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KRISLAI
Helsinkiuose.
Geda!
Pasitrauksiu.
Rūpinkimės visi.

Rašo R. Mizara

| NAACP suvažiavimas kaltina: Tikslas: $10,000 Apeliacijos teismas nusprendė:

Eisenhower kaltas 
rasizmo palaikome Laisvės Fondo

Apie 2,000 žmonių, suskri- 
ctusių iš visų pasaulio kampų, 
dalyvauja Pasaulinėje Asam
blėjoje Taikai išlaikyti. r

Suvažiavimas - Asemblėja 
vyksta gražiojoje Suomijos 
sostinėje, Helsinkiuose.

Be eilinių piliečių, besisielo
jančių taikos išlaikymu, ten 
dalyvauja eilė mokslininkų, 
žymių rašytojų, profesorių ir laikymą 
valdiškų pareigūnų.

Dalyvauja Vokietijos Demo
kratinės Respublikos vice
premjeras Otto Nuschke ir Ki
nijos Liaudies Respublikos vi
ce-premjeras Kiro Mo-jo.

Dalyvauja ir Suomijos vy
riausybės atstovas.

Suvažiavimą atidarė žymu
sis francūzų mokslininkas 
prof, Frederic Joliot-Curie.

Negrų Pažangos Susivienijimas 
smerkia ir demokratų rasistus

Vajaus Eigoje Pas)

Visi amerikiečiai 
turi teisę į pasportą

iš

New York Timeso kores
pondentas Suomijoje, George 
Axelson, rašydamas apie šį 
didžiulį taikos mylėtojų sam
būrį, pažymi:

“Oficialiame delegatų sąra
še nėįja amerikiečių,” tačiau, 
jis matęs stebėtojų sąrašę 
“Mrs. Selma Hill, aktorę 
Jungtinių Valstijų.”

Kitais žodžiais, amerikiečių 
ten esama, nors jie oficialiai 
kaip delegatai nedalyvauja.

Ka tai reiškia? ♦
Ar tai rodo, kad Amerikoje 

nėra žmonių, susidomėjusių 
taikos išlaikymo reikalu, ku
rie norėjo į Helsinkius vykti?

žinoma, yra — tūkstančiai 
jų! Jei valstybės departmen- 
tas būtų leidęs, daug jų ten 
būtų nuvykę. Deja, jis nelei
do. Rašytojas Howard Fast 
visaip bandė pakliūti tan su- 
važiaviman, bet jam nedavė 
pasporto.

žmonės, kurie pasisako už 
taiką, kurie darbuojasi už tai
ką, pas mus dar vis skaitomi 
“subversyviais.”

Gėda, didžiausia gėda!

Atlantic City, N. J.—Čia 
vykstantis 26-tas metinis 
Negrų Pažangos Susivieni
jimo (NAACP) suvažiavi- 

i mas priėmė rezoliuciją, ku- 
I rioje, už rasizmo pa

smerkiama Ei- 
senhowerio valdžia ir rasis- 
tinis demokratų sparnas, 

' ypatingai diksikratai (pie
tiniai demokratai). Ypa
tingai pasmerkta valdžia ir 
demokratiniai Kongreso va
dai už priešinimąsi civili
nių teisių priedams prie 
karinės tarnybos įstatymo, 
Kaip įstatymas dabar stovi, 
karinės jėgos liktų dalinai 
segreguotos, o gal pavirstų 
“baltųjų karinėmis jėgo- • M mis.

Suvažiavime tam tikra 
komisija dabar apdirba pla
ną, kaip pabaigti rasinę se
gregacija mokyklose per 
ateinančius mokslo metus. 
Kaip yra žinoma, aukščiau
sias teismas nusprendė se- < 
gregacijos baigimą palikti! 
atskiroms valstijoms, 
mas priėmė rezoliuci- 
j ą, kurioje u ž rasizmo 
reiškia, kad rasistų valdo
mose pietinėse valstijose 
segregacijai nesimato galo. 
NAACP yra pasiryžusi ko
voti per teismus, kad ori-

ginalus aukščiausio teismo 
sprendimas (baigti segre
gaciją) būtų pravestas gy
venime.

NAACP darbo reikalų di
rektorius H. Hill savo kalbo
je išsireiškė prieš segrega
ciją ir diskriminaciją. Jis 
sake, k&d unijos, ypatingai 
Pietuose, turi užduotį švies
ti ir mokinti savo narius 
prieš rasinę segregaciją.

Bandyta nužudyti Liberijos 
prezidentą William Tubmaną

Monrovia, Liberija.—Pa- 
sikėsintojas bandė nušauti 
Liberijos prezidentą Willi- 
amą V. S. Tubmaną. Jis 
šovė į prezidentą įcaip tik 
tuo laiku, kada tas šventė 
savo perrinkimą ketvirtam 
prezidentavimo term i n u i. 
Pasikėsintojas, kaip matyti, 
nebuvo geras šovikas, nes 
pirmoji kulka nuėjo visai 
šalin. Jis tada bandė dar 

s?*kas' kartu pataikyti į Tub-
• I maną, bet kulkos tik sužei-

1 dė aplink stovinčius.
Tuo metu policijai pasi

sekė pasikėsinto ją apvaldy
ti. Klausinėjamas, jis pri
sipažino, kad jį siuntė opo
zicinė .r taip vadinama “Ti
krųjų-Whigų partija.”

Laisvei aukos, surinktos New Haven, Conn., tėvų 
pagerbimui parengime, birželio 19 d., $103.20. Per A. 
Bimbą aukojo:

Mikas Lukaitiškis ....
Antanas Zidorius ....
Alekas Klimas .........
Geo. Peleckas.............
M. Paugis ..................
V. Staugaitis .............
Anna Philipse ...........
Laisvės skaitytoja ....
W. Marcinkevičius ...
J. J. Ynamaitis ......
Steponas Baranikas ..
Antanas Purvinis ...
Dzūkas .......................
Caroline Remeitis ...
St. Thompson ...........
V. Kazlau ..................
Ant. ir Ona Kiškiūnas
Vincas Biekša ...........
Elzbieta Straznickas .
Joseph Pakutka.........

Tame pačiame parengime, per Valinčienę ir 
tienę. gauta $27.75. Aukojo:

Rokas....... ..................... ....................................
Marokienė.................. . .......................................

( Burba ..................................................................
Mockaitis ......... ....................... . .........................
Valincus ..............................................................

*

(Tąsa 2-ram pusi.)

Jungtinėse Tautose

[jorto gavimas yra teise, 
privilegija parinktiesiems

kuris iš skaitytojų turi 
knygą “Atžalos,” Laisvės iš
leist^ 1921 metais, jei toji 
knyga jam ar jai nereikalin
ga, labai prašyčiau, kad man 
ją prisiųstų.

Malajos partizanai, sakoma, 
pasirengę pradėti derybas

Kuala Lampur. — Britai 
sako, kad Malajos partiza
nai (kuriuos britai vadina 
“komuni s t i n i a i s teroris
tais”) pasirengę derėtis dėl 
paliaubų. Bet, esą, britai 
partizanų siūlymo nepri
ima.

Britų karinių jėgų Mala- 
joje vadas, generolas Geof
frey Bourne, sako, kad ko
munistinių partizanų tiks
las lieka tas pats, — iš
trenkti britus iš šalies. “Jie 
nori paliaubų, kad gauti lai
ko geresniam susimobiliza- 
vimui,” sakė jis.
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Neleido Čiango atstovui 
perdaug niekinti Kiniją

Per keletą ateinančių savai
čių, atrodo, šitų žodžių rašy
tojui teks sėsti prie linotypo, 
rašyti laikraščiui turbūt nebus 
progos.

Vieno dalyko prašau1: visi 
dėkime pastangas Laisvės fon
dui greičiau sukelti.

Medžiaginė mūsų laikraščio 
padėtis yra sunki. Tai supras
kime kiekvienas.

Vienas mūsų bendradarbis, 
aukodamas savo dešimtinę, 
priminė, daug maž taip: jei
gu aš galėjau, vykti atostogų 
ne{ į Floridą, tai būtų didžiau
sia gfcda, jei neprisidėčiau su 
auka.tajpnraščiui išaikyti.

T eisi n g a n u o m o n ė!
Kiekvienam reikia pasilsėti, 

paatostogauti, kiekvienam įdo
mu pamatyti mūsų šalies tą 
ar kitą kampą, bet labai svar-

Mechaniškos kliūtys buvo 
keliolikai minučių sustabdžiu- 
sios IRT traukinį prie Wall 
St. • /

Britai kas mėnesį užmuša 
apie 500 Kenyjos žmonių

Nairobi. — Britai oficia
liai skelbia, kad jie kas mė
nesį Kenyjoje išžudo apie 
500 žmonių, kuriuos jie va
dina “teroristais.” Kadan
gi britai anksčiau patys 
pripažino, kad negrų kai
meliuose jie, “negalėdami 
atskirti partizanus nuo ki
tų, kartais baudžia visus,” 
tai suprantama, jog jie žu
do civilinius gyventojus ly
giai kaip tuos, kurie kovo
ja prieš juos su ginklu ran
koje.

x Naujas britų karo jėgų 
vadas Kenyjoje, generolas 
Lathbury, sako, kad “padė
tis nepaprastai pagerėjo.”

San Francisco. — Ket
virtadienį Jungtinių Tautų 
jubiliejinėje sesijoje tarp 
kitų kalbėjo Čiango atsto
vas, jo užsienio reikalų mi
nistras Dr. George K. C. 
Yeh. Kaip paprastai, jis 
pačioje kalbos 
pradėjo smarkiai 
Liaudies Kiniją, 
mas ją visokiais 
jaučiais vardais,

pradžioje 
niekinti 

vadinda- 
užgaulio- 

sakyda-

dienotvarkė neapima tokių 
užsipuldinėjimų.

Čiango atstovas bandė 
kiek švelnesniu būdu tęsti 
užpuldinėjimą, bet vėl bu- 

, vo nutrauktas. Jis tada 
baigė kalbą bendromis fra
zėmis ir ramiai atsisėdo.

Svarbią kalbą tą pačią 
dieną pasakė Lenkijos už
sienio reikalų ministras Dr. 
Stanislawas Skrzeszewskis.

mas, kad ji karo provoka- jis nurodė, kad Dulleso pa- 
tore, savo žmonių pavergė- siryžimas vykti į Ženevą ir 
ja ir tt.

Bet šiuo kartu Čiango 
atstovas buvo sulaikytas. 
Pirmininkaujantis Dr. van 
Kleffens plaktuku daužy
damas stalan nutraukė ke
letą kartų čiango atstovo 
kalbą, primindamas jam, 
kad šios jubiliejinės sesijos

derėtis “iš jėgos pozicijų,” 
prieštarauja visai dabarti
nei taikos atmosferai. Jis 
sakė,* kad Nehru-Bulganino 
pareiškimas, Menono pra
nešimas iš Pekingo ir kiti 
taikos veiksniai padaro 
Dulleso nuąistatymą archa
išku, atgyvenusiu savo lai- 

1 ką. "

bu ir savo dienraštį išlaikyti!
Jei ne mūsų spauda, nieks 

net ir nežinotų, kad mūsų 
žmonės čia ar ten išvyksta 
poilsio.

Italijos prezidentas tariasi su 
įvairių partijų atstovais

Jis
Mūsų didieji piknikai—čia 

pat, New Yorke, ir Montel
lo.] — įvyks už vienos savai
tės,

Patinka man Mass, valsti
jos veikėjai, kad jie rūpestin
gai prie pikniko rengiasi.

Darykime visa, kad būtų di
delis piknikas ir čia pat pas 
mus.

Mirė Trojanovskis, buvęs 
ambasadorius šioje šalyje

Maskva.—Čia mirė Alek
sandras Trojanovskis, tary
binis diplomatas, kuris bu
vo pirmu tarybiniu amba
sadorium Amerikoje,
tas pareigas ėjo nuo 1934 
iki 1939 metų.

Trojanovskis turėjo 
70 metų amžiaus. Jis mirė 
po ilgos ir/sunkios ligos. 
Jo sūnus, kuris tėvui amba
sadoriaujant studijavo šio
je šalyje, dabar randasi su 
Molotovu San Francisce, 
kur eina vertėjo pareigas.

virš

Roma. — Italijos prezi
dentas Gronchi veda pasita
rimus su krikščionių demo
kratų, komūnistų, kairiųjų 
socialistų, neo-fašistų ir mo- 
narchistų partijų atstovais. 
Jis ieško būdo suorganizuo- Į Gronchi nori, kad į kabine-

spauda. Atsistatydinusio 
premjero Scelbos sparnas 
norėtų, kad krikdemai su
eitų j koaliciją su monar- 
chistais ir kitais dešiniai
siais, bet pats prezidentas

ti naują kabinetą, atradus 
tinkamą premjerą.

Krikščionių demokratų 
partijoje eina smarki vidu
jinė kova, sako Italijos

tą įeitų kairieji socialistai, 
o jeigu jie negalėtų įeiti, 
tai bent sudaryti kabinetą, 
kuriam jie pritartų.

Komunistų organas “Uni- Į

Teismo sprendimas buvo 
vienbalsis. Teisėjas Charles 
Fahy formulavo sprendimą, 
vyriausias teisėjas Henry 
F. Edgerton ir teisėjas Geo. 
T. Washington su juo su
tiko.

Teismo sprendimas sako, 
kad priklausymas organi
zacijai, kuri pažymėta kaip 
subversyvė, neturėtų atim
ti keliavimo teisę. Genera
linis prokuroras, sako teis
mas, tą sąrašą sudarė, kad 
juo vadovautųsi tie, kurie 
samdo ar atleidžia valdžios 
tarnautojus. Rengiant są- ‘ 
rašą, apie pasus ir keliavi
mą neužsiminta.

Valstybės departmentas 
iki šiol teigdavo, kad kelia
vimas yra ne teisė, o “pri
vilegija,” kad tą privilegiją 
(keliauti užsienin) valdžia 
gali įteikti tik parinktiems 
žmonėms, tiems, kurių ke
lionė “supuola” su geriau
siais Amerikos interesais.”

Pagal apeliacijos teismo 
sprendimą, negaunantis 
pasporto keliavimui žmo
gus galės kreiptis į teismus. 
Valstybės departmentas 
teismuose kiekvienu atsiti
kimus turės įrodyti, kodėl 
pasas neduodamas. Iki šiol 
valstybės departmento pa
sų skyriaus žodis buvo le-' 
miamas.

Apeliacijos teismas spren
dimą išnešė vieno asmens 
byloje, taip vadinamos Ne
priklausomos Socialistų 
Lygos vado Max Schacht- 
mano, kuris jau beveik tre- ‘ 
ti metai bando gauti pas- 
nortą kelionei į Europą. 
S h a c h tmano organizacija 
(trockistinė, stovinti opozi
cijoje prieš oficialius troc-

Penktadienį buvo kalba- kistus, kurie save vadina 
ma apie tai, kad Molotovoi Socialistinė Darbininkų - 
asistentai reikalauja, jog 
visi klausimai jam būtų iš 
anksto paduoti raštiškai. 
Buvo kalbų, kad kitokiomis 
sąlygomis jis interviu ne
duos. Bet laikraščiui ei
nant spaudon, negauta ofi
cialaus pranešimo, kad pro
grama būtų atšaukta.

Varšuva. — Joks svečias 
Lenkijos istorijoje nebuvo 
taip iškilmingai sutiktas 
Varšuvoje, kaip Indijos 
premjeras Nehru. Moky
klų vaikai visur jį apmėtė 
gėlėmis, Indijos vėliavos 
plevėsavo nuo ki e k v i e n o 
stiebo, didžiulės minios su
sirinko šaligatviuose, kad 
jį pasveikinti.

Washingtonas. — Apelia
cijos teismas nusprendė, 
kad kiekivenas amerikietis 
turi konstitucinę teisę gau
ti pasą keliavimui užsienin, 
kad valstybės departmento 
pasų skyrius neturi teisės 
neduoti paso asmeniui tik 
dėl to, kad jis priklauso 
kokiai nors organizacijai, 
kuri įrašyta į “subversy- 
vių” sąrašą.

Paskutiniai
pranešimai
San Francisco. — Penk

tadienį Jungtinių Tautų 
sesijoje buvo numatyta F. 
Dulleso kalba, kurioje, kaip 
laukta, jis turėjo atsakyti 
Molotovui. Vakare sesiją 
turėjo pasveikinti eks-pre- 
zidentas Trumanas.

Einant spaudon, Dulleso 
ir 'Trumano kalbų tekstai 
dar nebuvo gauti.
New Yorkes. — šeštadie

nį visos CBS radijo ir te
levizijos statys nuo 6:30 iki 
7:00 vakaro perduos Molo
tovo interviu spaudos ko
respondentams. Programa 
bus girdima visoje šalyje 
per stotis, kurios priklau
so prie CBS tinklo. Paduo
tasis laikas yra rytinių 
valstijų.

Sekmadienį ta programa 
(užrekorduota šeštadienį) 
vėl bus tranšliuojama, per 
CBS radiją nuo 10:05 iki 
10:30 vakaro, per CBS te
leviziją nuo 4:30 iki 5:00 
popiet.

Partija) randasi ant sub- 
versyvių organizacijų sąra
šo. Teismo sprendimas lie
čia visas tame sąraše 
esančias organizacijas, ko
munistines, progr e s y v e s, 
anti-karines ir tt.

Manoma, kad valdžia liks 
nepatenkinta apel i a c i j o s 
teismo sprendimu ir ape
liuos į aukščiausią teismą.

Buenos Aires. — Argenti
nos kabinetas atsistatydi
no, kad “duoti Peronui lais
vas rankas” suorganizuoti 
naują valdžią.

------------------ —,—----- ------- - 
ta” sako, kad Scelbos kabi
neto kritimas yra didelis 
Italijos žmonių laimėjimas. 
Komunistai reikalauja, kad 
būtų sudaryta valdžia, ku
rioje ir liaudis būtų atsto
vaujama.

New Yorkas. — Mokyklų 
vaikai, kurie gavo pirmus 
anti-polio skiepus, antrųjų 
negausią iki rudens.

Pittsburghas. — Plieno 
darbininkų unija atmetė U. 
S. Steel siūlymus.

ORAS NEW YORKE 
Karšta, dalinai apsiniaukę.
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HO CHI MINH
NEKLYSIME PASAKĘ, kad iš visų žymiųjų pasau

linių asmenybių kukliausias yra Ho Chi Minh, Šiaurinio 
Vietnamo Demokratinės Respublikos prezidentas.
z. . Prezidentas Ho Chi Minh vadovauja savo š'alies de
vynių asmenų delegacijai, kuri išvyko ir Šiaurės Viet
namo sostinės, Hanoi miesto, į Pekiną, o iš ten — Į 

’Maskvą.
, -- Bet ne tame čia yra dalykas. Ne apie tai mes no- 
•rime pasidalinti su skaitytojais nuomone.

Kiekvienas, sekąs pasaulinius įvykius' jų vystymąsi, 
gerai žino, kad Ho Chi Minh vadovavo Vietnamo žmo
nių karą prieš francūzus.

Karas tęsėsi per virš septynerius metus. Vietnamie
čiai patrijotai kovojo, kaip tikri didvyriai. Daug jų 
krito kovoje. Jie kovojo prieš sau nelygius: menkai gin
kluoti, jie turėjo kariauti prieš francūzus, kuriems ne
trūko ginklų, nes, be kitko, Amerika francūzus jais 
aprūpino! v •

Bet vietnamiečiai kovojo, kariavo. Jie niekad per 
tuos virš septynerius metus neprarado vilties, kad 
laimės!

Kas gi ių kovoms, jų karui vadovavo? Kas juos 
įkvėpė kariauti ir, jei reikia, mirti už savo tautos laisvę? 
Nieks daugiau, kaip Ho Chi Minh. Jis buvo vadovas. Jis 
buvo Vietnamo “Jurgis Washingtonas” ar “Leninas”— 
imkite, kaip norite. Jo balso klausė Vietnamo liaudis, 
ištroškusi laisvės, ištroškusi nepriklausomybės. Na, ir 
toji liaudis laimėjo.

Bet Ho Chi Minh niekad nesididžiavo, niekur jis 
'“perdaug garsiai7’ nekalbėjo. Jis visuomet prisilaikė di
džiulio kuklumo, būdingo tik dideliems žmonėms.

Pagaliau, vietnamiečių ryžtas, didvyriškumas pri
vertė francūzus taikytis. Praėjusiais metais įvyko Že
nevoje konferencija, kurioje francūzai pasižadėjo iŠ 
Šiaurės Vietnamo pasitraukti, paliekant 12-ką milijonų 
žmonių laisvais.

Ir.Šiaurės Vietnamo—Vietnamo Demokratinės Res
publikos — žmonės tuojau paskelbė Ho Chi Minh, savo 
mylimąjį vadovą, šalies prezidentu.

Šiaurės Vietnamo liaudis ištikimai darbuojasi, kad 
juo greitesniu laiku būtų karo paliktos žaizdos užgydy
tos, kad juo greičiau suklestėtų liaudžiai gerbūvis.

Yra visa daroma, kad būtų susitarta dėl galutinių^ 
balsavimų, kurie išspręs viso Vietnamo ateitį. Balsavi
mai, einant Ženevos sutartimi, įvyks sekamais metaisV

DABAR, kai francūzų šiaurės Vietname nebeliko, 
kai vietnamiečiai ten patys reikalus tvarkosi, patys val
dėsi, patys savo likimą vairuoja, Ho Chi Minh nutarė 
aplankyti kaimyniškąjį Pekiną ir nuoširdžiai Vietnamui 
prijaučiančią Maskvą.

Delegacija, vadovaujama Ho Chi Minh, kaip sakyta, 
jau išvyko iš Hanoi. Kaip ilgai ji bus Pekine ,nežinome. 
Kada ji pasieks Maskvą, taipgi nežinome.

Bet ar jūs, gerbiami skaitytojai, įsivaizduojate, kaip 
mielai ši delegacija, su Ho Chi Minh priešakyje, bus pa
sitikta Maskvoje?

Tiesa, Ho Chi Minh jau yra buvęs Maskvoje anks
čiau, prieš, daugelį metų. Bet jis tuomet buvo tik kaip 
vietnamietis patrijotas, ieškąs įkvėpimo ir gal pamokų 
iš Lenino ir leninistų. šiandien jis ten vyksta, kaip ša
lies valdovas—šalies, per ilgus metus buvusios francū
zų imperialistų pavergtos, bet šiandien jau alsuojančios 
laisvės oru!
. . Tiesa, Šiaurės Vietnamas, palyginti su milžiniška 
Kinija ir Tarybų Sąjunga, yra maža šalelė. Bet Pekine 
ir Maskvoje juk to mažiausiai tepaisoma. Ten viešpa
tauja tokia nuomonė: nėra mažos tautos, nėra mažos 
šalies; visos tautos yra lygios, visos tautos vertos di
džiausios pagarbos, jei jos kovoja už savo laisvę, kaip 
kovojo vietnamiečių tauta.

GAVO PERNOŠĮ!
SENATORIUS JOSEPH MtCARTHY gavo gerą 

šihūgį per nosį.
Šis gaivalas buvo įnešęs Senatan rezoliuciją, rei

kalaujančią, kad jis, Senatas, įsakytų prezidentui Ei- 
senhoweriui Ženevos konferencijoje stovėti už tai, idant

Gegužes Pirmosios demonstracijai 
Vilka visk vi e 1921 metais 

u

(Iš atsiminimų) viskas buvo užbaigta, mė- me atgal į miestą. Bet ne-
Įvyko tai Vilkaviškyje 

li921 metų balandyje.
Vienaaukščio namo pa

stogėje mes buvome ketu
riese. Lijo kaip iš kibiro, 
vanduo čiurkšlėmis tekėjo 
pro kiauras stogo lentas. 
Jau antra valanda, kai po
sėdžiavo komjaunimo ko-1 
mitetas. Darbotvarkėje vie
nas klausimas: pasirengi
mas Gegužės Pirmosios de
monstracijai.

Partijos komitetui prave- 
dus, mes turėjome pareng
ti vėliavas, lozungus ir 
transparently bei paskleis
ti lapelius, pasirengti pir
majai tikrai revoliucinei 
demonstracijai Vilakvišky- 
je.

Posėdyje buvo nutarta 
pagaminti dvi vėliavas iš 
raudono šilko: vieną—par
tinės organizaciijos su žo
džiais “Lietuvos Komunis-' 
tų aprtija” ir kitą — kom
jaunimo, kurioje išsiuvinė
ta “Lietuvos komunistinė 
jaunimo sąjunga.”

Čia pat pasiskirstėme, 
kas rinks pinigus medžia
gai, kas ją pirks, kas orga
nizuos vėliavų suuvinėjimą 
ir visa tai, atliks taip, kad
•užtikrinus visišką konspi
raciją..

Pinigus medžiagai surin
kome komjaunuolių ir dar
bo jaunimo tarpe. Kai pa
aiškėjo, kad surinktų pini
gų vis dėlto mažoka., mes 
kreipėmės į profesinę są
jungą. Baigę rinkti pini
gus, pasiuntėm žmogų pirk
ti raudonos medžiagos ,į
Marijampolę, nes vietoje 
pirkdami galėjome sukelti 
įtarimą.

Sunkiausia buvo surasti 
vietą vėliavoms siūti. Pas 
komjaunuolius pavojinga: 
žvalgybininkai uost i n ė j a. 
Tiesa, jie dar nelabai pa
tyrę, bet ir mes nestiprūs
konspiracijoje, juk mūsų 
komjaunimo kuopelės gy
vuoja tik pįrmi metai. Ta- 
čiąu^niekas neabejojo, kad 
vieta atsiras, ir ji atsirado. 

\ Skersgatvyje beveik už 
miesto buvo siuvykla. Jo-
je dirbo komjaunuolė ir 
dvi jos draugės. Komjau
nuolei ir buvo pavesta vie
na vėliava. Susitarusi su 
.draugėmis, ji atsinešė į 
dirbtuvę raudono šilko ga-
balą ir juokdamasi pareiš
kė šeimininkei:

— Šiandien mes pačios 
sau siūsime, — ir paklojo 
du metrus šilko, kuris žė
rėjo pavasario saulės spin
duliuose.

Šeimininkė iš karto išba
lo, negalėdama žodžio iš- 

į tarti. Reikia pasakyti,'kad 
ji visada dėjosi esanti “pa
žangi”: ėmė knygas iš pro
fesinės sąjungos klubo-bi- 
bliotekos, lankėsi mūsų.me-
nines saviveiklos spekta
kliuose, pirkdama bran
giausius bilietus, pabrėžda
ma, kad ji supranta, ko
kiam reikalui skiriami šie 
pinigai. Ji net sakydavo, 
kad ir merginas - darbinin
kes laikanti vien iš gailes
čio ...

Bet viena—pirkti bilietą į 
meninės saviveiklos pasiro
dymą, o kas kita — ši akis 
deginanti raudona medžia
ga. Ji nežinojo, ko griebtis.

—Nieko,—neleisdama jai
liaudiškų demokratijų šaliių valdžios būtų nuverstos, 
kad ten būtų grąžintas fašizmas.
I . Na, ir ką gi! Nelaimėjęs senatiniame užsienio rei
kalų komitete, McCarthy ėjo tiesiog į Senatą (“ant 
flioro”) reikalauti, kad jo rezoliucija būtų priimta.

Iš viso teatsirado tik trys senatoriai, kurie už Mc- 
-Carthy’o kvailą dalyką pasisakė.

Tūli senatoriai dabar tiesiog sako: McCarthy dar 
’ kartą gavo per nosį!

atitoktu pasakė komjau
nuolė, — mes veikiai viską 
atliksim ir išnešim.

Mintis, kad “šitai” tuo
jau bus išnešta, atgaivino 
šeimininkę. Nerasdama ki
tos išeities, ji dėjosi pade
danti darbininkėms grei
čiau atlikti jų darbą ir, kai

gindama nusišypsoti, tarė:
—Dabar nesakysite, kad 

aš išnaudotoja. Aš net at
leidžiu jus šiandien trimis 
valandomis anksčiau...

Merginos nusišypsojo. 
Jos suprato, kad šeiminin
kei rūpi kuo greičiausiai 
jomis nusikratyti.

Antrąją vėliavą ir lozun
gus sunkiau vyko tvarkyti. 
Antrame aukšte, nedidelia
me su atskiru įėjimu kam- 
brėlyje gyveno jaunas dar
bininkas, šepečių dirbėjas. 
Kartą pavakare pas jį atė
jo pažįstama mergina. Tai 
buvo linksma, gyva kom
jaunuolė. Ji pažino šį dar
bininką kaip ir daugelį kitų 
jaunuolių, bet niekad pas jį 
neužeidavo, todėl kalba jų 
nesimezgė. Laikas bėgo, ir 
ji, netekusi kantrybės, stai
ga išdrožė:

—Aš šiandien vakare at
eisiu pas jus su drauge... 
Yra reikalas. Sutinkate?

—žinoma, žinoma, pra
šau,—supratęs reikalą, su
judo šeimininkas. — Aš ga
liu išeiti, jei reikia.

—Ne, nereikia, Jūs bū
tinai pasilikite, tik nieko 
pašalinio neleiskite. Sutar
ta?

Sutarta!
Ir pas šį darbininką mer

ginos - komjaunuolės vaka
rais ir naktimis* sėkmingai 
atliko joms pavestą darbą.

Gegužės Pirmosios išva
karėse mieste buvo nera
mu.

Žvalgyba nežinojo, ko 
griebtis, kur ieškoti. Ji jau
tė, kad komunistai rengia 
didelę demonstraciją, . ir 
mėgino ją sutrukdyti.

Gatvėse patruliavo karei-' 
viai, raitoji ..policija jodinė
jo po miestą ir užmiestyje. 
Visur landžiojo sekliai...

Bet visos jų pastangos 
veltui;

Iš Kauno jau buvo gauti 
lapeliai, skirti Gegužės Pir
majai. Be to, vietoje šapi- 
rografu buvo išspausdinti 
šimtai nedidelių lozungų— 
“Visi į Gegužės Pirmosios 
.demonstraciją.” Vakare vi
si komunistai ir komjau
nuoliai, komiteto nariai, 
prisikimšę kišenes lapelių, 
poromis išsivaikščiojo po 
visus miesto rajonus, į už
miestį, į dvarus, kur gy
vena kumečiai. Be to, ra
ginimus prisidėti prie de
monstracijos reikėjo išmė
tyti visuose keliuose, nes 
kitą dieną buvo sekmadie
nis, ir iš kaimų daugybė 
žmonių trauks į miestą.

Man ir komjaunuoliui 
Edvardui buvo pavesta iš
mėtyti lapelius kareivinėse, 
kur stovėjo pulkas.

Edvardas buvo stalius. 
Jis neseniai dirbo kareivi
nių patalpose ii'H žinojo ten 
visus įėjimus ir^išėjimus.

Kareivinės buvo už mies
to, ir mes išėjome tokiu 
laiku, kad galėtume grįžti 
ligi draudžiamo vaikščioti 
laiko.

Mudu su Edvardu atski
romis gatvėmis išėjome iš 
miesto ir greitai susitikome 
sutartoje vietoje.

Buvo tamsi, debesuota 
naktis. Tyla spengė ausy
se! Kažkur turėjo būti sar
gybinis, bet jo negirdėt ir 
nematyt. Atsargiai sėli
name tarp senų medžių, 
kiekvieną, kartą įsiklausy
dami: labai nesinori šian
dien įkliūti, pačiose išvaka
rėse....

Taip mes prislinkome 
prie vieno pastato, prie ki
to. Visur išmėtėme lape
lius.

i Ištuštinę kišenes, pasuko-

spėjome pasiekti plentą, kai 
pasigirdo arklių kanopų 
bildesys: policija, tuoj kilo 
mintis, ir mes pasileidome 
į laukus. Aš patraukiau 
Edvardą už rankovės, su
kuždėjau “greičiau gulkis” 
ir išsitiesiau vagoje, prisi
glaudęs prie žemės.

Vėjo gūsis pabėrė daž
ną kanopų tapsėjimą. Spar
tindami greitį, raiteliai nu
jojo miesto link. Mudu 
lengvai atsidusome.

Spėliodami nustatėme lai
ką (laikrodžio nė vienas ne
turėjome). Atrodė, jog 
jau prasidėjo draudžiama
sis nakties laikas. Vadina
si, į miestą plęntu eiti ne
begalime. Lipdami per tvo- 
ras, kiemais, skersgatviais 
pasiekėm namus purvini 
nuo galvos iki kojų, privar
gę, bet džiūgaudami, kad 
įvykdėme uždavinį.

Naktis praėjo puikiai: 
visi savo vietose, nė vienas 
neįkliuvo. • • • • • •

Išaušo saulėtas Gegužės 
Pirmosios rytas. Danguje 
nė debesėlio.

Apie 10 valandą į profe
sinių sąjungų internaciona
linį klubą pradėjo rinktis 
darbininkai ir bernai iš ar
timesnių dvarų ir kaimų. 
Rinkosi ne vien klube: 
miesto viduryje yra tur
gaus aikštė, ir joje pilna 
šventiškai pasipuošusių 
žmonių. Jų tarpe yra ir ka- 
reMur-^Sekliai stebėjo šį 
neįprastą'jųdėjimą, bet nie
ko negalėjo daryti: negi už
drausi žmonėms pasivaikš
čioti sekmadieniais..

Kai klube žmonių buvo 
sausakimša, atsirado poli
cininkai ir pareikalavo išsi

skirstyti ir uždaryti klubą, 
i bet jų niekas neklausė. Po 
trumpo susirėmimo polici
ninkai išėjo.

Artėjo-12 valanda — de
monstracijos pradžios lai
kas.

Netoli klubo, kiemuose, 
gerai pasislėpę nuo seklių, 
stovėjo komjaunuoliai su 
vėliavomis ir transparan
tais. Jie lauke i signalo.

Lygiai 12 valandą žmonių 
masė pasijudino iš klubo. 
Dabar policija, priešingai, 
norėjo sulaikyti visus klu
be, bet veltui: bernai, sti
prūs vyrai vienu spyriu 
atidarė duris, ir visa masė 
užtvindė gatvę.

Priekyje žygiavo žemes, 
ūkio darbininkų profesinės 
sąjungos vadovas, mažas, 
liesutis, bet bernų mylimas, 
užgrūdintas revoliucinėse 
kovose draugas Kazys Ma
tulaitis, pramintas “Pyp
ke.” Greta jo — darbinin
kai, bernai, valstiečiai. Pa
gal’signalą pasirodė kom
jaunuoliai su vėliavomis, 
kurių vieną—su įrašu auk
sinėmis raidėmis “LKP” — 
perdavė Matulaičiui. Kitą 
vėliavą — su įrašu “LKJS” 
—nešė komjaunuolis, eida
mas greta Matulaičio.

Demonstracija pradėjo 
žygiuoti nuo klubo per til
tą j turgaus aikštę. Prie 
jos prisijungdavo vis. nau
ji ir nauji žmonės: darbi
ninkai, saldainių fabriko 
darbininkės, atvykę iš kai
mui valstiečiai ir netgi ke
liolika kareivių. Darėsi vis 
gausesnė žmonių masė. 
Raudonos vėliavos plevėsa
vo vėjuje ir, saulės spindu
lių užlietos,- jose žėrėjo au
ksinės raidės.

Kažkur užpakalinėse eilė
se pasigirdo pirmi netvirti 
kovinės dainos garsai: 
“Drąsiai, draugai, koja ko

jon!” Greit balsai susti
prėjo, prie jų prisidėjo vis 
nauji ir nauji, ir daina su
skambėjo garsiai ir galin
gai. "

Kai eisena priėjo aikštės 
vidurį — pasirodė raitoji 
policija. Policininkai lėkė 
prie vėliavų, norėdami su
trempti jas nešančius. K. 
Matulaitis perdavė vėliavą 
kitam ir, pakeltas ant dar
bininkų pečių, pradėjo kal
bėti... Bet čia per eiles 
nuskambėjo žodžiai: eska
dronas atjojo... ulonai.

Iš kareivinių pusės artė
jo eskadronas kareivių su 
karininku priešakyje. Pa
joję jęs į priekį, karininkas 
priartėjo prie demonstran
tų ir suriko:

—Nedelsiant išsiskirsty
ti !

Bet niekas nesijudino iš 
vietos. Pasigirdo šauks
mai:

—Šalin budelius! Tegy
vuoja Gegužės Pirmoji!

Karininkas pakartojo:
—Išsiskirstyti, šausim!
Demonstracija ir vėl ne

judėjo.

Karininkas sukomanda
vo :

Išvaikyti!
Ulonai, ištraukę kardus iš- 

makščįu, šoko į minią. w Pa- 
sigirdoMskiri šūviai, ar
kliai mindė demonstrantus, 
ulonai juos mušė kuo beį
manydami. Žmonės blaškė
si į visas puses, kai kas mė
tė akmenis į ulonus... Ke
letas ulonų vijosi vėliavi
ninkus, bet jie, nuplėšę vė
liavas nuo kotų, perdavinė- 
jo jas vienas kitam, ir vė
liavos dingo...
. Suirutė truko tol, kol 
aikštė liko tuščia. Policija 
suėmė keletą demonstrant- 

tų, kurių tarpe buvo su
žeistu.

... Ir vis dėlto tai buvo 
mūsų didi pergalė!

- E. Bilevičius

San Francisco. — Vaka
rinio pakraščio jūrininku" 
unijos vadas Hugh Bryšo
nas paleistas po užstatu. 
Teisėjas anksčiau iš jo rei
kalavo $50,000 užstato, bet 
aukštesnis teismas sųpiazi- 
no sumą į $20,000. *

> •

Laisves fondo vajaus eigoje
(Tąsa iš pirmo pusi.)

Tamsonas ................................  1.00
Žilinskas ...............................................  1.00
Valley .................................................  1.00
Šilkai ......................................      1.00
Maleriene ............................................................ 1.00
Strižauskas ........................................................ 1.00
Miller .............................................................  L00
Seiadonis ............................................................ 1.00
Vaitkevičienė ...............................................  1.00
Giraitienė ............................................................ 1.00
Valinchus’M......................................................... 1.00
Smulkių . . .................. . .......... ............................ 75
Žemaitienė........................................................  .5(f
Japson .................. !.................................................. 50

H., Tamašauskiene, Hingham, Mass., prisiuntė blan-* ' / r ' 4—/ Z Z 1

ką ir, $75. Auko jo:
LLD Moterų 2 kuopos parengimo pelnas .... $34.50
J. S. (South Boston) ...................................... 25.0b

■■ Y—tė .’........\...........................................  £50
J. Mitrus ............. .................................. 5.00
Ė. Kvetkas ................................................ 2.00
St. Rainard (Dorchester) .................   1.00
J. Masteika .................................................    .» 1.00

A. Navickas, Haverhill, Mass., prisiuntė $42. Au
kojo:

. A. ir M. Kazlauskai ...................................... $110.00
B. Mizara .......................................................... 10.00
A. Navickas ....................................................    10.00
W. ir A. Račkauskai .......................................... 5.00

. P. Avens ....................     3.00
A. Zelonis .. ........................................................   3.00
Laisvės skaitytojas ............................................ 2.00

A. Apšegiene, Auburn, Me., prisiuntė $11. Aukojo:
A. Apšegiene ..................................................... $5.00
J. Wasvill ..................................................   2.09
E. Selemonas ............................... 2.00
A. Kaulakis . .•...............!....•.........   2.00

J. Yaskevičius, Worcester, Mass., prisiuntė $68. Au
kojo:

S. Raulušaitis.................................:............ $20.00
J. Skeltis .........................   10.0^
Dainininkas .......................................................  10.00
A. Pilly .................................................   10.00
P. Sadauskas ....:................................................ 5.00
Ausejienė  .................................. 4.................. 5.00
Laisvės patriotas (ir vėl) .................................. 3.00
F. Jucius ...........................................    2.00 ■
J. Raulinaitis ..........  2.00
F. Bukatik ........................................................... 1.00

Nuo atskirų asmenų gauta sekamai: 
Nuo draugių-draugų (per S. Penkauską),

Lawrence, Mass.........................................  $22.00
Mažas Mikutis, Detroit, Mich........................... 10.00
M. Motejunas, East Coulee, Canada ............... 6.00
Jonas Venckus, Chicago, Ill............................. 5.00
J. Klim, Detroit, Mich.........................................  5.00
A. Kavaliauskas, Lawrence, Mass......................... 5.00
J. Vanagas, Albertson, L. 1...................................3.00
Alice Tamm, Brooklyn, N. Y.................................3.00
J. Aukštikalnis,, Gardner, Mass............................. 2.00
P. Kukonis, Brooklyn, .N. Y. .........  2.00
Anna Žiurinskas, Brooklyn, N. Y...................... 1.00

Iš anksčiau gauta $7,457.92. Dabar įplaukė $39jjl95. 
Viso gauta $7,848.87. Dar reikia $2,151.13.

Širdingai ačiū visiems už aukas ir už pasidarbavimą 
rinkime. Laisvės Administracija
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Lietuvos kritikai apie R. Mizaros knygas
Lietuvoje, kaip žinia, šiemet buvo at

spausdintos dvi Rojaus Mizaros knygos, 
“Povilas Jurka” ir “Mortos Vilkienės 
divorsas.” Jos išėjo iš spaudos apie tą 
patį laiką ir tos šalies spaudoje apie jas 
buvo plačiai rašyta.

Trumpiau rašė iliustruotas žurnalas 
“Švyturys”, bet savaitraštis “Literatū
ra ir Menas” (iš balandžio mėn. 16 d.) 
išspausdino ilgą Antano Vaivutsko 
straipsnį, kuriame buvo įdėtos ir abiejų 
knygų nuotraukos (paveikslai).

A. Vaivutsko straipsnis buvo apžval-' 
ginis, ne kritikinis; juo rašytojas supa
žindino skaitančiųjų Lietuvos visuome
nę' su rašytojo R. Mizaros paminėtais 
dviem veikalais, su jų turiniu.

Vienas žymiųjų ,Lietuvos literatūros 
kritikų, 1). Rodą, pasisakė apie Miza
ros išleistas Lietuvoje, knygas- vilniškė
je “Tiesoje” (š. m. gegužės 15 d.), mi
nint rašytojo 60-tąjį gimtadienį...

“Mortos Vilkienės diverse” D. Rodą 
suranda:

“Romane tipiškai ir labai ryškiai pavai
zduota bei demaskuota buožės Tado Vilko 
psichologija. Tai — vienas iš gyviausių 
lietuviškos buožės paveikslų...”

tuvos buržuazija norėjo kitokio Amerikos 
pavaizdavimo.

“R. Mizarai duris į gimtojo krašto skai
tytojų širdis, kurias ilgiems metams buvo 
užtrenkusios buržuazinės leidyklos, atvėrė 
mūsų tarybinės grožinės literatūros leidyk
la. Galima tikėti, kad mūsų skaitytojai 
bus supažindinti ir su kitais geriausiais 
šio pažangaus Amerikos lietuvių rašytojo 
kūriniais...”

Straipsnio autorius toliau pažymi, kad 
“Dzūkijos smėlynuose, gausioje Mizarų 
šeimoje gimė busimasis rašytojas, ir iki 
18 metų dirbo visokį darbą, koks tik pa
sitaikė vargingo dzūko vaikui...”

Toliau straipsnio autorius primena, 
kai R. Mizara Amerikoje susipažino su 
Vincu Kapsuku-Mickevičium, kuris ra- 
ginb jį kurti grožinę literatūrą. Prime
na ir tai, kad rašytojas Mizara kadaise, 
būdamas Miko Petrausko mokiniu, ak
tyviai dalyvavo Amerikos lietuvių pa
rengimuose, dainuodamas, o vėliau bu
vo įstojęs New Yorko Metropolitan Ope- 
ron (choristu). “Ir vis dėl to meilė 
spaudai, organizacinei veiklai nugali,” 
nes, sako J. Šimkus, Mizara, dainavimą 
palikęs, stojo dirbti “Laisvės” redakci- 
jon ir įsitraukė aktyviai į lietuvių dar
bininkų judėjimą, taipgi ėmėsi plunks
nos ir kūrė grožinę literatūrą.

J. Šimkaus nuomone (ji labai teisin
ga):

“Sunkus ir materialiniu požiūriu nedė
kingas' darbas pažangiuose Amerikos laik
raščiuose. Ten redaktorius dažnai turi ne 
tik pats per dieną prirašyti ištisą laikraš
čio puslapį, bet ir pats jį surinkti, sulau
žyti. Pats redaktorius turi rūpintis laik
raščio platinimu...”

Apie pirmąjį R. Mizaros romaną 
“Sliakerį” J. Šimkus šitaip pasisako:

“1929 metais pasirodė pirmasis Rojaus 
Mizaros romanas “Sliakeris,” kuriame ra
šytojas vaizduoja Amerikos lietuvių darbi
ninkų kovą su, reakcija pirmojo pasaulio 
karo metu. Teigiamasis romano herojus 
Gudelis ar tik nebus pirmasis stambaus 
lietuvių literatūros veikalo veikėjas, kovo
jąs prieš ano meto Amerikos reakciją var
dan socialistinių idealų...”

Taip, Ji Šimkus teisus! “Sliakeris” 
buvo pirmas stambesnis lietuvių kalboje 
romanas, kuriame vaizduojama lietuvių 
darbininkų\kova prieš karą ir išnaudo
jimą Amerikoje. *

Tačiau “Sliakery” yra ir silpnesnių 
pusių, kadangi tai buvo pirmas rašyto
jo R. Mizaros stambesnis veikalas.

J. Šimkus mano, kad Mizaros veika
lai turi reikšmės ir “pas mus, rašytojo 
gimtajame krašte,” vadinasi, Lietuvoje. 
Ir savo straipsnį J. Šimkus šitaip bai
gia:

“Visa tai, kas iki šiol rašytojo padary
ta, toli gražu ne paskutinis žodis. Rojus 
Mizara kupinas jėgų ir kūrybinių suma
nymų. Todėl šia šviesia gyvenimo sukak
ties proga lietuvių tarybiniai rašytojai 
linki savo mielam draugui — pažangiam 
Amerikos lietuvių rašytojui — geros svei
katos ir dar žymesnių kūrybinių laimėji
mų!”
Tenka priminti, kad visa Lietuvos 

spauda šiltai pamini R. Mizaros 60 me
tų amžiaus sukaktį.

O Lietuvos rašytojai, kaip jau buvo 
pas mus minėta, š. m. gegužės 17 dieną, 
Vilniuje suruošė specialų pobūvį R. Mi
zaros 60 amžiaus sukakčiai atžymėti,— 
pobūvį, kuriame Lietuvos Valstybinio 
teatro artistai skaitė kai kurias ištrau
kas iš rašytojo kūrinių, o Antanas Vai- 
vutskas apie R. Mizarą pasakė kalbą.

Prie viso to galima pridėti, kad rašy
tojas yra didžiai dėkingas Lietuvos ra
šytojams ir pri-eteliams už linkėjimus ir 
už visa kita. Ta pačia proga galima pri
minti, kad R. Mizara jau senokai pra
dėjo rašyti kitą romaną, bet, deja, pa
staruoju metu sušlubavo jo sveikata ir 
jis nežino, kaip greit jį galės baigti.

N.

Tyli žemė, dangus
Ir vėjelis šile,
Tik vargdienis žmogus 
Skundžias savo dalia:
— Ak, žemele brandi,
Išdainuota dainom, 
Išnešiota širdy
Ir naktim ir dienom!
Linksta mano galva 
Gelsvūnėliais kviečiais, 
Linksta mano galva 
Rūpestėliais graudžiais.
O žemelė — arti,
Tik ištiesti rankas, 
Bet ištiesęs jauti 
Šaltas dvaro lankas.
Gelsvą smėlį barsčiau, 
Nubarsčiau takučius.
Gal laimužė greičiau 
Atvažiuos į svečius?
Dvaro kalnus verčiau, 
Savo pelkes ariau
Ir dūmojau, svarsčiau: 
Bus gyventi geriau.
Gūžės mano pirkia 
Šiaudiniu stogeliu, 
Lyg ežiukas lauke 
Po lazdynu žaliu.
O pirkelėj — vaikai, 
Kaip kregždžiukai lizde. 
Užkamšyti langai,
Ir “tamsu kaip karste...

Tačiau, kritikas parodo, kad —
“Abiems romanams būdinga publicisti

kos elementų vyravimas... Galima būtų pa
minėti ir kai kuriuos romanų, ypač ‘Povilo 
Jurkos’ trūkumus: kai kur mažiau vyku
sias meninio vaizdavimo priemonės, kai 
kurių charakterių gyvumo stoka, kompo
zicinį padrikumą ir kt. Tačiau visų pirma 
norisi pasakyti tai, kad R. Mizaros roma
nai yra reikšmingi Tarybų Lietuvos skai
tytojams. šiuose kūriniuose atsispindi gi- 
lus^ humaniškumas...

“R. Mizaros romanai ‘Povilas Jurka, ir 
‘Mortos Vilkienės divorsas’ su dideliu su
sidomėjimu skaitomi respublikos skaityto
jų masių...”

Jonas Šimkus, rašytojas ir literatūros 
kritikas, o taipgi didžiulio žurnalo “Per
galė” redaktorius, parašė apie R. Miza- 
rų straipsnį š. m. gegužės 14 d. Lietu
vos Rašytojų Sąjungos orgaų^VLitera- 
tūra ir Menas.” /

Jis tai rašė ryšium su R.^Mižaros 60 
metų amžiaus sukaktimi, įvykusia ge
gužės 15 d.

“J. Šimkus savo straipsnį šitaip pra
deda:

— Ak, nejau, amžinai 
Laužys Vargas rankas?
— Amžinai, amžinai! — 
Atsiliepia kažkas. —
Atsigrįžo žmogus, 
O gi, žiūri — šalia 
Stovi Vargas baugus 
Su tuščia terbelę: 
— Pažiūrėki, aure, 
Ten, kur plušat visi — 
Ten jūs laimė — dvare, 
Užrakinta rūsy.
Jūsų lobį svirųe.
Slepia buožė gobšus, 
Uja — guja mane 
Nuo savęs pas vargšus.
Kai pūslėtas rankas 
Jūs su jungsi t stipriai, 
Tik tada išsigąs 
Jūs visi kraugeriai.
Išbėgios, išlakstys 
Jie palikę menes, 
Ir daugiau nematys 
Niekas niekas manęs...

“Kai neseniai, beveik vienu metu, mūsų 
knygynuose pasirodė du Rojaus Mizaros 
romanai, ne vienas jaunesniųjų skaitytojų 
ėmė teirautis: iš kur staiga atsirado toks
produktyvus jaunas rašytojas? Ir dar 
taip gerai pažįstąs Amerikos gyveni
mą! šis nekaltas klausimas sukels ma
lonią ir draugišką šypseną gyvenimo jau 
stipriai išvagotame mielo draugo Rojaus 
Mizaros veide. Koks gi jis jaunas rašyto
jas, jeigu jam rytoj sukanka 60 metų am
žiaus, o knygų lentynoje ne du, bet šešetas 
jo romanų, keletas dramos veikalų ir eilė 
publicistinių knygų, kurias jis parašė per 
kelias dešimtis metų.

Kai tarp lygių laukų 
Vargo ežios nuskęs, 
Aš nerasiu takų 
J varguolių pirkias.
Pažiūrėk — netolies 
Tyso pelkė plačiai. 
Kai šią pelkę užlies 
Gintariniai kviečiai,
Kai vakarais linguos « 
Aukso varpas švelnias, 
Tik tada šiuos laukuos 
Nesutiksi manęs. ,

“Nemaža dalis mūsų pažangiosios visuo
menės R. Mizarą pažįsta ir iš senesnių lai
kų, yra skaičiusi ne vieną jo knygą. Pa
menu, dar buržuazijos viešpatavimo lai
kais ir į mano rankas pateko Amerikos lie
tuvių išleistieji “Povilas Jurka” ir “Mor
tos Vilkienė divorsas.”

“šios knygos gerokai sudomino ir P. 
Cvirką, kuris domėjosi visais progresy
viais veikalais, vaizduojančiais Amerikos
lietuvių gyvenimą. Kiek atmenu, ta proga 
P. Cvirka kalbėjo, kad jau anksčiau jis 
skaitęs kažkieno jam iš Amerikos atsiųstą 
to paties autoriaus romaną “Sliakerį.”

“Anuo metu progresyvūs Lietuvos rašy
tąja! galvojo, kad kai kurias R. Mizaros 
k’^jgas verta išleisti ir Lietuvoje. Deja, 
Įai. padaryti buvo neįmanoma: nė viena 
leidykla nesutiko, nes knygų autorius ne-

Pažiūrėk — už langų 
Srūva upė gili, 
O virš upės bangų 
Tik maureliai žali...
Kar šią upę žmogus 
Pažabos, pakinkys, 
Ir namus, ir laukus 
Jai nušviest įsakys —
Iš pirkelių visų
Aš išeisiu tuojau, 
Nes aš Vargas esu, 
Ir šviesos aš bijau.
Cha-cha-cha! To nebus 
Niekada, niekada! — 
Tarė Vargas kraupus, 
Pasirėmęs lazda.
Visados aš lankiau 
Ir lankysiu tave. 
Knisi žemę, žmogau, 
Kol uždusi urve.
Aš galingas, saugus, 
Kas mane išvarys? —
— Lauk!—suriko žmogus, 
Atidaręs duris.

gailestingai demaskavo Amerikos biznie
rių niekšybes, vaizdavo pažangių Ameri
kos darbo įmonių gyvenimą ir kovą. Lie

—- Ko šauki? Cha-cha-cha!
Juk tu vienas esi.
Vieno vargšo ranka 
Man visai nebaisi.

Argi tu nematai, 
Kad už mano pečių 
Stovi buožė tvirtai 
Ir liepsnoja pykčiu.
Argi tu negirdi,
Kad čia pat, už manęs 
Kala ponai pikti
Tau sunkias grandines.
— Cha-cha-cha! — juk

žinai,
Kad ir aš už ponus, — __ 
Jeigu kilt mėginai,
Tai nulaušim sparnus. —
Ir suprato žmogus, 
Ko taip drąsiai šalia 
Stovi Vargas baugus 
Su tuščia terbele.
Ir išėjo žmogus
Pro pirkelės duris. 
Pasitelkęs draugus
Jis dar kartą sugrįš!
Išblaškys, ištaškys 
Jis engėjus gobšius, 
Pro duris ištrankys 
Juodo Vargo krepšius.
Žiba plieno šautuvėliai, 
Dulka visas kelias... —
Tai atjoja kareivėliai 
Iš rytų šalelės.
Ir atjojo, ir .sustojo
Prie varguolio gryčios.— 
Ir išėjo senis Vargas 
Su vienais trinyčiais.
Ir paklausė, kur jie joja 
Per pasaulį margą.
Jie atsakė, kad kovoja 
Prieš pasaulio Vargą.
— Oi, ne jums, ne jums,

sūneliai,
Vargą nugalėti
Čia, kur dirsės ir kūkaliai 
Laukuose ir klėty.
Čia, kur ežiom suvaržyti 
Šie laukai — laukeliai...
Beklūpčiojant nudažyti 
Vargdienėlių keliai...
— O mes traktoriais

plieniniais
Tas ežias išarsim
Ir kvietukais vasariniais 
Lygumas užbersim. —
Senis Vargas nusišypso:
— Ką padės, sūneliai... 
Pažiūrėkit, vos bežybso 
Tamsūs jų langeliai. —
Kur tamsu, tenai gyvena 
Vargas šimtalopis.
Užsižibinęs balaną, 
Sau vyžas belopys.—
Ką sakys — Karšinčiui 

rūpi,
O kariai jam šneka:
— Kam balanos, jeigu upė 
Jūsų kaime teka?
Reikia ją tik pakinkyti 
Ir laidus nutiesti, 
Ir žibintai nematyti 
Ims iš upės šviesti. —
Nors Karšinčiui širdį 

smelkia,
Vis dar maišo pėdas:
— Pasitrauks tada į pelkę 
Vargas naginėtas!—
— Mes ateisim, pasitelkę 
Žemkases į talką,
Ir nusausinsim tą pelkę, 
Lyg valstietis valką.
Kur siūravo, kur mauravo 
Tik maurelis juodas, 
Ten pasės valstiečiai savo 
Avižas akuotas. -—
— Pažiūrėsim! — sumur

mėjo
Vargas palei kelią 
Ir nuėjo nušlepsėjo 
Basas j pirkelę.
Vargas pyko. Vargas širdo 
Ant karių plieninių 
Ir tūnojo, kol išgirdo 
Triukšmą už langinių.—
Net akis jis išsprogdino: 
Egi, ne prieš gerą — 
Kumečiai iš kumetynų 
Kraustosi į dvarą.
Piktas Vargas, stovi var

tuos —

Ką dabar daryti: 
Visos ežios jau išartos, 
Kapčiai išardyti.
— Neberasi u pas valstietį 
Kelio nei takelio.
Gal dar liko, — Vargui 

knieti,—
Pelkė ten prie kelio? —
Žvilgt į pelkę už beržyno 
Ir staiga išbąla: 

J&dtoą dešimtys mašinų 
Kasa ten kanalą.
Grįžta Vargas į pirkelę, 
Žibina balaną,
Bet kažkas Karšinčių kelia 
Ir duris klebena:
— Visos pirkios susirinko 
J sodybą naują.
Ir pirkelė darbininko 
Šiandien iškeliauja...
Iškeliauja į' kolūkį 
Ir palieka vargą.
Na, o tu kur nori sliūkink 
Per pasaulį margą.
Eik, išeik, nugalėtas, 
Varge šimtameti, 
Eik, nuplyšęs, naginėtas 
Su krepšiu per petį.
Eik nuo vakaro lig ryto 
Šunkeliu gruoblėtu, 
Kad nei akys nematytų, 
Ausys negirdėtų.
Tegu šunes tave amsi 
Pro kiekvieną kiemą, 
Kur praeisi tu patamsy 
Vasarą ar žiemą.
Eik, drebėk, lyg vėtroj 

lapas,
Kol sutiksi mirtį, 
Teužverčia šaltas kapas 
Kietą tavo širdį.
Žvarbios darganos ir lietūs 
Lai tau kaulus plaudžia. 
Nebėra mūs žemėj vietos 
Tam, kas žmogų skriau

džia.
Žiaurūs ponai tave siuntė 
Čia, į mūsų šalį,
Prieš varguolį tave siundė 
Klusnų kaip šunelį.
Eik, išguitas, išlalėtas 
Vilktakiu pramintu, 
Kad išplautų liūtys pėdas, 
Saulė išdžiovintu. —
Kad neliktų čia nė kvapo 
Vargo naginėto,
Kad nė dilgėlės ant kapo 
Niekad nežydėtų.

* * *
Eina Vargas pro kolūki, 
Žiūri — upė dega.
Vielose vėjelis ūkia 
Ir žibintai žvaga.
Vargas traukiasi nuo 

lempų.
Vėtra ima siausti.
Nebėra mūs žemėj kampo 
Vargui prisiglausti...

*

Žmonės matė ir girdėję, 
Kaip gobšus, benamis 
Vargas ėjo ir išėjo 
Iš Tarybų žemės.

(Iš “žvaigždutės”)

PITTSBURGH, PA.
Likus mažiau savaitės laiko 

iki plieno darbininkų streiko, 
deryboms vis dar nesimatė 
galo, sutartis tebebuvo toli.

United Steelworkers of 
America panaujino derybas 
su kožna iš 6 didžiųjų firmų 
atskirai. Stegiasi gauti atsaky
mą į unijos pasiūlymą per
svarstyti algas.

Unija parodo, kad firmos 
turėjo rekordiniai aukštą pro
dukciją ir pelnus, o tas turėtų 
būti pakankama priežastimi 
gerokai pakelti algas. Firmos 
aiškinasi negalinčios priedų 
duoti, nes joms reikia plėsti, 
didinti *'biznį. Unija ragina de
rybas užbaigti, priedus suteik
ti pirm birželio 30-tos. I.
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So. Boston, Mass.
Pagaliau mes, southbos- 

toniečiai, prie Laisvės pik-
niko pilnai pasiruošę. Pik
nikas bus liepos 3-4 dieno
mis Tautiškame Parke, 

' Montello, Mass. Bušai iš
eis kaip 12:30 popiet, nuo 
318 W. Broadway, So. Bos
ton. Tad kurie manote va
žiuoti busu, nesivėluokitei 
Būna labai daug nesmagu
mų, kuomet busas laukia, 
laukia ir nesulaukęs išva
žiuoti busu, nesi vėluokite, 
rėk, keli važiuotojai atsi
skubina iškaitę, bet veltui, 
nes busas. jau išvažiavęs. 
Kieno kaltė? šeimininkių! 
Vietoj pačios pasipuošti, tai 
jos tą dieną tiek maisto 
prigamina ir šeimynos na
riai pilvus primarinavoja, 
kad tie į laiką negali ateiti 
prie buso; visai pamiršta, 
jog piknike prigaminta 
įvairiausių valgių.

Draugės ir draugai! Mes 
Laisvės vajuje esame labai 
toli atsilikę. Mat, daugelis < 
draugų iš So. Bostono išsi
kėlė toliau gyventi ir dėl 
tos priežasties mes jų ne
galime pasiekti, o jie pas 
mus nedalyvavo, tai jie ir 
neprisidėjo su savo auka 
prie šio vajaus . Kurie dar 
skolingi šiam vajui, tai pik
nike matykite draugę Ta
mošauskienę ir perduokite 
savo auką jai; tai padary
dami, numesite slogutį nuo 
savo širdies ir greičiau pa
sibaigs vajus.

Dalyvausime 
Nedėlioję, trečią liepos, 
Važiuosim visi Montellon, 
Žaliajam pušyne gamtos, 
Laisviečių sąskridžio dienoj. 
Svečių daugybė suvažiuos, 
Orkestras melodijas gros, 
Meno programą duos, 
So. Bostono choras giedos!
Paliksim savo namus, 

* Trauksime į Montello 
j pušynus.
Gėrimų, valgių ten bus, .. 
Sutiksim senus pažįstamus, 
Sulaukus metinių iškilmių, 
Dar kartą rankomis 

pasispausim, 
Prisivalgę skanių kilbasų, 
Šalto alučio išsimauksim.
Tad būkime visi, * 
Kurie dar esam gyvi, 
Nepaisant, kad jau seni, 
Bet pusiau laisvi.

Jaunutis .

MinersviUe, Pa. -
'Birželio 15 dieną mirė Juo

zas Papeckis, sulaukęs 68 me
lų amžiaus. Buvo palaidotas 
biržz 14-tą, ant Lietuvių Lais
vės kapinių. Palydėtas iš gra- 
boriaus J. Dutkevičiaus šer
meninės. Velionis J. Papeckis 
iš Lietuvos paėjo iš Dabravo
lės kaimo, Marijampolės ap
skrities. Buvo nevedęs ir gimi
nių jis čia neturėjo. Buvo lais
vas nuo religinių prietarų. Dai? 
ir Laisvę aš jam užrašiau. Vil
nies kalendorių visada pirkda
vo. Per tris metus buvo supa
ralyžiuotas, tai vieną koją ir 
vieną ranką nevaldė. Gyveno 
!š pašalpos.

Lietuvoje' jo motina dar gy
va, nors jau yra sulaukusi 91 
metų amžiaus.

Juozas“bTfvo^Tinksmaus bu
do žmogus. Iš profesijos buvo 
stalius.

Lai jis ilsisi amžinai šalto
je žemelėje!

V. Ramanauskas

Londonas. — Maskvos ra
dijas sako, kad Amerika 
pridėjusi savo pirštus prie 
sukilimo Argentinoje.

Roma. — Valdžios krizis 
tęsiasi Italijoje.

i



San Francisco, Gal
L.L.D. KUOPOS VEIKIMAS

Mūsų kolonijos LLD kuopa 
r-egali pasididžiuoti savo vei
kimu šiais metais, bet vis 
žingsnis po žingsnio einam pir
myn,—ir, veikdami bendrai su 
oaklandiočiais, jau turėjom 
porą parengimėlių. kurie bu
vo labai pasekmingi. Todėl ir 
kuopos iždas netuščias, ir rei
kale geram tikslui visados au- 
kojam nemažai.

Gausiai aukojom Vilnies 
laikraščio bazarui ir suvažiavi
mui, o vėlesniu laiku stambiai 
aukavom Laisvės sustiprinimo 
fondui. Iki užbaigos Laisvės 
vajaus tikimės dar daugiau 
prisidėti su aukomis.

Trumpoj ateitj'je kuopa 
bendrai su- oitklandiečiais tu
rės išvažiavimą šalia Oaklan- 
do miesto — giraitėje, visi 
draugiškai praleidžiam laiką 
ir vienokiu ar kitokiu . būdu 
sukeliam finansų mūsų orga
nizacijoms.

Teko patėmyti, San Leandro 
ir San Francisco draugės pla-
tina vilniečių pikniko tikintus 
ir atrodo, kad pasekmingai 
parsiduoda.

Tas rodo, kad ir mūsų ma
ža lietuvių kolonija nedaug

atsilieka nuo didesnių lietuvių 
kolonijų ir veikiame pagal iš
galę.

DIDELIS SĄJŪDIS
Eilė religinių sektų ir kai 

kurios miesto įstaigos šturmin- 
gai rengia masines prakalbas 
milžiniškoj svetainėj su obal- 
siu “Už taiką, ir prieš atomi
nį nusiginklavimą.” Tikslas 
geras, bet nežinia, ar su tikra 
širdžia tas darbas bus vykdo
mas gyvenimam Mūsų progre
syvūs organizacijos renka pa
rašus, kad įteikti reikalavimą 
pasaulio didžiūnams už pasto
vią taiką ir panaikinimą ato- 

’ minių ginklų ir pabūklų.
Trumpoj ateityje matysime, 

kur link viskas žygiuoja.

LENKIŠKI JUDŽIAI

Pabaigoj gegužės mėnesio 
San Francisco mieste buvo ro
domi per tris dienas lenkiški 
judžiai. Viskas atsibuvo World 
Teatre; tai yra kinų nuosavy

bė (jau gerai pagarsėjusi vie
ta). Teatro vieta labai erdvin
ga, bet reikėjo stebėtis, kad 
svetainė buvo užpildyta žmo
nėmis, kad ta vieta niekados 
nėra turėjusi tiek daug publi
kos.

Kiek buvo pastebėta, žmo
nės buvo užganėdinti visų tri
jų dienų judžiais. Iš minėtų 
judžių buvo galima daug ko 
pasimokinti, nes rodė netik 
veikalus iš gyvenimo, bet taip 
gi parodė keletą ir mokslinių 
filmų: iš astronomijos, meta
lurgijos ir kt. Daugiausia
žmonės gėrėjosi atbudavoji-
mu Varšavos miesto, “Penki iš 
Barški gatvės,’’ ir abelnai su 
viskuom, kas tik buvo rodo
ma. Jeigu tas viskas būtų bu
vę rodoma šeštadienį ir sek
madienį, žmonių dar būtų 
buvę daugiau, negu darbo die
noje, 

.n
SVEČIŲ PAGERBIMAS

Netikėtai buvo atvykę po
ra labai gerbiamų., svečių iš 
tolimų kolonijų ir .mes, nors 
nelabai gausiai, bet kiek pa- 
jėgėm, juos pagerbėm,—tai bu
vo E. Pauliukienė, iš Vilniesad- 
ministracijos, ir Antanas Me- 
tclionis, iš St. Petersburg, Fla. 
Tai tikrai buvo malonu sutik
ti minėtus svečius ir Įdomiai 
pasikalbėti su jais.

Draugė Pauliukienė paaiš- 
I kino įspūdžius iš vilniečių su
važiavimo ir abelnai, kaip da
lykai einasi po Vilnies pasto
ge.

Antanas Metelionis, plačiai 
! žinomas ir visų mylimas rašy

tojas laisvamaniškų straipsnių 
jj’ autorius knygos “Apie die
vus ir žmones,” yra ^parašęs 
keletą kitų gerų laisvamaniš
kų knygelių, už kurias vertas 
aukštos pagarbos. Kaip vienas, 
taip antras svetys svečiavosi 
San Francisco ir Oaklandė bei 
San Leandro pas gerus drau
gus ir senus pažįstamus. Drg. 
Pauliukienę pagerbėm, sukel
dami keletą desėtkų dolerių 
aukų sustiprinimui Vilnies 
fondo. A. Metelionį gerokai 
pavežiojom netik po Oaklan- 
da, San Leandro ir San Frau- 
cisco, bet ir po raudonmedžių 
girias. Nors oras tuo laiku bu
vo nepastovus, mainėsi kas 
dieną ir vėsus, bet turės būt 
užganėdintas tuo, kaip viskas 
buvo.

APIE VAKACIJAS
Kaip atrodo, tai juo toliau, 

tuo labiau va.kacijos įeina į 
papročius, ir jau net Ameri
kos kontinentas darosi visai 
mažas, kad viena diena oriai-

1 vi u perskrenda išilgai visą ša- 
I lį. Mūsų dvi mylimos draugės, 
i Marytė Baltulioniutė ir Juze 
Anskaitienė, jau pasirengė 
orlaiviu skristi ■ į Bostoną ir 
ten praleisti savo vakacijas. 
Ignas Kamarauskas jau pra
leido savo vakacijas pas gimi
nes Iowa valstijoj. Eilė kitų 
draugų ir draugių rengiasi

Worcester, Mass.
Padėka

Man sunkiai susirgus, ge
gužės 5 d. darė operaciją 
miesto ligoninėje.

Širdingai dėkoju visiems 
draugams ir draugėms, ku
rie mane aplankėte laike 
mano sunkios ligos.

Kiekvienas atėjęs klausė, 
kuo jie gali pagelbėti man, 
ko reikia atnešti. Kaip ma
lonu yra turėti gerų drau
gų ir gauti jų užuojautą!

Dėkoju visiems drau
gams ir draugėms už do
vanas, už gėles, už atviru
tes. Taipgi dėkoju Aido 
Chorui už aplankymą ir at
virutes.

Labai esu dėkingas vi
siems draugams. Jūs pasi
sekate mano atmintyje ant 
visados!

A. Pilkauskas
Newarkietis Norman Croc- 

kenburg, 23 m., tapo sukrin- 
šintas darbe prie Lackawanna 
prekinio traukinio, anglies 
vagonas jį pritrėškė prie ce
mentinės sienos.

Areštavo gembleriu 
knygvedes

New Yorke areštuotos dvi 
moterys, kuriui bute padarius 
ablavą atradę jas suvedant 
tos dienos gemblerysčių skait
lines. Sako, kad privatiniame 
bute įrengta raštinė darė biz

nio po $5,00$ per dieną. Nortf 
jos buvo tiktai samdomomis 
knygvedėmis, kasininkėmis, 
gaunančiomis po $75 savaiti* 
nes algos, tačiau jas suiaikS 
tardymui.

Tardė ir namo savininkę; 
Tačiau nustatė, kad 85 metų 
senute nežinojo, kad jos na
mai vartojami nelegaliam biz
niui.

Siunčiame Gyduoles j Sovietų Sąjungų
Persiuntimo Kaštus ir Taksus Apmokate čia

Pasiunčiame sekamus vaistus: Stryptomycin, Penicihn, Remefon, 
Cortisone ir kitus vaistus. Pristatome j 7 ar 10 dienų oro paštu. 
Pristatymas siuntinių garantuotas. Siuntėjams pristatome paliudi

jimus su priėmėjų parašais.
Proton 6401 BAY PARKWAY, kamp. 641h St.

JdlUU UI CLd.ll Brooklyn, N. Y. Tel. BEnsonhurst 6-7026

Atsakoming'iausia Firma Pasiuntimui Reikmenų 
Į SOVIETŲ SĄJUNGĄ, LIETUVĄ IR KT. ŠALIS 

Apmokami Taksai ir Užtikrintas Daiktų Pristatymas.

PARCELS TO RUSSIA, Inc-
• Licensed by U. S. S. R.

391 EASTERN PARKWAY, BROOKLYN 16, N. Y. 
Tel. INgertfoIl 7-6465, INgersoll 7-7272

Mes užtikriname pristatymą siunčiamų daiktų it siuntėjams 
įteiksime paliudijimus su priėmėjo parašu.

įstaiga atdara kasdien nuo 9-tos vai. rytodki 4 vai. popiet L

Skambėkite dainos
Skambėkite, dainos, po visą pasaulį, 
Supintos iš liaudies skausmingų jausmų; 
Žavėkit kiekvieną seselę ir brolį, 
Priduokit jų sielai viltingų džiaugsmų.

Skambėkite tolei, pakol kiekviens vargšas 
Iš letargo miego pabus, atsikels,
Ir kol jie kiekvienas, ar baltas ar juodas, 
Be jokio skirtumo krūvon susitelks.
Tada visos liaudies daina sutartinė 
Be baimės, kovingai skambėti pradės, 
Ir bus turčių galei diena paskutinė, 
Nes skriausti vargdienių daugiau nebgalės.

Jonas Juška

NAUJAS jMOKSUNIS- 
POPULIARINIS KINOFTLMAŠ

VILNIUS.— Lietuvos meninių ir kro
nikinių filmų kinostudija pagamino 
naują mokslinį-populiarinį kinofilmą 
“Mechanizuotas krovinių perkrovimas”. 
Scenarijų kinofilmui parašė J. Janovas. 
Režisierius — M. Kapčinskis.

Filmas pasakoja apie metai iš metų 
augančius pervežimus geležinkelio ir 
vandens transportu ir su jais susijusius 
krovinių perkrovimus iš vienos trans
porto rūšies į kitą. Jame parodomas ga
linga technika aprūpintų stambiausių 
Tarybų Sąjungos perkrovimo bazių dar
bas.

Studijos operatoriai M. Segalis, A.’ 
Mockus, B. Sokolovas filmavo geležin
kelio stočių ir uostų darbą Maskvoje, 
Klaipėdoje, miestuose-didvyriuose Sta
lingrade ir Odesoje, Rostove, Breste ir 
kt.

A. Mackevičius

Didis lietuvių poeto 
kūrvbos likimas

Pirmasis Donelaičio raštais susido- 
mėjo-lietuvis. Rėza, Karaliaučiaus uni- 
virsiteto profesorius, pagarsėjęs tauto- 
$ako rinkėjas ir liaudies kūrybos pro
paguotojas. Jis 1818 metais Karaliau
čiuje išleido dviem kalbom — lietuvių 
ir vokiečių — Donelaičio “Metus”, o 
1824 metais — pasakėčias. Naujo leidi
mo “Metai” tesulaukė tik po pusės šimt
mečio. Tiek Šleicherio, tiek Neselmano, 
bei Pasargės paruošti leidiniai (lietuvių 
arba vokiečių kalbomis) buvo daugiau
sia skirti siauriems mokslo reikalams.

19-tame amžiuje pačioje Lietuvoje ne
pasirodė nė vieno pilno K. Donelaičio 
raštų leidimo.

Vienintelis pilnas “Metų” leidimas 
Lietuvoje 20-jo amžiaus pradžioje buvo 
išleistas privačiomis lėšomis Vilniuje. 
Tai buvo J. Šlapelio pagal Rėzos, Šlei
cherio ir Neselmano tekstus parengti ir 
1909 metais Vilniuje išleisti “Kristijo
no Donelaičio raštai”. Tas pats leidinys 
kiek vėliau, 1914 metais, be esminių 
pakeitimų, buvo perspausdintas antrą 
kartą. Tai ir buvo pirmas ir paskutinis

pilnas šiame šimtmetyje Donelaičio raš
tų leidimas': Lietuvoje iki Tarybų val
džios atkūrimo. Per 20 su viršum lietu
viškosios buržuazijos viešpatavimo me
tu nė vienas toks leidimas nebepasirodė. 
Tiesa, 1918 ir 1921 m. Vilniuje, o 1927 
metais Kaune buvo išleisti “Donelaičio 
raštai mokykloms”, bet tai buvo nebe 
didžiojo dainiaus literatūrinis paliki
mas, o tik to palikimo nuotrupos, dėl 
išbraukymų ir iškarpymų netekęs tiek 
idėjinio-tematinio ryškumo, tiek meni
nio vientisumo.

Platus ir laisvas Donelaičio kelias į 
plačiąsias lietuvių skaitytojų mases at
sidarė tik 1940 metaais, Lietuvoje atkū
rus tarybinę, santvarką. Jau tais pačiais 
metais išėjo pilnas Donelaičio “Metų” 
leidimaš,' iliustruotas medžio raižiniais. 
1945 m. išėjo naujas apypilnių populia
raus pobūdžio Donelaičio raštų leidimas.
1950 metais pasirodė vėl naujas, jau 
trečias tarybiniais metais “Metų” lei
dimas. Visi šie leidimai yra lyg paren
giamasis darbas pradėti ruošti ir aka
deminį Donelaičio raštų leidimą, kuriuo 
tikimasi netrukus sulaukti.

Donelaičio kūrybos šlovė pradėjo pla
čiai sklisti už respublikos ribų. 1946 m. 
Mąskvoje 25,000 egz. tiražu išėjo D. 
Brodskio atliktas vertimas į rusų kalbą. 
Pirmajam rusiškam leidimui netrukus 
išsisėmus, “Metų” leidimas. 1951 metais 
Maskvoje buvo pakartotas. Lygiagretus 
rusiškasis Donelaičio raštų leidimas
1951 m. pasirodė ir Tarybų Lietuvoje.

Donelaičio poemos išvertimas į rusų 
kalbą atvėrė plačiausias perspektyvas 
poemos vertimams į kitų Tarybų Sąjun
gos ir kitų šalių tautų kalbas. Antai, 
žymus ukrainiečių poetas P. Tyčina ver
čia poemą j ukrainiečių kalbą.

Poema taip pat yra versta į latvių, 
vokiečių, prancūzų, anglų, lenkų ir kt. 
kalbas.

Donelaičio kūryba šiandien iškyla 
kaip vienas iš ryškiųjų puslapių visame 
tarybinių tautų literatūros klasikiniame 
palikime.

A. Ulpis

K. DONELAIČIO RANKRAŠČIŲ 
LEIDINYS

Lietuvių kalbos ir literatūros institu
tas paruošė spaudai leidinį “K. Donelai
čio rankraščiai’. Šį leidinį sudaro išli
kusių K. Donelaičio autografų “Pavasa
rio linksmybės” ir “Vasaros darbai”, o 
taip pat “Metų” fragmento apie Seimą 
ir dviejų poeto laiškų fotokopijos. Lei
diniui komentarus paruošė filologijos 
mokslų kand. L. Gineitis. Leidinio vyr. 
redaktorius prof. K. Korsakas.

Šis leidinys, kurį netrukus išleidžia 
Valst. grožinės literatūros leidykla, bus 
pirmas tokio pobūdžio leidinys lietuvių 
literatūros istorijoje. Jis bus vertingas 
šaltinis toliau tiriant K. Donelaičio kū
ryba, o taip pat vaizdinga literatūros 
studijavimo priemonė tnokyklose, iliust
racine medžiaga muziejams, parodoms 
ir pan. E.

trumpiau ar ilgiau kur nors 
svečiuotis laike vakacijų. Vie
ni važiuoja, skrenda į kitas 
valstijas, o gal vieni ar kiti 
atlankys mus Kalifornijoje.

Teko sužinoti, kad Feliksas 
ir Emilia Šklėriai, gerai žino
mi clevelandiečiai, rengiasi 
ant ilgos vakacijos, ir žada 
aplankyti plačiai Kalifornijos 
valstiją ir jos didmiesčius, ži
noma, daugiausia aplankys 
lietuvius draugus ir drauges. 
Benis ir Valeria Sutkai žada 
praleisti vakacijas pas gerus 
draugus Yucaipa, Calif.

APIE MŪSŲ DRAUGUS

Labai muiąs yra malonu, 
kad draugai Kišonai, Hamtre- 
meko Detroito priemiestyje 

įgyvenę ilgus metus ir dirbę 
’sunkiai savo vaistinėje per 
’daug metu, apsigyveno arti 
San Francisco. Jie turi labai 
patogų namelį 492 23 Avenue, 
San Mateo, Calif., ir abu pui
kiai gyvena, leidžia savo se
natvės dienas. Būtų gerai, kad 
daugiau tokių malonių draugų 
apsigyventų arti mūs.

Mikas ir Onutė Pukia'i atvy
ko į San Francisco miestą su 
tikslu gyventi, bet Onutė de
juoja, kad jai čia nepalankios 
gyvenimo sąlygos ir vėsus 
oras; gal būt neilgai mes su 
jais galėsim džiaugtis; žada 
važiuoti į Los Angeles apylin
kę gyventi.

Antanina Balčiūnienė, iš 
Leandro, birželio 11 d. pui
kiai atžymėjo savo gimtadienį. 
Gimtadienio puotą suruošė jos 
mylima dukrelė Sonia Karo- 
sienė ir dėl įvairumo prisidėjo 
draugės moterys iš San Fran
cisco, Oaklando ir San Lean
dro, su gardėsių maistu ir su 
dovanėlėm dėl geresnės at
minties. Gyvenk, drauge Bal
čiūniene dar daug metų svei
kutė ir stipriai, esi verta pa
garbos už draugiškumą ir 
nuoširdumą. Linkiu, kad su
lauktum dar daug kitų gim
tadienių! Alvinas

NEW YORKO APYLINKĖJ
Dienraščio Laisves Metinis■ ■ ■ ■ Piknikas

4 p u* L Laisvė (Liberty) Šeatad., birželio (June) 25, 1955

Lawrence. Mass.
/

Tiems, kinio norėsite vykti 
Laisves piknikan

Kurie lawrencieciai nori
te važiuoti btisu Laisves 
piknikan liepos 3 d. Brock- 
tone, tai užsiregistruokite 
pas S. Penkauską, Busas 
išeis 11 vai. ryto nuo L. P. 
Klubo, 41 Berkeley St., Law
rence. Kurie norėsite pa
simatyti su savo giminėmis 
bei pažįstamais, tai geriau
sia proga bus tai padaryti 
šiame piknike. Nelaukite 
paskutines dienos užsiregis
travimui.

& Penkauskas

Visų Laukiamas Dienraščio Laisves Piknikas 
Įvyks Sekmadienį, prieš 4th of July Šventę

>-CIĄ DIENĄ
LIEPOS-JULY

NATIONAL HALL & PARK
65-13 38th Avenue, Woodside, L. L, N< Y.

George Kazakevičiaus Orkestrą Šokiams

Puikią Dainų Programą Duos

Laisvės Choras
Iš Hartford, Conn.

Vadovaujamas Wilma Hollis

Aido Choras
(Brooklyniškis)

Vadovaujamas Mildred Stenslef

Kelrodis Traukiniais ir Automobiliais:
KELRODIS: Iš East New York ir iš Williamsburg reikia važiuoti Independent Line 
traukiniu. Williamsburge tas traukinys gaunamas ant kampo Union Avė; ir Grand 
St.; taipgi Union ir Metropolitan Avės. Imkite traukinį į Qiieehg pusę, išlipkite ant 
65th St. stoties. .

Automobiliais važiuojant nuo Richmond Hill Queens Blvd., privažiavę 69th SU 
sukite po dešinei, važiuokite iki pervažiuosite Roosevelt Ave., antrame bloke už Itoo- 
sevelt Avė. sukite po kairei ir čia rasite National Hąll and Park.

Važiuojant iš New Jersey ir iš New Yorko miesto, per Williamsburg tiltą, per
važiavę tiltą, laikykitės po kairei ir važiuokite iškeltu keliu į Long Island. Pėrva- 
žiavę Kosciusko tiltą, ir dar iškeltą kelią, sukite po kairei į 65th Pi. ir važiuokite 
skersai Queens Blvd, iki Roosevelt Avė. čia sukite po dešinei, važiuokite iki 69th 
St., sukitč po kairei į 69th St., antrame bloke vėl sukite'po kairei ir čia bus parkas.

Nuo Whitestone Bridge važiuokite Northern Blvd, iki 76th St., sukite po kairei 
į 76th St. ir važiuokite iki Roosevelt Ave.; sukite po dešinei į Roosevelt Ave., važiuo
kite iki 69th St., čia sukite po dešinei, antram bloke sukite po kairei, čia bus parkas.

Virš Roosevelt Ave. eina iškeltas traukinys (elevated), tai privažiavus 
pastebėti. Parkas yra tik už vieno bloko nuo Roosevelt Ave. Tarp 69th St. 
PI. ant Roosevelt Ave., pasiparkihę karus, galite pėsti ateiti į parką.

ATVAŽIAVĘ TRAUKINIU:— Iš Grand Central stoties imkite Flushing 
nį ir išlipkite ant 69th Street stoties. Čia yra parkas. *

Iš Pennsylvaniaos stoties imkite žemai po stbtimi Independent Line 8th
(Queens) traukinį ir išlipkite ant Jackson Heights, stoties. IŠHpę aukštyn, paeikite 
keletą blokų atgal ir rasite pikniko vietą.

lengva 
ir 65th

trauki-

Avenue

L
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Surado žalmargę
1 (Tąsa)

Smithienės žalmargė buvo keistas 
gyvulys: ji niekad vakare nepareidavo 
namo, — vis reikėdavo eit jos ieškot. 
Nekartą mudu su Jonuku išlandžioda- 
davom tankumynus, iki mes ją surasda- 
vome; ji visados atsiskirdavo iš viso 
Karvių tabūno ir pasiklysdavo pati vie
na. Ir nors jai parišdavo ir barškalą 
po kaklu, bet ji dažnai ir barškalą pa
mesdavo. Tikra buvo bėda su ta karve. 
Vieną dieną visos kaimynų karvės pa
rėjo namo, bet ne žalmargė: žalmargės 
nėra, ir turi eiti jos ieškoti. Jonukas 
pasivadino mane eiti su juo į mišką ieš
koti žalmargės. Išlandžiojom mes vi
sus tankumynus, kiek tik suspėjome, 
iki vakaras užgulė, bet žalmargės nesu- 
radom ir namo parėjome tuščiomis. Jo
nuką^ buvo be galo nusiminęs, žinoda
mas tėvo žiaurumą, kad už nesuradimą 
karvės jis gaus mušti. Jis mušė žmo
ną, ir vaikus, kada tik jam užeidavo 
pasiutimas, ypatingai esant girtam, o 
blaivas jis labai retai kada buvo. Tačiau, 
kažin kaip jis Jonuko šiuokart nemušė, 
o tik žiauriai pagrasino, kad jei Jonu
kas’ rytoj nesuras karvės, tai lai ir jis 
pats namo nepareina,nes jis jį užmuš. 
Jonukas tą tėvo grasinimą priėmė tik
rai serijoziškai, nes jis gerai žinojo tė
vo būdą ir temperamentą.

— Rytas buvo labai gražus, saulėtas. 
Mudu su Joneliu, papusryčiavę, išėjome 
ieškoti žalmargės. Išlandžiojome visus 
tankumynus, prošvaistes, visas pakal
nes ir kalnelius^ net iki pačiai Mosic 
kalnų nugarai, bet žalmargės nė sliedo. 
Pavargome, nusikamavome,' apsidraskė
me kojas, rankas, belandžiodami tanku
mynais, ir gana išalkom, o karvės kaip 
nėra, taip nėra! Ką daryti?... Karvei 
per mišką buvo vienas kelias, o mums 
ieškantiems — daug. Jau ir geras po
pietis, ir surasti karvę ima dingti vil
tis, ir patys turime ieškotis’kelio link 
namų, kad ir mūsų nepradėtų ieškoti. 
Juk išėjome nuo pat ryto. Ir taip nesu
radę karvės ir labai nusivaikščioję, jau 
artėjome ir prie namų. Jonelis man sa
ko: “Žinai ką? Aš neisiu namo, aš bi- 
jausū tėvo. Jis sakė, kad* jėi nesurasiu 
karvės, tai kad ir pats nepareičiau: jis 
man-e^užmuš. Žinai, koks jis žvėris... 
Karvės mes neradom, tai aš ir neisiu 
namo.” Ir Jonelis pasuko pro namus 
užuolanka į geležinkelį arti miestelio. 
Ką Jonelis tada galvojo, aš nežinau, nes 
jis man nesakė, ir vaikui tokiam, kaip 
aš, negalėjo ateiti į galvą mintis pa
klausti. “Aš namo neisiu,” vėl Jonelis 
pakartojo. “Bet tu ni-eko nesakyk ma
no mamai apie mane.” Ir aš tiek atme
nu, kad Jonelis buvo labai nusiminęs ir 
apimtas baimės.

— Atėjome prie geležinkelio ir atsisė
dome ant kranto, o aš, kaip vaikas, ta
da ir pagalvoti negalėjau, kad Jonelis 
mano daryti griežtą žygi. Mudviem 
ten besėdint, atūžia ir prekinis trauki
nys, ir, kaip ir paprastai, jei nesustoja 
miestelyje, tai vistiek sulėtina savo bė
gį, kad galima lengvai pasivyti. Jonelis 
tik pakilęs pasakė: “Goodby, Charles, 
nesakyk mano mamai,” ir, kaip zuikelis, 
tik strikt ant pakopio, pasigriebė už tu
rėklo ir nuvažiavo. Aš tik pakilau ant 
koj*i ir nežinojau nei ką sakyti, nei da
ryti, kai Jonelis man benmtant dingo iš 
akilj, it akmuo mestas į vandenį. Aš tik 
stovėjau pakrantėje palei geležinkelį nu
stelbtas kokios lyg baimės; nei man 
bėgt nei rėkt. Nu, ką_gr?C. Tik vaikas 
buvau, gal devyniuzfnetų. Jonukas irgi 
buvo dar vaikas, 'gal dviem metais už 
.titane vyresnis.

— Parėjau aš namo labai nusiminęs 
ir apimtas baimės, bet aš ir mano pamo
tei nieko nesakiau, kas atsitiko su Jo
neliu. Vakaras visai sutemo, o Jonelis 
nepasirodė nuo pat ryto. Jonuko moti
na pradėjo rūpintis ir graužtis: ji at
mena tėvo vakarykštį vaikui įgrąsini- 
mą, ir dabar pas ją kyla visokios min
tys; ar jis paklydo miške, beieškodamas 
karvės, ar kur slapstosi, bijodamas pa
reiti namo. Nesulaukusi Jonelio, moti
na atėjo vėlai jau vakare manęs klaus
ti: ar aš nežinau, ar nemačiau, kur dė
jos ponelis? Aš savo prižadą išpildžiau 
ir ^teiS'ybės nesakiau. Tik pasakiau, kad 
mudu kartu buvome miške ieškoti kar
vės, bet neradę, parėjome namo, — jis 
nuėjo sau, o aš sau. Smithienė šiek

tiek aprimo, bet tai tik laikinai. Neparo- 
si rodžius Joneliui, sekančią dieną jinai 
ėjo pas gimines, manydama, kad gal jis 
tonais nuėjo ir apsinakvojo. Bet ir ten 
neradusi Jonelio, Smithi-enė įpuolė į de
speraciją, kad nežinojo nei kur eit,' nei 
ką daryti. Visai pamiršo žalmargę ir 
tą jos saldų mažiems vaikučiams piene
lį, o tik verkė Jonelio. Aš, žinoma, kai
po vaikas, ilgai sekreto neišlaukiau ir 
gal už poros dienų papasakojau savo pa
motei, o pastaroji greitai nuėjo ir papa
sakojo Smithi-enei. Vienok tas nieko ne
gelbėjo; ji labai krimtosi ir verkė Jone
lio, o Jonelis dingo ir dingo.

— Žinant jau kokis buvo jos gyveni
mas su tuo girtuokliu vyru ir kaip sun
kiai ji dirbo, vargo, tai niekam nebuvo 
abejonės, kad jos sveikata negalės taip 
visados tesėti: anksčiau ar vėliau turės 
lūžti. Na, o Jonelio dingimas ją kaip 
tik dar greičiau pastūmėjo prie sveika
tos sukrikimo; ji pradėjo nesveikuoti, 
negaluoti, o pagaliau ir visai sukrito. 
Ir taip Smithienė, pasikankinusi gal ko
kį metą ar daugiau, užmerkė savo akis 
ant visados, palikdama pulką našlaičių 
ir tą girtuoklį savo vyrą. 1 \

— Kur tie jos našlaičiai pasidėjo — 
nežinau. Gal giminės paėmė, o gal į na- 
šlaityną atsidūrė. Bet gerai žinau, kad 
ir tas girtuoklis neilgai gėrė po jos mir
čiai: vieną kartą jis visgi gana atsigė
rė, ir rado jį griovyje sniegu užklotą. 
Tai taip Smithų šeimyna iškriko ir din
go. Geriau sakant, Smithų vaikai pa
augėję iškriko po visus keturis šalies 
kampus, o ta vargana stubelė taip ir 
pasiliko tuščia, nes niekas į tą sukiužu
sią lindynę nėjo gyventi, o po kelių me
tų neliko ir ženklo, kad kada buvo gy
venama vieta. Vėjai su lietum pradėjo 
ją draskyti, o artimi kaimynai užbaigė 
malkų prakūrimui. Ir taip viskas, bė
gant laikui, tapo visų pamiršta, o gyve
nimas kaip ėjo, taip ir ėjo palaipsniui, 
viską keisdamas, it kokia sriovė su vi
sais sūkuriais ir verpetais, nusinešda
mas kas paseno, ir atnešdamas ką nors 
naujo.

* * *
—■ Didelių permainų šiame vidurklo- 

nyje neįvyko, tik tiek, kad anglių kasy
klos plačiai išsiplėtė, išsivystė ir visi ši
tie kaimai ir miesteliai išaugo iki da
bartinio dydžio, ir kad buvęs gražus, 
spalvingas vidurklonis pakeitė savo iš
vaizdą, savo veidą į blogąją pusę. Štai, 
ana tasai kalnas, supiltas prie pat gat
vės, ' nepagražino miestelį, bet labai jį 
subjaurįojo. O tenais vienu kartu buvo 
graži pieva su daug puikių medžių. Pa
menu — šventadieniais ten būdavo vi
sados pilna žmonių, jie pavėsiaudavo 
vasaros laiku po dideliais gluosniais, 
skirpstais ii; kitokiais medžiais. O ma
tai, kas dabar yra likę iš tos gražio pie
vos? Milijonai tonų anglinių šiukšlių 
supilta. Na,' o tenai, kur aš augau, irgi 
ne kitaip: kur buvo tas gražus -eglynas, 
tai šiandien iškilęs juodąs atmatų kal
nas, kaip kokia piramidė. Gi tos visos 
vaizdingos pakalnės, lomelės tik brūz
gynais paverstos, o šiandien dar bjau
riau ten viskas atrodo, kada pradėjo 
strippings būdu kasti anglius. Ten vis
kas paversta į baisias knisyklas ir pra
žūtingas prarajas.

— Ir taip slinko dienos, keitėsi ir 
mainierių gyvenimas. Keitė ir šie mies
teliai savo išvaizdas. Mainieriai pradė
jo "organzuot'is į uniją. Sunkiai jie kovo
jo už uniją, už teisę būti organizuotais 
ir streikuoti. Gerai pamenu didįjį mai
nierių streiką 1902 metais, kada kom
panija prisigabeho visokių svieto atma
tų laužymui streiko. Tai buvo baisios 
dienos! Pamenu, kai ana ta kasykla 
buvo apstatyta ginkluotais padaužomis 
ir milicininkais, ir jei kas nors tik ban
dė eiti arčiau prie jos, tuoj tokiems at
kišdavo šautuvų vamzdžius. O tenai, 
ant kalno, už tos kasyklos, kompanija 
buvo įsitaisiusi didelę sukiojamą šviesą, 
prožektorių, ir naktyje, jei tik kas pa
sisuko arti kasyklos, tai pasitikdavo šū
viai.

— Kada aš, paaugęs ir patariamas 
gero žmogaus, pradėjau lankyti nakti
nius mokykloj kursus, tai man labai 
puolė į galvą astronomija ir fotografi
ja, traukimas mažų paveikslėlių: aš ir 
nešiodavausi mažą paveikslams traukti 
aparatą.

(Bus daugiau}

MONTELLO, MASS.

FRANK BENEVIČIA
Mirties tapo atskirtas nuo mūsų birželio 14 d.

Gailime draugiško žmogaus. Amžina jam at
mintis. Reiškiame gilią užuojautą jo žmonai 
Mary; dukterims Mary Komich, Anna Jablon- 
sky ir anūkėms.

F. ir K. čereškai d. Vaitekūnas
F. ir M. Markevičiai I. Glodenienė
M. Gutauskienė 0. Chesnienė

Sinkevičienė P. MickevičieneP.
K. Beniulis

M. Potsienė G. Shimaitis
J. Stigiene E. Zaleskaitė
A. Kelley A. Kukaitienė
K. Kalvaitiene K. Sireikienė
M. Tamulevičienė B. Gutkauskiene
T. Kaminskienė 0. Klimienė

LOWELL, MASS.
Rengiamės busti važiuot 

i pikniką
Čia noriu primint tiems, 

kurie nori dideliam būry 
autobusu važiuot į didįjį 
spaudos pikniką liepos 3 d.

Piknikas su gražia dai
nų programa ir su gera 
Art Mason orkestros muzi
ka yra rengiamas Lietuvių 
Tautiško Namo Parke, 
Montello - Brockton, Mass.

Važiuoti autobusu dide
liam būry yra labai smagu 
ir linksma. Ypatingai grįž
tant į namus, kuomet žmo
nės piknike viskuo pasiten
kinę — visi linksmi, tai jau 
dainų netrūksta, c

čiausiai siekiančia apylin
ke; gi Bostonas su visa 
plačiąja Naująja Anglija, 
ir kas tik joje papuls, su- 
vyks tą dieną į Montellos 
lietuvių gražųjį pušyną. 
Taip mes sveikinsim dien
raščio Laisvės metinį pikni
ką, v-

Draugai, būkime ištver
mingi ! Kadangi šiemet ga
na dažnai lietus šioj apy
linkėj mus aplanko, tai jei 
tą dieną — liepos 3 — lyno- 
tų, vistiek nesuabejokime 
apie pikniką. Važiuokime 
visvien. Juk ten yra sve
tainės; yra mašinos ir bu- 
sai, reikalui esant galima

valandėlei pasislėpti nuo lie
taus. Bet tikėkime, jog bus 
graži ir patogi diena pikni
kui, kaip kad dažniausiai 
būna. Na, tai ruoškimės 
visu smarkumu!

J. M. Karsonas

DfcMESIO!

Jeigu kas manote važiuoti j Hot 
Springs, Arkansas, sveikatos reika
lais, tai gera vieto apsistoti pas:

M. A. SAKALUS
637 Oak Street, Hot Springs, Ark. 1

Elizabeth, N. J.
Mirė Jonas VVizbaras

Jo kūnas ilsėsi Budreckio šerme
ninėje, 242 So. Wood Ave., Linden, 
N-. J. Bus laidojamas šeštadienj, 
birželio-Junc 25 d., 2-rą vai. po
piet.

Washingtonas. — CIO ir 
AFL bando susitarti dėl pa
skutinio dar nesutarto 
punkto: koks bus bendras 
suvienytų unijų vardas. 
AFL nori, kad liktų AFL...

Massachusetts Organizacijų

PIKNIKAS
Iš priežasties lietaus, Massachusetts Lietuvių 
Organizacijų piknikas 12-tą dieną birželio ne
galėjo įvykti, tapo perkeltas į rugpjūčio 7-tą d.

Visų organizacijų prašome tą dieną nieko nerengti 
ir jų narius kviečiame atsilankyti i mūsų pikniką. 
Tik prašome gerai įsitėmyti, kad piknikas įvyks sek
madienį, rugpiūčio-August 7-tą dieną, Maple Parke, 
Methuen, Mass.

šis piknikas yra tradicijinis Naujosios Anglijos Lie
tuvių piknikas. Jame visada būna svečių iš visos 
Naujosios Anglijos. Gi šiemet yra specialiai rengia
masi pikniką #padaryti kuo įdomiausiu. O įdomiau
siu jis bus kai jame bus daug svečių.

Todėl prašome kolonijose iš anksto rengtis jame da
lyvauti. Piknikas prasidės anksti, 10-tą vai. ryto. 
Vieta Maple Parke yra pati gražiausia visoje Massa
chusetts valstijoje. Tad čia atsilankę linksmai pra
leisite laiką.

Rengėjui

Bušą organizuojame ben
drai su savo kaimynais iš 
Nashua. Tai tas sudaro dar 

; didesnį smagumą, kadangi 
jau čia ant vietos dviejų 
kolonijų lietuviu susitiki
mas. Ir tai jau kelinti me-( 
tai taip yra organizuoja- 

I mas nuvažiavimas į tokį 
dideli metinį pikniką. Be. 
šitokios priemonės daug 
žmonių neturėti! progų nu
važiuoti ir taip sveikai ir 
kultūringai dieną praleisti, 
belaukiant liepos 4-tosios— 
nepriklausomybės šventės.

Taip, liepos 3 d. važiuo
sime visi kartu labai sma
gioj nuotaikoj.

Todėl, kufie norite va
žiuoti, tuojau pasipurkite ir 
tikietą kelionei. Kainuoja 
$2.25 už abi puses kelio. Ti- 
kietus reikia pirkti iš anks
to, kad užtikrinti sau sė
dynes buse.

Važiuojantieji visi priva
lo būti 11:30 iš ryto, prie 
Klubo, 14 Tyler St., Low- 
ellyj. Atminkite, liepos 3 
dieną važiuojame.

Draugai našviečiai savo 
ruožtu taip pat rengiasi ne 
vėliau 11 vai. iš ryto išva
žiuoti į Lowellj, o iš čia vi
si kartu susiliesime ir trau- 
sime piknikam

Nieko su savim neimkite, 
tik sau patogią drapanėlę 
su kišenėle. Piknike bus 
visko: skaniausių užkan
džių, visokių išsigėrimų ir 
pilno su dideliu kaupu drau
giškumo.

Atsiminkite, jog tai Lais
vės paramai piknikas! 
Smogkime pilniausiu užsi
mojimu taip, kad su šiuo 
pikniku, kaip ir newyorkie- 
čių Lisvės pikniku tą pa
čių Laisvės pikniku tą pa
taptų užbaigtas su gražiu 
kaupu dešimties tūkstančių 
finansinis vajus.

čia jau ne vienos koloni
jos reikalas. ,Ir ne vienos 
valstijos lietuvių reikalas 
bet kuo plačiausios lietuviš
kos visuomenės be jokių ri
bų reikalas.

Žinoma, kad taip ir bus. 
New Yorkas su savo pla-

BOSTONO APYLINKĖJE
Dienraščio Laisves Paramai

PIKNIKAS
Per Dvi Liepos
Dienas Į 1^ "JĮ July

Gražią Liaudies Dainų Programą Duos:

Aido Choras
iš Worcester, Mass.

Vadovaujamas J. Dirvelio

Vyrų Choras
iš South Boston

Vadovaujamas S. Pauros

Art Mason’s Orchestra Šokiams
Sekmadienį nuo 5 iki 9 P. M. Pirmadienį nuo 4 iki 8 P. M.

Lietuviu Tautiško Namo Parke
Winter St. ir Keswick Rd. Brockton (Montello), Mass.

PERTEKLINGAI BUS GERŲ VALGIŲ IR ĮVAIRIŲ GĖRIMŲ

Nuo Laisvės Įstaigos į šį pikniką vyksta 
Katrina Petrikienė, Jonas Grybas ir kiti

5 pus!.—Laisvė (Liberty)-Šeštad., birželio (June) 25, 1955

i



Elizabeth, N. J
Jonas Wizbaras, kuris 

mirė birželio 22 d., bus kre- 
muojamas šeštadienį, bir
želio 22 d., 2-rą vai. popiet, 
Rosehill Kremą tori joj e.

Dabar Jono Wizbaro kū
nas ilsisi Budreckio šerme
ninėje, 242 Wend Ave., Lin
den, N. J.

Visi buvę jo draugai ir 
pažįstami yra prašomi pa
lydėti i kremą tori ją.

Apie Jono Wizbaro gyve
nimą kalbą pasakys Pranas 
Buknvs.

Skaitytojų Balsai
Miko Detroitiečio “Iš 

Nortu iki Cubos” kelionės 
įspūdžiai užsibaigė. Įdomu 
pasiskaityti, ir gerai pasi
važinėti, kas turi glėbį pa
laidu šimtinių.

Mikas Detroitietis neži
no, kodėl Floridoj ima taip 
brangiai už viską, ypač už 
plaukų kirpimą. Stankus 
kad ir atsakys, tai saviškai. 
Aš patariu Mikui Detroi- 
tiečiui pačiam pasiskaitvti 
“Teorijos Sistemą” ir “Po
litinės Ekonomiojs Pama
tus,” L. D. L. Draugijos lei
dinius. Ten, manau, rasi
te teisingą atsakyma.

Vistiek dėkui, Mikai. 0 
Rojus Mizara kadaise rašė, 
kad Mikas Detroitietis ra
šo tik tada, kai nori ką 
“kedenti”! .

Laisvės piknikas atsibus 
liepos 3 d. Aš ten būsiu. 
Būtų labai gerai, kad kas 
iš Jersey City ten nuva
žiuotų.

Turiu du pusbrolius Juo
zą ir Petrą Lekavičius ir 
tris puseseres. Gol kas juos 
žino. Labai norėčiau ma
tyti: Praną Balčiūną, Kaži 
Vilką ir daugelį kitų, seniai 
matytų.

Kai Bethlehemo ir apy
linkės Laisvės skaitytojus 
pakalbini važiuoti į Laisvės 
pikniką, tai vieni sako, rei
kės dirbti, kitiems “per to
li.”

Nuo kai kuriu gaunu Ke
leivi. Jie sako: žiūrėk, kiek 
puslapiu, ir nesišaukia au
kų. Jūs, broliai darbo 
žmonės, nesuprantate, kie
no reikalus iicai gina. Ma
ne vemti verčia, paskaičius 
Keleivi. Argi iūs nežinote, 
kad Lietuva laisva? O Ke
leivis ja “laisvina.” o išmi
rusius siunčia i Sibirą. Ar
gi čia ne raketas? Už akla 
turėtumėt būti aklesni, už 
durna durnesni, kad to ne
matyt ir nesuprasi. Ar jūs 
tyčia nesuprantate?

Iki pasimatvmo Laisvės 
piknike liepos 3 d.

Frank Zavis 
Bethlehem, Pa.

PAVOJINGOS DUJOS
seną

NewYorto^g0žfo2liiloi
Kelrodis į Laisvės 
pikniką liepos 3 d.

Piknikas įvyks National Hali 
ir Parke, kampas 65th St. ir 
38 Ave., Woodside, L. L, N. Y.
SUBWAY TRAUKINIAIS:

IRT FLUSHING traukiniu 
iki 69 St. (Fisk Ave.) stoties. 
Eiti vienas blokas iki 38 Avė.

BMT ASTORIA traukiniu 
iki Queensboro Plaza, ten pat, 
ant tos pačios platformos per
sėsti į FLUSHING traukinį. 
Išlipti 69th St. stotyje.

INDEPENDENT GG trauki
niu iki 65th St. Eiti 2 blokai 
iki 38th Avė.

AUTOMOBILIAIS:
Iš Jersey atvykus Holland 

tuneliu, imti Williamsburg til
tą. Už tilto imti QUEENS EX
PRESWAY iki 69th St., sukti 
kairėn, važiuoti apie 4 blokus 
iki parko.

Iš Williamsburgo 
kės kelias tas pats, 
šuje paduota.

Iš Woodhaven,

ir apylin- 
kaip vir-

Richmond 
Hill, Jamaica, QUEENS BOU- 
J^E VARDU privažiavus 69th 
St. sukti dešinėn.

Iš Connecticut imti WHITE
STONE tiltą’. Pervažiavus lai
kytis po dešinei. Tas boule- 
vardas įveda tiesiai į NOR
THERN BLVD, kuriuo reikia 
važiuoti iki 69th St. Ten suk
ti kairėn.

Parkas randasi prie 38th 
Avė. ir 65th St.

Simfoniški koncertai 
atvirame ore

Krautuvėje nuimant 
maliavą, paruošiant sieną per- 
dažymui, eksplodavo chemi- grieš 
kalo dujos. Darbininko Ernest 
Trexler užsidegė drabužiai. 
Nežinia, ar tai iš išgąsties, ar 
negalėdamas arčiau rasti prie
monių gelbąjimuisi, jis, lieps
nodamas, perbėgo ištisą bloką 
namo, kur jo motina jį apge
sino.

Keturi gretimo namo gy
ventojai tapo apdaužyti eks
plozijos trenksmui juos išme
tus iš lovos.

Stadium koncertų pirmą va
karą, birželio 20-tą, publikos 
susirinko apie 19,000 viduje. 
Gal dar tūkstantinį būrį būtų 
sudaręs tas jaunimas, kuris 
būrėsi aplink stadiumą pasi
klausyti gražių muzikos ir dai
nos garsų. Atidarymui visa 
programa susidėjo iš Beetho- 
veno kūrinių.

Antrąjį koncertą, jau pra
dėtą, nutraukė žaibų audra. 
Pasiliko negirdėtas ir šostako- 
vičiaus kūrinys, turėjęs būti 
programoje vėliau1 tą vakarą. 
Nebaigto vakaro tikietus lei
do suvartoti sekamą vakarą.

Visą pirmą savaitę publika 
gausiai lanko koncertus. Pro
gramose vsuomet dalyvauja 
Stadium. Symphony Orkestras. 
Jį dirigavo Dimitri Mitropou
los. Svečiais solistais turėjo 
pianistą Rudolph Serkin, smui
kininką Michael Rabin.

Birželio 25-tos vakarą vyk
dys Latin-American Fiestą ir 
orkestrui vadovaus žymus 
meksikietis radio ir rekordų 
artistas D’Artega. Jei tą va
karą lytų, ši programa nuke
liama į sekmadienio vakarą.

Birželio 27-tą orkestrą diri
guos Pierre Monteux, senukas 
fracūzas orkestrų vadas ir 

garsusis smuikininkas
Mischa Elman. Programa su
sidės iš Beethoveno kūrinių.

Programos vykdomos visais 
vakarais, išskyrus penktadienio 
ir sekmadienio. Tais dviemis 
vakarais įvyksta koncertai tik
tai tuomet, jei ketvirtadienio 
ar šeštadienio programos ne
galėjo įvykti dėl lietaus.

Stadiumas randas 136th St. 
ir Amsterdam Ave., New Yor- 

Bilieto kainos yra nuo 30c. 
$3.

ke.
iki
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Nušovusis plėšiką Antoniolį 
policistas Aurelio De Filippi 
pakeltas į detektyvus. Vien 
tiktai dėl jo išvaizdos ne bile 
kas norėtų su juomi susikibti. 
Jis yra 6 pėdų ir 5 colių aukš
čio, sveria 245 svarus.

Coney Islande magistratas 
Cullen 126 asmenis nubaudė 
po $1 už įvairius smulkius 
prasikaltimus kurorto tvarkai 
ir švarai.

Antradienį mieste prie Alf
red Smith Houses vaikus ve
žantis mokyklos busas susidū
rė su auto. Pirmieji praneši
mai sako, kad 11 vaikų nuga
benti į ligoninę.

BERGERS—3127 FULTON ST.
MERCURY MOTORS AVAILABLE

COMPLETE FISHING TACKLE

K DEPT.
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Kailių valytojai gavo 
algos pakėlimą

Kailių valytojai, nariai kai- 
liasiuvių unijos lokalo 64-jo, 
išsiderėjo po $4 priedo savai
tei. Šis yra pirmasis tos unijos 
žymesnis laimėjimas šiais me
tais.

Naujasis kontraktas galios 
dvejis metus. Greta laimėjimo 
algomis, kita reikšminga da
limi to kontrakto yra gavimas 
pilnu'tino medikališko ir ope
racijų aptarnavimo, už kurį 
duoklę sumoka samdytojas. 
Paliečia visas tas šapas, ku
rios yra nariais Fur Cleaners 
Association, New Yorke. Uni
ja stengsis panašias sąlygas 
gauti ir iš nepriklausomų ša
pų savininkų.

Senukus atstatines

vie- 
pra- 
dar-

grupėmis
New Yorko valstijinis 

Šųjų darbų departmentas 
dės atstatinėjimą senukų
bininkų jau dabar. Birželio 30- 
tą atstatys 80 ir iki 85 metų 
amžiaus. Turintieji 75 iki 79 
metų bus atstatyti rugsėjo 30- 
tą, o 70 iki 
džio 31-ma.

74 metų

kad ir 
darbams 
žadama

gruo-

priimant 
naujus 

nustatyti

Kalbama, 
viešiesiems 
darbininkus 
60 metu rubežių, senesnių ne-C C f t
priimti. Tas rodo, kad ir pen
sijoms gauti amžius turėtų bū- 
t: tuojau atkeltas į 60 metų.

Miestas patraukė i 
teismą kontraktorius

Teismui pripažinus, kad 
nų įvedimo kontraktoriai Vic
tor Clemente ir jo sūnus Do
minic yra kalti, miesto parei
gūnai tuojau užvedė bylą. Rei
kalauja iš kontraktorių atpil
do $363,963. Sako, kad dėl 
statyboje vykdytų suktybių—■ 
prastų medžiagų ir blogo dar
bo — miestas turėjo samdyti 
kitus kontraktorius įvykdymui 
pataisų.

Miestas nori atgauti Cle- 
mentei sumokėtą sumą, taip 
pat ir tą, kurią išmokėjo ki
tiems už pataisas.

ry-

WEST HAVEN 
Beer & Ales, Inc.
Pristatytojai geriausios rūšies 

importuoto ir vietos gaminimo 
alaus, eliaus ir Stouts. Aptar

naujame restaurantus, salos, 
vestuves ir pares.

146-152 So. 1st Street, 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas EVergreen 7-5471 ,
•J. .J. .J. .J. .J. .J. .J. *2* *1® *1* *J" *J* ®J® *1* *J* *1* *J* * —

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis

7

u.

4»4>4*4>4«4>4*4>4>4»|><|,*{,4,4a4*4*4(4i4*4*4>4a4><i!>* j

MATTHEW A
BUYUS
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

•lM?aezDGs’

426 Lafayette St-
Newark 5, N. J.
MArket 2-5172

Tūkstančiams šeimų 
ruošia evikciją

Keturiems tūkstančiams šei
mų šiomis dienomis yra pavo
jus staiga pasijusti ant gatvės, 
jeigu bus vykdomas ragan- 
gaudžių, nusistatymas perse
kioti neinančius politinių išpa
žinčių. Tiek šeimų dešimtyje 
federalių projektų Didžiaja
me New Yorke pasipriešino 
diktatorškam, Amerikos Kon
stituciją ir asmens teises, taip
gi sąžinės laisvę neigiančiam 
įsakui. Jie neišpildė tų ragan- 
gaudiškų blankų, kurios palie
čia šimtus organizacijų.

Jeigu valdžia vis tebesiruo- 
šia evikcijas vykdyti, tai ji 
bando išvengti visuomenės dė
mesio, nes dieną prieš numa
tytą evikcijų laiką dar niekur 
nebuvo skelbta, kurių projek
tų gyventojus eviktuos pir
miausia. Suprantama, kad vie
nu sykiu tiek šeimų 
šerifas neištektų sau 
kų.

United
(rendauninkų) 
visu tuo kelerių metų kovos 
laiku nenuleido rankų. Ji te
beveikia ir dabar, kovoja ne- 
daleisti evikcijų, nors pripa
žįsta, jog kova yra sunki, nes 
ne visur projektų gyventojai 
yra organizuoti.

Organizacija ypačiai smer
kia majorą Wagnerį, kad jis 
leidžia Housing Autoritetui 
projektų gyventojus persekio
ti. Pažymi, kad [Ilinojaus' ir 
Kalifornijos teismai paskelbė 
nekonstituciniir Gwinn Aktą, 
Wagneris vardan to akto lei
džia gyventojus persekioti 
evikci jomis.

V
QUEENS APSKRIČIAI 
PLANUOJA 2 PROJEKTUS

eviktuotl 
talkinin-

Project Tenants 
organizacija

Miestui planuoti komisija 
vienbalsiai užgyrė planą sta
tyti du gyvenamų namų pro
jektus Queens apskrities Bais- 

| iey srityje. Jie bus tarp 160 
Ave., 57th Rd., Foch Blvd, ir 
L. I. gelžkelio trekių. Viena
me butai išsirenduos po $9 už 
kambarį, kitame po $21.

Sritis dabar yra apgyventa 
negrų ir baltų darbo biednuo- 
menės, mišri. Bet didelė dalis 
to ploto, kur statys projektą, 
nėra apgyventa, tereikės nu
griauti tiktai 6 gyvenamus na
mus.

Darbiečių mitingai 
reikalavimui taikos

New Yorko apskrities Ame
rican Labor Party šį šeštadie
ni Manhattane įvykdys 12 at
viro oro mitingų. Keliaudami 
sunkvežimitr iš vietos vieton, 
veždamiesi garsiakalbį ir lite
ratūros, jie aiškins reikalą 
darbuotis išlaikymui taikos.

Tuose mitinguose repka pa
rašus po' peticija, kurioje pra
šoma, kad Keturių Valstybių 
Konferencija uždraustų varto
ti atomines ar hydrogenines 
bombas.

Siūlė įvesti gizelių 
sistemą jaunuoliams

I
4 Veikiantysis majoras Abe 
Starkus sako, kad reikia įves
ti verstiną amatų mokymą. Jis 
tai pasakė kalbėdamas 
Hali surengtose apeigose 
gerbti 19 metų jaunuolį 
nald Millard. Jis manąs,
įvedimas senybinės gizelių sis
temos galės sumažinti blogda- 
rybes.

New Yorko vyriausias me- 
dikalis egzaminierius Milton 
Helpern sako, jog mieste užė
jo mediniu alkoholiu1 nuodiji
mo epidemija. Palyginti trum
pu laikotarpiu, tarp birželio 
5-tos ir 18-tos, astuoni įtarti
nai staigiai mirę asmenys at
rasti mirusiais nuo 
alkoholio.

MALE and FEMALE
Couple. Rent free, food fi^Ų 2 

ims •& bath. Wife—Cook, hskeqper 
for man and 7 yr. child, wlges 
$125 mo. Husband can seek neigh
borhood employment. Must
good ref., driving lie. and speak 
English. Cottage in Conn, vic., nr 
Danbury. 6Q in. from N.Y.C. Call 
,rev. chgs) Webster 8-2144.

(123-125)

have

nuodingo

REAL ESTATE
City 
pa- 
Ro- 
kad

Ronaldas, namų dažymo 
amato mokinys (liuosnoriai, 
ne iš. prievartos), laimėjo pir
mąjį prizą nacionalėje malio- 
rystės mokinių kompeticijoje. 
Ją rengė bendrai dažymo kon
traktoriai ir unija. Pilno laiko 
darbas ir unijos nario knyge
le yra dalimi jam teikiamų Ra 109-46 139th St. 
dovanų.

tokių čia 
mirė ki

Dar galėjo būti ir 
pasivaišinusių, kurie 
tur, kur Šio egzaminieriaus 
ranka jų nepasiekė pomirti
niam tyrimui.

Areštuoti pora asmenų, ku
rie pardavinėjo su tuo alko
holiu užtaisytą King Kong 
cocktail. Vienas, Fred Dalton, 
55 metų, yra savininkas res- 
taurano 100 W. 131th St. Gi 
antruoju yra Madelene Ro
binson, 43 m., savininkė įstai
gėlės, vadinamos “juice joint”, 
prie 626 Lenox Ave. Ji gyve- 

, Jamaica.
Juos abu sulaikė kalėjime be 
kaucijos.

Parduoda Savininkas — Hicksville. 
Ideališka dėl profesionalo Šeimos 
ant Hillside Ter., 6 rūmų Ranch, 
ant didelio kampinio loto. Patio ir 
daug ekstra įrengimų. Patogu į ba
žnyčias ir mokyklas. Greitam par
davimui tiktai $15,500.

Šaukite: Hicksville 4-6780.
(122-125)

PARDUODA SAVININKAS— 
DOBBS FFRRY

3 šeimų namas (7, 4, 3 rūmai) ir 
groseris, gerai įsisteigęs. Geroje 
vietoje. Greitam pardavimui tik
tai $20,000, $10,000 pinigais. Kvie
čiame pamatyti.

Šaukite: DObbs Ferry 3-2710.
(122-124)

Užrašykite Laisvę savo draugui

CARPET MOVERS
pick up your wall-to-wall car
wash it in our plant and relay

We 
pet, 
it in your new home or apartment. 
New carpet can be added and 
matched from our large selection 
of leading brands. Authorized Hoo
ver Vacuum Cleaners, DLR.

HOFFMAN CARPET CO.
325 E. 23rd St., N. Y. C. MU. 4-4998

New Yorko 14th St. 
šiasi, įveda fluorescent 
pas. Iškaštį žada apmokėti 
vietos biznieriai, norėdami šią 
sritį palaikyti antruoju pre
kybiniu centru ir ugdyti. Vy
riausias prekybinis centras 
randasi prie 34-sios gatvės.

puo- 
lem-

HEMPSTEAD, WEST -- Parduoda 
Savininkas. 8 rūmų namas (forni- 
šiuotas), ideališka vieta. Trys buso 
linijos. .3 ¥2 blokų nuo geležinkelio 
stoties ir mokyklų. 1 mailė nuo , 
Hempstead. Greitam pardavimfei—* 
$18,000. Šaukite; IV. 9-2493. >

(122-125)

WANTAGH . 3 metų senumo, L 
shaped ranch, center hall, 3 mieg- 
rūmiai, 2 maudynės, atskiras val
gymui rūmas; 19 pėdų knotty pine 
virtuve, su nauju pusryčiam nook. 
Įrengimai, storms & screens. Blinds, 
drapes, naujai nuo sienos iki sienai 
divonais išklota. Viskas ant lygios 
žemės didelio ploto, ištaisytas kie
mas. Randasi pageidaujamoje kai- 
mynėstėje. Arti katalikų bažnyčios 
Ir krautuvių. $18,900. SUnset 1-0671 

‘ (122-124)

mums 
kalą.
riusia

Tuojau reikalingas slaugių pagelbėjimui 
užbaigti slaugiškumu aptarnavimo rei- 
Darbų randasi sekamose vietovėse. Vy- 
Kvalifikacijos—ankstyvos registracijos.
Malonėkit rašyti ar telefonuoti:

JUNE A. CLERMONT
Director of Nursing

ST. LUKES HOSPITAL
Newburgh, N. Y. — Phone 4400

Valstijinės viešųjų 
departmentas įsakytas 
tyti iš darbo 70 metų 
resnius darbininkus.

ATOSTOGOMS

darbų > 
atsta-

ar vy-<

“Vakacijtj Poilsevimas Sullivan 
County” 

Lake Jefferson Hotel 
Jeffersonville, N. Y. Tel. 832

Tiesiai prie puikaus ežero. Priva
tinis beach su medžių pavėsiais. 
Puikūs maudymosi patogumai. Ne
mokamai laivukai, žuvavimas, me
džiojimas. Gražus namas, geros lo
vos, TV. Puikiausi vokiečių valgių 
gaminimai. $40.

OTTO HOERING

LINDENMERE
Center Moriches. Long Island
Graži vieta prie Moriches Bay — 

maudymosi mariose’. 84/> gražiausių 
parkų. Atlikite rezervacijas dabar. 
Aplankykite ir pamatykite mūsų 
įstaigą.

OTTO AND MARIE AMENDE
Tel. Center Moriches 3-0558

HILDA FIRMBACH’S
Shady Lawn Cottages, West Hur
ley, N.Y. (30-ti metai). Tel. Kings
ton 1463-M-l. Gražūs vokiečių re- 
zortai. Stebėtini vaizdai. Kilniai 
apaugę mišku. Miesto patogumai, 
šiltas ir šaltas vanduo. Maudymosi 
prūdas pamiškėje. Tennis, Ping- 
pong ir tt. Muzika kiekvieną šeš
tadienį. Puikiausiai gaminti val
giai. Birželyje $37.50 į savaitę — 
Liepos mėn. iki Labor Day $40 į 
savaitę.

LINKIU LINKSMŲ V AKACIJŲ VISIEMS

Montrose Liquor Store, Inc

PRISTATO Į NAMUS
Tel. EVergreen 4-8842

FAVORED BRANDS OF

WINES, LIQUORS AND CORDIALS
Didelis .pasirinkimas įvairių likerių

Sidney Lazarus
Savininkas. — L-5254

7 New Montrose Ave., Brooklyn, N. Y
(Prie Broadway arti Hewes St.)

SCARSDALE GREENACRES
DU NAUJI SPLIT LEVEL

Patogioje vietoje prie Claremont 
Rd., nuo Bronx River Parkway. 6 
dideli rūmai, 2 tiled maudynės, 3 
miegrumiai, moderninė virtuvė, pil
nas skiepas, ištisai išdekoruotas. 
Randasi puikiausioje Scarsdale vie
toje. Tie namai netikėtinai žemai 
apkainuoti, žemiau $30,000. Šauki
te budavotoją: BRIarcIlff 6-5759 
arba SC. 5-2325.

VAISTINĖS ŠAKNYS
Didelis Pasirinkimas

TATRA MOUNTAIN — Vidurius 
Liuosuojanti ir Apvalanti arbata 
65c už Box — 3 už $1.70.
KRAEUTER GOLD—Dėl Kepenų 
ir Inkstų Arbata. 65c už Box — 
3 už $1.70.
SCHWARZWAELDER ARBATA 

Nuo Kosulio ir slogų 
75c už Box—3 už $2.00 

Importuoti Chamomile Pepper
mint ir visos kitos vaistinės 

šaknys namams.
> Importuoti iš Vokietijos 

sutaisymai.
Greitas pristatymas užsakymų 

laiškais
Kerbei — -Pharmacy 

1473 Bedford Avenue, 
Brooklyn 16, N. Y. 

IN. 7-7876

Skaitymo, Slibizavojimo ir kitų 
pradinės mokyklos subjektų

Mokina Mokytojas
Ekstra Mokinimai Atsilikusių

Vaikų
$1.50 J Valandų
Tel. GI. 7-4054

VOGEL
FUNERAL HOME 

įsteigta 1910
Air conditioned Koplyčios

65-29 Grand Ave., Mašpeth
Tel. DAvenport 6-0122

AIR COOLED
ALFRED J. WEISE’S

THE MANSION
54 LINCOLN AVENUE 

(1 blokas nuo Merrick Rd.) 
Rockville Center, L. I.

Puikiausi Vokiški Valgiai — 
Cocktail Lounge 

Vestuvėms—Bankietams— 
Viešbučio Patogumai— 
Uždara Pirmadieniais 

Telefonuokite 
ROckville Center 6-9662

J. SHEIPE
Laidotuvių Direktorius 

CU. 5-5856 
Elmont, N. Y.

THOMAS

Telefonas
782 Elmont Rd.,

Parduoda savininkas — Babylon 4 
West. (Lady of Perpetual Hein Pa
rish — Crown Manor). 3 metų se
numo Cape Cod. Kaip naujas. 5 rū
mai, skiepas su party rūmu.-; Per 
sisą attic. Vieta dar dėl 2’/2 mieg- 
rumių. Pilnai aptaisytas kiemas, 
attached garadžius, screens, stprms 
ir blinds. Tiktai $11,200. TUJL1478

West Brighton, S. I. ( 
jama). 4 m. senumo. 8 
mai, patogios šėpos drab 
ištaisytos vonios; ištais 
pas; 2 karam garadžiujt; 
blinds* arti PS 45; 
ma kaina $36,000.

GI. 7-3986.

ageidau-' 
ideli rū- 
žiams. 2 
as skle- 

divonai, 
stcfbėtinai že- 

 

Sa<ininkas.

Parduoda savinin s — Nepera 
Park, Westchester Co. 21/? metai 
kaip statytas, 4 rūmų namas su iš
tisu attic. (2 rūmai ir maudynė). 
Mūrinis frontas. 'Arti mokyklų ir 
bažnyčių. Savininkas apleidžia mie
stą. Greitam pardavimui tiktai — 
$17,000. YO. 3-2327t

24-126)

Mount Vemon — Parduoda savi
ninkas 3 šeimų namą. Randų $2,328 
ir užimtinas 
Dideli rūmai, 
maudynės,. 2 išeinamosios.
149 žemės ploto. 2 karam atskiras 
garadžius.
Arti visko. Mažas mortgage. Grei
tam pardavimui tiktai 
($2,000 nuolaidos del 
mo.) MO. 4-1798.

gražus apartmentas. 
didelis skiepą^, 4 
inamosios. Arft 81 x

st. Ursula’s parapijoje.

$29,500 — 
išdekoravi-

(12^27)

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

Puikiausia Biznio Proga -kepėjui, 
Brooklyn. Išnuomavimui arba par
davimui. Gaus 6 rm. (3 miegrūm.) 
apartmentą. Kepykla su 2 įmūry
tais pečiais. Visą nuosavybę par
duoda už $25,000. ($10,000 įneši
mas). BE. 6-9686 ar BE. 2-1656.

(124-126)

Paroda atžymėjimui
Whitmano sukakties

Brooklyno Public Library 
sudaryta paroda sąryšyje su 
paminėjimu šimto metų nuo 
išėjimo iš spaudos poeto kūri
nių knygos Leaves of Grass. 
Matoma kasdien, baigiant lie
pos 4-ta.

Jei Tamsta negali
Laisvei naujo ' skaitytojo, tai 
nors stambesne auka paremk 
biudžeto sukėlimą.

6 pusi.—Laisvė (Liberty)-Šestad., birželio (June) 25, 1955




