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Korė.jon buvo nuvykęs An
glijos apsigynimo ministras 
maršalas Alexander. Viską jis 
ten suradęs tvarkoje, geriau 
r»ę būti negali >'/.gyrė jis 
incrikiečin žygius ir ant Ko j o 
salos. _

Kitko Alexander negalėjo
surasti, m-s neieškojo.

Metai 42-rieji, Dienraščio 34-tieji.

RŪMAMS SVARSTO PLIENO STREIKO LAUŽYMO BŪDUS■i'

'o jis ten siunčiamas užbėgti 
už akiu kritikai. Bet kritika 
nesiliauja.

Korėjos karas dasiėdė ypač 
Amerikos žmonėms. Laikas ji 
užbaigti ir iš Korėjos išsikrau
styti. Korėjos žmones laukia 
karo pabaigos. Ju kančios
baisiai skaudžios. Jų kraštas 
sugriautas. Juo greičiau bus 
aisteigta taika, tuo bus svei
kiau visiems.

—o—
KtMiviniai menševikai pa- 

mane beširdžiu, kad 
r*apsivorkiau dėl Ana Banker 
likimo. Jiems gi jos be galo 
gaila. Rašo vienas, rašo kitas. 
Smerkia ir keikia tuos, kuri * 
Aną kritikuoją ir bara.

Matote, kaip dalykai .4ov : 
Tiems, kurie kasdien po gyvą 
komunistą su d oro j a, gaila Ko
munistą! Ne rišu, žinoma: tik 
tu,, kurie suklumpa arba su
genda. Tokiems jie ir rankas 
iš bučiuoja.

—o— k
Klausimas čia ne širdies, 

bot blaivaus proto. Judėjimas 
yra judėjimas, žmogus, kuris 
nebesutinka iu iiiomi, arba 
pats išeina arba es 
t i išmestai-. Taip yra su vi
sais įdėjimais. Komunistu 
judėjimas nėra išimtis.
Milano patarimas menševi- 

1 aAis: Basi lai k vk ite ašaras 
geresniems ieikalam§. O savo 
širdies niekam nerodykite, 
nes ja niekas netikės.

—o—
Bėriu turi ir Anglijos išdykę 

aristokratai. Dar tik už metu 
Įvyks karalienės Elzbietos ka
rūnacija, o jie jau savo tuščias 
galvas suka, ką jie dėvės lai
ke tu ceremonijų. Pranešta, 
! ad jie laiko Londone konfe-
lencijas ir diskusuoja rūbe ir 
uniformų reikalą.

Kapitalizmas gimdo išdykė
lius ii' išsigimėlius. Morai chi- 
ia yra muziejinė praeities lie
kana. Nė vienu, nė kitu ang
ių tauta negali didžiuotis, — 
beat jau turėtų sarmatytis di
džiuotis tarpe tikrai civilizuo
tų Juonių.

—o—
štai kokių esama mūsų 

tarpe Amerikoje mokytų pa
baisų. Pažangus kunigas Whi
te, 80 metų senelis, rašo laiš
ką New York o gydytojų susi
vienijimui ir skundžiasi. Jj at
sisakė gydyti vienas akių gy
dytojas tik todėl, kad senelis 
White gegužės pirmą dieną 
New Yorke maršavo kartu su 
komunistais!

Ką su tuo sutvėrimu darys 
gydytojų organizacija, dar 
nežinia.

—o—
Daug sykių kunigą White 

ir jd žmoną esu matęs pažan
giečių susirinkimuose. Jis pa
rašo ir gerų straipsnių.

White skundžiasi, kad jis 
baigia netekti % regėjimo. Ber
nai viena akis jam buvo išim
ta, o likusioji betarnauja ke
turiasdešimt procentu.

Gaila to puikaus, gero se
no žmogaus.

—o—
Būk toks geras, brolau-so- 

eute, tuojau 'atlik savo orga
nizacinę pareigą, jei dar jos 
nešit atlikęs. Ašy kalbu į Lie- 
tM'® Literatūros Draugijos 
narius. Sekretorius sako, kad 
dar labai daug narių tebėra 
nepasimokėję šių metu duok
lių.

Atsilikimas ir apsileidimas. 
Vistiek reikės pasimokėti. Tai 
kam laukti ir atidėlioti ?

Vakarų Berlynas yra 
šnipinėjimo centras, 
sako Tarybų Sąjunga

Planuojama vartoti 
Taf ^Hartley įstatą J 
Unijos protestuoja

Berlynas. — Generolas 
Vasilis Čuikovas, tarybinių 
kariniu jėgų komandierius 
Vokietijoje, pasiuntė notą 
A m e r i k o s, Britanijos. ir 
F i-ancū z i j os aukštiesiems 
komisionieriams toje šaly
je. Toje notoje Čuikovas 
kaltina, kad Vakaru Ber- 
lynas tapo paverstas anti
tarybinio šnipinėjimo gūž
tu. Jis sakė, kad tas fak
tas privertė pravesti tam 
tikrus susisiekimo aprube- 
žiavimus ir pasunkinimus. 
Gegužės mėnesio pabaigoje 

’Amerikos, Britanijos ir 
Francūzijos nota buvo įteik
ta Čuikovui, protestuojant 
prieš aprubežiavimus. Ta
rybiniai okupaciniai parei
gūnai sulaikė susisiekimą 
tarp Vakarų ir Rytų Ber
lyno ir apsunkino perėjimą 
iš vieno sektoriaus i kita.v 

čuikovas. pareiškė^ kad 
Vakarui šnipai, kurių di
džiausia koncentracija ran
dasi pačiame vakariniame 
Berlyne, ir kurių pilna prie 

į viso rubežiaus, privertė 
I) e m o k r a t inę Vokietijos 
Respubliką (Rytų Vokieti
ja) imtis griežtų žingsnių.

I Kaip yra žinoma, vienas 
■toks žingsnis buvo neapgy- 
i vento trijų mylių ruožo su- 
i darymas palei visą sieną.

Berlynas. — Demokrati
nės Vokietijos Respublikos 
parlementas išsiskirstė 2-jų 
mėnesiu vasarinėms atosto
goms nepriėmus nutarimo 

į apie armijos s u d a r y m ą . 
Anksčiau buvo manyta, kad 
parlamentas prieš atosto
gas nubalsuos oficialiai kur
ti Demokratinės Vokietijos 
Respublikos armiją.

Britai neturėtų giliau 
isivelt Korėjos kare

Pekingas. — Kinijos ra
dijas sakė, kad britai tiktai 
sau pakenktų, jeigu giliau 
įsiveltų į karą Korėjoje. 
Britu karo reikalų minis
tro Alexanderio apsilanky
mas Korėjoje, Kodžės in
spektavimas ir konferavi- 
mas su jankiais generolais 
buvo klaida, kurios britai 
gailėsis, sakė Pekingo radi
jas. Jeigu britai dar labiau 
jsivels, /patingai, jeigu su
tiks turėti savo karininką 
paliaubų derybų delegaci
joje šalia jankių, tai tas 
darbas dar labiau pakenks 
Britanijos reikalams Azijo
je.

Kaip yra žinoma, Brita
nija yra pripažinusi Kini
jos liaudies valdžią.

ORAS.—Vešu ir giedra.

Beje, šį sekmadienį Antro
sios apskrities piknikas įvyks 
Great Necke. Nuvažiuokite 
smagiai laiką praleisti.

Adenauerio parlamentas 
vis dar atidėlioja 

ratifikavimą
Bonnas. — Vakarų Vo- 

kiętijos (Federates Respu
blikos) parlamento aukšta
sis butas dar atidėjo nu
tarimą ratifikuoti Adenau
erio s.usitarima su Vaka
rais tąikos pakto ir armi
jos kūrimo klausimu. Ade- 
naueris pakartotinai reika
lavo, kad parlamentas pak
tą ratifikuotų, bet jungtinė 
socialdemokratų ir kraštu
tinių nacionalistų opozicija 
stoja kelyje.

Pietų Korėjos parlamentas 
pasmerkė slaptus teismus, 
vadina Rhee diktatoriumi

Pusanas. — Pietinės Ko
rėjos parlamente aštriai 
kritikuotas prezidentas 
Rhee už nutarimą slaptai 
teisti deputatus.’ 84-riais 
balsais prieš nulį, 27-niems 
susilaikius nuo balsavimo, 
parlamentas p a s m e r k ė 
Rhee ir pareiškė, kad jis 
imasi diktatorišku metodu. 
Parlamentas reikalavo, kad 
spauda ir publika būtų pri
leista prie bylos, kurioje 
teisiama .14 parlamento na
riu ir kitu asmenų, k- u *

Istorikas Apthekeris 
gina JAV Kompartiją
Washingtonas. — Po “Dai

ly Worker’io” redaktoriaus 
John Gates’o, kuris buvo 
grąžintas kalėjiman, an
truoju liūdininku McCar- 
rano taryboje buvo mark
sistinis istorikas. Herbertas 
Apthekeris. McCarrano ta
ryba dabar tyrinėja'Ameri
kos Komunistų Partiją. Tą 
partiją gina advokatas 
Marcantonio, kuris ir šau
kia apgynos liudininkus.

ApthekeriSj istorikas ir 
eilės knygų autorius., nuro
dė, kad Amerikos kolonis
tai revoliucionieriai irgi 
buvo savu laiku kaltinami 
kaip svetimos valstybės 
agentai (Francūzijos), ly
giai kaip vėliau abolicionis- 
tai, kaip dabar komunistai. 
Amerikos kolonistai ir abo- 
licionistai s.avo laiku irgi 
buvo kaltinami kalbėjime 
vienaip ir planavime kitaip, 
tai yra, vartojime prideng
tos slaptos frazeologijos, 
kaip dabar komunistai.

Belgradas. — Jugoslavijo
je lankosi Austrijos užsie
nio reikalų ministras Bru- 
beris.

Londonas. — čia atvyko 
Jungtinių Tautų generali
nis sekretorius Trygve Lie.

Advokatas Vito Marcantonio ir angliško darbininkų 
dienraščio Daily Worker redaktorius John Gates laike 
Gates’o liūdymo Washingtone; Gates, kaip pripažįsta 
jo draugai ir priešai, didvyriškai ir nuostabiai gabiai 
apgynė komunistų partijos garbę ir mūsų šalies Teisių 
Bilių. Marcantonijus kaltino prokuratūrą, kad jo po
kalbiai per telefoną su Gates’u buvo periminčjami val
džios šnipų. Gates, vienas iš 11-kos pirmiausia nuteistų 
darbininkų vadų komunistų, buvo atgabentas iš Atlan
tos kalėjimo. Ir visu liūdymo laiku, išskyrus' liūdymo 
valandas, jis buvo laikomas kalėjime, Washingtone. Už 
jo ir kitų paliuosavimą — amnestiją — dabar vystosi
galingas liaudies judėjimas no visa šalį. j

- _________________ ______ I

Reutherio šalininkas sumuštas •
UAW 600-to lokalu Išbandyme

Detroitas. — Fordo 600- 
tame lokale (UAW - CIO) 
įvyko lokalo prezidento rin
kimai, ir Frank Tiney, Reu
therio pasekėjas, buvo su
muštas. Išrinktas buvo opo- 
opozicijos kandidatas John 
Mando. Rinkimai vyko 
Rouge vienete, ir jie skaito
mi būdingi svarbiausiems 
bendriems rinkiniams, ku
rie 600-tame lokale bus pra
vesti po dviejų mėnesių. 
Kaip yra žinoma, Reutheris

Čiangas negali ginti Formozos,
ragina Amerikos intervenciių

Washingtonas. — Senato
rius Lester C. Hunt, demo
kratas iš Wyoming, išdavė 
kai kurias detales iš to, ką 
generalinio štabo viršinin
kas generolas Bradley sa
kė apie- padėtį- Formozoje. 
Čiango armija Formozoje, 
sakė Bradley, jokiu būdu 
negalėtų apginti tos salos, 
jeigu kinai komunistai pa
siryžtų ją užimti. Apie 
Čiango armijų išsodinimą 
saus.žemyje ir Kinijos atka- 
riavimą nei kalbos negali 
būti, sakė generalinio štabo 
viršininkas. Bradley pridė

Vėliausios Žinios
Mas k v a.—Tarybų S ą j u n - 

ga atmetė Švedijos atsaky
mą, kad jos orlaivis buvo 
neginkluotas ir radosi virš 
laisvų vandenų. TSRS pa-, 
kartotinai p a brėžė, kad 
švedų orlaivis radosi virš 
tarybinės teritorijos ir kad 
jis pirmas pradėjo šaudyti. 
TSRS dar kartą pareikala
vo, kad Švedija pasižadėtų 
daugiau nesiųsti savo lėktu
vų virš'jos teritorijos.

perėmė jėga keli mėnesiai 
atgal 600-to lokalo vadovy
bę, išvaikė teisėtai išrinktą 
valdybą ir pasiglemžė teka- į 
lo laikraštį “Ford Facts.” 
Reutheris teisino savo žy
gį kaltinimu, kad valdyba 
buvo komunistiška.

Naujai išrinktas. Mando 
yra rėmėjas tų vadų, ku
riuos Reutheris išstūmė. 
Rinkimų rezultatai skaito
mi dideliu smūgiu’ Reuthe- 
riui ir jo pasekėjams.

jęs, kad jeigu Formioza bu
tų užpulta, tai amerikiečiai 
turėtų aktyviai intervenuo- 
ti, kaip jie dabar daro Ko
rėjoje.

Senatorius Hunt paneigė 
teigimą, kad čiangas For
mozoje turi 600,000 “karo 
užgrūdintų kareivių.” Tai 
yra didelis perdėjimas, sa
ke jis. Čiangas turi gal 
apie 350,000, ir tie ne visi 
kovoje užgrūdinti, nebent 
bėgimas iš karo lauko ir 
nuolatinis traukimas.is gali 
būti skaitomi užsigrūdini
mo žymėmis.

Kodžės Sala. — Oficialiai 
skelbiama, kad belaisvių 
stovyklų išskirstymas į ma
žesnes jau galutinai baig
tas. Apie 70,000 belaisvių 
buvo perkelta, sako gene
rolo Boatnerio komanda.

Pusanas. — Apie 50 Rhee 
šalininkų užpuolė mitingą, 
per kurį buvo protestuota 
prieš slaptus teismus ir 
parlamento narių areštus.

Washingtonas. — Prezi
dentas Trumanas. pripažino, 
kad Taft - Hartley įstaty
mo vartojimas prieš plieno 
pramonės streikierius yra 

j svarstomas. Anksčiau pre
zidentas Trumanas teigė, 
kad jis prieš tą įstatymą 
ir jo nevartosiąs. Truma
nas dabar sakė spaudos at
stovams, kad jau nekuris 
laikas ,kai jis svarsto, ar 
vartoti ar nevartoti Taft- 
Hartley įstatymą. Jis da
bar sako, kad gal Įstatymu 
pasinaudos. Bet jis taipgi 
išreiškė abejonę, ar strei-

Turkijos socialistu vadu
I grupė suimta, — kaltinama 
i komunistinėj propagandoj

Istanbulas.— Turkijos po
licija’ suėmė Socialistų Par
tijos vadą Esat Adil Muste- 
kabi ir dar 14 partijos va
dovaujančių narių. Jie visi 
yra kaltinami komunistinės 
propagandos skl e i d i m e. 
Turkijos Socialistų Partija 
yra legalė, tuo taixpu, kai 
komunistų v e i k i m a s už
draustas. Policija apkalti
nime sako, kad socialist!) 
vadai vedė “komunistams 
naudingą veikimą,” bet ne
sakoma, kad ji esu komu
nistais bendradarbiavo.

Numatoma, kad valdžia 
surengs byla prieš, suim
tuosius socialistu vadus.

4

Franciizu komunistai 
smerkia oportunizmą

Paryžius.— Vienas Fran
cūzijos Komunistų Parti
jos vadų, Etienne Fajon, 
straipsnyje, kuris tilpo 
partijos organe “l’Humani- 
Je,” aštriai kritikavo opor- 
Tunistines. ir sekta utines 
tendencijas partijoje. Jis 
sakė, kad tos tendencijos 
žymiai atstūmė nuo parti
jos darbininkų grupes. Jis 
kritikavo ypatingai parti
jos veikėją Francois Bil- 
loux, kuris, prieš tai pareiš
kė, kad “kova už taika nė- 
ra pakankama.” Fajonaš 
reikalavo, kad partija savo 
propagandoje vartotų nuo
saikesnį toną, nes perdaug 
aštrus tonas tiktai atstu
mia mases. Jis taipgi pa
žymėjo, kad komunistai ne-
sitikėjo tokio dalyko, kaip 
Duclos arešto, ir todėl rea
gavo nevykusiai.

Turinas. — Penki asme
nys buvo užmušti sprogi
mui įvykus Nobelio dinami
to fabrike.

Mitingo užpuolikai \ buvo 
Rhee jaunimo organizacijų 
nariai. Jie mitingą išvai
kė ir kelius asmenis su
žeidė.

kieriai to Įstatymo nusi
gąs ir grįš prie darbo. Se
natas dar kartą atsikreipė 
i Trumaną su prašymu, kad 
jis naudotųsi tuo streiką 
laužančiu ginklu, Tafto - 
Hartley įstatymu.

Tuo tarpu plieno darbi
ninkų unijos vadas ir CIO 
prezidentas -Philip Murray 
atsikreipė į atstovų buto 
kalbėtoją Rayburn su ragi
nimu nedaryti spaudimo 
ant prezidento Trumano, 
kad jis vartotų Taft-Hart- 
lev istatvma. Murrav sakė, v * V £ v
kad įsakymas unijai pagal 
Taft - Hartley įstatymą ati
dėti streiką būtų labai ne
teisingas, .nes unija savu 
noru streiką atidėjo net 153 
dienoms, priėmė visus Al
gų Stabilizacijos Tarybos 
(WSB) pasiūlymus ir ben
drai visai)) kooperavo su 
valdžia. Tai fabrikų Savi
ninkai yra užsispyrėliai, 
sakė Murray. Plieno kor
poracijos, jis sakė, tiksliai 
streiką išprovokavo, ir da
bar daro viską, kad jį pa
naudoti unijų silpninimui 
ir laužymui .

Washingtonas. — Prezi
dentas Trumą n as savo 
spaudos konferencijoje pa
sakė. kad, jo nuomone, mo
kesčiai (taksai) dar turės 
būti padidinti. Jis sakė, 
kad Eisenhoweris ir Taf
tas, kurie žada sumažinti 
mokesčius, žada demago
giškai, nes gerai žino, kad 
to negali padaryti.

Eisenhoweris sakė, kad 
jis sumažintu federates iš
laidas ant $40,000,000,000.

Taftas: “Eisenhoweris 
naujadalybininkas”...

New York as. — Kalbėda
mas per NBC, ABC ir CBS 
televizijos tinklus, republi- 
konų kandidatas Taftas aš
triai puolė savo vyriausį 
oponentą, generolą Eisen- 
howerį. Taftas sakė, kad 
Eisenhoweris yra naujada
lybininkas, Roosevelto poli
tikos sekėjas, visai ne repu- 
•blikonas, bet beveik demo
kratas, maskuojantis, repu- 
blikono vardu. Jis taipgi 

/kaltino Eisenhoweri kom
plikuotų problemų nesupra
time ir nuolatiniame nuo
monių keitime. 4

Los Angeles. — Vakarų 
pakraščio uosto darbininkų 
unijos vadas Harry Bri
dges pareiškė, kad be visų 
belaisvių' pasikeitimo taika 
niekad nebus pasiekta Ko
rėjoje.

Washing tonas. — Sek re 
torius Achesonas davė spe 
cialų leidimą atvykti į A 
meriką nacių karo krimina 
listo Speero dukrai.
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kius pamiršimus. Panagri
nėkime mes apie savo gyve
nimo nuotykius iš praeities 
ir dabarties, o mes surasi
me daug netikslumų'ir blo
gi! ydų užrekorduota mūsų 
smegenyse, arba, kai kas 
sako, širdyse. Dažnai ten
ka matyti draugų įsižei
dimus įvairiuose parengi- 

mitinguose ir šiaip 
sau draugiškose sueigose, 

apie mūsų Jeigu kuriam nepatiko kito 
gyvenimo įvy- ( draugo tartas žodis, tai jj 

'• įsižeidžia ir ka 
nosį; kai kurie net 
nio laiko vėl susirikę nebe- i 
nori viens į kitą Inei kalbė
ti, arba šalinasi viens nuo 
kito visiškai dM menknie
kio, dėl kurio/ nereikėtų 
kreipti nei atidos. Tokius 
įvykius mes privalome greit
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KARAS IR NAMAI
ŠTAI DAR VIENAS baisus pavyzdys, kaip neteisingai 

ir klaidingai yra vedami šalies reikalai. Brooklyne pra-? 
ėjusį trečiadienį gaisre žuvo septyni žmonės—keturį vai
kai ir' trys moterys. Jie' gyveno namuose, kurie buvo 
paskelbti ugnies slastais. Pati valdžia dar 1948 metais 
pripažino tuos namus pavojingais. Vienok juose iki 
šiol tebegyveno skaitlingos šeimos.

O tokių namų New Yorko mieste yra tūkstančiai. Jie 
užkimšti gerais darbo žmonėmis. Kiekvienam iš jų kas
dien grūmoja anų septynių likimas. Ir nieko nedaroma 
iš valdžios pusės to pavojaus prąšalinimui.

Nėra pinigų. Neturi pinigų miestas, neturi valstija, 
neturi Washingtonas. Skaudu ir pikta. Aštuoniasdešimt 
bilijonų dolerių per-metus išleidžia karo ir militarizmo 
reikalams, o neturi pinigų išnaikinimui lūšnynų mies
tuose.

Ateityje žmonės skaitys apie tai ir negalės suprasti 
šių laikų tokios beprotystės. Ji nepateisinama. Ji įrodo, 
kad mūsų turtingą kraštą valdo žmonės be atsakomybės 
ir blaivaus proto. Jeigu kasmet būtų išleista nors po 
keletą bilijonų dolerių naujų ir moderniškų namų sta
tymui, jau seniai visi gaisro slastai būtų buvę praša
linti iš mūsų miestų.

Brooklyno tragedija ne pirmutinė ir ne paskutine. 
Jų bus taip ilgai, kol žmonės toleruos kapitalistinę san
tvarką. Jų bus, kol Trumanai, Taftai, Eisenhoweriai, 
Hooveriąį ir McCarranai sėdės aukštose vietose ir valdys 
mūsų žemę.

me pamiršau arba užsimir
šau. šis antras žodis užsi
miršau, man rodosi, yra ne
tinkamas ir negramatiškas, 
bet dažnai girdimas kasdie
niniuose pasikalbėjimuose. 
Nors aš neturiu savo min
tyj kalbą, valyti, 
nesu kalbotyras; aš tik no
riu išsireikšti 
kasdieninio i 
kius. Daug rašoma ir kai-1 greit ir 
barna apie žmogaus proto 
lavinimą, kad mums reikia 
daug mąstyti, galvoti, arba^ 
paprastai sakant, mįslyti, 
kad mes būtumėm protiškai 
tobulesni. Tenka girdėti 
žmones kalbant apie kokį 
pasižymėjusį asmenį ir sa
koma: ot, tas tai yra‘pla-į pamiršti...

nes pats! muose,

GRAŽUS SOLIDARUMO ŽESTAS
' LAI MAINIERIŲ UNIJA esti pirmutine, bet _ 
skutinė. Unijos prezidento John Lewiso pasiūlymas 
plieno darbininkams dešimties, milijonų dolerių paramos 
garsiai nuskambėjo po visą Ameriką. Kiekvienas susi
pratęs darbininkas pasakys: Tai gražus solidarumo iš
reiškimas. Tegu panašius solidarumo žygius atlieka ir 
visos kitos didžiosios unijos. Tegu plieno .darbininkai iš 
anksto žino, jog jų kovoje su plieno trustu jie gali tikėtis 
talkos visų organizuotų darbininkų.

Bet kol kas kitos didžiosios unijos tebetyli. Jos jau 
* seniai, pačioje streiko pradžioje, turėjo pareikšti soli

darumą plieno darbininkams, bet nepareiškė, 
laukia ir delsia? Ar jos laukia kaleinos, kada 
bus padarytas užpuolimas?

Mainieriai duoda puikų pavyzdį. Jis sektinas 
darbo unijoms.

ne pa

Ko jos 
ant jų

visoms

SUTARTIS SU VAKAR. VOKIETIJA
SENATAS JAU TURI ant rankų Trumano-Achesono 

iškeptos sutarties su Vakarine Vokietija tekstą. Vyriau
sybė reikalauja ją užtvirtinti. Kol Senatas neužtvirtina, 
vyriausybės įgaliotinių pasirašyta sutartis negalioja.

Visa pažangioji Amerika susirūpinusi. Ji nenori, kad 
ši sutartis būtų užgirta. Ji žino, kad sutartis yra pa
vojinga, nes ji atgaivina, atsteigia Vokietijos militarinę 
galią. Vokietijos militarizmas jau davė, žmonijai du 

.pasauliniu karu . To paties militarizmo atgaivinimas 
užtikrina naują pasaulinį karą .

Taip į Šitą sutartį su Bonn vyriausybe žiūri ne tik 
Amerikos,’ bet viso pasaulio susipratę žmonės.

Amerikos taikos šalininkai daro spaudimą, kad mūsų 
Senatas sutarties nepatvirtintų, Piliečiai Taginami ra
šyti laiškus senatoriams ir reikąlauti, kad jie balsuotų 
prieš sutartį. Ypač prieš rinkimus masinis žmonių spau
dimas veikia politikierius. Todėl taikos sąjūdžio pa
tarimas yra vietoje.

JAPONIJA KAIPO SATELITAS
JAU TURIME gyvą pavyzdį, kaip Japonija yra pa

versta Amerikos satelitu. Japonijos valdžia ištikimai 
pildo mūsų vyriausybės instrukcijas, net eidama prieš sa- 

• vo tautos interesus. . 4 .
" Japonijos užsienio reikalų ministras parlamente pa
reiškė, kad Japonijos sutartis su Čiang Kai-šeku apima 

, visą Kiniją. Su Kini jos Liaudies Respublika nėra ir ne
bus jokios sutarties, čiangas pripažįstamas visos Kini
jos valdovu, ir tik su juo Japonijos, vyriausybė palaikys 
.diplomatinius syšius. ‘ *

Čiangas tupi mūsų ginklais globojamas ant salos su 
•septyrtiais milijonais, gyventojų . O štai keturių šimtų 
Au viršum milijonų žmonių Kinijos kraštas. Japonija su 
juomi nepalaikys ryšių !

Japonijos valdovai nėra maži vaikai. Jie žino, ką tas 
reiškia. Jie žino, kad tokia jų politika nesuderinama su 
tautos reikalais. Bet jie bejėgiai ir bevaliai. Jiems taip 
diktuoja mūsų Trumanas. Jie juk tik ir įsigalėjo mūsų 
ginklais. Jie nepasilaikytų, jeigu tais ginklais nepasi- 
remtų. •
"Padėtis aiški ir suprantama. Mūsų vyriausybė įsiki-

čių pažiūrų žmogus, - ph-Į Hepasiro.dykim prieš ki- < 
eiai. mąstantis, siekiantis t kas esu «aš,»' Nebūki-1 
pažinti ir suprasti visuome-1 
nes gyvenimo reikalus...
O kuris, kad ir labai didelis 
galvočius, bet jeigu jis eik
voja savo proto gabumus 
vien tik savo naudairtai to
kį pieš vadiname saumyliu! 
Tąip, mąstymas, protavimas 
labai mums reikalingas .ir 
naudingas. Bet kol kas ma
žai rašoma ir kalbama, kąd 
mums ne tiktai reikia mąs
tyti, bet kai kuriuose įvy
kiuose reikia ir pamiršti... 
Paprastai mes beveik kas
dieną pamirštame apie ko
kius daiktus. Pav'., žmonių 
pavardes, gatvių vardus, 
arba koki svarbu susirinki-I ,cl 
mą ir daug kitų dalykų. 
Bet šie visi pamiršimai, tai 
yra naturališki, mums vi
siems’neišvengiami, nęs ir 
protingiausi, mokyti žmo
nės pamiršta apie savo 
pareigas. Daktarai specia
listai, darydami ligoniamsi............ . . . /operacijas, dažnai pamiršta 
ligonio viduriuose žirkliu- 
kes, arba ką kitą. Profeso
rius, įsikandęs pypkę savo 
dantyse, ieško po - visus 
kampus pypkės.

Pamiršimas — tai labai 
nemalonus dalykas, nes ret
karčiais atneša didelius 
nuostolius ir gėdą, kad vė
liau priseina net apgailėti.

Dėl ko žmonės pamiršta 
daug svarbių dalykų? Į šį 
klausimą yra labai sunku ir 
keblu atsakyti. Bet mano 
supratimu, kad žmogaus 
proto trūkumai yra prigim
ti, ir,kol kas dar protas ne
pilnai išsivystęs . Aš palie
ku šį klausimą spręsti ' ir 
nagrinėti gydytojams, pro
to specialistams. Bet mums 
yra žinoma, kad kiekvienas 
asmuo, kuris turi kokią 
nors nervų betvarkę ir ki
tokius sveikatos negalavi
mus, jis turi ir trumpą at
mintį, daugiau ir dažniau 
pamiršta, negu normališ- 
kas, sveikas žmogus. Čia 
aišku, kad gera atmintis 
priklauso nuo kūno fiziško 
stovio.

Jauni žmonės turi geres
nę atmintį ir ne tiek daug 
pamiršta, kaip seni, bet se—‘ 
nyvi atsimena daug svar
bių ir įdomjų įvykių nuo 
vaikystės laikų.

Atsiprašau, kad aš sumi
nėjau tiek daug paprastų 
pamiršimų, nuo kurių mes 
visi esame -nelaisvi. ’ šio 
mano straipsnelio branduo
lys glūdi visai apie, kito-

! tus, kas esu
I me pasipūtėliais ir pilnais 
įsierzinimo. Nesipurtykim 
nuo draugiškos ir švelnios 
kritikos. Aš mėgstu drau
gišką kritiką, ir iš kritikos 
daug-daug išmokstu. Jeigu 
aš ką nuveikiau arba kokį 
daiktą padariau, man atro
do, kad viskas gerai, per- 
fektiškai. Bet kiti draugai, 
iš pašalies bežiūrėdami į 
mano nuveiktus darbus, pa- 
tėmija ir suranda mano ne
tikslumus ir trūkumus ir 
pakritikuoja mane, ir tik 
nuo. kritikos aš sužinau 
apie save, kad aš nebuvau 
toks tobulas, kaip aš ma- 

I niau. Man krito Į akį, kai 
neperseniai “Laisvėje” drg. 
R. Mizara pakritikavo tūlus 
menininkus. Rodosi, kritika 

(buvo švelni ir teisi. Nes aš 
žinau, kad ir d. Mizara su
pranta gerai apie meną, 
kaip ir tie kritikuojami me
nininkai, veikalų vaidinto- ■ 
jai. Nes draugas Mizara 
buvo mokinys velionio me
nininko kompozitoriaus M. 
Petrausko. Tai kodėl gi jis 
negali tarti savo žodį apie 
meną? Bet po to palieti
mo, kaip iš širšių lizdo, tuo
jau pakilo net keli su savo 
prieš-kritika... Iš šalies 
bežiūrint, tai tiems meni-I 
n inkams ir prieškritikams 
nereikėtų tiek daug’ sielotis 
ir tulžį lieti, bet rimtai pri
imti .kritiką, o piktumus pa
miršti... Aš neturiu savo 
mintyj čia būti kaipo ad
vokatas, nes mano straips
nio tema yra—-ką mes pri
valome pamiršti? Neper
seniai drg. A. Bimba nusi
skundė “Laisvėje,” kad kai 
kurie seni bendradarbiai už 
ką supyko ir daugiau laik
raščiui neberašo! Į tą d. A. 
Bimbos pasiskundimą atsi
liepė Senas Vincas, o kiti

Be aUejo.nės, ir į tų 
draugų galvos knygą jau 
nuo seniai yra įrašyta 
kokių nors piktumų. Tas, 
draugai, yra labai nege
rai! Tokius mažus pyk
čius mes privalome pa
miršti... Moterys dėl tos 
pačios priežasties greičiau 
įsižeidžia ir labiau supyks- 
ta/negu vyrai, ypač to gir
dai vedusių porose. Jeigu 
vjyras kuo nors nusidėjo 
prieš savo žmoną, kad ir 
20 ar 30 metų atgal, o pa
sitaikius iškilti vėl kokiems 
kivirčams ar- barniams, tuo
jau žmona ir trenkia vyrui 
į akis tuos pačius vyro grie-

busi laikosi nusidėvėjusio ir iš Kinijos išmesto diktato
riaus Čiango. Jinai jį įkaito visos Kinijos valdovu ir 
verčia japonus taip daryti.

Tai, žinoma, tik laikinas keistas reiškinys. Tokia bu
kaprotiška politika turės prilipti liepto galą. Niekas, 
negali ilgai ignoruoti' keturių ir pusės šimto milijonų 
žmonių tautos. ■ '

ki.is, kurie buvo papildyti ir 
daug kartų apgailėti labai 
seniai. Tokie priekaištai 
reikia pamiršti. Bet mote
rims pamiršti seni vyrų 
griekai yra labai sunku. A- 
belnai imant, moterys savo 
piktumą taip giliai įrašo į 
savo galvos smegenis, kad 
niekas nebegali to jų piktu
mo ištrinti su paišelio gu
rnu. Daug moterų tokius 
savo nepamirštus piktumus 

j nusineša net į kapus.
Aš prisimenu vieną seną 

įvykį: Šalia manęs gyveno 
jaunas ukrainietis. Jis ma-r 

 

ne nuskridudė ir neteisin
gai a idė miesto parei- 

ams . Aš ant jo nepy

kau ir daug kartų bandžiau 
su juo pasikalbėti ir pa
klausti jo, už ką ant manęs 
supyko? Bet jis nenorėjo 
nei kalbėtis, visuomet užsu

kęs nosį šalinosi nuo ma
nęs. Aš nenustojau vilties 
ir visuomet maniau, kad 
teisybė .turės imti viršų. 
Taip ir buvo. Beveik už 
metų laiko atėjo pavasari- 
i nė šventė Velykos. Pagal 

ukrainų -tautos papročius, 
ar gal tie papročiai yra su
siję ir su religija, Velykų 
šventėje kiekvienas ukrai
nietis privalo persiprašyti 

tuos, ant kurių jis ilgai py
ko, o jeigu ką nuskriaudė, 
tai privalo atsiteisti. Ve
lykų dieną, bevalgant pie- 
tuSj girdžiu, kas paspaudė 
durų skambuti. Pravėriau 
duris, ir į vidų įėjo tas ma
no nedoras kaimynas ukrai
nietis. Aš, tai pamatęs, la
bai nustebau. Iš jo akių 
riedėjo per skruostus dide
lės, kaip žirniai, ašaros. Jo 
kalbos balsas užkimęs. Jis 
ištiesė į mane savo dreban
čią dešinę ranką ir pus
balsiai sušnabždėjo: “Kai
myne, atleiskite, man viską, 
ką tik aš jums blogo pada
riau ?... Per .apskritus me
tus sąžine graužė, nedavė 
ramybės.” Aš tuo netikėtu 
kaimyno persiprašymu la
bai susijaudinau. Atleidau 
jam jo visus nusikaltimus, 
išsigėrėme po b o n k u t ę 
alaus, paspaudėme viens ki
tam ranką, ir tariau jam:

“Kas jau praėjo,, tai dau
giau apie tai nemąstyk ir 
pamiršk... Ir aš viską pa
mirštu s.u šia minute.”

Po to mes sugyvenome 
gerai, kaip neperskiriami 
draugai.

Mes imkime • pavyzdį iš 
minėto įvykio ir pamirški
me kitų nusikaltimus bei 
tik šiaip kokius žodžiu įžei
dimus. Ypač mes, pažan
giečiai, glauskime ir sti
prinkime mūsų jėgas, kad, 
galėtumėm pąsękmingiau 1 
atremti savo priešų puoli
mus, nes mes niekados ne
turėjome tiek daug priešų 
mūsų laikais, kaif) kad da
bar turime. Dabartiniu lai
ku mus puola ne tiktai pa
prasti mūsų priešai, kurie 
nesutinka su mūsų gyveni
mo ■ paž valgo mis, bet mus 
puola aukščiausi valdžios 
pareigūnai, dvasiški vado
vai, žurnalai, laikraščiai, 
radijas, televizija, visur 
skleidžiama didžiausia nea
pykanta, siundo žmones 
prieš kitus žmones, tautą 
prieš tautą, jie visur čiepija 
neapykantos nuodus į mili
jonus širdžių ir sako, jie 
tai daro vardan pasaulinės 
geros taikos išlaikymo! Su
prantama, kad mes negali
me pamiršti šių isteriškų 
reakcijos laikų, taip, kad 
negalima pamiršti didžiau
sio dvidešimto amžiaus kru
vino tirono Hitlerio, kuris 
paskandino visą 
kraujuose, 
darbai, jau užrašyti istori
jos knygoje. Kad ir už 
tūkstančio metų žmonės tą 
istoriją, skaitys su pasibai
sėjimu! pasaulį 

ir jo kruvini

Skirtumas tarpe dviejų prezidentų
Perskaitęs “Look” ma

gaziną suradau, kaip žmo
nės dar ir po šiai dienai ap
gailestauja buvusio prezi
dento . Franklin D. Roose- 
velto. Nemieruoti žmoniš
kumo jausmai pas jį buvo. 
Kiek jam buvo galima, tiek 
jis darydavo dėl žmonių ge
ro.

Atsimenu 1936 metus. 
Buvo baigtas netoliese 
Grand St., Brooklyne, sta
tyti mažai uždirbantiems 
namų projektas ir viena vi- 

• dūrinė mokykla. Atvažia
vo F. D. Rooseveltas ir pa
sakė trumpą prakalbą. Jis 
pasakė, 'kad jis stengsis, 
kiek galėdamas, statyt nau
jų namų dėl biednų žmonių, 
kad palengvinti, pagerinti 
jiems gyvenimą ir pasiek
ti aukštesnį mokslą. Susi
rinkusieji paprasti žmone- 
liai labai nuoširdžiai jo kal
bą priėmė- ir pasveikino 
gražiais delnų plojimais. i

Dabar 'paimkime prezi
dentą Trumana ir io atlik-

V 4. CZ

tus darbus.. Pirmiausia jis 
prižadėjo, kad jis eis tais 

! pačiais mūsų valstybės ir 
užrubežiniais keliais, kaip 
kad ėjo prezidentas Roose
veltas. Bet dabar visas 
svietas mato, kur jis nuė- i

žadus. Rooseveltas vedė 
didžią kovą prieš šalies 
Aukščiausi Teismą iki Pri
vertė jį užginti jo “New- 
Deal.” Bet ponas Truma
nas tą viską atmeta ir pasi
gamino pagal savo norą 
niekeno nepatvirtintą “Fair 
Deal,” ir dabar naudoja, 
kaipo kokią cacką, “štai ir 
aš turiu.”

Unijų klausimu, vietoje 
jas platinti, didinti, pa
tvirtinti, vietoje Roosevelto 

. pasakymo “organizuokitės 
ir aš padėsiu,” tai valdžia 
pradėjo Jįsti į unijų narių 
tarpą, ieškoti neištikimų, 
griauti narių vienybę, ir 
nužiūrimi darbštešni unijų 
nariai tapo padėti ant “juo
do listo,” dar kiti, kajp ko
munistai, 'sukišti į kalėji
mus.

Geležinkeliečių brolijos 
(unijos) beveik tris metus 
išdirbo • valdžios paimtuose 
geležinkeliuose, reikalauda
mi mokesties pakėlimo. Ir 
kada jau kompanijos pasi
darė kelis bilijonus dolerių 
pelno, prezidentas Truma
nas paliuosavo geležinkelius 
nuo “valdžios jungo.”- Mai- 
nierių unija taipgi buvo nu
bausta šimtais tūkstančių 
dolerių už nesilaikymą pre
zidento diktat oriškų pa
tvarkymų. Dabar kaipgi 
yra su plieno darbininkais?

Iš pradžių buvo gana didis 
sąjūdis, bet kaip dabar at
rodo, tai Trumanas pajėgs 
ir šios unijos reikalavi
mus atidėti į šalį, kaip kad 
padarė su geležinkeliečiais.

Vietoje laisvės, mes gau
name individualių žrtMmių 
persekiojimą už jų mintis, 
kam jie netaip protauju, 
kaip trumaninė reakcija no
ri.

Korėjos karas tuoj dviejų 
metų sulauks, ir dar galo 
nesimato. Užtikrinta, kad 
prie Roosevelt šio karo 
būtų visai mums
nebūtų reikėję ka uti.

F. D. Rooseveltas.Aiarva- 

 

žiavęs iš Teherano 'konfe
rencijos, kur dalyvavo jis, 
Churchillas ir Stalinas, da
vė raportą per radiją. Ir 
štai jo žodžiai: “Stalinas 
man patiko, jis yra giliai 
protaujantis žmogus, su 
juomi galima susikalbėti, 

. komercija ir ko m peticija 
| bus varoma tarpe kapitaliz
mo ir komunizmo.”

Na, o kaipgi Trumanas 
pildo Roose vėl to pasakytus 
žodžius? Jis beveik visai 
nutraukė draugiškus santy
kius mūsų šalies su Tarybų 
Sąjunga. Kodėl mes šian

dien turime kariauti? To
dėl, kad mūsų prezidentas 
nesupranta Azijos žmonių 
troškimų, kad taikiai prie 

•stalo susėdus kaipo lygus 
su lygiu kalbėtis ir spręsti 
būdus dėl taikaus sugyve
nimo tarpe visų tautų. Azi
jiečiai taip supranta ir to 
trokšta. Betgi mūsų prezi
dentas, mylintis militariz- 
mą, daugiau nieko nepa
sako savo prakalbose, kaip 
tik reikalauja bilijonų dęle- 
rių dėl atominių bombi^ir 

• ginklų. Girdi, tiktai tada 
laimėsime taiką, kai viš^ 
tautos mūsų bombų bijos!

Dabar, manau, bus aišku, 
koksai skirtumas tarpe bu
vusio prezidento Roosevelto 
ir dabartinio prez i d e n t o 
Trumano. Skiriasi taip per
matomai, kaip diena nuo 
nakties.

Aš manau, kad daug, daug 
metų prabėgs iki mūsų ša
lis permatys ir pajėgs iš
rinkti toki prezidentą, ko
kiu buvo F. D. Rooseveltas.

K. Dcpsas
P. S. Douglas pasaky

mas apie Rooseveltą neaiš
kiai išverstas,, todėl neįdė- 
iome.
jome palyginimui, 
te.

Originalo gi neture- 
Atleisi-

Redakcija

Bet mes privalom perna- 
grinėti savo smegenų užra
šus, o jeigu surasime ko
kius nors tarpsavinius pik
tumus užrašytus ant savo 
draugų ir pažįstamų, tuo
jau pamirškime...

Washingtonas. — Čia da
roma išvada, kad ir Taftas 
ir Eisenhoweris abu sutin
ka su Dulleso užsienio san
tykių programa.

Chapel Hill. — Xortiia- 
rolinos Komunistų Partija 
išleido atsišaukimą už bak«- 
teriologinio karo uždraudi
mą.
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REIMERIS VACYS.

NAUJOS LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ KNYGOS
Pastaruoju uratu knygų lentynos pasi

pildė ištisa eile naujų įdomių knygų, ku
rias parašė lietuvių tarybiniai rašytojai. 
Visai neseniai lietuvių tauta pagerbė sa
vo mylimąjį' poetą Antaną Venclovą, ku
riam už rinktinių eilėraščių knygą buvo 
suteiktas aukštas apdovanojimas — sta
lininė .premija. Ką tik išėjo iš spaudos 
nauja Antano Venclovos knyga, šį kar
tą prozos, — apybraižų knyga “Taikos 
balandžiai.” Jos autorius yra nenuilsta
mas kovotojas už taiką, prieš imperialis
tinius naujo karo kurstytojus. Antanas 
Venclova dalyvavo eilėje tarptautinių 
taftos šalininkų kongresų — Vroclave, 
Varšuvoje, jis turėjo dalyvauti taikos 

^kongrese, kuris buvo ruošiamas Šefilde, 
bet kurį uždraudė angliškųjų biznierių 
vyriausybė. Rašytojas lankėsi eilėje Eu
ropos šalių — Vokietijoje, Austrijoje, 
Lenkijoje, Čekoslovakijoje, Vengrijoje. 
Savo įspūdžius iš taikos šalininkų kon
gresų ir kelionės užrašus Antanas Ven
clova atgaivino savo knygos puslapiuose. 
Knyga “Taikos balandžiai” yra persunk
ta gilaus optimizmo ir įkvepia ryžtingai 
kovai už taikos išsaugdjimą, kovai, kurią 
dabar kovoja visos taikingosios tautos.

Su didžiu susidomėjimu Lietuvos skai
tytojų sutiktas naujasis premijos laurea
to Aleksandro Gudaičio-Guzevičiaus ro
manas “Broliai,” kuris yra jo puikiosios 
knygos “Kalvio Ignoto teisybė” tąsa. 
NaUjlame trijų tomų romane autorius 

^vaizduoja pirmojo savo veikalo herojus, 
ĘVt jau *1919-1920 metų laikotarpiu. Ro
mane “Broliai” parodyta, kaip lietuviš
koji buržuazija, pasirėmusi užsienio 
imperialistais, žiauriai susidorodavo su 
liaudimi. Rvškiomis spalvomis nupieš
tas vienas įžymiausių liaudies pasiprie
šinimo engėjams pasireiškimų — karei
vių sukilimas Panemunėje.

Rašytojas sugebėjo puikiai parodyti 
parsidavėliškos lietuviškosios buržuazi
jos bejėgiškumą. Su dideliu meistrišku
mu ir įkvėpimu jis sukūrė paveikslą apie 
darbo žmonių revoliucinį judėjimą vado
vaujant komuųistų partijai, kuri atvedė 
lietuvių tautą į pergalę.

Plačiai ir su didele meile visa Lietu
vos visuomenė mini vieno seniausiųjų 
lietuviu literatūros kūrėjų, įžymiojo šių' 
laikų lietuvių rašytojų Antano Vienuo- 
lįo-žukausko septyniasdešimt metų su- 
Į^ktį. Tarybinės tikrovės įkvėptas gar
bingasis literatas, nepaisydamas am
žiaus, dar nepadėjo savo talentingos 
plunksnos. Išėjo iš spaudos didelis, poka
riniais metais jo parašytas romanas 
“Puodžiūnkiemis.” Jame Vienuolis-Žu-
kauskas su jam būdingu meistriškumu 
piešia buožių gobšumą ir savanaudišku
mą, parodo, kaip žiauriai buožės išnau
dodavo vargingus ir vidutinius valstie
čius, kaip jie užgrobdavo jų žemę. Roma
nas “Puodžiūnkiemis” parodo, kad, per
ėjus valdžiai į darbo žmonių rankas, 
buožijoj žlugimas yra neišvengiamas.

Aukšto skaitytojų įvertinimo susilau
kė lietuvių tarybinio rašytojo Jono Do
vydaičio romanas “Dideli įvykiai Nau
jamiestyje” apie darbininkų ir inžinie
rių pasiaukojamą darbą atkuriant ir iš
vystant respublikos pramonę.

Pažymėtina jaunojo rašytojo Jono 
Avyžiaus - apsakymų knyga “Išsivadavi
mas,” kurioje autorius piešia šviesų, 
kultūringą ir pasiturimą Lietuvos kolū
kiečių gyvenimą, aprašo, kaip į lietuviš
kąjį kaimą atėjo galinga tarybinė žemės 
ūkio technika.

Išėjo iš spaudos Vytauto Sirijos Giros 
knyg'a “Žmonės iš didžiojo laivo,” kurio
je rašytojas kalba apie entuziastišką lie- 
[twvių tarybinės inteligentijos darbą so- 
’cwlistines kultūros labui.

Daug naujo sukurta ir lietuviškosios 
poezijos srityje. Pažymėtinas naujas pre
mijos laureato, garsiosios poemos “Usny
ne” autoriaus, Teofilio Tilvyčio eilėraš
čių rinkinys “Sonetai apie laimę.” Poeti
niuose vaizduose, Jš širdies einančiais 
žodžiais poetas apdainuoja laimingą lie

tuvių tautos .gyvenimą, šviesią tarybinę 
tikrovę. Teofilis Tilvytis neseniai iš
spausdino naują ciklą eilėraščių apie di
džiąsias komunizmo statybas — elektri
nes prie Volgos, kur poetas lankėsi per
nai. •;

Apie išsivadavusią Lietuvos moterį, 
apie jos aktyvią visuomeninę veiklą ta
rybų valdžios metais kalba poetė Valeri
ja Valsiūnienė savo poemoje “Veronika.” 
Kovai už taiką, temai apie nesugriau
namą tautų draugystę yra skirtas poeto 
Eduardo Mieželaičio eilėraščių rinkinys 
“Pakilusi žemė.” ■

Mokyklų bibliotekoms neseniai buvo 
naujai išleisti Valančiaus, Vaižganto, 
Daukanto, Kudirkos, Maironio, Lazdynų 
Pelėdos ir kitų lietuvių literatūros kla
sikų raštai. '

Vis daugiau ir daugiau lietuvių rašy
tojų kūrinių verčiama. į rusų kalbą ir į 
kitas broliškųjų tarybinių tautų kalbas. 
Be pirma jau išleistųjų rusų kalba Do
nelaičio, Salomėjos Nėries, Petro Cvir
kos, Žemaitės, Maironio, Baranausko ir 
kitų lietuvių rašytojų knygų, neseniai 
rusų kalba suskambėjo poetinis pirmojo 

.-. lietuvių proletarinio poeto Juliaus Jano
nio žodis. Į rusų kalbą verčia
ma rinktinių^ Vytauto Montvilo ei- 

. lėraščių knyga, šiemet rusų kalba bus 
išleisti: A. Vienuolio-Žukausko “Puo
džiūnkiemis,” A. Gudaičio-Guzevičiaus 
“Broliai,” A. Venclovos, K. Korsako, V. 
Mozūriūno, E. Mieželaičio, V. Reimerio 
eilėraščių knygos, o taip pat ištisa eilė 
kitų autorių kūrinių. Lietuvių rašytojų 
kūriniai išleisti Uzbekijoje, Armėnijoje, 
Baltarusijoje ir kitose tarybinėse res
publikose.

Jaunatve
(Iš K.. Fofanovo),

Skurdi jaunatve, jaunatve nuvarginta;
Triukšmi jaunatve, jaunatve pagarbinta, .

Himną čia gieclu aš tau ant garbūs!
Kur nedejuotum, griaudžiai ašarodama,
Kur nesidžiaugtum, vainiką nešiodama,

Meile,. teisybe lai bus dūl tavęs!
Karšta jaunatve, jaunatve tol brendanti,
Greit, kaip gegužis gelėtas, praskrendanti,

Daug yr tąu stygų, aistros ir ugnies!
Girdi, širdy greitą atbalsį radusi, 
šoki į audrą, kantrybės nepratusi, -

Vis tujen raudi ir vis tu džiaugies ...
Puiki, 'lyg deivė, žengi, pirmyn modama, 
I'sTei tu vergauja, nei šliaužioji, bodama, 

Jei ir pražūsi — tai žūsi kovoj!
Tu ir varge sau džiaugies, nenusimeni, 
jTu ir retežiuos’ vainiką nusipini, —

Būk tau garbė bendrijoj mūs’ lais'voj!
Jonas Kaškaitis.

Aš pamilau
‘ (Pagal A. Gastevą)

Aš pamilau geležinį ūžimą—
Plieno, akmens, kad-net šiurpas t^v’ ima...

Lavą... ir griausmą ugninių vulkanų, 
Himnų mašininių sąskambį skanų.-

Aš pamilau tavo sūkurius šaltus, .
Griausmo dundėjimą, ritmus nukaltus —-

Ratų ir buksvų, cilindrų ir juostų, — 
Gali ta muzika žmogų paguosti...

Bet... pamilau aš ir įtemptą tylą
Taktiško darbo planavimo bylą,

Valią užgrūdytą, parengtą mūšiui,
Miela dirbtuvė, galybe tu mūsų!...

Jonas Kaškaitis.

Kregždelės
Šį kartelį nerašysiu, 

. Apie dausas, apie orą,
Bet pagyrais apkaišysiu 
Beskraidančią -kregždžių porą.
Kaip vikriai, kaip sumaningai
Skrieja, nardo tos paukštelės^

LMS VEIKLA
' SUVAŽIAVIMAS JAU NETOLI
Nacionalis LMS suvažiavimas jau ma

žiau negu už mėnesio — liepos 12-13 
dienom. Daugelis LMS vienetų, chorų, 
dramos grupių ir kitokių kultūrinių or
ganizacijų, jau išrinko delegatus. Jau ir 
sveikinimų prisiunčia suvažiavimui, bet 
“ne daug.

Menininkų suvažiavimas, kaip jau ži
noma, įvyks kartu su rytinių valstijų 
LMS apskričių vasarine meno mokykla 
puikiame worcest-erieciu Olympia Parke, 
Shrewsbury, Mass, (prie Worcesterio).

Sesijos prasidės šeštadienio ryte, lie
pos 12 d. Po trumpos popietinės sesijos 
vakaras bus laisvas surengti kokią me
ninę programą iš svečių artistų ir vieti
nių jėgų bei mokinių.

Tokia pat tvarka eis suvažiavimo se
sijos ir sekmadienį, liepos 13.

SUVAŽIAVIMO DARBOTVARKĖ
Centro Komitetas siūlo suvažiavimui 

sekamą darbotvarkę, kurią, aišku, dele
gatai turės teisę užtvirtinti, pridėti ką 
nors ar atimti:

Suvažiavimo atidarymas.
Pirmininko rinkimas.
Dienotvarkės priėmimas.
Rinkimas vice-pifmininko ir sekreto

riaus.
Komisijų rinkimas: mandatų ir svei

kinimų; rezoliucijų ir rekomendacijų.
Centro Komiteto raportas: pirminin

ko, sekretoriaus, dramos ir muzikos ko
misijų.

Diskusijos ant CK raportų.
LMS vienetų raportai ir diskusijos.
Rekomendacijų komisijos raportas ir 

suvada diskusijų: chorai, dramos grupės, 
vaikų draugijėles, LMS organas, lavini
mosi kursai ir tt.

Nominacijų komisijos rinkimas.
Sveikinimai.
Raportas nominacijų komisijos: Cen

tro Komiteto rinkimas ir parinkimas 
vietos CK būstinei. ■

Rezoliucijų komisijos raportas.
Svečių ir delegatų žodis pirm uždarant 

suvažiavimą. U
Delegatai raginami susipažinti su 

siūloma darbotvarke ir iš anksto pasi
ruošti su gerais sumanymais. Nuo kon- 
struktyvės kritikos ir gerų planu daug 
priklausys ant kiek pajėgsime išplėsti 
meninę veiklą sekamais metais. r

Visais suvažiavimo reikalais kreipki
tės i Centro sekretorių, adresuodami, 
3116 So. Halsted St., Chicago 8, Ill.

Norintieii naudingai praleisti dvieju 
savaičių (liepos 6-20) atostogas LMS 
vasarinėje meno mokykloje, greitai susi
siekite su Mildred Stensler, 134 W. 
Northfield, Livingston, N. J.

Iš Chicago suvažiavime dalyvaus ke
liolika delegatų su geru pluoštu sveiki
nimu Jr bent pusė tuzino studentu. Ka 
sakote detroitiečiai ir clevelandiečiai 
lietuvių liaudies meno mėgėjai?

L. Jonikas.

Smagiai, jaukiai ir laimingai 
Iš visos mažytės galės.
Kiek kvatojimo, klegesio, 
Šaunaus triukšmo jos padaro, 
Nei liūdnumo, nei ilgesio 
Ju darbe nesusidaro. V
Jos taip skraicto, vis plasdena, 
Rodos niekad nepavargsta, 
Viena kitą vaiko, gena.: 
Į jas žvelgiant—akys marksta. 
Ir dabar aš berašydams 
Apie vikrią kregždžių porą, 
Dainos rūbais apkaišydams: 
Matau skraidant jas po orą.

A. Dagilis.

Mano sapnas
Naktyje praeito j Tave sapnavau 
Tik sapno vaizduotė buvo nejauki: 
Didingo ryškumo aš pageidavau, 
Bet m'ano padangė patapo niauki. 
Mes savų kelionę tęsėm giedrumoj: 
žvaigždėtom naktimis, saulėtom dienom, 
Per varsingą sodą meilės šilumoj 
Įstabiom alėjom, gėlynų pilnom. 
Bet sodas, alėjos baigėsi staiga: 
Mudu atsidūrėm Tyrų pilkume 
Ir čia pat sužlugo maloni eiga, 
Mūsų kelias skyrės juodam nykun^e. 
Dausos apsitraukė debesių klodu 
Ir iš jų žėravo zigzagais žaibai, 
Gi liepsnos pleškėjo visu mūs sodu, 
Dėl to širdis mano nuliūdo labai, 
žodžio nepratarus Tu sau nuėjai, 
Palikdama mane vienišą stovėt... 
Kodėl gi, o kodėl skyrės mūs keliai, 
Kai spėjau tavimi aš susižavėt?!

, A. Dagilis *

LMS News and Views
By MILDRED STENSLER

LMS NATIONAL CONVENTION
Lucky for me that I was born a woman! 

They say it’s a woman’s prerogative to 
change her mind. That is exactly what 

;I’m going to do now. Instead of writing 
this week about the teachers that we’re 
going to have up at the LMS Summer 
Vacation School this year, I’m going to 
speak my little piece about the LMS Na
tional Convention.

The Convention will be held the week
end of July 12-13, that is the middle 
week-end of the School, and right at our 
own Olympia Park, Shrewsbury,. Mass., 
which is, as I said before ,only a stone’s 
throw from Worcester.

Keep in mind that this is to be a Na
tional Convention. All member groups 
of the Lithuanian Fine Arts League 
should find it essential to be represented 
at their own conference. Although, per
haps this time the location isn’t exactly 
centralized, we feel that there are certain 
other advantages to be considered.

Firstly, many more young people will 
have an opportunity to hear about the. 
organizational end of a cultural organi
zation, (many students will represent 
their groups as delegates also, and all 
will participate in the conference pro
gram).

Secondly, it is summer and mighty hot 
in the cities. At Olympia Park it js al
ways comfortably cool as fresh breezes 
blow in from the lake.

And finally, under what other cir
cumstances can you have such a large 
representation of Lithuanian talent un
der one roof.

The big Festival held in Chicago in 
1946, in conjunction with the conference 
was not as well represented by Easterns. 
Although we cannot see in view, such a 
long show of talent as displayed in Chi
cago, we feel that at least in the musical 
field and the dance, and possibly in the 
field of the graphic arts, a 2 day cultural 
program can be arranged.

TALENT WANTED
This column today then is also an of

ficial invitation to all Lithuanian-Ame- 
ricans (of all ages), who have some ar
tistic ability to participate in our Con
ference program, Saturday night, July 
12.

We recommend that choruses and 
bther cultural groups keep this in, mind' 
when picking delegates to the conference. 
Try to send someone who can help make 
the program. May I quickly add, artistic 
talent is not a requirement — organizers 
and workers are the backbone of an or
ganization.

Since we’ expect a fair number of ta
lent, besides those already registered as 
student vacationers at the School, we 
will have to limit each individual’s per
formance to one or two numbers. This 
means, come with the very best in your 
repertoire. ,

We welcome, of course, all singers, 
musicians, dancers, whether now LMS 
members or not The only requirement is 
that you file your intention or your de
sire to participate . '
HONOR LITHUANIAN MUSICIANS

In the field of music and literature, it 
is our task to know and encourage the 
use of works written and composed by 
our own Lithuanian and * Lithuanian- 
American writers. We would like the 
theme of this particular Convention and 
Cultural Program to be in honor of these 
people, those that are still living and the 
many who have passed away but have 
left us a wonderful cultural heritage.

This year is the 15th anniversary of 
the death of one of our most popular 
Lithuanian composers, Mikas Petraus
kas. From hią life and his works there 
is much to learn for every aspiring mu
sician. Not more than 30 miles away 
from our School camp . in Boston, is 
where Petrauskas had his Music Conser
vatory and where he lived and worked 
during a big part of his life in America. 
I am sure that there many people who 
worked with and knew Petrauskas per- 
sonnaly, who could come to the School 
and give us a'personal insight in this 
great man.

As we* honor Petrauskas, Šimkus, Ka- 
čanauskas, Visockis, Tąllat-Kelpša and 
those who have left us, we shall remem
ber and revere the living who are still 
working among us.

Malonu susitikti
(Įspūdžiai)

Malonu susitikti kolonijo
se nuoširdžiai darbščius 
draugus. Pavyzdžiui, Wil
kes-Barre, Pa., LDS 7 kuo
pos veikėjas Juozas Pet- 
chuk. žmogus, mažai tesu- 
kalba lietuviškai, o jo žmo
nelė visai ne lietuvė, bet jų 
nuoširdumas ir darbštumas 
tarp lietuvių yra įžymus.

Gegužės 31 d. jų LDS 7 
kuopa rengė rodymą filmų 
“Birutės” ir “Paparčio Žie
do.” Anksti rytą, lietui ly
nojant, susikrovęs .į fordu- 
ka mašinas ir filmas leidau
si link Pennsylvanijos ir 2 
vai. po pietų pasiekiau Wil
kes-Barre. Salėje jau at
radau Joseph Petchuk besi
darbuojant. Pasirodė, kad 
minimas draugas, nuo juo
džiausio darbo iki suvedimo 
apyskaitos, dirbo veik vie
nas ir nenusiskundžia. Par
sivedė mane namo. Pava
karieniavę, grįžom į svetai
nę.

Pradėjo rinktis publiką, 
pirmiausia iš apylinkių, ku
rie sudarė pusę publikos. 
Patys wilkesbarrieeiai pras
tai pasirodė, miegojo. Fil
mų rodymas gerai sekėsi, 
žiūrėtojai tapo patenkinti.

Po programos, Stasys ir 
Lucija Rauduvės iš Pitts
ton, Pa., užkvietė pas sa
ve. Bet kad man jau bu
vo nakvynė surasta Wilkes- 
barriuose, tai ten ir nakvo
jau. -• ‘

Sekmadienio rytą patrau* 
kiau į Pittstoną pas drau
gus Rauduvės. Abu Rau
du vės yra fotografai ir dai- 
lininkai-piešėjai. Prie Main 
St. turi didelę ir gražiai 
įrengtą studiją. Prie studi
jos turi ir elektronikų ša- 
putę, gali radijo ir televi
zijos aparatus dirbti. Gerą 
dalį sekmadienio praleidom 
studijoje. Vėliau parvažia
vom stubon, pavalgėm pie
tus.. Stasys sako: “Dabar 
važiuosim apžiūrėti apylin
kes.”

Susėdom Stasio automo- 
bilin ir patraukėme per 
mainų distriktus, per kal
nus irfarmas. Sustojus prie 
vienos farmos, Stasys sa
ko: “Ar matai laukus, gi
rias, 80.3 akrų plotus? Tai 
maho ir Valinčiaus farma. ’ 
Kai kitą filmą gaminsi, at
važiuokit ant šios farmos 
ir darykit, ką norit.”

Puikios vietos! Ten ran
dasi ir tąs šaltinėlis, tik jau 
žolele apaugės.

Apžvelgę vietoves, sugrį
žom į Pittstoną. Norėjau 
vykti namo, bet draugai 
Rauduvės sako: “Ne šią 
naktį, rytoj.” Žinoma, tu
rėjau klausyti. Kadangi 
Stasys taip - pat turi kal
bančioms filmoms rodyti 
.mašiną, tai kaip kurias ro
dėme stuboje, su Stasio ihįa- 
šina. Draugai Rauduvės, 
patys dailininkai, labai įver
tina filmas ir mano pastan
gas. :

Filmininkas
Jurgis Klimas

Sidney, Australija. — Au
stralijos laikraščiai kriti
kuoja jankių komandierių 
Kodžėszsaloje gen. Boatne- 
rį už jo net a k t i š k u mą. 
“Sidney Telegraph” aprašo, 
kaip stovėdamas sunaikin
toje 66-toje stovykloje Boat- 
neris juokaudamas ir šyp
sodamasis pasakojo britų 
ministrui Alexanderiui apie 
“puįkią kovą,” kuri ten bu
vo pravesta.

Clevelandas. — Ohio vals
tijos Komitetas už Spaudos 
Laisvę čia buvo suorgani
zuotas.

3 pusi.—Laisve (Liberty)— šeštadien., Birželio-June 21z 1952



Grandpa Listens
Grey mustaches for 19 52

grandpa does not 
all the blame for 
being hung up on 

mustaches. Ba
as they are, 

not appreciate 
his mustaches 

he makes a

novation of America is rath ?r 
superior, and that old Lithu
anians from Europe are all 
wrong in not recognizing it.

It is hard to agree with, 
that. For instance, let’s consi
der Aido Chorus, which also 
was mentioned in the article. 
Why, the male membership 
of that organization alt but 
vanished in the thin air... We 
could hang that on grandpa's 
mustaches also, but it will not 
stick... especial I v if one

a crack at it... and see what 
happens. They would a learn 
quickly how far their talonu 
(of Lithuanian descent) 
would carry them... unless, 
of course, they hide their an-, 
cestry... •

Yes, there are talented 
people, young and old, in this 
country, but there are talen
ted people everywhere! 
What’s so unusual about the 
success of a new generation 
in their own country? We all 
know that they get more than 
their share of help and en
couragement... if they are of

Of course, there have, been 
are a few movie 

Lithuanian descent, 
ever saw a Lithua

nian name on Broadway (not 
speaking about “gay” vaude-

stars of

with every
to-

Chorus is still in the hands 
of the young generation, u. 
is hard to see how the oM-ti- 
merš could be blamed for 
what happened.

Besides, the young leader
ship of Aido Chorus today 
still does not handle the uew 
me.mbers properly, especially 
if they happen to be from Lit
huania and still quite young.

statement 
it is

There appeared in LAISVE 
an article “Youth Speaks.” 
It was a good article, written 
sincerely and frankly. Things 
like that might do a lot of 
good to the Lithuanian orga
nizations.

However, 
like to see 
unsuccesses
his grey, long 
seball-bat-like 
grandpa does 
the mauling
get every time 
public appearance. He listens,, ago the membership was < 
yes, but please do not think ■ whelmingly young... Sincr 

,that he agrees 
thing he hears or sees. He is
patient, but he is not submis- 
give to anyone... who is wrong. ■

No one can deny that there 
are quite a few Lithuanians 
of the old generation, who 
parade around like tzars. 
But their attitude is not comp
letely unjustified... They have 
been insulted many a time by 
their own flesh and blood — 
young Americans of Lithua 
nian descent. That this is 
true, grandpa knows, because 
his mustaches have suffered 
time and again, whenever hoi 
got mixed-up with the new 
generation.

Young Americans (of Lit
huanian descent) should learn 
one thing, namely: They! 
should not overestimate their 
own abilities and America as 
a Country. Of course, the an-1 
thor of the article “Youth j 
Speaks” did not say directly . 
that America was sopiething 
special, but the “New Faces that, 
of 1952” on Broadway wore! 
mentioned. Tn other words, it 
was hinted that the new ge- best advice for them is

... ' This 
nal. 
Lon 
happened 
sons and 
In other word 
generation does 
ci ate any talent 
young or old, is 
d erst atom ent...

Oh, grandpa 
are given "a 
such

is not perso- 
made from observa- 
is based on what 
to a group of per

is happenmg.
that.the young 

not appro- 
froni Europe, 
rather an tin

i knows, tla 
chance, 

way that th 
don’t feel like taking 
portunity of 
r.o orų? can 

either.
For those 

about Broa<

ar.
that chance,
blame them

who ’ike

Dienraščio Laisvės Paramai
DIDIEJI PIKNIKAI

Rochester ir apylinkėje
Piknikas įvyks šeštadieni,

BIRŽELIO 21 JUNE
Gedemino Draugijos Svetainėje

575 JOSEPH AVE.

BOSTONO APYLINKĖJE
r

LIEPOS 4. JULY
Lietuvių Tautiško Namo Parke

MONTELLO, MASS.

NEW YORKO APYLINKĖJE

LIEPOS 5 JULY
Clinton Park, Maspeth, N. Y

Shenandoah, Pa
Piknikas įvyks sekmadienį

RUGPJŪČIO 3 AUGUST
Swanks Grove

BRANDONVILLE, PA.

Bus skaitlingi susibūrimai, linksmi pasimatymai 
iš arti ir toli. Kas tik atsilankys, bus patenkin-

.i u st
op-

the

th eater 
theater 
me ?

in this country 
is worthy of

of any 
if that 
its na-

was

and

That reminds grandpa of 
an. American of Irish descent, 

a steelworker and 
perhaps not very brilliant, but
he was holding his job 
making an honest living. Not 
knowing the nationality 
grandpa, he began to descri
be a girl, who was an Ameri
can of Lithuanian ’ descent.:. 
According to him, the girl 
was uncouth, not clean, and

of

his anglo-saxon upbringing.... 
She... well... she was attracted 
by the foreign, romantic sur
roundings in which he grew 
up. He described her physi
cal characteristics as that of 
a peasant girl, though attrac
tive. At the end, he added 
that she looked like, ' you 
know... one of those aristo
cratic women in Europe...
' With the tongue in his 

cheek, grand pa asked the L 
thought 

Oh, she
perfect 
Irishman 

eye.
a most beauti-
Hollywood and

rishman what he 
Heddy Lamarr. “ 
almost a

L said the
gleam in his 
considered as 
ful woman in

01 
is 

beauty,” 
with a 

She was

out, 
moi; 
ori-

Well, grandpa pointed 
th-at Heddy Lamarr was 
exactly of an aristocratic 
gin, but she once was married
to a banker in Vienna, Aust 
ria... That should have given 

the Irishman a little bettor 
understanding as to how the 
aristocratic women of Europe 
looked like. But the Irishman 
turned around and walked
away. (»randpa s el torts pro
bably were in vain...

This is only one typical ca
se which shows how twisted 
is the view of an average 
voting^ American in regard 
to Europeans, especially from 
the eastern part of it, and 
oven of their first generation 
in this country. Lithuanian— 
Americans of the first gene-

gani to the old-timers from 
Lithuania and to those who 
came from the other side of 
the ocean just recently.

Yes, grandpa knows that 
many a Lithuanian, including 

* those who grew up in this 
country, has been in Lithua
nia before the World War IL 
He also knows that the lives 
of all Lithuanians, young and 
old, in this country are not 
hidden from anybody. But he 
also knows, fhat all this does 
not make it any easier for - a 
young Lithuanian - American 
to see things as he or she 
should see them.

A visit to any -country sel- 
, dom gives the visitor a real 
' value of things at a first glan
ce. For an 

; huania that 
I impossible, 
dollars like
his relatives... 
slaves tor years in this coun
try to make them... The Lit
huanians may not show any 
smiles in his face, but they 
do know all that. They praise 
him, America, and the part 
of the globe he came from... 
in order 
“cabbage 
ckets of

American in Lit- 
would, be almost 

He throws away 
dirt to impress 

although. he

to transfer son,to 
of his to the po

their own... and’

that’s about all...
Besides, the impressions that 

the new arrivals get in New 
York are far from being com
plimentary also. And the 'sad 
part of it is, that the more 
they live here and the more 
they see, the less they praise. 
In Europe, one may not be 
impressed very much by the 
first glance, but he always* 
learns to love the country, if I 
he stays long enough. There 
is something in Europe that 
•makes people to come back j 
rind often to remain perma- 1 
nently.

America cannot claim to bo 
such a country. Oh, yes, the
re always was plenty of gold, 
'but it did not make people 
really love it. The high soun
ding phrases are often insin- 

especially if spoken by 
i immigrant. Those 'who 

admit, that
a newco- 
for years, 
live here j 

and he 
of that

cere, ( 
a rich 
speak honestly 
America is cold to 
mer and- remains so 
An immigrant may 
for half a' century 
will never get . rid 
chilly atmosphere.

lie may get attached to the 
country, but he never learns 
io love it sincerely, whole
heartedly. There is something 
missing... Why the heart of 
every Lithuanian immigrant 
remains in the old, grey Lit
huania till the day he dies, 
for some people it is hard to 
understand. It is probably 
impossible to understand for 
one can only feel it.’

In other words, grandpa is 
not deceived by the external 
glitter in certain localities of 
America. It holds no myste
ries for him, either. He has 
lived here long enough and 
has seen enough. And he does 
not like to see a youngster co
me up with 
and 
been 
of the New World, unknown 
and uncomprehensible to the 
owner of the grey mustaches...

After all, who . built the 
skyscrapers? Who dug the 
t u n neis for the sub way Yes... 
it was done by European im
migrants... and there is no 
doubt that among them were 
unite a few Lithuanians who 
lost their lives . while doing 
all that. The young genera
tion should not overlook, ihe 
fact that there .are no more 
immigrants coming here for 
that purpose, and 
re are no more 
being built... The 
ration better snap 
proud inactivity, or else even 
the Broadway lights will soon 
go out (and they are slowly 
but surely getting dimmer al
ready) in spite of the now ta
lent and the “New Faces for

act as if 
initiated

mysterous airs 
he or. she has 
into the ways

that...- the- 
new cities 
new
out of. its

gene-

(due 
and 

little 
fight

Its so easy to see only the 
weaknesses of the old folks. 
But let’s not forget, that they 
created their own organiza
tions, print their own papers, 
have their own buildings, and 
support evėn<a school. All 
that has been done with no 
pat on the back from nobody 
(often quite the opposite ta
king place). Some of them 
might parade like tzars 
to old age childishness) 
some of them are a 
cranky. Sometimes they
for no reason at all, but they 
still put out the -paper... sup
port a school...

And what, does the talented 
young generation do? Whe
never- youngters take over 
anything, it acquires a magic 
ability to vanish... with only 
a few old “skeletons” holding 
the ground.
x The old “skeletons” are 

guilty of one thing only: They 
thoroughly spoiled their own 
flesh and blood, so that now 
they themselves arc abando
ned. They too often bow un
der the insults of the young 
genera tion; they too often arc 
inclined to sacrifice their own 
feelings in order -“to give a 
chance to the young.” Some 
of them have realised their 
mistakes ,and .. are beginning 
to act accordingly.

Young Americans should

Gatavai užtaisytus šautuvus atsukę į korėjiečius karo belaisvius, amerikonai saugo 
juos sėdinčius ant žemės Kodžės Saloje. Trisdešimt vieną tų belaisvių užmušė ameri
konai įsiveržę į vieną tų tvartų, kariaudami prieš belaisvius ašarinėmis dujomis, dur
tuvais, granatomis ir apmėtydami ugnies bangomis.

GYVENANT VIENUMOJE IR MUSELĖ
Šiandien, kovo 19-ta, tai 

jau antras kovo, kai aš paka
vo jau savo gerąją žmonelę 
Juzutę Zukaičiutę, Žilinskie
nę. Praėjo, praūžė, tarytum 
kaukdamas sviedinys iš ka- 
nuolės, vieni meteliai ir mėne
sėlis. O man rodosi, kad tik 
vakar ji mane apleido... Ir 
dabar tebegyvenu vienų vie
nas.

Sėdžiu prie stalo ir girkšno- 
ju vakarienės arbatėlę, žiū
riu per langą — milžiniškais, 
kaip kad Lietuvoj sakydavo, 
bobų . kąsniais, tebekrinta 
sniegas; jį bruka kur tai toli 
Švilpdamas didelis vejas. Mano 
galvelėje tebesisuka visokiau
sios mintys: ve, rodosi, tik 
prieš dienelę ji, miela Juzutė, 
tebesisukinejo virtuvėje, šito
je pačioje ■ virtuvėje; tebe- 
ruošė arbatėlę ir kitus priesko
nius. Tebekrėtė visokius anek
dotus, juokelius, pasakėles, 
linksmutę, viskuo pasitenki
nus. Bet d-abar?... Dabar te
beviešpatauja grabinė tyla 
pas mane... Ir jei ne vėjo kau
kimas lauke, tai pats tikrai 
m any tau : tebeguliu '— kars
te su savo miela Juzutė...

Taip — bebanguojant per 
mano galvelę visokiausioms 
mintims, tebeskambant ausy
se gerosios draugutės mei
liems žodeliams toj grabinėje 
tylumoj —•. tik staiga pro pat 
mano ausį —zzz zzz — bubt, 
— nutupė ant kairėsės ran
kos vidutinio dydžio gerokai 
sustingus muselė. O! Kaip aš 
ją išvydęs nudžiugau, susira
minau ir širdingai nusijuo
kiau... O būta silpnutės, žiū
riu nabagutė norėtų pakilti, 
bet nepajtegia... Nutūpė ir 
sėdi sau... Aš ' povaliai užu 
kojukes paėmiau: eik šen, o 
iš kur atkeliavai pas mano, 
draugute?... Ir kaip iš toli?

Suraminti nori mane vienat- 
vėję, ar ką?!... Nunešiau var
gšelę, atidariau duris ir jau— 
sviesiu sniegam.. Bet... stai
giai mintis diktelejo galvon, 
tarytum šaukiantis man gerai 
pažystamas balsas: “Jurgi, 
palauk, ką nori daryti?!... 
čia gal tavo Juzutė, pasiver- 
tus į niuselę — parlėkė tavęs 
•pažiūrėti, aplankyti...” Gali 
būt ir taip, pamaniau sau. 
Uždariau vėl duris, o muselę 
paleidau atnešęs prie pečiaus 
virtuvėj... Sakau, nakvok per 
naktį šiltoj stuboj sykiu su 
manim.“

tas, ką išrado tą nelabąją — 
mirtį. Kodelgi žmogus negalė-
tų gyventi ir gyventi? Jau jei 
ne amžinai, tai bent keletą 
šimtų, tūkstantį metelių. Bet 
dabar ve, — pagyvenai 
desėtkus metelių ir jau tau. 
gana... Visi sąnariai tampu 
nelankstūs, tarsi — sustingęs; 
ant veido pasirodo raukšlės, 
lyg išvagoti rugeliai; plaukai 
pabalo. Visas žmogaus orga
nizmas eina silpnyn ir silp
nyn, pakol motina žemelė 
prie savęs tavo pritraukia.

Susninkų Jurgis.

IŠ LIETUVOS

not feel too bad about it. Af
ter all, most of the old folks 
will leave this world soon 
enough. They are on their 
way out, and they know it. 
But they still are wiling to 
give a helping hand, shaky as 
it is sometimes. They have 
weaknesses and are over
bearing sometimes, but often 
it is caused by the lack of res
pect from youngsters.

If there is a sincere willing
ness from the side of the 
youth to learn, they should 
learn to think and act as if 
they were human beings like 
any others in this world... 
for they are just that... Anuj 
let’s not bėgin to argue whe
ther this is an overstatement 
or understatement... Let’s 
not... for with the mask re
moved, the .yqutb might find 
its face p r e m a turely 
aged... and not by years.... 
rlhe sight may not be pleasing 
to the eyes of the world... And 
let’s hope that something is 
done in time, so that the 
v orld at large will never sec 
an unmasked face ot the A- 
merican youth...

In lieu of grandpa,
Juozai Kultuvas

Sėdau vėl prie stalo, įsi py
liau kitą puodelį arbatos bet... 
O šventas Jackau... Vos man, 
pora kartų — sriuptelėjus 
karštos arbatos, tik staiga vėl 
aplinkui mano galvą — zzz 
zzz zzz — porą, gal daugiau 
kartų bubt, — nutupė vėl ant 
mano rankos, ta pati muselę. 
Nieko nelaukęs čiupau vėl ją 
užu kojukės, bet dabar jau 
pasirodė smarkesnė, mat, ap
šilo biedžiulė. Dar nespėjau 
nei paliesti pirštais, kaip stai
giai pasikėlė — ir pliumpt į 
mano arbatą... kurią buvau 
ką tik įsipylęs. Nupuolus į į 
karštą arbatą — vargšelei 
subūrė kojytėmis ir plaukia 
sau...

Ak, tu bjaurybe, sakau. 
Greit paėmiau šaukšteliu, nu
nešiau, atidariau duris ir sa
kau: “Pašol von!...” Nenorė
jai su manim nakvoti, tai čia 
tau vieta, gyvenk, sveikutė, 
sniege, šaltyje iki pavasarėlio. 
Nereikia man tokios draugu
tės, veli tebegyvensiu vienas, 
kaip ir iki šiol. Įsipyliau vėl 
kitą puodelį arbatos ir ją 
gerdamas, žiūriu, jau visai 
sutemę. Galvoje sukasi viso
kiausios minčių mintys: “kur 
dabar mano Juzutė? Kokią 
ji geria arbatėlę, kitame pa
saulyje ?”

Manau, kad didelis durnius

Egzaminai agrozootechnikos 
kursuose

KLAIPĖDA, IV. 18 d. — 
Priekulės rajone pasibaigė eg
zaminai trejų metų agiįpzoo- 
technikos kursuose. Apie 209 
kolūkiečių gavo labai gerus hjj 
gerus pažymius. Egzaminai' 
pasibaigė taip pat Kretingos 
ii- Tauragės rajonuose.

šiemet srities agrozootech
nikos kursuose mokėsi apie 
4,200 kolūkiečių.

Būsimiems miško sodiniams

VILNIUS, IV. 24 d. —šį pa
vasarį visuose Tarybų Lietu
vos miškų ūkiuose užveisti 
nauji daigynai. Juose augina
mi jauni medeliai, kurie atei
tyje bus persodinti į. miškus. 
Iš viso daigynų užveista 55 
hektarų plote. 7 hektarai 
skirti jaunų ąžuoliukų augi
nimui. Pažymėtina, kad vie
name hektare auginama iki 
dviejų milijonų daigų.

Plečiami miškų ūkių medeį^ 
lynai. Pavasarį jų naujai už
veista 30 ^hektarų plote. De
koratyvinė medžiaga, vaisme
džiai bei vaiskrūmiai skiriami 
miestų ir kolūkių žaliesiems 
plotams bei sodams.

Dešimts Metų Sukako, Kaip Legališkai Yra Vartojamas 
Svarbiausias Išradimas Pasaulyje.

Tai yra kelių rūšių mostis, kuri prašalina skausmus, užgydo žaiz
das, tik ne vėžio, sustabdo dantų gėlimą, prašalina niežėjimą odos, 
gydo pailes ir tt. Mostis yra penkių rūšių, užvaixiinta atskirais var
dais ir numeriais.

No. 1. M. J. Švilpa Herb Salve, a remedy for Skin irritation. 
Kvepianti mostis, stebėtinai greitai gydo žaizdas, išbėrimus, votis, 
“athletes” kojų nesveikumą, nosies arba burnos nudegimą, ausų 
skaudėjimą ir gelbsti nuo “Hay fever.” Kaina dėžutės $1.25.

No. 2., M. J. Švilpa Salve for External Pains. Šita mostis yra nuo 
paviršutinių skausmų, kaip -tai, kojų, rankų, pusiau, sprando, nutir
pimo, neveiklumo sąnarių ir muskulų, prieš lietų skaudėjimą blauz
dų, nuo peršalimo ir kosulio. Kaina $1.25.

No. 3. M. J. Švilpa Ointment for Tooth ache and Hardening 
Gums. Yra kvepianti mostis. Sustabdo dantų skausmą ir sustiprina 
smegenis (gums). Kaina $1.00.

No. 4. M. J. Švilpa New Discovery Salve for Skin Itching or Poi
son Ivy. Šita mostis greitai prašalina visokius niežėjimus ir išbėri
mus. Kaina $1.25.

No. 5. M. J. Švilpa Herb Salve for Piles. Šita mostis greitai pa
gelbsti nuo piles be operacijos. Nesvarbu ar jūs yra. varvančios ar 
ne. Kaina dėžutės $2.50.

Kaiap mostj vartoti ir užsilaikyti yra nurodymas ant dėžutės. 
Klausykite lietuvių radio nedėliomis 11:30 ryte WKNB iš New Bri
tain, Conn. Kurie pirks už $5 vartės, tai gaus vieną'dėžutę dovanų.\ 
Reikalauju partnerio — vyro ar moters —_ prie biznio. Platesnes! 
informacijas suteiksiu per laišką. Reikalaudami mosties siųskite če^F 
kį arba “Money Orderį” šiuo adresu: i z

• M. J. ŠVILPA
P.'O. Box 78, Sta. A, Hartford, Conn.

Hartforde mostis gaunamą vaistinėje Park ir Hudson Sts.

4 pusi.—Laisvė (Liberty)-šeštadjen., Birželio-June 2|, 1952
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Ispanus išrikiavo patikrinimo aikštė

je. Šimtas penkiasdešimt žmonių. Jie 
maitinasi geriau nei daugumas kitų kali
nių ir dar pakankamai stiprūs. Hansas 
su esesininkų palyda apeina jų gretas. 
Jis lyg patenkintas.

Hansas sustoja prieš juos. Staiga už
duoda jiems klausimą:

— Kas iš jūsų nori būti kareiviu?
Niekas neatsako.
Hansas pakartoja:
—Aš sakau: kas iš jūsų nori būti ka

reiviu?
Ispanų barakų seniūnai, stovintieji 

pirmoje eilėje, tylėdami susižvalgo.
Hansas patikslina: ‘ •
—Siūlau jums tapti kareiviais. Aš 

žinau, kad jūs narsūs ’žmonės. Mes pa
leisime jus ir duosime jums ginklus.-

Vienas ispanas, turįs neginčijamą au
toritetą savo draugų tarpe, pasiduoda
mas staigiam impulsui, išeina iš gretų 
ir šaukia: ;

X Varnos todos! (Eisime visi! — isp.) 
a — Todos! (Visi!—isp.) — pasigirsta 
"ilėse.

Ir visi ispanai kaip vienas žmogus 
vieningai atsako į šį raginimą.

Hansas šypsosi, — jo išsišiepimas bai
sus.

— Tiek nereikia!
Esesininkai atrenka devyniasdešimt 

du žmones ir užrašo jų vardus. Vaidini
mas baigtas.

Ispanai išsiskirsto • ir susijaudinę 
svarsto tai, kas įvyko:

— Mums teko rinktis tarp Hanso pa
siūlymo ir mirties stovykloje. Mes išsi
rinkome ginklą. Su ginklu mes patys iš
sivaduosime ir išvaduosime kitus.

Nelaimingieji dar nesupranta, kas 
įvyko iš tikrųjų.

Naujiena paplito stovykloje žaibo 
greitumu:

“Ispanus paleidžia, juos įtraukė į 
esesininkų dalis.”

’ “Jie kitaip ir negalėjo, -— tokia ben
dra nuomonė.—Hansas būtų liepęs vi
sus juos iššaudyti. O taip jiems gal pa
vyks išsikapanoti. Dabar tą pat pasiūlys 
kitiems.”

Miami, Fla.
Šipmis dienomis

Bayonne, N. J.
pasiekė gį nuo mūsų pakrančio.“ 

mus bayonniečius dvi žinios: Kokios gyvenimo bangos
viena Jersey Piliečio, o kita nubloškė Plungį nuo' mūsų 
Ii. Mizaros, apie J. Plungio pakrančio ? Draugas Mizara to 
gyvenimą ir mirtį. Viena ar nepasako. Juk reakcija jo ne- 
antra yra klaidingos. | kliudė, nes jis su ja veikė iš-

■y—’ —  — ..................................... ■■■■"■>    

Jūs padarėte klaidą. Pagaliau ir iš viso 
vaikiška manyti, kad fašistai duos, jums 
ginklus ir leis laisvai jais naudotis. Jus' 
tik išmėtys po esesininkų dalis arba 
įjungs į folksšturmą. O užpakalyje pa
statys kulkosvydžius.

—Žinau, žinau, bet ką mes galėjome 
padaryti? Visi ispanai sutiko iš karto, 
negalvodami.

— Reikėjo atsisakyti.
— Tada būtų mus sušaudę vietoje.
—Tai būtų buvę geriau ir jums, ir 

visiems kitiems.
Aš priduriu:
— Įsivaizduok valandėlę, kad Listeris 

arba Modesto (populiariausi ispanų res
publikonų kariuomenės karo vadai), at
eitų čia ir pamatytų savo buvusius karei
vius su esesininkų uniforma. Jie ir klau
syti jūsų neklausytų. Įsakytų jus tuč
tuojau sušaudyti. Pagaliau ir tu pasielg
tum lygiai taip pat jų vietoje.

Argumentas paveikė. Felipe išblyško 
kaip drobė.

Jis nuėjo pranešti apie tai ispanų or
ganizacijai. Po valandos jis sugrįžo ir 
pareiškė:

— Draugai nutarė atsisakyti, tegul 
mus šaukia, tegul čia pat šaudo. Bet 
mus ne taip lengva sudoroti. Ispanai —

Jersey Pilietis rašo, kad 
Plungis mirė Bayonnės ligo
ninėje, o jis mirė Medical 
Center, Jersey City. Ir kad 
Plungis sakęs geras prakal
bas. Tas taipgi netiesa. Sykį 
piknike pasakė prakalbą, tie
sa, bet mažai kas suprato jo 
kalbą. Viena korespondenci
ja, spėjame, buvo jo rašyta, 
kuri sukėlė rimtą nesusiprati
mą dėl neteisingo aprašymo, 
nuo ko Laisve būtų netekus 
seno skaitytojo. Skubinome iš
aiškinti, kad ne Laisvės kaltė, 
o korespondento neteisingas 
aprašymas.

R. Mizara rašo Krisluose 
apie Plungio gyvenimą ir mir
tį. štai jo žodžiai:

“Prieš porą savaičių Jersey 
City mirė J. j Plungis. Pasta
rasis buvo veiklus mūsų judė-j 
jime prieš apie 30 metų peri 
tūlą laiką. Tačiau aštrios gy- 
veninio bangos nubloškė Plun-1

TARYBŲ LIETUVOJE

Mintis pasekti ispanų pavyzdžiu pra
deda apimti žmones ...

Daugelis stovykloje priėmė šį spren
dimą taip pat gaivališkai, kaip ir karš
tieji ispanai.

Ką daryti?
Tėvelis Anri, kuriam aš papasakojau 

šią istoriją, susirūpinęs pažvelgė į mane 
ir paklausė:

— O ką tu apie tai manai?
— Visai suprantu jausmus, kuriais 

vadovavosi ispanai. Aš gerai juos pažįs
tu. Jie ryžosi šiam žingsniui, norėdami 
išeiti iš stovyklos ir kovoti. Bet manąu,- 
feld jie apsiriko.
v — Na tai štai, — atsakė Anri, — aš 
pats jau pasirinkau. Aš noriu pamatyti 

. savo žmoną. Noriu pamatyti dukterį.
Bet tegu mane geriau pakars, negu aš 
užsikarsiu esesininko uniformą.

Aš pažvelgiau į senį. Akimirkai įsi
vaizdavau kūną, lėtai siūbuojantį ant 
virvės. Bet jei šis klausimas iškils 
mums, mes taip pat verčiau mirsime 
kartuvės^oe^u gyvensime amžiams neT 
tekę šlovės. " z

— Dėkui, tėveli Anri! Tu teisus.’
Vakare partijos komitete mes nutarė

me: nieku gyvu nesutikti stoti į vokiečių 
kariuomenę, net jei visi, išskyrus mus, 
sutiks. Šis nutarimas buvo paskelbtas ir 

. išaiškintas visose grupėse. Visi draugai 
vieningai mus palaikė.

Mes žinome padarę didį sprendimą. O 
kalbos vis sklinda. Prancūzai apninka' 
mus su klausimais. Jie klausia, kaip mes 
žiūrime į šį reikalą. Mes dėstome savo 
nuomonę tiesiai, nieko neslėpdami. Ji 
atitinka patriotinį jausmą. Idėja tampa 
kūnu, darosi apčiuopiama.' Bėveik visi 
prancūzai pareiškė, kad jie atsisakysią..

Dabar atsisakyti mums atrodo kur 
kas lengviau.

Ales žinome, kad dauguma prancūzų 
paskui mus.

* Vet lieka dar kiti.* * *

ne bailiai.
— Žinau.
Vakare, kai aš pamažu ėjau per aikštę 

su Kovotoju, jaunasis Antonio, kurį aš 
pažinojau dar iš' barako Nr. 7 ir kuris 
seniai tapo mano bičiuliu, pašaukė mus. 
Jis kreipėsi į Kovotoją:

— Mane įrašė į sąrašą ispanų, paskir
tų išvykti. Prašau tave — juk tu dirbi 
kontoroje, — išbrauk mano vardą.

— Tai negalima, — atsakė Kovotojas.
— Ir vis dėlto tu turi tai padaryti.
—Bet aš negaliu.
—Tada aš tučtuojau šoksiu ant spyg

liuotos vielos.. Ir Antonio leidosi bėgti.
Aš vos pavijau jį.
' —Kas tau, ar iš galvos išsikraustei?
— Geriau mirti vietoje negu užsivilk

ti esesininko uniformą. Juk aš buvau 
Listerio kareivis!

— Listerio kareiviai nesižudo.
—Bet suprask — aš nenoriu, kad 

mane paverstų vokiečių kareiviu!
— Suprantu, bet yra kitokia išeitis 

negu kvailybė, kurią tu sugalvojai.'
—Ką gi galima padaryti?

— Atsisakyti važiuoti, kai jus šauks.
—Gerai, gali manimi patikėti — aš 

nevažiuosiu.
Aš paspaudžiau jam ranką.
Nuostabi tauta. Ne, jie ne tam yra 

pasaulyje, kad būtų fašistų samdiniai. 
Ir esu dabar įsitikinęs, kad mes 'nepama
tysime gėdingo reginio — mūsų stovyk
los antifašistų su savo budelių mundu
rais.

Aš grįžau prie Kovotojo.
— Žinai ką, — tarė jis, — man rodos, 

kad mes per šias dvi dienas laimėjome 
pirmą savo didelį mūšį.

— Ir aš taip manau!

Pirmosios darbo dienos

ŠIAULIAI, IV. 23 d. — A- 
leksandrijos“ plytinė nuolat 
plečiama, šiais metais ji paga
mins 1,200,000 plytų daugiau; 
negu pernai.

šiomis dienomis įmonė į- 
žengė į naują gamybos sezoną, 
į darbą paleistas naujas iš 
broliškųjų respublikų gautas 
daugiaaukštis ekskavatorius.. 
Dabar, gavus .šį ekskavatorių, 
molio kasimas plytinėje bus 
pilnai mechanizuotas.

Plytinės kolektyvas . įsipa
reigojo tarptautinę ’darbo

j žmonių šventę — Gegužės 
Pirmąją sulikti naujais gamy
biniais laimėjimais ir paga
minti šimtus tūkstančių vir- 
šumplaninių plytų*.

Pirmosios naujojo gamybos 
sezono darbo dienos užduotis 
buvo įvykdyta 110 procentų. 
Rytojaus dieną plytininkai 
dirbo dar našiau ir pagamino 
10 tūkstančių plytų daugiau.

Įmonėje plečiasi kova už 
kuro ir medžiagų taupymą, 
už plytų savikainos sumažini
mą.

Srities liaudies i
kūrybos paroda

KLAIPĖDA, IV. 23 d. — 
Čia atidaryta pirmoji srities 
liaudies kūrybos paroda. Pa
rodoje savo eksponatais daly
vauja visi srities rajonai, 
Klaipėdos bei Palangos mies

Žiulis ir aš ginčijamės su Felipe. Į 
visus mūsų bičiulio ispano argumentus 
Žiulis negailestingai atsako:

— Niekas mano akyse negali pateisin
ti sprendirpo stoti į priešo kąriuoipehę.

PASKUTINĖS DIENOS
Stovyklos gyventojų vis daugėja. Dar 

vasario mėnesį atvyko ešelonai iš Os- 
viencimo. Paskiau atėjo kiti — iš visur. 
Daug rytų stovyklų evakuota į Mauthau- 
zeną, o mauthauzeniečius siunčia į 
Ebenzę. Stovykla perpildyta: šešiolika 
tūkstančių žmonių, jei ne daugiap., Be 
skaičiaus. Kaliniai atvyksta kasdien.

Naujai atvykusieji atveža mums žinių 
api-e draugus, likusius Mauthauzene. Ir 
tos žinios baisios. Daugelis prancūzų, 
kurie.atvyko ten kartu su mumis, žuvo. 
Mirė senas Mauthauzeno kalinys, kurį 
dar mes ten radome, — dėdė Giustavas. 
Žuvo; matyti, Fransua, kuris daug pa
dėjo mums pirmomis mūsų darbo akme
nų skaldykloje dienomis. Mirė baltaplau
kis, visada besišypsąs Šarlo, mūsų Šarlo 
(Šarlis Gilbertas), kurį aš mylėjau kaip 
jaunesnįjį brolį. Mirė mano neatskiria
mas pogrindžio kovos draugas, su kuriuo 
aš buvau susijęs, gal būt, stipresniais 
saitais negu kraujo saitai, — Roberas 
(Roberas Diubua). Jį užmušė bombar
davimo metu prie darbo. Mari, jo žmona, 
kurios pėdos jau seniai buvo dingusios, 
atvyko į Mauthauzeną iš Osviencimo su 
moterų ešelonu. Ji taip pat mirė per ke
lias dienas prieš išvadavimą.

(Bus daugiau) .
“Tai toks yra tipas, kokius Amerikos Legijonas mums 

pątarja vartoti unijų organizatoriais.”

vien prieš darbininkus. Juk 
reakcija buvo jo pusėje, o iš 
progresyviškos pusės spaudi
mo prieš jį nebuvo. Plungis 
savo liuosu noru susidėjo su 
/asistuojančiu elementu, slap
tai darbavosi prieš darbininkų 
judėjimą, visuomet pastoda- 

| mas jiems kelią, ir net varė 
i provokatorišką darbą prieš 
juos. Tas buvo susekta, ir už 

I tai jis buvo prašalintas iš pro- 
gresyviškų organizacijų, kai
po darbininkų priešas. Išvien 
su fašistais suardė Vytauto 
Draugystę, pasidarė sau dau
giau priešų. Geri parapijonai 
nuo jo atsitraukė, nes dauge
lis priklausė prie tos draugys- 

j lės ir buvo rtuskriausti. Plun- 
I gis turėjo biznį ir tą užsidarė. 
I jis savo gyvenimą pats su de
moralizavo. Galų gale mirus 
miestas turėjo palaidoti, nes 
tikras sūnus neapsiėmė lai
doti. Tai tokia negarbinga 
Plungio istorija. M. F. T.

tai. Meno mėgėjai — kolūkie
čiai, darbininkai, tarnautojai 
išstatė 2,280 eksponatų: me
ninius audinius, drožinius, ta
pybos darbus, skulptūras ir 
kt. Gausiai parodoje išstatyti 
kolūkiečių audiniai — kilimai, 
lovatiesės, staltiesės.

žiūrovų dėmesį atkreipia 
Salantų rajono kolūkiečio Ka
lendros medžio drožinys “Kal
vis Ignotas“, Klaipėdos rajo
no kolūkiečio Vilko stovylėlė 
“Už taiką“, Taikos balandį iš 
gintaro meniškai išdrožė Pa
langos darbininkas Andrijau
skas.

Paroda gausiai lankoma.

Pirma laiko Įvykdytas 
garbingas užsakymas

KAUNAS, IV. 23 d. — “Ne
ries“ mechaninės liejimo ga
myklos kolektyvas iš Stalin
grado hidroelektrines statyto
jų gavo užsakymą pagaminti 
2,000 kvadratinių metrų cent
rinio šildymo radiatorių. “Sta- 
lingradhidrostrojus” paprašė 
pagaminti ir išsiųsti radiato
rius iki gegužės Pirmosios. 
Gamyklos kolektyvas nutarė 
šį garbingą užsakymą įvykdy 
ti pirma laiko.

Dar labiau išsivystė gamyk
los cechuose gegužinis lenkty
niavimas. Kiekvienas liejikas, 
formuotojas, fręzuotojas, su
rinkėjas stengėsi užduotį į- 
vykdyti greičiau ir aukšta ko 
kybe.

Nepaprasta audra

Birželio 13 dieną 12 vai. 
dienos laiku, staigiai pasiro
dė trumpi juodi debesėliai, 
saulutė tuoj pasikavojo. Oras 
stačiai pasiuto. Lietaus kėliem 
lašam nukritus, vėjas’ didžiau
siu smarkumu verpetais pakė
lė nuo žemės dulkes, popier
galius ir visokias šiukšles, iš
keldamas į dausas. Per kokį 
pusvalandį atrodė, kaip ko
kia pasakiška sūdna diena. 
Baugu buvo iškišti galvą pro 
kirpyklos duris. Bet nukentą- 
jo tik vienas senas cementi
nių blokų pastatas, 230 N. Ę. 
14-tos gatvės, užpakalyje 
Sears Roebuck Co. mašinų pa 
statymo-parking vietos. Tro- 
bėsis buvo 125 pėdų ilgio, C0 
pėdų pločio. Pernai ten buvo 
•šdirbinėjama vaikam žaislai. 
Trobėsis buvo nuspręstas nu
griauti dėl praplatinimo ma
šinų pastatymui vietos, o da
bar prie sienos buvo statomos 
klijentų ir svęčių mašinos. Vė
jui smarkiai pučiant, įgriuvo 
stogas; o po tam griūvant sie
nai, užgriuvo ant 13 beveik 
naujų auto mašinų, kurių'ne
begalima bus pataisyti.

žmonių ‘ sužeidė keturis, 
kuriems suteikta pirmoji pa
galba Memorial Jackson ligo
ninėje,

Tūlas H. Barchers, iš St. 
Petersburg, Fla., atvažiavo su 
nauja mašina į Shriners kon
ferenciją, pasiparkino prie tos 
sienos, o sugrįžęs rado mašiną 
cementinių balkių visai su
gniaužytą. žmogus nusitraw- 
kė paveikslą, aimanuodamas, 
kad nebegrįš su ja į St. Pe
tersburg. Iš sudaužytų mašinų 
savininkų pavardžių viena at- 
rodo lietuvišką, Francis Ytiš
ko, gal Yuška.

Laisvėje birželio' 12 d. pa
stebėjau, kad ir ten panaši 
i audra buvo, nes tūlas senukas, 
| (59 metų, tapo vėjo nupūstas 
I nuo stogo ir vietoje užmuštas. 
I Jis buvo užlipęs stogą taisyti.
Mūsų paukščiu karalius

I Mūsų draugams ir kole
goms iš šiaurinių valstijų, at
važiavus žiemos laiku į Flori
dą, čia patinka gamta, ir sau

WORCESTER, MASS.
Matėm lietuvišką teatrą 
paveiksluose

Birželio 14 d. vakare Olym
pia Parko patalpose, vakaci- 
jinės meno mokyklos būstinė
je, newyorkietis Jurgis Kli
mas parodė du veikalus per 
filmas: “Paparčio žiedą“ ir 
“Birutė“. Abu veikalai pada
ryti technispalviniai ir kalba
mi. Tikrai gražu ir žingeidu 
buvo pamatyti jau ką pana
šaus prie moderniškų teatrų 
llollyvvoode pagamintų; spaL 
vuotumas tiesiog natūralūs ir 
aiškus, lošimas irgi neblogas; 
dainininkai, artistai surinkti 
puikūs. Gal būt visas lošimo 
dalykas eina lėtokai, kaip pas 
mus priprasta. Kaip dėl pa
veikslų. reikėtų greitesnės 
formos.

Publikos nedaug tebuvo su
sirinkę, nes per mažai garsin
ta ir populiarizuota buvo, kad 
tokie gražūs paveikslai bus 
rodoma. Ypač “Birutė“ man 
pirmu kart teko matyti. Tai is
toriškas veikalas, interesingas 

lė su gėlėmis ir jūrų vanduo. 
Bet, va, jie per spaudą ir žo
džiu rėkauja, kodėl čia nėra 
paukščių, žiemos laiku mūsų 
visi paukštukai išskrenda va- 
kacijoms 'į pelkes, upokšnius, 
kanalus. Kiti namie sau ra
miai pastogėmis procevoja:* 
gaudo vabalėlius, museles, 
kad palaikius gyvastį ir šva
rų orą nuo visokio brudo. Už 
tai čia musių mažai matyti.

Tikras paukščių sezonas tai 
dabar per visą vasarą iki ru
dens. Mums dabar gyvenant 
krašte miesto, kur yra daug 
medelių, mes matome daugy
bę visokių paukščių, o visų jų 
karalius, tai koncertinis dai
nininkas MockiAg paukštė, 
kuri traukia savo giesmes per 
dienas ir naktis visokiomis 
melodijomis. Kompozitoriai 
užrekordavo, kad Mocking 
Bird giesmes gieda daugiau 
kaip 80 gaidų. Jeigu netikite, 
atvažiuokite vasaros laiku, tai 
savo ausimis jūs išgirsite to 
čiulbuonėlio koncertus visur 
kur.
Mirtys

Iš Easton, Pa. tankiai gan- * 
name laiškų, ypač draugas LZ 
Tilvikas nuolatos parašo. Pa
staruoju laiku ten mirė J. But
kus, kuriam man teko būti 
liudininku prie išėmimo pilie
tiškų popierių. Jis buvo ve
dęs našlę, Stankienę.

Prieš metus laiko mirė Gna 
Vaurienė, ir jai buvau liūūi- 
ninku dėl pilietybės. Ji buvo 
katalikiško nusistatymo, ta
čiau prenumeravo Laisvę per 
kelius metus.

Mirė Steimontas, vokiečių 
kilmes, kuris buvo vedęs lie-, 
tuvaitę. Dar buvo jaunas vy
ras, glaudžiai draugavo -su 
lietuviais.

Mirė Louis Ralph,. rakandų 
biznierius, žydu kilmės, iš Lie
tuvos.

Mirė ietuviams gerai pažįsj 
tarnas policijos čyfas, Frankį 
Frederick.

Negyvenant Eastone per 5« 
metus, išmirė daug lietuvių ir' ' 
mūsų gerų draugų. Lai būna, 
jiems lengva mūsų Dėdės Sa-- 
mo žemelė.. V. J. Stankus.

ir lietuviškai patriotiškas per
statymas. Vienok Klimas sa
kė, kad Hudson, Mass.-, vaka- 
lykščiai, buvę įskųsta per lie
tuviškus fašistus policijai, būk 
jis rodysiąs raudonąją Mask
vą. Tačiau policija persitikri
nus, leido rodyti, ir skundi-

■ kai. nosis nuleido. D. J.

Atleiskite mano’ Einikėms,
Dorothy Parker -

^Pačios parašytas 
Įrašas Jos antkapyje.}'

3 Tel. Ay. 2-40W §

DR. JOHN REPSH1S
g (REPSYS) g
g LIETUVIS GYDYTOJAS g
3 Valandos: 2-4 ir 6-8 3
g Nedėliom.is ir šventadieniais: g 
g nuo 10 iki 12 ryto. g
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NewYorko^^g^Zlnlof
Laisvės pikniko 
1-ji kregždė

Lietuviai dalyvaus 
protesto mitinge

Mizarai išvyko 
i Kaliforniją

Klubiečiai važiuos j PRANEŠIMAI

“Baltimoriečiai rengiamės 
atvažiuoti j Laisvės pikniką 
liepos 5 dieną”. j

Taip — trumpai ir stipriai 
— atrašė batimoriečiai, kurių 
vieną žodi visuomet seka keli 
veiksmai ir geros pasėkos.

Laukiame išgirsti, iš kur 
daugiau bus svečių.

Laisvės piknikas jau tiktai 
už poros savaičių. Bus Clinton

Maspeth
Kadangi į- 
šventadie-

Parke, Betts ir 
Avės., Maspethe. 
vyks tarp dviejų 
nių, taipgi prasidedant atos
togoms, tad tikimasi daug 
svečių iš kitų miestų gretimo
se valstijose ir iš tolimų vals
tiją.

Astuonių metų amžiaus Ri
chard T.vDimmers, Jr., prigė
rė Lewittown projekto viešo
sioms maudynėms prūde. Sa
koma, bandęs parodyti ki
liems berniukams, kaip nar
dyti, panėręs ir nebeiškilo.

Harlemo vadai paragino par
tijas nominuoti negrą kandi
datą į senatoriaus urėdą.

Birželio mėnesio pradžioje 
Manhattano Centre ant estra
dos stovėjo dv vyrai. Vienas 
jų buvo vengriškas genero
las, nors dabar jau, žinoma, 
be uniformos. Tai buvo gene
rolas Frenc Farkas, kuris na
rių okupacijos laikais buvo jų 
vyriausias karinis mobilizu to- 
jas toje šalyje. Jis atsako- 
iningas už dešimčių tuksian
čių Aliantų karių mirtį, sako 
demokratiniai Amerikos veng
tai, nes savo pastangomis žy
miai padėjo naciams. Ir jis 
taipgi kaltinamas tūkstančių 
pačios Vengrijos žmonių pa
dėjime ant nacinio aukuro.

Kitas vyras buvo u k ra i n as, 
tūlas Stetsko. Tai gal nelabai 
Amerikoje žinomas asmuo, 
bet jį gerai atmena Ukraina:
1941-mais ir 1942-rais metais I į 
tar tipas, kaip hetmaniškas i nekaltųjų padoresniųjų atvy- 
vadas, buvo specialus nacių i-1 kėlių minioje, bet jie nesnau- 
galiotinis Ukrainoje. j džia, jie vyriausi kiršintojai

prie naujo karo,
roro ir bauginimo sėjėjai. Jie, 
dvasiniai broliai tų, kurie daV 
taip neseniai naktimis užpnl 
davo Lietuvos naujakGrius ir 
n n kankinei a ve valstiečius ir 
ju šeimas, dabar čia švaistosi

šionys demokratai katalikai 
kaltina, kad tautininkų Bir
žiška buvo nacių klapčiukas, 
o tautininkai,
kaitina, kad krikščionių 
mokratų Ambrazevičių 
svarbiausias k v i s 1 i n g a 
lyte siūle
čiu Lietuvos 
rlui.

atsimokedami, 
de- 

bu vc- 
ir siū-

net šimtą tūkstan- 
jaunuolių liiclc-

viskas; Varšuvos 
ir ten kalinamus 

ukrainiečių 
i daliniai, 

kelias 
. SLe- »• ■

Rytų Europoje

Praėjusį ketvirtadieni lėk
tuvu išskrido i Los Angeles. 
Cal., Rojus ir Eva Mizarai; 
su jais išskrido Evos motina 
maspethiete Eva Tamulynie- 
nė. taipgi Mizarienės kroLuiz 
kis. Willimas Tarnu lynas, 
ten žada pasisvečiuoti 
Evos seserį Marijoną ir 
vyrą No d B ry d on-Jack 
porą savaičių.

pas

apie

Lietuvių Amerikos Piliečių 
Klubo išvyka busais j Linde- 
ną Įvyks ŠĮ sekmadienį, birže
lio 22-rą. Daugelis biznierių 
ir Įstaigų sumobilizavo po bū
rį žmonių prie savo Įstaigų. 
Tačiau visi tie busai į Lindė
ją išvažiuos kartu nuo Pik 
Klubo Įstaigos, 280 Union 
Ave., Brook lyne.

' MONTELLO,. MASS / •
Liepos (July) 4, 5 ir 6 dd. visai 

jau netoli. Tai bus dienraščio Lais
vės piknikas. Tolds didelis piknikas' 
dar pirmu sykiu Montelloj. Prie jo 
reikia gerai prisirengti, todėl pikni-j 
ko rengimo komiteto susirinkimas’ 
jvyks birželio (June) 20, Liet. Taut. 
Namo kambariuose. Prašom komite
to ir liuosnorių dalyvauti susirinki
me. Pradžia 7:30 Vai. vakaro.

(118-1203

REIKALAVIMAI
HELP WANTED—MALE

Reikalingi patyrę superintendentai 
dideliems ir mažiems apari meni i- 
niams namams.

Ericson’s Agency, 287 Plat bush 
Ave., Brooklyn, N. Y. «

PARDAVIMAI

“VACATION WITH 
EDUCATION”

Ir tai ne 
getą saugojo 
žmones kankino 
<r lietuvių fašistų 
Latvių šauliai saugojo 
k o ncentrac i j os stovy k 1 as. 
vdynės visoje 
buvo atliktos ne vien vokiečių, 
bet ir jų batl-iižių vietinių fa
šistų. Ir niekam nėra paslap
tis, kad daliai ir tų karinių 

! kriminalistų pasisekė, įsigauti 
ią šalį. Jie dabar slepiasi

Kalifornijos, žada susieti 
Chicagoje ir dalyvauti Prog
resyvių partijos suvažiavime 
kuris prasidės liepos 4 dicr i

PASKUTINIS 
PAKVIETIMAS

Jie ne vieninteliai. Pažiū- 
reakcinių A- 

merikos lietuvių spaudą, ir 
i mes pamatysime, kad krikš-

rėkime dabar i v *”

Lietuvių ir kitų tautiniu grupių

Masinis Mitingas
Už Taiką ir Demokratiją
Prieš vokiečių ginklavimą 
Prieš karo kriminalistus
Prieš pro-nacinius bėglius

Birželio 26-tą dieną, 7:30 vakare
■ 3

Capitol Hotel, 51st St ir 8th Ave.
Tautinių grupių ir bendro Amerikos , 

visuomeninio gyvenimo kalbėtojai.

TURTINGA MENIŠKA PROGRAMA 
su lietuviu solistu

Leonu Joniku

Lietuvių Literatūros Draugijos 2-ros Apskrities

PIKNIKAS
Įvyks šį Sekmadienį

BIRŽELIO 22 JUNE
Steamboat Inn (Kasmočius) Pk.

91 Steamboat Rd., Great Neck, N. Y.
Įžanga 50 centų 

Brnnklvnn
Pradžia 1 P. M.

Tikinime Aidn Choras., 
pasirašys, tai tai!a jis taps 
imigracijos ir n a tu rak z ac i jos 
įstatymu. Kiti jį vadina “ame
rikiniu Niurenbergo Įstaty
mu”, geriau sakant, hitleriniu 
įstatymu.

CIO ir kitos unijos, taipgi 
daugelis įvairių organizacijų 
ragina pre z. Trumann tą bi- 
lių vetuoti.

Reakcininkai, pasirodo, dar 
nepatenkinti dabartiniais i- 
migracijos ir natūralizacijos 
įsta^ mais, kurie * lengvai per
leidžia Visokios rūšies fašisti- 
|į-ius pabėgėlius is Europos, o 
progresyviams žmonėms durys 
yra kietai uždarytos.

Naujasis Įstatymas, jeigu 
Trumanas pasirašytu, dar la
biau suvaržytų įvažiavimą -į 
Ameriką, bet ii.; f pastatytų 
pavojun veik visus šiame kraš
te gyvenančius ateivius, net ir 
tuos, kurio yra seniai jsipilie- 
tinę. •

Naujasis bilios ypač 
kia daug galios taip 
m ų n e p age i d a u i am u j u 
deportavimui, taipgi 
tinimui tu. kurie butų 
tyti tų reakcionierių 
neištikimais.

ateiviu 
atpilic-

a i< yse

Amerikoje yra nemažai to
kių, Kurie yra prarado piliety- 

savo gimtajame krašte, o 
jTtame krašte jiems nebuvo 
suteikta teisė jsipilietinti, 
svarbiausia todėl, kad jie per 
metų metus yra aktyviai daly
vavę darbininkiškame veiki
me.

Nemažai tokių yra paskirti 
deportuoti. Bet nėra kur i ims 
deportuoti. Tai naujasis bilius 
suteikia vyriausy bei galią už
daryti juos visam laikui į 
koncentracijos kampos.

Amerika skaitosi demokrati
niu kraštu. Bet Kongresas ne
sigėdi išleisti toki” įstatymų, 
po kuriais Hitler s ir Mussoli- 
nis mielu noru pasirašytu.

Tad labai sva-bu- priminti 
pre z. Trumanui. kad jis savo 
parašo po tokiais įstatymais 
»Ap nd etų.

Aplankęs Ispaidja ir pasi
kalbėjęs su diktatorium Fran
co, kardinolas Sp-J’manas ne 
tik jį palaimino, bet ir nuošir
džiai pasveikino.
“Kiekvienas Ispanijoje žmo

gus yra entuziastas apie jį”, 
Spellmanas sako.

Fašistinė Ispanija yra viso
kios demokratijoj kapai. Dar
bo žmonės, demokra‘iniai 
žmonės ten neturi jokių teisių. 
Kiekvienas darbininkų strei
kas, kiekvienas jų protestas 
prieš nežmoniškas sąlygas 
yra paskandintas kraujuose.

Bet mūsų kardinolui Spell- 
manui Franco yra aniuoliskas 
žmogus.

kad lie
čia bus 

pradeda

Tie, kurio tikėjo: 
tuviškieji dipukai 
“tautiniu pamatu*', 
jais nusivilti.

Kunigų Drauge tūlas L. Va
liukas iš Dayton. Oh* ■, gailias 
ašaras lieja. Jis aprauda tuos, 
kurie tik į šį krašti įkelę sa
vo kojas tuoj jiamainu savo 
lietuviškas pavardes. “Tai pir
masis nutautėjimo ženklas”, 
jj^B^aukia.
J Tį'd ženklas, rodąs lietuvy
bės nepaisymą. Pas rodo, kad 
jie greičiau “suamerikonės”, 
negu senieji imigrantai, kurio 
ir dabar lietuviškai kalba ir 
savo vaikus lietuviškai moki
na.

vyriausi te pi rrną va kiū

puiki dainų programa 
išpildys Brooklyno Ai

Kad tam užkirsti keiią, 
kad prieš tai protestuoti, kad 
©rotestuoti prieš karo kiršiu 
lojus benūrai ir taipgi prieš 
pačios Vokietijos nconacių 
g i n k 1 a v i m ą, . d e m o k ra t i r o s
tautinės New Yorko grupė.': 
rengia masini mitingą šio me
nesio 26-tą dieną, ketvirtadio- 
:ų Capitol viešbutyje. Lietu
viai randasi tarp mitingo ren
gėjų Tai žymiai lietuvių mi
tingas, nors bus ir kitų tautų 
grupių.

Detalės bus praneštos vė
liau. Kol kas, visi prie .šio mi
tingo rengk iries.

Rengėjai.

Svečiai iš toli

liam ir Mary Kūlikus su jų 
šeima svečiavosi Kūliko šv0_ 
goriai, Petras Sedaris ir Juo
zas Kavenskas, taipgi sesers 
Juktė 'ir žentas Rapolas ir 
Petrė Špico iš Canal Fulcon, 
Oh io.

Kadangi jie yra Lietuvių 
Namo Bendrovės šėrininkai, 
taipgi Laisvės skaitytojai, tai 
r' žosi atlankyti ir tas abi į- 

ir susitikę 
vedėja 

pasisakė 
Walter i s 

Įstaigą.

staigas. Atvykę 
Liberty Auditorijos 
\\ alterį Brazauską, 
savo kelionės siekį, 
i’ems aprodė visą
Pirm išvykstant, Sedaris pali
ko pas Walterį Įteikti Laisvei 
\’*są dvidešimkę, pasimokėti

Įvyks Literatūros Draugijos 
2-ros Apskrities piknikas, 
Steamboat Inn' 
Steamboat Rd., 
L. I. Pradžia — 
dą po pietų.

Bus 
k u ri ą
do Choras.

G e o. Kazakevičiaus mu: 
gros šokiams.

Visi širdingai kviečiami 
lyvauti.

Kelrodis: Automobiliais 
Brooklyno reikia važii 
link Flushing, kur rasis Nor
thern Bid.; jį sekti iki Little 
Neck, kur pasibaigia New 
Yorko miestas ir prasideda 
Great Neck. Per Great Neck 
važiuoti iki village,- kur ran
dasi Steamboat Rd. —; Trau
kiniu iš New Yorko nuo Penn, 
stoties kas valanda.su užrašu 
Port Washington. Great Ne- 
cke nuo gelžkelio stoties vie
natinis busas priveža prie pat 
pikniko vietos i penkias mi
nutes. --„ Iš New Jersey tas 
pats: automobiliais važiuot? 
!><?)• 59th St. tiltą i Long Is
land City, po kaire i Northern

da-

Taip kalba jaunimas, kuris 
jau ruošiasi savas atostogas 
praleisti LMS Atostogų • Mo
kykloje, W'orcesteryje. Ten 
ne tik atostogas, bet ir mokyk
la iš keleto kursų. Kaip žino
ma tiems, kurie pirmiąus da
lyvavo atostogų mokyklose, 
ton laikoma, dviejų savaičių 
knrski muzikos, dramos, liau
dies šokių ir lietuvių kalbos, 
istorijos.

Apart mokyklos, tuo pačiu 
laiku ten įvyksta labai svar
bus Lietuvių Meno Sąjungos 
nacionalis suvažiavimas. Tad 
bus labai . vertingų diskusijų 
jr kalbų apie mūsų taip labai 
svarbią meninę saviveiklą, 
mūsų veikalus, dainas, lietu
vių tautos kultūrą.

Gal nebuvo ir greitai ne
bus kitos tokios svarbios proj 
gos Brooklyno kultūrinėms or
ganizacijoms, kaip šią vasarą, 
turėti savo studentai ir dele
gatai Atostogų Mokykloje. 
Reikia visiems pažangiesiems 
lietuviams susidomėti šiuo taip 
r e; k s m i n g ir k u 11 ū r i n i u 
vjų. f

pobu-

Atostogų Mokykla prasidės 
liepos 6 ii- tęsis iki 20-tos. Da
lyvauti mokykloje, klausytis 
v'isų lekcijų,, maistas ir nakvy
nės’ per dvi savaites kainuoja 

I. Priimami visi nuo 1'1 
Jaunesni, negu 14 mc-

gali dalyvauti po priežiū- 
tėvų ar jų Įgaliotinių.

Atostogietis

metų 
l. ų, 
ra

Rengėj<’i.

Bellevue ligoninėje sulaiky
ta Staten Island gyventoja 
Mrs. Katherine McGa\v. Sako, 
kad bandžiusi .nušokti nuo 
perva žos, n usi ž u d y ti.

NEWARK, N. .r. 
Piknikas.

Sietyno Choras ir Ukrainų Choras 
bendrai rengia smagų pikniką sek
madieni, birželio (June) 22-rą. Uk- 
rainiečiaia žada pavaišinti’ su įvai
riais užkandžiais ir gėrimais. Taipgi 
bus gera' orkestrą visiems pasišokti. 
Piknikas jvyks naujoje, labai gra
žioje vietoje, Nick’s Grove, New 
Market, N. J., apie 30 mylių nuo 
Newarko..

KELRODIS: Su auto važiuokite 
No. 29 Highway iki rasit rodyklj j 
Dunellen. Pasukit j kairę. Peryažia- 
vę gelžkelio trekes, sukit dešinėn, 
tai bus William St., kur rasit Nick’s 
Grove.—širdingai kviečiame visus 
New Jersey ir apylinkės lietuvius. 
— Sietyno Choras. f

PARSIDUODA NAMAS

CYPRESS HILL, 8 šeimų. 4 apart, 
mentai po 3 kambarius ir 4 įx> 4 
kambarius, kampinis namas. 20 mo
lų kaip statytas, pločio 35x100, ga
rage, nauji šaldytuvai ir Įjočiai. 
aliejum šildomas, ekstra dideli kam
piniai kambariais. įplaukų neša 
$5,056.00 j metus. Pardavimo prie
žastis savininko liga, šauklio: 
TA. 7-6731.

Pajicškau savo draugo Jono Bon- 
raičio, seniau gyveno Waterbury, 
Conn. Norėčiau su juom susižinoti. 
Prašau'jo paties atsišaukti arba kas 
žinodamas praneš n/an jo antrašą, 
būsiu dėkingas. Antanas Balutis, 
218 Austin Ave., Parsons, Pa.

(120-123)

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.
Visoki vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, jvalrūs daikte
liai, ligonių kambariui reikmenys 

—už griežtai žemas kainas.

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G. 

EDWIN LANE, Ph. G.
Tel. EV. 7-6233

RANDAVOJ1MA1

ne-
J.

SOUTH MERCHANTVILLE, N. .J.
Pasirandavoja 3 kambariai su ge- 

su ir elektra, fornišiuoti arba 
fornišiuoli, Merchantville, N.
apylinkėje, nėra vaikų, apskritiem 
metam gyventi jrengtas namas.
Randa žema. 48 Woodland ir Lin
don Avenues, So. Merchantville, 
N. J. Iš Camlen Bus No. 6 Federal 
ir Chapel Avenues, išlipkite ant 
woodland Ave., vienas blokas žemyn. 
Šaukite: Merchantville 8-1418-J 

(121-122)

GARSINKITĖS LAISVĖJ!
Į

UžraAyJdt Laisvę Savo Draugui-

Kai Būnate Liberty Auditorijoj 
Žinokite, Kad Esate Netoli Nuo

JOHN BALEŽENTIS
, Patogi vieta, skanūs užkandžiai ir 

GERIAUSI LIKERIAI, VYNAS IR ALUS

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

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarkė ir pagerino savo

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

. Telephone EVergreen 4-8174

Adenauerio kabineto narys <MQ QQQ f Q||D/įQ 
non vionvhpc qii Rvfn rZ/vllonori vienybes su Ryty zona

Bonnas. —Jakobas Kai
seris, Vakarų Vokietijos 
Federalinės Respu b 1 i k o s 
valdžios kabineto narys pa
sisakė už derybas su Sovie
tų Sąjunga, kad pasiekti 

su Vokietijos De- 
Respublika (Ry-/ 
Kaiseris yra A- 
kabi n e to 
reikalu” 
anksčiau

vienybi
mokratine 
tų zona), 
denauerio
Vokieti ios
tras. Jis
atvykdamas. į Vakarus, bu
vo tarybinės zonos Krikš
čionių Demokratų Partijos

“visos 
minis- 
prieš

Kaiseris savo nuomones 
išreiškė Hanovery j, kuy 
kalbėjo 150,000 vokiečių 
tremtinių masiniame susi
rinkime . Savo kalboje Kai
seris padarė eilę anti-tary- 
binių pareiškimų, bet pa
brėžė, kad nes.iderėti dabar

Essene masiniame mitinge 
kalbėjo Vakarų Vokietijos. 
Socialdemokratų Partijos 
vadas Eirichas Ollenhaue- 
ris. Jis yra antra po Schu- 
macherio savo svarbumu 
figūra Vokietijos socialde
mokratų tarpe. Ollehhaue- 
ris irgi sakė, kad derėtis s.u 
Tarybų Sąjunga, sušaukti 
keturių didžiųjų jėgų kon
ferenciją, dabar yra būti
nas dalykas. Ollenhaueris 
taipgi sakė, kad Adenaue
rio valdžia stengiasi pada
ryti Vakarų Vokietiją ka
talikiškai - klerikaline vals
tybe.

Konfiskavo Australijos 
taikos delegatų raštus

New

Slinkiai bombarduojamas 
Mandžiūrijos pasienis

džiausiąs nusikaltimas Vo
kietijai. Jis sakė, kad kiek
vienas vokietys, kuriam rū
pi Vokietijos vienybė, turė
tų daryti spaudimą, kad 
vakariniai kraštai ■ b e n t 
bandytu sužinoti, kokiais, 
konkrečiais pamatais Tary
bų Sąjunga numato Vokie
tijos vienybę.

Kaiserio pareiškimas bu
vo sutiktas susirinkusiu au
dringais aplodismentais..

Nurodoma, kad ministro 
Kaiserio pareiškimas yra 
diametriškai pr i e š i n g a s 
premiero Adenauerio nusi
statymui. Adenaueris griež
tai stoja prieš bet kokias 
derybas su Tarybų Sąjun
ga .nes. jo politika supuola 
su Washington© nusistaty
mu. Kaiserio nusistatymas, 
iš kitos pusės, 'kain nuro
doma, yra artimesnis Fran- 
cūzijos ir Britanijos nusi
statymui.
Socialdemokratai 
už derybas

Tuo pačiu laiku, kai Kai
seris kalbėjo Hanoveryje,

Sidney, Australija. — Ke
turi Australijos delegatai 
grįžo iš taikos konferenci
jos, kuri vyko Pekinge, Ki
nijoje. Jie atskrido orlai
viu iš Hong - Kongo. Aero
drome juos sutiko policija, 
kuri konfiskavo visus atsi
vežtus raštus, — konferen
cijos rezoliucijas, spausdi- 
nius, asmeniškus užrašus, 
fotografijas ir taip toliau.

Vienas Australijos taikos 
judėjimo vadų, buvęs dar- 
bietiškoje valdžioje užsie
nio reikalų ministerijos se
kretorius John Burtonas, 
pareiškė, kad taip elgda
masi valdžia tik paroda, ant 
kiek ji bijo taikos judėjimo. 
Valdžia, sakė jis,’ nenori 
prileisti, kad Australijos 
žmonės žinotų, kas buvo 
kalbėta ir nutarta taikos 
konferencijoje.

. Ottawa.—Australijos pre
mjeras Robert G. Menzies 
atvyko čia, kad tartis su 
Kanados ministru pirmi
ninku Louis St. Lauren tu.

Maskva. — Minint U-tą 
nacių užpuolimo ant TSRS 
sukaktį, Maskvos radijas 
pareiškė, kad kiekvienas 
agresorius, kuris dabar už
pultų tą šalį, susilauktų to
kio galo, kokio susilaukė 
Hitleris.

Dienraščio Laisves finansi
nio vajaus laikas baigiasi, bet 
mes esame sukėlę tik pusę 
kvotos.

Ką mes darome dabar, kad 
kvotą išpildyti? Laikas kiek
vienam laisvieČiui tuo klausi
mu susirūpinti.

Brooklyno apylinkei demo
kratiniai lietuviai kviečia da
lyvauti protesto mitinge ket
virtadienio vakare, birželio 26 
d., Hotel Capitol. 8 Avė. ir 51 
gatvė, New Yorke.

Tai bus iškeltas demokrati
nių žmonių balsas prieš fašis
tinius atbėgėlius, kurie čia at
vykę teršia demokratines 
žmonių teises, kursto naują 
pasaulinį karą.

Achesonas Londone; Vyks ir 
Į Vieną bei Vakarti Berlyną

Londonas. — Čia atvyko 
Amerikos valstybės sekre
torius Achesonas.
atvyko ambasadorius Jes- 
supas, sekretoriaus padėjė
jas Europos reikalams Per
kins, ir keletas kitų aukš
tų pareigūnų. Achesonas 
čia konferuos su užsienio 
reikalų ministru Edenu ir 
Francūzijos užsienio reika
lų ministru Schumann, x ku
ris specialiai tam atvyko 
čia. '

Po to Achesonas vyks į 
Vakarų Berlyną, kur'jis pa
bus dieną. Jo apsilankymas 
ten bus vyriausiai demon
stracinis, nes pasitarimą 
jis ten nelaikysiąs. Po to 
jis vyks į Austrijos sostinę 
Vieną, ir pabaigęs, apsilan
kymą Europoje skris į Rio 
de Janeiro, Brazilijos sosti
nę. . g

Su juo

Dienraščio Laisves paramai
Fondas Turi Būt Sukeltas iki Birželio 30, 1952 

JAU ĮPLAUKĖ $4,654.00 
DAR REIKIA $5,346.00

Iš tolokos kolonijos,, net nuo Pittsburgh©, iš
Kensington, Pa., rašo mums gražus Laisvės, patriotas, jos 
rėmėjas ir platintojas C. Stašinskas’:
“Gerbiama Laisvės Administracija!

Mes labai rūpinamės, kad parinkti kuo daugiausia 
aukų Laisvės fondui. Bet šiais laikais yra labai sun
ku. Į susirinkimus pas mus nedaug lankosi, dėl bran
gumo gyvenimas yra pasunkėjęs, o vyriausia priežas
tis — tai nusenimas. Daugelis jau gyvena iš su taupų 
jaunystėje. Koks bus rytojus, kas gali pasakyki? To
dėl ne po daug kas aukoja.

Čia randate čekį $19.00. Aukojo sekamai:
LDS 10-ta kuopa .. •........... ............
P. Kriščiūnas .................. ..............
K. Thamas .....................................

Po $1: J. Thamas, S. Bijavičius,
J. Markiavičius ir C. Stašinsky.”
Draugo Stašinsko laiške pasakyta 

senesnio amžiaus žmonių likimą. A

...................$5.00
................  5.00
......... .  3.00
Ch. W. Shukvs,

nuoga tiesa anie
Vadinamos valdi-

(Tąsa 2-rame puslapyj)

Darbiečių vadas Morrisonas

Jeigu Tarybų Sąjunga būtų 
užpulta, - mes ją gintume
Londonas. — Jeigu Tary

bų Sąjunga* būtų užpulta, 
Britanija turėtų ateiti jos 
pagalbon ir šalia jos kovoti 
prieš agresorių, sakė Her
bertas Morrisonas, vienas 
Darbo Partijos vyriausių 
vadų ir buvęs, užsienio rei- 
kalų ministras. Morriso
nas savo pareiškimą pada
rė kalbėdamas darbininkų 
mitinge Keswicke. Jis sa
kė, kad > Jungtinių Tautų 
Čarteris reikalauja iš kiek
vienos narės ateiti į pagal-

rei. Tas atsineša ir i Ta-Z 
rybų Sąjungą, sakė jis.
Sovietai nesirengia mus

Morrisonas sakė, kad, pa
gal jo nuomonę, Tarybų Są
jungą nesirengia pulti Bri
tanijos ar bile kitos šalies. 
Bet jis taipgi sakė, kad 
“niekas nesirengia atakuoti 
ir Tarybų Sąjungos.” Mor
risonas taipgi pridėjo, kad 
“jokia partija Britanijoje 
nelinki blogo Tarybų Są
jungai.” Tas jo pareiški
mas iššaukė nepasitenkini
mo murmėjimą susirinku
siuose darbięčiuose, ‘ kurie 
yra įsitikinę, kad toriai iki 
šios dienos neatsižadėjo 
svajonės kada nors sumuš
ti bolševizmą ir atstatyti

Gromyko atvykimas būsiąs 
santykių pagerinimo laidu

Morrisonas taipgi išreiš
kė savo viltį, kad naujo ta
rybinio am b a s a d o r i a u s 
Gromyko atvykimas turėtų 
tarnauti naujo pasukimo 
punktu, pasukimo į geres
nius santykius tarp Tarybų ♦

Sąjungos ir Britanijos.
Tuo tarpu pranešama, 

kad Darbo Partijos plat
forma, kuri rengiama bū
simai partijos konferenci
jai, ne tik reikalauja pri
imti Kinijos atstovus į 
Jungtines Tautas, bet rei
kalauja demobilizuoti Čian- 
go jėgas ir “s.u laiku” gra
žinti F o r m o z ą K i n i j a i. 
Platforma nenusako tiks
liai. kas manoma po išsi
reiškimu “su laiku,” bet tas 
gali būti suprasta kaip pa
sakymas, kad po to, kai Ki
nija įstos į Jungtines, Tau-

Vėliausios žinios
BeTlynas. — Rytų Vokie

tijos policija paleido 40 as
menų, kurie buvo suimti 
zonų rubežiaus srityje prie 
Helmstedto, žemojoje Sak
sonijoje . Jie buvo suimti, 
nes be leidimo perėjo iš bri
tų zonos i tarybine, dirbant

Seoulas. — Amerikiečių 
štabas sako; kad bombar
duojant" elektrines stotis 
prie Jalu upės penkios di
džios stotys buvo sunaikin
tas. Tos stotys, satp šta
bas, aptarnauja ne tik Šiau
rinę Korė j ą. bet ir dalį 
Mandžūrijoš. štabas pride
da, kad visos bombarduotos 
stotys radosi Korėjos pusė
je ,ne Mandžūrijoš.

ORAS. — Dalinai debe
suota, lietus galimas po

Seoulas. — Amerikos ka
rinių jėgų štabas praneša, 
kad apie 500 armijos ir lai
vyno orlaivių bombardavo 
industrinius punktus ir 
elektrines stotis prie Ja
lu upės, Mandžūrijoš - Ko
rėjos pasienyje. Sakoma, 
kad tai buvo didžiausias 
koncentruotas aviacijos žy
gis Korėjoje paskutinių ke
lių mėnesių bėgyje.

Aviacijos štabas sako, kad | 
bombardavimo tikslas buvo 
sunaikinti bazes, per kurias 
korėjiečiai gauna ginklus iš 
Mandžūrijoš. Komunikatas

sako, kad visi numatyti tai
kiniai buvo sunaikinti. .

Kitas pranešimas sako, 
kad sustiprinti kariniai 
veiksmai buvo pradėti ir 
fronte. Amerikiečių dali
niai atkavo korėjiečių - ki
nų pozicijas vakariniame 
sektoryje ir užėmė kai ku
rias pozicijas kalvose, iš 
kurių vėliau, betgi, pasi
traukė.

Panmunjomas. — Paliau
bų derybų sesija vėl pasi
baigė be rezultatų. Kinų- 
korėjiečių d e 1 e g a eiia pa
reiškė, kad naujas Kodžės 
salos belaisvių verstinas 
apklausinėjimas yra nele-

Eisenhower negeresnis 
į už Taftą, teigia CIO

Washingtonas.— CIOwasningtonas.— t 1U sa
lvo oficialiame organe'“CTO 
\ News” sako, kad generolas 
| Eisenhoweris yra Joks patį 
! anti - darbininkiškas, an.ti- 
Į liaudiškas ir antFunijiškas, 
kaip Taftas. Abu republi- 
koniškį kandidatai, kaip jų 
partija bendrai, aiškiai sto
ja prieš unijas, sako “CIO 
News,” ir- dabartinio plie
no industrijos 'streike pa
rodė, kad jie pasiryžę visa
me bendradarbiauti su in
dustriniais baronais.

“CIO News” vedamasis 
straipsnis nurodo, kad ge
nerolas Eisenhoweris sake, 
kad jis vartotų Tafto-Hart- 
ley įstatymą, jeigu dabar 
būtų prezidentas, 
howerio ideologija, 
CIO organas, yra apie 50 
metu atsilikusi, tuo tarpu, 
kai Taftas norėtų visą ne
ribotą galią sugrąžinti di- 
džiąjam bizniui, kaip buvo 
dešimtmečiai atgal. Tarp 
ju skirtumo nėra, baigia 
“CIO News.”

Eisen- 
sako

Britanijos karo reikalą 
ministras atvyko j JAV

Washingtonas. —Britani
jos apgynęs reikalų minis
tras lordas feldmaršalas 
Alexander jau atvyko čia. 
Jis atvyko tiesiai iš Ko
rėjos, kur lankėsi kokią sa
vaitę ir konferavo su ame
rikiečių kariniais vadais, 
inspektavo britų dalinius 
bei matė Kodžės salos sto-

Lordas Alexander davė 
spaudos interviu. Jis sakė, 
kad jankiai “gerai veda da
lykus Korėjoje,” kad “kar
eivių moralė Korėjoje aukš
ta” ir kad “Britanija pilnai 
patenkinta įvykių raida.”

Alexanders konferavo 
su generolu Bradley, vy
riausio štąbo viršininku, ir 
su Izivettu, karinių reika
lų sekretorium. Antradienį 
jis lankysis Baltajame Na
me.

protestavo.
Seoulas.—Jungtinių Tau

tų komanda praneša, kad 
karinių belaisvių ir civilių 
internuotų apklausinėjimas 
(skryningas) vėl buvo at
naujintas 
Korėjiečiai

Kodžės saloje, 
belaisviai pa

kartotinai priešinosi tam 
apklausinėjimui, ar jie nori 
grįžti namo ar likti pas 
arperikiečius. nes, jie teigia, 
kad apklausinėjimas prave
damas vartojant jėgą ir 
prievartą, kankinih\us.

Korė i iečių - kinu delega
cija paliaubų derybose sa
ko, J<ad Čiango ir Rhee 
agentai, dažniausiai ž^al- 
2’vbos karininkai ir polici
ninkai, padeda amerikie
čiams pravesti apklausinė
jimus, ir kad tai tie agen
tai vyriausiai atsakomingi 
už terorą.

Amerikos armijos štabas 
Korėjoje praneša, kad die
nas karo belaisvis buvo už
muštas Kodžės saloje, kuo
met jis. puolė sargus akme
nimis.

Mūšiai tarp policijos ir 
kaliniu Brazilijos saloj

Sao Paulo. — Mūšiai tarp 
policijos ii’ kalinių tebe
vyksta Anchietos saloje, 
kur apie 300 kalinių ištrū
ko iš kalėjimo ir apsigin
klavo. Kaliniai gerai gin
kluoti, sako policija, turi 
daug amunicijos, ir jų pasi
priešinimas stiprus.. 1 Vakar 
buvo pranešta, kad po Rin
kaus susišaudymo kaliniai 
pasitraukė į naujas pozici
jas. Las Matas srityje. Po

li niai nušovė apie šimtą sa
vo draugų, kurie atsisakė 
prisidėti prie sukilimo.

Eisenhoweris jau kalba 
apie pralaimėjimo šansą

Dalias, Texas. — Genero
las Eisenhoweris pareiškė, 
kad jeigu jis. nebūtų nomi
nuotas republikoml suva
žiavime. jis nekandidatuo
tų ant demokratų ar naujos 
trečios partijos platformos, 
kaip tai kai kas jam siūlo.
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