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Černiaus Medaliai ir Bolše- 
Gen. MacArthur. [vikai. 
Dievo Valia ir Diktatūra 

Danguje.
Vilnius ir Klerikalai.
Ateitis Bus Gražesnė už 

Praeiti. •
Rašo A. BIMBA 
\_____

Mačiau spaudoje Jono Čer
niaus paveikslą, žmogaus vi
sa krūtinė apkarstyta genero
liškais medaliais. Tai Smeto
nos laikų palikimas. Tie me
daliai tuomet reiškė didelę 
garbe, aukštą algą, riebius ky
šius, gražius palocius, tarnus 
ir tarnaites. 9

O kas iš jų šiandien ? Čer
nius turi duoną pelnyti iš pra
kaito kaktos S<ivo. Baisu žmo- 

• gui ir pamislyti! žmogus mis- 
- liną ir keikia bolševikus. Tai 

jie yra jo visų nelaimių prie
žastis’

Ir Černius nėra vienas. Pa
našioje padėtyje atsidūrė visa 
smetoninė ponija ir valdinin
kija. Prarado rojų, prarado 
viską! Bastosi po pasaulį su
pykę ir surūgę.

Senato komisija nori pasi
kviesti gen. MacArthurą iš Ja
ponijos, kad jis jiems paaiš
kintų. kur eina valdžios ski
riamos sumos Tolimiesiems 
Rytams. Bet kam tas reika
linga? Argi senatoriai nežino, 

' kad Čiang Kai-šekas ėda Ame
rikos bilijonus?

MacArthur esąs labai nusi
minęs ir skaudžiai nusivylęs. 
Generolas • labai norėjo būti 
kandidatu į prezidentus, bet 
kai savo paties valstijoj pra
laimėjo nominacijas, užpyko 
ir nutilo. Tik ITearsto spauda 
tebeperka ji i prezidentus.

Brooklyno “.Amerika“ mus 
moko, kad buvę laikai, kada 
Dievas siuntinėdavęs angelus 
ieškoti nusiminusių^ nuliūdu
sių. nepasitenkinančių žvaigž
džių. Maniau sau: suradęs 
tokias žvaigždes, Dievas jas 
suramindavo, p a g u o sdavo, 
joms ašaras n u ši uostydavo. 
Juk taip daro kiekvienas ge
ros valios ir minkštos širdies 
žmogus. Bet skaudžiai apsi
rikau.

Vieną kartą buvęs toks at
sitikimas. Vienas angelas su
rado vieną nuliūdusią ver
kiančią žvaigždutę, ir apie 
tai pranešė Dievui. Sako: 
vargšė jaučiasi nuskriausta, 
nes .ji mažiausia iš visų. O ji 
trokšta būti tokia didelė ir 
graži, kaip ir visos kitos jos 
draugės.

Tiesa, tai “silpnas.“ mote
riškas troškimas, bet ką pada
rysi, kad tas pats Dievas mū
sų seses moteris tokia silpny
be apdovanojo.

Amerikos’ Dievas, iš- 
n au
lam 
suri-

kad

M ūsų 
girdęs tokią nemalonią 
j iena, paskaitęs dideliu 
įžeidimu, ir ant angelo 
kęs :

“Eik ir jai pasakyk,
mano danguje yra ir labai di
delių ir labai mažu žvaigž
džių, ir tai yra todėl, kad aš 
taip noriu. Mano nutarimai 
yra nekeičiami.” (“Am., geg. 
28 d.)

Vadinas, “Amerikos” Dievo 
danguje nėra jokios teisybės 
ir lygvbės. Ten viešpatauja 
baisi diktatūra. Jo gyventojai 
yra beteisiai.

<*

<z

Lietuvos vyriausybė daro di
delę “klaidą,” kai ji svajoja 
apie atstatymą Vilniaus. Ji 
turėtu žinoti, kad jos planas 
nepatiks mūsų broliams kleri
kalams.

Kudirka kadaise pasakęs 
savo priešams: “Nusmuksite, 
bevažinėdami per savo darbo 
tiltus.“

Taip, sako “Amerikos“ re
daktorius. atsitiks ir su Vil
niaus atstatymu!

Bet nereikia didelio prana
šo, kad atspėti, jqg šis ne-

(Tąsa 5-tam puslp.)
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PORTLANDO POTVYNIS PADARE BENAMIAIS 60,000
Arabiški Kraštai 
Almėsią Paliaubas

Jeruzalė, birž. 1. — Izra
eliaus lėktuvai bombardavo 
Transjordano sostinę Am- 
maną. Pranešama, kad už
mušė 18 asmenų, sužeidė 30 
ir sudaužė bei sužalojo ke
lis Transjordano lėktuvus 
aikštėje.

Arabų vadai sakė, jog dėl 
tos žydų atakos jie atmesią 
Jungtinių Tautų Saugumo 
Tarybos atsišaukimą, kad 
paskelbtų keturių savaičių 
paliaubas su Izraeliaus val
stybe. (Izraeliaus vyriausy
bė jau sutiko pertraukti ka
ro veiksmus, jeigu arabiški 
kraštai sustabdys mūšius iš 
savo pusės.)

Tuo tarpu Izraeliaus ka
riuomenė iš dviejų pusių , 
vedė ofensyvo mūšius prieš 
arabišką tvirtovę Jeniną, o 
Irako arabai kontratakavo 
žydus ties Megido. Nepa
tvirtintas pranešimas sakė, 
jog kiti Irako armijos jun
giniai perkirtę Izraeliaus 
valstybę, pasiekdami Nata- 
nya pajūryje.1. . •

Tęsiasi mūšiai dėl Latru- 
no. Egiptėnai bombardavo 
Beer Tuvia.

Per Šventes Žuvo 
328 Žmonės

skai-Associated Press 
čiuoja, kad per šventes ry
šium su Memorial-Decora
tion Day Jungtinėse Valsti
jose žuvo bent 328 žmonės 
įvairiuose nelaiminguose at- 
sitikimupse. ,D a u g iausiai 
buvo užmušta automobilinė
se nelaimėse, šeštadienį, 
sekmadienį ir pirmadienį 
vieškeliais.važinėję 30 mili- 
onų automobilių^pagal Na
tional Safety Council' skait
menis.

Atehnai. — Graikijos mo
narch įstai paskleidę gan
dus, kad partizanai “siūlo
si taikytis su valdžia.”

Bologna, Italija.— Strei
kuoja 26,000 statybos dar
bininkų, reikalaudami dau-

Washington. — Finansi
nis senato komitetas vien
balsiai užgyrė sumanymą, 
siūlantį panaikint federa- 
lius mokesčius už margari
ną (dirbtinį sviestą).

Athenai. — Graikijos 
monarchistai geg. 28 d. ne
sigyrė jokiais laimėjimais 
prieš partizanus.

Pretoria, Piet. Afrika. — 
Prakišęs rinkimus seiman, 
pasitraukė iš valdžios pre- 
mieras Jan Smuts.

Lake Success, N. Y. — 
Anglai ir francūzai prieši
nasi verstinam stabdymui 
arabų-žydų karo. ’

Tūkstančiai Organizacijų Delegatu 
Reikalauja Balso prieš Mundto Bilių

Washington. — Darbo li
nijos ir įvairios demokrati
nės or 
VVashingtoną daugiau kaip 
5,000 delegatų liudyti prieš 
Mundto policinės valstybės 
bilių. Jie reikalauja, kad se
nato teisinis komitetas at
mestų Mundto sumanymą, 
kaip žingsnį į fašizmą.

(Šį trečiadienį specialiais 
traukiniais iš New Yorko 
dar šimtai delegatų važiuo
ja. į Washingtoną; iš Phila- 
delphijos ir Baltimorės bent 
400.)

Paul 
negras 
tistas, 
mas senato komitetui, pa
reiškė, jog Mtmdto bilius^ 
be kitko, siekia uždraust 
kovą už teisių lygybę neg
rams.

Republikonas senatorius 
Ferguson, pirmininkauda
mas, trukdė Robesoną, 
kvosdamas jį dėl komuniz
mo:

— Ar tamsta esti Komu
nistų Partijos narys? Už 
ką Komunistę .Partija sto-

Senato Komitetas Priekabiauja
i Prie Liudytojų. Įtardamas Juos mertona daugiau kam- c

Komunistais ir “Neištikimais"
niekinimą.” Už tai gręsia 
vieni metai kalėjimo ir 
$1,000 piniginės baudos.

Šimtai žmonių plojimais 
sveikino Robesoną 
hoe.

ir Ke

Robeson, paskilbęs 
dainininkas ir ar- t- 
pirmadienį liudyda-

ROBESONO 
ATSAKYMAS

—Komunistų Partija sto
ja už visišką lygybę neg
rams. Komunistai yra žmo
nės, kurie savo gyvybę pa- 
vojun stato, reikalaudami 
negram teisių. Jūs negali
te tvirtinti, 1 kad komuniz
mas yra'Rusijos Komunistų 
Partijos atžala.. Ko tad at
žala yra Rusų Komunistų 
Partija?

Čia Robešonas priminė 
kai kuriuos artimuosius ko
munistų tikslus.

Sen., Fergusonas vėl pri
mygtinai klausinėjo:

— Ar tamsta komunis
tas? Ar tamsta turi Konąu- 
nistų Partijos kortelę?

Robesonas atsakė:
— šis klausimas paliečia 

mano pamatines pilietines 
laisves. Kai kurie labai žy
mūs amerikiečiai susiduria 
su kalėjimo bausme už tai, 
kad atsisako duoti atsaky
mą į tą klausimą. Aš esu 
pasiryžęs su jais eiti, todėl 
atsisakau duoti atsakymą. 
Tas klapsimas skverbiasi į 
mano teisę del slapto balsa
vimo.

Fergusonas tokius pat 
klausimus statė Josephui 
Kehoe, airiui CIO Susisie
kimų Sąjungos sekretoriui:

—r Aš su pasididžiavimu 
laikausi tokios pat nuomo
nes, kaip ir Paul Robeso
nas.

Fergusonas čia įkirto:
— Vadinasi, tamsta atsi

sakai duoti atsakymą?.
Kehoe atsiliepė:
— Atsisakau-.'

KITI LIUDYTOJAI
O. John Rogge, 

Jungt. Valstijų generalio 
prokuroro padėjėjas, dabar 
Wallace’o Newyorkinio Ko
miteto pirmininkas, liudy
damas smerkė Mundto bi
lių kaipo laužymą konstitu
cinės žodžio ir sąjungų lais
vės. Rogge užginčijo pasa
kojimus, būk komunistai 
stoją už jėgos vartojimą 
amerikinei valdžiai nuvers
ti ir būk jie esą svetimo 
krašto agentai.

Prieš Mundto bilių taip 
pat liudijo irreikalavo jį at
mesti advokatas Horace S. 
Meldahl; Jersey .N.&. 
priklausomosios Piliečių Są
jungos pirmininkas, James 
Imbrie, buvęs Wall Stryto 
šėrų verslininkas; v Ameri
kiečių Žydų Kongreso vei
kėjas Aaron Levites; CIO 
Auto. Darbininkų Unijos 
600 skyriaus atstovas ir kt.

PROTESTAI PRIEŠ LIU
DIJIMŲ PERTRAUKIMĄ

Kuomet Fergusonas pa
vakarėj uždarė liudijimus, 
kilo protestai, kad jis ne
duoda balso žmonėms, atke
liavusiems šimtus ir tūks
tančius mylių. Protestams 
tildyt atėjo • tuzinas polici
ninkų.;

Senatorius William Lan
ger, senato teisių komiteto 
narys, Mundto biliaus prie
šininkas, siūlė pratęsti .liu
dijimam’laiką. Bet daugu
ma komiteto nesutiko.

Žmonės reikalavo, kad 
reguliaris komiteto pirmi
ninkas Alexander Wiley su
grįžtų kambarin, bet jis ne
grįžo.

Len Goldsmith, direkto
rius Komiteto - dėl Demok-

bu vę s

Už Čechoslovaky Tautos 
Frontą Balsavo 89%

Nuskendo Kelios
Dešimtys Žmonių

GRŪMOJA LIUDYTO
JAM KALĖJIMU ' •

Čia sen. Fergusonas 
grūmojo Robesonui ir 
hoe teismu už “senato

Praga. ■ Praeitą sekma
dienį įvyko Čechoslovakijos 
seimo rinkimai. Komunistų, 
socialistų ir kitų, partijų 
kandidatai buvo išstatyti 
tuose pačiuose Tautos Fron
to sąrašuose. Seiman dau
giausia išrinkta komunistų.

Už visus kandidatus ben
drai parduota 6,431,693 bal
sai, o prieš juos 772,293. 
Taigi Tautos Fronto parti
jos gavo daugiau kaip 89 
nuošimčius balsų.

pa- 
Ke- 
pa-

Bologna, Italija. — Tęsia 
streiką *50,000 žemės ūkio 
darbininkų.

• • -v' kA i f U ** - 4 j y,

ratinių Teisių, protestuoda
mas, užreiškė:

— Kai kurie mes net tūk
stančius mylių atkeliavome, 
ir mes reikalaujame balso.

Unijų ir kitų organizaci
jų delegatai murmėjo:

— Nė vieno negro nebuvo 
įrašyta kaip liudytojo. (Ro- 
besonas gavo progą kalbėti 
tik todėl, kad kitas asmuo 
savo* vietą jam užleido.) Se
nato komitetas nepašaukė 
liudyti nei vienos moteries, 
nei vieno jaunuolio.

jų įkvėptos, bet kaip jis ga
lėjo sužinoti? Aš buvau jo 
raštinėje ir jis man pasakė, 
kad net neatplėšti tų teleg
ramų vokai.
Dėstydamas negrų skriau

das, Guinier priminė tokius 
dalykus:

— Man nevalįa valgyti 
užkandinėje šiuose rūmuo
se. Baltiesiem darbininkam 
dabar uždrausta kalbėtis su 
negrais, su kuriais jie pasi- 
pažįsta jau 10 metų. Kuo
met J. Edgar Hoover kvočia 
jų ištikimybę, jo agentai 
klausinėja, ar tas bei 
valdžios darbininkas 
draugiškas negrams.

kitas 
nėra

TYRINĖJA TELEGRA
MŲ SIUNTĖJUS

David Scribner, CIO E- 
lektrininkų Unijos advoka
tas, įteikė senato komitetui 
peticiją (prašymą) su dau
gybe parašų, kad leistų su
važiavusiems visų organiza
cijų atstovams liudyti.

Scribner (tvirtino, kad yra 
varoma kampanija įbaugin
ti Mundto biliaus priešinin
kus ir taip užčiaupti jiems 
lūpas. Jis primine, jog pats 
senato teisių komiteto pir
mininkas Wiley sake, kad 
jis ragino kortgresmanų Ne-\

KAS KITA RUSIJOJ
Sen. Ferguson, tarp 

ko, užklausė artistą P. Ro
besoną, ar jis bet kada bu
vo Rusijoj. Robesonas atsa
kė:

— Taip, taip, aš daug 
kartų ten buvau. Dar įdo
mesnis dalykas, kad mano 
sūnus ten dvejus metus lan
kė mokyklą. Ten nėra jo
kios rasiniai-tautinės pa
niekos. Jis ten užaugo be 
skaudaus pažeminimo jaus
mo. Ten aš galėjau gatvė
mis vaikščioti su pakelta 
galva ir savigarbos jausmu.

ns ragino Kongresmanų ixe-\ 
amerikinės Veiklos Komite-^ 
tą tyrinėti tuos, kurie siun
čia protesto telegramas 
prieš Mundto bilių.

Čia Ewart Guinier, neg
ras Jungt. Valdinių Darbi
ninkų Unijos sekretorius- 
iždininkas, pareikalavo bal
so. Jis kreipė dėmesį, kad 
senato komitetas bando taip 
urmu pervaryti Mundto bi
lių, bet tas komitetas, del
sė, atidėliojo ir po stalu pa- 
-kišo bilių, reikalaujantį už
draust baltiesiems negrus 
linčiuoti.

Guinier pabrėžė, jog ne 
komunizmas yra pavojus 
šiai šaliai, bet “džimkroiz- 
mas” (skriaudingas negrų 
išskyrimas ir niekinimas).

— Senatorius Wiley sakė, 
r- tęsė Giunier, — kad pro
testo telegramos prieš 
Mundto bilių yra raudonų-

įsiskolinę Ketvirtadalis * 
Visų Amerikiečių

Washington. — Valdžios 
Federalio Rezervo Komisija 
paskelbė, jog ketvirtadalis 
amerikiečių šeimynų įsisko
lino arba naudojo 1947 me
tų sutaupymus. Gyvenimo 
reikmenys taip pabrango, 
kad milionai šeimynų nega
lėjo išsiversti gaunamuoju 
uždarbiu. Minimoji .komisi
ja atrado, kad 3 milionai 
šeimynų šiemet pardavė ka
ro bonus, tai yra, daugiau 
negu bet kada po karo.

Arabai skel-Palestina.
bia, kad jie netrukus užim- 
sią visą Jeruzalę.

■> ■ ■ ■ J Ji

kit-

Portland, Oregon. — Pra
trūko Colombia upės kran
tų užtvanka; vanduo užplū
do visąVanportą, Portlando 
priemiestį; nuskandino ke
lias dešimtis žmonių; išvijo 
iš namų 60,000 gyventojų 
V a n p o rte ir įvairiuose 
miestuose Colombia upės 
pakrantėse ir padarė apie 
$50,000,000 medžiag i n i ų 
nuostolių namams, įvai
riems įrengimams, laukams 
ir daržams per 60 mylių pa
upiui. Potvynis beveik su
naikino Vanportą, turėjusį 
apie 19,000 gyventojų.

Dėl užtvankos pralūžimo 
taip nupuolė upės vanduo, 
kad pakriko vanden-elekt- 
ros fabrikų veikimas. Stai
giai užplūdęs vanduo praar- 
dė ir šalutinių upių užtvan
kas. • '
Prezidentas Trumanas pa

siuntė armijos inžinierių 
korpusą užtvankom taisyti 
ir teikti visokios galimos 
pagalbos nykentėjusiems. ■

Padaugėjo Komunistų 
Balsai Bavarijoj

Ištikimybės Klausimas
Ferguson užklausė:
— Ar Amerikos komunis

tai laikosi ištikimybės Rusi
jai?

Robeson, nusišypsojęs, at
sakė:

— Žinoma, kad ne. — Tū
li amerikiečiai yra kur kas 
ištikimesni fašistinei Grai
kijos valdžiai arba karaliui 
Abdullah’ui.

Ferguson klausė— kodėl 
komunistai slaptai veikia?

Robeson nusijuokė iš to 
klausimo ir patarė dirstelė
ti į sekretus Arabiškos A- 
merikonų Žibalo Kompani
jos,- gręsiančius net karan 
šią šalį įtraukti.

J. Edgar Hooveris ir pa
našūs valdininkai vadina 
komunistais visus žmones, 
kurie tik reikalauja demok
ratinių teisių, sakė Robe
son.'“Geriau būtų, kad jie 
pavadintų tikruoju vardu 
Du Pontus ir Forrestalį — 
štai kur tikras pavojus — 
fašizmo pavojus^

Ferguson užklausė, ar 
Robeson pasiduotų Mundto 
biliui, jeigu jis taptų įstaty
mu. Robesonas atsakė:

— Aš atsisakyčiau užsi
registruoti. Aš prieš jį ko
vočiau, kaip prieš tikrąjį a- 
merikinio fašizmo gabalą.

Ferguson žingeidavo, ar 
Robesonas remtų Amerikos 
karą prieš Sovietų Sąjungą. 
Robesonas atsakė, kad jis 
neremtų jokio fašistinio ka
ro, ir pridūrė:

— Aš kariaučiau prieš 
fašizmą, nepaisant, ar tai 
būtų francūziškas, ispaniš
kas ar amerikinis fašizmas.

Munich. — Miestiniuose 
rinkimuose Bavarijoj ko
munistų balsų skaičius da
bar žymiai pakilo, lyginti su 
1(946 metų rinkimais, o kle
rikalų Krikščionių Socialis
tų balsai beveik pusiau'nu
puolė. Nurnbergo mieste, 
pagal dar nepilnus skaitme
nis, socialdemokratai gavo 
46,581 balsą, komunistai 
17,059 balsus, Krikščionys 
Socialistai 14,474, dešinieji 
demokratai 14,245.

6,000 Delegatų Reikalauja 
Leist Jiems Liudyti prieš 

Mundto Bilių
Washington. — Apie 6,- 

000 delegatų nuo unijų ir 
kitų organizacijų reikalau
ja, kad senato teisių komi
tetas panaujintų viešus sa
vo posėdžius ir leistų tiem 
žmonėm liudyti prieš Mund
to fašistuojantį bilių.

NUSKENDO 22 JŪREI
VIAI IR OFICIERIAl

Norfolk, Va. — Per aud
rą nuskendo karinio laivyno 
valtis, žuvo 22 jūreiviai ir 
oficieriai. • ' 'i

šanghai, Chinija. — De
monstravo Peipingo ir šan- 
ghajaus universitetų stu
dentai “prieš Amerikos im
perialistinę paramą Japoni
jai.”

Washington. — Valdžia 
ragino fabrikantus iš anks
to paruošti savo planus ka
rinių lėktuvų statybai.

Frankfurt, Vokietija. — 
150,000 Ruhr angliakasių 
sutiko vienai dienai atidėti 
streiką.

ORAS.—Būsią apsiniaukę.
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Dadgiau “ Sabver šyvių”,—Kas Bus?!
Jungtinių Valstijų teisėtumo ministras (arba pro

kuroras) Tom Clark paskelbė papildomą sąrašą “sub- 
versyvių” (atsieit, “neamerikinių”) organizacijų vardų. 
Girdi, tos organizacijos, jų nariai, nesančios patrijotin- 
gos, todėl jos negeros, neremtinos, prie jų neturį priklau
syti “geri patrijotai.”

Akstyvesniuose sąrašuose dėl viso ko buvo įdėta vie
nas kitas vjąrdas fašistinių - teroristinių organizacijų, 
pav., Ku Klux Klanas, i buvo sumaišyta, vadinasi, barš
čiai su kopūstais ,kad parodžius visuomenei, būk Tom 
Clark elgiasi “bešališkai”. Vėliausiame sąraše, kur į- 
kębgtoš 32 organizacijos, berods, nėra nei vienos fašisti
nes—visos prbgresyvės organizacijos, tarytum fašistinių 
organizacijų pas mus nebūtų!

Šiame sąraše randame, tarp kitų, tokias organizaci
jas: , * ' L

American-Russian Institute.
American Committee for the Protection of Foreign 

Born.
International Labor Defense.

Jewish People’s Committee.
League pf American Writers.

American Committee for Yugoslav Relief, Inc.
Atnerican-Slav Congress, ir kt.

Vis tai didelės organizacijos, kurioms priklauso tūk
stančiai žmonių, Amerikos piliečių, kurių kiekviena vei
kia savo srityje už gražesnio, šviesesnio Amerikos žmo
nėms gyvenimo iškovojimą.

Mes nemanome; kad sauvališkas Clark’o pasimojimas 
šias organizacijas padaryti “ne-amerikinėmis”, “sub- 
versyvėmis’’ pasieks to tikslo, kokio jis mano pasiekti, 
j . Žmonės, kurie organizacijoms priklauso, aišku, pri
klausys joms ir kovos už jų gerą vardą, kovos už jų eg
zistenciją, nepaisant to, ar Mundto bilius bus padarytas 
įstatymu, ar ne.

Lig šiol Tom Clark paskelbė yirš šimtą visokių or
ganizacijų, kurios, pagal jį, esančios “subversy vės”!

Jeigu kiekviena tų organizacijų turėtų tik po vieną 
tūkstantį narių, tai jau susidarytų virš šimtas tūkstan
čių piliečių, kuriuos p. Clark’as sauvališkai paskelbė “ne- 
amerikįniais.” v

Betgi didesnė pusė tų organizacijų turi mažiausiai 
Po keletą tūkstančių, po kelias dešimtis tūkstančiu narių! 
Tokia, pav., organizacija, kaip International Workers 
brder, savišalpos - apdraudos organizacija, viena turi 
1^,000 narių!

Vadinasi, p. Clarko sąrašan įeis ne šimtai tūkstan
čių, bet milijonai žmonių amerikiečių, paskelbtų “subver- 
šyviais”!...

Prie kO visa tai veda?...
Pažiūrėkime, kokia logika vadovaudamasis p. Clark 

šiuos sąrašus skelbia?
Štai jis anksčiau buvo įdėjęs “juodan sąrašan” Ku 

Klūk Klaną,-žinomą teroristų organizaciją, lynčio orga
nizaciją. . , , \

Ku Klux Klanas veikia slaptai. Jos nariai nežinomi. 
Jie ką daro, daro apsimaškavę.

Kii Klux Klanas suorganizuotas kovoti negrus, žy
dus ir katalikus, taipgi ateivius., Pastaruoju laiku jis sa
vo “darbų programon” įdėjo ir komunistus.

Vadinasi, tai aiški teroristinė; slapta, smogikų orga- 
nizacyąĮ .

,Betgi prokįd’oraš ęlark šią teroristinę organizaciją 
šiigrėtino su International. Workers Order’iii!...

Kas gi International Workers Order?
Tai, lietuviškai kalbant, tarptautinis Susivienijimas. 

Tai apdraųdos ir savišalpos organizacija, veikianti per 
visas Jungtines Valstijas, įregistruota jose, palaikanti 
savo kuopas,.— vęilęia tokia pačia tvarka, kaip visi trys 
lietuvių Susivienijimai. Amerikoje!
.. Šiai brgariizacijai priklauso, kaip minėjome, 185,000

. 4 Ją sudalo tautinių grupių lyg ir federacijos — iš vi- 
šo IWO siidaro apie 15-ka tautinių grupių amerikiečiai.

IWO veikia viešai, legaliai. Jos metinius raportus 
gauna it pe^iūri.kįekvięnos valstijos (kurioje IWO įre- 
gištrUPtds). aįdraūdos departmental. Nieko IWO negali 
veikti šiite rsyviai, kaddhgi kiekvienas centas, gautas iš 
tfaiiū. jrdš^tjaš į Jknygąš, kiekvienas Centas, išmokėtas ha- 
įlaniš, taipgi įrašytas į knygas. Ir visa tai atitinkami 
valdžios drgahai mato ir žino! i ( <

IWO leidžia laikraštuką, kuris tdipgi visiems gerai 
žinojnąs ir matomas, kas nori matyti ir žinoti.

Tai kur Čia tas “siibvei’syviškutnds,,? //
Kaip galiika gbetiriti TWO prie teroristų Ku Klux 

Rlhiio? , y—
Jei pairfišinie kitas progresyves organizacijas ^-bus 

jos kultūrinės, ekonominės, politinės ar kitokios, — pa
skelbtas Clarko sąrašuose, surasime tą patį.

„Dėl to visai suprantaihas yra tas faktas, kad tūlos 
Cldrko “įvardintųjų” organizacijų ryžtasi griežtai kovo
ti. . . ■

^. Štai, National Council of American-Soviet Friend
ship paskelbė, kad ji eis į teispią savo vardui apginti, rei
kalaujant, idant Clark’as atšauktų tai, ką jis apie tą

PAVYZDINGA UNtJOS 
KONVENCIJA

I ■

Dienraštis Vilnis mano; 
kad neseniai įvykusi kdi- 
liasiuvių unijps konvencija 
buvo visais požiūriais pa
vyzdinga. Iš jos turėtų pa
simokyti kitos darbo uni
jos, daugelyje kurių yra įsi
galėjusi biurokratiją ir vi
siškai paneigta demokrati
ja. •_ _ . ,

Apie šią konvenciją Vil
nis rašo:

Atlantic City pasibaigė kai- 
liasiuvių ir odininkų unijos 
konvencija. Ši unija turi dau
giau kaip 100,000 narių. Ji 
tvarkosi demokratiniai. Na
riai joje nedalinami į gerus ir 
blogus. Jokia grupė neturi 
privilegijų.

Konvencijoj visi delegatai 
buvo lygiai traktuoti,. Balsą 
gavo kiekvienas delegatas, 
kuris turėjo ką pasakyti. Uni-

hegąli garantuoti laisvę 
priešvalstybiniams gaiva
lams.’^ (T., geg. 28).* , >

Tėvynei gi “priešvalsty
biniais gaivalais”, yra visi, 
kurie tikį progresu ir liau
dies gerovei tėvynė pareiš
kė; kad streikai yra pavo
jingi valstybei ir todėl dar
bininkai turį jų atsisakyti. 
Tegul, žodžiu, kapitalas pil
nai ir nepažabotai viešpa
tauja. |

TEBESIGAILI .
KARALIAUS MYKČLO

Brooklyno Amerikai ne
patinka, kad Rumunijos 
vyriausybė baisiai “nu
skriaudė” buvusį Rumuni
jos karalių Mykolą, atim
dama iš jo milžiniškus tur
tus. Sako Amerika:

Ta nuomonė pasitvirtino.
Jau kuris laikas karalius

Mykolas yra išstumtas i£ sa
vo krašto. Dabar jam atimta . ' ■ ' . ■ t . * J
Rumunijos pilietybė ir nusa
vinti visi Jurtai. O turtų ka
rališkoji Rumunijos šeimą tu
rėjo nemažą, būtent: 143 pi
lis su 3,060 kambarių; 400,- 
000 akrų žemės su 16 medžio
klei skiriamų pilių; daug 
brangenybių ir meno paveiks-' 
lų, kurie yra įvertinti milijo
nais dolerių.

T,a-bausmė karaliui paskir
ta tariamai už tai, kad jis, 
lankydamasis kituose kraš
tuose, nepalankiai atsiliepęs 
apie dabartinę Rumunijos ko
munistų vyriausybę ir apie 
Sovietų Sąjungą. 

) »

Gerai būtų, kad Amerika 
paragintų Bendrąjį Ame
rikos Lietuvių ^Fondą (BA
LK) vargšelį Mykolą su
šelpti/Mat, jis irgi yra pa
bėgėlis ir, pagal Amerikos 
išvedžiojimus, “bolševikų 
auka.”

jos prezidentas Ben Gold net 
akstiho kritiką. Jis sakė, kad 
kritika ne tik pageidaujama, 
bet ir būtina.

Jei šios konvencijųs eigą 
būtų stebęję dešinieji vadai, 
jie gal būtų šio to pasimokinę 
pas kairiuosius. Jie būtų pa
matę, kaip praktikoje išrodo 
demokratinė procedūra.

Laisvė diskusijų, ląisve žo
džio. * • ; •

Kailiasiuvių ir odininkų 
unijos pręzidentas Ben Gold 
yra žymus komunistas. Jau 
bus keli dešimtmečiai, kaip jis 
stovi unijos priešakyje. Jis 
vienbalsiai ir vėl išrinktas, va
dovaujančioji vieton, žinoma, 
unijos vadovybėje yra neko- 
munistų. Vieni ir kiti lie tik 
gražiai sugyvena, bet dirba 
pilnoj harmoningoj sutartyj.

Tik taip vedamos unijos ga
li progresuoti. Tik taip vado
vaujamoms unijoms sekasi ir 
ekonominių kovų fronte. ,

Visi už vieną, vienas už vi
sus !

SVEIKINA FAŠISTINI 
BILIŲ

SLA organas Tėvynė ne
atsidžiaugia tuo faktu; kad 
Kongreso Atstovų . Rūmai 
priėmė Mundt-Nixon Bilių. 
Tai esąs “apinasris Ameri
kos komunistams.”

“Amerikos konstitucija,” 
girdi, “garantuoja didžiau
sias laisves visiems, bet ji

mintyje kiekvieno dienraš
čio Laisvės patrioto viso
se rytinėse valstijose. Nes 
ta diena bus labai reikš- 
mihga mūsų dienraščiui.

4-tą liepos (July 4th) į- 
vy.ks Laisvės piknikąs 
Brooklyrie. Dovanos prie iš 
anksto perkamų įžangos bi
lietų. Darbuokimės iš anks-^ 
to parduoti kiek galint dau
giausia bilietų.

4-tą, liepos (July 4th) į- 
vyks dienraščio Laisvės pa
ramai piknikas Maynard, 
Mass. Tai bus Bostono apy
linkės piknikas. Bostonie
čiai taipgi skiria skambias 
dovanas prie įžangos bilie
to. Ir čia iš anksto platini
mas bilietų yra svarbu.

Musų dienraščio finansi
nė padėtis šiuom tąrpii yrą 
sunki, rimtai sunki. Jei 
šiuodu pikniku pavyks, tai 
finansiniai bus didelė para
ma dienraščiui. Todėl visi 
turime rimtai darbuotis šių 
dviejų piknikų bilietų plati
nimu. , t

Aišku, plačiu , ratu iš di
džiojo New Yorko apylin-

' 4 r tz ■ ■ • -- •

VlftsŲ Didžiosios Iškilhies
Ketvirtoji liepos turi būt

kėš žmonės norės atvažiuo
ti į Laisvės pikniką, laikomą " —x

m

Washingtone, Įstrižai Constitution Aye., velką “f|oą- 
tą,” demonstruojanti pavojus ėjimo skersai gatvę bile 
kpr ir /ne tąm skirtu laiku (jay,- walking). .Dvylikta
me metiniame visašališkame mokiniu saugumo sąskry
dyje dalyvavo iŠ,000 mokinių iŠ daugelio šalies did- 
miesčių ir kaimu. Bet New Yorko delegacija atsisakė' 
dalyvauti Jei to, kad šalies sostinėje butiį buv| dis

kriminuoti negrai, vaikai; newyorkiėčiiį deleįacijds
, ' ... . .... .O .-nariai,-v...-/. .... ju.-,............ .

drganizclją pasakė, ,
International Workers Qrder siekiasi to paties: pa

sisamdė advokatą (buvusį CIO advokatą Lee Presinari) 
ir eis į teismą. Tam tikslui IWO paskelbė, finansinį va
jų, kurih prašo savo narius suaukoti $50;000.00 bylai ves? 
ti. - 4- ■ |

Panašiai, veikiausiai, padaryš ir kitos df-ganizačijbs, 
įtrauktos į Clarko sąrašą įtrauktos be jokios* atodai
roj, į trauktos .sau valiskai. ■

’ Jos privalo laimėti!

Brooklyne. Taip pat plačiai 
Bostono apylinkės žmonės 
norės dalyvauti Laisvės pik
nike, laikomame Maynard, 
Mass. Tą turėdami mintyje, 
tuojau pasirūpinkite busus 
vykimui į vieną ar antrą iš 
minėtų piknikų.

Jau anksčiau minėjome, 
jog rimtai turime stoti į 
pagalbą savo dienraščiui 
finansiniai., Negalime pasi- 
tenkiriti surengimu vieho- 
kito pikniko dienraščio pa
ramai, reikia daugiau pa
rengimų. ,. •

Ne visur galima surengti 
didelius piknikus. Kai kur 
tik mažus parengimukus 
tegalima surengti. Labai 
svarbu yra. ir maži pąren- 
gimukai.; Desėtkas - kitas 
dolerių pelno iš daugelio 
vietų gali sudaryti stambią 
paramą. Kiekviena koloni
ja, didelė ir maža, turi stoti 
į paramą savo dienraščiui 
šiuom sunkiu momentu;

Laisves Administracija
■■■■. k ■■ ■ ■ —.»■■■ ■

Klaiišiihai ir Atsakymai
KLAUSIMAS

Prašau man paaiškinti, 
kas atsiuKkayvi kai suareš
tuoja nužiūrimą kokios 
nors rūšies kriminalistą? 
Kaip išgauna iš jo sekre
tus? Ar jį kankina? ’

F.. Ė.
ATSAKYMAS ■

Aišku, kad vartoja viso
kius būdus — įkalbinėjimą, 
žadėjimą nuolaidų, gą^dini- 
rpą ir? pagaliau, kankini
mą. Amerikoj e tebevarto- 
japia , . taip vadinamas 
“third dęgree,” kas reiškia 
fizišką ir dvasišką kankini
mą. '

išvięiintų žydų Registravi
mas Karinei Tarnybai

Frankfurt, Vokietija. — 
Išvietintųjų stovyklose pa; 
skleisti plakatai sako, jog 
bevaikiai žydai, vyrai ir 
moterys, nuo 17 iki 35 me
tų amžiaus, norintieji ke
liaut į Pąlęstiną, turi užsi- 
registruot karinei tarnybai.

DAR TARNAUS 
ARABAM

» v • l > .»• • >

, London., — Anglija ketino 
atšaukti 21 savo ofięierių iš 
įsiveržusių Palestinon ara
biškų armijų. Bet ji dar pa
laikys arabų armijose 16 
anglų bficierių ir savo ge
nerolą Glubą Pašą:

Berlin. čia atvykęs 
Amerikos ambasadorius B. 
Smith grįžta Maskvon.

Skerdyklų Darbininkų 
Streiko Pralaimėjimas 

Ir Painokos
Darbininkai .nęjąimėjo tiek, kiek reikalavo.— Streiko 

silpnybė buvo darbininkų pasidalinime. -7 Praeities strei
kai suteikia puikių pamokų. — Reikia tikėtis, kad CIO 
linija išsilaikys ir nugalės visus ^sunkumus.— Darbo Fe- 
derac. unijos negarbingas vaidmuo skerdyklų pramonėje.

Šibmis dienomis užsibaigė 
Amerikos skerdyklų darbi
ninkų šešių savaičių strei
kas. Kovon buvo išstoję 
šimtas tūkstančių darbinin
kų. Kai kuriose vietose 
samdytojai ir valdžios orga
nai atsižymėjo žiauriomis 
teroristinėmis priemonėmis 
prieš streikierius.

Kodėl šis streikas nebuvo 
laimėtas? Kokia ateitis 
skerdyklų darbininkų CIO 
unijos?

Šiuos klausimus labai 
reikšmingai gvildena Wil
liam Z. Foster, kuriam pui
kiai žinoma visa skerdyklų 
darbininkų padėtis. Jis apie 
šį skerdyklų darbininkų 
streiką išsireiškią sekamai:

“Nacionalis š imto tūks
tančių skerdyklų CIO dar
bininkų streikas pasibaigė 
be laimėjimo tokio algų pa
kėlimo, kokio buvo reika
lauta. Streikas tapo pralai
mėtas todėl, kad toje pra
monėje nebuvo, vienybės 
tarpe darbo unijų (apie 
trečdalis darbiriihkų pri
klauso Amerikos Darbo Fe- 
dėrac. uhijai) ir kad Fe- 
derac. Tarybą .nedavė jo
kios ,streikierianis paramos, 
b. CIO davė tik labai mažai 
paramos šioje be galo svar
bioje kovoję.

“Skerdyklų darbįnirtkų 
pralaimėjimas turėtų būti 
svarbiu persergėjimu darbo, 
unijoms kitpse pramonės^. 
Stambiajam bizniui vedant 
prieš darbininkus ofensyvą, 
kitos unijos irgi gali susi
laukti nepasisekimų, jeigu 
jos nesuglaus savo eilių ir 
nepradės veikti išvien.

“Jau tris sykius skerdyk
lų darbininkai pralaimėjo 
nacionalius streikus. Ir vi
suomet pralaimėjo dėl tos 
pačios priežasties arba pa
matinės silpnybės,' tai yra, 
dėl darbininkų eilių pasida
linimo. 1904 metais šitie 
darbininkai pralaimėjo ko
vą, nes jie buvo organizuoti 
į amatines unijas. Jie nepa
jėgė sudaryti ir išstoti ben
dru frontu prieš savo žiau
riuosius samdytojus.

“1920 metais skerdyklų 
darbininkai vėl. pralaimėjo 
nacionąlį streiką. Pažan
gieji darbininkų vadovybės 
nariai, atsargiai vengdami 
pavojingos 1904 metų klai
dos, iš pradžios suorganiza
vo amatines unijas į kietai 
susietą tarybą. Bet po kiek 
laiko reakcijonieriąms pa
vyko padalinti unijas į tris 
besivaidijančias grupe s. 
Pasekmės, buvo tokios, kad 
kai padalinimu susilpnin
toms unijoms prisiėjo kovo
ti prieš algų nuįapojimą, 
jų spėkos buvo išsisėhiū^ios 
ir streikas tapo.prakištas,.

“Šiemet skerdyklų darbi
ninkai būtų laimėję, jeigu 
jie būtų turėję reikalingą 
unijų solidarumu, ..Algų rei
kalavimai buvo vidutiniai ir 
ekonominės sąlygos buvo 
laimėjimui -prie,lankios. Bet 
Amerikos Darbo Federaci
jos ųpiją ąts,is.akė susidėti 
su CIO unija .ir išvien ko
voti. O. kąi . CIp Unija .išėjo 
į streiką, Federacijos narjai 
pasiliko darbe per visą 
streiką. Daugelis įmonių, 
kuriose Federacijos Unija 
biivb pripažinta; dirbb po 
tris pakaitas laike streiko,

ir tuomi prisidėjo prie su
laužymo CIO darbininkų 
streiko. _

“Nei Federacijos prezi
dentas Green, nei CIO pre
zidentas Murray nepajudi
no piršto prašalinimui šio 
begėdiško streikalaužiavi- 
mo. O tai buvo galima pa
daryti,. išvystant bendrą 
unijų frontą prieš,samdyto
jus. Argi tad .reikia stebė
tis, jog streikas buvo pra
laimėtas?”

1904 metais ir 1920 me
tais su pralaimėjimu strei
kų . buvo sutriuškintos ir 
da-rb,o -unijos. Porteris sa
ko, kad po 1904 metų strei
ko praėjo visa trylika me
tų, kol darbininkai atsipei
kėjo ir vėl pradėjo organi
zuotis. Po 1920 metų strei
ko pralaimėjimo turėjo 
prabėgti net penkiolika me
tų, kol darbininkai vėl.įsi
drąsino ir ėmė kovoti.

Fosteris mano, kad šį sy
kį CIO unija išliks nepa
laužta. “Bet,” jis sako, 
“Amerikos Darbo Federa
cija žada daryti viską, kad 
CIO uniją sunaikinti. Fede
racijos unija, pasinaudoda
ma Taft-Hartley įstatymu, 
planuoja reikalauti Natięn-: 
al Labor Relations Board 
rinkimų skerdyklose su 
tikslu išmušti CIO uniją. 
Nepasitenkindama tuomi,' 
kad per visą streiką dirbo, 
Federacijos unija dabar 
bandys panaudoti valdžios 
NLftĘj sutriuškinimui CIO7 
unijos. Tai yra apgailėti
na padėtis, tai baisus , pa
žeminimas visam darbinin
kų judėjimui.”

Toliau jis ragina visus 
Amerikos organizuotus 
darbininkus pasimokyti iš 
pralaimėto skerdyklų dar
bininkų streiko. Tokia tak
tika, kokią Amerikos Dar
bo Federacija panaudojo 
skerdyklų* darbininkų strei
ke, ilgainiui įneš į visą dar
bininkų judėjimą, didžiau
sią pakrikimą.

“Stambusis bizųis veda 
ofensyvą,”. sako Fosteris. 
“Jis pasiruošęs atimti , iš 
darbininkų visus ekonomi
nius laimėjimus, kuriuos jie 
pasiekė Roos,evelto prezi
dentavimo laikais, — ne tik 
atimti iš jų tuos ekonomi
nius laimėjimus, bet ir su
duoti mirtiną smūgį visam' 
darbininkų judėjimui. Len
gvai laimėtų streikų dienos 
beveik išsibaigė. Nuo dabar 
unijoms prisieina . įsikasti 
ir kovoti. Karas, tarpe 
Amerikos Darbo. Federaci
jos ir CIO yra krįminąliš- 
kas . prasižengimas prieš 
darbininkų klasę. Didesnė 
darbininkų vienybė, .yra:, de
gantis reikalas. Turi būti 
apvienyta darbininkų veik
la, arba laukia pralaimėji
mas!”

/ __________

Redakcijos Atsakymai
• Trakimui, Philadelphia, Pa. 
—Dėl komedijos “Fifty-Fifty0 
vaidinimo buvo abiejų pusių 
pasisakyta ir užtenka. Toliau t 
diskusijas tęsti bei ginčytis 
nebūtų naudos. Todėl jūši) 
straipsnio nedėsime. Prašome 
atleisti.

N an k in g7 — Chinų komu
nistai persimetė per Gelto
nąją Upę vakariniame Šan- 
tunge. , . <

2 pusk—Laisve (Liberty, Lith. Daily)-Tree., Birželio 2, 1948
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Darbo žmogus yra laimingas tada* ka
da galingas, o galingas tada, kada orga
nizuotas ir Apsišvietęs. Ar jau priklauso
te darbo žmonių reikalus ginančioje drau
gijoje? Ar gavote jai naujų narių?

Kas nors iš mums mielų žmonių atida
vė gyvybę už laisvę nuo fašizmo. Tačiau 
ateities laisve ir taika priklausys tiktai 
nuo gyvųjų budrumo. Mobilizuokit žmo
nes taikai užrašymu dienraščio Laisves! 
-------------------------------------- ?--------------------

Lietuvos Moterys
Lietuvos Moteris — ^Aktyvus Socialistinės Statybos 

Dalyvis Savo Tevyneje
Rašo T. RAČKAUSKAITĖ-VENCLOVIENĖ

(Pabaiga)
Po karo Lietuvos mote

rys su entuziazmu dalyvau
ja socialistinėje statyboje. 
'Moterys pradėjo vadovauti 
įmonėms, ko Lietuvoje dar 
niekad nebuvo — atsistojo 
priešakyje įstaigų, ministe
rijų, moterys tapo katedrų 
vedė jais universitetuose, 
meistrais, gamybos racio
nalizatoriais, spartuoliais.

Lietuvoje dabar yra mo
terys — stambių įmonių 
vadovai, kaip pav., Kauno 
Duonos Kombinato Nr. 1 
direktorius Kuzminskienė, 
“Trikotažo” fabriko direk
torius Križeveckienė ir ki
tos.

Daktarė Makauskienė — 
Panemunės tuberkuliozės 
sanatorijos d i r e k torius, 
Kriaučiūnaitė — geriau
sios Lietuvoje vaikų tuber* 
kuliozės sanatorijos Pane
munėje direktorius, docen
tas Horodničienė — akių 
ligoninės direktorius ir Vil
niaus Valstybinio Universi
teto akių ligų katedros ve
dėjas, Kriščiūnienė — Kre
tingos apskrities sveikatos, 
skyriaus vedėjas, daktarė 
Giedraitytė — Klaipėdos 
apskrities sveikatos sky
riaus vedėjas ir t.t.

Kinematografijos minis
tro pavaduotojas yra žino
ma visuomeninė veikėja , 
Lietuvos TSR Aukščiausio
sios Tarybos narys Meš
kauskienė. Yra ir moterų 
profesorių — Kauno Uni
versiteto docentas Girdzi
jauskienė ir daug kitų.

Argi buvo buržuazinėje 
Lietuvoje moterų prokuro
rų, Aukščiausiojo Teismo 
teisėjų? Auga moterų — 
visų specialybių darbuoto
jų kadrai.

“Kauno Audinių” fabri
ko daugiastaklininkės — 
Norkienė, Ablamaitė, “Sil- 
vos” trikotažo fabriko spar
tuolės — Radvilavičiūtė, 
aptarnaujanti 18 staklių -. 
automatų, ir Bujevičiūtė, 
jau įvykdžiusi savo penkia
metį uždavinį, “Kovos” fa
briko daugiastaklininkės — 
Župerkaitė ir Medely tė. 
Vilnietė “Spartos” kojinių 
fabriko spartuolė Aleksiū- 
nienė, jau 1947 m. įvyk
džiusi 1948 m. planą; Da
nilevičiūtė, įvykdanti kas
dien po 2—3 normas. Šiau
lių “Verpsto” trikotažo fa
briko. spartuolė Babraus- 
kaite, įyykdanti kasdien po 
250 prOc. normos ir šimtai 
kitų. Visų neišvardinti. 
Šiems nenuilstantiems dar
bo fronto kovotojams Lietu
vos liaudis dabar parodė 
neribotą pasitikėjimą, iš
rinkusi jas deputatais j vie
tines tarybai.

Tarybų Lietuvos darbo 
žmonės dabar kuria naują, 
šviesų gyvenimą. Jie stato 
savo Tėvynę, kurią sugrio
vė ir apiplėšė vokiečiai. Ir 
šiame sunkiame atkaklia
me darbe Liet, moterys da
lyvauja lygiomis su vyrais 
visose gyvenimo srityse. Ji 
dirba prie staklių, ji vai
ruoja traktoriuj ji gįydo 
žmones, moko juos, ji suku
ria nemirtingus dailės kū
rinius, ji valdo šalį.

Sbptyųios lietuvės mote

rys — TSRS Aukščiausio
sios Tarybos deputatai, jų 
tarpe Didžiojo Tėvynės ka
ro dalyvė Danutė Stanelie- 
nė, garvežio mašinistė Emi
lija Reišytė, visuomeninė 
veikėja Marina Kaunaitė ir 
kt.

39 moteris — darbinin
kės, valstietės, inteligenti
jos atstovės, pasiuntė Lie
tuvos liaudis 1947 metais 

(savo deputatais į Lietuvos 
TSR Aukščiausiąją Tary
bą.

O šiemet sausio 18 d. į 
vietines darbo žmonių de
putatų Tarybas išrinkta 9,- 
837 moterys, kas sudaro 
beveik ketvirtą dalį visų 
deputatų. Jų tarpe geriau
sios Lietuvos moterys, nusi
pelniusios beribės liaudies 
meilės ir pasitikėjimo: įmo
nių spartuolės, pirmaujan
čios valstietės ir inteligen
tės.

' Tarybų valdžia įvertina 
Lietuvos moterų darbą, ak
tyviai dalyvaujančių gimto
jo krašto ūkio ir kultūros 
atstatyme.

Šimtai geriausiųjų Lie
tuvos moterų apdovanota 
ordinais ir medaliais. Myli
mai Lietuvos liaudies poe
tei — Salomėjai Nėriai, po 
mirties, už jos kūrybą su
teikta pirmojo laispnio Sta
lininė premija. Stalini
nę premiją taip pat ga
vo Vilniaus valstybinio 
Dramos Teatro aktorė Jac
kevičiūtė. Ordinais apdova
notos: Kytnontaitė — Vals
tybinio Dramos teatro ak
torė, dailininkė Vaineiky- 
tė — Lietuvos Tarybinių 
Dailininkų Sąjungos pir
mininkė, Trečiokaitė — 
dailininkė, Staškevičiūtė — 
Valstybinio Operos teatro 
solistė, Meškauskienė -r- 
Lietuvos TSR Kinemato
grafijos ministro pavaduo
toja ir kitos.

Rašytojos — Valsiūnie- 
nė, Korsakienė, Janušytė, 
Simonaitytė ir kitos sukū
rę ir kuria meniškus kūri
nius, vaizduojančius kovą 
už tėvynę, krašto atstaty
mą. Šie literatūriniai kūri
niai išleidžiami tūkstanti
niais tiražais.

Tarybų valdžia parodė 
ypatingą rūpinimąsi mote- 
rimi-motina.

Dirbančiosios Lietuvos 
moterys - motinos gauna 
valstybės apmokamas ato
stogas nėštumo metu. Joms 
aptarnauti įsteigtos nemo
kamos motinos ir vaiko 
konsultacijos. Šiuo metu 
respublikos miestuose ir 
kaimuose dirba apie 70 mo
tinos ir vaiko konsultacijų. 
Lovų skaičius gimdymo na
muose ’ padidėjo daugiau 
kaip, tris’su puse karto, pa
lyginti su 1939 metais. Da
bar didelė šeima Lietuvos 
moteriai nėra sunki našta, 
o pasididžiavimas ir džiau
gsmas. Valstybė ir čia jai 
padeda, suteikia jai žymią 
materialinę paramą.

1945 metais 18,300 dau
giavaikėms ir vienišoms 
motinoms buvo išmokėta 
27,142,000 rublių, o 1947 
metais — jau 53,999 moti
noms buvo išmokėta 92,- 
976,000 rublių. Per laiką,

Koki teisėtumą galėtu gauti negras Plaquemine, La., teisme, galima spręsti ir iš 
užrašo ant to suoliuko ant pievelės prie teismabučio. Ten teisiamas Edward Spriggs, 
negras veteranas. Ji kaltina išprievartavime baltos moters. Jeigu nuspręstų jj esant 
kaltu, nubaustu mirtimi. Kaltinamasis tikrina, kad jis tos blogdarybės laiku buvęs 
toli nuo tos vietos. Tačiau Federated Press reporterio, norinčio pasimatyti su kal

tinamuoju, neprileido prie Spriggs.

Smetonoje Neradau 
Smetonos

Jau ilgokas laikas pasta
raisiais keliais metais man 
nesinori barščių. Išsiverdu 
barščius — be mėsos ar su 
mažai mėsos virti nei gar
dūs n&i maistingi. Atsine
šu “smetonos;” mažai Įdė
jus mažai pajuntu skirtu
mo. Įdėjau daugėliau, barš
čiai sutirštėja ir įgauna 
keistą skonį, tarsi koks 
krakmolinis pudingas.

Ilgainiui pradėjau įtarti, 
kad gal mano skonis sens
telėjo. Tačiau atrodė, kad 
Lietuvoje būdavo kitoks 
barščių skonis. O gal ame
rikoniška Smetona ne tokia, 
kaip lietuviška, tariau sau.

Būnant pas amerikietiš
kus - lietuvius farmerius 
pasitaikė, kad šeimininkė 
turėjo barščių.
Smetona. Tikėsite 
tokie pat, kaip 
kaime, skanūs,
amerikiečių karvių pienas 
ir Smetona tokie pat, kaip 
ir viso svieto tokių pat gy-

Užbaltino 
ar ne — 
Lietuvos 

. Reiškia,

vulių. Kaimiški barščiai ne
pavirto į pudingą įdėjus 
Smetonos, tik skonis page
rėjo ir maistingumas padi
dėjo.

Mano Barščiai ne Tolde
Sugrįžus iš farmerių m- 

mo, už kelių dienų, verdą 
ir aš barščius pagal far- 
merkos receptą ir užbaltinu 
mieste pirkta Smetona. Ir 
vėl man s u tirštėjo veik į 
pudingą, vėl neskanūs.

Nusprendžiau ištirti tą 
Smetoną, išskirti Smetoną į 

’sviestą, paliekant pasvies- 
tes - pasukas (buttermilk) 
atskirai. Ir atradau, kad 
mano Smetonoje visai nebū
ta Smetonos. Įdėto į Smeto
ną pradžiai - prasukui 
sviesto kiekis nei uncija ne
padaugėjo. O farmeriai 
gauna po apie svarą svies
to iš kvortos tirštos Smeto
nos ir apie pusę iš skystes- 
nės.
Gavosi Sekama Rokunda:

Kvorta Smetonos (light 
sour cream) 69 centai (be 
bonkos).

praėjusį nuo Lietuvos išva
davimo iš vokiškųjų grobi
kų 76,126 daugiavaikėms 
ir vienišoms motinoms vy
riausybė išmokėjo apie 160 
milijonų rublių!

9,332 daugiavaikės moti
nos apdovanotos “Motinos 
Didvyrės,” “Motinos Šlo
vės” ordinais ir “Motinys
tės” medaliu.

Kada gi Lietuvoje turė
jo motinos tokią pagarbą? 
Kokia valdžia teikė joms 
tokią medžiaginę paramą? 

fTik socialistinė valstybė, 
tik tarybų valdžia, sutei
kusi. moteriai visas teises, 
apsaugojusi įstatymais mo
tinos teises, gali duoti mo
teriai tokią medžiaginę ir 
moralinę paramą. Pirmą 
kartą istorijoje ji prikelta 
naujam, sąmoningam gyve
nimui, nežinančiam nei so
cialinės . nei nacionalinės 
priespaudos.

Lietuvos moterys sutiko 
šiais metais kovo 8-tąją — 
tarptautinę moterų dieną 
dideliais laimėjimais. Jos 
kupinos, pasiryžimo siekti 
naujų, dar žymesnių per
galių visose mūsų klestin
čio tarybinio gyvenimo sri
tyse.

SO. BOSTON, MASS.
Iš Motinos Dienos Parengi
mo, Atsibuvusio (leg, 8-tą.
Parengimas puikiai pavy

ko. Publikos atsilankė pu
sėtinai. Svečių dalyvavo ir 
iš tolimesnių kolonijų: dd. 
Kukaičiai iš Montello, d. 
Sukaskienė iš Worcester ir 
daugiau iš artimesnių ko-

Neskriauskime
Savo Ranku

tula

nu-

Pasviesčių kvorta būtų 
kainavusi 19 centų.

Iš manęs kompanija 
ėmė už dyką 50 ęentų.

Ar tos liekanos jau bu
vo tikros pasviestČs su prie
maiša kokios tai pudros, ar 
koks pieniškai dažytas 
skystimas, neturiu galimy
bės tikrai pareikšti, nes ne
turiu priemonių tą viską 
chemiškai ištirti. Tačiau 
jau gana, kad 50 centų’ eks
tra išmokėjau už Smetoną, 
kurios nebuvo.

Bandymą dariau su Bro- 
oklyno firmos Grandview 
Smetona. Ar kitos firmos 
parduoda Smetoną su Sme
tona, neteko išbandyti. Da- 
leistina, kad jei viena žino, 
kaip padaryti Smetoną be 
■Smetonos, tą žino ir kitos, 
tik viena firma gali būti 
atsargesnė už kitą. Nesino
ri tikėti, kad valdžios ins
pektoriai n e a p š įžiūrėtų, 
jeigu visa, visų firmų Sme
tona visuomet būtų be Sme
tonos.

Dar neteko išbandyti, 
kiek. smetonos randasi koni- 
paniškoje tirštoje Smetono
je (heavy cream).
Pasidaryk Smetonos Taip:

Kur būtinai v reikalinga 
smetonos skonio prie patie
kalo, ten geriau išeis į

pa

Mūsų rankos daug links
miau jausis, geriau ir il
giau tarnaus, jeigu jas taip 
pat šiek tiek pagerbsime, jų 

’^pagailėsime. Nenoriu jas 
padaryti tinginėmis — jos 
duotos darbui, tad lai ir 
dirba, kur reikia. Tačiau 
už patatipymą jos bus dė
kingos, ypač senatvėje.

Pavyzdžiui, guminės pir
štinės kainuoja tik 50 cen
tų iki $1.50 už geresnės’rū
šies pirštines. Kiek jos 
sveikatos sutaupo namų 
darbe? Tačiau kelinta jas 
turi. Kartą kelios užėjusios 
į namus . pastebėjo šeimi
ninkę plaunant grindis ap
simovus pirštinėmis, 
iš atvykusių pašiepė:

“Poniška.”
Tačiau ta poniškoji

dirba savo ir draugijoms 
daug šeimininkysčių, nesi
skųsdama suplaišėjusia ran
kų oda, užplėštais nagais, 
suraižytomis panagėmis, 

' užtrinomis. Pirštinė piges
nė už mano’ ranką, sako ji
nai.

Pirštines darbui reikia 
pirkti didesnes. Ir bus daug 
smagiau < dirbti, jeigu po 
guminėmis turėsite papras
tą seną pirštinę. Ji sugers 
dalį rankos prakaito, ran
ka jausis patogiau.

Pirštiniuota ranka ma
žiau jaus permainas karšto 
ir šalto vandens, mažiau 
spaus ar trins darbo įran
kiai. Rankos nepasieks pa
šinai, sagos grindis plarr 
nant, neįsigers suodžiai, 
purvas. Nereikės darbą pa
baigus rankas šepečiu švei
sti veik iki kraujo, kad 
baltai nuplauti. T-a.

lonijų.
Buvo 

Kalbėjo 
bus PC A darbuotojas Jo
nas Valles. Drg. M. K. Su
kaskienė pasakė momentui 

i pritaikytą puikią prakalbą. 
: Dainavo žymūs mūsų apy- 
! linkėję solistai St. Paura ir 
R. Niaura. Taipgi dainavo 
Ignas Kubiliūnas ir visa 
publika, vadovaujant St. 
Paurai.

Nors choro pirmininkas 
buvo prižadėjęs ir chorą 
galėsiant dainuoti. Bet cho
ro mokytojas St. Paura pa
aiškino, kad choras dar per 
jaunas ir šį sykį dar nega
lės pasirodyti. Tačiau jis 
davė žodį, kad kitą metą 
Motinos Dienos parengime 
choras tikrai dainuos. Už 
tai publika gražiai parėmė 
chorą.

Rėmėjų vardai: M. An- 
dreliūnienė, M. Krasaus
kienė, A. Buividienė, A. 
Sabulienė, V. Vaškienė, A. 
M. Dombrauskai, K. Kaz
lauskienė, V. Norbutienė, 
Vasiliauskaitė, M. Sukas
kienė,' V. Kvietkauskienė, 
F. Shapokas, Y. Niaurie- 
nė, Jonas Valles, G. Lekas, 
J. Bedalis, J. J. Martin, J. 
P. Usevičiai, J. Shukis, Ku
kai tiene.

Surengimui vakarienės 
daugiausia dirbo draugės 
D. Ruplėnienė, T. Niukie- 
nė, P. Žukauskienė, E. Li- 
kienė.

Ačiū visiems už atsilan
kymą ir gražią paramą.
Moterų Sąryšio Piknikas.
Ateinantį sekmadieni, bir

želio (June) 6-tą, puikiaja
me Maple Parke, Methuen, 
Mass., įvyksta metinis 
Naujosios Anglijos Moterų 
Sąryšio piknikas.

Šiame piknike dalyvaus 
viena iš žymiausių centrali
nio moterų komiteto narių 
drg. K. Petrikienė iš Broo
klyn, N. Y. Ji pasakys kal

graži programa, 
mūs jaunas ii1 ga-

bą vėliausiais šių dienų 
klausimais.

Taipgi bus gražios muzi
kos, skanaus namie gamin
to maisto, ir pamarginimų. 
Tuo pačiu sykiu turėsime 
progos susitikti su drau
gais, kurių nematėme per 
ilgą ir sunkią žiemą.

Šis pirmas pavasarinis' 
piknikas bus puikus pa- 
žmonys visiems.

LLD 2-ros kuopos mote
rų komitetas prašo visų, 
kaip Bostono, tai}) ir apy
linkės draugų, kurie turite 
mašinas, pažinokite patys 
ir nuvežkite savo draugus, 
pažįstamus ir kaimynus. O 
mes užtikriname, kad visi 
turėsite “good time.”

Dienraščio Laisvės pik
nikas įvyksta liepos (July) 
4, Maynard, Mass. Bosto-* 
nas ir apylinkės smarkiai 
rengiasi prie jo.

Mūs draugės gražiadar- 
darbės, drg. M. Kapčiūnie- 

i ne iš Malden, ir drg. V. 
Vaškienė iš Quincy, Mass., 
padovanojo labai gražių 
'rankdarbių piknikui. *

Iš moterų kuopai skirtų 
Laisvės pikniko tikietų pa

siėmė pardavinėjimui draū- 
įgės: C. Yuška, P. Kaliošie- 
nė, B. Chubarkienė, J. 
Kroli, D. Ruplėnienė, Anna 
Užunarienė, O. Kvietkas, 
M. Wallant, dd. Butkai, 
Gittzus, H. Simanavičienė, 
A. Sabulienė.

Kiti (}rg. dirba iš kitų 
kuopų. Jau išrinkta komisi
ja, kuri paims busus iš an
ksto taip, kad būtų užtekti
nai vietos visiepis nuva
žiuoti į pikniką. Bušai išeis 
nuo 318 Broadway j May- 
nardą į Laisvės pikniką lie
pos 4-tą, sekmadienį. (Ko
misija busų Įvažiavimo lai
ką nustatys vėliau.) Tai vi
si į pikniką. H. T.

Dizinfektuojant baltinius 
karščiu užtenka pavirinti 
kelias minutes. Ilgas virini
mas nebedaro baltinių sau
gesniais nei baltesniais. Tū
los šeimininkės vartoja 
šaukštuką citrinos sunkos 
virinant. Sako, taip balti
niai išeiną baltesni ir citri
na atliuosuoja, pagelbsti iš
plauti tūlus plėmus.

i ‘ 1
LAWRENCE - METHUEN, MASS.,

NAUJOSIOS ANGLIJOS MOTERŲ SĄRYŠIO

IŠVAŽIAVIMAS
Kalbės K. PETRIKIENĖ, iš Brooklyn, New York. 

(

— Sekmadienį —

Pešavar. — Trys Indijos 
lėktuvai mėtė bombas į kai
mynišką Pakistaną.

kvortą “buttermilk” įmai
šyti - įplakti pusę svaro 
sviesto. Tai bus apie tiek, 
kiek normališkąi skystoje 
Smetonoje turėtų būti. Bus 
tikra Smetona, ne apgaulė. 
Sviestas kainuos (šios die
nos kaina) 46c, pasviestės 
(maslionkos) 19c.. Apsieis 
4 centais pigiau, negu Sme
tona be smetonos.

B-te.

Lawrence Lietuvių Darže

MAPLE PARK
Kampas Howe ir Maple Sts.

METHUEN, MASS.
Kviečiame visas Naujo

sios Anglijos lietuvių 
kuopas ir organizacijas ir 
pavienius lietuvius skait
lingai dalyvauti šiame su
važiavime.

Praleisite linksmai lai- 
. ką ir pasimatysite su 
L daugeliu pažįstamų ir 

draugų iš visų Naujosios 
Anglijos miestų. ,

KELRODIS: Iš Lawrence imkite Jackson St. ir važiuokite iki ■ 
' įvažiuosite į Howe St., Howe St. važiuokite iki Maple St., Methuen, | 

ir pasukite į dešinę, tuoj privažiuosite Maple Parką. į
Užkviečia— Naujosios Anglijos Moterų Sąryšis j

į . ir Maple Park Bendrove. I

K. Petrikienė

3 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)--. Tree., Birželio 2, 1948



Uja Erenburg

, • " X ' ir’

B"

PARYŽIAUS ŽLUGIMAS
3-30-48 —53— . j -r Vertė K. BARTKUSIstorine Apysaka

(Tąsa)
Niekšybė! O Muša daug kartų veržėsi 
pasitraukti nuo Grandelio. Tuomet Lius- 
jenas įkalbinėdavo ją pasilikti su vyru. 
Dabar gi laikė ją nusikaltimo bendri
ninke. Kas žino, ar -negyveno ji ir su 
Kilmanu? Viena gauja! Tėvas buvo tei
sus: “vokiečiams dirbi.” Bet pas tėvą jis 

• negrįš. Negrįš ir pas Kultūros Namų 
kvailučius. Atgal kelio nebėra. O prieša
ky tuštuma ... Rytoj žolijo s užinos, kad 
tėvas jį išvijo. Tuomet išnyks ir paja
mos: Žolijo nesidalins jų su kažkuo... 
Breteilis norėjo jį įžeisti. Bet tai tiesa 
— rytoj jis pradės vagiliauti, pasidarys 
katinu. Tačiau ir tas amatas geresnis už 
jų politiką!.. .

Jis staiga sustojo nustebęs: priešaky 
šliaužė karnavalo vežimai. Pusnuogės 
mergaitės, susirietusios šaltam vėjuj, 
mėgino šypsotis negausiems žiopliams. 
Viskas skendėjo baltoje akinančioje švie
soje, nuo kurios darėsi dar šalčiau. Ir 
Liusjenas prisiminė ledus, Anri mirtį... 
Baltas vežimas, didžiulės gipsinės gul
bės, mergaitės krakmolytais kykais ir 
storai nupudruotais veidais... Kodėl 
šiandien karnavalas? ... Vargais nega
lais Liusjenas prisiminė: taip, laikraš
čiuose rašė. .. Tai Polis Tessa linksmi
na gerąją prancūzų liaudį. Gana pakeltų 
kumščių, raudonų vėliavų, besielės poli
tikos! Tegyvuoja linksmybė ir prekyba! 
Tesą nutarė parodyti visam pasauliui, 
kad Paryžius nebijo nei revoliucijos, nei 
karo. Karnavalo vaikštynėmis atidaro
mas pavasario sezonas: premjeros teat
ruose, stambių prizų išlošimas hipodro
me, baliai, . madų parodos. Skubėkite 
amerikiečiai ir anglai! Tempkite čia va
liutą! Jūsų laukia visi kafešantanai, visi 
siuvėjai, visi parfiumeriai, visos prosti
tutės. Jūs laukia Prancūzijos išgelbėto
jas—Polis Tessa.

Dar vienas vežimas. Nutukusi mote
ris su trispalve šerpe ant pečių laiko 
elektrinį fakelą: tai Prancūzija. Jai šal
ta, jos akys liūdnos ir lūpos pamėlyna
vusios. Liusjenas sustojo, pažiurėjo į ją 
ir staiga, kaip vaikėzas, parodė jai-lie
žuvį.

Dar neseniai žodis “karas” buvo su
sijęs su prisiminimais: penkiasdešimties 
metų žmonės, ramūs vyndariai arba są
skaitininkai, ilgais žiemos vakarais mėg
davo prisiminti audringą jaunystę. Jie 
pradėdavo šiais žodžiais: “Tuomet buvo 
karas ..Kai kurie nesigailėdavo klau
sytojų, perdėdavo išgyventus pavojus, 
drebindami balsą ir mosuodami ranko
mis, stengdavosi pavaizduoti sviedinių 
kaukimą arba mirštančių dejavimus. 
Kitiems karas buvo laikas įdomių nuo
tykių, kuriuos lydėjo pilkas, neįdomus 
gyvenimas; pamiršę apkasų purvą, utė
les* ir baimę, jie gėrėdamiesi pasakodavo 
apie didvyriškus žvalgų žygius, karei- 

- viškas puotas, meiliškas išdaigas. Vai
kams seniai buvo įkyrėję nr tėvų vargai, 
ir jų jaunystės narsa. Karas jiems atro
dė lyg kažkas išėjęs iš apyvartos, kaip 
fiakrai ii5 žibalinės lempos. Bet štai pa
žįstamas žodis vėl grįžo: jis įsiskverbė į 
jausmus, ėmė slėgti; jis užtamsino ryto
jaus dieną. Buvo kalbama:,“jeigu nebus 
karo, rudenį mes susituoksime” arba 
“birželyje laikysiu egzaminus, jei tik 
neprasidės karas” ...

Tą pavasarį buvo daug rašoma apie 
ligtol niekam nežinomus sudėtus, ir, žiū- 

' rėdami į Čekoslovakijos žemėlapį, žmo
nės baikščiai susigūždavo; jie prisimin
davo keturioliktuosius metus, serbus, 
karštą dieną, kai baltučiai lapeliai ir 
neramus būgnų trenksmas pranešė apie 
visuotinę mobilizaciją.

Gegužės mėnesio nerimas pasirodė 
esąs netikras; tačiau visi bijojo dirstelėti 
į balkšvą kaitrios vasaros rūką. Vėl tie 
sudėtai!... Ką gi buvo galima dabar atsa
kyti bičiuliui, kuris klausdavo apie ato
stogas? Abuojai būdavo atsakoma: “Jei
gu nebus- karo...”

O atostogos artėjo. Ir vydami šalin 
baimę, paryžiečiai skubėjo pasirinkti 

. kas žvejų kaimelį, ka^ kalnų sodybą. Ne
gi sėdėsi tvankiame 'mieste dėl tų pra- 

■ j keiktų sudėtų!...
Tessa tvirtai tikėjo laiminga savo ir 

Prancūzijos žvaigžde; jis pareiškė: 
“Mūsų kraštas — taikos oazė!” Tuojau 
laikraščiai ir radijas pradėjo reklamuoti 
Prancūzijos ramumą, kaip patentuotas

piliules arba aukštos rūšies aperityvą. 
Kur važiuos amerikiečiai? Į Visbadeną? 
Atleiskite, ten smogikai, kariški manev
rai, koncentracijos lageriai, erzacai! Ir 
ne į Karlsbadą, nes ten gyvena tie pa
tys sudėtai! Italijoje ligoninės pilnos su
žeistųjų,, atgabentų iš Ispanijos; sąmy
šis — juodmarškiniai ruošiasi naujiems 
žygiams. O Viši, Truvilis, Biąrica laukia 
svečių. Tai tikrosios taikos oazės! Ir Ža
neta kiekvieną vakarą kartojo į mikro
foną: “Taikos oazės... Užsakykite iš 
anksto kambarius ... Izumrudinė pa
krantė ... Nepamirškite Makono grožy
bių, apdainuotų Lamaftino ... “O, var
pų skambėjimas ir mėtų aromatas!” 
Puikiausias baltas vynas ir “gedulinga 
vištelė,” prikimšta triufelių ..

Žanetos atostogę^prasidėjo rugpiūčio 
penkioliktą. Ji vyko į Liono stotį tuščio
mis gatvėmis. Kaip ir kitais\metais, Pa
ryžius atrodė išmiręs. Keletas provincia
lų; autokaras su anglais. Ištuštėjęs mie
stas buvo gyvas, jaukus; jis panešėjo į 
vasarvietę. Kavinių terasose storuliai 
nesivaržydami atsiseginėjo apikakles. 
Konsjeržininkės vienom šlepetėm sėdėjo 
su mezginiais prie viešbučių durų. Visur 
buvo jaučiamas malonus ištižimas. Žmo
nės geraširdiškai šypsojosi, ir taksi šo
feris palinkėjo Žanetai: “Linksmų ato
stogų.”

Vagone vėl buvo kalbama apie sudė
tus, apie Hitlerį, apie karą. Žaneta nesi
klausė: pašnekesiai jai atrodė abstraktūs, 
be ryšio su gyvenimu. Bet štai ir Fieri...

Kuriam galui ji išsirinko šį kaimą, 
įkaitusį ir baltą, tarp mėlynų vynuogy
nų, žinomą tik vyndariams? Gal būt, ji 
prisiminė gražų jaunystės vardą—Fieri, 

z Žaneta seniai buvo išvykusi iš Pary
žiaus. Jos galva svaigo nuo oro, žalumo, 
ramybės. Kvėpuodama, ji jautė, kad 
kvėpuoja; ji gėrė tyrą ankstybo ryto vė
sumą, bėgiojo po pievas, laipiojo po'kal
vas. Visa čia buvo ramu, nesutrikdoma; 
štai tokius pat namukus ir vynuogynus 
Žaneta matė prieš daugelį metų, būda
ma dar mergiotė... Ir juokdamosi ji 
kartojo: “Taikos oazė...” Bent kartą ji 
nepamelavo!...
, N yn&wvaA purškė siera vynmedžius. 
Viskas buvo melsva: palaidinės, rankos. 
Žmonės meiliai apžiūrinėjo kiekvieną, 
uogienojų; šeimininkiškai patenkinti 
žvalgėsi į giedrą dangų, sakydami Žane
tai: “Šiais metais bus geras vynas...” 
Jie prisimindavo praleisto gyvenimo 
kiekvienus metus pagal tai, kokia buvo 
vasara: ar saulėta ji, ar nusisekė vynas. 
Laimingieji metai žėrėdavo senų butelių 
etiketėse ir gyvendavo atmintyje, susiję 
su tylia, džiaugsminga rugpiūčio kaitra. 
O kekės jau tamsėjo...

Apačioje, slėniuose, stovėjo medžiai. 
Kiekvienas gyveno savo gyvenimu; guo
bos, ąžuolai, nosiai buvo senesni už žmo
nes, ir žmonės gerbdavo medžius, gėrė
davosi jų pavėsiu, ateidavo prie jų nuo
vargio, ir meilės valandomis. Po medžiu 
užkandžiaudavo, miegodavo, bučiuoda- 
vosi. Žaneta turėjo savo mėstamąjį me
dį: ant siauro drumzlino upelio kranto 
stovėjo aukštas uosis. Balkšvame dangu
je juodavo lyg išrėžti jo lapai. Uosis sto
vėjo tiesiai, nenusileisdavo audroms, ir 
Žaneta dažnai galvodavo, kad jis, prie 
įvažiavimo į kaimą, saugo taiką.

Tačiau kalbos apie karą pasiekė ir 
Fieri. Apytamsėje kavinėje, kurioje vi
suomet būdavo vėsu ir kurioje valstie
čiai iš siaurų stiklinių lėtai gurkšnoda
vo tirštą vyną, staiga pasigirdo dikto
riaus, to nemielo svetimo miestiečio, bal
sas. Jis kalbėjo apie sudėtus, apie kaž
kokį Heinleiną. Vyndariai paniuro: ka
ras sėlina prie jų namų. Bet štai įėjo ū- 
suotas ir raudonveidis pabalda Juzėnas,’ 
—- nežinia kodėl pramintas “Austru,” 
nors buvo gimęs gretimam kaimely,. .— 
kuris iškilmingai pranešė: “O aš šian
dien suvalgiau keturiasdešimt vėžių.*..” 
Pamiršę Heinleiną, visi apstojo “Aus
trą,” norėjo sužinoti, kuriam upely jis 
rado vėžių, bet palaidūnas tylėdamas 
šaipėsi.' Būdavo ir kitokių nuotykių: iš 
Liono atvažiavo pirkti vyno darbininkų 
šventei; senis Božė pardavė turistams 
kamščių traukiklį, padarytą iš uogieno
jo; kavinės šeimininko pabėgo ožka. Vi
sa tai buvo gyvenimas, o laikraščiai ir 
radijas abuojai šnekėjo aį>ie mirtį, ir gy
vieji stengėsi nesigilinti į jų nejaukius 
žodžius.

(Bus daugiau)

E.?

Dainuos Sietyno Choras LLD 2-ros Apskrities 
Piknike, 6 d. Birželio

Smagu pranešti, jog Newar
ko Sietyno Choras dainuos 
ALDLD 2-ros Apskrities pik
nike^ ateinantį nedėldienį, bir
želio (June) 6 d., Lithuanian 
Liberty Parke, 340 Mitchell 
Ave., Linden, N. J.

Kaip jau pirmiau pranešė
me, ir Brooklyn© Aido Choras 
šiame piknike dainuos. Tas 
sudarys dainų programą $£a- 
na žavėjančią ir įdomią, ku
ri kiekvienam atsilankiusiam 
į pikniką bus malonu pasi-' 
klausyti.

Apart puikios dainų pro
gramos, bus ir šokiai prie po- 
puliarės orkestros.

Kadangi piknikas be gėri
mo ir valgio būtų ne pikni
ku, tai ir tuomi rengėjai rū
pinasi kaip įmanydami. Gas- 
padinės žada turėti visiems 
natinkamir valgių, įvairumu 
ir kiekiu.

Iš visų apielinkių pikniko

pasiekimas lengvas . Automo
bilistai iš Brooklyn© ir New 
Yorko gali pikniko vietą pa
siekti per Holland Tunnel No. 
1 keliu iki Wood Ave., Lin
den, N. J., pasisukant po de
šinei iki Simson Avė., kur po 
kairei ir pikniko vieta.

Traukiniai nuo Pennsylvania 
-stoties, 7th Avė. ir 33rd St., 
išeina į Lindeną šiuo laiku: 
11:40, 1:05, 2:10, 3:35, 4:50.

Iš 
b u su 
den, 
porą
po kairei ir taipgi po kairei 
Mitchell Ave. ir pikniko vieta.

Ypatingai reikia pažymėti, 
jog brooklyniečiams labai 
patogu važiuoti piknikai! 
Pennsylvanijos gelžkeliu nuo 
Pennsylvania stoties, kuris 
priveža prie pat pikniko vie
tos.

Newarko ar Elizabetho 
44 iki Wood Ave., Lin- 
po dešinei paėjėti apie 
blokų, kur Simson Avė.,

ALDLD 2 Apskr. 
Komitetas.

PHILADELPHIA, PA
LLD 6 Apskrities Piknikas 
Buvo Labai, Labai 
Pasekmingas

Nors pastaruoju laiku oras 
buvo labai netikęs, šaltas, lie
tingas, bet apskrities pikni
kas, rengtas 23 d. gegužės, 
buvo labai pasekmingas. Nors 
iš ryto oras apsiniaukęs, bet 
buvo pusėtinai šiltoka. Ne
buvo jokių abejonių, kad pik
nikas neįvyks, bet buvo abejo
ta, ant kiek ir kaip jis bus 
pasekmingas.

Pikniko darbininkai pasiro
dė labai punktuališki, pradėjo 
rinktis paskirtu laiku. Nesi
matė jokio nusiminimo jų 
veiduose, nesimatė nuogąsčio, 
bet visi buvo linksmi, jautė, 
kad piknikas bus pasekmin
gas, viskas eiha lyg pagal “už
sakymą.” Darbininkai ir dar
bininkės užima savo pozicijas, 
pasiskirdami sau darbus pa
gal savo “speciališkumą.” 
Tuo m pačiu tarpu oras prade
da prablaivėti, jaučiama va
saros oras. ' Viskas aplinkui 
taip gražu ! ,

Viskas, ko reikalinga v pa
daryti pikniką pasekmingu, 
sugabenta pagal padarytą 
planą. Draugė Urbienė iš
virė kopūstus namie iš kalno 
pridėdama į juos visko, kas 
tik reikalinga padaryti juos 
skaniais. Ji yra puiki virėja, 
nes turėjo , per daugelį metų 
savo valgyklą ir žino, kaip 
gerai padaryti bile valgį.

Darbininkams dirbant 
sirengimo darbą, publika 
pat pradėjo rinktis ir
apie 2-3 valandą parkas buvo 
pilnutėlis publikos. Praside-. 
da biznis ir jis virsta į tikrą 
rugiapjūtę. Draugė žalnierąi- 
tienė, Walantiene ir Meškaus
kas pardavinėja įžangos ii- 
kietvs. Draugai Bakšas, Mer
kis, Galkus ir E. Malokiūtė 
pardavinėja barčekius. Drau- 
kė Šimkienė 1 užėmė 
dog”, standą ir kitų 
džių pardavinėjimą. 
Pukienė pardavinėja 
nius (candy), cigarus
retus. O svarbiausia biznio 
vieta, tai baras, čia dirba Bu
čį žinskas, Vinelis, 
Alena ir Ona Kušleikienės ir 
Eleuteri. 
Tureikienė,
Šiaulinskienė dirbo visur, kur 
reikalinga — ar prie užkan
džių, ar tai prie baro.

Bekampienė pagamino val
gius namie, kad darbininkai 
nekęstų alkio ir būtų 'paval
gydinti. šalę kitų užkandžių 
buvo ir lietuviško skilandžio.

Kaip tik buvo pavelyta ati
daryti barą, tai prasidėjo ne
svietiška darbymetė, į trumpą 
laiką buvb parduota 360 “hot 
dogs” ir išparduota 11 pus- 
bačkių alaus. Buvo daryta 
viskas, kad patenkinti visus, 
kaip publiką,, taip ir pikniko 
darbininkus. Niekur nesimatė 
jokio nepasitenkinimo, nesi
matė jokio rugojimo arba iš
metinėjimo. Buvo veikta su-

turtingai, nesimatė iš niekur 
jokio “sabotažo.’ Mūsų dar
bas, mūsų dėtos pastangos ne
nuėjo ant nieko. •

Todėl, draugės ir draugai, 
kurie dirbote piknike, kurie 
padarėte pikniką vienu iš pa- 
sekmingiausių, aš širdingiau
siai jums visiems tariu ačiū! 
Taip pat tariu ačiū plačiai 
visuomenei už taip skaitlingą 
atsilankymą ir parėmimą šio 
pikniko. čia jums, publika, 
priklauso kreditas; be jūsų 
paramos mes nieko nereiškia
me.

Draugės ir draugai! šis ap
skrities piknikas, tai tik repe
ticija prisiartinančiam Lais
vės piknikui, kuris įvyks 5 d. 
rugsėjo, nedėlioj prieš Labor 
Day. Vasaros laikas, su jos 
karščiais; bėgs nsvietišku 
greitumu, todėl nė nepaju- 
sim, kad jau vasaros nėrsl ir 
Laisvės piknikas jau čia pat. 
Iš kalno rengiamės prie jo, 
kad jis būtų labai pasekmin
gas, kaip buvo pasekmingas 
mažesniame maštabe LLD 6 
apskrities piknikas.

J. A. Bekampis.

Stoughton, Mass

Cliffside, N. J
Vietos Žinios

Jau penkios savaitės kaip 
paišiukų (Pencil Co.) fabriko 
darbininkai streikuoja. Jie pri
klauso CIO Lokalui 135.

Kaip visur, taip ir šioje 
dirbtuvėje, darbininkai darbo 
sąlygose prisilaikė pagal raš
tišką kontraktą. Senam savi
ninkui mirus, naujasis fabriko 
savininkas griežtai atsisakė iš
duoti kontraktą' ir dar pareik 
kė, kad jo dirbtuvė bus “open 
shop.” Darbininkai daugiau 
nitfko nereikalauja, kaip tiktai 
atnaujinimo kontrakto, bet 
dėl to Sidney Manne užsispyri
mo, darbininkai jau penkios7 sa
vaitės vargsta be darbo.

Siaučiant reakcijos epidemi
jai, jau ir čia dirbtuvėse pra
sidėjo “raudonųjų” valymas. 
Kellogg Spencer Co. (aliejaus 
išdirbystė) praeitame unijos 
susirinkime žingsniai valymui 
raudonųjų paaiškėjo. Kaip tik 
progresyviškesnis žmogus bu
vo perstatytas kandidatu ko
mitetai!, tai žiūrėk,koks suvar
gęs “apuokas” ir rėkia, kad 
tai “komunistas,” “raudona
sis.” Tokioms pastaboms pri
tarimui, meęhniškai buvo suor
ganizuota delnais pliauškytojai. 
Taip ir buvo “apsidirbta” su 
“raudonaisiais.”

Susirinkime vienas unijistų 
teisingai pastebėjo susirinku
siems :

“Mes neturime paisyti, kas 
yra raudonas ar kitokis, bile 
jis dirba sąžiningai ir teisingai 
už Unij& ir gina mūsų reika
lus. Argi baugindami raudonai
siais, norite įtupdyti unijos ko
mitetai! feikerius ir .bosam par-

susi-sidavėlius ? Pabuskite ir 
praskite” — pareiškė tas uni 
jistas.

of Health) pa- 
naujų patvarky- 
apsaugojimui.

bus ^uždrausta 
Cliffside nuogam

Mūsų miesto sveikatos komi
tetas (Board 
skelbė keletą 
mų sveikatos

Nuo dabar 
vaikščioti po
arba dėvint ne savo lyties dra
bužiais. Pagal tą paragrafą, 
gal ir merginoms nebus valia 
pasipuošti su vyriškom kelnai
tėmis?

Dėlei nuogalių, tai čia tokių 
lunatikų nesimato, o jei toks 
ir pasirodytų, tai tokiam yra 
ir bausmė.

Kitas, sveikatai apsaugoti 
patvarkymas, tai vienos ar 
dviejų šeimynų name bus va
lia laikyti ne daugiau, kaip 2 
įnamius (burdingierius).

Svarbiausias, o gal žiopliau- 
sias patvarkymas, tai niekam 
nevalia bus pardavinėti ar pla
tinti negeras knygas — pa
veikslus ar literatūrą. Galima 
dasiprotėti, kam taikomas tok
sai patvarkymas. Bet kaip par
davėjas —, platintojas galės ži
noti, ar jis parduoda - platina 
geras ar blogas knygas? Paga
liau, kas nuspręs, ar geras ar 
blogas knygos turinys?

Simpatingoji. K. Steponavi
čienė (Juozo Steponavičiaus 
moteris) buvo smarkiai susir
gusi. Buvo nugabenta į ligoni
nę ir padaryta operacija. Po 
trijų savaičių sugrįžo iš ligo
ninės ir dabar gydosi namieje. 
Linkime Katriutei tuoj pa
sveikti. Kazys Bevardis.

Varšava. — Lenkija ne
pripažįsta Egipto blokados 
prieš žydų valstybę.

Dienraščio Laisvės

I I
Įsitėmykite datas ir vietas kur įvyksta 
mūsų didžiosios vasarinės iškilmės.

BALTIMORE, BIRŽELIO 13 JUNE
Kardash’s Park, Evergreen

BROOKLYN, LIEPOS 4 JULY
Clinton Park, Maspeth, L L, N. Y.

pri- 
taip 
jau,

“hot 
užkąri- 

Draugė 
saldai- 

ir eiga-

Abraitienė,

Draugės Urbienė,
Angelina Klimo,

Įvyko gražus koncertas,. K. 
Kinderis su grupe artistų mus 
palinksmino gražiomis lietuvių 
dainomis. Pirmininkavo jau
nuolis, pianu akompanavo 
Kinderis, Jonas Bartušis kal
bėjo apie lietuvių meną.

Pirmas programoje buvo 
Leonardas Yanush, kuris pa
skambino pijum. Helen Ja- 
nalunas sudainavo “Aš Mer
gytė” i» “Kur Nemunas ir 
Dauguva.” Ji dar tik 14, me
tų, gražiai padainavo.

Trečia buvo Junne Maciule
vičiūtė, kuri ant smuiko su
grojo “Močiute” ir dar vieną 
valčių gan gražiai. Paskui 
Marytė ,Plevokaitė ir Lillian 
Yanush sudainavo duetą. He
len Janalunas pianu paskam
bino porą kavalkų gana vy
kusiai.

Paskui vėl Lillian Yanush 
pagrojo ant smuiko. Alice 
Plevokaitė ant armonikos ir 
Frank Kreučius ant saksafono 
sugrojo duetą.

Anna Svilas gražiai sudaina
vo porą lietuvių ^dainelių. Jo
nas Rusukauskas, tenoras, su
dainavo Kinderio' parašytą 
dainą “Močiutė.’ Jį net kelis 
kartus publika iššaukė.

Ant galo Alice ir Maryte 
Plevokaitės, pirmoji ant smui
ko, o antroji — f luto gražiai 
sugrojo duetą.

Reiškia, koncertas gerai pa-, 
vyko, žmonės buvo patenkin
ti. Anna Česnas.

Budapest. — Vengrijoje 
suimta 22 fašistiniai šnipai 
ir suokalbininkai pries de
mokratinę vengrų respubli
ka.

. Bostono Apylinkė
MAYNARD, MASS., LIEPOS 4 JULY

Vose Pavilion Park
Ant rytojaus po šių piknikų bus šventa, Neprigulmy- 
bės Paskelbimo Šventė.* Proga būsais važiuoti 

•į piknikus iš toliau.

PHILADELPHIA, PA, RUGS. 5 SEPT.
CRESCENT PICNIC GROUNDS

56 Cornell Avenue Gloucester Heights, N. J.

WATERBURY, CONN., Rugs. 5 Sept.
Lietuvių Parke, Chestnut Hill Rd.

(Už'Lakewood Ežero)

RONKONKOMA
• 8634

TELEPHONE
STAGG 2-8043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

. Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

* Mylimiems Pašarvoti bovanal
660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

4 pust—Laisvė (Liberty, Lithu Daily)



LOS ANGELES, CAL.
Iš LDS “Mixmaster’iu” 
Parengimo

Daug laukiamas LDS jau
nuolių 205-tos kuopos paren
gimas įvyko gegužės 16 die
ną ir pasisekė visais atžvil
giais.

1 Publikos buvo daugiau ne
gu bile ‘kuriame kitame pa
rengime praeityje’. Vaidinimas 
ir dainavimas išėjo labai gra
žiai; aktorių ir dainininkų bu
vo tiek daug, jog sunku būtų 
visus ir suminėti.

Geriausiai mums jau pažįs
tami vaidylos tai Al Casper ir 
jo žmona Cel. Bet pirmu kar
tu ant scenos pamatėme ir jų 
sūnų- Lance. Tai apie 8 metų 
berniukas ir koks jis drąsus, 
kokį gražų balsą turi. Visi 
gėrėjomės jaunoji Kaspariu- 
ko dainavimu.

Kita maloni staigmena bu
vo, tai John Uston ir Virgi
nia Wonder. Juos dar pirmu 
kartu teko girdėti dainuojant 
ir matyti vaidinant. Puikūs 
jiedu aktoriai ir dainininkai. 
Kiti jau gerai mums pažįsta
mi, kaip J. Zdanas ir Angela

Adams, ir šiuo sykiu puikiai 
pasirodė, kaip visados. Lošime 
dalyvavo Vi ir Jean Bogdal, 
Virginia Wonder, John ir Ann 
Uston, Al Petravich—visi ge
ri aktoriai ir puikiai atliko 
savo roles.

Visi viršuje suminėti vei
kėjai yra ne tik geri meni
ninkai, bet ir organizatoriai, 
budavotojai LDS 205 kuopos. 
Vi Bogdal yra kuopos pirmi
ninku, o Jean Bogdal finansų 
sekretorium. Jie labai daug 
prisidėjo prie išauginimo kuo
pos.

Prie šio parengimo bene 
daugiausiai darbo pridėjo Al 
Casper. Per du mėnesiu jis 
dirbo sunkiausiai, kad tik pa
rengimas kuogeriausiai pasi
sektų. žinoma, jam talkinin
kavo ir kiti “Mixmaster’iu” 
kuopos veikėjai, bet visa at
sakomybė gulė ant jo pečių. 
Losangeliečiai tikrai galime 
didžiuotis turėdami savo tarpe 
tokius veiklius jaunuolius, 
kaip Al Casper ir kiti.

Visi jau paminėti jaunuo
liai tai mūsų antrosios kartos

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves 

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Laidotuvių. 
Direktorius 

o
Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai moder
niškai įruošta mūsų šer
meninė. Mūsų patarnavi
mu ir kainomis būsite pa
tenkinti.

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

amerikiečiai lietuviai, lietuviiį 
liaudies meno mėgėjai. Bet 
šiame parengime pasirodė ne
mažas būrys ir trečiosios kar
tos lietuviukų. Vieni vaikai 
sulošė veikaliuką “Toyland.” 
Jame dalyvavo aktoriai nuo 7 
iki'. 12 metų amžiaus vaiku
čiai. Tai jau mūsų vaikų vai
kai: Walter Uston, Lorraine 
Zellin, Jewel Pechulis, Linda 
Bogdal, Lance Casper, Janice 
Mėlfi, Bobby Uston, Joyce 
Wonder. Btivo labai smagu 
klausytis jaunųjų lietuviukų 
dainų ir piano skambinimo.

Iš “senosios” kartos daly
vavo Raila, Adams. Jie ne
nuilstantys meno darbuotojai. 
Daug juoko iššaukė perstaty
mas “Hillbillies,” kurį atliko 
J. An d rash ak, M. Dėlaurok, 
S. Adams, M. Phillips, H. Re- 
pecka, J. Berzins, J. ii* C. 
Mokslaveckai, T. Bondy. Gra- 
jindami ir šokdami, atitinka
mai apsimaskavę, jie pridarė 
daug juoko. ■'

Parengimas buvo duotas 
tikslu sukelti išteklių apmo
kėjimui lėšų siunčiant delega
tus į LDS seimą šią vasarą 
Clevelande. Sprendžiant iš 
skaitlingos publikos, kuri da
lyvavo parengime, reikia ti
kėtis, kad “Mixmaster’iai” ne
turės vargo pasiųsti pilną 
skaitlių delegatų.

Taigi, parengimas visais at
žvilgiais pavyko kuopuikiau- 
siai. Garbė mūsų jaunuoliams 
už tokį pasišventimą mūsų 
brangios organizacijos LDS la
bui. R—ha-

Bridgeport, Conn.

<T'.» Tg' •VVUf'WW • į, Tfc : Jiįfc; •«

CLEVELANDO ŽINIOS KRISLAI
♦C M* w W

HELP WANTEb—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Matthew 
BUYAUSKAS

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
Ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai {rengtos Koplyčios

426 LAFAYETTE ST.,
Newark 5, N. J.

Tel. MArket 2-5172
y--------------------- . —y

Augusi Gustas 
BELTAIRE FLORIST

Lietuvis Kvietkų Pardavėjas
6762 FOURTH AVE., BROOKLYN 20, N. Y.

(kamp. 68th St.)
Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų 

ir tt., telefonudkite
SHoreroad 8-9330

Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką, 
ko jūs reikalausite.

Specialistai Pritaikymui
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams

Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS 
FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

LDS ir LLD vietinės kuopos 
ruošė teatrą ir šokius gegužės 
22 d. Suvaidinta “Išsvajota 
Sekretorė” ir “Kontrolis.” 
Vaidino LDS dramos grupė. 
Suvaidinta vidutiniškai ir da
lyviai turėjo smagaus juoko. 
Po vaidinimo smagiai pasi
šokta. Rengėjams atliks ir 
uždarbio.

Newhavenieciai, kurie hia
te vaidinimą, tuojaus užkvie
tė suvaidinti New Havene. 
Todėl birželio 6 d. važiuosi
me su minėtais veikalais pa- 
juokinti mūsų susiedus new- 
haveniečius. O toki smagūs 
vaidinimai verta visiems pa
matyti ir pasigrožėti. Ne tik 
newhavenieciai, bet ir kitų 
kolonijų teatro mylėtojai tu
rės progą “Išsvajotą Sekreto
rę” ir “Kontrolį” pamatyti, 
nes tai atvaizduoja prieš an
trą pasaulinį karą Lietuvoj at- 
siekimus iš ponelių gyvenimo.
40 Metu Sukakties <
Atžymėjimas

Lietuvių Jaunų Vyrų Drau
gija, kuri užlaiko svetainę ir 
kliubą, ruošiasi iškilmingai 
atžymėti savo 40 metų sukak
ti, birželio 5 d., savoj svetai
nėj, 407 Lafayette St.

Dainų programą duos žymi 
dainininkė D. Petronytė, vieš
nia, ir bus vietinių dainininkų. 
Užkviestas miesto majoras 
McLevy ir kiti žymūs žmonės. 
Bankietas bus pirmos rūšies, 
nes gaspadinės jau ir dabar 
daro planus, kad- kuogeriau
siai „dalyvius užganėdinti. Po 
banketo bus smagūs šokiai 
prie smarkios orkestros. Pra
džia 7 :30 vai. vakare.

MENININKAI PROGRE
SUOJA.

Clevelando progresyviai lie
tuviai kas metais surengia mo
tinų dienos paminėjimo paren
gimą. Visi ibūna pasekmingi ir 
su gražiu programų,

šiais metais, man atrodo, mo
tinų dienos paminėjimo paren
gimas buvo iš visų gražiausias, 
gal bus ir pasekmingiausias. 
Parengime dalyvavo daug pub
likos, dauguma čia gimę lietu
viai. Dalis čiagimių lietuvių 
savo jaunais gabumais labai 
gražiai išpildė dalį progra
mo. Linksma pažymėti, kad lie
tuvių jaunosios kartos vis dau
giau pradeda darbuotis ir da
lyvauti.

Man teko su daugeliu jaunų 
lietuvių pasikalbėti. Jie visi 
gerai kalba lietuviškai. Pas vei
klesnius pasirodo geras ūpas ir 
noras darbuotis lietuvių meno 
auklėjimui.

Kas pildė programa, jų var
dų nežymėsiu, nes man visų 
nebuvo galima sužinoti. Ma
nau, kad kiti korespondentai, 
kurie su jais dahbuojasi, pažy
mės.

Programas buvo gražiai su
rengtas. Moterų kliubo choras 
labai gražiai sudainavo. Jų 
mokytojas yra Julius Krasnic- 
kas.

Man džiugu buvo matyti Ly
ros Mišrų Chorą, kuriam praei
tas karas buvo atėmęs daug 
spėkų ir negalėjo dalyvauti pa
rengimuose ir linksminti Cle
velando’lietuvišką publiką. Ga
lima sakyti, kad Lyros Choras 
po ilgos pertraukos savo vei
kime yra jaunutis. Teko kalbė
tis su Lyros Choro veikėjaiš ir 
pasirodė, kad choras vėl bus 
pažiba progresyvių lietuvių pa
rengimuose. Jie nusitarė, kad 
darbuosis išauginti chorą dar 
skaitlingesnį, negu įbuvo prieš
kariniais metais.

Dalį programo pildė vietiniai 
solistai ir šokikai.

iChicagietis Pūvilas Dauderis, 
atsilankęs į Clevelandą su savo 
žmona, prisidėjo prie pildymo 
programo. Jis sudainavo porą 
dainelių gražiai patenkindamas 
publiką. ■

Nuo savęs abiem choram 
linkiu gyvuoti, augti ir sėkmin
gai darbuotis.- Sprendžiu pagal 
tokį skaitlingą publikos atsi
lankymą į motinų dienos pami
nėjimą, kad Clevelande dirva 
yra plati abiem choram dar
buotis auklėjimui lietuvių me
no.

Tariu širdingą ačiū i visiems 
draugams ir draugėms, už jūsų 
gerą draugiškumą. Vėliau, jei 
teks atsilankyti į Clevelandą, 
manau, kad teks patėmyti jūsų 
veikimo didelę pažangą dailės 
srityje. Linkiu jums geriausių 
pasekmįų jūsų darbe.

cininkų tarpe Fenster yra ap
šauktas “raudonuoju.” Bet 
kaip ten bebūtų, kada tokie 
“raudonieji” kaip Fenster kal
ba, tai yra ko paklausyti. Jie 
pasako daug teisybęs apie šių 
dienų padėtį. O kada klausaisi 
dešiniųjų kalbos, tai žmogui 
net vidurius sušuka. Jie'nieko 
daugiau nežino kaip “raudoną
jį pavojų.” Mažai tereikštų ir 
unijos, jeigu jose nebūtų tokių 
vadų kaip Fenšter, Stevenson 
ir kiti.

Fenster kalbėjo apie Mundt- 
Nixon bilių. Jis perspėjo klau
sytojus, kad tas bilius, nors 
užvardintas tik “prioškomunis- 
tiniu,’’ bet jei pataptų įstaty
mu, taip jau lygiai persekiotų 
visus progresyvius ir mažumų 
veiklą, kaip1 darė Hitleris, Vo
kietijoj ir Mussolinis Italijoj. v

Toliau Fenster’is priminė ir 
apie padėtį Graikijoje. Ir ten 
fašistinė valdžia turi išleidusi 
panašius bilius kaip siūlomasis 
Mundt-Nixon bilius. Graikijoj 
baudžia mirtim už streikavimą. 
Tpn masiniai šaudo darbinin
kus Amerikos ginklais, supirk
tais musų sudėtais pinigais. 
Tiesa, sako, Mundt bilius iš 
paviršiaus gal ir neatrodo toks 
žiaurus kaip Graikijos įstaty
mai, bet jo siekis yra tas pats 
— sunaikinti unijas ir už
gniaužti visokį pasipriešinimą 
išnaudojimui.

Ragino klausytojus siųsti 
protestus savo kongresmanamg 
ir senatoriams, reikalaujant, 
kad tas bilius būtų atmestas. 
Tik masiniai piliečių protestai 
išspręs ar Amerikoj išsilaikys 
tradicinės laisvės -ir demokrati
ja. V. M. D.

AUGA BEDARBIŲ SKAI- 
ČIUS NEW YORKE

New. York. — Šiame mie
ste dabar 189,137 darbinin
kų gyvena iš bedarbiškų 
pensijų, tai yra, 10,000 dau
giau, kaip praeita mėnesį. O 
dar 35,000 bedarbių jau pir
miau išbaigė savo pensijas, 
kurios pusei metų duoda
mos.

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
raliuoto klerikalo sapnas 'ne
išsipildys. Kiekvienas pado
rus lietuvis trokšta, kad Vil
niaus atstatymo planas būtų 
pilnai pravestas gyvenimam

Vilnius skaudžiai nukentėjo 
karo metu. Kiekvienu sykiu, 
kai eidamas Vilniaus gatvėmis 
pažvelgdavau į sugriautus pa
status, geriausius ir gražiau
sius, sunku ant širdies pasi
darydavo. Kiekvienu sykiu 
išsiverždavo iš^ lūpų prakeiks
mas fašistams, kurie taip 
bjauriai Lietuvos sostinę su
žalojo.

★ * ★
“Amerikos” redaktorius sa

kosi tikįs, kad taip sugriautas 
Vilnius ir pasiliks, kad Lietu
vos vyriausybė tik šneka apie 
jo atstatymą, bet neatstatys.

Aš gi tvirtai tikiu, kad Vil
nius pakils iš griuvėsių, ir bus 
dar didesnis ir gražesnis, ne
gu buvo .prieš karą.

Columbia Universiteto kam- 
pusas New Yorke pasipuošė 
šimtais iris žiedų.

J. J. Kaškiaucius, M. D
530 Summer Avenue, 

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964
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Joseph Garšzva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

354 MARCY AVENUE, BROOKLYN 6, N. Y.
Skersai gatvės nuo Armory-

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Tele fonu okite M ieną ar naktį

EVergreen 7-4774

Naujai išdekoruota šermenų koplyčia, kur šeimos pato
giai gali atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems, 
prakilniuose namuose be ekstra išlaidų.

Du kambariai šermenim, didelis puikiai įruoštas 
kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.

Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg parei
kalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega.

Simanas Krolides, žymus 
biznierius, turėjo operaciją. 
Dabar jau grįžo iš ligoninės ir 
sveiksta po truputį.

■ Lena Valucka-Meškėniūtė, 
brooklynietė, randasi ligoni
nėj, St. Vincent’s Hospital., Su
sižeidė ranką gana pavojingai.

Linkiu ligoniams greitai su- 
sveikti jr būti drūtais ir eiti 
savo gyvenimo pareigas.

LDS Narys.

PAJIEŠKOJIMAI
JUOZAS ŠIRVINSKAS, kuris 

apie 1915 metais iš Argentinos at
važiavo į U, S.A.. — iŠ* kur jis pa
ėjo iš Lietuvos man nežinoma — 
mirė t Bostone (Massachusetts) ir 
paliko didoką sumą pinigų, kuriuos 
pasiims valdžia, jei neatsišaųks gi
rtinos, su tinkamais {rodymais savo 
giminystės. Visi suinteresuoti kreip
kitės ‘ prie: Adv. F. J, Ragočius, 
802 W. Broadway, So. Boston, Mass.

(128-130)
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“LIBERALIŠKOJI” MŪSŲ 
SPAUDA.

Pirmiau Clevelandas didžia
vosi savo liberališka spauda, 
tai yra vietiniais didlapiais. 
Dabar to liberališkumo nei su 
žiburiu dienos šviesoj nębe- 
matysi. Visi didlapiai maiti
na savo skaitytojus vien me
lais ir raudonuoju baubu.

Gerai į didlapių “liberališku- 
mą” atsako unijos organas 
“The ŲE News.” Ten rašoma 
kaip mūsų spauda atsineša . į 
Graikijos klausimą. Girdi, 
(Graikija yra mūsų reikalas. 
Bet kada Graikijoj šaudomi 
unijistai tik už paskelbimą 
streiko, tai čia jau nebe mūsų 
reikalas. Jokių protestų, jokio 
pasipiktinimo žmogžudystėm 
mūsų “liberališkoj” spaudoj 
nei žodelio.

Kada Washingtone pravesti 
“lojalumo testai” ir dabar siū
lomas Mundt-Nixon aršus bi- 
lius, tai mūsų “liberalai” netik 
neprotestuoja prieš tai, bet dar 
užgiria kaipo priemones “su
stabdymui komunizmo.”

CIO UNIJOS RAĖIJO PRO
GRAMAI SVARBŪS.

Gegužės 16 dieną, kaip 12:1,5 
valandą, atsisukau radiją pasi
klausyti CIO unijos progra
mos. Kalbėjo UMW lokalp sek
retorius Fenster.

Komercinėj spaudoj ir reak

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

LLD 10 kp. svarbus susirinkimas 
įvyks birželio 2 d., 8 v. v,, 735 Fair
mount Ave. Nekurie nariai jau ži
no, kad nusitarėm susirinkimus per
kelti iš nedėlios į pirmą trečiadienį, 
vasaros metu. Taipgi ir Bendro 
Kom. susirinkimas bus laikomas tą 
patį vakarą toje pačioj vietoj. Turi
me svarbių reikalų aptarti. — Kom.

(129-130) '

PHILADELPHIA, PA..
Kadangi Veikiančio Komiteto su

sirinkimas tapo permainytas iš sek
madienio į pirmą trečiadienį, tad ir 
įvyks birželio 2 d., kai 7 v. v. Liau
dies Name, 735 Fairmount Ave. Tad 
visi delegatai (r organizacijų nariai 
gerai įsitėmykite ir nepamirškite 
dalyvauti, nes turimo vieną labai 
svarbų reikalą apsvarstyt. — Valdy
ba. • (128-129)
||H—•—

I Optometrists s * į
j 394-398 Broadway 1 
! Brooklyn, N. Y. 1 
I Tel. ST. 2-8342 1
4««—■—-—«—~—w—>—

BAR & GRILL
LIETUVIŠKA ALUDĖ
DEGTINE, VYNAS ir 

ALUSl ■ •

Kanados
Black Horse Ale

Joseph Zeidat, B
411 Grand St

< Brooklyn, N; Y.

KOMBINACIJA JCE CREAM DA
RYMUI IR SODA FOUNTAIN 
VYRAS. Gera Alga. Nuolatinis dar
bas. - / , v . • •

WILSON CONFECTIONERY 
7801 — 3rd Ave. (arti 78rd St.) 

BROOKLYN.
---------------      (18H

GRIDDLE 1R COUNTERMAN. Nuolati
nis darbas. ■ G«ra alga. Kreipkite asmeniškai 
4 vai. dieną. ISLAND • RESTAURANT. 
Sunrise T Highway. MERRICK, L. L 
FREEPORT 8-8961. (131)

Washington. — S. A. Pa- 
niuškin’as, Sovietų ambasa
dorius Jungtinėms Valsti
joms, išvyko Maskvon. So
vietų vyriausybė tarsis su 
juo apie karinių lend-lease 
paskolų atsiteisimą Ameri
kai. . 1 .

GERI PIETOS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės j

Loririier Coffee Shbį)
Frank Domikaitis

Navininkas I
417 Lorimer Street

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

Ė
a

Foto grafas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, grupių ir pavienių, 

Iš senų padarau^ 
naujus paveiks
lus ir kra jąyus 
sudarau su auie- 
rikoniškais% Rei
kalui esant ,.tir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tąi- 
pogi atmaliavoju 
{vairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

Kampu Broadway ir Stone A Ve., prie 
Chauncey St., Broadway .Line.

Tel. GLenmore 5-6191

kitokių

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

PIETŪS 60c. VAKARIENĖ 85c
Iš 5-ių .patrovų Iš 7-ių patrovų

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

■ ,i • - r ... V
, Tai vieta, kurioje jūs jausitės kaip namie. Viskas patogu Ir ma

lonu. Mandagus patarnavimas. •
: Kiekvieną šeštadieni {vyksta puota, pasivaišinimas bei parg. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite. ... ’ „ .

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko 

SAVININKAI

į PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
i PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS< /

5 Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių
5 •
1 ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE
S %

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
i Tel. EVergreen 4-9612

LIETUVIŠKA S KABARETAS
Kas nori gražiaai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina 
pas “Green Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.

Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

i 459 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
; (Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698
I 1 •

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—«Tree., Birželio 2, 1948
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NUPIGINTAS PARDAVIMASL

Valandos

•5

Peter
KAPISKAS

PIRKITE DABAR IR TAUPYKITE PINIGUS

ROBERT LIPTON
Brooklyn, N. Y.701 Grand Street

Telefonas STagg 2-2173
Tel. EVergreen 4-8174

Peter Kapiskas

/L

iR

Vermont Ave., tarpe 
Avenues N. W. *

komisijos ir 
pranešimus 

buvo dauge- 
Tūlas ir pa

buvo

Valentis
R.

laimes medžioklė pa- 
pusantro tono sunk- 
užkrituS" ant tų trijų

Visokiausi vaistai, kosmetikai, kū
dikiam reikpienys, įvairūs daik
teliai, ligonių kambariui reikme
nys už griežtai žemas kainas.

susirinkimas jvyks 
Liberty Auditorium, 

Visi 
dalyvaukite, nes reikės iš- 

delegatūs j LDS Seimą, kuris 
Clevelande liepos mėn. Turi- 
kitų svarbių reikalų aptarti. 
Klimas. (128-129)

Degtines, Vynai ir Alus 
RHEINGOLD 

BEER & ALES

Tai auk- 
Tokio 

už ke- 
kokią

SUSIRINKIMAI
EAST NEW YORK

RISCHMOND HILL, N. Y.
LDS 13 kp.

birželio 3 d..
110-06 Atlantic Ave., 8 v. v.
nariai
rinkti
jvyks 
me ir
— M.

PAJIFAKOJIMAl
Pajieškau Mary Tonkūnas, po vy

ru Mrs. Mary Tamulėnas. Jau dau
gelis metų praėjo kai nemačiau ir 
nežinau kur- gyvena. Turiu svarbų 
reikalą. Prašau atsiliepti sekamu 
adresu už ką būsiu dėkingas. Jurgis 
Kuraitis, 426 So. 5th Street, Brook
lyn U, N. Y. (129-131)

BROOKLYN, N. Y.
LDS 1 kp. susirinkimas jvyks 3 

d. birželio. Laisvės salėje, 419 Lori
mer St., 7:30 v. v. Nariai būkite su
sirinkime, nes žinote, kad mūsų 
kuopos susirinkimuose visuomet bū
na svarbių reikalų aptarti. Taipgi 
šiame susirinkime turėsime aptart 
kas link delegatų išleistuvių j LDS 
seimą. Pasižiūrėkite j mokesčių 
knygutes ir jeigu jau už du mėnesiu 
nemokėta, tai šiame mitinge pasi- 
mokėkite, nes kitaip susispenduosit. 
—M. Stakovas, prot. sekr. (129-130)

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 

 

221 South 4th StVeet 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 
9—12 ryte 
1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta.
-'HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN

Dr. J. T. Baltrušaitienė

tiktai CIO United

RANDA VOJIMĄI
Pasirandavoja kambarys (nefornL 

šiuotas), turėtų turėt savo rakan
dus. Gali patys pasidaryti valgyti. 
290 Nichols Ave., Brooklyn, N. Y. 
Crescent St., elevator stotis. Galima 
matyt šeštadienj ir sekmadienį nuo 
10 vai. ryto iki 4 po pietų. Pirma
dienį ir antradienį nuo 10 ryto iki 
10 vakaro. Antros lubos. (125-129)

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

MAX PEIST, Ph. G„ 
EDWIN LANE, Ph. G.

Tel. EVergreen 7-6288

Rankpinigiai Palaikys Bile Daiktą 
Iki Jums Jo Reikės

RIDGEWOOD, N. Y.
LDS 103 kp. susirinkimas jvyks 

birželio 1 d., 8 v. v. Šapolo-Vaiginio 
salėje, 147 Thames St., Brooklyne. 
Nariai dalyvaukite šiame susirinki
me ir pasižiūrėkite j knygele, gal 
jau reikės mokėti. Atsiveskite ir 
naujų narių j organizaciją. — P. 
Babarskas, prot. sekr. (128-129)

Siųskite Siuntinius į 
LIETUVĄ

Ir į visas kitas Europos dalis.
Pilnai apdrausta ir muitas 

apmokėtas per
THE LEWNARD TRADING CO. 
63 Park Row, New York 7, N. Y.

' CORTLANDT fl-3962
(130)

Aukso ir Sterlingo Sidabro Ir Paauksuotų Džiū- 
lėrių. Taipgi Costume Džiūlerių Sulyg 

Vėliausios Dienos
Didelis Pasirinkimas Religijinių Daiktų.

BAR & GRILL

Aukštos Rūšies Džiūlerių Sandėlio
Susidedant iš Daimantų, Platinų, Auksinių 
Daiktų, Gold Mountings, Daimantinių Vedybi
nių Žiedų, Moteriškų ir Vyriškų Auksinių Žiedų, 

Ir Auksinių Daikfų Visokių Rūšių.

KAS RADOTE?
Gegužes 23 d., kai Brooklyno Ai

do Choras ir lošėjai dalyvavo “Pono 
Amerikono" vaidinime Great Neck, 
N. Y., buvau pasidėjęs portfolio (su 
muzika) už scenos. Gal kas nors 
per klaidą pasiėmė.'Prašau grąžinti 
atgal, nes muzika man labai reika
linga. George Kazakevičius, 427 Lo
rimer St., Brooklyn, N. Y. (128-130)

GYDYTOJAS

S. S. Lockett, M. D
223 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.
1—2 dienom 
6—8 vakarais

Ir Pagal Pasitarimais. '
Telefonas EVergreen 4-0203

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 SO. 4th ST.,
Cor. Howes St.

Brooklyn, N. Y.

DUOKITE IŠEGZAMINUOTI SAVO AKIS IR 
“SUŽINOKITE TIESĄ APIE SA^O AKIS”

Jerome Hurwitz
OPTOMETRISTAS

Mes patys ištekiname stiklus, pritaikom jūsų regėjimui.
830 BROADWAY BROOKLYN, N. Y.

EV. 8-2123
Atdara kas vakarą iki 8-tos — Penktadieniais uždara

6 pusi.—Laisve (Liberty, Lit h. Daily)— Tree., Birželio 2, 1948
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NewWko^M0zfo2lnloi Paskuba Užmušė Dar 
2 Doką Darbininkus Išvyksta į Washington^

Lokalas 65-tas Gal. 
Skelbs Streiką

CIO Wholesale and Ware
house Unijos Lokalo 65-to de
legatai savo susirinkime, Ho
tel St. George, Brooklyne, nu
tarė Įspėti samdytojus, kad 
rugpjūčio 22-rą jie skelbs ge
neral) streiką, jeigu pirm to 
nebus < išpildyti jų reikalavi
mai.

Streikas paliestų apie 10,- 
000 iš 16,000 lokalo narių. 
Reikalauja pakelti . algas iki 
$8 per savaitę ir pagerinto 
sveikatos plano.

Policijos Atletiška Lyga ge
gužės 29-tą suruošė pirma 
ekskursiją laivu Brooklyno 
vaikams, 
gauna kelionę Hudsonu 

Mountain Parko ir 
Pirmoji ekskursija 
Brooklyno vaikams.

Bear 
gal. 
teko

suruošė 
laivu

Apie 2,700 vaikų 
i'ki 
atV 

ati-

Frances Valentis, žinomojo 
scenos menininko Jono Valen- 
čio motina, serga. Jinai ran
dasi Brooklyn Hospital. Tai 

* dėl to jų dviejų nematėme ir 
buvusiuose šventiškuose są
skrydžiuose.

Linkime draugei 
greitai pasveikti.

Sutrukdė Šventinius 
Keleivius

Ką tik išėjęs iš Pennsylva
nia stoties speciališkai šven
tėmis dadėtas traukinys, du 
jo vagonai iš buvusių 8-nių, 
nušoko nuo relių. Niekas ne
sužeistas, kadangi traukinys 
dar nebuvo Įsibėgėjęs. Liku
sius ant relių vagonus par-? 
stūmė atgal į stotį ir kelei
vius persodino Į kitus trauki
nius. Traukiniai suvėlavo po 
keliolika minutų iki 1 valan
dos.

gegužės mėnuo 
Yorke buvo lietingiau- 

15-ka dienų buvo lietin- 
Vandens, nukrito 9.10

Girdėsim Dr. Baltrušaitienės 
Prelekciją Šį Ketvirtadienį
Daktarė Johanna T. Baltru-1 

šaitienė, atvykusi Į Lietuvių 
Kultūrinio Centro pramogas 
praėjusį šeštadienį ir sekma
dienį, mūsų" moterų prašoma, 
sutiko pasilikti Brooklyne ke
lioms dienoms. Pasinaudoda
mos ta proga, brooklynietės 
rengia su daktare pasimatyti, 
jos prelekcijų išgirsti vakarą.

Dr. Baltrušaitienės prelekci- 
jos Įvyks ši ketvirtadienį, bir
želio (June) 3-čios vakarą, 
Liberty Auditorijoje, 110-06 
Atlantic Avė., kampas 1l()th , 
St., Richmond Hill, N. Y. Pra-'

ši bene bus pirmoji proga 
brooklyniečiams išgirsti dak
tarės Baltrušaitienės prelekci
ją bėgiu poros desėtkų metų. 
Ją arčiau pažinome tik iš 
trumpučių pasimatymų bei jos 
pasakytų kalbų tūluose suva
žiavimuose ir iš jos raštų 
dienraštyje Laisvėje. Šio ket
virtadienio vakarą išgirsime 
jos prelekciją. O po prelek- 
cijos gal rasite valandžiuke

Trečiadienį Centre Bus 
Bowling Vakaras

paspausti jai ranką ir palinkė
ti dar ilgų ir nuodarbių metų.

Kviečiame visus išgirsti 
prelekciją pirmosios New Yor
ke, o gal visoje Amerikoje gi
musios lietuvaitės, pirmosios 
lietuvaitės daktarės Ameriko
je, turinčios didi turtą žinių, 
sukauptų 75 metais jos darbš
taus visuomeniško gyvenimo.

šį trečiadienį, birželio 2-rą, 
kaip ir kas trečiadienį, Įvyks 
jaunimo bowling vakaras Li
berty Auditorijos bowling 
alleys, 110-06 ' Atlantic Ave., 
Richmond Hill.

Į šiuos vakarus taipgi kvie
čiamas, juose dalyvauja ir se
nimas pažaisti bowlingu. Ir 
yra gera proga pasižiūrėti, 
kaip korektiškai žaisti. Mat, 
senimui, didžiumai, tas spor
tas dar naujanybė, o jauni
mas jau ekspertai.

Į centrą galima atvykti tie
siai iš darbo, be vakarienės, 
nes centro gaspadinė d. Glo- 
bičienė kas vakaras pagamina 
gerą vakarienę, vidutiniško
mis restaurano kainomis.

Įėjimas pasižiūrėti bowlin
go nieko nekainuoja, užsimo
ka už vietą tik norintieji 
žaisti. Namo Komisija.

Turėdami Taft-Hartley įsta
tymą, laukdami M u nd t Įstaty
mo prieš darbininkus ir liau
dį bendrai, miesto pajūriuose 
dokų savininkai vis daugiau 
spaudžia darbininkus skubėti. 
O kad ta paskuba sutriuškina 
darbininkus mirtin arba suža
loja visam amžiui, bosai savo 
spaudoje trumpai atžymi: 
“atsitiko nelaimė.”

Lietuvių Kultūrinis Centras 
Turėjo Daug Svečių

švenčių proga Lietuvių Kul
tūrinis Centras turėjo per du 
vakaru (šeštadiejiį ir sekma
dienį) šokius dalinojo atidary
mo iškilmėms. Turėjo ir daug 
svečių. Tūli iš jų, negavę 
dienraščio Laisvės tų numerių, 
kuriuose namo komisijos jau 
buvo pranešta apie atidėjimą 
koncerto, atvažiavo tikėda
miesi koncerto. Kiti jau ži
nojo, kad koncerto nebus, ta
čiau pasinaudodami švenčių 
atostoga norėjo centrą pama
tyti. Treti atvažiavo čia bu
vusių susirinkimų dėlei (Ną- 
cionalio Wallace for Presi
dent Komiteto, taipgi LLD 
Moterų Komiteto), o užbaigę, 
irgi nuvyko pamatyti centrą ir 
dalyvavo brooklyniečių pasi
tarime centro reikalais.

Atsilankę svečiai, o taip pat 
ir brooklynie.čiai

New 
sis, 
gos. 
colių. Normališkai nuginta namo šėru.
3.24 coliai. j Išgirdus namo

įjos talkininkų 
apie namo stovį, 
lis paklausimų, 
barė, kam atidarymas 
paskelbtas ir biznis pradėtas, 
jeigu ne viskas dar užbaigta. 
Išsiaiškinta, kad centrui yra 
reikalas ir naudinga veikti 
esamose ribose nelaukiant pa
skutinių reikalų užbaigos.

Viltingai nuteikusią kalbą

Liepos 1-mą, kada pakelia
mas subway fėras, nemoka
mas persėdimas nuo vienos li
nijos ant kitos bus galimas 
Brooklyne prie Cdurt St. ir 
East New Yorke. Kitur po 
miestą bus 12 nemokamo per
sėdimo punktų, bet ne visi bū
sią 'gatavi iki liepos mėne
sio.

— SEKMADIENĮ —

Birželio 6. June, 1948
Lietuvių Liberty Parke

340 Mitchell Ave., Linden, N. J*.
Pradžia 1-mą vai. dieną

Bus labai maloni ir puiki dainų programa. 
Dainuos didysis AIDO CHORAS, iš .Brooklyno, 
vadovaujamas Geo. Kazakevičiaus, ir didysis 
SIETYNO CHORAS, iš Newarko, vadovauja
mas Walter Žuko. Taipgi bus ir žingeidžios šių 
dienų reikalais prakalbos.

Gera, žavėjanti orkestrą gros populiarius-^so- 
kius iki sutemos. '

Gerų valgių ir gėrimo bus iki soties.
Įžanga 50c (su taksais)

KELRODIS: Automobiliais iš Brooklyno Highway 1 j Lin
den, N. J., iki Woods Ave., po dešinei ir jo važiuoti iki Simson 
Avė., ir po kairei vieną bloką iki Mitchell Ave. Iš Elizabetho 
ar Newarko bus n 44 iki Woods Ave., ir paeiti apie 3 blokus 
iki Simson Avė., kur bus po kairei ir Mitchell Avenue.

Traukiniais nuo Penn. stoties iš New York, 7th Ave. & 33rd 
St., galima važiuoti sekamomis valandomis: 11:40, 1:05, 2:10, 
3:35, 4:08; 4:50.

pasakė pittsburghietis Jonas 
K. Mažukna, ilgametis biznie
rius ir veikėjas lietuvių judėji
me, turėjęs daug reikalų su 
tos rūšies namais ir jų vedi
mu. Jisai sako, kad pirkinys 
nepaprastai geras. “’ 
so maiųos,” sako jis. 
dabar nepasistatytumėt 
lis kartus tokią sumą, 
mokėjote už šį namą.

Daktarė Johanna T. Baltru
šaitienė, kita pittsburghietė 
viešnia ir namo dalininkė taip
gi pasakė įdomią kalbą.

Iš daktarės, beje, daugiau 
ko girdėsime šį ketvirtadienį, 
Liberty Auditorijoje, kur jinai 
pateiks mums prelekciją.

Pittsburghiečiai, regis, buvo 
iš toliausia atvykusi grupė. Su 
Mažukna buvo atvykę jo žmo
na Marijona ir sūnus Jonas, 
jaunas veteranas, taipgi Ma
rijona Zdankienė. Su dakta
re Baltrušaitiene atvyko jos 
anūkė, liekna, kaip liepa, 
jaunuolė Julia Magomhn. '

Buvo ir daugiau svečių. 
Apie juos gal teks prisiminti 
paskirai.

Po trumpo pasitarimo vieni 
praleido vakarą smagiuose šo
kiuose prie Jurgio Kazakevi
čiaus orkestro, kiti prie 
“bowling,” da? kiti pasivaišin
dami centro gaspadinės d. 
Globičienes paruoštomis vaišė
mis. «

Pirmadienį šokių nebuvo, ta
čiau prievakariais buvo susi
rinkusi nemaža grupė svečių Į 
“bowling” ir pasivaišinti.

Namo komisija prašė pa
reikšti jos padėką visiems 
centrą parėmusiems,- o taip 
pat ir jį atlankiusiems. Rep.

Fred Billingsley, savinin
kas šaunios aludės, buvęs prie 
durų susitiktas kišeniuje gręs- 
mingai laikančio ranką vyriš
kio, nulydėtas prie saugiosios 
šėpos ir Įsakytas atiduoti pini
gus. Taip ir padaręs.

Mrs. Anna Philipse iš Stam
ford, Conn., dovanojo du nau
jutėlius labai brangius puo
dus virtuvei.

Antanina Mačiutienė, brook- 
lynietė, dovanojo stalavų 
Įrankių ir staltiesę.

Namo komisija dėkinga 
dovanas.

Jonas į kapus, Jokūbas jo 
vieton dar aršiau skubėti iki 
kitos “nelaimės.” Tik gerai 
susiorganizavusi unija, pačių 
darbininkų, o ne bosams agen
tu valdoma darbininkus nuo 
nelaimių ir pražūties apsau
gos.

Tokios išvados ^priėjo an
gliuko darbininkų dienraščio 
Daily Worker rašytojas Jos
eph North po apsilankymo 
pas Vincent Ambrosino, su
triuškintą iš paskubos paei
nančioje nelaimėje Brooklyno 
uoste. t

Ambrosino vos gyvas guli 
St. Peter’s ligoninėje, o jo ge
riausi du draugai, kitas Vin
cent Ambrosino, giminaitis, ir 
Vincent La Vadera, jau pa
laidoti/.

Iš didžiojo New Yorko va
žiuos tūkstančiai delegatų i 
Washingtona protestuoti prieš 
Mundt bilių.

Du specialiai traukiniai iš
eis 6:45 vai. trečiadienio ry
tą, birželio 2-rą. Kadangi 
tūkstančiai svieto turės Į juos 
sueiti, delegacijos mobilizuo- 
tojai prašo delegatus susirink
ti 6 :30.

Nuvažiavę Į Washingtona 
delegatai susirinks Į Baptist 
Church,

ko (round trip) specialiu trau
kiniu $8. Delegato registra
cija $1.

Miglos praėjusį ketvirtadie
ni suvėlavo didlaivius nuo 
Įplaukimo Į New Yorko uos
tą po 4 iki 12 valandų. Su- 
1/ūkdė 154 naminius lėktuvus 
ir 12 išskridimų užrubežiuos- 
na.

r

Lietingas, Tamsus ir 
Šaltas Pavasaris

Toji tamsa ir drėgmė 
šiemet nebuvo Įsivaizduota. 
Oro biuras sako, kad bėgiu 
pastarųjų dviejų mėnesių 
mes praradome virš šimtą va
landų saulės. O lietingumu 
šis pavasaris ' yra šlapiausis 
nuo 1908 metų..

Nuo sausio 1-mos New Yor
ke sniego arba lietaus iškri
to 21.21 coliai, 3.87 virš nor
malaus kiekio. Vien tik ge
gužės mėnesį, iki 30-tos pri
lijo 6.80 colių, 3.96 daugiau 
virš normalaus kiekio tam mė
nesiui.

Panašiai, o gal ir blogiau 
buvo ir užmiestyje. Daugely
je vietų farmeriai skundžiasi, 
kad jie dar. negali pradėti 
dirbti žemės, o didžiuma aug
menų šiuo laikotarpiu' metų 
turėtų būti ne tik pasėti, bet 
ir sužaliavę.

Saulės spinduliai mieruoja- 
mi rokuojant-po 12 valandį 
į parą. Tačiau labai mažai 
būna dienų, kad saulė nebūtų 
debesies ar miglų uždengta 
bent dalį laiko. Tad bendrai 
imant visą mėnesį normališkai 
saulės spindulių New Yorke 
tenka balandžio mėnesį 61%, 
gegužės mėnesį 62 nuošimčiai. 
Gi šiemet balandį buvo tik 48, 
o gegužės mėnesį 49 nuoš.

Parėkavus tuos nuošimčius 
valandomis, balandžio mėnesį 
saulės praradome 52 valandas, 
gegužės irgi apie tiek pat.

Neišmetinėkite jeronimams 
ir tūliems kitiems žolynams, 
kad pavėlavo pražydėti arba 
stiebus .išsiaugino šleivomis 
“kojytėmis.” Jie protestuoja 
dėl stokos saulės.

Rašytojas buvo nuėjęs ir Į 
La Vaderos butą. Jo draugas, 
kambario dalininkas, parodė 
į apšepusią skrynią, kurioje 
talpinosi visa La • Vaderos 
manta po 22 metų darbo ant 
dokų. Jis vis laukęs progos 
užsidirbti ‘pakankamai pinigų 
ir laimingai gyventi su žmona 
ir vaikais sugrįžus* į Naples. 
Bet tos 
sibaigė 
menai 
galvos.

Ambrosino šeimą rado gy
venančią ne geresnėse sąlygo
se.

Nuo 1928 metų pajūriuose 
ant dokų užmušta ar sužeista 
pusė miliono vyrų, nurodo ra
šytojas.

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Viena
Office and Professional Work
ers Unija siunčia du tūkstan
čius delegatų. Siunčia kitos 
unijos ir masines delegacijas. 
Siunčia ir lietuvių organizaci
jos. šimtai delegatų keliaus 
mašinomis. Didžiuma—trau
kiniais.

Vietą specialiuose trauki
niuose reikia užsisakyti Com
mittee for Democratic Rights, 
23 'W. 26th St., New Yorke. 
Tikietų gavimą galima atlik
ti ir telefonu: MUrray Hill 
4-57,61. Tikietas iš New Yor-

Valandos:

JŪSŲ BUITIS
1 yra

Dailiu Moteriškų ir Vyrišky 
Laikrodžių Didelis Pasirinkimas




