
Kaip Berlynas atrodo? 
Didina nedarbą Europoje. 
Meluoja ir galo nepaslepia. 
R^Į/ina laužyti streiką. 
Ataugina Lietuvos miškus. 
Dalyvaukime piknikuose.

Rašo J. GASIŪNAS

Komerciniu dienraščiu re
porteriai nuolatos rašinėja iš 
vakarinės Berlyno dalies, ku
ri randasi amerikiečių, anglų 
ir francuzų kontrolėje. Jie 
ten “mato” dideli perteklių ir 
gražų gyvenimą, o rytinėje 
dalyje — tik vargą ir skurdą.

Bet vienas N. Y. Herald
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AfsfovŲ butas atmetė pretid. Tromano veto
Tribune korespondentas, John 
Lineham, pasakė nemažai tie-' 
sos. J is rašo :

‘•Nuo 1950 metų mokyklų, 
ligoninių, knygynų ir kitų pa
statų statyba sumažėjo iki 
sustojimo... apleisti pastoliai 
rodo, kad statyba numažėjusi
iki 20 procentų, kokia buvo 
pereitų metų pabaigoje... be
darbių skaičius pasilieka taip
280.000 ii 
BeiWyno

• 300,000 
lavinti

ir didėja...
darbinin kai

yra be darbo ir nori dirbti.”
I O rytinėje Berlyno dalyje, 
kuri yra "po Tarybų Sąjungos 
kontrole, bedarbių nėra, dar
bininkų trūksta, statyba visu 
smarkumu eina. Maisto dir
bantieji gauna pakankamai.

★

Tiesa, vakarinėje Bėrlyno 
dalyje užverstos krautuvės į- 
vairiais produktais, kurių ne
mažai iš Amerikos atvesta. 
Bet pirkėjų trūksta, kuomet 
ten siaučia didelis nedarbas.

Kai iš. Ametikos produktai 
plaukia j Vokietiją. Francuzi- 
ią, Italiją, tai tuo metu tų ša
lių dirbtuvės užsidaro,-darbai 
sumažėja, bedarbių skaičius 
padidėja, skurdas ir vargas 
siaubk.

Jungtinės Valstijos dabar 
pasigrobia rinkas visuose ka
pitalistiniuose kraštuose. Kar
tu ten padidina nedarbą, pa
gilina ekonominę ii- politinę 
krizę.

N. Y. Post reporteris Sey
mour Freidin rašo taipgi iš 
vakarinės Berlyno dalies. Ir 
ką jis rašo? Per akis meluoja.

Tuo metu, kai mūsų val
džia paleidžia iš kalėjimų hit
lerinius kriminalistus, sudaro 
iki 500,000 Vakarų Vokietijos 
armiją, pastato jai vadovauti 
hitlerinius generolus ii* nuo 

’galvos iki kojų ją apginkluo
ja, tai S. Freidin to visai ne
mato, bet jis mato “prūsišką 
militarizmą” Rytų Vokietijo
je.

. Tai parodo, kaip teisingi 
ypa komercinės spaudos ko

respondentai.

N. Y. Journal American vi
sa gerkle šaukia, kodėl nepa
naudojamas Tafto-IIartley į- 
statymas laužyti plieno darbi
ninkų streiką.

Taipgi jis išstoja atvirai 
prieš Socialės Apdraudos į- 
statymą, pagal kurį darbinin
kai, sulaukę 65 metus am
žiaus, gauna $45 j mėnesį. 
Šią apdraudą tas dienraštis 
skaito “socialistiniu monu”. 
Amerika galinti be jokios ap
draudos apsieiti.

Pasirodo, kaip jiems “rūpi” 
darbininkų reikalai.

i ★
Vilniuje išeinąs Tėvynės 

Balsas rašo apie Lietuvos miš
kų atgimimą, šiais metais ap
sėtas ir apsodintas 20,000 he
ktarų plotas.

Daug miškų pasodinta Kur
šių Neringoje, Anykščių ra
jone ir kitose vietose. Vėl at
gimsta kadaise garsiosios 
Anykščių girios.

Lietuvos miškai buvo naiki
nami per šimtus metų. Dau- 
dbusią jie nukentėjo pirmojo 
nrVntrojo pasaulinio karo me
tu. Vokiečiai nepasigailėdami 
juos naikino, 'tarybų Lietuva 
dabar pasiryžo atauginti sa
vuosius miškus.

★
* Kitą savaitgalį turėsime net 
tris šventadieniui: penktadie-

Kainų kontrolė bus 
nuimta, — algų liks

Planuoja nuimti kainy kontrolę; 
Derybos vedamos del smulkmeną

Washingtonas. — Kon
greso atstovų butas priėmė 
įstatymą panaikinti visai 
kainų kontrolę. Nutarimas 
buvo priimtas republikonų 
ir pietinių demokratų koali
cijos dauguma. Tuo tarpu 
nutarimas padarytas palik
ti algų kontrolę arba “už
šaldymą.” Išvada daroma, 
kad kainos kils, tuo tarpu, 
kai darbininkų algos liks 
žemos. Atstovų butas savo
nutarimą padarė 211 balsų 
prieš 185.

Atstovu buto nutarimas 
numato, kad kainų kontro
lė turėtų būti panaikinta 
ateinantį pirmadienį vi
siems gaminiams, kurie nė
ra specialiai racijonuoti. 

i Kainos tokiu būdu galės 
I būti keliamos be jokio kon
troliavimo dėl maisto, kuro 
ir daugumos kittį kasdie
ninių reikmenų. Algų kon
trolė. paliekama metams.

Nubalsuotas įstatymas 
dabar persiųstas bendrai 
atstovų buto jr senato ko
misijai, kuri išdirbs detales 
ir padarys kompromisus. 
Pranešama,' kad Trumano 
administracija bando palai-

Tarybų Sąjungos atstovas
Kislenko apleidžia Tokyo

Tokyo. — Tarybų Sąjun
gos .misijos čia galva majo
ras generolas Kislenko iš
plaukia į Hong Kongą. Ma
noma, kad jis nesugrįš Ja- 
ponijon. Japonijos valdžia 
kelios savaitės atgal parei
kalavo iš tarybinės karinės 
misijos, kad ji apleistų ša
lį. Mat, pasirašiusi taikos 
sutarti su America ir jos 
bloku, Japonija skaito, kad 
ji daugiau “neokupuota.” 
Sovietų Sąjunga tos taikos 
sutarties, taip vadinamos 
San Francisco sutarties, i 
nepripažįsta.

Londonas. — Sekretorius 
Achesonas išaiškino, kad 
“tik per klaidą” britai ne
buvo informuoti apie pla
nuojamą Jalu upės srities 
elektrinių stočių bombarda
vimą.

nį — Nepriklausomybės Die
na, šeštadienį ir sekmadienį— 
poilsio dienas.

Dalyvaudami savo dienraš
čio piknikuose naudingiausia 
praleisime laiką ir kartu fi
nansiniai paremsime savo 
dienraštį.^

Naujosios Anglijos laisvie- 
čiai suvažiuos į Lietuvių Tau
tišką Parką, Montello, Mass. 
Per visas tris dienas galės ten 
linksmintis.

Plačios New Yorko apylin
kės laisviečiąi šeštadienį su
važiuos į Klasčiaus daržą, 
Maspeth, N. Y.

kyti bent daliną kontrolę, 
nes -jaučia, kad visiškas 
kontrolės panaikinimas dar 
demokratų valdymo laiku 
atsilieptų nepalankiai atei
nančiuose rinkimuose.

Taipgi buvo nubalsuota 
atstovų bute panaikinti 
nuomų kontrolę rugsėjo 
mėnesio pabaigoje. Kon
trolė liksianti tiktai kai ku
riose srityse, kurios randa
si prie karinių fabrikų ir
kur yra didele butų stoka.

Saugumo Tar. atmete 
Tar. Sąjungos siūlymą

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
Jungtinių Tautų Saugumo 
Taryba atmetė Tarybų Są
jungos pasiūlymą, kad bak
teriologinio karo vedimo 
uždraudimas būtų priimtas. 
Tik pats tarybinis delega
tas Malikas balsavo už pa
siūlymą. Like balsai, 10 jų, 
buvo abstencijos, kas f ak
linai reiškia prieš.

S10.000 FONDAS
Dienraščio Laisves paramai
Fondas Turi Būt Sukeltas iki Birželio 30, 1952

JAU ĮPLAUKĖ $5,102.15
DAR REIKIA $4,897.85

Gerokai pavėlintai, bet gražiai rašo. Pasiskaitykime: 
“Gerbiama Laisvės Administracija!

Čionai prisiunčiu $51 čekį, tai yra aukos į Lais
vės $10,000 fondą,, surinktos 4-rių apskričių piknike. 
Tai bus pradžia mūsų kvotos. Vėliau, kai surinksime, 
tai prisiusime daugiau.

Pas mus siaučia bedarbė, tačiau vajaus reikalu ne- 
atsiliksime nuo kitų kolonijų, apie šimtinę visgi su- 
kelsime.

Draugiškai, S. Penkauskas, Lawrence, Mass.”
Aukščiau pažymėtą sumą sudėjo sekanti Laisves pa

triotai :
J. Likas .............................................................. $5.00
A. Draugas ....... ................................................. 5.00
Peter Karpich .......  •........................... 5.00
P. Draugas ......................................................... 5.00
D. Bulauka .............. •........................................ 3.00
S. Penkauskas ................................................... 2.00
J. Grigas ............................................................ 2.00
M. Dovidonis ............  2.00
Senas Žmogus ....................  ............ 2.00

Po $1: Petras Klimas, D r. J. Repšys, J. Valan
čiauskas, R. Dėdė, A. Krajauskas, Jos. Pardavėjas, 
J..Urbonas, J. Niukas, L. Zelsonas, W. Jurkevičius, 
V. Koncevičius, G. Šimaitis, B. Chiulada,-M. Vilkaus
imas, A. Vilčiauskas, S. Raynardas, J. Blažonis, S. 
Benkus, C. K. Urbonas, J. Žekonis.

Malikas po to pareiškė, Į 
kad balsai rodo, ant kiek n- 
amerikoniškai - britiškas 
blokas dabar dominuoja 
Jungtines. Tautas.

Buenos- Aires. — Keli as
menys išdaužė Amerikos 
informacinės skaityklos 
langus ir pasėjo aplink an- 
ti-jankiškus. lapelius.
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JAV Komunistai negauna 
jokių įsakymų iš užsienio

New Yorkas. — Elizabeth 
Gurley Flynn pareiškė liu
dydama McCarrano Tary
bai, kad Amer. Komunistų 
Partija jokiu būdu negali 
būti apkaltinta užsienio 
agento buvimu. Amerikos 
Komunistų Partija, sakė ji, 
negauna įsakymų nei iš So
vietų Sąjungos nei iš kitų 
užsienio šaltinių. Ji taipgi 
pabrėžė, kad komunistai 
nestoja už perversmus ir 
smurto vartojimą. Socializ
mas nebus galimas Ameri
koje, sakė ji, iki patys A- 
merikos žmonės socializmo 
norės, ir tada socializmas 
ateis daugumos galia.

Generolas Clarkas gaus 
britą kaip adjutantą

Londonas. — Sekretorius 
Achesonas sutiko, kad bri
tas būtų paskirtas kaip ad
jutantas prie gen. Clarko 
Korėjoje ir Japonijoje. 
Clarkas skaitomas vyriau
siu Jungtinių Tautų . kari
nių jėgų vadu Pacifike.

ORAS.—Vėsiau ir giedra.

Graži pradžia lawrencieciu, Labai gaila, kad audėjus 
jau nuo labai seniai bedarbė vargina. Sveikiname jus už 
gerą ūpą ir už gražų pažadą fondui. Dėkojame pasi
darbavusiems aukų rinkimui ir dėkojame visiems au
kojusiems. Laisves Administracija

Korėja tik prisirengimas prie 
naujo karo, pripažįsta britas

Londonas. — Britanijos 
karo reikalų ministras 
Alexanderis pripažino, kad 
Korėja yra tikrai prisiren
gimas prie trecio pasauli
nio karo. Jis pareiškė, kad 
Korėja duoda puikią pamo
ką, kaip amerikiečiai ir bri
tai gali bendradarbiauti, ir 
kad pamoka bus labai ver
tinga būsimame pasaulinia
me kare.

Londono “Daily Wor- 
ker’is” plačiai ir žymiai 
cituoja tą lordo Alexande
rs pareiškimą, kaipo įrody
mą, kad Vakarų militaris- 
tai į Korėją žiūri tik kaip į 
repeticijos areną, kur ren
giamas “didysis” veikalas, 
pasaulinis karas, panašiai, 
kaip Franco karas prieš lo- 
jalistų valdžią Ispanijoje 
buvo prisirengimas prie

praeito pasaulinio karo.
Debatuose pa r 1 a m e n t e 

darbiečių vadas Attlee pa
reiškė, kad planai bombar
duoti elektros stotis prie 
Jalu upės tikriausiai buvo 
padaryti dar prieš tai, kaip 
Alexanderis apleido Korė
ją. Ir, visgi, sakė Attlee, 
Alexanderis sakosi nežino
jęs apie tuos planus. Reiš
kia, sakė jis, kad amerikie
čiai Alexanderio neinfor
mavo apie tokį svarbų nu
tarimą, nors jis vyko Korė- 
jon specialiai, .kad infor- 
muotis, arba jjs nepasako 
visos tiesos dabar parla
mente.

Debatams einant parla
mento atstovų bute, Alex
anderis, kuris yra lordų rū
mų narys, sėdėjo lankytojų 
ložoje ir klausėsi.

Vėliausios Žinios
Tokyo.—Generolas Clar

kas pareiškė, kad jis netu
rį mažiausios nuovokos, 
kaip Korėjos karas vysty
sis artimiausioje ateityje.

Panmunjomas. — Ame
rikiečių delegacija vėl nu
traukė paliaubų derybas 
trims dienoms .

Patvirtino ateiviams 
kenksmingą įstatą 

___ v___________

Įstatymas įgalioja deportavimy
ir nupilietinimo platesnę Langę

Washingtonas. — Atsto
vų butas daugiau negu 
dviems trečdaliais atmetė 
prezidento Tr u m a n o ve
to ir patvirtino McCar
rano imigracijos įstatymą, 
kuris anksčiau buvo nu
balsuotas. Prezidento vė
lavimas nebuvo paremtas 
atstovų bute nei dalies pa
čios administracijos rėmė
jų, kurie balsavo kartu su 
republikonais ir anti - tru- 
maniniais d e m o k r at a i s. 
Įstatymas Atstovų bute bu-

Eisenhoweris kaltina 
Trumaną korupcijoje

Denver. — Generolas Ei- 
senhoweris sako, kad po 
Trumano adminis t r a c i j a 
korupcija sužydėjo plačiau 
negu bile kuomet praeityje, 
ir kad Trumano valdymo 
laikotarpis į Amerikos isto
riją nueis kaip didžiausios 
korupcijos laikai. Eisen
howeris taipgi kaltino Tru- 
mana “minkštume” komu- 

! nistams Amerikoje ir ko
munizmui pasaulyje ben
drai.

Eisenhoweris kalbėjo 11,- 
000 asmenų vietiniame koli- 
seume. Jis buvo stipriau
siai aploduotas, kuomet pa
reiškė, kad didžiausias pa
vojus kuris gręsia Ameri
kos jaunimui, yra karo pa
vojus. e

Batistos valdžia areštavo
I

dienraščio “Hoy” vedėją

Havana, Kuba. — Batis
tos policija suėmė dienraš
čio “Hoy” (“Šiandien”) re
daktorių Anibala Escalan
te. Escalante, apart bu
vimo šio pažangaus dien
raščio redaktorium taipgi 
yra Kubos parlamento Po
puliarių Socialistų (Komu
nistų) Partijos frakcijos 
nariu. Kubos parlamentas 
buvo paleistas n e r i b o - 
tam laikui, kuomet Batis
ta sukilimo keliu užėmė val-

vo priimtas 278-iais balsais 
prieš 113, kas reiškia, 17 
balsu daugiau kaip dviem 
trečdaliais, kiek reikia, kad 
anuliuoti prezidentinį veto.

McCarrano įstatymas 
skaitomas labai žalingu at
eiviams, nes pagal jį depor
tavimai bus žymiai paleng
vinti, ir jeigu įstatymas pa
galiau Įeitų galion, depor
tavimų banga žymiai pa
daugėtų. Tas įstatymas 
taipgi žymiai palengvina 
įsipilietinusių ateivių pilie
tybės atėmimą, ir įsipilieti- 
nę pažangūs ateiviai stato
mi pavojum

Dabar galutinas' nutari
mas, ar tas įstatymas įeis 
galion ar ne, priklaus.o nuo 
senato, kuris turi balsuoti. 
Gerai informuoti stebėtojai 
sąko, kad senato nutarimas 
yra abejotinas: apie pusė 
senatorių dar nėra galuti
nai nusprendę, kaip jie bal
suos.

600 karinių kriminalistų 
bandys išsisukti bausmės

Bonnas. — Apie šeši šim
tai karinių kriminalistų, 
kurie randasi Vakarų Vo
kietijos. kalėjimuose, jau 
rengia peticijas, kurias jie 
patieks Vakarų Vokietijos 
valdžiai. Jie tas peticijas 
patieks tuojau po to, kai 
Bonno sutartis su vakari
niu bloku bus ratifikuota 
parlamentuose ir Vakarų 
Vokietija pasidarys forma
liai nepriklausoma. Specialė 
taryba karo kriminalistų 
byloms svarstyti jau įsteig
ta, ir manoma, kad daugu
ma jų bus paleisti. Ypatin
gai beveik tikra, kad bus iš
laisvinti du žymiausi karo 
kriminalistai —• maršalas 
Manšteinas ir maršalas Ke- 
serlingas. Keserlingas ka
linamas už 300 italu karo 
įkaitų nužudymą prie Ro
mos, Manšteinas — už ka
ro kriminalystes Rytų Eu
ropoje.

JAPONIJOS PARLA.
džios vairą keli mėnesiai 
atgal.

Keli kiti komunistų va
dai, kaip Blas Roca ir Juan 
Uauriello, irgi buvo suimti.

MENTAS NUBALSAVO
PASITIKĖJIMĄ
VALDŽIAI

Londonas. — Čia tarėsi 
Vakarų “Trys Didieji,” A- 
chesonas, Edenas ir Schu- 
manas. 'Jų pasitarimai vy-* 
riausiai buvo apie Vokieti
jos. klausimą.

Roma. — Kadaise buvęs 
pažangiu, rašytojas John 
Steinbeckas pareiškė, kad 
jeigu Amerika sėja kokius 
ndrs mikrobus Korėjoj^tai 
tik “tiesos mikrobus.

. Pittsburghas. — Teismas 
atmetė komunistų vado 
Steve Nelsono reikalavimą 
iš naujo spręsti jo bylą.

Paryžius. — NATO išlei
do apakltinimą, kad Tary
bų Sąjungoje nužudyta 
daug karinių belaisvių per 
jų pasiuntimą į darbo sto
vyklas Šiaurinėje Europos 
TSRS dalyje ir Sibire.

Tokyo. — Japonijos par
lamentas balsavo pasitikėji
mą valdžiai ginklavimosi 
klausimu. Valdžia statė pa
sitikėjimo klausimą ir ga
vo 234 balsus. .Prieš bal
savo 113, socialistai, komu
nistai ir kitos kairios gru- 

' pės.
Opozicija nurodė, kad 

ginklavimasis faktinai yra 
Japonijos pavertimas Ame
rikos karine baze ir kad 
tuomi vis labiau didinama 
praraja tarp Japonijos ir 
jos Azijos kaimynų.
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JAPONIJOJE TERORAS
RAMŪS MASINIAI ŽMONIŲ MITINGAI, sušaukti 

protestui prieš tęsimą karo Korėjoje, buvo brutališkai 
užpulti Japonijos policijos. , Sužvėrėję policistai, gin
kluoti mūšų krašto ginklais, nematytu žiaurumu už
puldinėjo mitingų dalyvius. Šimtai žmonių sužeista; apie 
du šimtai suareštuota ir sukimšta į kalėjimus.

Kuomi pateisinamas šis fašistinės policijos sužvėrė- 
jSntas? Ogi tik tuomi, kad Japonijos žmonės neturi 
teisės kištis į Amerikos ir Korėjos reikalus.

Aišku, kad įsakymas mitingus sutriuškinti atėjo iš 
viršaus. Policija yra valdžios įrankis. O Japonijos val
džia turi įrodyti savo “globotojams,” kad jinai netoleruos 
Japonijos žmonių spaudos, žodžio ir susirinkimų laisvės.

DOLERIUS LYDĖS MIRTIS
PRANEŠIMAS iš Tapei, Formozoje Čiang Kai-šeko 

sostinės. Pasirašyta su Amerikos valdžia sutartis, kad 
Washingtonas garantuoja Amerikos kapitalo saugumų 
Formozoje. Mūsų kapitalistų įvesdinti doleriai į Čiango 
režimų neprapuls.

Bet kada nors Formoza turės sugrįžti prie Kinijos. 
Kada nors Čiangas iš ten bus iškrapštytas. < Tai juk ne
išvengiama.

O tai reiškia, kad apsaugojimui mūsų kapitalistų in- 
vestmentų Formozon turės traukti mūsų armijų. Jos 
misija bus ginti ir gelbėti Čiango režimą.

Amerikos kapitalistų dolerius turės lydėti Amerikos 
darbo žmonių sūnūs ir mirtis.

¥

Kas Ką Rašo ir Sako
DAR VIENI 
PRETENDENTAI

Marijonų Draugas suži
nojęs, kad susilaukėme nau
jų ir netikėtų pretendentų į 
mūsų senosios tėvynės sos
tinę, Vilnių ir jo apylinkes. 
Tai esą gudai. Draugas 
rašo: “Jau nebe paslaptis, 
kad yra viena baltgudžių 
grupė, kuri rodo gana sti
prias pretenzijas į Vilniaus 
kraštą su visu Vilniaus 
miestu. Kita grupė esanti 
truputį nuolankesnė. Ji tik 
Vilniaus, miesto dalies te
reikalausianti.” Tos preten
zijos jau esančios viešai 
reiškiamos gudų spaudoje.

■ *

Draugas susirūpinęs. Sa
ko: “Mios baltgudžių pre
tenzijos yra gana rimtas 
mūsų, lietuvių, įvairiems 
veiksniams įspėjimas.”

Mums gi atrodo, kad čia 
jokios baimės nėra ir ne
gali būti, šitos gudų pre
tenzijos. į Vilnių tik tiek te
reiškia, kiek ir lenkiškų, 
taip pat Jr lietuviškų kry
žiokų. Nei vieni, nei kiti 
Vilniaus nebevaldys. Vil
nius priklauso lietuvių tau
tai. Vilnius yra Lietuvos 
sostinė. Jo klausimas baig
tas ,amžinai išspręstas. Jei
gu nori svietą juokinti, te
gu sau maitinasi pretenzi
jomis į Vilnių. Kai kurie 
gal dar spanuoja ir apie 
sa Lietuva. Niekas iš 
neišėjo ir nebeišeis.

vi- 
to

ROLANDUOS RINKIMAI
GERAI PASIRODĖ Holandijos darbiečiai. Jų bal

sai smarkiai pakilo. Jie laimėjo parlamente trisdešimt 
vietų. Dabar turi tiek pat vietų, kiek ir Katalikų 
Partija. Pastaroji daug prakišo. Manoma, kad karalie
nė Juliana pakvies darbiečius sudaryti valdžių.

Holandijos komunistai teturės šešias vietas, vietoje 
aštuonių. Dvi vietas pralaimėjo. Komercinės spaudos 
buvo pranašauta, kad komunistai nėbėišrinks nė vieno 
kandidato.
. Kaip žinia, komunistai rinkimuose laikosi tos takti
kos, kad . kur eina griežtas susikirtimas tarpe nuožmaus 
reakcionieriaus ir darbiečio, jie paremia darbietį. Taip 
Holandijos komunistai daug prisidėjo prie laimėjimo 
Darbo Partijos.

Klerikalams suduotas skaudus smūgis. Jie nelaukė 
ir nesitikėjo tokio prakišimo. *

ITALAI POPIEŽIAUS NEBEKLAUSO
ŽURNALE “NEWS” plačiai diskusuojami buvusieji 

vietiniai rinkimai Italijoje. Išvada aiški: de Gaspęri 
partija smarkiai supliekta. Klerikalams ir fen suduo
tas skaudus, smūgis.- Jie nusiminę. Jie dabar diskusuoja 
klausimų busimųjų parlamentarinių rinkimų. lęško, 
priežasties savo pralaimėjimui. ■ *

Šiuose rinkimuose ypatingai giliai buvo įsitraukus 
katalikų bažnyčia. Pats popiežius žadėjo pragarų tiems, 
kurie balsuos už demokratinio bloko kandidatus—ko- 

* munistus ir socialistus. Bet pasirodo, kad Italijos žmo
nės pradeda atšalti nuo politikuojančių kunigų ir po
piežiaus. Nebebijo gųsdinimų pragaru.

Puikiai pasirodė bendrasis socialistų ir komunistų 
frontas. » Ypatingai šauniai jie pasirodė Romos ir Na- 
ple provincijose. Ten jis savo balsus pakėlė 50 pro
centų. Paskutinis pranešimas yra, kad Romos Provin?

AZIJOS ŽMONIŲ 
BALSAS

Biržejip 3-6 dienomis Ki
nijos septinėje Pekinge įvy
ko susirinkimas paruošimui 
Azijos ir Pacifiko Kraštų 
Taikos Konferencijos. Su
žinome, kad ten dalyvavo 
dvidešimt kraštų atstovai. 
Jie priėmė atsišaukimų į 
Azijos žmones. Tame atsi
šaukime, tarp kitko, pasa
kyta:

“Mes parginame iš skir
tingų kraštų. M'es vartoja
me skirtingas, kalbas. Mes 
turime skirtingas politines 

(ir religines pažiūras. Bet 
I visi mes atstovaujame ben
dra Azijos ir Pacifiko kraš
tų žmonių troškimą taikos. 
Tie žmonės reikalauja tai- 

1 kos ir nekenčia karo. Jie 
Į priešingi agresijai ir nėra 
į palinkę tapti agresoriais 
prieš kitus kraštus. Tie 
žmonės reikalauja progų 
dėl komercinių santykių ir 
priešingi blokadoms ir už
draudimams. Jie nori su
gyvenimo ir draugiškumo. 
Jie neapkenčia pastatytų 
užtvarų siekimui to tikslo. 
Jiems reikia tinkamų rūbų 
ir tinkamo maisto. Jie ne
kenčia atominių, bakterio-
loginių ir cheminių karo muose apturėjo didelius lai- 
pabūklų. Bet tiems geriems ' mėjimus. Praėjusiame parla- 

' . ..... . ~ ---- 3] atstovą
pa_ ' prieš 19 liberalų, o dabar tu-

■ Į res 42 atstovus prieš 11 libe- 
1 ralų. Liberalai nustojo 8 vie- 
i tų. Konservatai ir kiti nciš- 

1 i rinko nei vieno.
I Reakcionieriai bandė su- 

.žią. Jie dėjo 
Buvo bando-

Gijos Tarybos pirmininku išrinktas komunistas Giuseppe Į vieno bili jono ir šešių sim-
Sotgiu.

Roma gi yra popiežiaus tvirtovė. Ten juk randasi Va
tikanas. Iš Vatikano išplaukia milijonais dolerių finan
suojama propaganda prieš komunizmų. Romos provin
cijos, gubernatoriumi bus komunistas! Vatikano bosas 
jausis nejaukiai.

simpatizuo
dama taikos judėjimui, tar
nauja “Kremliui”. Bet visi 

’ i šmeižtai buvo veltui; žmonės 
balsavo už tą partiją, kuri pri
tarė taikai.

KONCENTRACIJOS STOVYKLOS
VISKĄS JAU ESĄ PARUOŠTA. Net penkios kon-1 

centracijos stovyklos įrengtos ir pilnoje tvarkoje už
laikomos. Į metus jos suėda $750,000. Jose galėsią su
tilpti penkiolika tūkstančių žmonių. Beveik visos jos 
randaši Vakaruose.

Tik dabar jos laukia įnamių. Jos laukia kaVo. Kaip 
greitai karas iškils, valdžia sumedžios ir josna sukis sa
vo, oponentus. Praėjusiame kare jos buvo užpildytos 
japonais. Dabar visi valdžios politikos oponentai ten 
atsidursiu.

Matote, kaip jau viskas paruošta dėl naujo karo. Net 
ip koncentracijos stovyklos tam gatavos..

Bet mūsų valdovai pamiršta Amerikos žmonių troš- 
kimus taikos. Dar palaukime. Dar visko gali būti. 
Tarkos judėjimas apima vis platesnes ir platesnes žmo
nių kategorijas.

Amerikos žmonės ne vieni. Nesuskaitomi milijonai
■ L ' YL'JLia -C- i ' L ’ ■ '■ ■' •*4i •<ii»4*.‘.'4. €•-t. *. • . «* - ■ -j

tų milijonų Azijos, ir 
cifiko kraštu žmonių troš-1 
kimams grūmoja baisus 
karo pavojus ir pasiruoši- ' 
mas prie karo.” |

Toliau susirinkę delegatai i mušti CCF valdžią. Jie dėjo 
reikalauja karo pabaigos įdaug pastangų. Buvo bando- 
Korėjoje, Jie priešingi at- }na opiniją, kad Saska- 
gaivinimui Japonijos mill- tchewanos CCF, simpatizuo- 
tarizmo. Jie priešingi im
perialistinėms suta r t i m s - 
kurios pavergia Azijos žmo-į 
nes.

Delegatai ragina Azijos 
žmones suvienyti jėgas ir 
pakeisti padėtį. Busimoji 
taikos konferencija bus pir
mas didelis žingsnis apsi- 
vienijime Azijos žmonių 
prieš kapitalistinį imperia
lizmą.

visuose pasaulio kampuose ištroškusiai laukia ramybės. 
Su jais dar prisiris skaitytis. Labai galimas daiktas, 
kad toms koncentracijos stovykloms taip ir teks pa
silikti tuščiomis,—-bent jau dar gerokų laikų. *•

vieną kambarį 
visais baldais ir 

kurį nereikėjo 
pat gavau sau ir

GAVO PER NOSĮ
Naujienos sakosi “girdė- 

jusios” apie tūlos vokietės, 
sūgrįžusios iš Lietuvos., pa
sakojimus. Bet tuose pa
sakojimuose daug kas nu
šluosto nosį patiems mela
giams iš Naujienų. Apart 
visokiu “pagražinimų,” ku
rie taikyti išniekinimui da
bartinės* Lietuvos, tos “vo
kietės” istorijoje randame 
ir sekamus išsireiškimus:

Apie 1950 metų pavasarį 
jau buvo.pušų leista vokiečius 
priimti darbams ir šiaip visur 
keliauti. Tuo metu' kaip tik 
lankiausi Kaune. Laimingu 
būdu gavau darbą pas žydą 
X. Tai buvo gana pasiturintis 
laikrodininkas su didele šei
ma. Mane užregistravo mili
cijoje, davė 
savo bute su 
patalyne, už 
mokėti. Taip 
dukrelei nemokamą maistą ir 
dar 160 rublių mėnesiui atly
ginimo. Daugiausiai dirbau 
namų ruošos darbus, šeiminin
kas ir kiti jo šeimos nariai 
mums buvo labai geri. Iš gau
namo uždarbio nereikėjo mo
kėti jokių mokesčių ir šiaip 
nieko neišskaitydavo.

Ligoninių ir gydytojų Lie
tuvoje yra daug. Mokėti už 
vizitą pas gydytoją ar gydy
mą ligoninėje nereikia. Mano 
pačios dukrelė išgulėjo Kau
no ligoninėje- du mėnesius ir 
nieko už tai nereikėjo sumo
kėti. Už medikamentus mokė
ti reikia pačiam ir jie yra ga
na brangūs.

Mokyklų tinklas yra taip 
pat didelis. Yra daug ir aukš
tųjų mokyklų. Vokiečių pabė
gėlių vaikai taip pat turėjo 
teisę tas mokyklas lankyti. 

iMano viena pažįstama vokietė 
leido savo sūnų Kaune pra
džios mokyklon.

Bažnyčių Lietuvoje yra 
daug. Kiek man žinoma, 'vi
sos veikia ir dali g žmonių jas 

(lanko. Apie kunigų areštus ir 
jų vežimą Rusijon nieko nete
ko girdėti.,

Radijo aparatus galima Lie
tuvoje laikyti laisvai.

Jokių iš užsienio importuo
tų prekių nemačiau, žmones 
vaikšto apsirengę neblogai.

Admin istra c i j o j e d a u g i a u -
šia dirba lietuviai.

ŽMONES IR TAIKA
Kaip visur, tain Kana

doje paprastieji žmonės 
trokšta taikos ir ramybės 
pasaulyje. Jie tai pareiš
kia visur ir visose formo
se, kur tik pasitaiko proga. 
Štai vienas pavyzdys. Liau
dies Balsas rašo:

Rinkimai Sask atch e w an o j 
yra puikus įrodymas, kaip Ka
nados žmonės trokšta taikos. 
Kadangi tos provincijos val
džia, kuria sudaro CCF su 
premjeru T. C. Douglas prie
šakyje, visuomet rode simpa
tiją judėjimui už taiką, rinki-

Lakenheath. — 11 ameri
kiečių lakūnu užsimušė šio
je Britanijos bazėje, kuo
met jų orlaivis nukrito. Vi
si buvo jauni kadetai, ku
rie tik buvo atskridę iš 
Naujosios Meksikos.

Kode! neturi būt užgirta 
Bonn sutartis?

Senato užsienio santykių 
komitetas savo posėdin bu
vo pasikvietęs tam tikrų 
organizacijų atstovus pasi
sakyti, kaip tų organizaci
jų nariai žiūri į Amerikos 
valdžios padiktuotą taip va
dinama “Bonn-sutarti,” ku- 
ri suteikia Vakarų Vokieti
jai teisę apsiginkluoti.

Sužinojusi, kad Bonn su
tartis bus tame komitete 
svarstoma, Amerikinė Tai
kos Krusiada pasiuntė sa
vo atstovą kunigą Kenneth 
Ripley Forbes padaryti tuo 
klausimu pareiškimą. Nors 
nenoriai, komitetas įsileido z V
jį padaryti pareiškimą.

Savo pareiškime kunigas 
Forbes atžymėjo punktus, 
dėl ko kalbamoji sutartis 
neturėtu būt ratifikuota. 
Štai jie (trumpoje sutrau
koje) :

1. Bonn sutartis neiš
vengiamai apginkluos Vo
kietiją, ypač buvusius hit
lerininkus. Todėl ji'neiš
vengiamai pagimdys kitą 
fašizmą, o demokratiją pa
laidos. Mūsų jaunuoliai ka
riavo ir savo galvas guldė 
1917-18 metais, kad užti
krinti pasauliui demokrati
ją. Nepaisant to, kad kai
zerinė kariuomenė buvo su
mušta, hitlerinė kariuome
nė atsirado ir 1941-45 me
tais vėl mums reikėjo ka
riauti, kad hitlerinį fašizmą 
sumušti. Tiesa, fašizmas 
buvo sumuštas, bet dabar 
mūsų valdžia, padarydama 
su Vokietija tokią sutartį, 
vėl padeda atsisteigti Vo
kietijoje fašizmui, kuris, 
aišku, vėl grasins sukurti 
naują pasaulinį karą.
. 2. Bonn ^sutartis panei
gia Tarybųv Sąjungos siūly
mus suvienyti ir sudemo- 
kratinti visą Vokietiją, kar
tu sukiršina Vakarų Vokie
tiją su Rytų Vokietija, ir 
tai veda prie ginkluoto susi
kirtimo, kaip kad dabar 
Korėjoje, ir naujo pasauli
nio karo. Minima sutartis 
todėl nepatarnaus taikai,

A. L. D. L. D. REIKALAI 
r

Finansine Atskaita už Balandi, 
Gi'gužę ir Birželį, 19/\2 m. 
Balandžio Men. įplaukos:

Kp. Kas prisiuntė Miestas Suma
1 J. Gužas, Brooklyn ........ $14.50

51 J. Rūbas, Burton ..........  13.56
2 J. Shukis, So. Boston 116.15

145 M Lewis, Los Angeles .... 36.25
37 S. Pęnkauskas, Lawrenęe 42.75

Pav. J. Puodjun, Luther ......... 2.00
19 P. Šolomskas, Chicago .... 59.25 

185 K. Balčiūnas, Rich. Hill .. 16.00 
Pav. P. Gedar, Denver ............. 2.00
Pav. K. Plačcnis, Toledo   3.00

7 A. Gudauskas, Springfield 41.00
1 J Gužas, Brooklyn ......... 16.25

71 A. Mažukna, Bridgewater 16.00
54 Ch. Churlis, Elizabeth .... 45.00
14 O. Shember, Minersville .... 4.25
55 J, Kalvaitis, Ridgewood .... 29.25 

Pav. F. Chesek, Marlboro   3.00
17 E. Matuza, Shenandoah .. 30.00 

190 P. Nemura, Cleveland .... 26.50
27 Eva Valley, New Britain ....5.00 
79^ J. Urman, Chicago ......... 39.25

187 J. Stulgis, Chicagp ......j... 22.25
104 K. Guzevich, Chicago ..... 13.00
44 J. Blažonis, Lowell ......... 39.75
77 K. Dzevacko, Cliffside ..... 2.00

Pav. S. Alex, Kulpmont'.... ....... 3.00
15 V. J. Jackson, Gibbstown 8.50
8 V. Kvietkas, Cambridge .... 25.75 

Pav. P. Kawker, Stilwater .:.... 3.00
72 J. Kupčinskas,' Great Neck 16.60

Pav. J. Ragauskas, Shelton .....  25.00
171 M. Paulauskas, Aurora ...... 6.25
— K. Kilikevich, Canada ..... 14.00
42 J. Egeris, Nashua ........... 17.50
11 J. Davidonis, Worcester .. 32.50 

153 M. Alvinienč, S. Francisco 15.25
56 J. Baltulis, Milwaukee .... 16.00
29 J. Liaudanskas, Rockford 10.25
26 M. Girdžiuvienė, Collinsville 23.50 

185 K. Balčiūnas, Rich. Hill .... 6.50
27 J. Yasmont, Newington .... 3.00
30 A. Lipčius, Eddystone '.... 10.75
84 P. Dennis, Paterson ....... 30.00
10 A. J. Smitas, Phila............. 30.50
63 A. Jocis, Bridgeport ..... 47.50
19 P. Šolomskas Chicago .... 49.25
39 P. Šlekaitis, Scranton ... .. 58.25

5 V. j. Caspar, Newark ....- 34.75

Viso ..... .......................... $1,126.06
Balandžio Mču. Išmokėjimai:

Knygiaus ir sekr. alga ....... $50.00
Bankui už čekius ..... .................. 2.20
Už knygų išsiuntimą .............  96.00
Už anglų kalba knygas jaun.. 39.98 
Už spaudos darbus org. reik. 40.70 
Atmokėta “L.” pren. ir aukų 54.00
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bet, kaip tik priešingai, 
kurstys žmones prie naujo 
kąro. Šį sutartis net Vo
kietijos žmonėms nepriim
tina., Patys vokiečiai pa
reiškė, kad jie priešingi to
kiai sutarčiai, kuri nelei
džia Vokietijai susivienyti, 
bet ją dar labiau padalina.

3. Jeigu Amerika ir ra
tifikuotų tą sutartį, jinai 
nebus -priimtina Europos 
žmonėms. Dabar Francū- 
zijos, Anglijos, Italijos, 
Belgijos žmonės rimtai su
sirūpinę Vokietijos apgin
klavimu. Jie reikalauja sa
vo valdžių neužgirti sutar
ties. Jie žino, kad tai su
daro naują karo pavojų, — 
pavojų pačiai Francūzijai, 
Anglijai, Belgijai ir kitiems 
kraštams.

4. Bonn sutartis taipgi 
sustiprins fašistines jėgas 
visame pasaulyje. O tai 
reiškia milžinišką demokra
tijai pavojų. Karas Korė
joje, visi žinote, sudavė 
smūgį taikai ir demokrati
jai. Dabar tuose kraštuo
se, kurie ginklu remia Pie
tų Korėjos fašistinį dikta
torių ir jo kliką, siautėja 
demokratinių žmonių per
sekiojimas, tautinė ir rasi
nė diskriminacija. Bonn 
sutartis dar daugiau sumi- 
litarizuotų visus pasaulio 
kampus.

Atmesdama tą Bonn su
tartį, Amerikinė Taikos 
Krusiada toje vietoje reko
menduoja konstruktyvę tai
kos programą, kuri siūlo 
sudaryti keturių didžiųjų 
valstybių sutartį sudary-, 
mui apvienytos, taikingos 
ir demokratinės Vokietijos, 
kurioje militarizmas ir fa
šizmas nebegalėtų viešpa
tauti.

Krusiada siūlo tuoj su
šaukti Amerikos, Tarybų 
Sąjungos, Anglijos ir Fran- 
cūzijos valdžių galvas į kon
ferenciją, kurioje susitarti, 
kaip likviduoti karštąjį ir 
šaltąjį karą, kaip apvienyti 
Vokietiją.

Atmokėta aukų ateivių reik. 25.00 
Atmokėta auka L. N. B. .......... 20.00
Atmokėta aukų kitiems reik. 5.00 
Randa už raštinę 3 men......... 60.00

Viso .................................. $401.88

Sutrauka:

Balansas buvo .......... $1,125.47
Bal. mėn. įplaukė ............... 1,126.06

Kartu ..............   $2,251.53
Išmokėjimų- buvo ................... 401.88

Balansas -........................ $1,849.65

Gegužės Mėn. Įplaukos:
»

52 S. Rusaitis, Detroit ......... $26.70
190 P. Nemura, Cleveland ..... 19.00
66 P. Rinkevich, Gr. Rapids 34.00

KVK Toronto ...........................  250.00
44 J. Blažonis, Lowell ■ ....... 6.25
68 B. Muleranka, Hartford .. 14.50

104 K. Guzevich, - Chicago ..... 19.00
32 J. Didjuų, New Haven .... 32.50

1 J. Gužas, Brooklyn .........  14.00
45 J. Gricblick, St. Pctcrsb. 4.25
75 S. Meison, Miami ........... 33.75

185 K. Balčiūnas, Rich. Hill .... 2.25
13 C. Abakan, Easton .............  6.00

Pav. V. Kazlousky, Noxen ....... 5.00
77 CH. Stephans, Cliffside Pk. 33.75

124 A. Kuzmickas, Girardville 16.50
57 B. Darin, Cleveland ........  32.75
11 P. šiušis, Worcester ....... 4.50

190 P. Nemura, Cleveland 16.75
11 J. Davidonis, Worcester .. 34.00
38 A. Gotautas, Stevensville .... 4.00
19 P. Šolomskas, Chicago .... 10.50

136 V. Žilinskas, Kearny ....... 4.00
84 P. Dennis, Paterson ......... 2.00
25 A. Žemaitis, Baltimore ..... 25.25
— A. Bimba, Rich. Hill .'... 51.72

188 N. Belunas, Detroit ......... 45.00
87 P. K. Mažukna, Pittsburgh 33.75

Viso ............................ $781.67

Gegužės Mėn. Išeigos:

Knyg, ir Sekr. alga už geg. $50.00 
Paštui už 2-ros kl. “Š.” siunt. 25.00 
Už anglų kalba knygas ......... 5.00
Baigta mokėti už spausd. knygos

“Sveikatos šaltinis" .........  1.087.43
Atmokėta dienraš. aukų ir pr. 122.00 
Už “šviesos” xir kn. išsiuntimą 39,00 
įvairios reikmenys raštinei .... 6.73

Viso išmokėta ..........  $1,335.16

2 pusk—Laisve (Liberty)-šeš

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Negaus paramos, jei turi 
savo televizijos aparatą

Harrisburg, Pa. — Penn- < 
sylvanijos Viešosios Paia- 
mos Departmentas paŠKel- 
bė, kad streikuojanti plie
no pramonės darbininkai 
negaus valdiškos pašalpos 
(relief), jeigu jie savo na
muose turi televizijos apa
ratus. Viešosios Paramos 
Departmentas sako, kad te
levizijos. aparatai yra luk- 
suso, dalykas, ir kad niekas 
negali gauti paramos, jeigu 
turi tokį luksusą.

> Nurodoma, kad parama 
nebuvo sulaikyta kitiems 
(ne streikieriams), kurie 
turi televizijos aparatus. 
Streikieriai taipgi nurodo, 
kad jeigu jie ir norėtų par
duoti savo televizijos apa
ratus, jie to negali, nes ma
žai kas naudotus aparatus 
perka.

Britų unijos reikalauja > 
greito Korėjos karo galo y

Landonas. — Laivų sta
tybos plienininkų unijos su
važiavime buvo priimta re
zoliucija, kurioje reikalau
jama tuojau baigti karą 
Korėjoje. Rezoliucijoje at
sikreipiama į valdžią su rei
kalavimu daryti spaudimą 
ant Amerikos, kad ji nesta
tytų kliūčių paliaubų dery
bose, ir kad paliaubos be il
go atidėliojimo būtų pasi
rašytos. Geležinkelininkų 
unijos vadas J. R. Figgins, 
kuris taipgi yra TUO (Dar
bo Unijų Tarybos) nariu, 
neseniai pareiškė, ka^A- 
merika yra atsakominga už 
karą Korėjoje.

Les Angeles. — Liudyda
ma Kalifornijos komunis
tų vadų byloje, Olėta O’
Connor Yates pareiškė, kad 
nuo pat savo mokyklinių 
jaunystės dienų ji darba
vosi už socializmą, pirma 
Socialistų Partijoje, paskui 
komunistų, ir kad ji pla
nuoja ir ateityje veikti to
je prasmėje, nežiūrint gąs
dinimų.

Sutrauka:
Balansas buvo .................... $1,849.65
Geguž. mėn. įplaukė ............. 781.67

Kartu .... ............   $2,631.32
Išmokėjimų buvo ................ 1,335.16

Balansas yra ........................ $1.296.16
Birželio Mėn. Įplaukos:

2 J. Shukis, So. Boston 32.751
20 E. Žemaitis, Binghamton 14.5^^-

6 Geo. Shimaitis, Montello 42.40
118 A. Kraujalis, Pawling ..... 16.25
Pav. J. Salamon, Schuyler Lake 12.00

28 Ch. Crasnicky, Watetbury 38.00
68 B. Muleranka, Hartford 16.50

1 J. Gužas, Brooklyn ........... 8.00
81 S. Sasna, Brooklyn ......... 2.00
22 J. Stripeika, Cleveland .... 58.00

145 M. Lewis, Los Angeles .... 36.50
13 P. Mataitis, Bethlehem ..... 3.00

186 M. Kavalauskas, Beloit .... 10.25
136 V. Žilinskas, Kearny ....... 2.25
63 A. Jocis, Bridgeport    6.00
94 K. Pakšienė, Kenosha ..... 12.50
75 S. Meison, Miami .............. 4.25

Pav. M. Shapal, Tacoma ......... 5.00
92 M. Butvill, Cičero ........... 16.75
57 B. Darin, Cleveland ....... 2.50

9 M, Uždavinis, Norwood .... 59.00
52 J. Liminskas, Detroit ..... 18.75

212 P. Janiūnas, Bayonne .... 14.25 
188 N. Belunas, Detroit ....... 53.50

Vi'šo ................................ $484.90

Birželio Mėn* Išmokėjimai:
Knyg. ir sekr. alga už birželį $50.00 
Už knygų išsiuntimą ................ 40.00
Atmokėta “L.” aukų ir pren. 25.00 
Už atspausd. “šv.” No. 2 .......  411.05
Bankui už čekius ........................ 1.00
Už 250 anglų kalba kn. jaun. 240.17
Už apdarymą “Šviesos" .........  45.00

Viso .......'..........   $812.22

Sutrauka:
Balansas buvo .................... $1,296.16
Birželio mėn. įplaukos .........  484.90

Kartu .............................. $l,78l3«jjf
Išmokėjimų buvo .................... 812.^2 L

Balansas yra .................. $968.84
D. M. ŠOLOMSKAS, 

ALDLD CK Sekretorius.
P. BECHIS, 
A*LDLD Iždininkas.

■...................... 1 ■ 1 n. f

dien., Birželio-June 28, 1952
z
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Vilniaus dailės instituto diplomantai 
savo pasirinktuoju keliu
Pašo 0. C.

Vilnius.—šiomis rytmetinėmis valan
domis senasis Dailės instituto pastatas 
tarytum pajaunėja. Jaunuoliai ir mergi-' 
nos, pripildantieji koridorius su skliau- 
tėtomis lubomis, sukelia kažkokį nepa
prastai šviesų jaunumo, karšto entuziaz
mo/ kūrybinio pakilimo jausmą. Ir ko tik 
neišgirsi čia tomis minutėmis, kai kiek
vienam norisi pasidalyti mintimis su 
draugais, papasakoti api-e vakar išaiš
kintas tiesas, pasiginčyti dėl literatūros 
naujenybių, filmų, sporto varžybų.

Bet štai koridoriai tuštėja. Busimieji 
tapytojai, skulptoriai, architektai, gra
fikai, keramikai išsivaikšto po auditori
jas, dirbtuves. Prasideda mokslo diena 
— modelių studijavimas, natiurmortų 
tapymas, pratimai kompozicijoje ...

Įtemptas kūrybinis darbas vyksta di
plomantų -dirbtuvėse. Suvedami moky
mosi institute rezultatai.

Kiekvienas diplominis kūrinys, pažy- 
mintis mokinystės metų pabaigą ir sa
varankiško kelio pradžią, — tai ilgu 
galvojimų bei ieškojimų rezultatas.

Žvalus optimistinis gyvenimo suvoki
mas, būdingas tarybinei jaunuomenei, su 
ypatinga jėga jausti ir jaunųjų dailinin
kų kūriniuose.

“Derliaus valymas” — taip pavadino 
savo būsimą kūrinį absolventas A. Ged
minas. Jam, kilusiam iš vargingo vals- 

ečio šeimos, kuri smetoniškojo' režimo 
etais gyveno pusbadžiu, gerai yra su

prantamas Lietuvos išvaizdą pakeičian
čio socialistinio darbo džiaugsmas.

Dailės institutą baigiančių 47 jaunuo
lių tarpe yra nemaža kolūkiečių vaikų. 
Gyvybiškai susieti su Lietuvos kaimo gy
venimu, jie stengiasi pavaizduoti savo 
kūryboje didžius pakitimus, vykstančius 
Lietuvoje.

Kaime, kuriame išaugo V. Norkus, 
prieš kelerius metus buvo sukurtas “Še
šupės” kolūkis. Dabar — tai viena prie
šakinių Marijampolės rajono žemės ūkio 
artelių. Tarybų valdžia visiems lai
kams išvadavo darbo žmones iš beteisiš
kumo, išnaudojimo, skurdo. Apie tai ir 
siekia papasakoti savo paveiksle “Išvaduo
toje žemėje” kulūkiečių sūnus V. Norkus. 
Siužetas paimtas betarpiškai iš gyveni
mo. Įvairių rajonų kolūkiečiai atvažiavo 
į FVečius pas garsų žemdirbį. Kolūkio 
j^uke, kur nelyginant jūra banguoja 
kviečiai, jie kalbasi apie savo reikalus. 
Ir tame giliame susidomėjime, su kokiu 
svečiai klausosi draugo pasakojimo, 
jausti tarybinių žmonių vienybė, jų dar
bo entuziazmas.

Nepaisant siužetų skirtumo, daug kas 
sieja V. Norkaus paveikslą ir Irenos Gi- 
lytės kūrinį — “Žalgirio” gamyklos no
vatoriai.” Šalia eskizo dirbtuvėje yra 
daugybė škicų — stachanovininkų por
tretai, ceęhų piešiniai. Visa tai padaryta 
betarpiškai “Žalgirio” gamykloje, kur 
Irena Gilytė atliko savo gamybinę prak
tiką. Čia ji neretai lankosi ir dabar.

Lietuvos išvadavimo iš hitlerinių oku
pantų tema atsispindėjo keliuose absol
ventų kūriniuose. 1944 metų vasaros 
įvykiams paskyrė savo darbus V. Kara- 
tajus ir S. Gerusas.

Įdomus yra S. Geruso litografijų cik
las. Septyniose graviūrose atvaizduoti 
stambiausi kelerių paskutinių metų įvy
kiai. Pirmoji jų — “Černi'achovskis se
kimo punkte.” Karvedys pavaizduotas 
^nt Trijų kryžių kalno. Vilnius gaisrų 
apimtas. Pergalės vėliava jau plevėsuoja 
viršum Gedimino bokšto. Drauge su sa
ve koviniais bendražygiais varias ruošia 

^tolesnio puolimo planą. Antroji graviūra 
— “Tarybinė Armija Vilniuje.” Gyven
tojai su gėlęmis pasitinka karius-išva- 
duotojus. Jaunajam dailininkui gerai 
pavyko perteikti džiaugsmingą tų neuž
mirštamų dienų atmosferą. Sekantis pie
šinys yra skirtas Jaunimo stadiono sta
tybai; Jis nutapytas iš originalo per Dai
lės instituto studentų sekmadienio talką.

Graviūroje “Geležinkelio stoties staty
ba” gerai matyti tobuloji technika, kurią 
broliškosios respublikos atsiuntė lietuvių 
tautai, atkuriančiai savo sostinę. Pasku
tinieji piešiniai — “Vainikų uždėjimas 
ant paminklo Černiachovskiui,” “Respu
blikinė taikos šalininkų konferencija,” 
“Gegužės Pirmoji Vilniuje” — logiškai 
užbaigia šį įdomų ciklą.

Absolvento Boriso Borino paveikslas 
yra skirtas didžiajam gamtos pertvarky
tojui L V. Mičiurinui. Dailininkas pasi
rinko momentą, kai į Kozlovo miestą at
važiavo Michailas Ivanovičius Kalininas. 
Kuklus didžiojo mokslininko kabinetas-

- laboratorija. Visos detalės čia byloja x 
apie įtemptą kūrybinį darbą. Mičiurinas 
stovi prie Tėvynės žemėlapio ir su pa
triotiniu dvasios pakilimu kalba M. I. 
Kalininui apie puikiąsias perspektyvas 
žemei pertvarkyti.,

Pereitų metu vasarą dailininkas buvo 
nuvažiavęs į Mičiurinsko miestą, kur jis 
susipažino su garsiuoju botanikos sodu, ‘ 
su L V. Mičiurino gyvenimo ir kūrybos 
dokumentais. Ir dabar jis tebesusir’ašinė- 
ja su Mičiurinsku. Neseniai I. V. Mičiu
rino dukterėčia Aleksandra Tichonovna 
atsiuntė mokslininko paskutinių metų 
fotografiją.

Įvairios yra diplomantų darbų temos. 
Petras Liukpetris paskyrė savo kūrinį 
pionierių muzikos ratelio užsiėmimams, 
V. Vasiljevas — kolūkio elektrifikavi
mui, V. šofyrinas — studentams-chemi- 
kams, L. Surgailis — rašytojo-bolševiko 
P. Cvirkos draugystei su Baltarusijos 
liaudies poetu Janka Kupala, architektas 
Maja Požėlaitė ruošia sustambinto kolū
kio gyvenvietės projektą ir 1.1.

Įvairūs yra ir diplomantų kūrinių 
žanrai. Tapybos drobės ir grafikos pie
šiniai, skulptūros ir dirbiniai iš tekstilės, 
keramika. Šiais metais Vilniaus dailės 
institutas pirmą kartą išleidžia didelę 
grupę monumentaliosios tapybos meist
ru.

Juozo Banaičio dirbtuvėje galima ant 
sienų pamatyti daugybę eskizų, bylojan
čių, kad čia rimtai buvo ieškoma teisin- 
giausio kelio išspręsti pasirinktai temai. 
— Vinco Kapsuko-Mickevičiaus. portre
tui nutapyti. Ir štai mes matome galuti
nį eskizą. Kapsukas-Mickevičius pavaiz
duotas tribūnoje — jis sako kalbą. Dai
lininkas vykusiai perteikia jo dvasios pa
kilimą, įsitikinimų tvirtumą, tikėjimą j 
šviesią ateitį’.

Naujas turinys atjaunino ir tokį seną 
žanrą, kaip vitražas. Kai kurie absolven- 

• tai pasiekė šiame žanre didelio meistriš
kumo. Jubiliejinėje taikomojo meno pa
rodoje didelio pasisekimo turėjo Adolfo 
Keimerio darbas. Dabar dailininkas 
ruošia rašytojo-bolševiko Petro Cvirkos 
paveikslą.. Jo skyriaus draugas Kazys 
Morkūnas su susijaudinimu ir kūrybi
niu pakilimu kuria J. V. Stalino portre
tu . .

Praeis kiek laiko, ir 47 absolventai ap
leis Vilniaus dailės instituto sienas. 
Jiems atsiskleidžia platūs galimumai 
toliau tobulintis, kurti meno kūrinius, 
apdainuojančius stalininės epochos gra
žumą ir didingumą. Socialistinis lietu
vių menas gaus prideramą papildymą.

ŽINIOS Iš
“Baltosios anglys”— 
kolūkių hidroelektrinėms

TELŠIAI, bal. 24 d.—šių 
metų pradžioje buvo per
duota eksploatacijon Luo
kės tarpkolūkinė jėgainė 
ant Virvytės upės (Telšių 
rajone).

Šiais metais kaimo elek
trifikacija įgaus dar pla
tesnį pobūdį . Nevėžio pa
krantėje, ties įtekančia 
Kruostos upe, prasidėjo di
delio pajėgumo tarpkolūki-

LIETUVOS
F

nes jėgainės statyba. Elek
trinė teiks šviesą septy
niems kolūkiams.

Dar didesnio pajėgumo 
jėgainės šiais metais * bus 
statomos prie Varduvos 
upės, Renavoje (Sedos ra
jonas) ir prie Strėvos upės 
Žiežmarių rajone.

Tęsiamos kolūkinių hidro
elektrinių statybos “Šaltuo
nos” kolūkyje (Skaudvilės 
rajonas), “Šešupės” žemės 
ūkio artelėje .(Marijampo-

Lietuviškojo peizažo 
kūrė]as

Maskvoje, TSRS Tapybinių dailininkų 
sąjungos parodų salėje, LTSR nusipel
niusio meno veikėjo prof. Antano Žmui
dzinavičiaus 75-rių gimimo metinių ir 
50 metų kūrybinio darbo sukakties pro
ga surengta individuali dailininko dar
bų paroda.

Dail. A. Žmuidzinavičius -4 lietuviš
kojo peizažo kūrėjas, vienas iš tų seno- • 
sios kartos dailininkų, kurie savo kūry
binę veiklą glaudžiai susiejo su klasiki
nėmis - realistinėmis dailės tradicijomis, 
puoselėjo jas, tuo pačiu kovodamas prieš 
pūvantį Vakarų Europos dekadentizmą, 
spėjusį įleisti savo šaknis ir buržuazinės 
Lietuvos dailėje.

Prieš pirmąjį imperialistinį karą dail. 
Žmuidzinavičius daug keliauja, sukurda
mas visą eilę etiudų ir paveiksiu iš šiau
rės ledjūrio pakrančių.

Prof. A. Žmuidzinavičiaus kūryba; 
buržuazijos valdymo metais glaudžiai 
siejasi su kova už tvirtas realizmo pozi
cijas mūsų dailėje, su kova prieš forma
lizmą, importuojamą iš kapitalistinių 
vakarų. Iš šio laikotarpio paveikslų pa
žymėtina dinamiškas ir spalvingas pla
čių tolumų peizažas “prieš audrą,” sau
lėti giedrios nuotaikos gamtovaizdžiai— 
“Gubos,” “Drevė paežeryje,” “Neris ties 
Vilniumi.” Daug lyrizmo paveiksluose 
“Vasaros naktis ant Nemuno,” “Pilia
kalnis prietemoje,” “Birštono apylin
kės,” “Tik trys beliko,” “Ganykloje prie 
Palangos” ir kituose kūriniuose. Tiesa, 
kai kuriuose peizažuose (“Dvi pušys,” 
“žiemą prie šulinio”) autorius nukryps
ta į stilizaciją ir saldumą, tačiau šiuos 
trūkumus tam tikra dalimi atperka kū
rinio nuotaikingumas, siužetinis emo
cionalumas.

Figūrinėse kompozicijose ■ dailininkas 
išimtinai vaizduoja darbo žmogų. Tokie 
paveikslai, kaip “Piemuo,” “Siuvėja,” 
“Linų kūlimo talka” (ypatingai pastara
sis kūrinys), dar kartą įrodo dailininko 
sugebėjimą giliai pajusti Mr;' atvaizduo
ti liaudies buitines scenasf.

Plačios kūrybinės perspektyvos atsivė
rė dailininkui, atkūrus Lietuvoje tarybi
nę santvarką. Prof. A. Žmuidzinavičius 
dėsto' aukštosiose dailės mokyklose; tary
binė vyriausybė, įvertindama įžymius

Vakar ir Šiandien
Dar vakar kilo mano viltys, 
Kaip veversėlis į dausas, 

' Gėlelių varsos ėmė piltis 
Jmdamos- rytmečio rasas.
/

Šiandien dausą sugiedojusią
Staiga užslinko debesys, 
Ugnelę mane kerėjusią 
Rodos nublokš Jr užgesys. - 

r-~
Pavasarį man atėjusį
Į mano širdį, į jausmus, 
Tiek laimės man pasėjusį 
Teikiantį viltį ir džiaugsmus.

\

Staiga šalna, piktai įkando 
Ir gaubė jį kieti ledai, 
Dėl to ir širdis nusigando 
Ją žeidė bevilčiai aidai.

, Sudarkė giedriąją mėlynę
O gėles mano įstabias 
Sužlugdė, pavertė į plynę 
Į drumzlino sriauto grabes.
Taip tai gėlyną suniokojo 
Nesitikėta staigmena, 
Vien kančios išsišakojo:
Sutemusi tapo diena.
... Kai spėkas savo vėl subursiu: 
Mano jausmai atsigaivys ...
Bet ar gėlyną vėl atkursiu? 
Ar dausos man prasiblaivys?!

A. Dagilis.

lės rajonas) ir kitur.
Įrengimai kolūkinėms jė

gainėms — turbinos, gene
ratoriai — gaunami iš bro
liškųjų respublikų.

Šypsenos
Papildytas katekizmas «
Kalėdodamas kunigas

klausia berniuko:
“ Pasakyk, Petruk, keli

yra dievai?”
“Trys — dievas tėvas, die

vas sūnus ir dievas dvasia 

dailininko nuopelnus ugdant lietuvių 
tautinę kultūrą ir realistinį meną, 1946 
m. suteikia jam LTSR nusipelniusio me
no veikėjo vardą.

Su būdinga jam kūrybine energija 
prof. A. Žmuidzinavičius įsijungia į ta
rybinio gyvenimo statybą. Nuo 1945 m. 
prof. A. Žmuidzinavičius — nuolatinis 
Visisąjunginių dailės parodų dalyvis. 
Tokie šio laikotarpio paveikslai, kaip' 
“Vaikai grįžta iš mokyklos,” “Išplaukė į 
marias,” “Sėjėjai,” “Miškas valstybei” 
— kupini veržlumo ir džiaugsmo. Pas
kutinieji jo darbai — ‘Baltijos pirami
dė,” “Šienas valstybei,” “Į naktinę žve
jybą.” “Pramonė atstatoma” liudija, kad 
prof. A. Žmuidzinavičius, sulaukęs gar
bingo 75-rių metų amžiaus, savo kūry
boje pasiliko jaunas, šviežias, meistriškai 
apv'aldantis socialistinio realizmo meto
dą. Jo kūriniai eksponuojami šalies mu
ziejuose, o paveikslas “Nemuno žiotys” . 
atrinktas į Visasąjunginę dailės parodą 
Maskvoje.

1951 m. gruodžio mėnesį TSRS Daili
ninkų sąjungos organizacinis komitetas, 
pagerbdamas prof. Žmuidzinavičiaus 50 
metų kūrybinio darbo jubiliejų, atidarė 
Maskvoje jo individualią kūrybos paro
dą, kurioje buvo eksponuota apie 200 
darbų. Parodą aplankė tūkstančiai 
Maskvos dirbančiųjų. Darbininkai, besi
mokantis jaunimas, inžinieriai, kariai, 
kultūros ir meno darbuotojai entuziastiš
kai sveikino dailininką-jubilijatą.

“Kupinas didžiosios dvasinės šilimos 
ir džiaugsmingo pasaulio pajautimo iš
eini iš parodos, — rašė atsiliepimų kny
goje Maskvos Valstybinio universiteto 
prorektorius G. Sidorovas. — Jaukios, 
saulėtos spalvos, erdvė, šviesa, graži, tai- • 
kingoji broliškosios respublikos Lietu
vos gamta, — visa tai giliai įstringa at
mintin talentingo dailininko drg. A. 
Žmuidzinavičiaus dėka.”

Talentingojo peizažisto prof. A. Žmui
dzinavičiaus paroda mūsų didžiosios Tė
vynės sostinėje Maskvoje, — keliančios 
ir ugdančios stalininės nacionalinės po
litikos išdava. Ir pačiam jubilijatui šis 
įvykis yra tvirtas, įkvepiantis akstinas 
dirbti toliau, dirbti su dar didesne ener
gija, atkuriant drobėje naują, besikei
čiantį Tarybų Lietuvos peizažą/atran
dant tame peizaže naujų motyvų ir siu
žetų, naujų šviesos varsų ir džiaugsmo.

Dail. J. Mackonis.

Montello, Mass.

I dreamed a dream
I dreamed a dream,
A bold, attractive, inevitable dream, 
For in my dream (a dream of love) 
I saw a righteous earth,
A most ennobled earth, commendable earth, 
Dominated by the working class of people, 
Backbone of an honorable, darling, 
Unconquerable civilization.

I

And more I saw within my dream, 
(A dream of faith). I saw a world 
At peace. A contented mankind, basking 
Joyously in the sublime splendors 
Of incorruptible government,
Feasting, congenially, the healthy 
Fruits of it’s unimpeachable administration.

I

But before my dream fulfilled,
Blind elements of jealousies eclipsed it’s 
Winsome face: I saw fierce ghouls, black 

angels,
Foul adversaries besiege it’s envious charms. 
Tear at! shriek at! howl at! and 
Desperately strive .to desecrate it’s staunch 
Uprightness! Infused with a pernicious desire 
To demolish such lovely beauty!

But nevertheless the deam stood sustained, 
Unconquered! invulnerable! impregnable! 
Held aloof and approbated by a grateful, 
Enlightened humanity.

TAUTIŠKAME PARKE

Atėjo tie karščiai 
Sezono laiku, 
Įkaitintos gatvės 
Garuoja rūku. 
Alsuoja žmoneliai 
Prislėgti kaitros, 
Keliauja į laukus* 
Prie pirmos progos. /, 
Laimingi tie žmonės, .
Ką turi savus 
Vasarnamius, daržus 
Ir parkus viešus. . .
Tie parkai tarnauja “ - 
Viešiem piknikam, 
Jaunuoliam, seniesiems 
Ir jųjų-vaikams.

šiandieną nuvyksta 
Į parkus savus, 
Jei lietus nelyja 
Ir oras gražus.
Kvėpuoja pavėsyj . ...G 
Po medžio šakoms, 
Praleidžia* sau laiką 
Dienomis karštoms. 
Geriausia tai vieta — 
Visiems žinoma, 
Garsi ji nuo seno — 
Lengvai prieinama. 
Sekmadieniais laikas 
Praleisti smagu, 
Ten Tautiškam Parke 
Visuomet jauku.

Įvyksta didieji 
žmonių piknikai — 
Šiandieną dėl mūsų 
Jau tokie laikai. 
Svečiai atkeliauja 
Iš miestų kitų 
Praleisti * Čion laiką 
Tarp savo draugų. 
Sutikę sau draugus, 
Eina prie stalų, 
Vaišina, traktuoja '
Iš tų butelių.
Atgavę stiprumą a ■
Prie šalto alaus, 
Ateina prie valgių 
Užkąsti tuojaus. 

■ * t i u
♦

Ir taip bežmonęjant, 
Vis ima linksmėt;
Ateina jau laikas ; * 
Programai pradėt.
Visi tai jau žino, 
Ką reiškia tvarka, 
Ramiai užsilaiko 
žmonija visa. •.
Geriausi solistai į.

Ir grupės anų . ,
Palinksmina liaudį *
Dainavimais jų.
Visi instrumento 
Artistai geri —* 
Priduoda mums ūpo 
Jų lyra .švelni. 

‘ • f • •» 
Įvyksta ir kalbos 
Dienos klausimais, 
Pasako daug tiesos 
žodeliais trumpais.
Nors programa baigės 
To žodžio prasmėj, 
Jaunimas dar veikia 
Prakilnioj žaismėj: 
Berneliai, mergelės 
Visi jie kartu 
Sustoję į eilę 
Aplinkui ratu, 
Ir rankas sunėrę 
Jas laiko tvirtai, -
Ir dainas dainuoja, * 
Ir sukas smagiai.

Lygioje pakalnėje. 
Prie pūsiu žalių, 
Kur auga ir žydi 
Daugybė gėlių. 
Tą viską matysit 
Tam parke didžiam, 
Kur viskas įvyksta 
Gojely j žaliam.

S. B. 7

And I awoke, a sense of grandeur sweeping 
Through my soul, for I had envisioned the 
Worker’s Earth, paradised, by the 
Laboring Man, reigned King—
And I felt a smile, a happy smile traverse 

my lips,
And linger there, a long, long time.

Charles Wazalis.

šventa,” atsakė Petrukas., 
“Ne, vaikeli,. dievas yra 

vienas,” pataisė kunigas. 
“O kiek yra asmenų?”

“Septyni: Papa, Mama, 
Raulukas, .Onutė, Jėvutė, 
Danutė ir aš,” gyvai atsakė- 
Petrukas.

Jakėnų Petras

Seattle, Wash..
Nusitarė streikuoti

žuvininkų lokalas 3, turin
tis 3,000 narių, nutarė skelbti 
streiką, jeigu darbdaviai ne
pasirašys su juo kontrakto. 
Be kontrakto jie atsisako dir
bti. ' J

Lokalas 3 reikalauja nusta
tyti minimum algą ir suteikti 
įvairius darbo pagerinimus. , *

400 silkių gaudytojų jau: 
laimėjo savo reikalavimus.. 
Jie taipgi priklauso prie tos 
pačios unijos. Rep.

3 jiUfl.-LaisTe (Uberty^šeštadien., Birželio-Jun© 28> 1952
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v CHICAGOS ŽINIOS PITTSBURGH’© ŽINIOS Diskriminavimai viešose vietose New Jersey Naujienos

plieno darbi- 
ir apylinkėje 

trečia savaite

ių veikėjų sueiga geresniam 
pasiruošimui prie ‘'Progresyviu 
Partijos konvencijos liepos 4, 
5 ir 6, Chicitgoj. ,

Padaryta pranešimas, kad

kaip 3 vai.
Ordos Fish

nualinti ir

reikalinga

abelnai pa

į delegatais gali rinkti ir orga- 
t nizacijos savo vardu. Kurios 
j organizacijos tačiau neišrinko

■ delegatų, bile 10 narių susi-
■ rašę ant mandato gali rinkti 
delegatus.

Suprantama, visos PI5 gru- 
! peš, vardo klubai, privalo 
j rinkti delegatus.

V. Andrulis pranešė
. dalyvaus įžymūs artistai pil- 
: rlymui programos masinėje se-

Ragina duoti maisto 
streikieriams

Apie 80,000 
ninku Chicagoj 
streikuoja jau
Daugeliui jų reikalinga para 
ma. Plieno korporacijos nori 
nuvarginti juos, 
laužyti streiką.

Streikieriams 
maistas.

Darbininkų ir
žangiosios organizacijos ragi
namos teikti paramą maistu 
ir kitais dalykais.

Maistas galima atgabenti 
į Greek Workers Hall, 522 S. 
Halsted St. Ant trečių lubų. 
Vieta atdara nuo 11 \ 
iki 11 vai. vakaro.

Laimėjimas plieno 
ninku streiko svarbus 
darbo žmonėms, nes 
visų laimėjimas, kaip 
sulaužymas būtų visiems skau-1 ei jų jąu išrinkę 
dus smūgis.
Strupinskai išvažiuoja

visiems 
tai bus 
streiko

goj šios savaitės išvažiuoja 
Arizonon. Po to jie žada ap
lankyti ir Kaliforniją.

Strupinskai žadėjo pasidar
buoti ir “Vilniai.”
Ruošiasi prog. konvencijai

lietuvių daugelio Organizaci

72-RAS ,

Morris

Diskusuota . kaip juo dau
giau delegatų ir stebėtojų tu
rėti konvencijoj.

Visa eile lietinių organiza- 
delegatus.

Darbietis.

Baisus įvykis

Birželio 21 d., 
po pietų, Stanley 
& Poultry Market, 1820 Bea
ver Ave., įvyko eksplozija.

Kelios dienos atgal viršuje 
gyvenanti du vyrukai parsive
žė 30 galionų gasoliųo ir nulei

do į skiepą. Birželio 21 d. jie
du norėjo prisipilti gasolino į 
komis. Jiems bepilstant pasi
darė skiepe daug dujų, ku
rios nuo degančio vandeniui 
šildytuvo užsidegė ir sudarė 
didelę eksploziją.

Orda ir J. Mažeika užgirdo 
šaukiant pagalbos. Pamate, 
kad dūmai verčiasi į jardą. 
Vienas apdegęs dar galėjo iš
lipti iš skiepo ir krito ant ša
ligatvio. J. Mažeika puolės jį 
gelbėti ir degančias drapanas 
gesinti. Kitas vyrukas taipgi 
išėjęs iš skiepo krito ant šali
gatvio. Abu vyrukai smarkiai 
apdegė. Namas dūmuose. Puo
lėsi gelbėti vaiką nuo antrojo 
aukšto. Šiaip taip
Pribuvo ugniagesiai ir anibu- 
lansas. Apdegusieji buvo nu
vesti ligoninėn. J. Mažeika 
taipgi buvo nuvestas ligoni
nėn, kur jam pirštus apraišio
jo-

St. Orda dabar nelabai ge
rai .jaučiasi. Labai susinerva
vęs. Jam padaryta nemažai 
nuostolių. Ugniagesiai duris

išgelbėjo.

merikoje Bela Varga, kuris

prezidentu, apkaltino da
bartinė Vengrijos valdžią 
genocide. Jis sako, kad ge
nocidas ten pravedamas 
siunčiant žmones į privers
tino darbo stovyklas.

mačiau degantį žmogų.
Patartina būti atsargiems 

su gasolinu. Tai laimė, kad 
dujų degimas neišsiplėtė, nes 
ugnis užtroško. Mat skiepas 
buvo gerai uždarytas. Bet dū
mų buvo pilnas ir 2-ras aukš
tas. Ugniagesiai, sugadino 
daug langų.
Nepaprastas įvykis

Ant. Girdžius, apie 63 me
tų amžiaus, gyvenęs 2116 
Forbes St., dirbo A. M. Byers 
Co. per 15 metų.

Jis turėjo skaudamą koją, 
kurios daktarai negalėjo išgy
dyti, o nupiauti jis nedavė.

Dėl kojos skaudėjimo vasa
rio 15 d. jis metė darbą. Kad 
galėtų mažiau jausti skaudė
jimą ir miegoti, jis išsigerda- 
vo degtinės ir taip tęsė gyvej 
nimą, iki išėmė'iš banko pas
kutinius pinigus.

Tada jis viską priruošė, 
juodą švarką išprosino ir į šė
pą pakabino dėl laidotuvių.

Balandžio 18 d. jis atsisėdo 
ant savo lovos ir revolveriu 
nusišovė.

Jis buvo 
na, sūnus 
Chicagoje.
kusi į laidotuves.

Balandžio 22 • d. jis buvo 
palaidotas ant laisvų kapinių.

Namo savinin. Mrs. Gerutis 
kreipėsi į miesto sveikatos de- 
partmentą, kad jo layona pa
imtų, bet jie nieko nedarė.

J. Urbonas.

gyvanašlis — žmo- 
ir duktė gyvena 
Duktė buvo atvy-

Eilinis amerikietis, eidamas 
į restoraną, viešbutį, teatrą, 
krautuvę arba panašią vietą, 
nei negalvoja, kad gal jį ne
įleis. Bet teisybė, kad neku- 
rie amerikiečiai del spalvos, 
tikybos, rasės, arba tautines 
kilmės , yra sulaikomi tokiose 
vietose. Pietvakariuose, mek
sikiečiai ne visose pasilinks
minimo vietose įleidžiami. Ne
kuriu apylinkių karčiamos, 
teatrai, etc. atsisako aptar
nauti lotynus-amerikiečius. 
Nekufie kurortai šiaurėje ne
įsileidžia žydų. Ritose vietose 
amerikiečiai kitų kultūrų ir 
rasių yra. šios rūšies diskrimi
nacijos aukos.

18 valstijų šiaurėje priėmė 
įvairių civilių teisių įstatymus, 
tikslu išnaikinti diskriminaci
jas “viešose vietose’’ (įstaty
mas taip vadina restoranus, 
krautuves, teatrus, etc.) Bet 
kartais vietinė akcija yra rei
kalinga. Pereitais metais Al
buquerque, didžiausias mies
tas Naujoj Meksikoj, buvo, 
pirmutinis priimti vietinį įsta
tymą išnaikinti diskriminaci
ją. Indėnai, ispanai ir nieksi 
kiečiai žymiai prisidėjo prie 
to miesto kultūros.

72-RAS
Man teko viską matyti, 

buvau ten nuvažiavęs ir 
buvau skersai gatves, kai

nes 
jau 
pa-

draudžia 
reklamą.

Rengia
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ĮVYKS ŠEŠTADIENĮ

Birželio 28 June, 1952
Klaščiaus Clinton Park

Betts ir Maspeth Avės., Maspeth, L. L, N. Y. 
ŠOKIAMS GROS PAVIDIS ORKESTRĄ , 

Pradžia 2 vai. popiet. sutaksais $1.00

Connecticut Valstijos

3? K S & Jb £
♦ Didysis Visos Valstijos S

{vvks Sekmadieni
i '

s kolonijose samdyti fe basus vykimui

Light i louse Grove
Station 23, East Hartford, Conn.

GERA MUZIKA ŠOKIAMS
GERI VALGIAI IR (/ĖRIMA1

Kviečiame visus i ši gražų pasilinksminimą.

penkių rūšių, užvardintu atskirais var-

g re i ta i 
nosies

a remedy lor Skin irritation, 
gydo žaizdas, išbėrimus, votis, 
arba burnos nudegimą, ausų 

Kaina dėžutės $1,25.
Šita mostis yra nuo

Dešimts Mėty Sukako, Kaip Legališkai Yra Vartojamas 
z-'1 Svarbiausias Išradimas Pasaulyje.

■ k
Tai yra kėlių rūšių mestis, kuri prašalina skausmus,, užgydo žaiz

das, tik ne vėžio, sustabdo damų gėlimų, prašalina niežėjimą odos, 
gydo padės ir 11. Mestis yra 
dais ir numeriais.

No. 1. M. J. Švilpa Herb
Kvepianti mostis, stebėtinai 
"athletes” kojų nesveikumą.
Skaudėjimą ir gelbsti nuo "Hay fever.

No. 2. M. J. Švilpa Salve for External Pain 
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 foT Tooth ache and Hardening 
Gums. Yra kvepianti mostis. Sustabdo dantų skausmą ir sustiprina 
smegenis fgums). 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 jos yra varvančios ar 
ne. kaina dėžutės $2.50.

Kaiap mostą vartoti ir užsilaikyti yra nurodymas ant. dėžutes. 
Klausykite lietuvių radio nedėliomis 11:30 ryte VVKNB iš New Bri
tain, Conn. Kurio pirks už $5 varlės, tai gaus vieną dėžutę dovanų. 
Reikalauju partnerio — vyro ar moters prie biznio. Platesnes 
informacijas suteiksiu per laišką. Reikalaudami mosties siųskite če
kį arba "Money Orderį" šiuo adresu:

M. J. ŠVILPA
I’. O. Box 73, Sta. A, Hartford, Conn.

Hartforde mostis gaunama vaistinėje Park ir Hudson Sts.

Philadelphia, Pa
Čia piknikus tai sulyja, 
tai uždaro

Buvo laikai, kuomet mūsų 
dipukai didžiavosi savo “ga
lybe”, kad jie pajėgia užda
ryti jiems netinkamą pikniką. 
Bot šie meteliai jau kitokį. 

IJie čia garsina “prakilniausi 
! ir šauniausi” pikniką. Bet, 
į del neišaiškintų priežasčių, 
i už k olėtos valandų atšaukė 
1 pikniką, žadėtą pas p. Mika- 
laitį. Senesnioji lietuviai jiems 
prikaišioja: kasėt 
duobę, dabar patys

Lietuvių Muzikalia 
rengė pikniką 22 d.
Tikėjosi daugelio svečių. Bet 
netikėtai oras atšalo ir lijo 
kelias dienas. Tai piknikas

kitiems 
įdribot... 
Klubas

neįvyko.
Bot Muzikalis Klubas turi 

didelę svetainę, tai susirinkę 
ton gražiai laiką praleido’ ir 
pasilinksmino. O mūsų d. J. 
Ivanausko “Konurriikų” or
kestrą visai neskūpedama 
grojo visokiausias lietuviškas 
ii1 kitataučių puikias mcliodi- 
jas. Tarp daugelio lietuviškų, 
lenkiškų,' ukrainskų, rusiškų

meliodijų nugirdau jr ispanų 
nepasenstamą dainą Lapalomą. 
Tai dėka mūsų seniokams J. 
IvanauskuiŲ ■’"Petkuriui, Jan
ka diskui ir Šhekub s

Muzikaliam klubui reikia 
daugiau parengimų ii\ pelniiv 
gų, nes jų narių skaičius, yra 
didžiumoje iš gerokai pagyve
nusių, tad sirgimas ir mirtin
gumas, kur kas gausesnis. Klu
bo pirmininkas Juozas Balins- 
kas ir kiti Valdybos nariai la
bai susirūpinę, kad pakelti 
klubo turtą kur kas aukščiau. 
Pusmetinis susirinkimas įvyks 
liepos 16 d. Reikalinga na
riams dalyvauti.-

Piknikas, kurio nešulys— 
tai “Laisvės” - piknikas 5 d. 
liepos, čia jaučiamas didelis 
susirūpinimas, kad pripildyti 
didelį buisą, nes daugelis ža
da su mašinomis važiuoti. Aš 
pasitikiu darbščioms drau
gėms, H. Tūreikienei ir Ju
liutei Šmitienei. Jos savo pa
žadą išpildo ir suranda Lais
vės prietelius. 
pas laisviečius.

Pasimatysim
Laisvietis

TARYBŲ LIETUVOJE
AUTOTRANSPORTO 
DARBUOTOJŲ RESPU
BLIKINIS PASITARIMAS

VILNIUS, bal. 23 d. — 
Vilniuje įvyko autotrans
porto darbuotojų pasitari
mas. Vyriausios autotrans
porto valdybos viršininkas 
Brazovskis savo pranešime 
nurodė, kad automobilių 
transportas respublikoje au
ga sparčiais tempais ir ke
lis kartus viršija prieškari
nį lygį. 1951 metais page
rėjo autobusų ir taksi dar
bas. 30 procentų išaugo 
krovinių pervežimas. Ta
čiau valdybos autoūkių ir 
įmonių darbe dar yra la
bai rimtų trūkumų, dėl ku
rių 1(951 metų gamybinis 
autopervežimų planas vi
sumoje nebuvo įvykdytas. 
Išanalizavęs atskirų autoū
kių ir įmonių ■ veiklą, Bra
zovskis nubrėžė autotrans
porto darbuotojų uždavi
nius 1952 metams.

Po pranešimo įvyko dis
kusijos. Kalbėjusieji kriti
kavo Vyriausiąją auto-

transporto valdybą ir jos 
tiekimo kontorą už silpną 
pagalbą įmonėms ir autoū
kiams, blogą jų aprūpinimą 
atsarginėmis dalimis ir me
džiagomis. Griežtos kriti
kos pasitarime susilaukė 
Kauno autoremonto fabri
ko vadovai, nesugebėjusieji 
užtikrinti savalaikį ir aukš
tos kokybės automobilių 
monto atlikimą.

re-

KAUNO STUDENTAI 
MINSKO STATYBOSE

. KAUNAS, bal. 24 d. — 
Gamybinei! praktikon į' 

Minską išvyko Kauno poli
technikos instituto statybos 
fakulteto studentų . grupė. 
Studentai susipažins čia su 
statybų mechanizacija, in
dustriniais statybos meto
dais, rinks medžiagą savo 
diplominiams darbams. Pir
mosiomis dienomis Kauno 
studentai aplankė eilę sta
tybų: “ 
didžiulio 
įrengiama daugiau kaip 
šimtas butų ir kino -teatras,

l aplanke eilę 
Dinamo” stadiono, 

namo, kuriame

Šiame mieste vietinis pat
varkymas netik draudža dis
kriminavimus, bet 
d i s k r i m i n u o. j a n č i ą
Jeigu viešų įstaigų savininkai 
prasižengtų du kart per me 
tą, tų leidimai būtų atimti.

Daugelis vietinių patvarky
mų liečia rasinius ir tikybi
nius diskriminavimus, ypač 
miestuose, kur valstijų įstaty
mai neapsaugoja taip vadina
mas mažumų grupes. Bet t'j

Waterbury, Conn.
4,700 darbininkų streikuoja

■ ' '
4,700 Scovill Mfg. kompa

nijos darbininkų paskelbė 
streiką, reikalaudami pakelti 
11 centų į valandą, taipgi su
teikti daugiau įvairių .pageri
nimų.

Kompanija paskelbė užda
ranti dirbtuvę iki liepos 15 d. 
neva atostogomis. Streikie- 
riai reikalauja, kad jiems pri
gulinti atostogų mokestis bū
tų. laiku sumokėta.

Darbininkai pastatė masinį 
prie dirbtuvės pikietą, per ku
rį niekas negali pereiti. Todėl 
kompanija negali streiklau
žių į dirbtuvę įvesti.

Miesto policija nustatė, kad 
15 streikierių tegali vienoje 
pikieto eilėje būti.

Darbininkai pasiryžę kovo
ti, iki jie laimės. Rep.

susipažino su Stalino vardo 
politechnikos instituto la
boratorijomis. A. Marma

PRISIIMTIEJI ĮSIPAREI
GOJIMAI ĮVYKDYTI
PANEVĖŽYS, bal. 24 d. 

—Su žymiais gamybiniais 
laimėjimais artėjančią tarp
tautinę darbo žmonių šven
tę pasitinka Miško pramo
nės ūkio kolektyvas. Vyk
dydami savo įsipareigoji
mus, prisiimtus Gegužės 
Pirmosios garbei, įmonės 
darbininkai, meistrai ir in
žinieriniai - techniniai dar
buotojai daugiau kaip pus
antro karto viršijo š. m. 
pirmojo ketvirčio gamybos 
planą pagal visas miško 
ruošos darbų rūšis. Pada
rinės miško medžiagos miš
ko pramonės ūkio kolekty
vas davė 22 procentais dau
giau, negu nustatyta plane, 

' VI. Bodzinskas

Vadinamoji geriausiai 
parduodam o j i knygelka 
(best - seller) tai tik pa
auksuotas karstas menkam 
talentui palaidoti.

Logan P. Smith

’kie patvarkymai įvesti butų ir 
darbo reikalams. Bet ne visur 
praktika sutinka su įstaty
mais. Kartais bausmės po.’ 
mažos. Jeigu vieną kar1 ą 
žmogus yra .ąiareštuojamas, 
jau antrą karta nepateks į 
teismą,. Ypač krautuvininkai 
gali būti nemalonūs, kada 
kam nors nenori parduoti sa
vo prekių; jie pakelia kainas, 
nemandagūs ir priverčia žmo
nes ilgai laukti krautuvėse. 
Ypač negrams sunku gauti 
kambarių viešbučiuose.

New Yorko valstija šį rude
nį pravedė įstatymą, pagal 
kurį restoranai, viešbučiai, 
krautuvės, teatrai ir ligoninė* 
puola po jurisdikcija State 
Commission Against Discrimi* 
nation, — agentūra, kuri pa
sekmingai administravo 1945 
m. įstatymą, kuris uždraudė 
diskriminavimus darbuose. 
Lig ši oi senas ir retai vartoja
mas civilių teisių įstatymas 
apsidirbo su -diskriminavimo 
atsitikimais, bet dabar State 
Commission Against Discri
mination turi teisę tyrinėti 
diskriminacijas restoranuose 

I ir panašiose vietose; bandyti 
Rūkingu budu byla užbaigti. 
Jeigu “hearing’s” reikalin
gas, jį nustatyti. Jis gal: iš
leisti įstatymus, reikalaujant 
prasižengėlius sustabdyti dis
kriminavimus. New Jersey, 
Connecticut, Massachusetts ir 
Rhode Island turi panašiu* įs
tatymus.

Demokratišką praktiką, ku
rią valstija ir vietiniai Įstaty
mai bando Įvesti, kiekvienas 
amerikietis turėtų pripažinti 
ir remti, nes ja šis kraštas pa
grįstas...' “jog visi žmonės yra 
sutverti lygūs.” Tik sąv? at
skirose apylinkėse amerikie
čiai gali Įgyvendinti šiuos 
principus. Ir todėl,, civilių, tei
sių organizacijos, pagirda- 
mos šitą New Yorko valstijos 
naują akciją, pabrėžia reika
lingumą pritaikyti vietinius 
patvarkymus viešoms vietoms.

Common Counc’l

CLIFFSIDE. Uoliai ir 
nuoširdžiai per daugelį me
tų veikusi vietos progresy- 
vėse organizacijose, Kazė 
Mažeikienė rengiasi aps/d 
gyventi pas savo sūnųjRU-^ 
poną Mažeiką, Jersey City.

K. Mažeikienė yra šio 
miestelio veteranė veikėja 
ir per arti 50 metų čia gy
ventoja. Draugė Mažeikie
nė paliks plačią spragą vie
tos progresyvėje veikloje.

Kai kuriuose Bergen pa
vieto <miestuos.e ♦ policistai 
reikalauja didesnių algų. 
Šiuo laiku naujas policis- 
tas pradeda tarnybą vidu
tiniai su $3,500 metine al
ga. Didesnės algos Cliff- 
sidėj, Edge watery j ir 
Hackensacke.

—o—
WILDWOOD. Guberna

torius Driscoll, kalbėdamas 
sužeistųjų karo veteranų 
konvencijoje, pareiškė:

—Jūs., paprasti piliečiai, 
nežinote, kad Marshal o 
planas ir Korėjos karas ar
tina mūsų šalyje ka t astro-* 
fa. Nuo to laiko, kai Ko*’ 
rėjoje prasidėjo karas, mes 
smaugiami aukštais tak
sais ir šalis skęsta į ne
apsakomas skolas. Federa- 
lė valdžia jau kelintu kar
tu skolinasi iš mūsų valsti
jos National Guard kari
nių reikmenų ir siunčia į 
Korėją. Kad išvengt tos 
katastrofos, mažai kas rū
pinasi bei kreipia atydą.

Taip kalba storžievis re- 
publikonas. Jei kuris dar
bininkų atstovas taip kalbė
tų, tai jis būtų užrekor- 
duotaš subvers.yviu — maiš
tininku.

Nėra tokio . daikto; kai® 
morališka arba nemoralis- 
ka knyga. ‘ Yra tik gerai 
parašytos arba blogai para
šytos knygos. >

Oscar Wilde
(Doriano Gray’o 

Paveikslas)

Biznio Telefonas
EVcrgrcen 4-9672

Mgr’s Rezidencijos
EVcrgrcen 4-1913

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

VALGIAI - DEGTINĖS - VYNAI - ALŪS
JUOZAS ZAKARAUSKAS, Manager

280 Union Avenue Brooklyn, N. Y.

KASDIEN KARŠTI PIETŪS PAS

CHARLES VIGŪNAS
284 SCHOLES STREET 

BROOKLYN, N. Y.
Taipgi puikus pasirinkimas

, LIKERIŲ, VYNO ir ALAUS
Telefonas: HYacinth 7-9677

Kai Būnate Liberty Auditorijoj • 
Žinokite, Kad Esate Netoli Nuo .

JOHN BALEŽENTIS
Patogi vieta, skanūs užkandžiai ir 

GERIAUSI LIKERIAI, VYNAS IR ALUS

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

4 pusl.-Laisvė (Liberty)-šeštadien



WORCESTER, MASS
Žinios-Žinelės

Birželio 22 d. LDS 57 kuo
pos piknikas vidutiniai pavy
ko, nors iš ryto gerokai buvo 
apsiniaukęs. oras ir apie 9 
Al. ^krapino biskį lietus, ta- 
čiaus^' vėlesnį popietį išsipa-

j didelį 128 kelią, tada paimki
I te po dešinei į pietų pusę 
! (taip iškabos rodo) ir važiuo
kite, kol davažiuosite 28 kelią.

Į Tada vėl po dešinei pasukite 
' ir davažiavę Montellos prie- 
j miestį bus tiltas po -kairei, 
j Pervažiavę tiltą vėl po deši-j 

netoli-v . , , v. ' . i nei bus Winter St. iržmonių atvažiavo. , . .
I mai Kiswick Rd. po kairei,

Komisija sako, kad keletas p. |)US pikniko vieta, 
desėtkų dol. likosi pelno. To-} 
kiu budu kuopos delegatas į ' ^en 
dešimtąjį LDS Seimą, Povilas pančių 
šiušąs pilnai galės važiuoti į I hepos. Amerikos nepiigulmy-

I bes dienoje liepos 4 bus di
džiausia iškilmė, puikiausios 
programos ir dovanų laimėji
mas.

suvažiuos keletas tūks- 
piknikauti 4-5-6 dd.

Labai tikusiai Gintarų Ra
dijo pusvalandžio vedėjai ir 
pranešėja M. Zavienė komen
tavo birž. 22 d. apie žuvusius 
drąsuolius lakūnus Darių - ir 
Girėną, kurie perlėkė Atlanto 
vandenyną iš šios šalies į Lie
tuvą skrisdami, tik Vokietijo
je1 buVo nušauti, Pomeranijos 
miškuose, todėl nepasiekę 
Lietuvos žuvo.

Kiekvieną sekmadienį užsi- 
statykite savo radijo priimtu
vą ant 1 I 9 () kilocycles 
WK OX stoties, Framingham, 
Mass., 9 vai. iki 9:30 iš ryto.

j Tai 
I vių

HARTFORD, CONN
Spaudos šventė artėja

Nejuokais vietos spaudos 
patrijotai dirba, ruošiasi prie 
metinės šventės, spaudos pik
niko. Piknikas įvyks liepos- 
July 13 d., Lietuvių Sąryšio 
Parke, Kast Hartforde.

Komisija jau 
valios ppietelių 
moterų stalo su 
siais. Kai kurie
ję atvesti šio to. Būt malonu 
matyt 
verstą 
lėmis, 
džiais, 
niais.

J metinį spaudos pikniką 
žmonės suvažiuoja pasimatyti 
ir pasimylėti. Tad reikia už
tenkamai naminio maisto tu
rėti, kad visiems tektų visko 
iki sočiai.,.

prašė
prisidėti
savais skanė-
yra pasižadė-

geros 
prie

Šilkienė turėjo nemalonumo 
su nesveikata; ji sirginėjo,

. bet dabar pasitaisė. Bet štai 
josios vyras Jurgis šilkas rim
tai susirgo. Operuotas Hart
fordo ligoninėje.

Šilkai gyvena 
priemiestyje, 92
Wethersfield, Conn. Į pagerbti

Kai dabar šeimininkas ligo-jmnkus
ninėje stengias atgauti svei- Valančių. Birželio 15 d., tari

Gražus menininkų išvažiavimas 
pagerbė veteranus menininkus

Seniai LMS 1-mos Apskri- Juknis, S. Vėžys, Stančikas, J. 
s komitetas ir Liaudies Te-'Jokubka, A. Waller, E. Stul- 

Įatro grupė buvo susitarę su-' gaitienė, M. Šmitienė, Motu- 
Hartfordo rengti išvažiavimą Indianos zienė, Juknienė, Salaveičikas 

daugiausia kalbėta 
veikimą, prie ku- 
yra prisidėję F. 
ir L. Valančius.

Piknikui gerai padirbėjo, 
kaip gaspadinčs, Julia Jusie- 
nė, Ona Sarbintienė, pagel
bėjo M. Mickienė ir J. Sen
kus. Patarnavo prie gorimų 
J. ir D. Lukai, kasioriais P. 
šiušąs ir D. G. Jusius. ūkinin
kė Paulina Grenevičienė. iš 
Spencer paaukojo skanų sūrį 
ir grietinės.

Kas link didžiojo 
spaudos pikniko

* I
Ar visi žinote, kad tradici

nis “Laisvės“ spaudos pikui-1 ( 
kas šiemet įvyksta kitoj vie 
toje, Ąne Maynard, Mass. 
vwa L. T. N. Parke, Montello, 
.wass.

Iš pripratimo kad keno 
“juodbėris“ (automobilis) ne
paklystų, žinokite, kad reikia 
važiuoti iš Worcesterio linkui 
Bostono 9 keliu iki privažiuoji

vienas iš geriausių lictu- 
programų.

LDS 57 kp. Korės.

šeimininkių stalą, už- 
skaniais sūriais, ause- 
pyragaičiais, skilan-

net ir rūkytais laši-,

---o----

Busima penki ameti nė Liet. 
Meno vakacijinė mokykla 
Olympia > Parke galės būti 
kaip istorinė, tai ne vien kad 
penktametinė, bet Nacijonalis 
menininku suvažiavitnas Įvyks 
ir, nugirdau, kad tuo metu at
sibus sutuoktuvės philadel- 

I phiečio jaunuolio su vietine 
jaunuole, bet jau jų pavardes 
sižinosite, kai mokyklon at
vyksite, kuri prasidės liepos 

kai „i

Detroit, Mich
Klaidos pataisymas

Birželio 7 d. tūpusiame 
minėjime mano mirusio tėve
lio įvyko klada. Ten buvo pa
sakyta, kad “po jo mirties jo 
duktė Margaret susilaukė dar 
vienos dukrelės’’, turėjo būti: 
susijaukė pirmos dukrelės, nes 
tai buvo pirmas mano kūdikis.

Mrs. Margaret
Boguzinskas-Matthews

pa-

— o—

Mr. ir

A

1

Indianos zienė, 
pas ‘broliukus’ ir ir kiti; 

nenuilstančius meni- apie meninį 
rio nemažai

I Mockapetris

Po visų
žoves, kurios suspėtos suso- man. 
dinti prieš susirgimą, v 
skubiai bando praaugti.

Šie draugai malonūs, 
imnūs. Jie Laisvės Choro 
riais yra ir ypatingai Ona
mėgus ir pasikepus vaidybo
je. Linkėtina Jurgiui greito 
su tvirtėjimo!
Usteriečiai svečiavosi

pri-
na-
pa-

kalbų Stulgaitis 
prinešė Mockapetriui piniginę

Nors- sekmadienį buvo idea-1 dovaną ir įteikė visų akivaiz- 
li diena važiuoti i 
nors į paežerį vėdintis, bet 
stropieji Chicagos pažangieji 
lietuviai /menininkai to nepai
sė, o sugužėjo pas savo bend-j 
ros veiklos draugus Mocka- 
petrį ir Valančių, 
jų gana gražus 
ne roselandiečių ir brighton- 
parkiečių piknikai, kurie tą

miesto kur'doje. Misevičius tuo tarpu pa
kvietė kalbėti vieną iš “kalti
ninkų“ tos iškilmės. L. Va
lančių.

Svečiai nutilo. Valančius su- 
I kaupęs jėgas tarė padėkos 
žodį ii’ nesurasdamas iš susi- 

Prigužėjo | jaudinimo žodžių tik pasakė: 
I “Tarp gerų draugų žmogus 
jautiesi turįs užtikrintą gyve
nimą.“ Toliau jis pareiškė, 
kad pilnas vilties, jog daug 
gerų draugų yra vertingiau, 
negu daug žalių dolerių. Jis 
taipgi sakė, kad smagi! dar-

“Birute” judyje

Laisvės Choro patalpose 
birželio 21 d. ■’
iš Brooklyn, N. Y., rodė lie
tuviškus judžius, “Birutė“ ir 
“Paparčio žiedas“., 'Judžio 
pamatyt susirinko neperdau- 
giausiai dėl to, kad vasaros 
laikas. Rengė LDS 79 kuopa.

Judomieji paveikslai 
mūs.

Jurgis Klimas | reiškiniai ne vieną vilioja pa
sivažinėti. Tad Richard Janu
lis ir jo motina Helena atkly-1 
do į Hartfordą pas savo se-Į 
novės laikų ir dabar tebesą- I 
mą draugę Lucy žemaitis ir 
jos vyrą Juozą. Visi jie apsi-j 
lankė pas draugus Vic. ii' Eva ! tas ir ne menininkų, bet pasi- 
Valley New Britainė. čionais žymėjusių visuomeninėje pa- 
jie ilgiau pabuvoję, pasivaiši- žangieČių veikloje, 
nę pietumis dar apla 
Ši 1 k i e n ę W e th ersf i e 1 d e.

Šiame,
‘susitikime daug ir gražiai pa-j 
sikalbėta apie praeitį ir da-

Vasaros malonus gamtos 
papuošimas laukų, pievų, gi
riose žaliuojančių medžių, 
parkuose žydinčių gėlių. Tie Į pačią dieną įvyko užmiesčiuo

se, būtų suvažiavę daugiau 
ine tik menininkų, bet ir šiaip 
I broliukų draugų ir pažįsta- i)UOįjs žmonijos labui, kuomet 
Įmų. ’ (matai, kad esi įvertintas.

Tarp suvažiavusių pagerbti, Įspūdinga buvo, kuomet 
; tuos du vyru buvo net kele- į stojosi kalbėti Mockapetris.

J Jo, jautraus menininko, širdis 
neišlaikė.'. Gautą dovaną veik 

! visą įteikė savo bendradar
biui draugui Valančiui, pa- 

[ reikšdamas: “Tai bus gydy- 
| tojui ir vaistams, kurių Leo- 

Paskuti- 
žodis buvo

įdo-
Mrs. 
susi
te va i

Birželio 10
Smith (Helen Janulytė) 
laukė sūnelio.
ir II. Janulienė didžiuojasi, 
kad “grama“.

Lin k sinus

turguje
šiuo tarpu naudingiausiomis 
kišenei yra butterfish, fluke, 
purges, shrimps, whiting. »

Serga J. Šilkas

Nelaimė viena pag;
Ankstybam pavasary j

Jų tarpe

kitą. 
Ona

3-JŲ DIENŲ DIDYSIS LAISVES
k ra AS
Liepos-July 4-tąF 5-tą ir 6-tą ddL 

Lietuvių Tautiško Namo Parke 
W inter St. ir Keswick Rd., Montello, Mass.

<-

ii-

Liuosį/hės Choras, Mor lėlio, Mass., vadovauja Al. Patsus.

Amerikos Nepriklausomybės diena, Liepos-July 4 d.,—didele švente. Ta dieną iš visų Naujosios 
Anglijos kampų suvažiuos tūkstančiai amerikoniškai patrijotingų lietuvių. Nepriklausomybes 

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

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

$300 bus išdalinta prie įžangos bilietų. Dovanos bus tokios: 1—$100, 2—$75, 3—$50, 4—$25, 
5—$15, 6—$10, 7—$10, 8—$5, 9—$5, ir 10—$5.

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

Rengia MASSACHUSETTS APSKRIČIŲ BENDRAS KOMITETAS.

kiai, Salaveičikai, Trejoniai
, . . ... Buvo taipgi nenuilstanti Makaip ir netikėtame . . _ j i■ Uiziene su savo vyru, Daude- nui taip reikalinga“.

pienė ir'visa eilė kitų. Matėsi i nis Mockapetrio 
taipgi seni menininkai ve te ra-| didelis Ačiū visiems.
nai Jasinskai, šilai, Budriai. į - j-- -- -iv,. , ., . . . Nėra žodžiu išreikšti, kaip

Vilnies personalo nariu irgi' .
eli: Prūseika, Pauliu- tas v,skas |Vyko’ tlk t,ck »a’ 
irka, Jokubka. Buvo I bma pasakyti, kad daugelis 
Vilnies“ direktorių pir- 1 menininkų ir menininkių nusi- 

Maziliauskas, di- j šluostė ašaras.
šeimininkė Blaškienė .
kitokių žmonių, km i 1 aslba'Kus llleO programa,, 
suminėti neįmanoma, j Mockapetris nusivedė svečius 

palodyti savo pastaruoju me
tu sukurtus paveikslus. Sunku 
apie tuos menininko kūrinius

nybių mums papasakojo apie 
jo pragyventas dienas. Jo po
kalbiai buvo labai mėgiami 
klausytis. Jisai visus mus 
kvietė, kad atvyktu,me pas 
juos į Worcester j pasisemti 
žinojimo apie dramą, dainas, 
šokius ir kitus 1; ui turingus da
lykus, apie kuriuos bus dėsto
ma LMS atostoginėje mokyk
loje liepos mėn.

Ištikrūj ų konektik iečiam 
vertėtų patraukti į meno mo
kyklą. Ten įvarenybių nesto- 
kuoja, o aplinka labai patogi 
ir graži. Įpusėjus meno mo
kyklai įvyks LMS konvencija. 
Ir j°j^ svarbu dalyvauti, ap
kalbėti meniniu's reikalus.

I

Helena Janulienė pasigyrė 
su džiaugsmu, kad ji jau e- 
santi “grama”.• Jos anūkas 
Richard pas ją laiko vakaci- 
jas. Mat jos duktė Helena ir 
žentas George Smith susilau
kė pirmagimio sūnelio. Kaip
sūnelio motina, taip ir tėvas 
George geram nusiteikime, 
kad šeimai padidėjant susi
laukė gražaus ir tvirto sūnaus.

Beje, S-kų Jurgis sava nau
ja mašina kai kuriuos pavėži
no. Svečių Draugas.

Pittsburgh, Pa.
Statybos darbininkams 
algos pakeltos

Naujas .vienų metų kont
raktas buvo šiomis dienomis
pasirašytas statybos darbinin
kų unijos ir Master Builders 
Association. Algos pakelia
mos nuo 20 iki 25 centų į va
landą. Taipgi pagerinama 
darbo sąlygos. Sutartis api
ma apie 8,000 darbininkų.

Statybos darbininkai pri
klauso prie Amerikos Darbo 
Federacijos. Rep.

net ir 
m in in kas 
rektorių

rių visų
Bendrai
nuoširdžiausi gerbianti Moc-

pasakius,

Pasi vaikščiojus suvažiavu- 
i sieros po “broliukų” parkutį, 
j apžiūrėjus jų tipišką paveiks- 
I lų galeriją, ir pasilsėjus me- 
Į džių pavėsiuose, apie pirmą 
valandą dienos J. Misevičius 
su pagalba drg. Juknienės 
paruošė medžių pavėsiuose 
štaiūs pietums. Pakvietė jie 
svečius prie stalų ir susėdus 
didelė menininkų šeima pra
dėjo pietauti, dalintis minti
mis, visi pakilusiu ūpu ir sma
gūs susirinkę i daiktą pasisve
čiuoti.

Lygybė. — Eikime vie
nas greta kito, rankomis! 
susikibę, o ne vienas pirma 
kito.

Shakespeare 
(Apsirikimų komedijoje.) Į

I
Tel. A V. 2-4026 &

DR. JOHN REPSHIS Š
. (REl’SYS) .. g 

LIETUVIS GYDYTOJAS |

Valandos: 2-4 ir 6-8 g 
Nedėliomis ir šventadieniais: § 

nuo 10 iki 12 ryto. «

495 Columbia Rd. p o

DORCHESTER, MASS. §

Baigus pietauti LMS I-mos 
Apskrities pirmininkas atida
rė pokilio programą tardamas 
įžanginį žodį. Jis pabrėžė tik
slą menininkų suvažiavimo 
pas “broliukus“ ir paskui iš
samioj savo kalboj iškėlė 
draugo Mockapetrio nuopel
nus, užsipelnytus per ilgų me
tų veiklą pažangaus Ameri
kos lietuvių meno labui. Ne
užmiršo Stulgaitis pabrėžti ir 
apie Valančių. Tie, kurie ma
žiau asmeniškai pažino tuos 
du vyru, daug ko patyi’ė apie 
juos iš Stulgaičio kalbos

P,o Stulgaičio kalbos iškil
mės pirmininko vietą užėmė 
nepavaduojamas chicagiečiam 
meno srityje darbuotojas J. 
Misevičius. Jis perstatė visą 
eilę kalbėtojų, kuriuos visus 
suminėti taipgi sunku.

Atatinkamas prakalbėles 
pasakė L. Prūseika, K. Bud
ins, J. Pauliukas, J. šarkiunas,

čia papasakoti.

Tik tiek galima pasakyti, 
kad paveikslas “Pirmoji Pa- 
gelba” gal bus vienas iš ge
riausių Mockapetrio kūrinių, 
l’ž šį paveikslą Mockapetris 
ir yra gavęs premiją La Porte 
paveikslų parodoje. Paveiksle 
spindi karo gaisrai, karių lie
jantis kraujas, lavonai. Pa
veikslo spalvos niūrios ir žiū
rini į jį, tarytum jauti karo 
dūmus, paraką ir šiltą nekal
ti,! žmonių kraują.

Gaila nors ir daug žmonių 
buvo susirinkę pas Mockapet- 
rį pasižiūrėti jo kūrinių, bet 
pardavė tik vieną ir gavo ke
letą užsakymų. Įsigijo Moc
kapetrio vieną iš daugelio kū
rinių S. J. Jokubka. Jis nusi
pirko'paveikslą, kuriame spin
di vargas, nedatekliai ir . ba
do bruožai. Paveikslo vardas 
“Du Paskutiniai Centai.”

S. J. Jokubką turėtų pasek
ti ir kiti mūsų menininkai ir 
Mockapetrio draugai, žmo
gaus kulturingumo žymės jo 
kambaryje ’ne brangūs baldai 
ii- gražiai dekoruotos sienos, 
bet meno kūriniai. Ypatingai 
mūsų menininkų, tokių kaip 
Mockapetrio, Baraniko, Fei- 
fei’io, Stanislovaitienės ir ki
tų. Nes jie yra mūsų Ameri
kos pažangiųjų lietuvių ne
mirštanti tapytojai. Mūsų pa
reiga juos auklėti, remti, Įsi
gyjant jų kūrinius.

J. Žaliukas

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

1113 Mt. Vernon St., Phila., Pa
Telefonas Poplar 4110
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Iš Lietuvos
NAVIGACIJA
NERIES UPE

va 1 st i j i n i s gy veliamiems 
parengė mams priežiūros valdininkas 

Stichman paskelbą 40 pastatų, 
kaipo netinkamų 
bet dar tebesamų 

. tais.

VILNIUS, bal. 23 d. - 
Atidarytas navigacijos Ne
ries upe sezonas. Pirmuoju 
iš Vilniaus, prieplaukos iš
plaukė garlaivis “Komjau
nuolis,” nuplaukęs į Ver
kius. Įgula gerai 
laivą plaukiojimui.

Lygiagrečiai vyksta pa
jų statoma eilė ištaigingų 
“Moskvičiaus” tipo garlai
vių, kurie bus prisiųsti Ta
rybų Lietuvos sostinei. Tai 
sirengimas navigacijai Ne
ries upe išplėsti. Šiuo me- 
—greitaeigiai dizeliniai lai
vai, kiek pakeistos kon
strukcijos, pritaikytos plau
kymui negiliomis Vietomis. 
Greitu laiku prasidės Ne
ries. vagos ruošimas plau
kiojimui ruožu miesto cen
tras - Vingio parkas.

ĮSPŪDŽIAI Iš kelionių 
PO KOMUNIZMO 

STATYBAS
VILNIUS, balandžio 23 d. 

— Į svečius pas Vilniaus 
universiteto studentus ir 
dėstytojus atvyko literatū
ros. ir meno darbuotojai, 
aplankę didžiųjų komuniz
mo statybų rajonus.

Savo kelionės Įspūdžiais 
pasidalino T. Tilvytis. Jis 
papasakojo apie kelionę 
Maskvos vardo kanalu, apie 
didžius pasikeitimus, kurie 
vyksta prie Žigulių kalnų, 
ties Volga. Poetas supa
žindino auditoriją su savo 
naujais eilėraščiais, apdai
nuojančiais didžiąsias stali
ninės epochos statybas.

Dailininkė L Žebenkienė 
papasakojo apie Volgos-Do- 
no kanalą. Buvo surengta 
jos kūrinių apie šį kanalą 
parodėlė. L. Butkevičius

Auto stampos byla bus 
svarstoma rugsėjo 8-tą. Pen
kios sunkvežimių firmos pa
traukė miestą teisman pastan
gose panaikinti tuos taksus.

Tikrai buvo šilta
Tas dejavimas, būk “šilta,” 

I birželio 25 ir 26 dienomis ne
buvo įsivaizdavimu. Trečia
dienis buvo šilčiausioji birže
lio 25-ta visuose žinomuose 
miesto oro šilimos rekorduose. 
Pavėsyje užregistruota 96 su 
virš laipsniai, o saulėkaitoje 
Central Parke 139 laipsniai.

Vanduo verda 212 laipsnių 
temperatūroje, o kuomet jau 
užvirtą valgį norime visai pa
mažėliu šutinti, karštį numa
žiname iki 185( laipsnių. At
rodo, nedaug tetrūko karščio 
iki galėjimo ant šaligatvių 
kiaušinius kepti.

DIENRAŠČIO LAISVES DIDYSIS

Liepos 5 July
Klaščiaus Clinton Parke

Betts ir Maspeth Avės., Maspeth, L. I. N. Y.

PIKNIKAS
Prašome išanksto prisiruošti ir pasilinksminti kartu su 

savo seniai matytais d raugais ir pažįstamais

Geo. Kazakevičiaus Orkestras gros šokiams
Pradžia 1 vai. dieną —:— Įžanga 75c

Brooklyno Aido Choras, vadovybėje Mildred Stensler, duos gražią 
dainų programą.

Laukiame svečių iš kitų kolonijų.

juani. • ... j-. . i n, ,, į,.,,«■»■.,■ !SEi -JĮ   „m į ,  asaaaa&flTgfir nrmx^^^MfT.TO’.WBaMi

NewYorto^/Zz^Ziniot
Jau 40 pastatų rado 
esant nesaugiais v

na-

Tūkstantis motery ėjo į 
UN prašyti taikos

gyvenimui, 
apgyven- 

Juose gyvena 50,060 gy
Ventoj ų. Už nesaugumą jisai 
kaltino miestinius valdininkus.

Tie pastatai, daugumoje, 
randasi New Yorko Harleme' 
ir Brooklyno Bedford-Stuyve- 
sant srityse, apgyventose bie- 
dniausiais žmonėmis, kurie 
negali-niekur kitur išeiti. Jei
gu jie ir rastų kur nors tuš
čią butą, juos, kaipo negrus 
ar portorikiečius, vienur neį
leistų, o kitur jie neišgalėtų

i išsimokėti. K
Valdininkai, žinoma, siūlo 

lengviausią būdą — iškraus
tyti juos, kad atsikratytų at- 

! sakomybės, nes laužynuose 
gali dar daugiau suspirgėti 
gaisre. Bet nepasiūlo tiems iš- 
kraustomiems kito buto.

Patys tų sričių gyventojai 
reikalauja, kad namai būtų 
taisomi, o ne gyventojai pada
romi benamiais. Jeigu savi- 

I ninkai neturi pinigų, miestas 
■ privalo tuos namus pataisyti 
j ir tas paskolas paskiau atsi
imti romiomis, sako remi ali
ninkų komitetas.

Didžio,jo New Yorko dvie
jų apskričių moterų orgapiza- 
ci.jos taikai skyriai birželio 

į 25-tą pasiuntė į Jungtines 
Į Tautas masinę delegaciją 
* prašyti taikos.

D e 1 e g a c i, j o j e, a t s t o v a u j a n - 
čioje Bronx ir Queens apskri
tis, taipgi buvo Amerikinio 
Women for Peace centro at
stovybė. Demonstracijos atsto
vės įteikė UN Nevaldinių Or
ganizacijų pirmininkui Ameri
kos moterų reikalavimus tai
kos.

Vėliau delegacijų' atstovės

Evikcijos nepataisys 
padėties mieste

Taip pareiškė New Yorko 
Rendauninkų ir Vartotojų 
Tarybos pirmininkas William 
Stanley, reikšdamas protestą 
prieš evikcijas. Jis sako, kad 
valdininkai pradėjo eiti ne 
tuo keliu, kuriuo einant būtų 
galima kas pataisyti. Kad vie
toje reikalauti laužymų savi
ninkų prisi laikyti saugumo 
nuostatų, vykdomos tūkstan
čių žmonių evikcijos.

O kas atsitinka po evikci-’ 
! jų Pavyzdžiui Stanley prime- 
i na nuotikį su namu 167 W. 
į 125th St., New Yorko Harle
me, kur 1947 metais gaisre 
žuvo 8 negrai. Tuomet val
džia areštavo ir už tas mirtis 
paskaitė kaltu negrą namo 
prižiūrėtoją. Gi savininkas, 
kaipo tas Pilotas, nusiplovė 
sau rankas. O kai viskas apti
lo, jis tą laužyną perdirbo į 
mažyčius butus ir savo pelną 

I iš remiu padidino ketverio- 
I pa i.

Stanley-Purodo, kad ulabar- 
i tiniame 'pastatų viršininko 
I Gilroy pa.simo.jime ištuštinti 
laužynus apie 240,000^ bied- 
nuomonės neteks buto, Ir ra
gina biednuomenę veikti pa- 

. tvs savęs apsaugai. 

sugrįžo į Hotel McAlpin, 
kur įvykdyta spaudos konfe
rencija. Jai vadovavo Helois 
Moorehead, American Women 
for Peace sekretorė. Konfe
rencijoje pareikšta protestas, 
kad UN sargybiniai nemanda
giai elgėsi su demonstracijos 
dalyvėmis ir kad newyorkie- 
tis policistas vieną motiną ir 
jos kūdikį net apstumdė.

Spaudos konferencijoje kal
bėjo kelių žymių moterų or
ganizacijų atstovės, vadova
vusios delegacijoms iš tų or
ganizacijų.

Baigė pradinę mokyklą
Geraldine Incas, ^Valterio 

ir Helenos Incas vyriausioji 
dukrelė, 13 metų, baigė liau
dies mokyklą birželio 13-tą. 
Sulaukus rudens, stos į vidu
rinę mokyklą (high school) 
siekt is daugiau mokslo.

Geraldine pirmuosius moks
lo ibetus lankė mokyklą Broo
klyne, km' tuomet gyveno jos 
tėvai, šeimai persikėlus gy
venti 28 Voorhis Place, 
Pompton Plains, N., J., teko ir 
dukrytėms persikelti į tenyk
šte mokyklą. Persikėlus, paty
rė, kad ten mokymas pasta
tyta^ aukščiau už Brooklyno, 
kur klasės perpildytos. Ta
čiau Geraldine gerai mokėsi, 
pasivijo ^vietinius vaikus ir 
baigė mokyklą su gerais požy
miais.

Sykiu su tėvais, savo ^anū
kės pastangom gerai mokytis 
džiaugiasi Irena Levanienė, o 
taip pat ir K. Levanas, kurie, 
kaip ir visi tėvai ir senukai, 
stengiasi visu kuo anūkėms 
pagelbėti siekimęsi mokslo.

Rep.

Norite matvti laiva?•/ , c-

Naujasis laivas United Sta
tęs bus atdaras publikai bir
želio 28-tą nuo 10 ryto iki 4 
po pietų. Įžanga $L vaikams 
50 c. Pajamos eis Keleiviams 
Pagalbos Draugijai (Trave
lers Aid Society).

Miestas galutinai sutaręs 
miestinių busų pardavimą pri- 
vatiškoms kompanijoms.

Gražioji Amerikos gyvenimo
pusės šimtmečio istorija 

Mažo miestelio kirpėjo gyvenimas 
ir kaip jis padėjo miestą ugdyti

. “JVait 7d The 
Sun Shines, Nellie”

Svarbiausiose rolėse
Jean Peters — David Wayne

Hugh, Marlowe
Scenoje

BILLY DANIELS
ledo čiuožimo trupė ir kiti

ROXY 7th Ave> ir coth

Miestas tebeparduoda specia
lių auto taksų štampas be pa
baudų. Tik pagautus vairuo

siant be štampų žada bausti.:
* * ’ <

* t

Busais atvažiuos j Laisves pikniką

st.

Iš Waterbury, Conn., iš Baltimore, Md. ir iš Philadelphia, Pa.

Būtų svarbu paskelbti, kur tose vietose, galima užsiregis
truoti važiavimui į pikniką. Norintieji važiuoti žinotų, kur 
kreiptis. *■

’ KELRODIS f LAISVAS PIKNIKĄ

Iš NEW JERSEY, pervažiavę tuneli, sekdami miesto rodykles, važiuokite 
per Williamsburg tiltą, pervažiavę tiltą laikykitės po kairei ant Broad
way, pavažiavę 2 blokus, sukite po kairei j Marcy Ave., už 2 blokų bus 
Grand St. Extension. Čia sukite po dešinei ir važiuokite Grand Streetu 
iki davažiuosite tiltuką per kanalą; pervažiavę tą tiltuką, už vieno bloko 
sukite po kairei ir vėl už vieno bloko sukite po dešinei j Grand Street ir 
važiuokite iki davažiuosite geležinkelio tiltą; čia tik išlindę per apačią 
tilto, sukite po kairei ir už 3 blokų bus Clinton Park.

Iš CONN. VALSTIJOS važiuokite per' Whitestone Bridge. Pervažiavę 
New Rochelle, atydžiai tėmykite pasisukimą po»kairei, pažymėtą LONG 
ISLAND. Čia pasisukę važiuokite vis tiesiai ir užvažiuosite ant Whitestone 
Bridge. Pervažiavę tiltą, laikykite ant Whitestone Parkway iki Northern 
Blvd. Važiuokite linkui' Manhattan iki 58th St., Woodside; sukite po kairei 
į 58th St. ir važiuokite juomi iki Maspeth Ave. Clinton Park yra ant kam
po Maspeth ir Betts Avenues. .; '

Paduokite sąvo buso draivariui žemiau išspausdintą kelrodi:
Cross Bronx Whitestone Bridge. Go down Whitestone Parkway to North

ern Boulevard toward Manhattan to 58th Street in Woodside. Turn -left 
on 58th Street and go along 58th Street in Woodside. Turn left on 58t'h 
Street and go along 58th Street to Maspeth Ave. Clinton Park is on Betts 

. and Maspeth Aves.

Batsiuvių unija prašė 
unijistui kaucijos

CIO United Shoe workers of 
America Lokalas 65-tas priė
mė rezoliuciją, kuria reika
lauja, kad Martin Young bū
tų paliuosuotas iš Ellis Island 
po kaucjja. Tasai unijų orga- 
nizuotojas ten laikomas be 
kaucijos jaw aštuntas mėnuo.

Laikymas Young belaisvėje 
be kaucijos reiškia palaiky
mą koncentracijos kempių 
Amerikoje, pareiškė unija.

Majoras paskyrė 
tyrinėtojus gaisrų

Majoras Impellitteri prane
ša, jog jis paskyrė šešis mies
to valdininkus tyrinėti gaišini 
priežastis laužynų distrikte. 
Tyrinėtojų paskyrimas yra 
vyriausias išdavas Brooklyno 
Bedford-Stuyvesant sekcijoje 
įvykusio gaisro, kuriame žu
vo 7 asmenys ir kurį seka ma
siniai liaudies protestai.

Bronx gyventojai 
gina savo namus

Bronx rendauninkų atsto
vybė buvo viena pirmųjų pi
ldote prie. City Hali praėjusį 
antradienį. Ir jos advokatas 
Sol Fisher įteikė valdinei į- 
staigai reikalavimą sustabdyti 
evikcijas iki iškraustomiems iš 
senojo buto žmonėms nebus 
paruošti atitinkami nauji bu
tai.

Reikalavime specifiškai bu
vo pažymėta, kad 250 šeimų 
Bronxe gręsia benamystė šio 
mėnesio 30-tą. Jas nori iš
kraustyti užleidimui vietos 
Forest Projektui, bet tos šei
mos negauna kito buto.

Rendauninkai taipgi reika
lavo, kad būtų vėl atida
ryti dabar jau užkaltieji bu
tai barakuose, kur buvo laiki
nai apgyvendinti veteranai.

Būrys policistų 
pašaukti tardyti

Policijos komisijonieriaus 
trečiasis pavaduotojas Dele
hanty skelbia, kad jau pasi
ruošta tardyti 34 policistus, iš
tartus už kyšius, teikime/ap- 
saugos Grosso gembleriams.

Patsai Gross būsiąs vyriau
siu prieš policistus liudytoju. 
Jeigu; juos pripažintų kaltais, 
nuteistų, jiems gręsia. atstaty
mas iš tarnybos ir praradimas 
pensijos. Tardymas prasidės 
liepos 22-rą, 100 Centre St., 

.New Yorke.

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger

Miestui nusukę aliejų
Brooklyn e ir Queens areš

tuoti Chris Mehr, Natalie 
Casiglia ir William C. Mc
Donough. Kaltina, kad jie nu
sukę miestiniams busams par
duodamo aliejau 186,000 ga
lionų, vertės $20,000.

Jie buvę išsidirbę gudrų bu- 
dą vogti, kuris, tačiau, paro
de sekretą, kuomet pradėjo 
tyrinėti. Jie prisipylę sunkve
žimius aliejaus nuvažiuodavę 
pas suokalbininką nupilti po 
2,500 ar daugiau galionų. 
Tuomet" nuvažiuodavę į busų 
garažus. Ten motorus užstaty- 
davę veikti taip, kad jie va
rydavo į tankus orą, kuris 
myterius registruodavo taip, 
kaip kad ir aliejus. Tačiau 
taip, pripiltas aliejus būdavo 
neskalsus, kilo nuožiūra, sekė 
tyrinėjimas ir areštas.

Gaisragesių viršilos 
uždarė viešbuti •

Valdinės gaisragesių įstai
gos įsaku, Brooklyne tapo už
darytas Montague viešbutis, 
59 metų, 99 kambarių pasta
tas, šiuo tarpu turėjęs 86 gy
ventojus. Uždarytas praėjusį 
pirmadienį, kaipo neapsaugo
tas nuo gaisro. Gyventojams į- 
sakyta išeiti. O kol išeis, vidu
je pastatyti 6’ gaisragesiai. 
Rendos ten kainavo po $10 iki 
$25 už kambarį per savaitę.

Viešbutis prieš metus laiko 
buvęs paskaitytas nesaugiu. 
Įsakyta įvesti viduje gaisrage- 
sybos sistemą. Bet jis to ne
įvedė ir valdžia neprispyrė tai 
įvykdyti.

Savininkas sako, kad visa 
tai būtų kainavę $40,000 ii 
kad jis neturėjo tam pinigų. 
Apart to, sako, jis, dabar už
darymas jo viešbučio nieko 
neišsprendžia. Mieste, sako, 
jis, yra tūkstančiai tokių pat 
ir dar aršesnių pastatų. Bet 
pa mirimo gaisre tų 7 asme
nų, pastatų priežiūros valdi
ninkai turėjo parodyti kokią 
nors veiklą ir kad iš tūkstan
čių tokių • pasirinko jį vieną 
kaipo “goat.”

Po žodžiu “goat” — oželis 
šiuo atveju suprantamas lyg 
ir atpirkėjas, kuris atsako už 
viso panašaus svieto visus to
kius griekelius.

, PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarkė ir pagerino savo

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

Telephone EVergreen 4-8174

Optometrists

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberiai

PRANEŠIMAS
GREAT NECK. N. Y.

Išleistuvių Banketas

Išvyksta į Floridą pastoviai 
apsigyventi Marcinkevi
čiai, seni Great Necko gy
ventojai ir veiklūs žmones. fcį 
sekmadienį, birželio-JurA 
d., Kasmočių salėje, 91 Ste
amboat Rd., 4-tą vai', po pietų 
Įvyks jų išleistuvių banketas. 
Kviečiame visus atsilankyti.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA NAMAS

CYPRESS HILL, 8 šeimų, 4 apart- 
meni ai po 3 kambarius ir 4 po 4 
kambarius, kampinis namas, 20 mo
tų kaip statytas,' pločio 35x100, ga
rage, nauji šaldytuvai ir pečiai, 
aliejum šildomas, ekstra didel kam
piniai kambariai. Įplaukų neša* 
$5,056.00 j metus Pardavimo prie
žastis — savininko liga. Šaukite: 
TA. 7-6731. (126-127)o

New Yorke slaptoji polici
ja per arti 3 valandas ka
mantinėjo uoslan atplaukusio 
danų laivo Oluf Maersk laivo 
įgulą. Sakoma, kad Schusteri 
nvftovusis revolveris buvęs 
gautas per to laivo igula.--------—> ,

Perdaug įkaites telefonu 
aparatas Brooklyne buvo su
streikavęs praėjusį trečiadie
nį. Bėgiu tų apie 2 valandų 
normaliai būdavo apie 1,000 
pašaukimų. Taigi, daug kas 
nesulaukė to tikėto pašauki
mo.

Trys ginkluoti asmenys įsi- 
briovė Į vaistų firmos viršinin
ko Blank namus Long Island 
City, apiplėšė ir visą šeimą 
paliko surištus.

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.
Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, įvairūs daikte
liai, ligohių kambariui reikmenys 

—ui griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai:

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

Tel. EV. 7-62M

Matthew A.
BUYUS

(BUYAUSKA8)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St.
Newark 5, N. J.

MAarket 2-5172

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

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

Tel. EVergreen 7-88S8

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