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Džiaugiasi Per Anksti. 
Britai Ataušta. 
Žemės Apsauga. 
Kur Link Francūzija? 
Galvojo ir Pragalvojo.

Rašo A. BIMBA

r Chicagos klerikalų Drau
gas su džiaugsmu paskelbė 
mūsų Lietuvių Literatūros 
Draugijai “bankrotą.” Mat, 
Laisvėje ir Vilnyje buvo pa
minėta keletas Chicagos kuo
pų, kurių daugelis narių dar 
nėra pasimokėję duoklių už 
šiuos metus. " Ot, džiaugiasi 
Draugas, tos Draugijos beveik 
nebeliko!

Klerikalai apsidžiaugė per 
anksti. Mūsų Draugija šian
dien gyvuoja gražiau, negu 
kada nors jos istorijoje. Mi
nėtų kuopų nariai bus para
ginti ir * duokles pasimokęs.

Negerai, žinoma, kad su 
duoklių mokėjimu tūli nariai 
laukia pabaigos metų. Kai 
kurie nariai pamano: Skirtu
mo nėra, pasimokėsiu bile ka
da! Tas ir duoda progos mū
sų priešams pasidžiaugti.

Iš Londono jau nauji vėjai 
pučia. Girdi, Anglijos vyriau
sybė spręs naująją Vengrijos 
vyriausybę pagal jos darbus. 
Dabar anglai nieko nedarysią, 
tylėsią ir lauksią.

Anglus į protą atvedė Ven
grijos žmonių kieta valia. Jie 
pasakė, kad jie su savo išda
vikais apsidirbs, nepaisant 
protestų iš užsienio.'

Vengrai atsimena anuos po 
Pirmojo Karo audringus lai
kus. Tada mūsų Hooveris su 

‘ duonos pluta juos apgavo ir 
pardavė fašistams. Dabar jie 
pasiryžę nebeleisti tai baisiai 
istorijai pasikartoti.

Mačiau labai gražią, įspū
dingą nuotrauką iš Kazakh- 
stano medvilnės laukų. Di
džiuliai, kadaise buvę sausi, 
bevaisiai plotai paversti į 
žavėjančius derlingus laukus, 

žemė išdalinta į' laukus. 
Kiekvienas laukas apjuostas 
gražių medžių juosta. Me
džiai suteikia žemei drėgnu
mo ir apsaugo nuo vėjų ir 
audrų.

Kokia galinga ir stebuklin
ga ta mokslo ranka! . Kiek 
daug gero ji gali žmogui pa
daryti!

Tik bėda su žmogum, kad 
jis neturi proto tą mokslo 
ranką pasiimti ir panaudoti 
savo naudai. 

____
Francūzijos dešinieji socia

listai jaučiasi krašto viešpa
čiais. Premjeras Ramadier 
savo Užsispyrimu provokuoja 
streikus. Jis tikisi prieš dar
bininkus Francūzijos buržua
ziją išvesti iš krizės.

Kaip ilgai jam seksis, ne
tolima ateitis turės parodyti. 
Buvo pasaulyje gudresnių po
litikierių už jį. kurie panašiai 
mojosi viešpačiais tapti. Visi 
savo begėdiškas karjeras 
baigė begėdiškai.

k Francūzijos žmonės turi 
gražaus patyrimo su savo Na
poleonais. Negalima tikėti, 
kad jie tai pamiršo ir tole
ruos naujuosius Napoleonus 
socializmo maskose.

Fašistiniai pabėgėliai išsiil
gusiai kalba apie tąjį rojų, 
kurį jiems buvo atnešę Lietu
von vokiški žmogėdros. Jie 
rašo ir per ašaras skundžiasi, 
kad -1944 m. atėjo Raudonoji 
Armija ir tą jų rojų sugrio
vė^ Kiek bėdos ir dantų grie
žimo buvę!

Birželio 9 d. Naujienose tūla 
“Agnietėlė” ašaroja:

“Išaušo 1944 m. 10-tos lie
pos rytas. Saulutė lyg tyčia 
riedėjo dangumi linksma, ir 
atrodė, kad juokėsi iŠ šios že
mės vabalų - žmonių. Rytuo
se girdėjosi dundesys. Tai 
vėl atslenka į mūsų brangią 
žemę baisus slibinas. Pra-

(Tąsa 5-rne pusi.) ’ ~ '
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JUNGT. VALSTIJOS
UŽTARIA BULGARU 
VALDŽIOS PRIEŠĄ
Bulgarijos Seimas Išmetė 
23 Valdžios Priešininkus

Washington. — Jungtin. 
Valstijų vyriausybė išleido 
pareiškimą, kuriuom smer
kia Bulgarijos Tėvynės 
Fronto valdžią už tai, kad 
jinai areštavo Nikolą Pet- 
kovą, vadinamos žemės sa
vininkų partijos vadą. A- 
merika sako, tai “sauvališ- 
kas” areštas.

(Bulgarijos valdžia pa
skelbė, jog Petkovas todėl 
iš seimo išmestas ir teismui 
atiduotas, kad jis darė są
mokslą su fašistais ir tū
lais karininkais, siekdamas 
nuversti demokratinę ša
lies valdžią. Bulgarų val
džia susidaro iš visų didžių
jų partijų atstovų.)

Sofija, Bulgarija. —Bul
garų seimas išmetė 23 savo 
narius, Tėvynės Fronto 
valdžios priešininkus. Jie 
yra nariai tos pačios parti
jos, kurios vadas' Petkov 
areštuotas už sąmokslus 
prieš valdžią.

Lėktuvas be Lakūno 
Skrido 2,000 Mylis

Wilmington, Del. —Ame
rikos armijos transportinis 
lėktuvas be iokio vairuoto
jo atskrido čia 2,000 mylių 
iš /Long Beach, Californi- 
jos, per 8 valandas ir 46 
minutes. Visą jo lėkimą au
tomatiškai tvarkė instru
mentai, kain kad jie buvo 
nustatyti Californijoj. Ra
dijo prietaisai lėktuve 
taipgi automatiškai davė 
pranešimus, kokia valandą 
ir pro kuriuos miestus ji
sai skrenda. Tai buvo
kordinis lėktuvo žygis be 
vairuotojo jame. '

re-

VENGRAI NEPRIeMe 
AMERIKONO

Budapest. — Vengrų vy
riausybė atsisakė įleist į 
Vengrija amerikoną Jungt. 
Tautų švietimo komisijos 
narį. :

SustreikavoDetroit.
18,000 darbininkų . prieš 
Hudson ir Continental au
tomobilių fabrikus.
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\Didis Unijų Automobilių Abazas 
Važiuoja į Washingtonų, kur 
Reikalaus Atmest T alto Bilių

AMERIKA PROTESTUOJA SOVIETAM 
PRIEŠ JŲ, GIRDI, KIŠIMĄSI Į 

VENGRIJOS VALDŽIĄ
Los Angeles, Gal. — Dar

bo unijų atstovai Califor- 
nijoj išvažiavo ilga eile au
tomobilių į Washingtoną 
reikalauti, kad prezident.* 
Trumanas atmestų prieš- 
darbininkišką Tafto-Hart- 
ley’o. bilių. Los Angeles 
Federacijos unijų ' taryba 
pakvietė ir CIO unijistus, 
Geležinkeliečių Brolijų na
rius ir telefonistus traukti 
į Washingtoną. Darbo Fe
deracijos pirmininkas Wil
liam Green užgyrėįtą ben
drą žygį prieš neprieteliš-

kąjį bilių. i
Jim Burford, CIO Politi

nio Veikimo Komiteto va
das, pareiškė: “Mes sveiki
name Darbo Federaciją, už 
pakvietimą bendrai veikti 
ir mes’ tikrai prisidėsime 
prie to žygi&” .

Prie važiuojančių Wash- 
ingtonan darbininkų pa
siuntinių prisidės kitų val
stijų ir miestų federacinės 

■ir CIO unijos, pakelėje, taip 
kad susidarys didžiulis au
tomobilių abazas.

Teisejas Holtzoff Pašalintas 
Iš Bylos prieš Šešiolikų 
Fašizmo Priešininkų

Washington. — Visi trys 
Jungtinių Valstijų apelia
cijų teismo teisėjai vienbal
siai nusprendė, kad apskri
ties teisėjas Alexander 
Holtzoff negali vadovauti 
bylai prieš daktara Ed. K. 
Barsky, rašytoją Howardą 
Fastą ir 14 kitu vadų Ben
drojo Prieš-Fašistinių Pa
bėgėlių Komiteto.

Dr. Barsky įteikė savo 
prisiektą liudijimą apelia
cijų teismui, kad teisėjas 
Holtzoff darbavosi išvien 
su valdžios FBI agentais, 
idant sudaryt bylą prieš tą 
fašizmo priešų organizaci
ja, girdi, kaip “komunisti
ni frontą.” Tbdel Holtzoff 
iš anksto nusiteikęs prieš 
kaltinamuosius ąr negalėtų 
bešališkai vesti bylos, sakė 
dr. Barsky savo liudijime. 
Apeliacijų teismas pripaži
no, kad teisėjas Holtzoff

su tokiu vienpusiškumu ne
tinka pirmininkauti šiai by
lai. ,

Bendrojo Prieš-Fašistin. 
Pabėgėlių Komiteto vadai 
traukiami teisman už taria
mą “kongreso paniekini
mą”, nes jie nepatenkino 
tūlų reikalavimų, kuriuos 
jiem statė . kongresmanų 
Neamerikinių V e i k smų 
Komitetas. « r-

EISLERIO APELIACIJA
Teisėjo Holtzoffo pašali

nimas iš minimos bylos,: ti
kimasi, patarnaus ir vokie
čio komunisto Gėrharto 
Eislerio apeliacijai. Byloje 
prieš Eislerį dėl “kongreso 
paniekinimo” teisėjas Hol
tzoff nedavė progos gintis 
ir pats kaltino Eislerį. Taip 
Eisleris, ištrūkęs nuo Hit
lerio‘kovotojas prieš naciz
mą, ir buvo atrastas kaltu.

Pavaryto Premjero Ferenco Nagy’o Asmeninis Sekretorius 
Taipgi Liudija Apie Jo Sąmokslą Prieš Respubliką

Washington. — Amerik. 
valstybės departmentas pa
siuntė griežtą protesto no- 
ita sovietiniam komandie- 
riui generolui Sviridovui 
Vengrijoje. Nota itaria So
vietus,’ kad, girdi, per jų 
įsikišimą į Vengrijos rei
kalus buvo priverstas pasi
traukt premjeras Ferenc 
Nagy; todėl Sovietai, esą, 
sulaužę Jaltos konferenci
jos nutarimą dėl tautų sa
vivaldybės. Amerika sako, 
kad komunistai, “gavę rin
kimuose 17 nuošimčių bal
sų, panaikino vengrų dau- 
guomenės išreikšta valią”, 
girdi, su parama iš Sovietų 
pusės.

Jungtinės Valstijos rei
kalauja, kad bendra ame
rikonų - Sovietų - anglų ko
misija ištirtų, kokiais žing
sniais buvo išvytas Ferenc 
Nagy (f asistuojąs vadas 
dešiniojo Smulkiųjų Žemės 
Savininkų Partijos spar
no). O jeigu Sovietai nesu
tiks su tokiais tyrinėjimais,

I, ifn    .................... i ų, 11įį .

tai suprantamą, Amerika 
duos skundą Jungtinėms 
Tautoms.

NAGY’O SEKRETO
RIAUS LIUDIJIMAS

Budapest, Vengrija. — 
Pavaryto premjero Feren
co Nagy'o buvęs asmeninis 
sekretorius F. Kapocs pa
liudijo, kad Nagy vadova
vo plačiam sąmokslui nu
verst demokratinę Vengri
jos respublikos • valdžią. 
Paskelbtas Kapocs liudiji
mas rodo, kad Nagy daly-, 
vavo ne tik sąmoksle su fa- 
šistuojančiais vengrų poli
tikieriais prieš respubliką. 
Jisai, vartodamas slaptraš- 
tį, susirašinėjo su reakci
niais politikais Washingto
ne ir kitų kraštų sostinėse. 
Nagy ieškojo užsieninės pa
galboj nuversti Vengrijos 
valdžia, susidedančią iš 
Smulkiųjų Savininkų Parti
jos atstovų, socialistų ir 
komunistų. Jisai siekė įves
ti fašistinę diktatūrą Veng- 
,lWllyi I ‘--f

rijoje, kaip teigia vengrų 
spauda.

Apie Ferenco Nągy’o są
mokslus pirmiaus liudijo 
Bela Kovacs, suimtai 
Smulkiųjų Žemės Savinin
kų Partijos centro sekreto
rius. Bet ir po B. KovacsO 
prisipažinimo - liudijimo, 
Ferencas Nagy su kunigu* 
Bela Varga, buvusiu seimo 
pirmininku, tęsė sąmokslų 
prieš respublikos valdžią, 
kaip dabar parodo Kapocs, 
buvęs privatus Nagy’o sek
retorius. Kun. Varga pabė
go į amerikonų užimtąją 
Austrijos dalį.

*
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Baltasis Nušovė Negrą dėl , -■ 
Paprasto Trukšmo • $■"

Princeton, N. J.— Grįž
tant negrų būriui iš pikni
ko naktį, jie smagiai juo
kavo. Baltieji ėmė jus bar
ti. Įvyko susistumdymas. 
Tada' James Roberts pasi
griebė šautuvą ir nušovė 
negrą veteraną R. Hoag- 
landą. žmogžudis suimtas.

•!,

Gromyko Siūlymai dėl 
Atominės Kontrolės

■U...

Trumanas Piršo Savo 
Mokymą Kanadai

FBI Labiau Persekiojas * 
Repubfikonus Balsy Sukčius j

Baigėsi Franci jos 
Gelžkelių Streikas

Paryžius, birž. 12. — 
Franci jos premjeras Rama
dier pasirašė sutartį su ge
ležinkeliečių unija dėl jų 
streiko baigimo. Jiems'bus 
tiek pakeltas uždarbis, kad 
geležinkeliečiai gaus viso 
apie 10 bilionų frankų dau
giau per metus.

London.— Teigiama, kad 
į anglų karaliaus palocių 
nebus priimta atvykstanti 
Argentinos d i k tatoriaus 
Perono pati.

Kongreso Vadai už 
Rendų Kėlimų 15%

Washington. — Kongres- 
manų ir senatorių įgalioti
niai pasiūlė kongresui pa
laikyt rendų kontrole /il^i 
1948 m. kovo 1 d., bet leisti 
namų savininkams ir įna
miams, girdi, “laisvai susi
tart” pakelt rendas 15 nuo
šimčių.

Lake Success, N. Y. — 
Sovietu delegatas Andrius 
Gromyko sutiko, kad Jung. 
Tautų tarptautinė komisi
ja darytų inspekcijas ato
minių medžiagų ir atomų 
iėgos dirbvklų visuose kra
štuose. Sykiu jis pakartojo 
sovietinį reikalavima tuo
jau uždraust atominiu gin
klų dirbimą ir varto ii mą. 
Gromyko taipgi reikalavo 
palaikyt kiekvienam iš pen
kių didžiųjų talkininkų tei
sę Saugumo Taryboje ve- 
tuoti-atmesti bausmes, ku
rias siūlytų tarptautinė ko
misija.

MARSHALLO SIŪLY
MAS ANGLAM IR 
SOVIETAM

Washington. ■ — - Ameri
kiečiai dvigubai daugiau 
prageria, rtegp išleidžia me- 
dikaliams patarnavimams.

Ottawa, Canada. — Pre
zidentas Trumanas, kalbė
damas Kanados seime, pa
kartojo savo mokymą dėl 
užsieninės politikos, tik 
skirtingais žodžiais. Jisai 
sakė, kad Jungtinės Valsti
jos ir toliau kovos už* tokį 
pasaulį, kur visos tautos 
galėtų gyventi taikoj, be 
prievartos ir bauginimų. 
Girdi, “mes tikimės, kad ir 
Kanada sieks tų tikslų.” — 
Tuo pačiu laiku Amerika 
paskelbė protestus, esą, 
prieš Sovietų bei komunis
tų “prievartą” Vengrijoj ir 
Bulgarijoj.

PATRŪKIMO OPERACI
JA CHURCHILLUI

London. — Buvusiam 
Anglijos premjerui Chur- 
chillui padaryta operacija 
dėl patrūkimo. (Gal jis per
daug rėkė už “Suvienytas 
Europos Valstybes”—prieš 
Sovietus?)

Washington. — Republi- 
konas senatorius Homer 
Ferguson skundžiasi, kad 
teisingumo departmental 
su savo FBI agentaiš per
sekioja repųblikonus balsų 
vagis rinkimuose, bet 1 už- 
glosto demokratus balsų 
sukrius.

Panaikino Cukraus
Racionavimą

■ft

■■
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Washington.. 
bystės sekretorius Clinton ■> 
P. Anderson birž. 11 d. pa
skelbė, kad jau panaikintas >; 
cukraus racionavimas na- 
miniam vartojimui, valgyk- 1 
loms ir viešbučiams. Ta- . 
čiaus cukraus kaina bus 
dar kontroliuojama.

Žemdir

Washington. — Vąlstyb. 
sekretorius Marshallas pa
geidavo, kad Anglija ir So
vietai išvien veiktų dėl savo 
ir visos Europos ūkio tai
symo; o Amerika, girdi,
jiem padėtų. , i ORAS.—Būsią vėsiau.

Sofija. .— Bulgarija neį
sileido Jungt. Tautų tyri
nėtojų Balkanams.

Trumanas atmesiąs re- 
publikonų taksų bilių.

EILE MIESTŲ VALDYBŲ RAGINA ATMESTI PRIEŠ-DARBININKIŠKĄ BILIŲ
Jau gana daug miestų 

tarybų ir majorų atsišau
kė į prezidentą Trumaną, 
kad atmestų prieš-unijinį 
Tafto - Hartley’o bilių, bū
tent: J ; z z,

CHICAGO
Šio miesto taryba priėmė 

rezoliuciją, raginančią pre
zidentą vetuoti pavojingąjį 
Tafto-Hartle/o pasimoji- 
mą. " '"

NEWARK,, N. J.
Miesto majoras Vincen

tas Murphy oficialiai pa
skelbė šį penktadienį kaip,

---------------- , PI

reikalavimų dieną, kad 
Trumanas atmestu tą bi
lių. Darbo Federacija šį 
vakarą šaukia masinius su
sirinkimus Lincoln Square 
Parke ir Mosque Theatre 
protestams prieš Tafto- 
Hartley’o bilių. Sakys kal
bas Federacijos pirminin
kas William Green, sekre
torius iždininkas George • 
Meany ir kt.

NEW YORK
New Yorke jau pirmiau 

majoras Wm. O’Dwyer ofi
cialiai paskelbė veiksmų

■ w
Kelių Miestu Majorai Paskelbė Dienas Kovai' Prieš Tafto 

Bilių; Jį Smerkia ir. Tūly Valstiju Demokraty Vadai
dieną dėl to biliaus atme
timo. Šio miesto taryba 
taipgi pasiuntė prez. Tru- 
manui rezoliuciją!, šaukian
čią atmest Tafto-Hartley’o 
bilių. \

PROVIDENCE^ R. I.
CIO audėjų susirinkime 

kalbėjo demokratas Rhode 
Island valstijos gubernato
rius, John O. Pastore <'ir 
smerkė prieš-unijinį bilių.

DETROIT e
Majoras Jeffries paskel

bė pirmadienį, birželio 16, 
kaip reikalavimų dieną, 
kąd prezidentas vetuotų 
Tafto vergijos bilių.

Hamtramcko; Mich., miej 
sto valdyba paskyrė šį 
penktadieni veiks mams 
prieš tą bilių.

Kaip majoras 
taip Hamtramcko 
ragina paliečius

Jeffries, 
valdyba 
telegra-

fuot ir rašyt.prez. Truma- 
nuj, kad atmestų Tafto- 
Hartley’o bilių.

Birželio 16 d; iš Detroito 
nuvyks pas prezidentą de
legatai Darbo Federacijos, 
CIO ir geležinkeliečių uni
jų ir demokratų vadai. Jie 
ragins Trumaną. vetuot 
pragaištingąjį bilių.

Mįchigano valstijos de
mokratų komiteto nariai 
C. Bevan ir Clara van 
Auken mušė telegramą Ga- 
eliui Sullivanui, denjokratų 
partijos pirmininkui, . kad 
paveiktų Trumaną atmesti

tą bilių.
CLEVELAND

Ohio 'valstijos demokra
tų pirmininkas Horshma- 
nas. atsišaukė į prezidentą 
vetuot Taft-Hartley’o bi
lių. Darbo unijos rengia 
demonstraciją prieš repųb- 
likonų ’partijos centrą Cle- 
velande protestui prieš tą 
bilių.

PERTH AMBOY, N. J.
Šio miesto taryba stipriai 

ragino Trumaną atmest 
prieš-darbininkąjį bilių. To 

(Tąsa 5-tam puslp.)
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Mūsų Jaunimo ir Senimo Uždaviniai
Praeito pirmądienio Laisvėje V. Bovinas pateikė 

diskusinį straipsnį apie mūsų jaunimą, jo problemas, jo
įtraukimą į pažangiųjų žmonių judėjimo eiles.

Straipsnis iškelia tūlų klausimų, kurių negalima 
praleisti pro akis nepagvildenus. Žinoma, šiame straip
sny j nesiimsime mes juos gvildenti; raginame mūsų 
bendradarbius ir visuomenininkus tarti savo žodį pasky- 
riais straipsniaįs.

. Diskusuojant, tenka laikytis lygsvąros, — neiti į 
kraštutinybes, nes tai neduotų naudos .niekam.

Sįuo metu organizuotesnis jaunimo judėjimas pasi
reiškia dviejose mūsų organizacijose: Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijime ir Lietuvių Meno Sąjungoje.

Pirmąjame jaunimas daugiau akstinamas dalyvauti 
sporte, o Meno Sąjungoje — jis yra įsitraukęs į menišką
jį judėjimą: dalyvauja choruose, teatrinėse grupėse, ir 
1.1. Jaunimo judėjimo, kuris rištų tas abi grupi, kuris 
įneštų ir politinės apšvietos elementų į mūsų organizuo
to jaunimo eiles, mes, deja, kaip ir neturime.

Vadinasi, pas mus stoka lygsvaros, balanso; stoka 
konsolidacijos, stoka bendro vairo.

Pas mus buvo (vadovaujančiuose komitetuose) se
niai kalbėta, kad ŲDS ir Lietuvių Meno Sąjungos vado
vybės susieitų ir išdirbtų aiškų ir konkretų jaunimo 
judėjimui programą ir vykdytų jį gyveniman rūpestin
gai ir entuziastiškai. Programa. turėtų būti tokia, kad 
tarp šitų dviejų organizacijų'žydėtų broliškas bendra
darbiavimas, kad LDS paaukotų daugiau vietos savo 
organe kultūrinio darbo plėtimui tarp jaunimo; kad 
kultūra ir sportas eitų ranka rankon visame mūsų gyve
nime.

Tūkstančiai ir tūkstančiai jaunų amerikiečių lietu
vių kilmės sūnų ir dukrų šiandien nepriklauso jokiai 
mūsų organizacijai. Tūkstančiai ir tūkstančiai jų neda
lyvauja nei sporte pel meninėje veikloje. Vadinasi,, tiek 
menininkai, tiek sportiriihkai turi neišmatuojamus re
zervus, iš kurių gali traukti į judėjimą naujus žmones.

Karo metu buvo sakyta: palauksime, ligi pasibaigs 
karas, kai sugrįš iš frontų mūsų vyrai, — tuomet mū
sų jaunimo judėjimas augs.

Na, karas praėjo. Jauni vyrai sugrįžo. Ką darome?!
O. turime pradėti ką nors daugiau daryti'! 1
Šiuo metu^ruošiamasi prie Rytinių Valstijų lietuvių 

pienininkų Festivalio, kuris įvyks rudenį BrpoklyHe. 
Į Festivalį turėtų būti įtrauktas visas mūsų organizuo
tas jaunimas. LDS jaunimo kuopos lengvai galėtų išsto
ti Festivalyj su kai kuriais meniškais darbais,—sakysi
me, galėtų suvaidinti vieną kitą dramą ar komediją. Tai 
būtų pirmas žingsnis link draugiškesnio bendradarbiavi
mo kultūros bare. .' s '

Jaunimo veikėjai, beje, turėtu šiais klausimais tarti 
savo žodį per Laisvės angliškąjį skyrių, o suaugusieji 
— senimas — per lietuviškus puslapius.

Retas Sąjūdis
Retai kada pasitaikė Amerikoje t.pkis didžiuliu 

žmonių sąjūdis, kokis pasireiškė bėgyje pastarųjų poros 
savaičių dėl atmetimo Taft-Hartley biliaus, mierijancio 
pasmaugti unijistinį darbininkų judėjimą mūsų krąštę!

Milijonai darbininkų jau tarė savo žodį, reikaląująnt 
prezidentą Trumaną bilių vetuoti. Pasisakymas buvo 
atliktas visaip: rezoliucijomis ir demonstracijomis.

Praeitą antradienį New Yorke įvykusi CIO narių 
detnonstracija pasiliks ilgai,šio miesto žmonių atminty- 
J.e- t ,

Keliolika tūkstančių visokių mažesnių ir didesnių 
kultūrinių, ekonominių ir politinių darbo žmonių orga
nizacijų bei kliubų taipgi tarė savo žodį prieš minėtąjį- 
bilių. -

Tūkstančiai intelektualų, valdininkų, visuomeninin
kų ir kitokių profesijų žmonių.pasiuntę, savo telegramas 
prezidentui Trumanuį, reikalaujant bilių atmesti!

Žodžiu, sąjūdis toks didelis, kokio reakcininkūi kon
grese niekad nesitikėjo matyti! .

Laikas bėga. Prezidentas Trumanas neužilgo, turės 
šį bilią vetuoti arba užgirti. O jei jis nepadarys pei 
vięuo nei kito, tai bilius savaime pataps įstatymu.

Bęt jei prezidentas jį vetuos, tai d&r Ytereikš, kad 
bilius jau netaps įstatyiųu. Kongreso reakcininkai gali 
patraukti savo pusėn dū trečdaliu kongresmanų ir sena- 
terių ir bilių pravaryti. O tuomet prezidento- parašas 
po juo jau nebus reikalingas — automatiškai* jis pataps 
įstatymu.

Tuo būdu pažangūs įmonės, reikalaudami prezi
dentą vetuoti bilių, jam pastebi: įsakykite savo partijos 
(demokratų) nariams kongresmanams ir senatoriams, 
kad jie nebalsuotų išvien su reakcininkais republikonais. 
Nes jei demokratai balsuos, — bilius bus įstatymu ir už 
tai Amerikos darbininkai skaitys lygiai atsakomingais 
ne tik republikonu^, bet ir demokratus su jų vyriau
sia vadovybe I

RAMADIER EINA MAC- 
DONALDO KELIAIS

Žinių agentūros ONA ko
respondentė Elizabeth Di- 
jour rašo iš Paryžiaus, 
kad ’ dabartinė Franci jos 
vyriausybė, vadovaujama 
Ramadiero .(premjero) . ir 
Auriol’o (prezidento) tar
nauja ne darbininkams, bet 
bizniui ir stambiesiems 
farmeriams. Taigi Rama- 
dier šiuo metu stovi tokio
je padėtyj, kaip Anglijos 
MacDonaldas stovėjo 1929- 
35 metais, kai jis, nepaisy
damas darbiečių balso, nu
ėjo atvirai tarnauti torėms.

Kiekvienam aišku, rašo 
korespondentė, .jog Rama
diero politika yra nepasi
tenkinę'ne tik komunistai 
ir bendrai darbininkai, bet 
ir didelė socialistų partijos 
dalis. Socialistai atvirai, sa
ko, jog Ramadier tarnauja 
ne tam, už ką socialistai ko
voja.

Gali būti taip, kad Ra- 
madier bus išmestas iš 
Franci jos socialistų parti
jos; toji partija gali net 
skilti.

Neseniai Maskvos Prav- 
doje tilpo keli straipsniai, 
rodą, kaip dešinieji sociali
stai pasileido taikanti dar
bo žmonių priešams ir 
naujojo karo ruošėjams; 
Ramadier ir jo talkininkai 
Franci joje kaip tik tai at
lieka šiandien.

Ramadieras — didelis 
ramstis “Trumano doktri
nos” Francijoje. Už tai jis 
giriamas ir respektuoja
mas Amerikos monopolisti
nėje spaudoje. Bet Rama
dieras vis daugiau prieš sa
ve neapykantos kelia dar
bininkuose ir net socialistų 
partijos eilėse! ' - ,.; A

Nelaimė tam kraštui, ku
riame dešinieji socialistai 
tampa “dideliais žmonė
mis.”

HUMANIŠKA 
VALSTYBĖ

Fašistų Dirva rašo, 
“Anglija yra vienintelė di
džiai humaniška valstybė, 
kuri pirmoji sutiko įsileis
ti didelį skaičių DP (pabė
gėlių) rį savo kraštą ir šį 
sumanymą praktiškai vyk
do,./’

“Humaniška valstybė”, 
nes jai reikalingi darbinin
kai sunkiems darbams 
dirbti.

Pabėgėliai, pasiekę Ang
lijos kasyklas, kitaip apie 
tai kalbės.

ARMĖNAI VALSTY
BĖS DEPARTMENTE

.. > .

“Armenian Tribune” Sa
vaitraštis praneša, kad Pa
saulio Armėnų Kongresas 
(įvykęs š. m. bal. 30 —- geg. 
4 dd. New Yorke) buvo iš
rinkęs specialę komisiją į- 
tęikimui Jūngt. Valstijų 
valstybės departmental re-? 
žolinei jos, priimtos kongre
se, ’ • . . '

Rezoliucijoje reikalauja
ma, kad Tarybų Armėnijai 
būtų grąžintos tos Armėni
jos dalys, kurias turi už-\ 
grębę plėšikai turkai. •

Komisija, vadovaujama 
žymių armėnų — pasauliš- 
kių ir dvasiškių —.buvo nu
vykusi į valstybės depart-' 
mentą ir savo rezoliuciją 
įteikė Dean Achesonui, se
kretoriaus padėjėjui.

Tas pats laikraštis patek 
kai žinių apie patį kongre
są —World Armenian Con
gress. Iš viso delegatų ja
me buvo 705, atstovaujan
čių 22-jų kraštų armėnus. 
Organizacijų atstovauta 70.

Žinoma, daugiausiai de-
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legatų ' buvo iš Jungtinių 
Valstijų, — net iš 76 mieš
tų. ' ' '

Tenka pasveikinti armė
nus už jų vieningą darbą, 
už vieningą veiklą ir susi
pratimą.

Kongresas, kaip žinia, 
svarstė ne tik pasaulio ar
mėnų būklę, bet ir tai, kaip 
padėti Armėnijos Tarybų 
Socialistinei Respublikai,— 
kaip jai padėti atgauti tur
kų užgrobtas žemes ir kaip 
jai padėti juo greičiau su
grąžinti Armenijon šimtus 
tūkstančių savo sūnų ir 
dukrų, pasisklaidžiusių po 
pasaulį.

Kada lietuviai galės taip 
gražiai pasirodyti?

SENJORA DE PERON 
GAUS DAUG KRYŽIŲ

Argentinos diktatoriaus- 
prezįdento Perono žmona, 
Eva Duarte de .Pęro.n, nų- 
vykusį į Ispaniją buvo ap
dovanota (paties Franko) 
Izabelės kryžiumi. Vatika
no popiežius taipgi žadėjo 
jai ką nors duoti, kai ji ten 
nuvyks.

Visa tai, rašoma iš Bu-

nes -vardą Argentinoj ari- 
• stoJ^ratijoj, kuri yra perne
lyg konservatyvi ir katali
kiška, o taipgi sutvirtins 
fąšizmą pačioje Argentino
je. ' ' ' '

Sutinkame: Budelis Fran
ko ir Vatikanas viską cla
ry s,’ kad sutvirtinus fašiz
mą.' ............. .

TAI “PASLAPTIS”!
Amerikos Lietuvis klau

sia: “Kas yrą.... _Stalinie- 
ne?” Ir atsako“Ji yra žy
dė...”

Goebbels’o akimis (ku
rios j,ąu yra amžinai už
merktos) žiūrint, tai baisus 
nūsidejimąs. Nacių Vokie
tijoje už tokį grjeką žmo
nes buvo žudpmi. Amerikos 
Lietuvio redaktorius, ma
tyt, kaipo ištikimas Goej)- 
bels’o pasekėjas, bando. 
teoriją paskleisti tarp savo 
skaitytojų.'

Mes tačiau jam patariam 
apsidairyti tarp saviškių, 
tarp pabėgėlių ir savo ben
draminčių; ar jis ten kar
tais nesuras ko nors pana
šaus. Kam važiuoti į Mask- 

, vą, kurios visvien jau Ut
enos Aires, pakels Peronie- biiš galima paimti.

Brazilijos Lietuvių Dovana 
Lietuvos Žemės Ūkio

Akademijai
Keliais atvejais buvau rašęs spaudoje apie Kanados 

lietuvių vajų dėl ^pasiuntimo paramos Tarybų Lietuvos 
Žemės Ūkio Akademijai. Tasai, vajus davė gražių režuls 
ta tų. Kanadiečiai suaukojo virš aštuonis tūkstančius 
dolerių. Buvo susitarta, kad mes tuos daiktus supirksi- 
me Jungtinėse Valstijose ir jų vardu pasiųsime Lietu
von. Tačiau pasirodė, jog teks susidurti su keblumai^ dėl 
kanadiečių pinigais Apmokėjimo už čionai supirktus 
daiktus.

Tuo tarpų iš Brazilijos gavome Jungtinių Valstijų 
valiuta $8,420, kurie tenykščių lįętuvių suaukoti dėl pa
siuntimo paramos Tarybų Lietuvos nuo karo nukente- 
jusiems žmonėms. Nutarėme šiais brazįlieęių pinigais 
apmokėti visą minėtąjį projektą ir pasiųsti Lietuvos Že
mės ūkio Akademijai jųjų vardu. Tai bus labai vertinga 
tai mokslo įstaigai parama. Su firma jau susitarta ir 
visi daiktai už $8,^619.85 bus išsiųsta Lietuvon prie pir
mos progos —- kaip tik į New Yorką pribus tarybinis 
laivas ir sutiks mūsų siuntinį paimti.

Kanadiečiai, suprantama, dabar turės ką kitą nu
pirkti ir pasiųsti kuriai nors Tarybų Lietuvos mokslo 
bei sveikatos įstaigai. \

Prie progos džiugu pranešti, kad dėl Vilniaus Eks
perimentinės Medicinos ir Vėžio Ligos Instituto jau 
išsiuntėme septintąjį siuntinį. Neišsiųstų daiktų beliko 
tik už keletą šimtų dolerių. Esame nusitarę, apmokėję 
visas bilas ir baigę visas sąskaitas,> už Komiteto ižde li
kusius pinigus dar dapirkti daiktų ir pasiųsti su aštun
tuoju ir paskutiniu siuntiniu. I

Lietuvai Pagalboj Teikimo Komiteto 
pirm. A. Bimba.

Tėvynės karo meįu tūks
tančiai Tarybų Lietuvos sū
nų ir dukterų buvo apdo
vanoti Tarybų Sąjungos or
dinais ir medaliais už nar
sumą bei didvyriškumą, 
parodytus kovos fronte su 
vokiškaisiais - fašistiniais 
grobikais, už kovinius par
tizaninius žygius priešo už
nugaryje. Tuo Tėvynė pri
pažino įnašą, kurį padarė 
lietuvių liaudis visos tary
binės liaudies kovoje už sa
vo laisvę ir nepriklausomy
bę, už pergalę prieš hitle
rinę Vokietiją. .

Neseniai buvo apdovano
ti geriausieji Tarybų Lietu
vos sūnūs ir dukters už pa
siekimus, pasiektus taikaus 
darbo fronte, kovoje už di
džiosios pokarinio penkme
čio programos įgyvendini
mą. Tarybų Sąjungos Vy
riausybė apdovanodama ge
riausius mūsų respublikos 
darbuotojus aukštai įverti* 
no vįsos lietuvių liaudies 
darbo pastangas, jos atsiek
tus visose liaudies ūkio ir 
kultūros srityse pasięki- 
mus. .

Lietuva iš karoišęjo nu
niokota ir apiplėšta. Hitle
rin. barbarai sugriovė ręs
pųblikos pramonę, sunaiki-’ 
no lietuvių tautos, kultūros; 
židinius, dageliui ’ ^ięt^ 
nustūmė atgal žemes Ūkį.; 
Rodėsi, kad "daug dešimt
mečių prAslibkš^ kol viskas 
bus atkurta.Ir ištikrųjų 
smetoninės Lietuvos' sąly
gomis Įiaudiėš ūkio ir kuL 
tūros atkuriihas būtų gali
mas, tik p.ęr dąug dešimt
mečių.

Didžiulės tarybinės eko
nominės sistemos pirmeny
bės, broliškoji mūsų šalies 
tautų, ir pirmoj eilėj rųsų 
tautos, pagalba davė lietu
vių liaudžiai, galiipybę1 pra
dėti greitai užgydyti giliąs, 
hitlerinės okupacijos padą- < 
rytąs gimtajam kraštui,. 
žaizdas. Tiktai du metaiį 
praėjo nuo tos dienos, kada 
nuaidė j o paskutiniosios, di
džiojo tarybinės liaudies iš
vaduojamojo karo prieš 
hitlerines gaujas, salvės, ir 
kokie didžiuliai pasikeiti
mai įvyko mūsų respubliko
je! Iš pelenų ir griuvėsių 
iškilo šimtai fabrikų ir ga-
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Rašo L. Rutėnas
myklų, kurių tarpe yra 
stambiausiosios ręspųblikos 
pramonės įmonės.

Greito atkūrimo keliu 
tvirtai žengia mūsų respub
likos žemės ūkis. Atkuria
mi prieškariniai pasėlio 
plotai, kyla laukų derlingu
mas, ' smarkiai sumažėjęs o- 
kupacijos ihetais, auga gal
vijų kiekis, hitlerininkų su
naikintas pusiau. Didžiuliai 
pasiekimai yra kultūros 
srityje. Per dvejus metus 
žymiai pralenktas smetoni
nės Lietuvos mokyklų ir 
moksleivių jose kiekis.

ŲŽ pasiektus laimėjimus 
respublikos liąudieš ūkio ir 
kultūros vystymosi srityje 
Tarybų Vyriausybe apdo
vanojo ordinais ir meda
liais 668 Lietuvos darbuoto- 
JUS.

Lenino ordinu apdovano
ta 12 žmonių. Tėvynes kąro 
ordinu I laipsnio — 13 žmo
nių. Tėvynės karo ordinu II 
laipsnio — 15 žmonių. Dar
bo Raudonosios Vėliavos 
ordinu—141 žmogus. “Gar- 
bęs Ženklo” oydinų — 182 
žmones. “Už kovinius nuo
pelnus” mędaliu L- 22 žmo
nės. “Už šąųnų darbą” me
daliu vA J.04 žmonės. “Už 
pasižymėjimą d!ąrbe” meda- 
liu -- 78 žmones. . /

Apdovanotųjų tarpe—de
šimtys dąrbinįnkų, kurie 
pasiaukojančiai kovpj a už 
pramonės # atkūrimą • Ir to
lesnį išvystymą. Aukštą do
vaną — Lenino ‘ ordiną — 
gavo Kauno “Metalo” ga
myklos tekintojas Serge
jus Tarnauskas, neseniai iš
rinktas Lietuvos TSR Auk
ščiausiosios Tarybos depu
tatu. Darbo Raudonosios’ 
Vėliavos ordinu' apdovanoti 
“Ramūiiės” gamyklos dar
bininkė Emilija Kasauskiė- 
nė, Kauno stoties garvežių 
depo katilų cecho brigadi
ninkas Antanas’ Kasmhus- 
kas. Raudonosios žvaigž
dės ordinu apdovanotas “A-; 
leksandrijos” plytinės dar
bininkas Kazys Gailius. 
Kauno < stoties garvežio ’ de- 
po. mašinistas Juozas; Am
brazevičius, tabako fabri
ko “Zefir” darbininkė Ma
rija Vaškevičienė, “Spindu
lio” spaustuvės mechanikas 
Apolinaras Kūlikas, Šiaulių

mėsos kęmbinato darbinin
kė Apolonija Rudominienė,, 
apdovanoti “Garbės ženk
lo” ordinais. 'Daug darbi
ninkų apdovanoti ,meda
liais. Jie visi — stalininio 
penkmečio žmonės, socialis
tinio lenktyniavimo pirmū
nai, kovotojai už aukštų 
pramonės atkūrimo tempų. 
Šitie žmonės — gyvas įkū
nijimas gįlių > pasikeitimų, 
įvykusių tarybų valdžios 
metais Lietuvos darbo žmo
nių sąmonėje, jų atsinešime 
prie darbo, jų politiniame 
akiratyje. Jie gyvas puikių 
stalininių žodžių iliustravi
mas apie tai, “kad darbo 
žmogus pas mus jaučiasi 

Savo šalies piliečiu, savo rū
šies politiniu veikėju': Ir 
jeigu jis. gerai dirba, ir 
duoda visuomenei tą, ką jis 
gali duoti — jis yra darbo 
didvyris, jis yra apgaubtas 
šlove.”

Apdovanotųjų tarpe daug 
respublikos valstiečių ir že
mės ūkio darbuotojų. Leni
no ordinu apdovanotas val
stietis Juozas Damijonaitis, 
Šakių apskrities Lukšių 
valsčiaus kooperacinės že
mes ūkio draugijos pirmi
ninkas.

Ordinais apdovanoti Bir
žų . MTS ' trąktorįninkas 
Jurgis Jų^us, Kaunu ąps- 
kiflties Lapų valsčiaus val
stietis Jurgis Kunickas, A- 
lytaus apąkri^es Simno 
valsčiaus valstietis. Adomas 
Akrordas, .Ūtenps ;MTsį me
chanikas Antanas Alaunis, 
Joniškio MTS traktorinin
kas Adolfas Riniuš, Mažei- 
kių ąp^kr. vai-
sęiaus valstiete, Lietuvos 
TSR Aukš. Tarybos depu
tate Morta Šiultienė. Dide
lis valstiečių kiekis apdova
notas ’ medaliaisĮ Visi jie — 
naujojo, tarybų valdžios iš
laisvinto iš dvarininkų bei 
buožių jungo, Lietuvos kai
mo žmonės, kurie pasiauko
jančiai kovoja už respubli
kas žęmęs ūkio pakėlimą.

Smę.toninę^e Lietuvoje 
darbą valstiečiai buvo la
biausiai engiamas lietuvių 
liaudies sluoksnis/Juos te
laukė, viena (jovapa — že
mės atėmimas, varžytines, 
buožių jungas. Dabar tie-
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tuvos darbo valstietis tapo 
laisvu piliečiu, kieno triū
sas, kaip ir darbininko dar
bas, įgavo visuomeninę 
reikšmę, tapo šlovės ir did
vyriškumo dalyku. Geriau
sių Lietuvos valstiečių ir 
kitų žemės ūkio darbuoto
jų apdovanojimas yra auk
štas visų respublikos darbo 
valstiečių, MTS ir tarybi
nių ūkių darbuųtojų, kovo.- 
jančių už žemės ūkio pakė
limą, už pasėlių plotų iš
plėtimą, už aukšto derliaus 
pasiekimą, už gyvulininkys
tės: isttyįtymą, Už žemes ū- 
kįo produktų gausumo su
darymą gyventojams ir ža
liavos suteikimą pramonei, 
darbo pastangų įvertini
mas.

Tarybų Sąjungos ordi- < 
nais ir medaliais apdovano
tųjų tarpe — daugelis visų 
Lįetuv. .inteligentijos sluok
snių atstovai— žymūs mok
slininkai ir rašytojai, daili
ninkai ir artistai,,, kuklūs 
liaudies švietimo ir sveika
tos apsaugos darbuotojai. 
Lenino ordinu apdovanotas 
prof. Jonas Kriščiūnas — 
Lietuvos Žemės Ūkio Aka
demijos prorektorius. Dar
bo- Raudonosios Vėliavos 
ordinai įteikti seniausiam 
Lietuvos kalbininkui profe
soriui Juozui Balčikoniui, 
Lįetuvos TSR Mokslų Aka
demijos prezidentui Juozui 
Matuliui, a k a d e ’mikams 
Dzidui Budriui, Vincui My
kolaičiui, Kauno universite
to rektoriui Juęzui Kupčin
skui, rašytojais Antanui 
Venclovai ir Petrui Cvir
kai, skulptor. Petrui Vai
vadai ir kt. Apdęvanotųjų 
tarpe — Tauragės gimna
zijos direktorė Serafiną 
Didžiulienė, Vilkaviškio ap- * 
skritięs pradžios mokyklos 
vedėjas Jonas Greimas, 
Telšių gydytojas Mykolas 
Petrauskas ir dešimtys ki
tų. Jie visi — pažangūs Lie
tuvos inteligentijos atsto
vai, kurie kartų su vįsa 
liaudimi kovoja už Tarybų 
Lietuv. suklestėjimą. Dau
gelio lietuviškęšįos. įnteli-1 
gent. atstovų apdovanoji
mas ordinais ir medaliais 
yra ryškus Taryb. Vyriau
sybės rūpinimosi Lietuvos 
kultūros suklestėjimu liudi
jimas ir vienkart yra aukš
tas jų kūrybinio darbo į- 
vertinimas.

£
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Juodi Taškai Šviesioje Padangėje
Mielas Mikai!

Šis bus paskutinis tau 
mano laiškas iš Angelų 
miesto.

Kaip čia jį pradėti?
Pirmiausiai tave įspėsiu: 

nemanyk, kad čia viskas O. 
K., o visur kitur viskas 
“too bad”. Žmonės sako: 
ir saulėje yra taškų. Na, 
o šviesioje Kalifornijos pa
dangėje (kalbu politiniai) 
šiuo metu net tirštoki de
besys dažnai pasišvaisto.

Silpnavalius dvikojus tie 
debesys kai kada taip nu
gąsdina, kad jie net išver
čia savo kailius, nelyginant 
ploščių, tikėdamiesi tuo bū
du apsisaugoti nuo audrų 
ir perkūnijų.

Ar tu žinai, kad mums 
čia beesant, Angelų miestą 
aplankė Ne - Amerikinei 
Veiklai Patirti “Mažiukas 
Komitetas”, vadovaujamas 
J. Parnell Thomaso? Taip, 
jų čia- iš Washingtono at
vyko keletas. Apsistojo jie 
didžiuliame Biltmore vieš- 
butyj ir inkvizavo vieną 
žymiausiųjų Hollywoodo 
muzikų, Hans Eislerį, bro
lį žymaus vokiečių darbi
ninkų vado, Gerharto Eisle- 
rio, šiuo metu belaukiančio 
savo teismo Washingtone.
• Vietos spauda, rašydama 
apie mažojo komiteto žygį 
į Angelų miestą, visko’ pri- 
pranašavo. Atsimink, jog 
tur būt niekas tiek daug 
publikacijos nenori, kaip 
Ne - amerikinio Komiteto 
vadail

Atidžiai tėmijau Ne-ame- 
rikin. Komiteto žygius; at
sidėjęs skaičiau ir spaudą, 
manydamas, jog čia tai jau 
iš tikrųjų komitetas gerą 
kepsnį gaus: juk. jis Saeva- 
žiubtų trijų tūkstančių my
lių (kad ir piliečių sudė
tais pinigais) be jokio rei
kalo.

Energingieji American 
Youth for Democracy orga
nizacijos nariai pasitiko ko
mitetą pikietu — prie vieš
bučio vaikštė jauni žmonės, 
užsidėję ‘ iškabas, aiškinan
čias , kas tas do komitetas 
ir ko jis nori .

Žinoma, tyrinėjimas bu
vo slaptas, prie uždarų du
rų: niekas ten negalėjo į- 
kišti snapo, apart tų, ku
riuos p. Thomas užgyrė. 
Bet po “tyrinėjimų” visvien 
buvo paskelbta spaudoje šis 
tas, kas komitetui buvo ko- 
šer.

Žymusis, .tarptautiniai ži
nomas, kompozitorius Hans 
Eisleris buvo inkvizuo ja
mas apie valandą laiko, bet 
nieko sau naudingo iš jo in
kvizitoriai negalėjo išgauti 
ir tiek! Turėjo šį vyrą pa
leisti ir pasakė jam:

Mes su tavimi pasimaty
sime Washtigtone š. m. bir
želio 16 d.

Minėtą dieną Wasliingto- 
ne atsidarys “Hollywoodo 
parodu”, kaip tūli juokia
si: ten bus pašaukta visa 
eilė žymių filmų artistų 
“išpažinčiai”; kiti savano
riškai , sakoma, ten lėks 
liūdyti “prieš Maskvos ag
entus” !

(Kai šis laiškas buvo pa
rašytas, sužinojau,' kad tą 
pačią dieną Washingtone 
prasidės teismas Jungt. 
Valstijų Komunistų Parti
jos generalinio sekreto
riaus, Eugenijaus Dennis’o! 
Vadinasi, tuo laiku ten ža
dama pastatyt “big show”.)

Taigi Hans Ei^lerię yra 
kietas riešutas, kurio net ir 
tvirti ^Thomaso dantys ne
galėjo perkąšti. Dėl to Ne- 
amerikinio Komitėto pirmi
ninkas pareiškė, jog šis

Laiškas Ketvirtas 
kompozitorius su Maskva 
palaikąs “artimesnius ry
šius net kaip jo brolis!...”

Matysime, kaipvviskas iš
eis Washingtone. Atrodo, 
kad šiam vyrui bus suras
tas ne vienas griekas, nors 
jis apie tai ir nieko neži
notų.... Supranti, drauge, 
kokius laikus gyvename!

Tau gal būt bus nuosta
biausias tas faktas, kad 
raudonbaubizmo apaštalai 
susirūpino- tūlomis filmo- 
mis, kurios buvo pagamin
tos karo metu.

Štai, sudarytas kaltinimo 
aktas anti-naciškai filmai 
“Song of Russia”, kurią 
sveikas, menu, esi matęs. 
Tai filmą, nors ir neobjek
tyvi, tačiau palanki Tary
bų Sąjungos žmonėms ir jo
je vyriausią rolę vaidino 
Robert Taylor.

Kaip iš giedrios 
ges perkūnas, taip 
šis aktorius atvyko 
more viešbutį ir
Thomasui daug maž šitaip: 
— Aš nenorėjau šioje fil- 
moj vaidinti, bet mane prie 
to privertė Roosevelto val
džia!...

Girdi, jis labai troškęs 
stoti laivynan ir mušti ja
ponus, bet, va, Washingto- 
nas jam įsakęs vaidinti 
“bolševikinėje” filmoje (Už 
tai Mr. Taylor, sakoma, 
gaudavęs per savaitę algos 
arti 4,Q00 dolerių!).

Ar matai,. Mikai, kur vis
kas sukama? Norima dar 
ir dar sykį užduoti smūgis 
Rooseveltui. Atsimeni pa
sakaitę, kai asilas spardė 
negyvą liūtą?!...

Robert Taylor’ą lydėjo 
“moterų širdžių laužyto
jas”, kaip tūli jį vadina, 
Adolphe Menjou, kuris, sa
koma, turįs apie 150 siūtų 
(garniturų, eilučių)!

Pastarasis aiškino: Hol- 
lywoode bolševikų — cyma. 
Rašytojai, aktoriai,'
kai, — suraudonėję, suko- 
munistėję. Tenka kas nors 
daryti, — daryti greit, 
tuojau, kad išgelbėjus Hol
ly woodą it, gal būt, jo siū
tus, kad, neduok die, koks 
nors barzdočius bolševikas 
į juos neįsivilktų!

Dar ne viskas. Biltmorės 
viešbutin atvyko ir dailio
sios- Ginger Rogers’iutės 
motulė, — atvyko liūdyti 
prieš “baisųjį pavojų.”

Ką gi Mrs. Leia Rogers 
N-amerikiniam Komitetui 
pasakė? Ji iškėlė didvyriš
kumą savo dukrelės, kuriai

reiškia demokra-

motulė ar močia 
herezijos mušė

padan- 
dabar 
į Bilt- 
pasakė

muzi

buvo paskirta rolė filmoje 
“Tender Comrade”, bet ku
ri ten sukėlė revoliuciją. 
Kam ta revoliucija? Pasa
kysiu: minėtoje filmoje 
buvo įdėti toki žodžiai: 
“Share and share alike — 
that’s democracy”! (Lietu
viškai, atsieit, šis sakinys'' 
gal duotųsi išverčiamas: 
“Dalinkis ir dalinkis teisin
gai — tai 
tiją”.)

Aktorės 
dėl tokios 
signalą:

— Tai yra niekas dau
giau, kaip komunizmas! 
Mano dukrelė niekad prie 
to savo talentu neprisidės!

Ar dabar tau aišku, kas, 
čia darosi?

Klausinėjau žmonių, ieš
kojau spaudoje atsakymo į 
klausimą: kodėl,šitie filmų 
“pilioriai” pradėjo skanda- 
lyti? Kas stovi už jų nu
garos? .

Paaiškėjo, kad jų nuga
ros stovi reakcininkai re- 
publikonai, mūsų krašto e- 
konominiai ,rojalistai; visi 
šitie liudytojai priklauso 
tai republikonų klikai ir 
šiandien, besiruošiant 1948 
metams, jie mojasi užduoti 
smūgį visiems prezidento 
Roosevelto draugams, Wal- 
lace’ui ir kitiems! Na, o 
reakcininkams padeda tru- 
maniniai demokratai!...

Tai suokalbis, šlykštus 
suokalbis reakcijos prieš 
demokratiją, • ekonominių 
rojalistų prieš liaudį!

Apie Hollywoodą
Hollywoodas, brolau, yra 

bilijoninė įstaiga, geriau 
sakant: daugybė įstaigų.

Klaidą daro tie, kurie 
Hollywoode teįmato tik fil
mų aktorius. Pirmiausiai: 
Hollywoode stovi didžiuliai 
turčiai, milijonieriai “pro- 
dūseriai”, Jupą pelnus šim
tais milijonų dolerių kas 
metai.

Kitoje pusėje stovi tie, 
kurie filmas pagamina-: ra
šytojai, aktoriai, muzikai, 
režisieriai, na, ir tūkstan
čiai techninių darbininkų. 
Tūli aktoriai, muzikai ir 
režisieriai,— patys žymiau
sieji/— ima nemažas al
gas, bet daug jų tegauna 
vidutinio Brooklyno kriau- 
čiaus algą. Viskas, kaip 
fabrikuose, kaip angliaka-r 
syklose, kaip bet kurioje ki
toje biznio įstaigoje.

Ir štai, atsiranda . tarp 
rašytojų, aktorių ir tėchni-

nių darbininkų x išdavikų, 
tarnaujančių ne savox kla
sei, bet anai, svetimai, — 
savo bosams. Išdavikų, kaįp 
žinai, niekur nereikia ieš
koti!

Tačiau, bendrai, didelė 
Hollywood© tarn autojų 
dauguma yra pažangūs,- 
protaują žmonės. Tai gali
ma pasakyti apie rašytojus, 
aktorius, ir kitus vyrus ir 
moteris, čia dirbančius. Y- 
ra net labai žymių aktorių 
(nekalbant jau apie rašyto
jus ir muzikus),, stovinčių 
liaudies pusėje. Ne visi jie, 
žinoma, gali atvirai pasi
reikšti; nemažai jų bijosi 
darbus prarasti. Kiekvieną 
pareiškiantį savo simpati
jas liaudies pusėn Hearstas 
ir jam panašūs per savo 
spaudą apspjaudo, apjuodi
na. Matai, ką jie daro su 
Charles Chaplinu!... .

Viskas, ko Hollywoodo 
žmonėms reikia, — kalbu 
apie padorius žmones, o ne 
apie kailiamainius ir judo- 
šius — daugiau vienybės, 
ryžtumo, drąsos. Kūliais 
versdamasis niekas niekad 
nieko gero nepasiekė ir ne
pasieks !

Yra garsių ir turtingų 
aktorių, rašytojų ir muzi
kų, kovojančių prieš reak
cininkų pasimojimus. Ar 
jie komunistai? Abejoju. 
Jie yra demokratinio nusi
teikimo žmonės, gerokai 
pasisėmę lekcijų iš praei
ties. Jie žino, jog kova 
prieš komunizmą yra tik 
maska pridengimui « kovos 
prieš demokratiją. Juk ir 
Hitleris vykdymą fašizmo 
Vokietijoj pradėjo puolimu 
ant komunistų.

Didelis nuopelnas pri
klauso pažangiajai Holly
wood© šviesudmenei. Jei ne 
ji, mūsų filmos būtų visiš
kame moraliame bankrute 
paskendusios.

Šviesesnieji protai mato, 
jog taikos pasaulyje palai
kymas pareina vyriausiai 
i š to, kokiuose santykiuose 
gyvens Amerika su Tarybų 
Sąjunga. Jie stoja už ge
rų santykių palaikymą, — 
tokių, kokius numatė ir 
planavo prez. Rooseveltas. 
Jie dėl to kovoja prieš 
“Trumano Doktriną.”

Šiuo - kritiškuoju metu, 
man ding, kaip tik kiekvie
nas protaująs asmuo priva
lo jausti, po savo kojomis 
žemę!

Kaip Kitose Srityse?
Netenka nei sakyti, jog 

raudonbaubizmo ritie- 
riams pavyko šiek tiek pa
siekti savo tikslų. Darbo, 
unijose, pav., kaip tūluose 
kituose miestuose, taip ir

Bulvių kainos gas mug vis nemažps, milio nam europiečių trūko maisto, bet mūsų 
salyje tūkstančiai tonų tokių gražių, sveikų bulvių mūpu žemdirbystės department© 
turgaus sekcijos’buvo suverstos supūdyti, “nes turgus perpildytas.” Kad užtikrinti, 
jog tikrai niekas jų nepasirinks valgymui, kalnai bulvių buvo aplieti kerosina.
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čia, Angeluose, tūli pradėjo 
skaldymo darbą. Tai jau
čiama ypačiai CIO. unijistų 
eilėse. Raudonbaubiams pa
vyko net apsilpninti tūlas 
darbo'unijas.

Jie čia griežtai buvo nu
sistatę Šmeižti Harrį Brid
ges, — pavyko jiems iš
traukti iš jo vadovybės lai- 
vakrovius, bet ką tuomi jie 
laimėjo? Kur šiandien lai- 
vakroviai geriau sustovi: 
San Franciscoj, ar Angelų 
mieste? Kiekvienam aišku, 
jog San Franciscoj.

Raudonbaubizmas Pas 
Lietuvius

Angelų miesto lietuviai 
gyvena toje pačioje žemėje, 
kaip kiti ir, tuo būdu, jeigu 
užeina kokia pavietrė, tai 
ne visi ir jie tegali užsikrė
timo išvengti.

Kaip kiekviena liga, taip 
ir raudonbaubizmas, pir
miausiai paliečia nesveikes- 
nius, teturinčius silpnesnę 
atsparą, vengiančius imti 
vįeną-'kitą anti-nuodžių in- 
džekšiną, — progresyvės 
spaudos skaitymą, priklau
symą darbininkiškoms or
ganizacijoms, ėjimą į pa
žangių žmonių šaukiamus 
mitingus.

Raudonbaubizmo perus 
išnešioja pasigailėjimo ver
tos žmogystės, besispiečian- 
čios aplįnk buvusio prelato 
Macijausko parapiją.

Prelatas M a cijauskas, 
jau turbūt žinai, mirė. Tai 
tas pats, beje, Macijauskas, 
kurį klerikalų Draugas 
Chicagoje buvo numarinęs 
dar 1941 metais!

Atsimeni, tuomet Drau
gas paskelbė didžiulėmis 
raidėmis “žinią”, būk Lie
tuvos komunistai nužudė 
vyskupą Staugaitį ir prela
tų Macijauską. Gi nužudy
tasis Macijauskas Angelų 
mieste suko sau lizdelį, o 
Staugaitis tebe'gyveno Lie
tuvoj !

Draugo redaktorius tai 
žinojo, bet tylėjo, — nedrį
so savo pirmesnės “žinios”, 
net pataisyti.

Tik po penkerių metų 
Draugo žinia dalinai pasi
tvirtino (kiek tai liečia pre
lato. Macijausko mirtį, bet 
ne komunistus)!

Macijauskas, beje, čia 
jiebuvo prelatu pripažintas. 
Angelų miesto vyskupas 
jam tiesiog yra pasakęs:

— Tėvuk!, Lietuvoje tu 
galėjai tituluotis, kuo norė
jai; pas mane te,esi tik eili
nis kunigas.

‘Macijauskas buvo darbš
tus senis— tai turi jarū pri
pažinti; darbštus ir godus. 
Be to, jo drąsa buvo neiš
matuojama. Ne sykį, man 
pasakojo parapijonys, šis 
senis nueidavo net pas ži
nomus užsiartavojusius be
dievius ir sakydavo: padė
kit man, aš biednas — ma-< 
no tuytai Lietuvoj paliko, 
ten jūsų draugai juos val
do !...

Jis mokėjo įjungti į dar
bą davatkas; jis patraukė 
savo pusėn kai kuriuos sų- 
tižusius šliuptarnius ir tie 
šiandien ne tik geria tai, 
kur vakar spjaudė, o ir 
bolševikus keikia garsiau, 
negu akliausia davatka! Be 
to, Macijausk. pastangomis, 
sakoma, buvo > ' p artrauk- 
ti du ar trys kunigai pabė
gėliai iš Australijos.

(Pabaigą rytoj)

Už BILIŪNĄ DOLERIŲ 
NĖ< VIENO ŠŪVIO

Washington. — Ameri
kos krantų artilerijai yra 
išleista bilionas dolerių, bet 
per 50 metų ši artilerija ne
paleido nė vieno > šūvio į 
priešą, kaip sakė karinio 
laivyno sekretorius Forres- 
tall. Anot jo, galima būtu 
panaikint krantų artileri-

z

NAUJOSIOS ANGLIJOS PIKNIKAS
DIENRAŠČIO LAISVES-PARAMAI
Milžiniški, tūkstantiniai 

piknikinio pobūdžio Laisvės 
festivaliai jau nuo seniau 
yra rengiami liepos 4-tą die
ną. Tai ' tradiciniai įgyven
dinti Naujojoj Anglijoj — 
BostonoTplačiojoje apylinkėje, 
kaipo metiniai dienraščio 
Laisvės parengimai.

Tik didžiojo karo metu 
piknikai nebuvo rengiami dėl 
pasunkėjusios transportacijos 
ir kitokių trūkumų.

Šių metų Laisvės piknikas 
bus jau antras pokariniu lai
ku. Ir jis bus taip pat di
delis ir gražesnis negu perei
tais metais. Į pikųiką suva
žiuos tūkstančiai lietuviškos 
publikos iš visos Naujosios 
Anglijos: Maine, New Hamp
shire, Vermont, Rhode Island, 
Connecticut ir Massachusetts 
valstijų — iš daugelio lietu
viškų kolonijų. Taipgi turėsi
me svečių iš New Yorko ir 
tikimasi iš dar tolesnių, vals
tijų garbingų svečių.

Taip tai kas metai susidaro 
—suplaukia tūkstantinė minia 
svečių į dienraščio Laisvės 
pikniką Maynard, Mass., Vo- 
se’s Pavilion Parką.

Piknikas atsidarys su labai 
gražia programos dalimi ly
giai 1 vai. po pietų.

I

Jsitėmykite, lygiai 1 vai. po 
pietų Worcester!o Aido Choro 
šokikų grupė, vadovybėje 
choro mokytojos Josephinos 
Karsokienės, sušoks labai dai
lius liaudies šokius. Tą nume
rį nieks neturėtų praleisti ne
matęs. Tai bus daugumai dar 
pirmą kartą matomas. Tai 
dailus vaizdas, kurį Aido Cho
ro artistai puikiai atliks. Pik
nikas, žinoma, prasidės dar 
gerokai priešpietiniu laiku ir 
todėl niekaVn nereikia vėluo
tis.

Walterio Grandalskio puiki 
orkestrą iš septynių žmonių, 
iš Lowell, Mass., ta pati, ką ir 
pereitais metais grojo, pradės 
groti šokiams kaip 1:30 vai. 
Nuo 3-čios iki 4-tos vai. skir
ta sportui — jaunimui ir mė
gėjams. Nuo 4-tos iki 5:30 
vėl bus šokiai.

Kaip 5:30 prasidės didžioji 
dalis programos, kurioje dai
nuos: Worcesterio Aido Cho
ras, vadovybėje Josephinos 
Karsokienės; Norwood© Vyrų 
Choras (su naujomis daino
mis), vadovybėje Stasio Pau- 
ros; Mohtello Liuosybės Cho
ras, vadovybėje Edwardo Su
gano, ir dar kitos meno spė
kos, suorganizuotos Igno Ku
biliūno, įskaitant ir jį patį.

Kalbės Laisvės’ redaktorius 
Antanas Bimba ir anglų kal
boje Otis Hood iš Bostono.

Jiedu kalbės'labai svarbiais 
klausimais. Bus paliesta ame
rikinė, Lietuvos ir plati pasau
linė padėtis.

Kaip matome, bus graži 
programa ir svarbios prakal
bos. O tūkstantinė žmonių 
minia sudarys be galo įdomų 
įvairumą piknike.

Darbuokimės visu rūpestin
gumu, kad tą minią sudaryti 
kuo skaitlingiausią; patys da
lyvaukime ir kitus pakvieski- 
me.

Šiuo laiku imkimės dar ge
riau platinti įžangos ti-kietus, 
prie kurių gražios 
duodamos.

'Antanas Vasaris, 
Mass., furistas, 
$200 vertės futrą,
dovana, \ kas ją laimės, 
dovana $50 pinigais, 
Net 22 dovanos susidaro.

Svarbu yra ir tas, kaip pri
rengti nuvažiavimą į pikni
ką. Ne visi turi mašinas. To
dėl visur reikia rengti žmo
nes į. busus. Tai parankiau
sia ir smagiausia transportaci- 
ja. Tik tokiu būdu galima 
iš kolonijų daugiausia žmonių 
nuvežti.
Būtinai Reikalingas Geras^ ir 
Gausus Patarnavimas Publikai

Todėl, iš visų kolonijų tuo- 
jaus paskirkite po gerą būrį

darbininkų, kurie turi pribū
ti į Vose’s Pavilion Parką ne 
vėliau 9-t©8 valandos ryto! 
Tik gerai susitvarkius dar
bams galima bus pilnai pa
tarnauti publikai.

Kurie neturite savų, pasi- 
samdykite mašinas pribūvi- 
mui laiku į darbą (jeigu ne- 
galima kitaip) ir su jumis bus 
atsirokuota po to, tik pribūki
te laiku—anksti nusistatymui 
darbams ir užimti vietas.

Visų pasiryžimas, didelis 
pasidarbavimas ir geras rū
pestingumas galės sudaryti 
dar negirdėtą pasisekimą is
torinio pikniko. O tai bus 
puiki parama demokratinei, 
anti-fašistinei spaudai. Dirb
kime visi.

Pikniko Komiteto Pirm.
Jonas Karsonas.

Madison St.
Lowell, Mass. '
14

Waterbury, Conn

Par-
Wa- 
gros

ren-

Pranešimas Waterburio ir 
Apylinkės Lietuviams 

t
Lietuvių Laisvo Kapinyno 

piknikas, kuris turėjo įvykti 
gegužės 25 d., dėl lietaus ir 
blogo oro neįvyko, ir komisi
ja turėjo perkelti pikniką ant 
kitos dienos. 1

Dabar tas piknikas įvyks 
birželio 15 d., Lietuvių 
ke, Chestnut Hill Road, 
terbury, Conn, šokiams 
Exie Rudaitis orkestrą.

, Piknikas, kuris buvo
giamas gegužės '25 d., padarė 
mums nuostolių. Kadangi vis
kas buvo surengta ir iš ryto 
atrodė, jog lietaus nebus, -tai * 
gėrimas ir valgiai nuvežta į » 
parką, kur piknikas turėjo 
įvyktų Dar piknikui neprasi
dėjus lietus pradėjo lyti ir li
jo per visą dieną, tai žmonės 
negalėjo susirinkti į pikniko 
vietąVisi gėrimai ir valgiai 
reikėjo vežti atgal nesunau
doti. -.Reikėjo užmokėti už 
nuvežimą ir parvežimą tų 
daiktų. Už kitus valgius rei1-’ 
kėjo užmokėti, nes jų nepri
ėmė atgal. Prie to, dar pri
sidėjo kitos rengimo išlaidos. 
Tokiu būdu pasekmės buvo 
apgailėtinos. Bet ką padary-. 
si1, gamtos nenugalėsi. Mes 
galime juoktis ar verkti, gam
ta mūs nepaiso. Ji atlieka sa
vo pareigas ir viskas.

Mes dar sykį atsikreipiame 
į jus visus, kad paremtumėt šį 
Kapinyno pikniką — atsilan
kydami į jį.

Yra dedamos pastangos, 
kad prisiruošti prie, šio pik-.. 
niko ir kad visi atsilankiusieji 
būtų užganėdinti.

Komisija.

Lowell, Mass
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Birželio 15, tai yra šį sek
madienį, Lietuvių Piliečių So- 
cialjs Kliubas ir IWO ,rusų 
kuopa bendrai rengia pikni
ką Freemano Parke, Acton 
Road, Westford,' Mass.

Piknikas bus didesnio po
būdžio, kadangi jį rengia 
dviejų tautų skaitlingos orga
nizacijos.

Bus pravesta dainų progra
ma ir kitokių pasilinksmini
mų gražiame miške. Tai bus 
pirmas šių mėtų piknikas, to
dėl Kliubas prašo visus ge
ros valios žmones dalyvauti 
piknike. ,

Nuvažiavimas į pikniką yra 
rengiamas specialiu busu ir vi
sai pigiai. Busas ateis prie 
kliubo, 14 Tyler St., kaip 1 
vai. po pietų. Tad tuo laiku 
pribūkite visi į Kliubo svetai
nę. . .

Mes taipgi prašome svečius 
atvažiuoti ir iš apylinkės mie
stų ir miestelių. Visi svečiai 
bus viskuo patenkinti.

Iki malonaus susitikimo J| 
piknike. •

J. M. Karsonas.
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FRANK KRUK he

arba Graborius Pranas Krukelis
* * * (APYSAKA) * * *f

==r"" • r asParašė Petras Cvirka— ■- ■ *—« -   J
’ir nereikėsią. Atsirado nukentėjusių su 
laiškas! iš Amerikos, kuriems siuntę po 
dolerį kitą giminės, broliai, dėdės, ’ bet 
daugelis kažkaip pašte užsitrynę.

— Na, velnias— nesuprantu! Visų juk 
kortomis neprakišo! — išnešė abejojimą 
vienas, paskum kitas dėl Dūdos raciona
laus pajamų suvartojimo.

—Ege! O karšykla, namukai, akci
jos Kruko Durpyne? — pastatė naujas 
klausimo ženklą ir čia pat paaiškėjo, kad 
Dūdoje būta net fabrikanto, biznieriaus 
gyslelės.

Nuo to laiko, kai atvykęs amerikonas 
savo išpūstais milijonais apvertė aukš-'- 
tyn visą apskrities miestą, bendru im
pulsu ir pašto viršininkas, pasirodo, šo
ko industrializuoti tėvynę. i

— Aš sakiau poęai... Jau kai. Dūda 
doleriais padengė stalą, man nejauku 
pasidarė. Manau, iš kur tu čia toks Vai
lokaitis! Žiūrėk — laiškelius amerikonų 
skaitinėjo.

— O ^s, kai tik išgirdau, kad apiplėš
tas paštas, ponuli brangus, taip lyg į au
sį kas būtų ir pasakęs: ei, ir kvailas tas 
Dūdelė. Juk tai jo darbas! Pasirodo — 
tiesa!

— Tamsta tik manai, vadinasi, o aš 
seniai žinojau, kad jis — pss... Pasirodo, 
kad ant šeimos galvos visa eilė skundų 
buvo. Pažintys, nuo seniai .gera reputa
cija šitą žiurkę gelbėjo.

Beardant visas jsavo buvusio kolegos 
dvasios siūleles, į ponų valdininkų būrį 
įšoko ir pienininkas Verbyla, kuris at
nešė tokią žinią, jog visi ir tikėti neno
rėjo. Bet vis dėlto iškarto patikėjo, nes 
kokios tik buvo juodymės, drumzlelės 
pačiuose ponuose, viską, viską jie stengė
si dabar Dūdai prirašyti, prisegti, patys 
kogreičiaušiai rankas plaudamiesi.

Verbyla su visu pieninės aromatu per
davė paskutinę Dūdos tardymo smulk
meną: padaryta iš naujo nudugni kra
ta ir sieniniame laikrody, mažoje dėžu
tėje, barzdos skutimo milteliams laikyti, 
atrastas laiškas.

— Na, sena naujiena! Seniai žinome! . 
—pertraukė valdininkai.

— Pala, — tildė Verbyla, — ne apie 
tokius laiškus kalbu. Jeigu taip rėksite 
— imsiu ir nesakysiu. Šetit, dalykužis— 
Dūda ir Juodąją Kaukę buvo sugalvo
jęs... Ehe! Surasta mažoje barzdos sku
timosi milteliams laikyti dėžutėje kopi
ja...

Iš pradžių daugelis valdininkų nesu- z 
prato, apie kokią kopiją, kaukę eina kal
ba, bet staiga, beveik visi choru, ratu ap
stoję Verbylą, užriko:

ALDLD Reikalai 4 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily), Penkt., Birž. 13, 1^47

: _ (Tąsa)
Teisėjas Dūdienei pasakė nieko neži

nąs, negirdėjęs ir ne į savo reikalus ne- 
sikišąs. Jeigu tai ištikrųjų klaida, kerš- 

■ tas, vagys — ne dabar, gal kiek vėliau 
— vistiek nepaspruksią iš saugumo or
ganų akių.

Visi buvusieji Dūdos vakarykščiai 
stalo draugai, nors neseniai tik griežę 
dantį prieš savo kolegos palaidumą, ple
pumą ir mažų tamsių ponelių darbų pa
slapčių atidengimą, Meilutei akyse rodė 
rimto susirūpinimo jos vyro, savo kole
gos, likimUj o moteriškei verkšlenant, ra
mino, kad jie netikį tokiu viršininko dar
bu,' kad greičiausi jį suėmė tam tikrų 
formalumų išaiškinimo reikalu, paga
liau, kad esanti pasauly teisybė ir tikri, 
kad greit viskas paaiškės.

Savy, susibėgę tą pačią dieną ponai ir 
. tekalbėjo apie Dūdos įkliuvimą. Atsirado 

vienas kitas mielaširdingesnis, kuris jau 
gal viršininko žmonos ašaromis laistytas 
arba įgimto jausmingumo verčiamas 
skatino imtis šiokių tokių žygių Dūdos 
padėčiai aiškinti.

— Kas sakė, kad jis nekaltas! — užri
ko kitas. — O kas bus, jeigu ištikrųjų 
pasirodys, kad Dūda, mano ponai, taip 
sakant — pss... A? Išeis, kad ir mes to
ki?..,

Svarbiausia ponai ir susirinko ir bi
jojo, kad nepalaikytų, nepamanytų juos 
esant “tokiais.” O kai visi įsitikino, kad 
be išloštų kelių dolerių iš Dūdos jie nieko 
nepaėmė, jo kombinacijose nedalyvavo, 
turėdami pakankamai ir savų “šemende- 
fer,” kaip čia vadino visokius patamsių 
bizniukus, nuo Sungailos dvare įtaisyto 

' “aparato”, ėmė visai laisvai, drąsiąi 
svarstyti įkliuvusio kolegos darbą, krap
štinėti jo asmenį, daryti tikrą psichoana- 
lizį, kad išėjo, jog Dūda ne tik koks dūde
lė, bet retos veislės aferistas.

Tuo metu susirinkusiems Barniškio 
namuose keliems ponams atnešė žinią 
pats teisėjas: Dūdos reikalas perduotas 
ypatingai svarbiu bylų tardytojui, atvy
kusiam atuomobiliu iš Kauno su keliais 
panašių kombinacijų tyrinėjimo specia
listais, iš* Revizijos. Pirmiausia padaryta 
krata ir surasta...

— Surasta? Kas surasta? Na?
— Mašinėlė?

' — Ponai, leiskite man papunkčiui, — 
prašėsi ratu valdininkų apsuptas teisė
jas. — Taigi, kad rasta. Kokia mašinėlė? 
Manote, jis dolerius dirbo? Mūsų Kruko 
paklauskite — ne taip lengvai, ponuti, 
padirbamas daiktas. Visai paprastai:— 
rado stalo stalčiuje vieną atplėštą iš 
Amerikos laišką... neužklijuotą. Laišką 
perskaitė,. rašo: siunčiame, tokiam ir to
kiam penkis dolerius... Dolerių nėr. Kur 
doleriai? Capt—čia sučiuptas. To pa
kanka. Žinoma, Dūda gali teisintis, kad, 
einant įstatymu, siunčiant paprastuose 
laiškuose pinigus turi teisę...

—- Ne, ponas teisėjas... rodos, kad tik 
rusų toks įstatymas. Laišką galima ati
daryt tokiais atvejais...

— 'Atsiprašau! Juridišką pusę paliki
te man. Šimtus bylų turėjau panašiais 
atsitikimais. Tas ir yra,'kad galima at
plėšti, bet ypatingais atsitikimais, daly
vaujant... Čia menkniekis. Toliau:—pa
tikrinta kasa. Trūkumai netaip lengvai 
sugaudomi. Reįkia kelių dienų darbo, 
bet kiek jau paaiškėjo, taip sakant, apy
tikriai... x

— Kiek, kiek, kiek... tūkstančių? — 
nedavę toliau kalbėti iš nekantrumo val
dininkai, lipdami teisėjui ant kojų.

— Iki trisdešimts jau dabar suskai
te, vadinasi...

— Tegul jį velniai! Taigi, ponai, afe
ristas pirmos rūšies. • .

— Palauk, tamsta!—pertraukė pasi
karščiavusį kiti, kurie prie nebaigusio 
teisėjo dar arčiau prisikišo; rodos, kad 

, neprasprūstų pro ausis nei vienas žodis, 
nei viena jaudinanti smulkmenėlė,.

Kai ' valdininkams neaišku pasidarė, 
iš kur tiek galėjo paimti Dūda; juoba, 
kad, kiek jiems žinoma, didelėmis sumo
mis perlaidos ilgiau neužlaikomos, ir 
klasta turėjo anksčiau paaiškėti, — čia. 
ir viską žinančio teisėjo vėl nežinota, kad 
Dūda ^užlaikęs kaikuriems provincijos 

/valdininkėliams 'ir mokytojams, algas.
Išgirdę apie pašto apiplėšimą suplaukė 
tiek liudininkų, kad geresnių parodymų

Vadinasi, Dūda šituoš bauginančius 
laiškus Krukui rašinėjo, tamsiais darbe
liais užsiiminėjo. Ęhe!

— Vadinasi, ponai, turime reikalo, ne 
su aferistu, — sakyč, stačiai su banditu. 
Kas galėjo pamanyt! Visai nepanašus! 
Pleputis, ramutis!

—Rami kiaulė gilią šaknį knisa. At
siminkim, ponai, liaudies priežodį. Kaip 
tik jis man nuo pirmos pažinties įtarti
nas atrodė. Šneka, velia, o į akis nežiūri.r f 7 ' ir

žinok — bijo į akis pažvelgt — tipas! ' 
Sužinojo visas miestas, yisa apskritis 

atsitikimą su savo pašto viršininku. Vie
ni trynė iš džiaugsmo delnus, kad gerai, 
taip ir reikia valstybės pinigų “kasinin
kams,” dabar pasimokys, pasėdės* bus 
gražus pavyzdys ir kitiems. — Šelauk 
katę iš kamaros! Šelauk!' . •

Kiti išsigando. Tai visi tie, kur famp- 
. riai, rišliai , pynė ranka rankon, koja ko

jon su Dūda, kurie ir patys sielos gelmė
se, niekam to negalėdami pasisakyti, 
jautėsi ne visai gryni įvairiuose valdiš
kuose reikalėliuose. Tretiesiems 'buvo 
tiesiog nepatogu, skaudu, kartu' gerklė
je, lyg ką neskanaus prarijus. v Tai vis 
tiems, kur stovėjo visuomenės priešaky
je, ~ inteligentų, veikėjų ierarchijos 
viršūnėje, kai užėjo kalba ne apie Dūdą 
vieną, bet bendrai apie visas miesto dū
deles, uždarą kasdienišką ponų gyveni
mą, kai opoziciškai nusiteikę laikraščiai, 
tie tariamieji, jų pačių žodžiais, vienin
teliai moralės, dorovės saugoto jai, riebio
mis eilutėmis išvilkę į aikštę juodino jau 
ir taip juodą darbą, pajudindami ne vie
ną susiteršušį paukštį, bet ir visą jų 
gūžtą. ~

(Bus daugiau)

Protokolas LLD 15-tos Apskr. 
Konferencijos /

Lietuvių, Literatūros Drau
gijos 15-tos Apskrities konfe
rencija įvyko 25 d. gegužes, 
Cleveland,. O. Konferenciją 
atidarė apskrities pirmininke 
Ona Gendrėnienė 11:30 vai. 
ryto. Paskyrė. į mandatų ko
misiją: J. žebrį, Radžiu ir 
Jasiūną.

Kbl komisija tvarkė man
datus, buvo pakviesti pakal
bėti J. žebrys ir F. J. Madi
son. Nutarta suteikti spren
džiamą . balsą apskrities val
dybos nariams.

Mandatų komisija raporta
vo, ką.d' dalyvauja delegatų su 
apskrities komiteto nariais 29. 
Raportas priimtas. Konfe
rencijos 'pirmininku išrinktas 
P. Nemura, raštininku—F. J. 
Madison. Į rezoliucijų komi
siją išrinkti: J. žębrys, J'. 
Stripeika ir Radžius.

Pereitos konferencijos pro
tokolas skaitytas ir priimtas. 
Apskrities komitetas išdavė 
raportą, kuris priimtas. Ižde 
yra su 25 d. gegužės $139.63. 
Raportavo, kad buvo sveikinta 
Lietuvių Festivalis, įvykęs 
Chicagoj, su $10. Taipgi ap
skritis turėjo delegaciją kon
ferencijoj už taiką, įvykusioj 
Clevelande, ir ją sveikino su 
$5.00.

Konferencijai pranešta, kad 
mirė 4 Draugijos nariai. Pir
mininkas pakvietė ir visi atsi
stoję tylos minute pagerbė 
mirusius draugus.

Iš kuopų išduota raportai. 
22 kp., Cleveland, raportavo, 
kad turėjo delegatą LLD Su
važiavime, įvykusiame Brook- 
lyne, ir sveikino su $10. Du 
nariai — Simanas šlekis ir 
Margaret Gilius—mirė. Se
nų narių sumokėjusių duokles 
yra 90, gauta 11 naujųmarių, 
tai viso kuopoj yra 101. Su
sirinkimus laiko reguliariai.

57 kp., Cleveland, turi 39

narius, pasimokėjusių yra 30. 
Turėjo parengimą^ kuris davė 
$69^36 pelno. Aukavo seka
mai: Meno Sąjungai $5, Lais
vės suvažiavimui $5, Liet. Lit. 
Draugijos centrui $5, Vilnies 
suvažiavimui $5 ir pastatymui, 
Abeko paminklo $5. LLD su
važiavimą sveikino su $7.50 
ir delegato lėšos į LLD suva
žiavimą buvo $12.50, kuopos 
išeigų kitokiems reikalams 
$15, tai ižde yra $93.36.

Kuopa dalyvavo spaudos va
juj ir gavo 75Š punktus, iš
platino 15 Vilnies kalendorių. 
Turi išrinkus delegatus j pa
stovias komisijas.

90 k p., ‘Youngstown ,turi 
pasimokėjusių 18 narių, ižde 
yra $9.64. Literatūros išpla
tino už $4.

190 kp., Cleveland, turi 75 
narius gerame stovyje. Kuo
pa neteko 11 narių, iš jų, 7 
išvažiavo kitur gyventi, 2 iš- 
sibraukė, 2 mirė, bet kuopa 
gavo 11 naujų narių, tai skait
linė yra ta pati. Literatūros 
išplatinta už $15. Aukavo 
sekamai: Vilniai— $5, Sveiki
no Vilnies suvažiavimą su 
$10, sveikino Demokratinių 
Lietuvių Suvažiavimą su $13, 
LLD Suvažiavimą su $13. De
legatų lėšos į minėtus suva
žiavimus buvo rf$40. Miru
sioms draugams suteiktas pa
tarnavimas, vienam nupirkta 
$10 vertės gėlių vainikas, o 
kito giminėms perduota $10 
pinigais. Kuopa geriems tiks
lams išaukavo $102. 'Kuopa 
turėjo pikniką ir du kitokius 
parengimus. Visi raportai 
priimti.

Buvo diskusuota, kaip pa
daryti dar geresnį veikimą, 
sutvirtinti kuopas, ir kaip at
gaivinti LLD kuopą Akrone. 
Pastarajam darbui išrinkta 
komisija: Moskaitis, F. J. 
Madison ir J. žebras.

Buvo skaityta viena rezo
liucija anglų kalboj ir trys

lietuvių, visos priimtos. 400 
metų lietuviškosios knygoą 
parengimo klapsimas paliktas 
apskrities valdybai. . Kitos 
konferencijos laikų/ ir vietą 
nuskirti pavesta valdybai. \

Paaukota Vilniai ir Laisvei 
po $10, Liaudies Balsui $5. į 
apskrities valdybą 1947 me
tams išrinkta: Ona Gendrė- 
nienė, Z. Saimonienė; P. Ka
rulis, J. Stripeika, Marė Ras- 
kaitienė, F. Bauža, P. Dulskis,. 
K. Kapiton. Konferencija 
baigėsi 2 :30 vai. po pietų.

Konfer. Raštininkas, 
Frank J. Madison, t

Rezoliucijos
LLD 15-tos Apskr. konfe

rencija 25 d. gegužės, 1947 
m., Cleveland, O., priėmė se
kamas rezoliucijas:

’ , I
Mes užgiriame visuotino 

Amerikos Demokratinių Lie
tuvių 3-čiojo Suvažiavimo ta
rimus ir raginame visas mūsų 
kuopas ir narius prisidėti su 
darbu pravedimui ,tų tarimų.. 
Organizuoti balsuotojų komi- 
tetus-kliubus, sekti Amerikos 
Lietuvių Centro valdybos nu
rodymus ir vykinti juos gyve
nimam

, II
Mes raginame būsiantį LLD 

15-tos Apskrities komitetą dė
ti pastangas, kad apskrities ri
bose įvykinti 400 metų lietu
viškosios knygos minėjimą— 
paskaitas ir knygų parodas.

III
Mes raginame visas kuopas 

ur narius susirišti bendram? 
veikimui su tarptautinių judė
jimu kovai prieš reakciją, ap
gynimui demokratinių, teisių 
mūsų šalyje, kurias • darbo 
žpionėms garantūoja Konsti
tucija. Raginame apjungti vi- 
.sas demokratines jėgas apgy
nimui liaudies laisvių ir atmu
šimui reakcijos.

v J. ŽEBRAS
x J. STRIPEIKA 

RADŽIUS. ‘

Bridgeport, Conn.
LDS 74-tos Kuopos Veikla

Birželio 8 d. atsibuvo šios 
kuopos susirinkimas. Paaiš
kėjo, kad komisija rengiasi 
prie plataus ir gražaus pik-' 
niko sekmadienį, birželio 15 
d., Ginevich Grove, 130fair
view Ave., Ext., Bridgeport.

Prakalbą sakys D. M. šo- 
lomskas iš Brooklyno. šo
kiams gros Al Weavers or
kestrą. Rengiamasi ir taip 
prie įvairiu geimių. Tikima
si publikos iš arti ir toli. Ren
giama bendrai su LLD 63 kp. 
Snigs ar lys, piknikas įvyks, 
nes yra daug pastogės.

Pabaigus organizacijos rei
kalus, M. Ąrisonas, kuopos 
tarimų raštininkas, skaitė pa
skaitą, parašytą D-ro J. J. 
Kaškiaučiaus ir LDS išleistą, 
“Gyvenimo Persivertimas.” 
Nors smarkiai lijo, bet narių 
gražus skaičius atsfLankė ir 
atydžiai išklausė. Vėliaus ta
po nutarta, kad kiekvieną su
sirinkimą būtą skaitoma pa
skaita bent kokiu, klausimu. 
Kitame susirinkime, kuris at
sibus liepos 13 d., J. J*. Moę- 
kaitis apsiėmė skaityti pa
skaitą kaip reikią saugotis 
nuo vėžio ligos. Tad visiems 
nariams patartina dalyvauti 
susirinkime.

Prie užbaigos priimta re
zoliucija, raginanti preziden
tą Trumaną atmest Taft- 
Hartley priešdarbininkišką 
bilių. ,

Susirinkimas užsibaigė gra
žioj ųuotaikoj. LDS Narys.

Washington. — Cenzo 
Biuras skaičiuoja, kad 58,- 
330,000 amerikiečių dabar 
turį darbus. --- ,

Memphis, Tenn. — Čio- 
naitinis cenzorius uždraudė 
Čalio Chaplino judamąjį 
paveikslą k‘Monsieur Ver- 
doux.”

* ;
NAUJOSIOS ANGLIJOS MOTERŲ 10-ties METŲ JUBILEJINIS • D

IŠVA7I AVIMAS
SEKMADIENĮ, BIRŽELIO-JUNE 22, 1947

j) - *

Lawrence Lietuvį Darže-Maple Park—Methuen, Mass.
Rengia Visos Nau jo- 

sios Anglijos Moterų 

Klubai ir LLD Kuo- 

p o s. Bendradarbiau

jant Lawrence Maple ■ J ‘ ♦
Park B-vei ir LLD 37 

Kuopai.

Prasidės 12 vai. dienų

Įžanga Nemokamai 
visiems.

M. SUKACKIENE, iš 
r f. ' . I
- Worcester, Mass.

sakys prakalbą.

M. Sukackienė , * * *

Dainuos Aido Choras, iš Worcester, vadovybėj J. Karsokienės.

Dešimts metų afgal Lawrence buvo pradėtas darbas organizavimui Naujosios Ang
lijos moterų į darbininkiškus kliubus ir atskiras LLD. kuopas. Nuo to laiko iki dabar 
jau yra įsikūrusios moterų kuopos ir kliubai veik kiekvienoj lietuviu kolonijoj. Jos yra 
jau daug nuveikusios puikių, prakilnių darbus labai puikiaj ir gausiai pasidarbavo dėl 
paramos Lietuvos*-žmonėms; dar daugiau prisidėjo prie laimėjimo karės prieš naciz- 
mą-fašizmą. ' , < į » * '

Dėlto, jos dabar suvažiuos į šį didelį istorinį išvažiavimą iš visos Naujosios Ang
lijos, kad pasimatyti, kad laiką bendrai praleisti, kad atžymėti savo dešimties metų 
darbą. * ' '' ! *'

Kviečiami visi, vyrai ir moterys,' nariai ir ne nariai darbininkiškų organizacijų, at
vykti į šį išvažiavimą ir taip parodyti darbščiosiom .savo draugėm mūsų pritarimą.
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Žinios iš Lietuvos
DIRBTI VIDUJsu

OKINAWO.IE

grūdų

vietas

d.

ir

DIDIEJI DIENRAŠČIO LAISVES
J. J. KAŠKIAUČIUS, M. D. I

malūne
suren-

Vienas
Park, 

antras

630 Summer Avenue, 
Newark 4, N. J. 

HUmboldt 2-7964

užėmė Raudonoji 
Kaune, lietuviškiems 
visos blusos užšalo, 

siaubas 
klysta:

Broadway žvaigždės Arthur Kennedy (kairėj) ir 
Ed Begley AFL unijų programoje prieš Taft-Hartley 
bilių. Dienos metu-duodamoji progama “The Best 
Things in Life’.’ taikoma šeimininkėms, kurios kitaip 
gal praleistų laika klausydamosios “muilo operos.’’

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Kure, Japonija

T $

į/

WORCESTER, MASS
Choras Ruošiasi Links- 
Pikniką Lankytojus

Aido 
minti 
Gražiomis Lietuviškomis 
Dainomis Birželio 15-tą ir

Atėjus pavasariui, atbudus 
gamtai, visi, atlikę darbo sa
vaitę, sulaukę sekmadienio, 
skuba išvykti į patkus ir lau
kus pasigrožėti pavasario pri
keltais žalumynais, žiedais.

Kitaip yra su menininkais. 
Jiems tenka dirbti ir septinti} 
dieną, kad palinksminti su 
daina susirinkusius į piknikus.

Sekmadięnį, birželio 15-tą, 
gražiajam Olympia Parke, 
įvyks Aido Choro metinis 
piknikas. Apart šaunių vai
šių, Aido Choras duos gražių 
lietuviškų dainų programą. 
Kviečiame visus meno mylėto
jus būti su mumis 
ti smagiai laiką.
Birželio 22 Aidas
Lawrence, Mass., i 
glijos Moterų

Seniai jau 
gražųjį Maple 
jau skambėjo 
Maple Parko gojeliuose. Ne-

ir praleis-

Vyksta į
Nauj. An- 

S-šio Pikniką 
mes lankėme 
Parką. Seniai 

mūsų daina

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

GREEN STAR BAR & GRILL į
LIETUVIŠKAS KABARETAS j

I

Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina | 
pas "Grefcn Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti. (

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS. n
Geriausias Alus Brooklyne !

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI Į

459 Grand Street,
(Skersai nuo Republic Teatro) 

RONKONKOMA 
8634

TELEPHONE 
8TAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius 
Liūdėsio valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą. 
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

CHARLES J. ROMAN 
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

5 pusi. — Laisvė (Liberty, Uth. Daily), Penkt., Birz. 13, 1947

jučiomis prabėgo jau keletas 
metų kai buvom susirinkę ten 
su Massachusetts valstijos ko
lonijų chorais, aidėjo dainos 
per parko pušyną.

Nuvykus į N. A. M. Sąry
šio pikniką, birželio 22-rą, 
daug ką gražaus iš praeities 
teks prisiminti. Daug senų 
draugų menininkų-dainininkų 
tikimės ten susitikti. Tai, iki 
pasimatymo su visais!
. O liepos 4-tą, Massachusetts 
valstijoj įvyksta pats didysis 
sąskridis — dienraščio Lais
vės piknikas, Maynardę. Ai
das priėmė pakvietimą ir ruo
šiasi dalyvauti programoje.

Šiam didžiajam sąskrydžiui 
Aido mokytoja draugė Karso- 
kienė paruošia kai ką dides
nio, naujo. Choristai labai 
širdingai kooperuoja su mo
kytoja, 10 valandą sekmadie
nio rytais jau visi savo vie
tose, kaip kareiviai pasiruošę 
sudėtingam muštrui. Kiek 
galima spręsti jau dabar, tai 
liaudies dainų-šokių interpre
tuojantis kavalkas bus graži 
ir įdomi dalis programos.

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNERIS
Perbūdavo j a pianus iš di

desnių į mažesnius, Spinet 
Style, sutūnina. Atlieka vi
sokius reikalingus pataisy
mus ir nulekeriuoja.

L1. PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

9152 GOLD STREET, 
OZONE PARK, N. Y.
Tel.* Michigan 2-3123

Brooklyn, N. Y.
Telefonas EV. 4-8698

Liūdesio valandoj Kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą". Patogiai ir gražiai 
modemiškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

1113 Ml. Vernon St
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

Pradėjom Ruoštis Meno 
Dienai ir Rytinių Valstijų 
Meno-Kultūros Festivaliui

Aidas nutarė dalyvauti 
Massachusetts valstijos meni
ninkų antros apskrities Meno 
Dienos programoje. Ji įvyks 
26-tą spalių, Bostone. Ir da
lyvaus rytinių valstijų mono
kultūros festivalyje, įvyksian
čiame lapkričio 27, 28, 29 ir 
30-tą dienomis, 'Brooklyne. 
Pradėjome mokytis dainų, ku
rias manoma dainuoti tose 
iškilmėse. Noriu priminti dai
nininkams, norintiems daly
vauti su Aidu šiuose dideliuo
se parengimuose, stoti' į chorą 
jau dabar ,nes mokymui įpu
sėjus nebus priimamos naujos 
jėgos.

Užmiršti Dalykėliai
Jau keletas savaičių pra

bėgo kai mus atlankė Hart
fordo Laisvės Choras. Gra
žiai jie mums vaidino-dainavo. 
To mes dar neužmiršom ir il
gai neužmiršim. Tik užmir
šom jums, gerieji kaimynai, 
paačiuoti už f jūsų auką—di
delį sūrį, kurį jūs išleidote ir 
pridavėte $12 per draugę Že
maitienę. Ačiū, nors vėlai. 
Ačiū draugams worcesterie- 
čiams F. Mazurkai ir V. Žit
kui, kurie, negalėdami daly
vauti choro bankiete, aukojo 
po $2 choro parąmai. K>tė.

Tūlose Colorado ir Wyo- 
mingo valstijų dalyse snigo 
ir šalo.

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

Birželio 15 d., Olympia Parko, 
įvyks Aido Choro metinis piknikas. 
Kviečiame visus atvykti, smagiai 
praleisti laiką prie muzikos ir 'dai
nų. — K-tė. (136-137)

CLIFFSIDE, N. J.
Tuojau užsisakykite buse

važiuoti į Laisvės pikniką 4-tą lie
pos (Fourth of July). Tuojau kreip
kitės pas K. Steponavičių, 344 Pa
lisade Ave., Cliffside Bark, N. J.

(136-138)

SHENANDOAH, PA.
LDS 34 kp. rengia pikniką 22 

birželio, Brandonville Giraitėj. Pra
džia 10 vai. ryto ir tęsis iki vėlaus 
vakaro. Prašome vietinių ir iš apy
linkės lietuvius dalyvauti piknike, 
užtikrinam turėsite smagų laiką 
pasimatysite su savo pažįstamais. 
Kom. (136-137.)

MONTELLO, MASS.
Vienybės Pašaipi nes Draugijos 

piknikas įvyks 15 d. birželio, Liet. 
Taut. Namo Parke, Keswick Rd. 1 
vai. dieną. Bus muzika, skanių val
gių ir gėrimų. Visus kviečia daly
vauti.—Komisija. (135-136)

ADAM V. WALMUS, D.D.S.
DAKTARAS—DENTISTAS

VALANDOS:
9 A. M. — 12 N.; 1 — 8 P. M. 

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadieni.

650 5th Ave., kamp. 19th St. 
BROOKLYN, N. Y 

Tel. SOuth 8-5569

Matthew A 
BUYAUSKAS

LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

>®4

426 LAFAYETTE STR
Newark, N. J.
Tel. BIArket 2-5172

Viršytas Ketvirčio Planas
'ŠIAULIAI. — Atsiliepdami 

į leningradiečių kreipimąsi, tri
kotažo fabriko “Verpsto” dar
bininkai įsijungė į socialistines 
lenktynes Spalio revoliucijos 30 
metinių garbei ir pasiekė nau
jus gamybinius laimėjimus. Fa
briko stachanovietės Baibraūs- 
kaitė, Puidokienė kasdien įvyk
do po 2—2.5 normos. Nuo' jų 
neatsilieka ir kiti kolektyvo na
riai. Nuolatinio vadovavimo so
cialistinėms lenktynėms rezul
tatas tas, kad fabriko kolekty
vas pirmojo 1947 m. ketvirčio 
planą įvykdė 105%.

PAŠVALYS. — Valstybinis 
malūnas^ (direktorius Alf. Bal
nys) per pirmąjį š. m. ketvirtį 
gamybos planą įvykdė 168 pro
centais. Dabartiniu metu malū
nas pradėjo lenktyniauti su 
Biržų, Astravo ir Pakruojaus 
malūnais Gegužės Pirmosios 
garbei.

Vyr. malūnininkas B. Gasiū- 
nas pats atliejo naujas girnas. 
Pasvalio malūnas ėmėsi naujų 
kadrų apmokymo. Bus paruoš
ti nauji'valcuotojai ir 
valytojai.

Pažymėtina, kad 
tvarkingai kas mėnesį
karna per 30 tonų biralinės rin
kliavos, kuri pilnutinai atiduo
dama valstybei.

ŠVENČIONĖLIAI. Švenčio
nėlių plačiųjų geležinkelių gar
vežių depo kolektyvo dirbantie
ji, palaikydami leningradiečių 
iniciatyvą, įsijungė į Visasą
jungines socialistines lenkty
nes. Nuo pat pirPiųjų socialis
tinio lenktyniavimo dienų dar
bininkai sąžiningai vykdo savo 
įsipareigojimus. Įtempto darbo 
rezultate iki š. m. kovo mėn. 27 
d. gamybinį ketvirčio planą de
po įvykdė 104%, t. y. iš praplo
vimo remonto išleido 47 garve
žius. Aktyviausi soclenktynių 
dalyviai — tekintojų brigada, 
kuriai vadovauja drg. Jarma- 
,lis, savo ketvirčio uždavinį at
likusi 244% ir katilų brigada, 
išdirbusi 217% ketvirčio plano.

PANEVĖŽYS. “Kalnapilio” 
alaus darykloj darbininkų ko
lektyvas, vykdydamas savo so
cialistinius įsipareigojimus Di
džiosios Spalio revoliucijos gar
bei, šių metų pirmojo ketvir- 
virčio gamybos planą baigė 
150%.%

Geriausieji gamyklos darbi
ninkai pasižadėjo ir toliau kel
ti darbo riašumą. Kasdienius 
darbo planus viršija salyklinės 
cecho brigada, vadovaujama 
drg. Kairio. Darbininkai Spuo- 
gis ir Stankevičius kasdien sa
vo normą įvykdo 200%. Pečku- 
rys drg,. Genys sutaupo 15% 
kuro.

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves

it pavienių.tuvių, kitokių grupių 
Iš senų padarau 
naujus paVeiks- 
lus ir krajavus/T 
sudarau su ame-Oi 
rikoniškais. Rei- 
kalui esant ir 
padidinu toki o||g| 
didžio, k,okio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

Kampas Broadway 
prie Chauncey St.,

ir Stone Avė. 
Broadway Lino

JONAS STOKUS
512 Marion St., Brooklyn,

Tel. GLenmorė 5-6191

gzaminuojam Akis, 
Rašome Receptus 
Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists ’ ]

394-398 Broadway ;i 
Brooklyn,. 14. Y.

'Tel.STL3-8842
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J. A. JONES CONST. CO.
*

Peš N. Y. State Employment 
Service.

87 Madison Ave., prie 28th St., 
N. Y. C., 3-čios lubos •

(18«)

Transportacija apmokėta
GELEŽIES DARBININKAI 

(Pastiprinimam)
ELEKTROS LAIDININKAI 

(Dėl Smarkios Srovės)

Vien tik Pirmos Klasės 
Patyrimu 

Amžiaus — 21 iki 49 
Turi turėti glmijno Įrodymus.

Turi būt N. Y. Valstijos Employ
ment Service pasiųstas pas 

George A. Gardner,
Co. Rep.

GUY F. ATKINSON CO

Eilė Miestų Valdybų 
Ragina Atmest 
Priešdarbininkišką Bilių

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
reikalavo ir vietinis Ameri
kos Veteranų Komitetas.
NEW BRUNSWICK, N. J.

Miesto valdyba - komisi- 
onieriai priėmė rezoliucijų 
su reikalavimu prezidentui 
atmest Tafto-Hartley’o bi
lių. Vienas komisionierius 
ir apskrities prokuroras 
apsiėmė kalbėti masiniame 
susirinkime ketvirtadienį 
vakare, protestui prieš 
bilių.

BALTIMORE
Miesto taryba jau pir

miau ragino prez. Truma- 
ną vetuot pavojingąjį bi
lių. Šį penktadienį vakare 
Darbo - Federacijos, CIO 
ir geležinkeliečių unijos ,ir 
įvairios kitos organizacijos 
šaukia protesto susirinki
mą War Memorial aikštė
je prieš Tafto vergijos bi
lių. ,

MILWAUKEE, WIS.
Miesto majoras John L. 

Bohn paskelbė praeitą ket
virtadienį kaip' veiksmų 
dieną prieš Tafto-Hartley 
bilių.

Darbo Federacija pa
kvietė ir CIO unijas daly
vauti masin. mitinge prote
stui prieš tą bilių. Kalbė
ti pasižadėjo majoras Bohn 
ir Federacijos pirmininkas 
Wm. Green.

CUMBERLAND, MD.
* Čia paskleist šimtai peti
cijų - prašymų blankų, ant 
kurių renkama parašai dėl 
Taft$-Hartl£y’o. biliaus at
metimo. Tie prašymai bus 
pasiųsti prezidentui Tru- 
manui. Parašus renka ypač 
Celanese darbininkąi, kurių 
9,000 streikuoja. Kompani
ja nesi taiko su streikie- 
riais, nes ji laukia, kad 
vergijos bilius taptų įsta
tymu.

TOLEDO, OHIO
Čionaitijiės CIO, Darbo 

Federacijos ir geležinkelie
čių unijos ir Mechanikų 
Apšvietos Draugija išvien 
veikia prieš Tafto-Hart
ley’o bilių. - •

POTVINIAI APSĖMĖ ' 
MILIONį AKRŲ DIRVŲ

St. Louis, Mo. — Ištvinus 
per liūtis, Mississippi upe 
užliejo apie milioną akrų 
dirvų Missouri valstijoj ir 
100,000 akrų Illinojuj ir lo- 
woj. Potvinis suardė 25 
krantines užtvankas, apsė
mė daug miestelių ir pra
žudė bent 15 žmonių.

Skelbiama, kad rusai, 
girdi, Vienoje, Austrijoje, 
apšaudę pašalpinį švedų 
automobilį ir nušovę jo šo-

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

skamėjo žinia—‘Vilnius užim
tas . . . ’

Vilnių, 
Armija, 
fašistams 
visus juos siaubas apėmė. 
“Agnietė” klysta: Saulutė 
juokėsi ne iš žmonių, bet iš 
fašistų, kurie, kaip žiurkės, 
pasijuto slastuose.

Bet vilties, sako “Agnietė,” 
dar nenustojome. Girdi, sakė
me, pasitrauksime į Suvalkus. 
“Galvojam, kad vokiečiai at
muš bolševikus, o gal susitars 
su anglais _ ir vėl galėsime 
grįžti namo.”

Tai šitaip niekšiškai'ir ju- 
došiškai Lietuvos fašistai, na
cių pastumdėliai, galvojo. Jų 
nelaimė, kad jie pragalvojo.
Bolševikai vokiečius supliekė, j nis amerikonų teismas tap- 
Besijuokianti saulė fašistams 
amžinai užgeso.

Kiek dabar liūdesio ir aša
rų! Naujienų “Agnietėlė” 
jose maudyte maudosi ir susi
riesdama keikia tuos bolševi
kus, ir keiksianti, kol gyva 
būsianti!

• DVI IŠKILMĖS
4-tą dieną liepos, Fourth of 

July šventėj’e, įvyks du di
džiausi lietuvių sąskridžiai 
Amerikoje. Tai bus dienraš
čio Laisves piknikai, 
bus Vose’s Pavilion 
Maynard, Mass., o
Clinton Park, M a s p e t h 
(Brooklyne).

i i 
I
I

I

i i
į
I

žemiau paduodame surašą, kur jau yra ruošiami 
piknikai naudai dienraščio Laisves. Jei kur kitur 
yra ruošiama^ir žemiau dar nėra pažymėta, tai pra 
šome gret pranešti, o mes pažymėsime. ...

Brooklyn, N. Y.-Iiepos- July 4th 
CLINTON PARK, MASPETH, L. I., N. Y.

Rengia Laisvės Bendrovė

Bostono A pylinkė-Liepos-July 4th 
VOSE PAVILION PARK, MAYNARD. MASS. 

Rengia Mass. Valstijos Liet. Organizacijos

I
Waterbury, Conn. - Rugpj.-Aug. 3 

LIETUVIŲ I’ARKE, CHESTNUT RD. 
RENGIA LDS IR ALDLD APSKRIČIAI

Shenandoah Apylinkė-Rugp.-Aug. 10
BUS BRANDONVILLE GIRAITĖJE 

, Rengia vietos lietuvių organizacijos

Philadelphia-Rugpjūčio (Aug.) 30 
CRESCENT PICNIC GROUNDS 

56 Cornell Ave., Gloucester Heights, N. J- 
Tai bus prieš Labor Day šventę

’ * ■ * ■"  , ,,, (,......w

HELP WANTED—FEMA1 
REIKALINGOS MOTERYS

REIKALINGOS 
MOTERYS tROSYTOJOS

Dry cleaning dirbtuvėje 
Nuolatinis darbas. Gera Alga.

BROWN AND KELLER’S 
12-18 WASHINGTON AV. 

PLAINFlELltf N. J.
(137)

v POLICY I PRAŠYTOJOS
su na tyrinau prie Raisrų, nelaimių skyriaus

GERA ALGA, NUOLATINIS DARBAS
5 DIENŲ SAVAITft
Linksmos Darbo Sąlygos

JOHN TREIBER
INSURANCE AGENCY

184 BROADWAY, BROOKLYN
STAGG 2-6745

(137)

TEISIA MAJORĄ
KAIP LUPIKĄ 

Kari-

do savo majorą Franką A. 
Kotches. Majoras išveržęs 
$10,000 deimanų. ir,, šilkų iš 
japonų, kuriem už tai iš; 
vęs karinių darbų užsa 
mus. Majoras sakosi nekal
tas.

RANDAVOJIMAI
Parsiduoda Bakery Shop (duon^e- ' 

pykla) Haverhill, Mass. Biznis 
dirbtas plačiai tarp lietuvių, lenku 
rusų. Yra namas ir keletas lotų 
mes. Pečius naujas, visi moderni 
įrengimai. Gera proga pirkti. 1 
daugiau informacijų, rašykite seka
mu antrašu: S. Penkauskasf 33 
Chestnut St., Lawrence, Mass. Tel. 
5809. (136-143)
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Lankėsi Laisvėje Susilaukė Sūnaus

.-s

<■

’F

dėjo 
greit 
dau-

Kalifomijoje, vėl Brook- 
vėl Kalifornijoje. Jinai 
Kalifornijos gražuoles 
dar gražesnėmis. Dėl

St. Vakarienę, lygiai 
Kaina $2 (tik su iš 
įsigytais bilietais).

i.
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NewYorto^M^fe7lnloi
Kas Tie Mūsų Svečiai Iš 
Tolimos Kalifornijos?

Ilgamečiai dienraščio Lais
vės skaitytojai juos pažįsta 
vos tik paminėjus jų vardą. 
Tačiau Laisvė kas metai gau
na šimtus naujų skaitytojų, 
tad daleistina, jog randasi ir 
laukiančių susipažinimo.

-Pradedu nuo merginų.
Marytė Baltuiioniūtė — se

niau gyvenusi Brooklyne, pas
kiau 
lyne, 
ten 
daro 
to mažai lieka laiko kitkam. 
Seniau ji yra teikusi paskaitų 
ir įdomiai rašydavo ”Laisvėje.

Elzbieta Vilkaitė taipgi gy
venusi Brooklyne, paskiau 
Nauj. Anglijoje, vėl Brookly
ne, o dabar Kalifornijoje. 
Gyvendama Čionai ji tūlą lai
ką Sekretoriavo Moterų Ap- 
švietos Klubui, teikė paskaitų, 
sakė kalbų ir dažniau rašy
davo Laisvėje.

K. B. Karosienė

Juozas ir Ksavera Karosai 
—buvę senosios ir garbingos 
PhiladelphijOs gyventojais 
tais laikais, kada ji buvo 
skaitoma širdimi pažangiojo 
Amerikos lietuvių judėjimo. 
Jie gyveno ir Naujojoje An
glijoje. Tačiau Karosai daug 
kuo priklauso kiekvięnai 
Amerikos lietuvių kolonijai.

Vargiai rasis tokia lietuvių 
kolonija, kur d-gė Karosienė 
nebūtų sakiusi prakalbų. Nė
ra tokio lietuviško kaimo, 
kur nebūtų žmonės skaitę jos 
raštų dienraščiuose Laisvėje 
ar Vilnyje. Kas neatsimena 
jos nepaprastų raportažų iš

f Mrs. Frances Swentoh, 
metų, newyorkietė rasta 
sidusinusi gasu.

6?' ;
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Gale praeitos savaitės mus 
atlankė jaunuolė Ruth Gas- 
periūtė, duktė Laisvės skaity
tojų- draugų Alex Gasperų, 
Grand Rapids, Mich. Ruth 
užmokėjo už tėvų prenumera
tą ir apdovanojo dienraštį $3. 
Ta pačia proga lankėsi ir LDS 
Centre. • y

Ruth dirba ir gyvena New 
Yorke jau kelinti metai, čia 

• ji ir šeimą susikūrė. Kaip ir 
visi jauni žmonės, nusiskundė 
stoka tinkamų patalpų, nebu
vimu progos patogiai įsikur
ti pagal savo pageidavimus. 
Nežiūrint to visko, Ruth pilna 
energijos, dalyvauja meno 
veikloje, priklauso American 
Square Dance Grupėje. Tai 
nieko sau “grupė,” susidedan
ti iš apie 150 šokikų, daini
ninkų, muzikantų, jau turinti 
gerą vardą. Daug laiko jie 
paaukoja praktikoms, daug 
vakarų ir šventadienių, pro
gramose. IŠ tos priežasties, 
sako ji, ir jus retai teatlan-

Smagu buvo pasikalbėti isu 
malonia viešnia ir gera suži
noti, kad Laisvės skaitytojų 
jaunimas nepaskęsta didmies
čio gyventojų minioje bereikš- 
mingam gyvenimui, susiranda 
sau vietą visuomeniškoje veik-

60 
už-

rita

Smagu Bus Piknikauti Su 
LDS Žmonėmis, Lindene

Laisvės Radijo Klubo 
Programos Pilnos 
Surprizy

San Francisco konferencijos? 
O tai £is buvo aukota ener
gija, pailsio laikas, kad tuomi 
informuoti savo tautiečius, 
kad paremti1 pastangas įsteig
ti pasaulyje pastovią taiką.

Gal visoje .Amerikoje nėra 
kito lietuvio, tiek daug paau
kojusio taikai, kiek paaukojo 
Ksavera. Reakcijai ir fašiz
mui keliant galvą ir grąsinant' 
karu, jinai, moterų siunčiama, 
1932 metais buvo nuvykusi į 
pasaulinį moterų prieškarinį 
kongresą Europoje ir sugrįžu
si paaukojo apie metus laiko 
keliauti po šalį, ragindama 
mūsų žmones į veiklą 
karą.

O kada karas kilo, ji 
visokiausias pastangas 
karą laimėti, kad juo
giau gyvybių būtų išsaugotos. 
Dvidešimt dvi puskvortės jos 
duoto kraujo Raud. Kryžiui 
geriausia liudija, kad jinai n0- 
atsidėjo ant kitų laimėjimui 
pergalės.

Moterims ji turi speciališ- 
kesnių nuopelnų. Mes jau 
turime jos parašytas dvi kny
geles, visuomet gauname jos 
draugišką talką suvažiavi
muose ir kituose veiksmuose 
ir daug įkvėpimo, matydamos 
ją pačiose viršūnėse CIO uni
jinio judėjimo.

Jubzas Karosas yra mūšų 
organizacijų narys ir jų vie
tinėje veikloje talkininkas. 
Kaliforniečiai jį vadina “ahi- 
žinu” bartenderiu. Ir niekam 
ne sekretas, kad tik dėka jo 
sumanumui ir pasiryžimui' 
nešti didelę dalį naminės at
sakomybės jo draugė Ksave
ra prispėja tiek daug visuo
meniški) pareigų apeiti.

Tai su tokiais mielais drau
gais Ir svečiais praleisime šio 
šeštadienio vakarą, birželio 
14-tą, Laisvės salėje, 419 Lo
rimer 
6 vai. 
anksto 
Gaunami (kol dar neišsibai
gė) Laisvės raštinėje ir pas 
pardavėjas. Rengia LLD Mo
terų Komitetas.

Pobuvin, beje, tikimasi dd. 
Karosų dukters ir žento, Eu
genijos ir Eugene Stanley iš 
New Jersey, taipgi D-ro Kaš- 
kiaučiaus su šeima. D—e.

Marytė ir Vytautas Yench 
susilaukė sūnaus, j,ų pirmagi-, 
mio, birželio 7-tos rytą. Sū-< 
nelį pavadino Vytautu. Mary
tė su sūneliu radosi ligoninė
je, Greenpointėje. šiomis die
nomis laukiama sugrįšiant na
mo. Jaunieji Yench gyvena 
47 Stagg St., Laisvės kaimy
nai.

Abieji “senukai” — Anta
nas ir Mary Plevokai, Mary
tės tėvai; taipgi Antanas 
Yench, Vytauto tėvas, Prienų 
barbemės savininkas, linksmi 
susilaukę anūko. ‘

Linkime laimingai išauklėti,

Meta iš Namą
Už tai, kad ji užleido keturis 

iš aštuonių kambarių kitiems, 
Mrs. Dorothy Wolfe teisme ta
po įsakyta išsikraustyti iš 
apartmento, 316 W. 84th St., 
New Yorke. Jai leido 30 dienų 
pasilikti iki susiras vietą kitur.

Nuosprendis tos vienos bylos 
paliesiąs apie pusę milijono 
newyorkiečių.

Paradas Sulaikė
Trafiką

Bene pirmu kartu New Yor
ko istorijoje darbininkų para
das buvo taip pagerbtas, jog 
trafikas buvo sulaikytas visu 
parado ruožu. Plačiąja 8th 
Avenue laisvai galėjo marguo
ti po. 16 gretoje, nestumdotni 
auto mašinų ir kitų vežimų.

Užėjus šilčiausioms šių me
tų dienoms, taip ir galvojusi 
apie pabėgimą iš miesto kur 
į gražią giraitę nors vienai 

auksinė tam pro- 
pat, tik už poros 
progą turėsime šį 

birželio 15-tą,

dienai. Ir 
ga jau čia 
dienų. Tą 
sekmadienį, 
Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo jrečios Apskrities pik
nike, " Lithuanian , Liberty 
Park, 340 Mitchell Avenue, 
Linden, N. J,

Apie to parko patogumą 
piknikams šimtai ten buvusių 
brooklyniečių jau žino. O jei 
kas nežino, trumpai, jis yrįa 
toks: Gražus miškelis, jo 
krašte, išpiltame švariais ak
menėliais, sustatyti stalai1 ir 
suolai, atvira šokiams salė, 
kitame šone baras, galįs ap
rūpinti valgiais ir gėrimais vi
sai dienai.

Gi už pikniko rubežiaus 
randasi miestavasis parkąs —

pldtai gražios pievos ir suo
lai pavėsiuose. Netoli mies- 
tava maudyklė. Aplink prie
miesčio gyventojų nameliai, 
apsupti sodeliais ir gėlynais.

Piknike dainuos Pirmyn 
Choras' iš Great Neck, vado
vaujamas Violetos Čypas, ir 
Sietyno Choras, iš Newarko, 
vadovaujamas Walterio/<žuko. 
Kalbės Jonas Gasiūnas. Šo
kiams gros Antano Pavidžio 
orkestrą. ,

. Nuvažiuoti iš viso didžiojo 
New Yorko, neturintiems au
tų, patogiausia yra traukiniais 
iš Pennsylvania stoties, ‘3 3rd 
St. ir 7th' Ave., New’ Yorke. 
Traukiniai išęina 11:40, 1:05, 
2:10, 2:55, 4:0.8 ir 4:50. Va
kare taip pat didelis pasirin
kimas traukinių iki vėlumos.

Yra traukinių ir iš ryto, kas 
nori, gali važiuoti anksti, vi
sai dienai.

Pasimatysime LDS piknike!

pro- 
pri- 
kul- 

šaltiniai
nepanaudoti 
naudojami.

Kol neturėjome radijo 
gramų ir patys buvome 
miršę, kokie meninės ir 
tūrinės medžiagos 
glūdi phs mus 
arba per ' retai
štai, Lietuvių Radijo Klubo 
programos gyvuoja antras 
mėnuo, o vis kas kartas gir
dime ką nors naujo. Ir vis 
girdėsime, sako šių programų 
anaunseris Jonas Siurba. Nei 
meninės nei kalbėtojiškos jė
gos pas mus anaiptol dar ne
išsemtos, nei kartą neapeitos 
ratu.

Silpną Kūną Stiprina 
Karžygiška-Dvasia

Koks išminčius tai pasakė 
jau seniai. Tačiau, kaip tas iš
sireiškimas tebeatitinka mūsų 
dienose, galima matyti pakarto
tinai po mūsų pačių žmones. 
Pas mus daug tokių, bet šį kar
tą noriu specialiai prisiminti 
vieną, tai d. Karlonienę.

Konstanciją Karlonienę ma
tysi veik kiekvienoje žymesnėje 
lietuvių sueigoje. O jos padėtis 
reikalauja didžio susikaupimo, 
kad kur nors nuvykti.

Prieš apie dvidešimt metų ją 
pradėjo kankinti koks tai keis
tas artritas ar kas, raumenų ir 
sąharių gėla. Per daug metų ji 
išgulėjo lovoje visai nepasikėl- 
dama, šeimos viską paduodama, 
apžiūrima. Dėka naujesniems 
medikališkos profesijos atradi
mams, pastaraisiais keliais me
tais jos sveikata pagerėjo, bet 
negi atitaisys per dęsėtkus me
tų ligos padarytą žalą. Ji link
sma, jog pagerėjo nors tiek, 
kad po namus gali paslankioti, 
sau pasitarnauti. \

Karlonienę paskiausiu kartu 
teko matyti “Lietuvos žieduo
se,” Aido Chorui perstatant tą 
veikalą. Jos vyras, Vincas Kar
tonas, ilgai ir. daug dirbęs Lie
tuvai Pagalbos Teigimo Komi
teto drabužių centre, taip pat 
dainuoja - vaidina chore. Ji 
džiaugiasi, kad choras puikiai 
gyvuoja, dainuoja ir vaidina ir 
kad jos šeima gali prisidėti 
prie to. Sako, užtenka, kad aš 
negaliu darbu prisidėti, namie 
sėdžiu. Didžiuojuosi, kad Vin
cas prigelbsti chorui jo darbe 
ir išlaikyti mūsų , šeimą visuos 
menei naudingųjų eilėse.

Savo skausmus 'ir dėl jų už
einančius liūdesius Karlonienė 
sakosi ne kartą užsimirštanti 
skaitant dienraštį Laisvę. Ir 
galimą suprasti, jog skaito, ne 
vien tik pažiūri. Iš Laisvės ji 
žino apie pažangiuosius žmo
nes, jų veiklą, jų laimes ir ne
laimes ir gerokai pažįsta poli
tinį pasaulio veidą.

Į pramogas atvykti jai pri
gelbsti šeima: vyras,.dukterys, 
sesuo. Ir šioje, nuo jos per visą 
vakarą neatsitraukė gražuolė jos 
duktė, tėmydama, gal kartais 
reikės motinai prigelbėti. čia 
pat ir jos sesuo,-Mrs. Hilliard. 
Be abejo, jautrus, draugingą? 
šeimos atsinešimas irgi teikia 
daug stiprybės net ir nesveika
tos apribotame gyvenime neat
silikti nuo visuomenės ir pro
greso.

Patiko Laisves 
Radijo Programos

Labai patiko Lietuvių
vės Radio programos, 11-tą Vy
turėlis, o 18-tą Suzannos Kazo- 
kytės dainos. Linksma buvo 
girdėti, kad jinai pasižadėjo ir 
toliau dalyvauti programose. 
Lauksime. 'Kelios Klausytojos.

. . . -zc ' ..w . ... r...

Komunistai Energingai 
Akstiną Žmones Veikti 
Prieš Taft Biliij

Komunistai daug talkina uniT 
joms gynime teisių ir laisvių. 
Visuose miesto centruose kas 
vakaras vyksta masiniai mitin
gai salėse ir atvirame ore. Yra 
ir mūsų susiedijoje. /

Aiškinimui reikalo kovoti 
prieš unijoms ir tautinėms ma
žumoms daromas skriaudas, 
palaikomą ar naujai ruošiamą 
vergiją, birželio ’• 12-tos vakarą, 
ketvirtadienį, žemutiniame Wil- 
liamsburge, suruošti gatvėse 
trys mitingai:

6:30 iki 8 prie Graha'm ir 
Vąret. • '

8 iki 9 — Bush Wick ir Seigel
9 iki 10:30 — Havemeyer ir 

So. 3rd, prie plaz'a.
Kadangi vartoja garsiakalbį, 

vežamą iš vieno masinio mitin
go į kitą, tad mitingai įvyksta 
skirtu laiku

MIKE
meAdomas Mačėnas, 63 

tų .amžiaus, gyveno 56 South 
3rd St., Brooklyne, mirė bir
želio 11 d., Greenpoint Ligo
ninėj. Kūnas pašarvotas grab. 
J. Garšvos koplyčioj, 231 
Bedford Ave., Brooklyne. 
Laidotuvės įvyks birželio 16 
d., Šv. Jono kapinėse. Ve
lionis paliko nuliūdime žmo
ną Lowttic, du giminaičius 
(nephews) Charles ir' John 
kulis. Laidotuvių pareigomis 
rūpinasi graboijįus J. Garšva.

Queens Kolegija renka var
dus tų, kurie iš kolegijos iše-- 
jo į karinę tarnybą ir kare 
mirė. Ruošia paminklą.

BAR &GRILL
Lietuviška Aludė

DEGTINE, VYNAS , 
... IR ALUS '

Kanados
Black Horse Ale

JOSEPH ZEIDAT
411 Grand St, (

Brooklyn 11, N. Y.

Lais-

PRANEŠIMAI
MASPETH, N. Y.

' Lietuvių Piliečių Klubas turės 
ekskursiją busais į New Brunswick, 
N. J. Round Trip tikieAas $2. Turė
sime valgių ir visokių gėrimų ir bus 
muzika šokiams. Labai graži vieta, 
arti upės, gražios pievos. Laiveliai 
pasivažinėjimui ir galima žuvauti, 
įvyks sekmadienį, birželio 22 d 
Prašome tuojaus užsisakyti vietą 
važiavimui.

Kreipkitės į Klubą, 60-39 56th St. 
Bušai išeis 8:30 vai. ryto nuo Klubo. 

(135-136)

mokėdami darbą it iki 3 metų ’ tavoji taryba kooperuos.
pradėjusioms mokiniais.

Kiekvienas ketinantis kada

pirm, to lai gauna tinkamo
Uždususiųjų lauže Collye- nors bristi į vandenį būtinai 

rių paliktos smulkmenėlės iš
parduotos varžytinėse. Gau- ! instruktoriaus pamatinius pa- 
ta $1,892.50 . Jas išpirko ku-Įtarimus plaukiotojams, sako 
rijozų gaudytojai. Raudonasis Kryžius.

; i
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LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

HAPPY DAYS RESTAURANT & BAR
426 South 5th St., Brooklyn, N. Y

t < kwh

Tai vieta, kurioje jūs jausitės kaip namie. 'Viskas patogu ir ma
lonu. Mandagus patarnavimas.

Kiekvieną šeštadienį įvyksta puota, pasi^aišinimas bei parė. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.

Salę išnuomuojame dėl puotų, pokilių, krikštynų, parių, vestuvių.
Žemos kainos už viską. ’

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

Nepaprastai Žemom Kainom!
Aukso, Platinum žiedai, Kryžiai, Laketukai,. 

feranzalietai ir Špilkos.
Taipgi Links ir Pendants

Didelis Išpardavimas!
’ Daimantai, Laikrodžiai, Platinumai ir Džiuleriai 

Parduodami Labai Nužemintom Kainom.

Telegrafistų Grupei 
Pakelia Algas

Telefonistams ir telegrafis
tams, dirbantiems Am. Tele
phone & Telegraph Co. raštinė
je, 195 Broadway, New Yorke, 
pakėlė algas. Arbitratorius Ar
thur Meyer patvarkė pridėti 
jiems po $5 ir iki $15 daugiau 
per savaitę. Paliečia 371 darbi
ninką. Mokės ir už praėjusį 
laiką nuo kovo 2-ros.

. Taipgi laikas dasidirbti iki 
aukščiausios duotame skyriuje 
algos nutrumpinamas nuo 4 iki 
2 metų tiems, kurie ateina jau

Praėjusio sekmadienio ryto 
programos surprizu buvo 
Amelia Jeskevičiūtė - Young., 
Tūli manė, kad nuo anų, pa
skubusiojo Aido Choro Mer
ginų'Seksteto laikų jinai ne
dainuoja. Ją išgirdome bir
želio 8-tos ryto 10:30 Laisvės 
Radijo Klubo programoje. Ji
nai dramatiškai, reikšmingai' 
sudainavo našlaitės nuotakos 
dainą, Petrausko, taipgi “šir
die.” Trečioji buvo liaudies 
dainuškėlė “Bernužėli nesvo- 
liok.” Ta paskutinė neleido 
jos balsui 'pasireikšti taip, 
kaip pirmesnėse, dramatiško
se dainose.

‘Amelijai akompanavo žy
mioji muzikė Bronė Šalinaitė- 
Sukackienė. Jinai, beje, jau 
antru kartu patarnavo radijui 
šį sezoną. ' Pirmu kartu ji 
akompanavo Suzannai Kazo- 
kytėi,1 antroje programoje.

Rojus Mizarą pateikė trum
pą, glaudų pranešimą apie 
Amerikos Lietuvių Centrą. Jo
nas Siurba pranešinėjo apie 
vietos lietuvių veiksmus, pas
kelbė pluoštą pavardžių naujai 
įstojusių <į Laisvės Radio Klu
bą ir pateikė šiaip žinių.

Griaustiniui ' griaudžiant, lie
tui pilant, dėka tų programos 
pildytojų .bridimui per lietų ir 
dėka tiems žmonėms, kurie re
mia mūs. Radio Klubą, toji gra
ži lietuviškoji programa buvo 
atnešta munis į namus. Lai gy
vuoja ji! . , . .

šį sekmadienį, ' 15-tos rytą,. 
10:30, iš stoties WBYN, 1430 
ant jūsų radio, »vėl bus kai kas 
naujo ir malonaus, nes tai vi
suomeniška programa. G-s.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
BROOKLYN, N. Y, 

Tel.EVergreen 7-6808 
221 South 4th Street

9—12 ryte
1— 8 vakareValandos:

Penktadieniais Uždaryta

■ TONY’S
UP-TO-DATE 

BARBERSHOP 
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE 

%

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Frank Givis
Taiso •Visokius Namų Ra
kandus - Fumįture. Sutai
sę Medį ir Permaliavoja.

Repairing & Upholstering
Bar Varnishing, Carpenter 

Work '
Polishing & Finishing

Kurie turite pataisymui rakan
dų, parašykite man atvirutę, aš 
ateisiu į jūsų namus ir padarysiu 
aprokavimą. Jūs stebėsitės 
geru darbu.

FRANK GIVIS
I •

75 Joluison Ave„ Brooklyn,

mano

N. Y.

V Mm

Transportacijos 
Viršininkas 
Tarsis su Unija

Miestavosios transportacijos 
tarybos viršininkas Charles P. 
Gross praėjusį pirmadienį pa
sižadėjo tartis su unija ir pra
šė unijos atsisakyti nuo taisy- 
klinio sulėtinimo transportaci
jos.

Unijos viršininkas Michael 
J. Quill ir kiti sako, jog jie iš 
savo pusės dės visas paštam 
gas susitarti, jeigu tik mies-

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko 

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS '
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVE. „ BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 4-96L8

PIETŪS 60c.
Iš 5-ių patrovų

VAKARIENĖ ŠEIMAI Iš DVIEJŲ
8-ių Patrovų Gerai Suderinto Valgio $1.60

VAKARIENĖ 85c 
\ Iš 7-ių patrovų

u*

g'pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily), Penkt., Birž. 13, 1947
**

DIDELIS SANDĖLIS IŠPARDAVIMUI 
STEBINANČIAI ŽEMČM KAINOM .

X *

ROBERT LIPTON
/ ' Jeweler

, 701 Grand St., arti Graham Ave., Brooklyn

Compaktai, Perlai, odos dirbiniai paauksuoti džiuleriai ir 
daugybė kitokių daiktų ir daiktelių Nužemintom Kainom. 

Religijiniai daiktai, abrozdai ir. stovylukės 
nužemintom kainom. \

Ką Tik Jūs Pirkaite, Stebėsitės Kainų Nužeminimu.




