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tosios. Mūsų dienraščiui tai 
bus svarbus savaitgalis. J vyks 
net du piknikai—vienas Broo- 
klyne, kitas Montelloje.

• Laukia ju visi Laisvės pat
riotai. Bet vien tik laukimu ju 
nepadarysime tirštais ir ge
rais. Dabar svarbiausia prob
lema piknikus gerai išgarsinti 
ir daug iš anksto tik ietį: par-
d ucti.

Paskui seka susimobiliz.avi- 
mas važiavimui į piknikus. Ir 
tas stebėtinai daug reiškia 
pikniku pasisekimui.

Jau dabar apie tai kalbėki
me ir planuokime. Visuomet 
gerų pasekmių turi važiavi
mas b ūsais.

X —o—
Ir vėl savo reakciniais dar

ais išgarsėjo senatorius Me 
Carran. Tas piktas sutvėrimas 
iškepė naują bilių, kurį Kong
resas jau priėmė. Tai bilius 
dar dėl didesnio ateivybės su
varžymo ir svetingi m iii pa
spaudimo.

Sveturgimiams Ginti Komi
tetas ragina visus raginti pre
zidentą Trumaną šitą McCar- 
ran bilių vetuoti (atmesti). 
Paskui reikia spirti kongres- 
manus, kad jie prezidento ve
to palaikytų.

—o—
Aną dieną vienas komerci

nės spaudos korespondentas 
apskaičiavo, ką Amerikai da- 

, ve Italijos de Gasperi klerika
lams ^įšerti Marshall Plano 
doleri!?/, kurių buvo daug, 

pusantro bilijono.
O davė absoliutiškai nieko, 

tik dar Italijos darbo žmones 
nustatė prieš Ameriką. Tai pa
rodė, pasak minėto korespon
dento, paskutiniai vietiniai 
rinkimai.

—o—
Štai jums Įrodymas dainos 

galybės. Gerai, smarkiai, ma
siniai dainuoti darbininkiškas 
dainas jau uždrausta karo be
laisviams ant Koje salos. Už
draudė mūsų vyriausybė.

Tai naujas ir negirdėtas A- 
merikai “pavojus” — pavo
jus jos “saugumui” Jr “gar
bei”. Taip svietui aiškina mū
sų generolai.

—o—
Mes sakėme, kad lietuviškų 

Hitlerio pastumdėlių niekas 
n^ęalės paslėpei jokiam maiše, 
ypač kai jų yra nemažai. Lai- 

bėgant jie vienas kitą iŠ 
kels aikštėn.

Tas procesas jau prasideda.
Aną dieną vienas kryžiokas 

priminė, kad prof. Biržiška 
gražiai patarnavęs hitlerinin
kams karo metu. Jį esą gali
ma skaityti kolaborantu.

Dabar Biržiškos šalininkai 
atsimoka tuomi pačiu. Jie pa-* 
rodo, kad iš visų. mandriau- 
sias ir pikčiausias Hitlerio ko
laborantas buvo dabar kleri
kalų į padangę keliamas, di- 

, delis štilas VLIKe, mums jau 
gerai girdėtas J. Brazaitis 
(J. Ambrazevičius). Pasirodo, 
kad tas niekšas tiesiog piršte 
piršo Hitleriui net šimtą tūks
tančių Lietuvos jaunuolių ka
rui prieš Ameriką ir Tarybų 
Sąjungą.

—o—
Tegul kalba jie patys. Pra

šau :
“Sakysime, tyčiomis, kad 

prof. M. Biržiška norėjęs pa
dėti vokiečiams ir du kartu 
norėjęs pasiūlyti Lietuvos jau
nimui stoti į kariuomenę na- 
ciajnns padėti kariauti prieš 

.Tik, deja, mes nežino- 
mdįjo raštų ir demaršų ta 
kryptimi pas vokiečius. Tuo 
t^rpu Laik. Vyriausybės mi- 
nisterio pirmininko pareigas 
ėjusia p. J. Ambrazevičius- 
Brazaitis (tas pats, kuris da
bar krikdemų keliams j būsi-

Eisenhoweris jau 
be jokios kaukės

•' *

Stoja prieš teisingą samdymą, sveikatos ir 
senatvės apdraudą, prieš sociales reformas
Abilene, Kan.—Generolas 

E i s. e n h o w e r i s pareiškė 
spaudos konferencijoje, kad 
jis stoja prieš sveikatos ap
draudą, prieš padidintas se
natvės pensijas, prieš val
džios paramą mokykloms 
ir prieš eilę kitų socialių re
formų. Jo pareiškimuose 
aiškiai iškelta, kad vidinė
je politikoje nėra pastebi
mo skirtumo tarp jo ir ul
tra - reakcinių republikonų 
iš Tafto stovyklos. Jis taip
gi .aiškiai pasisakė prieš 
teisingos samdos įstatymą, 
tokiu būdu atsistodamas 
rasistų pusėje.

Komentatoriai pažymi, 
kad savo programos išdės- 
tvmu Eisenhoweris nusiė
mė liberalizmo kauke ir ga-

Reikalauja uždrausti 
bakteriologinį karą

Washingtonas. — 41-nas 
žymus. Amerikos mokslinin
kas, rašytojas ir' diploma
tas pasirašė po reikalavimu 
uždrausti bakteriologinį ką
rą. Pasirašiusiu tarne ran
dasi profesorius Theodor 
Roseberry, buvęs praeito 
karo metu Armijos bakteri
ologinio skyriaus, viršinin
kas.

Kiti pasirašiusieji yra 
profesorius W. E. B. Du- 
Bois, buvęs Virgin salų gu
bernatorius profesorius Lo
vett, Paul Robesonas ir eilė 
kitu, v

Pabrėžiama, kad buvusio 
armijos bakteriologinio 
eksperto pasirašymas ypa
tingai svarbus, nes jis ge
riausiai informuotas apie 
tai, ant kiek šio krašto ka
rinės pajėgos planuoja var
toti ar vartoja bakteriologi
nius ginklus.

Central City. — Anti-uni- 
jiniai chuliganai išsprogdi
no angliakasių organizato
riaus L. Martino automo
bilį.

mos Lietuvos ministerius pir
mininkus), turėjo tiek daug 
politinio “autoriteto’-’ ir “to
liaregiškumo”, jog 1941 me
tais vokiečiams pražygiavus 
Lietuvos žemes, oficialiai pri
sistatė to sektoriaus vokiečių 
kariuomenės vadui ir pasiūlė 
100,000 Lietuvos vyrų padėti 
vokiečių kariuomenei rytų 
fronte. Ir viena laimė, kad tuo 
metu išdidūs ir savimi pasiti
kintieji vokiečiai tada tą be
protišką jo pasiūlymą atme
tė. Kntaip mūsų kareivių kau
kai jau seniai būtų puvę kur 
nors aplink Ilmenio ežerą.

“J. Brazaitis tokį siūlymą 
padarė liudininkų akivaizdo
je, be abejo, norėdamas užsi
tikrinti iš vokiečių Laik. Vy
riausybės pripažinimą. Nežiū
rint tokio “toliaregiškumo”, 
jis vėliau- tremtyje savo par
tiečių buvo įvairuotas į V liko 
“užsienio reikalų tarnybos val
dytojus”.

(Vienybė, geg. 30 d.) ’

lotinai atsistojo kraštuti
nės republikoniškos reakci
jos pusėje. Jo pareiškimai' 
apie F. E. P. C. ir supran
tami kaip “tilto nutiesi
mas.” link diksikratu, ku- 
rių pagalbą jis norėtų gauti.

Eisenhoweris taipgi pir
mu kartu padarė aiškų pa
reiškimą apie . Tafto - Hart
ley įstatymą: jis stoja už 
jo palaikymą, nors “su 
tam tikromis pataisomis.” 
(Trumanas oficialiai s.toja 
prieš tą įstatymą, bet fak- 
tinai nedarė pastangų jį 
anuliuoti per spaudimą į 
savo partiją kongrese.)

Mrs. Ruby D avis, iš
Ballingham, Wash., moti
na sūnaus, kariaujančio 
Korėjoje. Ji ir kitos dvi 
karių motinos Įteikė Kon
gresui pasiūlymą, kad. jis 
baigtų Korėjoje karą ir 
pravestų taikos politiką. 
Jinai yra narė ir veikėja 
International Woodwor
kers unijos moterų pagel- 
binės organizacijos. Ji sa
ko, kad ji nori, kAd jos 
sūnus ir visi kiti jaunuo
liai būtų sugrąžinti iš 

* Korėjos namo pas tėvus, 
brolius ir seseris.

Generolas bus teistas už 
jo dienoraščių išdavimą

Washingtonas. — Gene
rolas Grow, buvęs Ameri
kos karinis atašė Maskvoje, 
artimiausiu laiku turės at
sakyti kariniam teismui. 
Jis kaltinamas tame, kad 
nesaugojo pakankamai stro
piai savo dienoraščių. Ge
nerolas • Grow b ū d a m a s 
Maskvoje vedė asmenišką 
dienoraštį, kuriame jis pa
žymėjo, apie savo šnipinėji
mo nuotykius, ir taipgi iš
reiškė mintį, kad karas tuo
jau turėtų būti pradėtas. 
Jam lankantis Vakarų Vo
kietijoje, • kas. tai nufoto
grafavo dienoraščio pusla
pius, ir tekstas buvo pa<- 
skelbtas Rytų Vokietijoje.

Pažymima, kad generolas 
bus teisiamas ne už tai, ką 
jis rašė, bet už nepakanka
mą saugumą.

Pranešama, kad sekreto
rius Achesonas aplankys 
Berlyną.

Australų darbiečiai reikalauja 
konferencijos Korėjos klausimu

Canberra, Australija. — 
Australijos Darbo Partijos 
vadas daktaras Herbertas 
Evatt’as pareiškė, kad Ko
rėjos karinių belaisvių 
klausimas sulaiko paliaubų 
sutarties pasirašymą, ir 
kad toki rimta klausima ne
galima palikti tik karininkų 
kontrolėje.

Plieno streikas tęsias
Derybos tarp unijų ir savininkų vedamos su 
valdžios tarpininkavimu; numato streiko galą

Washingtonas. — Plieno 
darbininkų streikui tebeei
nant derybos tarp kompani
jų ir unijos atstovų tęsia
mos Baltajame Name. Val
džios atstovai tarpininkau
ja. Uniją atstovauja pats 
CIO prezidentas ir plieno 
darbininkų vadas Murray, 
plieno darbininkų unijos se
kretorius McDonald ir ad
vokatas Goldbergas.
Viena kompanija jau 
susitarė su unija

Iš Detroito pranešama, 
kad tenykštė Detroit Steel 
Corporation jau susitarė su 
CIO plieno darbininkų uni- 

lja. Smulkmenos apie šį su
sitarimą dar nežinomos, 
bet to distrikto unijos par
eigūnai pareiškė, kad susi
tarimas padarytas remian
tis valdžios atstovų pasiūly
mais. Valdžios atstovų pa
siūlymai tik dalinai paten
kina unijos reikalavimus.

Tuo tarpu Senate vyksta 
diskusijos apie žingsnius 

i-------------—--------------------

Vokiečiai kaltina JV 
karo kriminalystėse

Miunchenas.—V a k a r ų V o - 
1 kietijos spaudoje vis daž- 
|niau keliami balsai, kad 
j jankių elgimasis Korėjoje, 
I ypatingai elgimasis su be- 
I laisviais Kodžės paloje, nie- 
Į kuom nesiskiria nuo nacių 
' generolų elgimosi su kari
niais belaisviais. Kaltini
mus kelias konservatyvią! 
laikraščiai, lygiai kaip pa
žangesni.

Miuncheno, Štutgarto, 
Niurenbergo ir kitų Vaka
rų Vokietijos miestų laik
raščiai pažymi, kad jankiai, 
vartodami ašarines dujas, 
nuogus durtuvus ir pana
šias priemones prieš karo 
belaisvius Kodžės salos sto
vyklose, daro lygiai tą, už 
ką vokiški generolai buvo 
nuteisti kaip karo krimina
listai Niurenbergo ir kitose 
bylose.

Tunisijos nacionalistai 
pasmarkina savo kovą

Tunis. — Tunisijos nacio
nalistinis judėjimas atsišau
kė į visus gyventojus pa-1 
smarkinti kovą prieš fęan- 
cūziškus okupantus.. Mies
te buvo paskleista daugybe 
lapelių ir iškabinta plaka
tu.

Evatt’as, kuris dabar yra 
darbietiškos opozicijos va
das Australijos parlamente, 
anksčiau buvo Australijos 
užsienio reikalu ministru ir 
Jungtinių Tautų aukštu 
pareigūnu . Jo pareiškimas 
sudarė didelį įspūdį tarp
tautinės diplomatijos are
noje.

plieno streiko reikalu. Se
nato daugumos vadas Mc- 
Farlandas pareiškė, kad jis 
konferavo su Algų Stabili
zavimo Tarybos viršininku 
Steelmanu, ir tas jam pa
reiškė, kad. yra gera gali
mybė, jog streikas bus 
baigtas pirmadienį arba an
tradienį.

Reakciniai senatoriai ro
dė nekantrumą ir reikala
vo, kad prezidentas Truma
nas naudotų Taft - Hartley 
įstatymą prieš streikierius, 
tokiu būdu mobilizuojant 
juos ir sulaužant streiką 
griežtomis prienionėmis.
Uni j istai pasipiktinę 
valdžios atstovų role

CIO rateliuose pabrėžia-; 
una, kad valdžios atstovai, 
nuolat primindami Taft- 
Hartley įstatymą kaipo ga
limybę, faktinai elgėsi ne- 
kaip tarpininkai, o kaip sa
vininkų talkininkai, tokiu 
būdu baugindami uniją ii' 
lenkdami ją prie nusileidi
mu, c

“Marksistinis Kursas”
Komunistų vadu byloje

New York.—Teisėjas Di
mock prileido, kad prisaik
dintiems teisėjams (džiū- 
rei) būtų patiektas trum
pas “marksizmo kursas,” 
l<jLiri sudarė prokuratūra.: 
Komunistus ginantieji ad
vokatai smarkiai prieš tai 
protestavo. Jie pareiškė, 
kad nieko neturi prieš tai, 
kad prisaikdintieji teisėjai 
mokintus! marksizmo, bet 
tada jie turėtų mokintis ne 
vien, iš prokuratūros patiek
tu šaltiniu. Valdžios advo
katai, kaip yra žinoma, tą 
“kursą” sudarė iš 22 įvairių 
marksistinių knygų, kalbų 
ir brošiūrų ištraukų. Bet, 
kaip/ sako gynėjai, ištrau
kos parinktos tokios, kad 
jos sudaro visai klaidingą 
vaizdą apie marksizmą ben
drai ir komunistų taktiką 
ypatingai.

Negrų1 Darbo Taryba .
Bostonas.—Naujosios An

glijos Negrų Darbininkų 
Taryba (Negro LaboV Coun
cil) buvo oficialiai suorga
nizuota čia. Prie jos pri
klauso eilė žymių unijų vei
kėjų.

ORAS.— Tvanku, protar
piais lietus.

Korėjos paliaubų 
derybos pavojuje

Tik pasaulines nuomones spaudimas sulaiko 
jankius nuo derybų nutraukimo, sako kinai

Pekingas. — Kinijos radi
jas pareiškė, kad paliaubų 
derybos Korėjoje dabar pri
ėjo prie kritiško taško. Jan
kiai dabar norėtu visai nu
traukti derybas, sako kinai 
ir Korėjos liaudiečiai, bet 
vienas dalykas juos sulai
ko: pasaulinė' viešoji nuo
monė. Ypatingai, sako Pe- 
kingo radijas, jankiai turi 
susilaikyti, nes derybų nu
traukimas iššauktų dideli 
nepasitenkinimą kitose ša
lyse, kurių kariai ir kovoja 
Korėjoje, ypač Britanijoje 
ir Australijoje.

Panaikino bulvių kainų 
kontrolę; kaina pakils

Washingtonas. — Kainų 
stabilizacijos dire k t o r i u s 
Ellis Arnall paskelbė, kad 
bulvių kainų kontrolė pa
naikinta. Vartotojų orga
nizacijos tuojau pareiškė, 
kad šis nusileidimas speku
liantams pakels bulvių kai
nas, nes prekybininkai pa
sinaudos dabar egzistuojan
čia bulvių stoka, i-

Kainų Stabilizavimo Biu
ro nutarimas atmesti kon
trolę buvo padarytas po to, 
kai Senatas balsavo atmes
ti kontrole nuo visu švie
žiu daržovių, šis nutari
mas dar nevirtęs įstatymu, 
nes, kaip tai nurodoma, jo 
nepatvirtino atstovų butas, 
bet Kainu Stabilizavimo 
Biuras pasiskubino nusi
leisti spekuliantams.

T ru m a no du ktė Ma rgaret 
greitu laiku išvyks Euro
pon.

Rhee atsako Trumanui: “Jus 
nepakankamai informuotas”

Pusanas. — Pietinės. Ko
rėjos prezidentas Rhee at
sakė prezidentui Trumanui 
paskutinių įvykių reikalu. 
Kaip yra žinoma, preziden
tas Trumanas išreiškė sa
vo nepasitenkinimą, kad 
Pietinėje Korėjoje buvo 
pravesti areštai tarp parla
mento nariu ir įvestas ka
rinis stovis..

Rhee atsakė Trumanui. 
kąd jis nėra pakankamai 
iriformuotas. Jis pridėjo, 
kad padėtis Pietinėje Korė
joje toli nėra tokia, kokia ji 
vaizduojama A m e r i k o s 
spaudoje.

Miško darbininkai dar 
streikuoja Vakaruose

Seattle. — 10,000 miško 
darbininkų, kurie priklauso 
prie CIO Woodworkers uni
jos, streikuoja j-au šeštą sa
vaitę. \ Streikas prasidėjo 
balandžio 26-tą dieną. Ke
lios kompanijos jau yra pa
dariusios nusileidimus dar
bininkams, bet likusios dar 
laikosi užsispyrusiai.

Pekingo radijas, sako, kad 
j Įvykiai Kodžės saloje yra 
■tyčia jankių inspiruoti, kad 
pakenkti deryboms. Milita- 
riniai komandieriai, kurie 

I nenori paliaubų ir taikos, 
j naudoja belaisvių nesugrą- 
I žinimo klausima, kad kuo 
* ilgiau pratęsti derybas, ir 
' tuomi prailginti* veiksnius 
i fronte, s.u viltimi, kad tuo 
' tarpu frontinis karas įsi-. 
I liepsnos į dar platesnį, ir 
tada paliaubos pasidarys

i visai negalimos.
i Belaisviu “suvaldvmas”* •
Kodžės saloje tęsiasi

Iš Kodžės salos tuo tarpu 
pranešama, • kad belaisvių 
“suvaldymas,” p a d e d a nt 
juos Į mažesnes ir lengviau 
kontroliuojamas stovyklas, 
tęsiasi. Didžiosios stovy
klos, kuriose gyveno tūks
tančiu belaisviu bendruo
menės, dabar skirstomos 
spygliuotomis vielomis į 
mažesnes, kuriose kiekvie
noje bus ne daugiau kaip 
500 belaisvių.

Pekingo spauda sako, kad 
stovyklų pertv a r k y m a s 
p r a ve d a m as brutališkai, 
kad jankiai ir britai sargy
biniai naudoja jėgą ir prie
vartą, kur nėra jokio pasi
priešinimo, kad jie švaistosi 
su savo durtuvais, ir šautu
vais pačiose stovyklose.

(Vadovaujantis Ženevos 
karo belaisviu traktavimo 
įstatymais, ginkluoti sargai 
turi teisę rastis, tik užu 
spygliuotų vielų, aplink sto- 
vvklą, bet ne pačioje stovy
kloje. Sargybiniams ir ki
tam kariniam personalui 
įeinant į stovvklą, ginklai 
turi būti paliekami lauke.)

Teismas Rado Cicero 
Policiją Kalta Riaušėse

Cicero, 111. — Distrikti- 
riis Jungtinių Valstybių 
teismas apkaltino keturius 
Cicero policininkus ir par- 

1 eigūnus atsakomingume už 
rasistines riaušes, kurios 
ten Įvyko apie metai atgal. 
Per tas riaušes baltų rasis- 

j tu gaujos privertė negrą 
• Harvey Clark ir jo šeimą 
! išsikraustyti iš savo buto, 
kurį jis tik buvo išsinuoma
vęs. Rasistai įsiveržė į pa
tį butą, išmėtė ir sudaužė 
baldus ir pridarė daug ža
los ir kaimynams. Polici
ja, kaip tada nurodė ne
grų ir pažangios organiza
cijos, nebandė suvaldyti ra
sistus ir atsisakė apsaugoti 
Clarko civiles teises.

Teismo prisaikintų teiše
iti taryba (džiūrč) rado 
kaltus Cicero policijos vir
šininką Konovskj, miesto 
advokatą Berkos, ir du po
licininku. Apkaltintieji pil
nai tikėjosi išteisinimo, ir 
buvo didžiai nustebinti, 
kuomet teisėjų nutarimas 
buvo perskaitytas. Jie da
bar apeliuoja.
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GEN. EISENHOWER PASIRODYMAS
DABAR JAU ŽINOME, “kur stovi ir ko nori” Ame

rikos prezidento vietos ir garbės siekiąs generolo uni
formą numetęs Dwight D. Eisenhower. Kalbėjo jis pra
ėjusį trečiadienį savo gimtiniame mieste Abilene, Kan
sas valstijoje. Jo kalbos buvo plačiai laukta. Komer
cinė spauda, kurios didelė dalis jo kandidatūrą gina, 
smarkiai išgarsino. Jo šalininkai kalbėjo: Ike prabils 
ir viską “nušvies.” ’ • ‘

Tai ir prabilo ir “nušvietė.” Net stebėtis reikia, kaip 
žmogus gali tiek daug prikalbėti ir taip nieko konkre
taus nepasakyti. Po jo kalba gali pasirašyti ir Taftas, 
ir Kefauver, ir Trumanas. Jis nori subalansuoto bu- 
džeto. Bet ir visi kiti politikieriai dabar prieš rinkimus 
taip sako. Jis nori tvirto, pastovaus dolerio, jis prie
šingas infliacijai. Bet kuris gi kitas tam priešingas? 
Jis nemyli korupcijos valdžioje. Bet kuris kitas politi
kierius viešai yra pasisakęs už korupciją?

Eisenhower gali skaitytis meistru abelnų, aukštai 
skambančių frazių, kieno nors kito jam nukaltų. Jis 
nori, kad visi piliečiai rūpintųsi savo reikalais, ypač 
rinkimais. Jis kalba, apie ideališkumą ir idealizmą. Jis 
nepamiršta Nepriklausomybės. Paskelbimo, Konstituci
jos ir Teisių Biliaus. Pagaliau jis atsikreipia tiesiai 
prie dievo ir prašo jį visiems mums pagalbos.

Eisenhoweris nė žodeliu neprasitarė prieš Amerikos 
ir viso pasaulio nailitarizacįją. Jis tik norėtų, kad tam 
mūsų šalies ginklavimuisi ir ginklavimui viso kapitalis
tinio pasaulio atsargiau išlaidos būtų prižiūrimos.

O, beje, jis bijo komunizmo, ir jam be galo gaila, kad 
didžioji Kinija išspruko iš imperialistų fr kapitalistų 
rankų. Ta esąs skaudžiausias ir didžiausias “laisva
jam pasauliui” smūgis. Bet kas ir kaip galėjo Kinijos 
žmonėms neleisti pasirinkti naują gyvenimo kelią? Ei
senhower nepasakė. Juk Trumanas bandė išgelbėti 
Ciang Kai-šeko kailį. Ką kita būtų padaręs Eisenhower, 
būdamas Trumano-vietoje?

Dar vieną klausimą Ike paėmė už “ragų.” Jis mano, 
kad valdžiai kištis į “private enterprise” reikalus ne
gerai ir pavojinga. Davė jis suprasti, nors atvirai ne
pasakė, kad dabartinė vyriausybė yra “per daug socialis- 
tiška.”

Bet gal pats stipriausias; jo ir jo šalininkų akimis 
žiūrint, Eisenhowerio argumentas už išrinkimą jo pre- 

’ zidentu buvo tai„ kad demokratų partija per daug ilgai 
valdžioje sėdinti ir per daug nusidėvėjusi. Dabar duo
kite progą republikonams. Tegu jie pabando. ■ Bent jau, 
matyt, ponas Eisenhoweris labai, labai norėtų paban
dyti mus keletą metų pavaldyti.

BE JOKIO-GALO
PREZIDENTAS TRUMANAS vėl reikalauja, kad 

Kongresas dar pridėtų pusketvirto bilijono dolerių mili- 
tarizmo ir ginklavimosi reikalams. Ypatingai apie tiek 
reikėsią naujų militarinių bazių įsteigimui ir senųjų iš
laikymui po visą pasaulį. Jeigu jis tiek dolerių negau
siąs, komunistams būsianti didžiausia rugiapiūtė.

Sunku tikėti, kad Kongresas tam pasipriešintų. Gal 
tik šimtą kitą tūkstančių dolerių kur nors nukirps, bet 
Trumano reikalavimą patenkins. Todėl tikėkimės dides
nių taksų, dar skaudesnio Amerikos žmonių aplupimo.

PRIEŠ VOKIETIJOS MILITARIZAVIMĄ
PRANEŠAMA, kad birželio 15 d. Paryžiuje šaukia

mas tarptautinis suvažiavimas protestui prieš Vakarinės 
Vokietijos militarizavimą. Atgaivinimas vokiečių mi- 
litariztno sudaro pavojų visai žmonijai. Amerika, An
glija ir Francija nutarė Vokietiją iš naujo apginkluoti.

Ypač darbo žmonės, kurie visuose karuose daugiausia 
nukenčia ir sunkiausią naštą turi panešti, negalį tylėti 
prieš tokį pavojų. Todėl įvyks tarptautinis suvažiavi
mas. Jame, suprantama, bus pasitarta, kaip ir kokiais 
būdais pasek.mingiau kovoti prieš vokiečių militarizmo 
atgaivinimą. , , ■

ŠAUKIASI ^PARAMOS

nis valstybinės valdžios or
ganas, kurį visi atitinkamo 
rajono piliečiai išrenka dve
jiems metams.

Aš noriu papasakoti apie 
tai, kaip dirba viena iš ke
turių Vilniaus miesto rajo
nų Tarybų — apie Stalino 
rajono Darbo žmonių depu
tatų tarybą. Tai — prieša
kinis Tarybų Lietuvos sos
tinės rajonas. Čia plačiai 
yra išvystyta pramonė, šia
me rajone — dauguma res
publikos ministerijų, daug 
kultūros įstaigų.

Nelengva buvo po hitle
rinės niokojančios okupaci
jos atstatyti, rekonstruoti 
ir naujai pastatyti ištisą ei
lę fabrikų bei gamyklų, at
gaivinti mokyklų, teatrų 
darbą, atkurti ir praplėsti, 
miesto komunalinį ūkį. Ne
paisant didelių sunkumų 
rajono Taryba sugebėjo per 
trumpą laiką susidoroti su 
šiais uždaviniais.

Laimėjimų paslaptis glū
di tame, kad Tarybai padė
jo plačiosios darbo žmonių 
masės. Per rinkinius jie į 
Tarybą pasiuntė geriausius 
savo atstovus., Tarybon iš
rinkta 24 darbininkai, 27 
tarnautojai, 27 inžinieri
niai - techniniai darbuoto
jai, 21 mokslo ir meno dar
buotojas. Delegatų tarpe— 
S. Jankevičiūtė —.pieninės 
stąchanovininkė, J. Kilkus 
Vilniaus statybos tresto 
darbininkas, A. Mikulėnas- 
kelių, tiltų tresto nova
torius ir' kiti. Tarybon 
taip pat išrinkti Lietuvos 
TSR Valstybinio dramos 
teatro režisierė Kimontaitė, 
operos ir baleto teatro pri- 
ma-balerina Sabaliauskaitė, 
gydytojas Sodeika, mokyto
ja Vyšniauskaitė. Išrinktų
jų deputatų tarpe 38 mote
rys.

VisameTarybos darbe 
didelę pagalbą teikia įvai
rios prie Tarybos sudary
tosios komisijos. Pavyz
džiui, pas mus veikia šios 
komisijos: nuolatinė gyve
namųjų namų — komuna
linio ūkio komisija, liaudies 
švietimo, sveikatos apsau
gos, kapitalinės statybos ir 
kapitalinio remonto komisi
jos; komisijos darbui tarp 
tėvynės karo invalidi] ir žu
vusiųjų karių šeimų, kultū- 
rbs;- švietimo darbo bei kū
no kultūros ir kitos komisi
jos. Komisijose dalyvauja 
daugiau kaip 200 žmonių.

Kiekviena komisija svars
to visų aktualiausius rajo
no gyvenimo klausimus ir 
pateikia juos išspręsti Vyk
domajam komitetui. Antai,

Masiniai protesto susirinkimai 
prieš terorą Kodžės stovyklose

Maskva. — Fabrikuose, 
dirbtuvėse, kolektyviniuose 
ūkiuose ir mokyklose vyks
ta susirinkimai, kuriuose 
Tarybų Sąjungos žmonės 
išreiškia savo protestą 

NEW YORKE šešiolikos, komunistų byla gali dar la
bai ilgai užsitęsti. Taip sako susiorganizavęs Piliečių 
Komitetas. Jis teigia, kad valdžia nori apsigynimą fi
nansiškai sunaikinti. Apsigynimas kaštuoja daug pini-

• gų. Advokatai už dyką nedirba.
Komitetas, sako, kad apsigynimo vedimui tuojau rei- 

, kia šimto tūkstančių dolerių. Prašo visuomenės grei
tos paramos.

prieš terorą, kurį jankių 
kariai naudoja Kodžės sa
los belaisviu sto v v k 1 o s e. 
Priimtose rezoliucijose sa
koma, kad jankių elgesys 
su korėjiečių ir kinų belais
viais gali būti palygintas su 
nacių ’SS elgesiu Aušvico, 
Dachau ir kitose koncen
tracijos stovyklose. Iš Dė

SVARBI KONFERENCIJA
VAKAR NEW YORKE prasidėjo ir šiandien visą die

ną tęsis nacionalinė konferencija prieš depoi^acijas 
žmonių už politinius įsitikinimus. Ją sušaukė jVmeriki- 
nis Sveturgimiams. Ginti Komitetas.

Šios konferencijos svarba didelė. Valdžios pasimo- 
jimas deportacijomis išgąsdinti milijonus sveturgimių 
nepiliečių reikalauja rimto protesto. Neabejojame, jog 
konferencijos nutarimai padės atkreipti visos visuome
nės dėmesį į šį pavojų visų teisėms ir laisvėms.

I sveikatos apsaugos komisi- 
' ja iškėlė klausimą apie ra- 
' joninės ligoninės sukūrimą. 
: Tai apsvarsčiusi savo posė
džiuose, ji įnešė projektą į
rajono Vykdomojo komite
to posėdį, kur buvo priim
tas galutinis nutarimas. 
Dabar Kauno gatvėje Nr. 9 
jau ^veikia ligoninė, pilnu
tinai įrengta ir sukomplek
tuota aukštos kvalifikaci
jos medicinos personalu.

Be nuolatinių komisijų, 
prie rajono Vykdomojo ko
miteto skyrių yra gausus 
aktyvas, iš vietinių gyvento
jų tarpo. Tas aktyvas dir
ba prie namų valdybų, kur 
yra sudarytos visuomeni
nės komisijos, padedančios 
išsaugoti ir eksploatuoti bu
tų fondą, sanitarines komi
sijos ir kitos..

Prie daugelio namų val
dybų yra išrinktos moterų 
tarybos, kurios atlieka dar
bą namų šeimininkių tarpe, 
tiria .moterų - motinų po
reikius. Moterų taryboms 
padedant daugelis namų 
valdybų įstengė atidaryti 
aikšteles vaikams žaisti, 
sporto miestukus ir tt.

Mūsų deputatai, išrinkti 
iš darbo žmonių tarpo, pa
laiko glaudžius ryšius su 
rinkėjais. Jie sistemingai 
atsiskaito savo rinkėjams iš 
savo darbo, atsiskaito, kaip 
jie vykdo jiems duotus.prie
sakus. Pateiksiu keletą pa
vyzdžių.

Deputatai Tomaševičius 
ir Antanavičius — odos ga
myklos darbininkai —• iš 
savo rinkėjų gavo priesaką 
—pagerinti rajono pakraš
čių ryšį su miesto centru. 
Deputatai pateikė šį klau
simą Tarybai apsvarstyti. 
To išdavoje jau nustatytos 
kelios linijos, kuriomis re
guliariai vaikšto komforta
bilūs autobusai.

Arba štai, pavyzdžiui, pa
gal rinkėjų priesaką ir de- 
p u ta ta ms K u n č i n u i be i Na u - 
Ii ui pasiūlius, rajono, Liudo 
Giros gatvėje, statoma ir 
netrukus bus atiduota nau
dotis nauja 880 vietų vidu
rinė mokykla, kuriai su
teiktas lietuvių liaudies ra
šytojos Salomėjos Neries 
vardas.

Gausaus aktyvo padeda
ma, Taryba yra daug ko 
nuveikusi. Pastatyta eilė 
naujų įmonių. Palyginti 
su 1945 metais rajono pra
moninė produkcija padidėjo 
6 kartus. Žymiai padidėjo 
plataus vartojimo prekių 
gamyba, Rajone sukurtas 
pramoninis kombinatas, ku
riame gaminami įvairiausi 
baldai, avalynė, siuvami vy- 

j riški ir mote risk į drabu- 
I žiai, gaminami keramikos

kingo pranešama, kad ten 
ir vyksta panašūs protesto 
mitingai. Pasipikti n i m a s 
prieš jankius pasiekęs di
desnius aukščius negu bet 
kada praeityje. Kinijoje 
priimamos rezoliucijos sa
ko, kad liaudiečių armijos 
negali ramiai stebėti ir 
laukti, iki jankiai išžudys 
visus korėjiečius ir kinus 
karinius' belaisvius.: Nuro
doma, kad., korėjiečiai, kinai 
humanistiniai traktuoja 
jankius,* kurie randasi Ko
rėjos stovyklose.

dirbiniai, indai, vaikų žais-1 
lai ir tt. Dideli plataus 
vartojimo prekių 'kiekį ga
mina taip pat 13 įvairių 
versliniu arteliu.

Rajono teritorijoje yra 
Lietuvos TSR Valstybinis 
operos ir baleto teatras. 
Per kelerius paskutinius 
metus šis teatras buvo re
konstruotas ir praplėstas. 
Už puikų operos “Borisas 
Godunovas” pastatymą šio 
teatro artistų kolektyvui 
suteiktas stalininės premi
jos laureatų, vardas. Naujai 
rekonstruotas ir praplėstas 
Lietuvos Valstybinio dra
mos teatro pastatas Gedi
mino gatvėje, Nr. 6. Ra
jone pastatytas naujas pui
kus 600 vietų “Pergalės” 
kino teatro pastatas.

Vilniaus miesto Stalino 
rajonas ,kaip ir'kitį mies-, 
to rajonai, . keičia savo iš
vaizdą, gerai sutvarkomas; 
daugėja parkų, sodų, stadi
onų. Įrengtas gražus vai
kų parkas. Gatvėse paso
dinta dešimtys, tūkstančių 
daugiamečių dekoratyvinių 
medžių, krūmų, daugelyje 
aikščių Įveisti žolynai, gėly
nai. Daugelis rajono gat
vių naujai' rekonstruoja
mos. Atstatytas didelis 
skaičius namų, kurie karo 
metu, buvo sugriauti.

V. Matiukas

Man ir vėl davė 
naują “broli”

Dabar aš turiu bėdos su 
pranciškoniškais melagiais iš 
Darbininko pastogės. Jie užsi
spyrė iškepti man naują broli, 
ir nieko jiems nepadarysi.

Dažnai aš nebegaliu nė su
skaityti, kiek aš dabar tų bro
lių “turiu”. Beveik kiekvienas 
kryžiokiškas laikraštis yra pa
gimdęs man naują brolį. Ne
žinau, ar pranciškonų Darbi
ninkas bus paskutinis. Butų 
gerai. Man jau jų perdaug.

Į Galiu ir be jų labai gražiai 
apsieiti.

Ir nesijuokite. Per ištisus 
kelius numerius sieksniniais 
straipsniais koks ten sutvėri
mas vardu J. Diržys pasakoja 
istorijas apie mano “brolį” J. 
Bimba, — ne tą, supraskite, 
kuris gyvena Patersonb apy
linkėje. Jis kalba apie J. Bim
ba, kuris gyvena arba gyveno 
Lietuvoje, apie Kamajų dvaro 
centro savininką, eks-ameri- 
k ietį.

Diržys viską žinąs, tą mano 
“brolį’1' puikiai pažinęs.

Girdi:
>

“Didžiausias J. Bimbos iš
minties šaltinis buvo jo brolis 
Antanas, kuriuo jis visur di
džiavosi. Jo brolis Antanas e- 
sąs labai išmintingas, net uni
versitetą baigęs (tebu.vo tik 
koledže, bet jo nebaigė J. D.), 
o 'dabar redaguojąs patį di- 
džiausį lietuvių darbininkų 
laikraštį, kurio vardas esąs 
“'Laisvė”. Taip pat jisai rašąs 

, ir vienam amerikiečių darbi
ninkų laikraščiui (Daily Wor
ker J. D.), kuris keliąs viso-* 
kias Amerikos kapitalistų šu
nybes. Tiek vieno, tiek antro 
laikraščio . iškarpas ponas 
Bimba paskaitydavo savo dar
bininkams ir malūnan suva
žiavusiems ūkininkaitis. Ypač 
mielai skaitydavo tas vietas, 
kur buvo puolama Lietuva ir 
jos valdžia bei giriama bolše
vikinė Rusija.”

(Darbininkas, gėg. 13 d.)

Piktas melas, melas nuo 
pradžios iki galo. Tas Bimba 
negalėjo vadinti mane savo 
broliu, jokiu mano broliu nc-> 
būdamas. Mes žinome Lietu
vą. Ten žmonės žinomi visai 
apylinkei. Net ir čia Ameriko
je, lai tik pradeda kas nors 
didžiuotis savo nesamu bro
liu, ir tuojau žmonės sužinos, 
kad jis bjauriai meluoja.

Melagius Diržys kalba apie 
J. J. Bimba, žmogų visai kitų 
Bimbų, net negimimų man.

A. Bimba

Šeštadienio, gegužės 17 d., 
Laisvės num. 98-tam paste
bėjau Krisluose drg. Miza- 
ros parašyta: “Kupinas di
džiosios dvasinės šilimos 
ir džiaugsmo pasaulio 
pajautimo išeini iš* paro
dos. Jaukios, saulėtos 
spalvos, erdve, šviesa, 
graži taikingoji broliško
sios respublikos Lietuvos 
gamta, — visa tai giliai 
įstringa atmintin drg. A. 
Žmuidzinavičiaus dėka”

Kada aš patėmijau Žmui
dzinavičiaus vardą spaudo
je, pakilo pas mane džiaugs
mo mintis, kad jis nepa
kliuvo į tų nelaimingųjų pa
bėgėlių dipukų eiles.. Nes 
aš atsimenu, kad tarpe 
1907-8 metų pasitaikė man 
su juomi susipažinti ir pa
sikalbėti. Buvo gana malo
nus svečias. Tada jis buvo 
apsistojęs pas savo dėdę 
.kunigą Juozą Žrdinavičių, 
Amsterdam, N. Y.. lietuvių 
kleboną.

Maždaug iš praeities. Pra
džioje 1901 metų Amsterda
mo lietuviams atbodo lan
kyti lenkų bažnyčią. Tad 
jie nusprendė įsikurt savo 
bažnyčią. Suorganizavo ko
mitetą, kuris vaikščiojo po 
stubas, rinko‘pinigus. Par
sikvietė iš Lietuvos kunigą 
Juozą Židinavičių. Iš pra
džių pamaldas laikė lenkų 
bažnyčioje. Vėliau nupirko 
du namus. Iš vieno, dides
nio, padarė bažnyčią, o iš 
kito—kleboniją.

Laikui bėgant nutarė įsi
gyti didesnę bažnyčią, nes 
tuo laiku lietuvių imigraci
ja pakilo ir nemažai nauju 

, lietuvių privažiavo. Tad- 
I bažnytėlė pasidarė per ma
rža. Tada nupirko du na- 
I mus ant Main St. ir nema
žai už juos užmokėjo. Vie- ■ 
na pavertė į bažnyčią, o ki
tą pertaisė į kleboniją. Tam 
viskam reikėjo daug pini
gu.

Aš Amsterdamo lietu- j 
viams buvau gana gerai pa
žįstamas • . Ten radosi ne
mažai mano kaimynų, ku
rie patarė klebonui . vykti 

i pas manė į Schenectady, N. 
i Y., dėlei pinigiškos pagal
bos. Pribuvus jam pas ma
ne, perstačiau dalyką: Pas 
jus maža kolonija lietuviu, 
tad', jums netoli gyvenant, 
bus paranku dvasiškus rei
kalus atlikti.

Tada mudu leidomės nuo 
stubos į stubą kaulyti pini
gų. Ir tas mums gerai se

* CIO prezidentas Philip Murray šnekasi su Amerikos 
Darbo Federacijos prezidentu William Green. Jiedu 
tik matėsi su prezidentu Trumanu ir tarėsi apie atei
nančius prezidentinius rinkimus. Manoma, kad Murray 
ir Green pažadėjo organizuotų darbininkų paramą to
kiam demokratų kandidatui, kokiam pritars prez. Tru
manas. O demokratų kandidatu gali būti senatorius 
Kefauver, arba Harrimanas, Trujnano specialusis am
basadorius. Spėjama, kad Trumanas yra linkės prie 
Harrimano>

ATSIMINIMAt
kėsi. Į dvi tris valandas 
surinkome daugiau kaip 
$500.

Taip aš patikau kunigui 
Židiųavičiui, kad jis mane 
į padanges kėlė. Pasiliko
me geri draugai.

1905 metais Bronis Bale- 
vičius (Balutis). Židinavi- 
čiaus sesers sūnus, atvažia
vo. Aš gavau progą su juo
mi susipažinti ir susidrau
gauti. ' 1906 metais, vasario 
22 d., Įvyko Visuotinas Sei
mas, kuriame mudu daly
vavome. Aš atstovavau 
Schenectady lietuviu, o jis 
--Amsterdamo.

Sugrįžus iš seimo, ne^o 
ilgo laiko jis išvažiavo i 

i Valparaiso u n i v e r s i t etą 
i baigti mokslą. Būnant ne
toli Chicagos, jis susipažino 
su Olšausko “Lietuvos” vei
kėjais ir pradėjo rašinėti į 
“Lietuvą.”

1910 metais susipykome 
su kum J. Židinavičiumi. 
Priežastis, kad aš neėmiau 
šliūbo pas jį, o pas D r. G. 
R. Lun, buvusį pirmųjų re
formatorių bažnvčios pa
storių. Jam pradėjus s.avo 
bažnyčioje socializ.mą skelb
ti, bažnyčios viršininkai su
kilo ir privertė ji rezignuo
ti. Tikriau pasakius, pra
šalino. Tada jis įstojo i So
cialistų Partija ir 1913ge
tais tapo išrinktas m i® o 
majoru.. čia jau kita ir^H- 
ga istoriją. Ja paliksime.

Grįžtu prie kunigo J. Ži
li navičiaus . Bažnyčią rei
kėjo jš vidaus pagražinti. 
Tad jis pakvietė savo sesers 

■ ū n u A. Ž m u id z in n v ič i ų. Jis 
išklauso dėdės prašymą. 
Atliko gražų darbą. No po 
ilgo grįžo atgal.

Aš klausiau: Ko taip sku
birates? Atrako: Palieku 
dėdę ramybėje. Aš su jo 
filosofija nesutinku*,o jis— 
su mano. Todėl greitai ir 
skiriamės.

A. Gudzinas
P. S. Pamiršau pami

nėti. kad Bronis Balevi- 
čius (Balutis) ir A. Žmui
dzinavičius buvo seserų vai
kai. A. G.

De Gasperi atmetė Nennio 
siūlymą eiti koalicijon
Roma. — Italijos valdžia 

atmetė kairiųjų socialistu 
vado Nennio siūlymą suda
ryti koalicinę valdžią.
ni buvo pareiškęs j)asiren
gimą eiti valdžion, jeigu 
Italija atsisakytų Atlanto
Pakto.\ • ------ ■ • J - , ■ J—--------- •“•1
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MENO SĄJUNGOS SUVAŽIAVIMAS 
IR JO PROBLEMOS

tas vaikinas' patinka, ar ne. Po užsakų 
jau ir girdisi merginos, likimo daina:

Oi, žada, leidžia, mane jauna 
už to bernelio nežinomo; . ' 
kurio bernelio nepažinau, 
viešu keleliu nesutikau!
Laba dienelę nepasakiau— 
miklią galvelę nepalenkiau!

Ši daina aiškiai pasako, kad tėvai, iš
leisdami savo dukrą už vyro, ją parduo
da. Ji neturėjo teisės pasirinkti sau vy
rą pagal savo norą.

Bepasoginei merginai, nepaisant, kad 
ji buvo ir graži, ir protinga darbininkė 
— tekdavo du likimai: senmergystė arba 
našlys su keliais mažais vaikais...

o

Sekantis Lietuvių Meno. Sąjungos su
važiavimas privalo rūpėti kiekvienam 
veikėjui, kiekvienai mūsų pažangaus ju
dėjimo organizacijai. Dalyvauti- LMS 
suvažiavime, rodos, nėra reikalo agituo
ti. Dabartinis momentas, organizacinė 
LMS padėtis privalo versti kiekvieną su
sidomėti suvažiavimu ir verstis jam-e da
lyvauti. Nuo ateinančio LMS suvažiavi
mo priklausys šios men i nės-kul tūrinės 
organizacijos gyvingumas — jos veiklu
mas ar merdėjimas.

Lietuvių Meno Sąjunga susideda ne 
vieton iš meno saviveiklos grupių. Joje pri
klauso eilė broliškų kultūrinių organi
zacijų, kaip LLD, LDS, Mot. Klubų ir 
pavienių nariu. Visos organizacijos pri
valo būti LMS suvažiavime atstovauja
mos. Visi pavieniai nariai, kurie tik gali, 
privalo dalyvauti suvažiavime ir LMS 
Atostogų Mokykloje, tuo laiku (liepos 
6-20) vykstančioj usteriečių Olympia 
Parke. . ”

LMS skiriasi nuo mūs broliškų orga
nizacijų, kurių nariai moka duokles, kad 
savo laiku gauti pašalpas ■ ar kitokias 
kompensacijas. LMS pagrindinis tikslas 
yra kultūrinė masinė veikla. Menas kal
ba, rodo vaizdus miniai. Mūsų masinės 
sueigos, ar tai jos būtų koncerto, vaidini
mo, atostogų mokyklos ar paskaitų for
moj, yra LMS meninės saviveiklos išda- 
vais. Ir šiuo laikotarpiu veik vienatinė 
masi0:$ veikla mūsų judėjime, kuri su- 

^trauKia didelius ir mažus žmonių san- 
Wt<ridžius į sales, i sueigas, yra meninė

• * veikla.
LMS SUVAŽIAVIMO UŽDAVINIAI

Be abejo, LMS suvažiavime kils seka
mos organizacinės problemos:

1. Organizacinis Lietuvių l^eno Sąjun
gos stovis.

2. Repertuaras — muzikos, scenos vei
kalų paruošimas, leidimas.*

3. Meninės saviveiklos turinys — lie
tuviškas ir amerikoniškas jo pobūdis.

Pagrindiniu suvažiavimo klausimu tu
rės būti LMS organizacinis stovis. Dabar
tinė organizacinė padėtis, turime pripa- 

- žinti, randasi žemame lygyje. Chorų ir 
kita meninė saviveikla daugelyje koloni
jų sustojus. Jie neveikia didžiumoje dė
lei stokos organizacinio veiklumo, dėlei 
stokos mokytojų.

LMS suvažiavimas turės ne tik pasi- 
-^akyti, kad reikia organizuoti, bet ir 
surasti organizavimui priemones. Viena 
tokių priemonių, manome, galės būti, tai 
parūpinimas ištekliaus, įsteigimas orga
nizacinio fondo, iš kurio -būtų tgalirpa fi
nansuoti pradžia organizacinio darbo. 
Kaip tai suradimas mokytojų, pasiunti
mas organizatorių į kolonijas, kuriose 
numatoma atgaivinti ar naujai atsteigti ' 
meninės saviveiklos grupės.

Organizacinis stovis priklauso ir nuo * 
to, kiek apsukrūs, kiek prasilavinę yra 
meninės saviveiklos grupės veikėjai, 
kaip jie atlieka savo pareigas. Ir čia rei
kia numatyto organizacinio lavinimo, 
kuriam centrinė iniciatyva, geri nurody
mai gali daug pagelbėti.

Tik rimtai išdiskusavus ir pastačius 
organizacinę veiklą, galima tikėtis gerų 
rezultatų, didesnio meninės saviveiklos 
vienetų tinklo. .

MENO SAVIVEIKLOS TURINYS
LMS savo veiklos turiniu yra skirtin

ga organizacija nuo kitų. Kuomet LDS 
delegatai rengiasi į suvažiavimą ar kuo
pos susirinkimą, jiems dienotvarkis yra 
gatavas — jų organizaciniai reikalai.

s mus, LMS vienetuose, atėjus į susi- 
kimą, vykstant į suvažiavimą, kyla 

klausimai, ką vaidinsime, ką dainuosime, 
ką šoksime? Ir vėl, kur gauti dainų, ope
rečių, scenos veikalų, šokiam muzikos?

Lietuvių Meno Sąjunga (LMS) yra 
centrinė meninės saviveiklos įstaiga. Jos 
centrinis komitetas yra tam, kad išleis
ti, parūpinti vienetų repertuarui medžia

»

gą — dainas, scenos veikalus. Kuomet 
LMS centras nepatenkina savo vienetus, 
jie ieško dainų, veikalų kitur. Kartais 
patys kaip ką pasigamina, kad ir labai 
silpno,, ir naudoja savo repertuarui. Tuo
met LMS centras neatlieka savas parei
gas, jo įtaka į visą meninę saviveiklą 
puola. '

Mūsų meniniam judėjimui reikia ne
mažai leidinių. Sakysime, choras per se
zoną gali pareikalauti bent dešimties 
naujų dainų ir vienos operetės. Viduti- ~ 
nei dramos grupei reikia į metus bent 
dviejų draminių veikalų. Daina kiek 
lengviau surandama, parašoma ir išlei
džiama. Su scenos veikalais yra sunkiau. 
Daina dažniau kartojama, kuomet veika
las turi laukti apie 5-10 metų kol jis ga
lima vėl parodyti scenoje. Veikalų rašy
mas ir leidimas taip pat yra sunkesnė ir 
brangesnė problema.

Vienok LMS suvažiavimas ir būsiiųa- 
sis Centro Komitetas turės šią užduotį 
nugalėti. Jei LMS centras neparodys gy
vumo ir neduos naujų kūrinių vienetų 
repertuarui, nebus organizacinės harmo
nijos, jis neatliks savo pareigas. Tik 
LMS centrui atydžiai veikiant, gali dau
gėti ir gerėti visas mūsų meninės savi
veiklos turinys.

Leidimas dainų, scenos veikalų mūsų 
judėjime taip pat turi specialę problemą. 
Mūsų leidiniai taikomi technikiniu- ir > 
ideologiniu požiūriu prie mūsų meninės 
saviveiklos jėgų, kuomet komerciniam 
meno judėjime prie kūrinio taikoma at
likėjai. 

/ 
Sudėtis mūsų meno, veiklos atlikėjų 

kelia dar vieną problemą mūsų repertua
rui. Mūs chorvedžiai ir didžiuma choris
tų yra čia gimę-augę lietuviai. Jų auklė
jimas, kalba skiriasi nuo tų, kurie atvy
kome iš Lietuvos. Mes turime surasti • 
būdus, kad mūs .repertuaras patenkintų 
abi puses. Amerikiečiai daugiau linkę 
prie lengvų, vodevilinių kūrinėlių,, kuo
met senesnėji gentkartė, iš Lietuvos at
vykusi, linkusi prie rimtų, idėjinio turi
nio kūrinių. Čia gerai apgalvotas vidu
rio kelias gali patenkinti visus.

Iki šiol mes daugiausia dainavome, 
vaidinome Lietuvos ir bendrai ’ Europos 
vaizdus, mūs ir kitų čia atsineštus. Ži
noma,' tai nieko blogo. Dainuoti apie Ne
muną, Šešupę, seną bakūžę yra gražu. 
Taip pat rusų, vokiečių, francūzų, anglų 
klasikai vaidinti irgi gerai.

Bet jau laikas kreipti dėmesio daugiau 
ir į amerikinius šedevrus. Dainoms ir 
veikalams reikia jieškoti žanrų Ameri
kos kovose, dirbtuvėse, jos kalnuose ir 
upėse. Ir čia yra gražių vaizdų, yra dra
minių konfliktų, kurie gali praturtinti 
mūsų saviveiklos repertuarą.

V. Bovinas.

Daugiau apie 
liaudies dainas

Pirmam savo rašinyj, “Ar Liaudies 
Dainos Amžinos,” mažai priminiau apie 
jaunamarčių dainuotas dainas ir joms 
pridainuotas. Dabar bandysiu daugiau 
dadėti jų.

Nėra dar senas laikas, kuomet jauni
kis su piršliu atvažiuodavo pas pasoginę 
merginą. • Piršlys, išsitraukęs iš. kiše- 
niaus butelį vodkos, pastatydavo _ ant 
stalo; merginos motina atnešdavo sūrio, 
sviesto, tėvas duonos. Ir visi keturi, val
gydami ir gerdami, vesdavo pasogines 
derybas.

Tėvai savo dukrai duoda 500 rublių 
pasogos. Jaunikis reikalauja ir gyvulių. 
Gauna ir gyvulių: avį, kiaulę, karvę, ku-' 
rios tarpkojin kabo kumščios didumo 
tešmuo su surukusiais speniais, ir per
nykštę kumelaitę. Derybos baigtos. Ona! 
Rėdykis. Važiuosite pas prabaščių pa
duoti užsakus. Tėvai neklausė jos, ar jai

Buvo ūkininkų sūnų, kurie gerai ži
nojo, kad namams nėra didelio reikalo 
ieškpti turtingi] merginu, kurios nelip
tų jiems prie širdies. Jie bandė vesti 
pusiau pasogines dailės merginas. Sa
kant: 4 šimtus rublių einant į šliūbą, — 
4 šimtus užmokės, kai pinigų turės.

Jaunikio namiškiai žinojo, kad jis ki
tos pusės pasogos negaus ir jaunąją vi
saip pajuokdavo. Dėl to ji dainuodavo:

Pinu per kiemą, klausau per sieną: 
kalba, mano anyta, ir jauna mošelė; 
ir šiaip mane kalba'ir taip mane kalba, 
sako: “mūsų, martelė darbų dirbt 

nemoka k
Einu per kiemą gailiai verkdama—* 
savo jaunam berneliui aš 

pasiskųsdama!
Reikia pasakyti, jog panašias dainas 

• —prieš vedybas ir 'po vedybų — dau
giausiai jaiinamartės ir išmislijo jas.

Dabartinėje Lietuvoje panaikintos 
pasogos, — merginai suteikė teisę ben
dram gyvenime būti lygiu žmogum su 
visais. Nereiks jai daugiau klausyti 
anvtos ir mošos visokių pašaipų, užgau
liojimų.

’ Bus daugiau, kaip 40 metų tam atgal, 
kai atvažiavo Bagdononių kaiman Lei
palingio parapijos veseilininkai pasiimti 
nuotaka. Po vakarienės,, vieni sėdėdami 
ant suolo, kiti prieš juos stovėdami, mer
ginos, vyrąi, jaunamartei girdint, pradė
jo giedoc. (Dzūkai nedainuoja — gieda 
ir bažnyčion ir veseilijon.)

Siuntė manį, rugių pjaueie, 
aš nežinau, kap paganei e: 
daili jo, daili jo, dailijutė, daili jo!. 
Siuntė manį linų raude, 
aš nežinau, kap—ištraukcie.

(pasikartoja: daili jo ...) 
Siuntė' manį butini, kasei e j 
aš nežinau, kap jas raseie. 
Siuntė manį prie ratelio,, 
aš nežinau kū ty daro.
Siuntė manį drobių auscie, 
aš pradėjau stovuos snauscie: 
daili jo, daili jo, dailijutė, daili jo!

Apie Leipalingį — žemė smiltinga, 
grikinė,. Kuomet jai nebuvo pritaikintų 
trąšu — rugiai augo maži ir reti. Pjau
tuvais juos pjaunant, reikėjo mokėti — 
pagauti. Tad veseilininkai ir pridainuo- 
ja jaunamartei: “Aš nežinau kap pagaut 
cie.”

Ar dzūkai, ar “kalakutai” — jauna
martei dainomis pripasakodavo visokių 
nesąmonių. Kitos — buvo šlykščios. Ji 
viską turėjo kantriai priimti, nes buvo 
atėjusi “svetiman kraštam”

Vaikinui, atėjusiam žentuosna, nemo
kančiam pasidaryti tinkamų klumpių, 

. tokių, tokių kvailų, išmėtinėjančių dai
nų jam nedainuodavo. Mat, jis — 
vyras! * •

Baigiant rašinį, reikia prisipažinti, 
kad meš dainavome dainas, nežinodami 
jųjų reikšmės. Pavyzdžiui:

Oi, noriu, noriu miegelio, 
ne taip miegelio — bernelio; 
slaunaus tėvelio sūnelio!
Kuris valelėj augintas, 
ant balty rankų nešiotas, 
prieš žerkolėlį šokintas. 
Prieš žerkolėlį šokintas, 
sidabro raktais skambintas — 
sidabro raktais skambintas!

Kaimietė mergina, — rugius pjautu
vu pjaudama ir grėbliu šieną grėbdama, 
dainavo ją, nežinodama, kad ji nori tap
ti kokio nors kunigaikščio marčia.

Ši daina aplenkia ir bajorą ir grafą. 
Tik kunigaikštis, turėdamas šimtus ver
gų, po rykštės ir bizūno komanda, dykai 
jam dirbančių, galėjo auginti.sūnų prieš 
žerkolėlį šokinantį ir sidabro raktais 
skambinantį.

Yra ir daugiau dainų, kurias mes dai
navome, nekreipdami domės į jųjų reikš
mę! Gal kada nors išmoksime ir tai.

J. N.

Paskubinkime atostogų 
mokyklos ruošą

STUDENTŲ BUS Iš'CHICAGOS 
IR KITŲ KOLONIJŲ

Atostogų Mokykla, kurią ruošia LMS 
ir 2 apskritys Worcesterio lietuvių gra

žiame parke, bus įdomi jaunimui ir seni
mui. Ir kaip žinome, mokykla jau visai 
arti, — jos pradžia 6 d. liepos, o pabaiga 
liepos 20 d. •

Šios vasaros mokykla bus įdomesnė, nes 
jos eigds viduryje (liępos 12 ir 13 dd.) į- 
vyks ir nacionalis Lietuvių Meno Sąjun
gos suvažiavimas. Tikimės, kad daug stu
dentų bus ir delegatais į suvažiavimą. 
Tokių žinių mes jau turime net iš Chi- 
cagos ir kitų kolonijų. New Yorko a- 
pylinkėje taip pat jau susidomėta LMS 
suvažiavimu ir Atostogų Mokykla. Bro- 
oklyno Liaudies Teatras jau išrinko po
rą delegatų į LMS suvažiavimą ir davė 
vienos savaitės stipendiją į mokyklą.

DARBAS REIKIA PASKUBINTI
Iki liepos 6-tai jau tik keturios savai

tės beliko. Mokyklos, registracija reikia 
paskubinti. Chorai ir kitos organizacijos, 
kurios dar neveikė šiuo reikalu, privalo 
greitoje ateityje imti šį klausimą. Ne 
vien tik meninės saviveiklos organizaci
jos, bet ir broliškos' organizaci
jos gali siųsti savo narius į Atostogų Mo
kyklą ir duoti jiems mandatą dalyvauti tančius dolerių 
LMS suvažiavime.

Apart organizacijų, kurios siunčia sa
vo atstovus į Atostogų Mokyklą ir LMS 
suvažiavimą, kviečiami visi ir visos pa
vieniai savomis lėšomis dalyvauji moky
kloje ir suvažiavime. Atostogos pralei
sti ten, kur eina meno mokymas, kur dai
na, vaidyba, liaudies šokiai ir lietuvių 
kalba ir istorija dėstoma, vertinga kiek
vienam jaunam ir pagyvenusiam lietu
viui.

Apart to, kuriam mūs veikėjui arba lan
kančiam, mūsų kultūrinius parengimus 
bus neįdomu dalyvauti, klausyti, kur bus 
kalbama, diskusuolama.mūsų .nacionalės 
meninės organizacijos veildos reikalai? 
Čia reikalas ne keleto organizacijos vei
kėjų, bet visos t plačios mūsų, visuome
nės. Tad nelaukime paskutinių dienų. 
Registruotis reikia tuojąus.

STIPENDIJŲ FONDAS
Atostogų Mokykla jau penktoji iš ei

lės. Mūs " organizacijos ir jų veikėjai 
jau' žino jos tikslą ir didesnę jos reikš
mę šią vasarą. Kaip pirmiau, taip ir 
šios vasaros Atostogų Mokyklai yra bū
tinai reikalingas Stipendijų Fondas 
(Scholarship Fondas). Ne tik kad mes 
turime jaunimo, lankančio mokyklas, ne
turinčio savo įeigų, bet turime ir vetera
nų studentų, turirhe karių, kurie pir
miau veikė mūsų organizacijose, cho
ruose. Kai kurie jų jau grįžę, kiti turės 
atostogas. Mes norime, kad jie vėl daly
vautų su mumis, įsijungtų į mūsų va
sarinę meno veiklą.

Tam tikslui mes turime Stipendijų 
Fondą. Mes norime sukelti finansinės 
paramos tam reikalui. Organizacijos pir
miau ir dabar jau atsiliepia į šį reikalą. 
Bet ne tik organizacijos kviečiamos tal
kon. Mes išsiuntėme gana geram skaičiui 
pavienių savo laiškus ir kitą -medžiagą 
Stipendijų Fondp reikalu. Męs tikimės, 
kad ir pavieniai, tarpe savo draugų, šei
mų gali pasidarbuoti sukėlimui finansi
nės paramos į Stipendijų Fondą.

MOKYKLOS ŠTABAS
Muzikos kursą šią vasarą ves 

chorvedė Mildred Stensler. 
sėkmingai pravedė muzikos kursus 1950 
ir 1951 metais. Šių metų muzikos dar
bas jai bus dar daugiau patirtas, žino
mas ir pravestas.

Pereitą vasarą dramos kursą sėkmin
gai vadovavo Jonas Valentis. Mokyklos 
komisija ir vėl kvietė Joną vadovauti 
dramos kursui. Bet šią vasarą Jonas 
Valentis dėlei savų reikalų negalėjo su
tikti būti dramos skyriaus vedėju.

Prisiėjo ir vėl kreiptis į kitus dramos 
mokytojus. Ir pasisekė .gauti Laurą Ar- 

. beit. Laura Arbeit jau žino mūsų stu
dentus ir mokyklą, nes ji ten dramos sky
rių vadovavo 1950 metais. Laura pareiš
kė, kad šią vasarą jai tas darbas bus iš- 
anksto žinomas ir bus galimas geriau 
paruošti ir atlikti. Žinoma, bus veda
mas anglų kalboje, ’bet su kitų mokyto
jų pagalba bus perduodamas ir 
kai.

Lietuvių kalbos, istorijos, 
kursą ves jau lietuviams gerai

(Tąsa 4-tam puslap.)

Gegužės 27 dieną atsibuvo 
visuotini Floridos valstijos 
balsavimai. Buvo renkamas 
gubernatorius, apskričių šeri
fai, teisėjai, seimelio nariai, 
konšilmanai ir kitokį visokį 
pareigūnai. Iki balsavimo die
nos per kelius mėnesius politi
kieriai zujo ir ziliojo po visas 
pakampes, ypač po užeigas, 
kirpyklas ir kitokias biznio į- 
staigas. Visi jie prašė-malda- 
vo, kad tiktai už juos balsuo
tų j valdvietes, kurias iš kalno 
buvo pasiskyrė, nepasigailėda
mi nei cigarų, nei visokių gė
rimų. Kožną dieną stambūs 
apmokami apgarsinimai su at
vaizdais ėjo per vietinius laik
raščius. Kur nepažvelgsi, stul
pai, .sienos ir tvoros buvo atli
pintos dideliais plakatais. Visi 
jie turėjo savo pasekėjų, kurie 
išsigėrę ant drąsos, nudrasky
davo vieni kitu tokius, plaka
tus. Per radiją ir televiziją 
paskirtimis valandomis rėk- 
davo-Šaukdavo su daugybe 
prižadų, ir tarkavimu visokių 
šunybių ifevo oponentų. Su
prask, kad jis caca, o anas ne. 
O tikrenybėje visi puodai vie- 
nokiškai taukuoti.

Tiek jau išsikaštavus, tūks- 
i propagandai 

išleidus, aišku, kaip ant del
no, kad išrinktieji turės gerą 
rugiapjūtę išsižebravojimui iš 
mūsų sumokėtų taksų. Bot ne* 
išrinktiems pasiliko tiktai dan
tų griežimas ir didelė apmąu*

mūsų 
Mildreda

lietuviš-

kultūros 
žinomas

Republikonų partija, čia be
veik neegzistuoja. Tai vieni 
demokratai veda faitą savo 
tarpe už pelningas vietas. Ims 
dar daug laiko iki darbo klasė 
'susipras-išsiblaivys ir numos 
ranka visiems m on ei pinkams, 
vieningai stojant i Progresy
vių partiją. Taigi, turėsime 
naują gubernatorių,, ateinan
tiems dviem metams, poną 
Dan McCarthy, Jr., savo kaun- 

tes šerifą Thomas Kelly,.kurį 
jo oponentai'per ‘Miami‘ Life* 

į labai šmeižia.
I 1 —0—

Gegužes 30 diena. Papras
tai, pietų valstijos nešvenčia 
Memorial kapinių dienos, to
dėl, kad buvo pralaimėtas ci
vilinis karas, ir panaikinta ne
grų vergija. Bet jau pradeda
ma pamiršti tie visi saųtiškų 
krekerių kerštavimai, nes val
diškos įstaigos—paštas ir ban
kai buvo uždaryti, šiaip kito
kį visokį bizniai buvo atdari.

Pastangomis darbo unijų ir 
P i r m o j o - A n t r o j o p a sa u 1 i n io 
karo veteranų legionierių bu
vo surengti paradai ant Wood
lawn kapų, Bay front parko 
Stadijone, Opa-lacka Marine 
Air Corps, ir Miami Beach. 
Visur benai griežė gedulingus 
himnus. Pulkininkas R. Ren- 
ker, Armijos majoras IT. Shoe
maker, kunigas C. Johnstone, 
ir legionieriai komandieriai 
pasakė atatinkamas prakalbas 
už žuvusius karius Pirmame* 
Antrame pasauliniame kare, 
ir panaikinimą vergijos per 
civilį karą po vadovybe prezi
dento Abrahamo Linkolno. 
Visur padėta gėlių vainikai 
dėl žuvusių ir kraują liejusių 
kariu.

šventė ir ant Atlanto jūros, 
kariškam Coast Guard laive, 
buvo nuleista gėlių vainikas 
nuo kariško lėktuvo žuvusiom 
jūreiviams.

Visokių postų legiono- ko- 
mandieriai varosi ant to, kad 
Memorial kapų diena būtų le
gal iška šventė visose pietų 
valstijose. V. J. Stankus

Nedirbs viršvalandžių
Melbourne. — Australijos - 

uostu darbininkai sulaikė €
darbą kelioms valandoms-ir 
laike mitingus, kuriuose jie 
nutarė nedirbti viršvalan
džiu, v

Sidney. — 18 angliakasių 
streikuoja ir užsidarė ka
sykloje prie Lithgow, nes 
valdžia nori tą kasyklą už
daryti . Streikieriai žada 
laikytis kasykloje, iki nuta
rimas bus pakeistas.
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kast Chicago, Ind., atidarytas tiltas praleidimui lai
vo su gazolinu. Žibalo kompanija išėmė indžiokšiną 
(teismo uždraudimą) prieš streikuojančius darbinin
kus. Teismas įsakė streikieriams praleisti laivus su ga
zolinu.

Kuršių Neringa
Vienas gražiausių Tarybų 

Lietuvos kampelių yra Kuršių 
Neringa. Begalinis skaičius 
smėlio kopų, iškylančių vieto
mis ligi 40—60 ir daugiau 
metrų, vaizdas i Baltijos jūrą 
iš vienos pusės ir i Kuršių į- 
lanką iš kitos visa tai ne
paprastai puošia šią nuosta
baus grožio vietovę. J toli, 
kiek akys regi, nusitiesia balti 
smėlynai, kurie horizonte susi
lieja su jūros ir dangaus mė
lyne. Kopų šlaitai, nusigręžę 
į jūrų pusę, lėkšti, nes iŠ šios 
pusės pučia jūrų vėjas. Užtat 
nuo Kuršių marių puses kopos 
iškyla stačiais Šlaitais.

Kuršių Neringa — tai siau
ras, ilgas, juostos pavidalo 
pusiasalis, skiriantis Kuršių 
mares nuo Baltijos jūros. Jis 
prasideda nuo Baltijos krantų 
prie Zeler.ogradsko ir baigiasi i rytų, susidurdamos tam tikro- 
ties Klaipėda šiaurini jos ga- ie riboje, iškrauna šias sąna- 
la nuo Klaipėdos skiria nedi- J >as. čia ir susidarė sąnašų 
delis sąsiauris, jungiantis Kur-] juosta — Kursiu Neringos tį
sių mares su Baltijos jūrą, žuomazga. Lies šia vieta, dėl 
šiuo sąsiauriu, abipus kurio ( buvusių čia salų, lūždavo Bal- 
iškilę švyturiai, laivai jplau- Gijos bangos, lai taip pat at- 
kia j Klaipėdos uostą. Kuršių siliepia į šio reto savo forma 
Neringos ilgis __ 98 kllomet- < pusiasalio atsiradimą.
rai, plotis nuo 4 00 metrų iki 
4 kilometrų. Didesnė Nerin
gos pusė — 50,8 km. ilgio — 
yra mūsų respublikos teritori
joje, likusi dalis — Kaliniu-j 
grado srities. Pusiasalio ryti
nis pakraštys, besišliejantis i 
prie Kuršiu marių, yra vin
giuotas. Susidaro savotiški iš-i 
kyšuliai, vadinami “ragais”.; 
Vietomis jie tolokai nusidrie-l 
kia j Kuršių mares. Antai, prie 
Buiviškių rago Neringos plotis 
siekia 3970 metrų, kiek i šiau
rę nuo Pervalkos, prie Arklių 
rago — 3,500 metrų.x Siau
riausia Kuršių Neringos vieta 
yra kiek Į šiaurę nuo Šarku
vos — 100 metrų platumo.

Kuršių Neringa turi tris 
pagrindinius reljefo elemen
tus: prieškopę, palvę. ir slen- 
kanČiąją kopą.

Prieškopė tęsiasi pačiu pa
jūriu. Palvo — tai /.('nuima, 
besidriekianti per visą Noria- 
gą. Bet'visų ryškiausią pusia
salio dalį sudaro slenkančios 
kopos. Jų aukštis svyruoja 
tarp 30—40 m nuo jūros pa
viršlaus, o aukščiausios vietos 
ties Karvaičiais pasiekia 60 
metrų aukštį, ties Preila —> 
57,4 m. Vecekrugu 66,3 m. 
į pietus'nuo Nidos, už tylos1 
pakalnės -— 63 m. 

• 1Slenkančio j i kopa daro įs
pūdį milžiniškos smėlio ban
gos, besiveržiančios rytų kryp
timi. Per rhetus slenkančio ji 
kopa pasistūmėją pirmyn pen-

PASK ŪBI N KIME ATOSTOGŲ
MOKYKLOS RUOŠA

(Tąsa nuo 3 puslapio)

dailininkas-žurnalistas Rudolfas Bara- 
nikas. Šis jaunas vyras jau pirmais Ato
stogų Mokyklos metais padarė ir paliko 
gražaus atminimo ir įspūdžio. Baran i- 
kas, tikimasi, duos kaip ką ir iš vaiz
duojamojo meno.

Prie liaudies šokių mes turėsime šią 
vasarą (bent vienai savaitei), pirmu 
kartu Atostogų Mokykloje, mūsų darbš- 
čiąją Ruth Bell. Ši jauna lietuvaitė ne 
tik vadovauja liaudies šokikų grupę

kis-šešis metrus. XVIII am
žiuje slenkantis smėlis užpus
tė septynis kaimus, jų tarpe 
ir Karvaičius — garsaus lietu
vių liaudies dainų rinkėjo ir 
populiarintojo Liudo Rėzos 
tėviškę. įdomu pažymėti, kad 
pastaruoju metu iš po nupus
tyto smėlio pasirodė Karvai
čių sodžiais liekanos.

Kuršių Neringa yra Baltijos 
•jūros, vėjo ir augmenijos su
kurta. Veikiant vakarų ir 
pietvakarių vėjam, Baltijos 
bangos meta visu rytiniu savo 
pakraščių sumaltą ir susmul- 

I kinta mineralinę masę smilčių 
pavidalu. Iš antros pusės Mi- 

hiijos. Dangės ir ypač Nemuno
upė atneša didelę masę sausu- 

■ mos kilmės sąnašų, šios dvi 
[ ;rovės, Balti.jos jūros iš vaka
rų ir gėlo vandens srovės iš

vėlinu sekė antroji Kuršių 
Neringos vystymosi stadija, 
kuomet busimasis pusiasalis 
auga viršum vandens pavir
šiaus. Pusiasalio formavimąsi 
ima veikti vėjas, augmenija.

Baltijos jūra nepaliaujamai 
ir toliau metė, žinoma ir šian
dien meta, smėlj ant Kuršių 
Neringos vakarinių pakraščių. 
Apdžiūvęs smėlis dominuojan
čių vakarų ir pietvakarių vėjų 
Įtakoje, ėmė keliauti Kuršių 
Neringos paviršiumi. Tai buvo 
slenkančių kopų užuomazga.

Kopos pradėjo pamažu 
dengtis augalijos danga. Įsi
vyraudama augalija pradėjo 
stabdyti pustomą smėlj. Sep
tynioliktame šimtmetyje Kur
šių Neringa buvo padengta ge

rais, aukštos vertės medynais.

Tačiau Kuršių Neringos va
kariniame pakraštyje sukaup
tos smėlio masės; vis energiiv 
gai judėdamos rytų kryptimi, 
naikino ir užpustydavo medy>- 
nus. Šį procesą pagreitino 
miškų kirtimas ir gaisrai. Y- 
pač masinis smėlio judėjimas 
p rasi d ėjo po septy nerių metų 
karo, XVIII amžiaus antroje, 
pusėje, kada čia stovėję kari
niai daliniai išnaikino daug 
miško. Slenkantis smėlis įgavo 
pilną laisvę. Jis užnešė eilę 
gyvenviečių. Išliko neužpus
tyti medelynai prie Juodkran
tės, Nidos, Šarkuvos.

Masinį smėlio judėjimą 
Kuršių Neringoje pristabdė 
žmogus. Nuo 19 šimtmečio

I pradžios buvo pradėti kopų 
sustiprinimo ir apželdinimo 
darbai: reikėjo apsaugoti kai
mus, Klaipėdos uostą ir pašto 
kelią, kuris ėjo išilgai Kuršių 
Neringos nuo Klaipėdos iki 
Karaliaučiaus.

Pirmasis kopų apmiškinimo 
iniciatorius — tai Nidos pašto 
vežikas Kuvertas. Nors ir ne
būdamas specialistas, jis ap- 
miškino nemaža smėlynų Ni- 
dosv rajone. Jo pasodintame

lų paminklą su užrašu, kad 
Kuvertas buvo pirmasis Nidos 
apželdintojas.

Pavienių entuziastų pastan
gos nerado plačios paramos. 
Apželdinimo darbai Neringoje 
buvo atsitiktinio pobūdžio, ne- 
sistemingi, daug kur juos vyk
dė pavieniai žmonės.

Buržuazijai valdant Lietu
vą; Neringos apželdinimas ne 
tik nebuvo pastūmėtas į prie-
kį, bet daug kur išnyko apsau
giniai medynai. Neprižiūri
mus, juos užpustė besiver
žiantis smėlis, iš pradžių pa
lau ždamas neaukštus mede
lius, o paskui juos ir visai 
palaidodamas. Tarp Nidos ir 
Juodkrantės ligi šių dienų iš
liko dykos, neapželdintos vie
tos. vadinamos Negyvosiomis 
kopomis. Gamtos pertvarky
mu buržuazija nesirūpino: 
tai neteikė jai jokio pelno.

Tik tarybų valdžia, prade
gusi visoje šalyje plačius gam
tos pertvarkymo darinis, susi
rūpino ir Kuršių Neringa. 
1949 metais čia buvo surengta 
stambaus masto Vakarų Agro- 
miškomel i oracijos ekspedici
jos Pabaltijo tyrinėjimo būrio 
išvyka, kurioje dalyvavo bro- 

i liškųjų respublikų ir Tarybų 
Lietuvos mokslo darbuotojai 
ir miškininkystės specialistai. 
2,5 mėnesio darbavosi čia 
ekspedicija, paruošusi po to 
platų Neringos apželdinimo 
projektą. Jį Įgyvendinus, Kur
šių marės ir Klaipėdos uostas 
bus pilnutinai apsaugoti nuo 
apliesimo smėliu, o žvejų ir 
kurortinės vietovės Neringoje 
— nuo užpustymo.

Dabar kiekvienais metais 
Neringoje pasodinama vis 
daugiau apsauginio miško. 
Visų pirma atliekamas mecha
ninis kopų sustiprinimas. Į že
mę sukalami kuoliukai, ‘kurie 
ją sulaiko, pasodinami krū
mokšniai, karklų gyvašakės, 
paskui jau medeliai. Anksčiau 
čia dominavo kalninė pušis, o 
žemesnėse vietose — papras
toji pušis. Tarybiniai moksli
ninkai rekomendavo sodinti 
greta paprastos ir bankso pu
šį. Pastaroji greičiau išauga 
ir apsaugo paprastąją pušį. 
Atlikusi savo vaidmenį, bank
so pušis iškertama, o papras
toji toliau au’ga. žemesnėse 
vietose bus taip pat sodinami 
beržai, alksniai ir kiti lapuo
čiai.

Šiais metais Kuršių Nerin
goje numatyta mechaniniu 
būdu sustiprinti 15 hektarų 
plotą, o be to didelį plotą ap
sodinti spygliuočiais ir lapuo
čiais. Darbų apimtis didesne 
negu pernai, o kitais metais 
ji bus dar labiau išplėsta.
Gamtos pertvarkymas Kuršių- 
Neringoje vyksta planingai, 
pagal mokslininkų paruoštą 
projektą. Vykdo ’juos Kretin
gos miškų ūkių kolektyvas— 
vienas pirmaujančių respub
likoje.

Kuršių Neringa pasižymi 
savo gražiomis, puikioje gam
tinėje aplinkoje įsikūrusiomis 
vasarvietėmis — Nida, Juod
krantė, Smiltynė, čia, o taip

Richmone, bet ji yra ir sporto mėgėja, 
ir aidietė, ir LDS-ietė. Mūsų jaunoji 
Rūta veikia ir kitose kultūrinėse organi
zacijose. Taip pat mes tikimės! mokyk
loje turėti liaudies šokių veteraną mo
kytoją — Al Merkį.

Vakarams, atsilankančiai publikai 
Atostogų Mokyklos laiku, šią vasarą nu
matome turėti įvairių apšvietus pokylių 
paskaitų, žaislų formoje.

Kas lieka dabar, tai visiems reikia pa
dirbėti, kad penkmetinė Atostogų Moky
kla būtų skaitlingiausia studentais ir 
turiningiausia savo programa.

V. Byvinas.

•’U i

pat eilėje kitų vietų gyčena 
Baltijos žvejai. Seniau jie 
vieni patys savo menkomis jė
gomis turėjo kovoti prieš jū
ros ir pustomo smėlio stichiją. 
Jų kaimams grėsdavo, o kar
tais juos ir palaidodavo ju
dantieji smiltynai, į jūrą tek
davo plaukti menkais laive
liais. Kas kita dabar. Susior
ganizavusios stambios žvejų 
artelės — “Baltijos aušra” ir 
“Pasienietis“ — įgyja vis' ge
resnius motorinius laivus, ple
čia . savo gyvenvietes, kurias 
nuo smėlio stichijos užstos ap
sauginiai miškai. Nidoje stei
giama valstybinė žvejybos 
laivų stotis, kuri aprūpins žve
jų kolūkius didelio pajėgumo 
laivais. Išplaukdami į jūrą 
žvejai gauna meteorologų pra
nešimus. Skurdo seniau Ne
ringos žvejai. Dabar jų gyve
nimas pasiturintis, kultūrin
gas. Priešakinės žvejų briga
dos, vadovaujamos draugų 
Jakaičio ir Kubiliaus, kasmet 
viršija žūklės planus. Dauge
lyje namų, kuriuose anksčiau 
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GERDA TERHORST
I’a^ižymėjusi akordionistč 

ir Norvvpodo Vyrų Ansamblio 
mokytoja.

4-tą, 5-tą ir 6-tą dd.
1 9 5 2

LIET. TAUTIŠKAME 
PARKE

Winter St. ir Keswick Rd.

MONTELLO, MASS.

R. MERKELIŪTE

$50, 4—$25,

Hartfordo Laisvės Choras, vad. Wilma Hollis, atvyksta dainuoti šio pikniko programoje.

Tą dieną iš visų Naujosios 
Nepriklausomybės 

pildys:

Amerikos Nepriklausomybes diena, Liepos-July 4 d.,—didele šventė.
Anglijos, kampų suvažiuos tūkstančiai amerikoniškai patrijotingų lietuvių, 

diena bus atžymėta su puikiausia dainų-muzikos programa, kurią
LAISVES CHORAS iš Hartford, Conn., vadovybėj Wilma Hollis
VYRŲ ANSAMBLIS iš Norwood, Mass., vadovybėj Gerda Terhorst
LIUOSYBĖS CHORAS iš Montello, Mass., vadovybėj Al. Potsus
Solistės: ROSE MERKELIŪTĖ, ALDONA WALLEN, ONA MINEIKYTe
Duetai: W. JUODEIKAS su R. MERKELIŪTE ir ALDONA WALLEN su

Bus daug svečių iš tolimesnių kolonijų ir atvyks asmenų iš paties Laisvės personalo.
ART MASON ORCHESTRA GROS ŠOKIAMS

$300 bus išdalinta prie įžangos bilietų. Dovanos bus tokios: 1—$100, 2
5—$15, 6—$10, 7—$10, 8—$5, 9—$5, ir 10—$5.

Tad, gerbiamieji jaunimas ir senimas, visi suvažiuosim atžymėti 176-tus metus nuo Amerikos
Nepriklausomybės pasiskelbimo. Visi būkim šiame istoriniame piknike!

'* Rengia MASSACHUSETTS APSKRIČIŲ BENDRAS KOMITETAS.
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tegalėjai pamatyt! plikas, sie
nas, dabai- išvysi radijo apara
tus, gerus baldus, asmenines 
žvejų bibliotekėles. Kuršių 
Neringoje, garsioje savo me
lodingomis dainomis, skamba 
nauja daina, prisimenama se
na, kuri buržuazijai valdant 
buvo užguita. Naujam gyve
nimui prikeltos skambios žve
jų ■ dainos. ,

Naujas gyvenimas atėjo į 
Kuršių Neringą, kuri seniau 
vis labiau virsdavo dykviete. 
Buržuazija mėgdavo daug 
kalbėti apie šių .gražių vietų 
egzotiką, bet palikdavo liki
mo valiai su stichija kovojan
čius žvejus, nesirūpino smėlio 
alinamais medynais, apneša- 
momis Kuršių marėmis. Tary
binis žmogus visam tam pada
rė galą. Kuršių Neringoje kaip j 
ir visoje mūsų plačiojoje šaly-1 
je, pasireiškia kūrybinė tary-| 
binės liaudies jėga.

F. Bajorinas
A. Gatautis

■ ' ■

■<’w -s

Philadelphia, Pa.
Linksma naujiena 
norintiems važiuoti į 
Laisvės pikniką Brooklyne, 
liepos 5-ta dieną

Pripuola šeštadienis. Sek
madienį bus proga pasilsėt 
iš po smagios kelionės. Kai
na j abi puses tiktai $3.50.

Važiuodami į pikniką su
stosime Kultūros Name, 
kuriame spausdinama Lais
vė ir LDS organas Tiesa. 
Kurie dar nėra buvę Kul
tūros Name, gaus į progą 
pamatyti.

Kadangi mes nepajėgia
me surengti piknikus Phi- 
ladelphijoje, tai prašome 
Laisves skaitytojus ir jos 
rėmėjus važiuoti Į Brookly- 
ną. Kelionė smagi ir kai
na pigi, Clinton parkas 
gražus. Kuo skaitlinges.nė 

bus musu atstovybė, tuo 
mes visi būsime linksmesni, 
jausimės kaip Philadelphi- 
joje.

Važiuosime, n c žiū rjjk 
koks pas mus. oras ^bws. 
Ten svetainė parke labai 
didele, lietaus nereikia bi
joti, jeigu ir lytų. Bet sy-

■ kiais gamta padaro stebū- 
• klus. Pavyzdžiui, birželio 
ji d. Philadeiphijoje lijo 
Į per visą dieną, o Baltimo- 
| res piknike graži saulutė
■ mus visus šildė.

Registruokitės iš anksto 
važiavimui į šį pikniką, kad 

‘užsitikrinus vietą. Kreipki- 
| tęs sekamai: Merkis, GI. 5- 
j3646; Tureikis, 143 Pierce 
St., arba Šmitienė, Wa. 4- 
2538.

Bušo Komitetas

ALDONA WALLEN, solistė

/



ALDLD Reikalai
Pasimokėkite duokles!

Prašome visus narikis, kuru 
dar nepasimokėjote dm 
už 1952 metus, — tuojau 
padaryk i te. Pasiimkite ir

tą 
la

<

I

I

Demon’, mich Rochester, N. Y

• cinus
IT nesigailėsite, j

Draugiausias Į
žmogaus turtas. \

Konstitucija reikalau-
nariai duokles sumo-

1 d. iiepos. 1J ko Ii k J
avaitės Luko. Turimi’ Į

LLD

apmokėti

LiLD ll()-ta ir 50-ta kuopos 
rengia pikniką birželio 21-mą, 
šešta d i e n į. Vi eta : God cm i n o 
Svetainė, 575 Joseph Ave. 
Bus skanių valgių ir gėrimų. 
Pelnas eis spaudai.

Visi Laisvės skaitytojai 
neskaitantieji prašomi c 
vauti. Pasilinksminsite ir pa
rengsite taip svarbų darbą. At
minkite, kad be laikraščių mes 
nežinotumėme, kas dedasi pa

ATMINČIAI MYLIMO I galimo jo pamiršti. Tai buvo 
labai veiklus, pažangus žmo
gus, didelis dienraščio Laisvės 
patriotas ir jos skaitytojas 
nuo pat Įsikūrimo.

Jis buvo gimęs Lietuvoje, j 
Ameriką atvyko 1907 metais 
į Pittston, Pa. Gyveno" Inker- 
man (Jenkins Township), 
Wyominge ir vienus melus 
prieš smertį Detroit, Mich. 
Anglies kasyklose išdirbo 38 
metus ir gavo taip vadinamą 
“mainų dusuli”. Mirė širdies

Montello, Mass. 
Oh io 
Md.I Baltimore 

Cleveland, Ohio. 
Hartford, Conn. 
Cliffside Park, N. J. 
White Plains, N. ,Y. 
Girardville, Pa. 
Harrison-Kearny, N. J. 

t 
Cleveland, Ohio. /
jau turime 61 garbes 

kuopą. Į garbės kuopų surašą 
bus Įtraukta tik tos • kuopos,

>

77
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190

j karnos kuopos?

pagaminimas daug atsėjo.

Gaukite naujų narių

Mes iŠ centro išsiuntėme a- 
pie 3,000 laišku . lietuviams, 
pranešdami apie “Sveikatos 
Šaltinis” knygą. Jau virs šim- 

siliepė, Įstodami *

Ačiū už aukas!

sekamai gavo-

; jZi

i*.

a

V’
/■m ®

« ii į
f v'■ A fA i- T T

is?

*

me aukų:

t

&

1,

ias lietuvių ai 
i Draugija.

kuopos gali gauti naujų na
rių. Parodykite šią knygą vie
tos lietuviams, paaiškinkite a- 
pie LLD ir sąlygas nario, pa
matysite. kad gausite naujų

Daugiau garbės kuopų

Pirmiau turėjome 50 garbes 
kuopų. J šį surasa įstojo dar

karnos

Miestas 
oston, M asf

DO0O00O 0C>000C»000000000000.O 
0 Tel. AV. 2-4026 į

| DR. JOHN REPSHISI
(REPAYS)

i LIETUVIS GYDYTOJAS

o Valandos: 2-4 ir 6-8 
0 Nedėliomis ir šventadieniais: 
0 nuo 10 iki 12 ryto.

495 Columbia Rd.
y

DORCHESTER, MASS.

>00O0000O0t,HJC

kietis ............................ $7.00
LLD 139 k p., C a I errnan, 

Kanada ............................ 5.00
A. ir E. Griniai. Clev. .2.75 
E. Rečiu kailis, Chic. ..2.50 
J. Mikuckis, Ba If. . . .2.00

Po $1 aukavo: A. Dambrau
skas, J. Mardosas, J. Kama
rauskas, A. Kuzmickas ir 50c. 
Križanauskas iš Girardville, 

50c. P.Pa., V. Rudaitis 
Venta, Brooklyn, i

tienė, Los i 

Salamo n, 
N. Y.; Mai

g

4

r y •

MICHAEL BOGUŽINSKAS

ir

įgeles, Calif.: J 
Schuyler Lake 

Meison, M.iami 
Ela.; A. Bučieni(>nė, Now Ha
ven, Conn.; ir Mankauska;

Didelis ačiū už aukas! Pra-i 
some ir ateityje paremti pa-1 

išgalę kultūros ir ap.švie-i 
darbą.

D. M. ŠOLOMSKAS, 
ALDLD CK Sekretorius.

gal

WORCESTERIO LIETUVIAI!
Remkite Modernišką Lietuvišką Vaistinę

IDEAL PHARMACY

registruotą vaistininką,
savinink 
kus dak

SKRINSKĄ.

kalais. Taipgi, vaisiai yra pasiunčiami per paštą į kitus 
miestus. Be to, užlaiko geriausios rūšies kosmetikos, skuti
mosi reikmenų, knygų, laikraščių, filmų, saldainių, šaltko- 
ščs, riešutų, cigarų, cigarečių ir skanių gėrimų.

Žmogui Sveikata Yra Didžiausias Jo Turtas
Kas yra gera ir naudinga, žmCTnės neturėtų pamiršti, tačiau daugu

ma pamiršta Švilpos antrašą ir turi klapato, kol suranda. Už tai, pa
tys esate kalti. Užsirašykite ir visada turėkite jo antrašą.

Švilpa Išdirba 5 Rūšių Svarbias Mestis 
ir ant kiekvienos dėžutės yra antrašas.

Taipgi mostys yra garsinamos ant radio. Apgailiu tų, kurio toliau 
gyvenate ir to radio negalite girdėti. Mano mostys bei vaistai gelbsti 
visiems žmonėms, be skirtumo o los spalvos ar jų politinių įsitikinimų. 
Daugiausia gelbsti tiems, kurie vartoja pagal nurodymų.

Nr. 1. Mat. Švilpas Herb Salve for skin irritation. Šita Mostis nuo 
įvairių odos lieų: nušašimų, išbėrimų (Rash), Sainus, Athletes feet, 
nudegimo, susikoliečijimo žaizdos (ronos), (tik ne vėžio). Kvepianti 
Mostis, visada pagelbsti. Kaina tik $1.25.

Nr. 2. Mostis nuo paviršutinių skausmų: kojų, rankų, pusiau, spran
do, sąnarių ir muskulų, aštraus kosulio nuo peršalimo. Kaina $1.25.

Mat. Švilpas Ointment for tooth ache and hardening gums.
Greit prašalina skausmus ir sustiprina gurnus. Kaina $1.25.

Nr. 4. Mat. Švilpas Salve for Inching Skin and Poison Ivy. 
mostis nuo įvairių niežėjimų odos ar Poison Ivy. Kaina $1.25.

Nr. 5. Mat. Švilpas New Discovery Salve for Piles. Quick Relief. 
Šilu ..lostis — vėliausias išradimas kaip prašalint Piles greitai, ir ne
reikia pjaustyt. Varvančos, ar ne — pagelbės. $2.50.

Mano mostis pagelbės visiems, kurie vartos pagal nurodymą, ant 
kokių ligų yra pažymėta. Bet tiem nepagelbės, kurie nenori taikos, 
bet nori karo. Čia jau proto liga.

Reikalaudami mosčių, prisiųskite Money Order ar gerą banko čekj. 
Siunčiu ir C. O. D. tiems, kurie prisiunčia 30c ekstra pašto štampais 
del persiuntimo. Adresuokite:

MAT. ŠVILPA, F. O. BOX 73, STA. A., HARTFORD, CONN.

N r.

Šita

in ('ta i nuo mirties mano tėve
lio Michael Bogužinskas. Nc-

Jis priklausė -prie Lietuvių 
Literatūros Draugijos ir buvo 
12-tos Apskrities ir 12 kuopos 
iždininku iki atvykimo Detroi- 
tan. Visuomet rėmė progresy- 
viškas idėjas iki pat mirties. 

 

V^uoJfTet dirbdavo parengi
muose.

Motina (kuri jau irgi miru
si) ir tėvelis paliko dideliam 
nuliūdime dvi dukteris ir dvi 
anūkes. Po jo mirties jo duk
tė Margaret susilaukė dar vie
nos dukrelės.

Tėvelis mirė 1951 metų 
geg. 6 d. Jo labai gailisi jo 
dukterys ir anūkės. •

Mrs. Margaręt
Boguzinskas-Matthews

gai ir draugės, visi, kaip mū
ru, suglauskime pečius. Pada
rykime šį parengimą didžiau
siu ii’ geriausiu. Parodykime, 
kad mes, rochesteriečiai, dar 
gyvuojame ir dirbame, 
galėdami.

Atsiminkime birže
mos vakaro 6 valandą n e vai - j 
gyti namie, nes piknike turė
sime visko, tikrai būsite užga
nėdinti. Kviečia abi kuopos.

L. B.

Darbininkai laimėjo
Guatemala.—G u a tema 1 o s 

tabako darbininkai laimėjo 
17 dienų streiką prieš jan
kių - britų kontroliuojamą 
Tabacalera Nacional kom
paniją, didžiausią tabako

CHICAGOS ŽINIOS
1 Mano Įspūdžiai iš puošimų 
dienos parengimų

Blogi mainai

Tautiškų j ų 
lirektoriai, i 

i m i 
: n I 
; g a

u

matyti, 
iš užkulisių, 
s, k u r i ('

kapinių 
d i k tuoj a- 

padarė mai- 
a b a i n e-

a t s i r ūgo jiem 
jie “išmainė“ 

lietuvius Į diplo- 
daktarus ir kitokius

— patiems: 
progresyvius 
m rotus 
padaužas, štai rezultatai : 

ir kapinių programos
sytis šiemet tebuvo til<

metais,

| gramos.
Bet, svarbiausias dienos

klau- 
apie 
susi-

pro-

pro-

kapiniu naudai piknikas. Šie

kad lotų savininkai tikisi iš
girsti dar didesni deficitą, ne- 

pernyk.Ščio pikniko.nuo
Ir to dar negana.

nes.

ae.|i
policistai sužeisti. Jkaitu-

me kitu’ kartu.
Paskelbus “mūšių paliau

bas” kapinių piknike, kada 
“karininkai” jau buvo patup-

cypėje, toko kalbelis su dau
geliu žmonių. Visi kaip vienas 
jie pareiškė, jog doram, save 
gerbiančiam žmogui nebesau
go dalyvauti laisvųjų kapinių

i' {mM

pi
į

į

Vaizdas Vakarinėje Vokietijoje, mieste Frankforte. 
Policija lazdomis vaiko ir muša unijistus darbininkus, 
kurie protestuoja prieš Įneštą anti-darbininkišką bilių. 
Vakarinės Vokietijos hitlerinė policija nepamiršo savo

prikelti hitlerizmą. Amerik iečiai, anglai ir francūzai

IŠ LIETUVOS Šypsenos
Už aukštą kokybę

BIRŽAI, IV. 11d.

gų pirmininko Tamkevičiaus, 
kad užbaigus programą pada
rytų pranešimą. Tamkevičius 
prižadėjo tą padaryti, 
neištesėjo-!

Vėliau jis teisinosi, kad jam 
pranešti apie pa-

V aisti jų

Už tru- 
valgio

nežymaus
iš pačios

bet...

“uždraudė”
gerbimą Jungtinių
karo veterano prie jo pamink
lo. Kas uždraudė? Balčiūnas?!
Grigaitis? Kuraitis? — pasi
lieka “militarinė slaptybe.“

Bet progresyviam, karo ve
teranų gerbėjam, tas nei kiek 
nepakenkė. Prie Sakalo-Abe- 
ko paminklo susirinko skait
linga minia. Du chorai padai
navo atatinkamas gedulingas 
dainas, kalbas pasakė karo 
veteranas, Juozo Sakalo ge
riausias draugas, Vytautas 
Jotka ir J. Pauliukas. Ir nei 
muštynių neįvyko, nes susirin
ko kultūringi, progresyviai lie
tuviai tik vienu tikslu : pager
bti šviesią atmintį karo vete
rano ir kitų kovotojų 
gresą ir demokratiją.

LKM Choro piknikas

parsidavimą klerikalams, anot 
dainiaus Kudirkos — 
pini aukso, gari 
šaukštą...“

Tai tokie vieno 
piliečio Įspūdžiai
svarbiausios Chicagos ir apy
linkių lietuvių šventės Ka
pų Puošimo Dienos Lietuvių 

(Tautiškose Kapinėse ir aplink. 
Džiaugiuosi, kad nedalyvavau 

Balčiu no-Grigaičio surengta
me piknike. Dėlto ir šiandien 
mano akiniai tebėra sveiki.

Laukuviškis

šiasi tinkamai sutikti tarptau
tinę darbo žmonių šventę Ge
gužės Pirmąją. Gamyklos dar
bininkai prisiėmė naujus so
cialistinius Įsipareigojimus ge
rinant gami naiviosios produk
cijos kokybę ir mažinant jos 
savikainą.

A u d ė. j os- p i r m ū nes žy m i a i 
viršija prisiimtuosius Įsiparei
gojimus. J. Gižaitės, A. Griga- 
liūnaitės, O. Kutraitės, E. Si- 
tarkutės ir S. Strunsaitės va-

Įvykdo po pusantros bei dvi 
užduotis ir gamina tik puikios

už pro-

kad 
diktato-

su

Mįslė
“Kuri menesį .moteriškės 

mažiausiai šneka?”
n

“Kodėl tu taip manai?”

;ias menuo.”
—o-

rytą. įėjau busan, net trys

ir man i

Tai jau ir 
tau užteko vietos, kur at-

Sutaisė žemaitis

4-IU APSKRIČIŲ

METINIS PIKNIKAS
Sekmadienį, Birželio 15 June 1952

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreipkftes prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksime modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai moderniškai įruošta 
mūsų šermeninė. Mūsų- patarnavimu ir 
kainomis būsite patenkinti. «

1113 Mt. Vernon St., Phila., Pa
Telefonas Poplar 4110

Inteligentę moteris, ' Mrs. 
Merie Pulsudski, pripuolamai 
nusitaikė “kryžiavoje ugny
je’’, kada kapinių pasirinktie
ji d i p I o m antai karščiausiai 
“šaudėsi“ tuščiomis alaus bon- 
komis ir kitokiais karo Įran
kiais. Mrs. Pulslidski sudaužy
ti akiniai ir sužeistas veidas. 
Ji nuvykusi apskrities polici
jos nuovadon padavė skundą 
ant chuliganų. Bet nuostolius 
už sužeidimą ir akinius, turės 
padengti kapinių draugija. 
Jo, ne labai nusisekę “mai
nai“ kapinių direktoriams — 
išmainyti tūkstančius progre
syvių į gaują muštukų. % 
“Neleido...”

Lyg ir nujausdami, 
kapinių draugijos 
riais ir jų pasikviestais chuli- ■ 
ganais dori žmonės negalės 
kartu praleisti šventadienio 
popietį, LKM Choras surengė 
saviškiams pikniką tik skersai 
kelio nuo tautiškųjų kapinių.

Nuvykau gana anksti. Jolly 
Rose daržas jau nustatytas 
automobiliais. Apie dešimtą 
valandą ryto LKM Choro pik
nike jaju minia žmonių — vi
si kaip vienos šeimos nariai. 
Nei barnių, nei muštynių, nei 
apskrities policijos vežimų.

LKM Choro piknike išbu
vau iki» vėlybo vakaro. Šilti- . 
kau daugybę ne tik chicagio- 
čių progresyvių lietuvių, bet 
iš Indianos, Wisconsino, Mi
chigan ir kitų apylinkių vai- ; 
stijų. Visi piktinosi kapinių 
draugijos diktatūra. O išgirdę, J 
jog jų piknike Įvyko kruvinos 
muštynės, daugelis padare pa
reiškimą, jog kitais metais; 
nei arti nė is.

MAPLE PARK
Lawrence, Methuen, Mass.

1
” % j

Garsusis Norwood Vyrų Ansamblis, vadovaujamas Gerda Tcrhorst.
K R 1ST 1N A ST A NIS LO VA ITIE N Ė

Grupė progresyvių planavo 
pagerbti J V karo veteraną 
Juozą Sakalą ir kitus prie 
beądro kapo. Buvo užkviesti 
du chorai — Eks-Mainierių ir 
Ciceros Moterų Choras ir po
ra kalbėtpjų.

Iš anksto nusitarta, nepa
kenkti centrinėm ceremoni
jom, bet susirinkti prie Saka- 
lo-Abeko paminklo “po vis- 
ka'm ” Grupės pirmininkas L. 
Jonikas paprašė kapinių apei-

“Surprizas...”

Per daug metų esu klausęs 
savo kamaroto Grigaičių Piju1 
šo kalbos kapinių apvaikščio- 
jimuose. šį kartą jis man pa
darė didelį “surprizą”. Savo 
kalboje nei sykio nepaminėjo 
Staliną, Paleckį ar Sniečkų. 
Nesuminėjo net nei komunis
tų. To tai nesitikėjau!

žinau, tam yra priežastis: 
Ant Grigaičio daro spaudimą 
iš dviejų pusių :
spaudžia, kad keiktų 
nistus ir Staliną, bet 
socialistai, mano buvę 
besą draugai, keikia

Klerikalai 
komu- 
senieji 
ir te- 
jį už

PIKNIKAS ATSIDARYS ANKSTI IR TESIS ILGAI.
Puiki lietuvių liaudies dainų programa, kurią išpildys:

N0RW00D0 VYRŲ ANSAMBLIS, vadovybėje Gerda Terhoist. Taipgi dalyvaus 
ONA MINEIKYTĖ iš Montello, Mass., 'ir akordionisU GERDA TERHORST.

Svečių bus iš tolimesnių miestų, pasimatysite su seniai matytais ir įsigysite naujų 
pažinčių. O šiame gražiame parke daug laimėsite sveikatos žvilgsniu, nes įvairiausi 
medžiai teiks jums malonų aromatą ir pasigėrėsite jų grožiu.

Prašome nesivežti savo valgių, nes čia bus visko užtenkamai.
Kviečiame visus — 4 APSKRIČIAI,

5 pusi.—Laisvė (Liberty)-Šeštadien,, Birželio-June 7, 1952
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NewYorko^z^zfer/lnloii Liaudis turėtų spręsti 
Vokietijos klausimą

Pagerbs teisiamas 
keturias moteris

i Negrą statys kandidatu 
į senatoriaus pareigas

Kviečiame į pobūvį su 
viešnia iš Chicagos

šiuomi dar vieną ir pasku
tinį kartą norime- priminti, 
jęg Brook lyne ir apylinkėse 
lankosi žymioji chicagietė lie
tuvių darbuotoja Alice Joni
kienė. Kadangi jinai čionai 
tegalės pabūti trumpą laiką,* 
tad susitikimas su ja visiems 
skaitlingiems jos prieteliams 
tegalimas tiktai viešoje suei
goje.

Tuo tikslu ir šaukiame su
sirinkimą šio pirmadienio va
karą. birželio 9-tą, Liberty 
Auditorijoje, Atlantic Avė. ir 
11()th St., Richmond Hill.

nemokamas.

labai svarbiais visuomeniškais 
piliečių reikalais Washingto
ne, tad tikimasi, kad jinai kai 
ką pasakys mums ir iš to, ką 
jinai ten matė ir girdėjo. Be 
to, kaipo gyventoja didžiau
sios lietuvių kolonijos—Chica
gos — ji turtinga ir “naminė
mis žiniomis.” Tad —

Kviečiame ateiti pasidalinti 
SU1 viešnia žiniomis ir tuo pa
timi parodyti mūsų svetingu
mą jau seniai pas mus nebu
vusiai viešniai. N. K.

Paveikslai iš Puerto 
Rięo parodoje

j mėnesį bus
statyti parodoje paveikslai, 
nutraukti iš portorikiečių gy
venimo toje šalyje per k Libaną 
artistą Romulo Lachatancre. 
Artistas neseniai žuvo lėktuvo 
nelaimėje grįždamas iš Puer
to Rico, bet išliko jo traukti 
paveikslai ir kūriniai.

Paroda randasi 1 4 th St. 
Gallery, 133 W. 4 1th St., 
New Yorke. Vakarais atdara 
lig 8 vai.

New York Hospital pernai 
bėgiu vienerių metų turėjęs 
76,205 ligonius.

Biznio Telefonas
EVergreen 4-9672

LLD 2-ros Apskrities Reikalai

jau nebetoli, kada LLD 2-ros

am boat Inn. 91
Rd., Great Neck, L. 1. Reikia 
jau būtinai - mums rūpintis 
net ir mažmožiais, surištais su 
šiuo pikniku.

Steamboat

Tie, kurie turite• kalbamus 
bilietukus, būtinai įsitėmyki- 
te, jog išplatintų bilietukų du
blikatai reikia sugąžinti ap
skrities komitetui lie vėliau, 
kaip pikniko dienoje, idant

Unijistai pasisakė 
prieš Smith aktą

krautuviųMacy 
darbininkų unijos lokalas 1-S 
nutarė pareikšti 
prieš norimą užkarti darbinin
kams naują Smith bilių, Kon
grese žinomą kaipo HR 7647.

Naujasis Smith bilius atimtų

protestą

sąskaitą būt galima sutraukti.
Apskrities komitetas bus jums f|arbininkams teisę kolektyviai

Apie trejetas mėnesių atgal 
buvo apskrities kuopoms ir at
skiriems tūliems nariams išda
linti platinti bilietukai, suriš
ti su šiuo pikniku. Kurie dar 
nesate j.ų išplatinę, mėginkite 
kiek galėdami dar likusiu lai-

mil ir draugų.

labai dėkingas už kooperaci
ją šiame reikale.

šiuomi taipgi pastebimo, 
jog dar yra wetii buse, kuris 
važiuos nuo Liberty Audito
rium į pikniką; kainuos tik 
$1.75 į abi puses. Kurie nori
te važiuoti busti, užsirezer
vuokite boso vietą pas J. Gu
žą. Pikniko Rengėjai

derėtis, kaip kad jau esama
sis įstatymu Smith aktas ati
ma darbininkams pilietines i)' 

i ekonomines teises. Tas būtų 
į smūgiu net 'linijos gyvybei, 
! sako unijistai. Dėl to darbi- 
j ninkai tarėsi skubiai ir daug 
| veikti, kad tas bilius būtų at- 
i mestas.

Lokalas 1-S turi 8,000 na-
; rių.

New Yorko Harleme susi
rašė arti du šimtai žymių vi
suomenininkų ir šaukia speci-i 
alę konferenciją birželio 

j tą.’ Jos tikslas parinkti irFpa- 
i statyti negrą kandidatą i su

yra Eliza- natoriaus, urėdą, nes valdan- 
Claudia Į čiosios partijos negrus kandi- 

,r datais nestato, nors ten neg- 
Tr , ... ... rai gyventojai yra skaitlin-Kadangi jos yra persekioja- . . ,v ./o ui i* /i giaufii is visu tautiniu grupių, mos einant Smith aktu (kurjlfe • * * ’

j ir dauguma žymiausių unijų 
“Prezidentas Trumarias I jau pripažino esant unijų 

šaukimu- skubių, mažų pasita-Į smaugliu ), tad ir šis mitingas 
rimėlių atima Amerikos žmo- i bus panaudotas ne vien tik- 
nėms pilną progą pasisakyti tai teisiamosioms apginti, bet 
apie tas sutartis, kurios suda- , ir kovai už atšaukimą įo ak
ro diplomatinį planą atomi- į 
niam karui, stambiojo biznio I 
pelnagrobiavimui ir tolimos- j 
niam bloginimui gyvenimo j Garden, 
lygio kiekvieną amerikono na- į (prje /81st St.) Bronxe. Vito

Piliečių Apsigybimo Nepa
prastosios Konferencijos sky 
rius Bronxe ruošia masinį mi
tingą pagerbti 4 žymias darbi
ninkų vadoves komunistes 
kurios yra teisiamos teismą 
būtyje prie Foley Square, Į 

į New ‘Yorke, Jomis 
both Gurley Flynn, 
Jones, ' Marion Bachrack 
Betty Gannett.

kui senatoriui Tom Connally, 
partijos vykdantysis sekreto
rius Arthur Schutzer rašo*

American Labor Party, Now 
Yorke, pareikalavo, kad su
tartis iš naujo apginkluoti Vo
kietiją būtų svarstoma visų A- 
merikos žmonių. Kad organi
zacijoms būtų leista pareikšti 
savo nuomones, o ne palikta 
vienam Kongresui.

Partijos pareiškime, pasiųs
tame Senatinio Užrubežiniams 
Reikalams Komiteto pirminin-

to.
Mitingas įvyks birželio 20- 

tos vakarą, New Terrace 
2145., Boston Road

PAIEŠKOJIMAS

Darbiečiai rems 
plieno streiką

American Labor Thirty New 
Yorko valstijos vykdantysis 
komitetas pareiškė, jog parti
nė organizacija ir jos priete
mai mobilizuojami teikti vi
suotiną paramą streikuojan
tiems plieno darbininkams.

Pareiškime nurodo, kad 
plieno darbininkai kovoja už 
“padoriam pragyvenimui bū
tinas algas, žmoniškas darbo 
sąlygas, taipgi už pilną teisę 
bendrai derėtis su samdyto
jais.”

Darbiečiai toliau pastebi, 
kad darbininkų priešų “puoli
mas ant darbininkų yra dang
stomas prasimanyta taip vadi
namos ‘valstybei' nepaprastos

AI.P viršui inkai atsišaukė j 
visuomenę visur • mobilizuoti 
delegacijas ir telegramas at- 
sikreipimui į savo kongresma- 
nus, kad jie balsuotų prieš 
naująjį Smith bilių. Tasai ki
lius, jeigu taptų įstatymu, bū
tų dar aršesnis ir už jau esan
tįjį Smith aktą. Ragina veikti 
skubiai ir daug.

Mgr’s Rezidencijos
EVergreen 4-1913

LIETUVIŲ AMERIKOS 
PILIEČIŲ KLUBAS
Puiki Salė išnuomuojama Baliams 
Banketams, Vestuvėms ir Parems.

VALGIAI - DEGTINĖS - VYNAI - ALUS
JUOZAS ZAKARAUSKAS, Manager

280'Union Avenue Brooklyn, N. Y.

KASDIEN KARŠTI PIETŪS PAS

CHARLES VIGŪNAS
284 SCHOLES STREET 

BROOKLYN, N. Y.
Taipgi puikus pasirinkimas

LIKERIŲ, VYNO ir ALAUS
Telefonas: HYacinth 7-9677

Kai Būnate. Liberty Auditorijoj 
Žinokite, Kad Esate Netoli Nuo

JOHN BALEŽENT1S
Patogi vieta, skanūs užkandžiai ir 

GERIAUSI LIKERIAI, VYNAS IR ALUS

110-04 Liberty Ave., Richmond Hill, N. Y.
Telefonas Virginia 3-9700

Filmos-Teatrai

Aš Diadas Kisielius, iš Lietuvos 
paeinąs Kumelionių kaimo, Starapo- 
lės apskričio, pajieškau savo dviejų 
pusbrolių Adomo ir Andriaus Sis- 
liauskų. Girdėjau, kad abu gyvena 
Brooklyn, N. Y. Taipgi pajieškau 
Petronėlės Tekoriūtės, po pirmuoju 
vyru Borutienės, ir Vinco Antanavi
čiaus. Prašau jų pačių atsikreipti 
arba jei kas apie juos žinodamas 
praneš, būsiu dėkingas. Mano antra
šas;. Walter Kissill, 22 E. Coal St., 
Shenandoah, Pa. d 12-114)

Marcantonio bus 
kalbėtoju ir sudaryta 
meno programa.

muose.
Darbiečiu atstovas tuo pa

timi paskelbę,'kad jo organi
zacija buvo reikalavusi pro
gos apie tai pasisakyti vieša
me susirinkimų . tai sutarčiai 
svarstyti. Teisės dalyvauti to- 

I kiame posėdyje, turėti teisę 
įkalbėti ir pateikti savo 
į nizacijos pasiūlymus, 
į prašė praėjusio mėnesio 
į bet ir lig šiol atsakymo 
, v o gavusi. Toks 
į bin inkų partijos 
......... i rodo, kad valdžia nori

vyria lįsiu 
įdomi 
B. K.

fališkai sumuštas ir mirštantis 
“The Fighter,” nors yra į 

kuriems patiko tokios <k>mus .indis, turi ir nedatek- 
lių. Conte ne pilnatūKeatvaiz 
duoja įtūžusį meksikoną far 
merį. Ir jo kalba atrodo per 
daug iškelta, netikra.

Veikalas atrodo kiek supai-i tiktai 
jniotas ir nelankstus savo pa-i juo greičiau ir patyka nutarti 
įstangose pavaizduoti vienu 1 apginkluoti Vokietiją, sako 
j kartu dvi sritis — revoliucinį ( darbiečiai.
j judėjimą ir prolesijonalą bok- | Reikalavimus, viešų pose- 
■ so sportininką. Atrodo lygidžių tai sutarčiai svarstyti ir 
bandymu pasinaudoti temomis į prašymus progos pasisakyti 

.Pa" į pasiuntė ir kitos darbininkų ir 
--c‘' pilietinės organizacijos. Ncw- 

i orkiečiuose bendrai jaučiamas 
didis nepasitenkinimas pastai)- Į 

jgomis apginkluoti jau dalinai 
iš naujo sufašistintą Vokieti- 

' ja.

Kiekvienam, kuris yra ma- 
tęs ir 
filmos, kaip “Champion” ir 
“Viva Zapata’”, patiks ir 
“The Fighter,” nes jos temo
je jungiasi Meksikos sukilimas 
su profesijonaiiu kumštynių

Veikalas eina apie jauną 
meksikoną farmerį, kuris 
Diaz režimo persekiojimo dū
lei yra priverstas apleisti Me-

įstoti revoliuci jonierių grupėn 
ir kovoti už Meksikos laisve.

Richard' Conte .vaizduoja 
jauną farmerį Filipe Riverą, 
kuris išstoja profesijonaliu 
kumštininku tikslu gauti pini
gų revoliuciniam siekiui. Va
nessa Brown vaidina merginą 
Kathy, kurią, jis susitinka at
vykęs į EI Paso ir įsimyli. Lee 
J. Cobb yra kovojančių parti
zanų vadu Durango, kuriam 
Filipe teikia ginklų ir kitokios 
pagalbos.

Viena iš atmintiniausių sce
nų filmoje yra ta, kurioje Fi
lipe kumščiuojasi gavimui pi
nigų, kad pasiųstų Durangai
šautuvų. Kumštynės vykdomos 
visu jų brutaii.škumu. Rivera 
matosi beviltiškai prispirtas, 
ant jo krinta smūgis po smū
gio iki jis atrodo tai]) sumuš
tas ir išsisėmęs, jog jame ne
bos i ra d o nieko daugiau, kai)) 
liktai troškimas laimėti savo 
idėjai. Jis laimi.

Kita neužmirštama scena 
yra kuomet Diaz’o karjai su
naikina Filipė’s kaimą. J)e su
degina kaimą ir kankina, žiu 
do jo gyventojus. Filipė’s tė* 
vas pririštas prie stulpo, bru-

orga-
ALP

nebu- 
neigimas dar- 

reikalavimo

Dešimtis asmenų tapo su
žeisti Bronxe susidūrus dviem 
b tisams ir sunkvežimiui.

Užvesta bylos ]/rieš miestą 

 

siekiant paskaityki nekonsti- 
tucingais taksus iž vąrtojimą 
keleivinių auto ir sunkveži
mių.

PRANEŠIMAS

neseniai matyto įdomaus 
veikslo apie kumštynes ir 
ksikos sukilimą.

k i a žiūrovui 
ketų matyti 
liuli platinti

M c

malonumo ir rei- 
kaipo tai]) pai 

bilietukai, suriš

Radio City Music Hall

Teberado technispalvę mu- 
zikališką “Lovely to Look 
At,” su Kathryn Grayson, 
Red Skelton ir Howard Keel. 
Scenoje, kaip, ir visuomet, tur
tingas talentais spektaklis.

Siuvėjai pasisiūlė 
darbui už taiką

Roxy Teatre

. Darbininkų Konferencijai 
Taikai paskelbus, jog išleido 
už taiką lapelį, kurį skleis 
miesto centre, Garmentiečių 
Darbininkų Komitetas Taikai 

tech- pasisiūlė talkon. Per savo pir-
n is palvų, žvaigždžiuoja Dalo 
Robertson ir Anne Francis.
Scenoje svočiai artistai asme
niškai ir paties teatro grupes.

Dokumentai suklastuoti
Washington. — Hiss.o ad

vokatai pareiškė, kad taip 
vadinamieji Balt i m o r ė s 
dokumentai, ant kuriii re
miantis Ilissas nuteistas 
kalėjimai!, yra suklastuoti. 
Advokatai reikalauja per
žiūrėti iš naujo bylą .

RADIO CITY MUSIC HALL
Showplace of fho'Nation Rockefeller Center

“LOVELY TO LOOK AT”
starring

Kathryn GRAYSON • Red SKELTON • Howard KEEL 
MARGE and GOWER CHAMPION • ANN MILLER

• Color by TECHNICOLOR 
An M-G-M PICTURE

ON’ STAGE: "COSMOPOLITAN"—Gala new revue produced 
by Rutsell Markert with the Rocketfes, Corp* de Ballet, Choral 
Ensemble and Symphony Orchestra directed by Raymond Paige.

Trys vaikučiai, imigrantai Į Jungtines Valstybes, Ellis 
saloje per grotas žiūri Į Laisvės statulą. Jie sulaikyti 
ir kvočiami.

PARDAVIMAI/
PARSIDUODA NAMAS

kambarių atskirai statytas, vie- 
šeimai namas, gesu apšildomas

G 
nai 
ir garadžius, su kiemu. Puikiausia
me stovyje, geroje vietoje, 1 blokas 
nuo Van Wyck Expressway. Turite 
pamatyti, kad tikrai įvertinti. Par
duodame be agento. Kreipkitės: 
101-09 Remington St., Jamaica. N. Y.

(112-113)

Šiuomi pranešame, kad LDS 
3-čiosios apskrities piknikas, 
kuris turėjo Įvykti birželio 1 
d., dėl lietaus buvo atšauktas. 
Bus rengiamas kitas piknikas 
jo vietoje. Kada Įvyks kitas 
piknikas, dar nenutarėme. 
Greit Įvyks pikniko komiteto 
susirinkimas, kai nutarsime, 
kada rengti, tai tuojau prane
šime per Laisvę.

Kurie turite pirkę birželio 
1-mos d. piknikui bilietus, lai
kykite juos, nes jie bus geri 
tam piknikui, kuris bus ren
giamas vietoje birželio 1-mos.

nešimą, kada Įvyks aukščiau 
minėtas piknikas.

LDS 3-čios Apskrities
Pikniko Komitetas.

Parsiduoda Shuffle-Board, visai 
nauja, parduodame už visai žemą 
kainą, kreipkitės greit: 284 Scholes 
St., Brooklyn, N. Y.

(110-114)

n

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 reikmenys 

—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai:

MAX PEIST, Ph. G. 
EDWIN LANE, Ph. G.

Tel. EV. 7-6288

mininkę Judith Boudon, gar- 
mcntięčiai, greta kitko, pa- 

i reiškė:
; “... Karas Korėjoje turi bū-
■ ti baigtas. Karo kalinių klau
simas neprivalo tapti akme
niu, į kurį sudužtų žmonių 
viltis ir troškimai taikos.

“Mes neleisime savo ir sa
vo vaikų ateitį sunaikinti na
ciškajam pavojui, kuris yra į 
įjungtas mūsų valdžios, ką tik f 
pasirašytoje sutartyje su Bonn 
valdžia Vokietijoje.

“Būriai garmentiečių darbi- 
n i n k ų d a 1 y va u s skleidime, tų 
lapelių.”

Ir jie dalyvavo. Vyriausias i 
masinis skleidimas visuose di-Į 
džiuosiuose miesto centruose j 
įvyko birželio 5-tos rytą. Bet' 
jis ten nesustojo. Darbininkų 
organizacijų pastangomis tais; 
lapeliais pasieks ir miesto už
kampius, šapas ir namus.

Nauja žmogžudystė
Tuoj po pusiaunakčio tre

čiadienio rytą, ant Bay 41st 
St., Bath Beach sekcijoje, 
Brooklyne, tapo atrastas ne
gyvas Ralph Emmino, 38 me
tų. Vykdomi tardymai jam 

^artimų asmenų pastangose at
rasti žmogžudį.

Kadangi Emmino buvo gem- 
bleris, dėl to prasiskolinęs, 
taipgi įtartas kitose šulerystė- 
se, o dar draugavo su gražia 
rausvaplauke, tad yra vįsokių 
spėliojimų apie jo mirtį.

Papliupęs gausus lietus bir
želio 4-tos vakarą vėl buvo 
užliejęs daugelį skiepų, dar 
nebuvusių išdžiūvusių nuo 
praėjusios savaitės. žaibas 
buvo nutrenkęs elektrą »apie 
šešiems, tūkstančiams šeimų 
rytinėje Brooklyno srityje. -

<!>

<t>

PETRAS KAPISKAS

VINCAS SODAITIS
Pertvarke ir pagerino savo

BAR & GRILL
32 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

Telephone EVergreen 4-8174

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbertai

•>

>>

Matthew A. 
BUYUS 

a^BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J. 

MAarket 2-5172

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
. BROOKLYN, N. Y. 
Tel. EVergreen 7-6868

VALANDOS: 
9—12 ryte; 1—8 vakare 
Penktadieniais atdaryta

6 pus!.—Laisvė (Liberty)-Bestadien,, Birželio*June 7, 1952




