo. Jis sakė:

“Jeigu mes Harleme bran
giname savo laisvę, mes su
prasime, jog jau laikas vi
siem? Harlemo žmonėms in
formuoti policijos departmen
ts ir mūsų miesto tėvus, kad 
mes ilgiau nekentėsime poli
cijos brutališkumo.”

HELP WANTED 
REIKALAVIMAI

REIKALINGI DARBININKAI 
HELP WANTED—FEMALE

1 Reikalinga namų darbininku šei
mai iŠ 4, mechaniški įrankiai/f dar
bui. Atskiras kambarys su ladio. 
reikalingas paliudijimas. Telefonas 
ROchville Centre 6-4741.

(107-9)

Teisėjas turėjo tam savo 
pareiškimui aiškiai įmatomą 
ir žinomą priežastį. Praėjusį 
penktadienį jo paties giminai
tis William M. Delany, taksi- 
ko vairuotojas buvęs užpul
tas.

Jaunasis Delany. vaikystėje 
buvęs paralyžiaus ištiktas, da
linai paliegęs, vėlai naktį <su 
žmona ii- draugu kalbėjęsi 
ant laiptukų prie savo namų. 
Atvažiavę trys policistai liepę 
jiems iš ten nešdintis. Delany 
atsakęs, kad jis nemato rei
kalo bent kur iš ten šalintis, 
neš' randasi prie savo namų. 
Kaip sakoma skunde prieš po
liciją. policistai jį iškolioję, 
apmušę ir apspardė, sužeidė 
.jam veidą. Dar areštavo ir įsa
ke stoti teisman. Jį apkaltinę, 
būk jisai užpuolęs policiją.

GARSINKITE LAISVeJ!

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y. . i

Tel. EVergreen 7-6868
Valandos:

/
9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

PARDAVIMAI
Parsiduoda namas su saliūnu, ar

ba tik vienas saliūnas. Saliūno ilgų 
motų gerai išdirbtas biznis. Kreip
kitės: 406 So. 3rd St. ir Union Avė., 
kampas, Brooklyn 11, N. Y.

107-108)

RANDAVOJIMAI
PASIRANDUOJA KAMBARYS
Geras, apšildomas ir su šiltu van

deniu pavieniam asmeniui, geroj 
vietoj, pasiranduoja rūmas (kamba
rys). Susisiekimas elevateriais ir 
šubve labai parankus. Kreipkitės: 
105 Sb. 3rd St. (Williamsburg), ; 
Brooklyn, N. Y. (106-8)

PAIEŠKOJIMAS
Pajieškau lietuvio barberio, dirbti 

ir prižiūrėti barbernę. Savaitinė 
mokestis pagal sutartį. Vieta iš
dirbta per 25 metus. Noriu padėti 
lietuvį į labai gerą vietą, turės ge
rą gyvenimą. Mane galima matyti 
bile dieną. Vėliau,, jei norėtų, tai 
galėtų pirkti tą biznį. Reikia turėti 
Connecticut valstijos barbelia lai^- 
nius.

FRANK'S BARBER SHOP 
88 Kelsey St., New Britain, Conn.

________ (101-1

PRANEŠIMAI

Matthew A.
BUYUS

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St. 
* Newark 5, N. J.

MArlcet 2-5172

KOZAMTNTJO.TAM AKIS 
RAAOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Optometrists 
394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

3

RIDGEWOOD, N. R.
LDS 103 kp. susirinkimas įvyks 

antradienį, birželio (June) 5 d., 8 v. 
vak., Shapolo ir Vaiginio salėje, 147 
Thames St., Brooklyn, N. Y. Skait. 
lingai dalyvaukite šiame susirinki
me ir pasižiūrėkite j savo knygelę, 
gal jau užsivilkę mokestys. Užsimo
kėkite šį mėnesį, nes liepos mėn. su
sirinkimo nelaikysim. — P. Babars- 
kas, prot. sekp. (108-9)

MONTELLO, MASS.
Lietuvių Literatūros Draugijos 6 

kp. mėnesinis ' susirinkimas įvyks 
pirmadienį, birželio 4 d., Lietuvių 
Tautiško Namo kombariuose, kaip 
7:30 vai.' vakare. Visi nariaia prašo
mi dalyvauti susirinkime, nes yra 
daug svarbių reikalų, kuriuos turė
sim apsvarstyti: kaip tai, Laisvės 
piknikas .kuris įvyks July 1 d., 
Maynard, Mass., ir kiti reikalai. — 
Fin. rast. Geo. Shimaitis. Y

(707-8)

BROOKLYN, N. Y. »
LDS 1 kuopos susirinkimaA įvyks 

antradienį, birželio 5 d., A. L. P. 
Klubo svetainėj, 280 Union Avė., 
Brooklyn, N. Y. Pradžia 7:30 v. vak.

Visi j nariai įsitėmykite: Kadangi 
pirmą dieną gegužės labai mažai 
narių pasimokėjo, tai apsižiūrėkite, 
kad nesusispenduotumėt. — Prot. 
Sekretorius. (107-9)

TONY’S A.
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

*■ Savininkas
306 UNION AVENUE

Gerai Patyrę Barberiai

Petras Kapiskas
PALAIKO * L

BAR & GRILL C

DEGTINĖS, VYNAI 
IR ALUS

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 4-8174

REPUBLIC BAR & (.Bil l,
Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

_ LIKERIO, VYNO ar ALAUS

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

Kampas Unfon Avė. ir Hooper Street. .

6 pusi.—Laisve (Liberty)-Šeštadien.2 Birželio-June 2, 1951




