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riu tapo nudėtas senas politi

Jis buvo 
dešiniųjų. Tik 

klausimu jis nesutiko su 
ginklais pastatytu pie- 
Korėjos prezi d e n t u
Jis pasipriešino su-

kierius Kim Koo. 
dešinysis 
vienu 
musu 
tinęs 
Rhee.
skaldymui Korėjos ir steigi
mui Amerikos ginklais pieti
nės Korėjos Respublikos.

To ir užteko. Atėjo i jo 
namus keturi karininkai, na
riai jo. paties partijos, drau
gai prezidento Rhee, ir nu
dėjo keturiomis kulkomis!

Pamatysite, mūsų komerci
nė spauda nešauks apie te
rorą Korėjoje, 
sybė nepasiųs 
dentui Rhee. 
kaip buvo.

Mūsų vyriau- 
protesto prezi- 
Viskas pasiliks

randasi religinėAmerikoje 
sekta kongregacionalistai. Jų 
bažnyčia turi apie tris mili
jonus parapijonų. Jie šiomis 
dienomis atlaikė miestelyj 
Wellesley, Mass.,-' konferenci
ją. Daug kalbėjo ir plačiai 
diskusavo apie komunizmą ir 
krikščionybės santykius su 
komunizmu.

Reikia pripažinti, kad tos 
bažnyčios dvasininkuose apsi
reiškė nemažai sveiko, blai
vaus proto. Tūli kalbėjo rim
tai ir išmintingai. Jie pripa
žino, kad su komunizmu rei
kės sugyventi vienam tam pa
čiam mūsų pasaulyje, ar kam 
patinka, ar nepatinka.

Dr. Vine net pasakė, kad 
“teisingai suprantamas, ko- 
munižmas gali būti arčiau 
krikščionybės, negu bile ko
kia kita politinė forma šian- 

. dien.” Jis pasmerkė tuos, 
kurie sako, kad karas su Ru-’ 
sija yra neišvengiamas ir kad 
prie jo reikia ruoštis arba ji 
pradėti.

Konferencijos kalbėtojai 
.pąsmerkė isterijos platinto- 
jus> Jie pasakė, kad bažny
čios pareiga, jeigu ji nori pa
tarnauti žmonėms, dirbti dėl 
pakėlimo visam pasaulyje 
žmonių ekonominės ir socia
linės gerovės lygio.

Jau dejuoja mūsų broliai 
farmeriai. Jie sako, kad jie 
šiemet pelnys 10 procentų 
mažiau, negu pernai. Jie sa
ko, kad žemės ūkio daiktų 
kainos yra nukritusios. Tai 
reiškia, kad farmeriai gauna 
už produktus 10 procentų 
mažiau, negu gaudavo per
nai.

Bet miestiečiai žinome, kad 
nei duona, nei daržovės, nei 
mėsa, nei pieniški daiktai ne
atpigo. Tai kur nueina tos su
mos, kurias mes sumokame už 
daiktus, o farmeriai jas mato 
tik tiek, kiek savo ausis?

Visas pelnas nueina maisto 
trustams ir taip vadinamiems 
“middle'menams,” kurie stovi 
tarpe miesto žmonių ir f ar
mėnų.

Viena gera draugė prisiun
tė man iš “The San Francis
co News” birželio 22 dienos 
ilgą iškarpą su didelėmis nuo
traukomis. Tose nuotraukose
parodoma vaizdas gyvenimo* 
dviejų 'šeimų, kurios turi 22 
nariu ir tik vieną dviejų 
kambarių butą! Liūdna ir 
baisu žiūrėti j tuos vaikučius, 
1 jų gyvenimo aplinką.

Koks ten gyvenimas! Am
žinas, baisus skuirdas. Nesi
nori tikėti, jog taip dedasi, 
jog taip gali dėtis šioje gra
žioje, turtingoje, demokratiš
koje šalyje.

. Galvijai daug daugiau pa
gerbiami, geriau, sveikiau, 
Švelniau užlaikomi negu bied- 

(Tąsa 5-tam pusk),

Slepia Save 
Bedarbių Skaičių 
Nuo Pasaulio Akiu

I VĖLIAUSIOS ŽINIOS
ŠANGHAI, Kinija. — Keli amerikiniai Kinijos tau

tininkų bombanešiai mėtė bombas į darbininkų gyve
namą Šanghajaus miesto dalį; užmušė bei sužeidė apie 
500 žmonių.

Washingtono Atstovas Tarptautinėje Darbo Konferencijoje 
Vadina Amerikos Bedarbius Tik “Laukiančiais Darbo”

GENEVA, Šveic. — Čia 
eina Tarptautinės Darbo 
Organizacijos susirinkimas. 
Unijų atstovai iš įvairių 
vakarinių kraštų susirūpi
nę, kad Jungtinėse Valsti
jose taip didėja nedarbo 
krizė. Rūpesnį pareiškė 
ypač delegatai * iš vakarų 
Europos šalių, kurias re
mia amerikinis Marshallo 
planas prieš komunizmą.

Amerikos darbo sekreto
riaus (ministro) pavaduo-

tojas Michael J. Galvin’as 
juos ramino; mėgino pa
slėpti, kad bedarbių skai
čius Jungtinėse Valstijose 
siekia jau 5 millonus.

Gaivinas sakė, kad tai ne 
bedarbiai, bet darbox lau
kiantieji. Jis pasakojo, kad 
jokios nedarbo krizės nesą, 
ir pasitaikę tik taip, kad 
Amerikos pramonė “trupu
tį nepaspėja sugerti” karo 
veteranus ir baigusius mo
kyklas jaunuolius...

Gilbert Green Sumuša FBI Šnipy Melus 
Prieš Komunisty Partijos Mokyklas

NEW YORK. — Illino
jaus Komunistų Partijos 
pirmininkas Gilbert Green 
teisme įrodė dokumentais, 
kaip FBI šnipukai “liudy
tojai” apmelavo Komunistų 
Partijos mokyklas.

Valdžios prokuroras-kal- 
tintojas McGohey, imda
mas melus už gryną pinigą, 
pasakojo, būk tose mokyk
lose dėstoma, kad reikią 
nuverst Amerikos valdžią 
jėga ir prievarta. Jis tvir
tino, kad tos mokyklos, gir
di, tik dėl svieto akių pri
simena apie darbininkų rei-

kalus, pilietines teises ir kt.
Green’as parode džiūrei 

spausdintas tų mokyklų 
programas, knygas ir rank- 
vedžius, kurie visai nekalba 
apie Amerikos valdžios nu
griovimą prievartos veiks
mais, net kritikuoja tokių 
žygių skelbėjus.

Green’as taipgi nurodė, 
jog Amerikos komunistai 
patys daro, ką tose mokyk
lose dėsto, būtent,, uoliai 
kovoja už darbo unijų tei
ses, už pilietinę žmonių ly
gybę ir bendrai už darbo 
žmonių reikalus.

Šneka apie, “Įsiveržimą”

SEOUL, Korėja. — De
šinioji pietinės Korėjos pu
sės valdžia paskleidė šne
kas, būk iš šiaurinės Korė
jos “įsiveržę ginkluoti vy
rai” į Ongjin salą, priklau
sančią pietinei Korėjai. 
Įvykę smarkių mūšių toje 
saloje.

(Fašistuojanti pietinės 
Korėjos valdžia vadina “įsi
veržėliais” vietinius parti
zanus - sukilėlius prieš ją.)

Teigiama, kad Amerika 
atšaukia visą savo armiją 
iš pietinės Korėjos.

Sovietai jau pusė metų 
kai ištraukė savo kariuo
menę iš šiaurinės Korėjos, 
kur įsisteigė Liaudies 
publikos valdžia.

Belgijos Klerikalai
Grąžinsią Karalių

Res-

Atmetama Kinijos 
Tautininkų Blokada

WASHINGTON. — Ame- 
rikos valdžia atsisakė pri
pažinti Kinijos tautininkų 
paskelbtą blokadą prieš ki
nų liaudininkų užimtus uo
stus. Amerika nurodo tarp
tautinius įstatymus, kurie 
sako, kol nėra priešas sėk
mingai užblokuotas, tol ir 
nepripažįstama blokada. 
Vadinasi, Kinijos tautinin: 
kų valdžia negali iš tikrųjų 
užblokuot kinų komunistų - 
liaudininkų uostų.

Teigiama, kad ir Anglija 
atmes tautininkų blokadą.

Tautininkai oro (bombo
mis sužalojo vieną prekinį 
anglų laivą ties Šanghajaus 
uostu.

BRUSSELS, Belgija. — 
Socialė Krikščionių (katali
kų - klerikalų) Partija lai
mėjo Belgijos seimo rinki
mus praeitą sekmadienį ir 
žada sugrąžint sostan pa
bėgėlį karalių Leopoldą III. 
Jis karo metu greitai pasi
davė Hitleriui ir prisiglau
dė pas nacius.

Karaliaus pavaduotojas 
pakvietė klerikalą Pauliu 
van Zeelandą sudaryti nau
ją ministrų kabinetą vieton 
P. H. Spaako socialistų-ka- 
talikų sudėtinio kabineto.

United Press praneša, 
jog senatan išrinkta dau
giau klerikalų, negu visų 
kitų partijų kandidatų, su
dėjus juos krūvon. Seimo 
atstovų rūman pervaryta 
tiek klerikalų, kad jiems 
tiktai dviejų , žmonių sto- 
kuoją iki daugumo prieš vi
sas kitas partijas sykiu.

Klerikalai gavo virš 43 
nuošimčių balsų, socialistai 
apie 30 nuošimčių, liberalai 
15 nuoš. ir pusę,' komunis
tai apie 8 nuošimčius.

Atstovų rūme bus 12 ko
munistų, o senate 5.

LIBERALŲ LAIMeJIMAS 
KANADOJE

OTTAWA. — Kanados 
seimo rinkimuose premjero 
St. Laurento Liberalų Par
tija laimėjo 191-ną vietą. 
“Progresyvių” konservatų 
išrinkta 41, o Kooperaty- 
vės Federacijos kandidatų 
12.

SPRINGFIELD, 111. — Illinojaus seimelio atstovų 
rūmas atmetė republikono Geo. Brydia pasiūlymą, kad 
visi valstijos samdiniai ir valstijinių pinigų gavėjai 
prisiektų “ištikimybę.” Pasiūlymas reikalavo prisiekti, 
kad jie ne komunistai ir neremia jokių “raudonųjų.”

PR AG A. — čechoslovakų teismo sprendimu, tapo 
sušaudytas vadas slaptos šaikos, kuri, pagal anglų- 
amerikonų įsakymus, ardė Čechoslovąkijos geležinke
lius, bandė sprogdinti fabrikus ir darė kitus sabotažo 
žygius. Ta šaika užmušė vieną žymų komunistą ir ban
dė nužudyti apsigynimo ministrą Svobodą.

WASHINGTON. — Republikonas Hawaju delegatas 
Farrington įnešė Kongresui bilių, reikalaujantį slopint 
streikus Hawaii ir Puerto Rico salose ir Alaskoj.

Jau trečias mėnuo kai streikuoja Hawaju laivakro- 
viai, CIO unijistai.

WASHINGTON. — Prez. Trumanas pasirašė Kon
greso priimtą bilių, reikalaujantį Šveicarijai 16 milio- 
nų doleriu atlyginimo už nuostolius, kuriuos Ameri
kos lėktuvai karo metu padarė, bombarduodami Švei
cariją bei nukrisdami į ją. Šveicarija nedalyvavo tame 
kare.

WASHINGTON. — Nacionalė Advokatų Gildija ra
gino valdžią ištirti “skandališką” FBI slaptosios poli
cijos veiklą. Prez. Trumanas atsisakė FBI agentus ty
rinėti. • !'

CINCINNATI, Ohio. — Mirė George Carroll, 111 
metų negras, Civilinio karo veteranas, gimęs kaip ver
gas.

ALBANY, N. Y. — Per savaitę dar 62,820 bedarbių 
New Yorko valstijoj pareikalavo nedarbo pensijų. Vi
so tokiom pensijom užsirašė jau 569,433 bedarbiai šio
je valstijoje.

NEW DELHI, Indija. — Pranešama, kad Indijos 
valdžia perėmė i savo rankas apie $200,000,000 vertės 
kunigaikščių palocių, perlų, deimantų, automobilių ir 
kitų turtų.

Bet tiems kunigaikščiams, buvusiems Indijos pro
vincijų valdovams, dar lieka $130,000,000 panašių tur
tų, neskaitant šimtų milionų dolerių pinigų.

SEOUL, Korėja. — Tūkstančiai žmonių dalyvavo 
laidotuvėse tautinio korėjiečių vado Kimo Koo, kurį 
pietinės Korėjos valdžios oficierius nušovė praeitą 
sekmadienį. Kim smerkė valdžią už pietinės Korėjos 
pajungimą Amerikai.

WASHINGTON. — Federalis teisėjas Alexander 
Holtzoff atmetė skundą 26 pašto tarnautojų iš Plain- 
fieldo, N. J., kurie buvo pašalinti iš tarnybos kaip nu
žiūrimi komunistai ar komunistų pritarėjai.

Teisėjas užgyrė pavarymus tokių valdiniu tarnauto
jų, kuriuos trumaniški kvotėjai atranda “neištikimais.”

WASHINGTON. — Valdinė Atomų Jėgos Komisija 
pranešė, jog atominių bombų medžiaga uranium 235 
dabar pagaminama pusiau pigiau, negu 1947 metais.

BOSTON. — Massachusetts seimelio atstovų rūmas 
užgyrė Amerikonų Legiono pasiūlymą pašalinti iš val
dinių darbų bei tarnybų komunistus ir kitus nužiūri
mus “raudonuosius.”

Pažangiosios organizacijos daro spaudimą valstijos 
senatui, kad atmestų tą ragangaudžių bilių.

VHITE SULPHUR SPRINGS, W. Va. — Minkštų
jų angliakasyklų savininkai vienbalsiai atmetė Mainie- 
rių Unijos pirmininko John’o L. Lewis’o pasiūlymą, 
kad angliakasiai dirbtu tiktai po 3 dienas per savaitę, 
iki bus pasirašyta nauja sutartis su unija. Senoji su
tartis baigiasi šį ketvirtadienį.

WASHINGTON. — Trumaniški politikai kritikuoja 
Švediją už tai, kad ji pardavinėja Sovietams elektri
nius motorus ir kitus techninius įrengimus.

DETROIT. — Apvienvtosios Automobilių Darbininku 
Unijos vadovybė sako, jinai greitu laiku imsis tyrinėti 
lokalo 669 vadų darbelius. Lokalas 669 yra Patersone ir 
jo viršininkai, sakoma, atlikę labai žalingų darbų.

Senatoriai Užgyrė 
Tafto Pasiūlymus 
Streikam Laužyti
Įgalina Prezidentą Užimti Pramones, Kuriom Streikas 
Gręsia, ir Naudot Teismų Drausmes prieš Streikierius

WASHINGTON. — Se- 
natas 50 balsų prieš 40 už
gyrė republikono senato
riaus Tafto sumanymą, 
duodantį prezidentui galią 
perimti į valdžios žinybą 
svarbiąsias pramones, ku
rioms streikas gręsia, ir 
naudoti teismų indžionkši- 
nus - drausmes prieš strei
kierius.

Už tą sumanymą balsavo 
33 republikonai ir 17 demo
kratų. Išvien su republiko-

Alabama Uždraudė 
Kukluksam Maskas

MONTGOMERY, Ala. — 
Alabamos valstijos seimelis 
išleido įstatymą, uždraus
damas kukluksams (savo
tiškiems fašistams) slėpti 
veidus kaukėmis - masko- 
mis gatvėse ar kitur viešo
se vietose. Seimelio nutari
mą jau pasirašė gubernato
rius James E. Folsom.

Maskų dėvėtojai galės 
būti baudžiami iki 1 metų 
kalėjimo ir $500.

Hiss Atsilaiko prieš 
Prokuroro Šturmus

NEW YORK. — VaJ- 
džios prokuroras Thomas 
Murphy federaliame teisme 
mėgino supainioti Algerį 
Hissą, buvusį valstybės 
departmento pareigūną. 
Bet Hiss tinkamai atsakė į 
šturmingus kvotimus iš 
Murphy’o pusės.

Hiss teisiamas pagal nu- 
simelavusio šnipo Whitta- 
kerio Chamberso “sviečiji- 
mus,” būk Hiss nešęs W. 
Chambersui a m e r ikinius 
valdžios sekretus, kuriuos 
Chambers p e r d a v inėjęs 
“Sovietų” agentui, ir kad 
Chambers sueidavęs Hissą 
1938 metais.

Pirmesniame grand džiū- 
rėš tardyme Hiss po prie
saika pareiškė, jog niekuo
met nešnipavo, o po 1937 
m. sausio 1 d. jau niekad 
asmeniniai nesuėjo Cham
berso. Dėl tų užsigynimų ir 
sudaryta byla prieš Hissą.

Prokuroras - kaltintojas 
bandė suklampyt Hissą tuo- 
mi, kad Hiss davęs Cham
bersui seną automobilį po 
to, kada sako jau buvęs su
traukęs ryšius su Chąmber- 
su.

Hisso žmona, liudydama 
antradienį ‘ ir trečiadienį, 
taipgi parodė Chamberso ir 
kitų, FBI šnipų melus.

ATHENAI. Graikija. — 
Karaliaus paskirtas prem
jeru monarcho - fašistas 
Tsaldaris vis dar nepajėgia 
sudaryti naujo ministrų ka
bineto.

ORAS. — Giedra ir vešu.

nais ėjo ir toki trumaniški 
demokratai, kaip senatoriai 
Connally, Tydings,. O’Con
nor, Frear ir Chapman.

Taftas tikisi, kad Sena
tas užgirs ir 28 kitus jo 
p e r š a m us “pataisymus” 
darbiniam Trumano biliui.-

Prez. Trumanas pradi
niai siūlė panaikinti prieš- 
unijinį Tafto - Hartley’o 
įstatymą ir sugrąžinti uni
jinį Wagnerio įstatymą su 
tūlais neva pagerinimais. ’ * •

Trumaniško demokrato 
sen. Elberto Thomaso įneš
tas bilius nereikalauja teis
minių indžionkšinų prieš 
streikus. Bet Thomas ir de
mokratų senatorių daugu
mos vadas. Scott Lucas aiš
kino, kad prezidentas jau ir 
taip turi teisę užimti už- 
streikuotas pramones, svar
bias visuomenės gerovei ir 
sveikatai.

Lucas ir Thomas tvirti
no, jog prezidentas galėtų 
varto t ir teismo indžionkši- 
ną, jeigu darbininkai strei
kuotų po tų pramonių per
ėmimo į valdžios rankas.

Dar nežinia, ar Kongreso 
Atstovų Rūmas užgirs in- 
džionkšinus ir kitus tafti- 
nius pataisymus.

Valdiniai demokratai pa
tys perėmė iš Tafto - Hart
ley’o dabartinio įstatymo 
kelis punktus: kad unijų 
vadai prisiektų prieš komu
nistus, kad samdytojams 
būtų duota teisė kurstyti 
prieš unijas ir t.t.

Atmetė Išgautas Kankini
mais Negru “Išpažintis”

WASHINGTON. — Auk- 
ščiausias Jungtinių Valsti
jų Teismas panaikino mir
ties bausmę trims negrams, 
nusmerktiems skirtingose 
valstijose, neva už tai, kad 
jie nužudę po vieną baltąjį. 
Nusmerkimai buvo parem
ti būk negrų “prisipažini
mais.”

Aukščiausias Teismas at
rado, kad tos “išpažintys” 
buvo išgautos kankinimais; 
todėl ir atmetė mirties nuo
sprendžius šiems negrams 
— Robertui A. Watsui, L. 
D. Harrisui ir Aaronui 
Turneriui.

Grūmojama Nužudyt 
Komunisty Advokatą

NEW YORK. — Karoli
na Gladstein’ienė, žmona 
komunistų advokato Ri
chardo Gladstein’o, gavo 
laiškus su grasinimais nu
žudyti jos vyrą, ją pačią ir 
vaikus, jeigu Gladstein’as 
vis dar gins komunistų va
dus teisme.

Gladstein’ienė kreipėsi į 
policijos departments pra
šydama apsaugot ją ir jos J 
šeimą. •
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Klaidingu Keliu
Kiekvieną nuoširdų lietuvį galėjo supurtyti praneši

mas iš Kanados, kad ten šiomis dienomis nusižudė vos 
tik 30 metų sulaukęs Bronius Eidukevičius. Pranešime 
sakoma: “Jis atvyko Kanadon W mėnesių atgal. Dirbo 
miškuose, paskui nikelio kompanijoje. Dvi savaitės at
gal buvo atleistas iš darbo.”

Klajojimas iš vietos į vietą, nedarbas, neviltis, despe
racija, mirtis!

Bet tai klaidingas kelias. Mes jau keliais atvejais esa
me kalbėję į naujuosius imigrantus. Persergėjome, kad 
nei Kanadoje, nei Jungtinėse Valstijose rojaus nesiran
da. Kol sveikata tarnauja ir kol darbą turi, dar, pusė 
bėdos. Bet kur pasidėsi, kai sveikatos neteksi, arba kai 
būsi išmestas iš darbo? O pirmiausia iš darbo bus išmes-; 
ti naujieji darbininkai.

Prie to reikia pasiruošti. Susipratęs darbininkas ne
puola desperacijon ir nesižudo. Eidukevičius, matyt, bu
vo fašistinės propagandos auka. Tos propagandos pa
veiktas jis pabėgo iš Lietuvos, tos propagandos jis buvo 
atvestas Kanadon, tos propagandos prisigėręs, jis tikė
josi čionai susirasti grąžų, užtikrintą, lengvą gyvenimą. 
Bet nesusirado.

Naujiesiems ateiviams reikia šviestis, stengtis supras
ti, iš kur tos visos i 
ninkišką spaudą, prie pirmos progos įstoti į darbo unijas.

Ar gali naujasis ateivis apsišviesti, skaitydamas Vie
nybę, Draugą, Naujienas, Ameriką arba Keleivį, kurie | 
temoka plūsti ir niekinti Tarybų Lietuvą, rusus ir ko
munistus? Negali. Kaip tik tos spaudos skaitytojai ir 
įpuola desperacijon.

Tik darbininkiška spauda, kaip Laisvė,Vilnis, Liaudies 
Balsas — klasiniai šviečia darbininkus, kelia jų kultūri
nį lygį, supažindina juos su tikrosiomis gyvenimo pro
blemomis.

BUVO SAKYTA TIESA
Kunigų Draugas sako, 

kad jis suradęs vieną pa
reiškimą, padarytą dar 
1940 metais Lietuvos žemės 
ūkio ministro Mickio. Ta
me pareiškime Mickis pasa
kė:

“Skleidžiami šlykščiausi 
gandai . . . kad valstiečiai 
bus prievarta suvaryti į koL 
chozus . . . Visokie bandy
mai versti valstiečius prieš 
jy valią burtis i kolchozus 
bus vertinami kaip kenks* 
mingi provokaciniai žygiai, 
nukreipkti prieš sovietų val
džios ir darbo žmonių inte
resus.“

Draugui labai nepatinka, 
kad Lietuvos ūkininkai or
ganizuojasi į kolektyvinius 
ūkius. Nepatinka todėl, kad 
kolektyviškai žemę apdirb
dami, ūkininkai galės leng
viau gyventi, turės daugiau 

1 laiko ir energijos kilti kul- 
I tūriškai, šviestis. O liaudies 
apšvietos gi klerikalai bijo. 
Jie nori, kad žmonės pasi
liktų tamsybėje. Tamsius 
žmones lengviau išnaudoti 
ir mulkinti. Ir kadangi 
Draugui nepatinka šis Lie-

tuvos valstiečių protingas 
žygis, tai jis šaukia, kad jie 
prievarta varomi į kolekty
vus.

Lietuvoje niekas never
čia valstiečius dėtis į kolek
tyvus. Tai yra grynai sava- 
noriškas> laisvas sąjūdis. 
Tai yra pačių valstiečių pa
sirinkimas. Griežtai prisi- 
laikoma6to pareiškimo, kurį 
Mickis anais laikai padarė.

UŽSIČIAUPK BURNĄ IR 
TYLĖK

Naujienų redaktorius ad- 
vokatiškai ir, suprantama, 
veidmainingai tvirtina, kad 
Gil Green vienoje vietoje 
tikrai įžeidęs jo šviesybę 
teisėją Mediną. Girdi, 
Green pasakė: “Aš maniau, 
kad mums bus duota proga 
įrodyti savo reikalą/’ Gri
gaitis komentuoja:

Už šitą išsišokimą jisai ir 
buvo nubaustas.

Liudininkas ne tiktai pa
sielgė netvarkingai, šūkau
damas teisme ir darydamas 
pastabas, kurių niekas ne
prašė: bet jisai aiškiai įžei
dė teisėją. Pasakyti teisė
jui, kad jisai neduodąs pro-

gos teisiamiems “įrodyti sa
vo reikalą,“ reiškia mesti 
teisėjui šališkumo ir netei
singumo kaltinimą. Kur yra 
matyta, kad šitokie teisėjo 
užgauliojimai būtų teisme 
toleruojami ?

Betgi faktas yra, kad 
teisėjas Medina yra šališ
kas, vienpusiškas. Tai ma
tosi visam jo užsilaikyme, 
visam atsinešime linkui tei
siamųjų, jo viešuose pareiš
kimuose, 
siamiems 
kaltinimai 
Pagal mokytą Grigaitį, tei
siamasis viską turi panešti, 
kentėti, užsičiaupti ir tylė
ti !

Tas tik parodo, kad pas 
Grigaitį yra tik tiek teisin
gumo ir bešališkumo, kaip 
ir pas teisėją Mediną. La
bai galimas daiktas, kad jei
gu Grigaitis sėdėtų Medina 
vietoje ir turėtų galią, tai 
komunistų vadams neleistų 
nė išsižioti: be jokių įrody
mų pasiųstų juos elektros 
kėdėn.

jo neleidime tei- 
įrodyti, kad tie 
yra nepagrįsti.

nelaimės kyla. Reikia skaityti darbi L. L. DRAUGIJOS NARIAMS
Centralinio Komiteto Pranešimas

Katalikai Didelėje Mažumoje
Vidutinis parapijonas įsivaizduoja, kad šis visas pa

saulis yra katalikiškas. Jam atrodo, kad popiežius yra 
dvasinė galva visu žmonių. Bet nuogi faktai byloja ką 
kitą. Iš 2,320,000,000 žmonių, katalikų bažnyčios pasekė
jų tėra 410,000,000. Tuo tarpu vien tik pagonų yra daug 
daugiau, negu katalikų: jų yra 560,000,000. Mahometonų 
tikėjimas turi 380,000,000 pasekėjų. Protestantų yra per 
230 milijonų. Bramistai turi 287,000,000.

Iš to. aišku, kokioje didelėje mažumoje yra katalikai. 
Vienok iš visų bažnyčių ir tikėjimų, katalikų dvasinin
kai yra reakcijoniškiausi. Kur jie įsigali, kaip Ispanijoje, 
Pietų Amerikoje, kitų tikėjimų žmonėms sunku. Katali
kų bažnyčios dvasininkai nepripažįsta jokios toleranci
jos.

Naujoji Kinija
Iš Kinijos praneša, kad ten neužilgo įvyks plati įvairių 

politinių partijų ir grupių konferencija. Toje konferen
cijoje bus sudaryta laikinoji Demokratinės Kinijos Res
publikos vyriausybė. Toji vyriausybė ieškos greito pri
pažinimo iš visos eilės šalių.

Paskutinėmis dienomis Kinijos Komunistų Partijos 
vadas Mao Tse-tung padarė apžvalgą tų problemų, ku
rios tebestovi prieš Kinijos žmones. Viena, Čiango klika 
tebėra nepribaigta ir dar reikės nemažai pakariauti iki 
jos pilno sunaikinimo. Bet Mao tiki, kad tas darbas bus 
sėkmingai baigtas greitoje ateityje. Antra, užsienio, im
perialistai lengvai neatsisakys intrigų pakenkti. išsilais- 

» vinusiai Kinijai. Jų suokalbius reikės atmušti. Trečia, 
plačiausiu mastu turi prasidėti krašto atstatymo darbai. 
Tie darbai yra milžiniški. Ketvirta, Kinijos naujosios 
vyriausybės ir žmonių troškimu bus užmegsti ir išvys
tyti draugiškiausius ryšius su kitais kraštais.

Mao pasakė: “Kinijos žmonės yra pasiryžę pradėti 
draugišką bendradarbiavimą su kitų kraštų žmonėmis, 
kad atsteigti ir išplėsti tarptautinius prekybos santy
kius, taip, jog būtų galima padėti gamybos išsiplėtoji- 
mui ir sukūrimui bujojančios ekonomijos.”

Kinijos žmonės yra pasiryžę: bet kaip su žmonėmis ki
tų kraštų? Ką jie pasakys, kai Kinijoje susidarys nauja 
liaudies vyriausybė ir kreipsis į kitus kraštus dėl pripa
žinimo ir ekonominio bendradarbiavimo? Pirmoje vie
toje, ką pasakys Amerikos žmonės?

Reakcijonieriai ir šiuo reikalu nesnaudžia: jie jau su
šilę darbuojasi. Aną dieną dvidešimt vieno senatoriaus 
pareikalavimas, kad mūsų vyriausybė nesuteiktų jokio 
pripažinimo išsilaisvinusiai Kinijai, parodo reakcijonie- 
rių tikslus. Parodo, kad jie mobilizuojasi ’kovai prieš vi
sus, kurie manys, kad su. laisva, pažahgia, demokratiška 
Kinija reikia Amerikai sugyventi draugiškai ir ekonomi
niai bendradarbiauti.

Taip pat turi, mūsų supratimu, ruoštis ir pažangioji 
visuomenė spaudimui ant Washington© iš kitos pusės. 
Amerikos liaudies interesai reikalauja kuo plačiausio 
bendradarbiavimo su Kinija.

Nė valandėlei nereikia išleisti iš galvos svarbą Kini
jos klausimo. Tai nėra tik vienos Kinijos klausimas. Tai 
yra klausimas viso pasaulio. Reikia, kad Amerika būtų 
viena iš pirmutinių pripažinti naująją Kiniją.

Narinės Duoklės
Birželio 21 dienos susirinkime plačiai kalbėjome mūsų 

Draugijos reikalais. Pasirodo kad, nepaisant agitacijos 
ir prašymo, dar vis turime nemažai narių, kurie už šiuos 
metus tebėra nepasimokėję savo narinių duoklių. Tuo 
tarpu Draugijos Konstitucija (Sk. “Mokesčiai,” paragr. 
7-tas) nurodo, kad duoklių mokėjimo laikas pasibaigia su 
liepos 1 diena. Tačiau Centralinis Komitetas turi teisę 
tokį mokėjimo laikotarpį prailginti. Taigi ir nutarėme tą 
laikotarpį prailginti iki spalių 3 d., tai yra, ištisais tri
mis mėnesiais.

Nuoširdžiausiai raginame visus narius, atsilikusius 
su duoklėmis, pasinaudoti šia proga ir duokles pasimo- 
kėti. Ir nelaukite paskutinės dienos. Tą savo mažą orga
nizacinę pareigą atlikite tuojau, dabar! Būkite nariais 
gerame stovyje.

Draugijos Jubiliejus ir Suvažiavimas
1950 metais Lietuvių Literatūros Draugijai sueis ly

giai trisdešimt penki metai. Tai bus svarbūs jubiliejiniai 
metai mūsų Draugijos gyvenime. Prie jų jau dabar pra
dėkime ruoštis ir apie juos galvoti. Komitetas numato 
šaukimą Draugijos suvažiavimo kada nors ateinančių 
metų vasarą, gal greta mūsų didžiosios broliškosios drau
gijos suvažiavimo. Prie progos, prašome kuopas ir na
rius šiuo reikalu spaudoje išsireikšti.

Draugijos' Finansai
Centralinis Komitetas labai susirūpinęs mūsų Draugi

jos finansine pądėtiįni. Finansinės paramos iš kuopų ir 
narių,, apart narinių duoklių, ateina nedaug, bent jau 
ne tiek, jog prie šių dienų nesvietiško brangumo pakaktų 
finansavimui Draugijos aparato ir knygų-žurnalo leidi
mo programos.

Todėl ruošiamės kada nors rudenį kreiptis į narius su 
keletu pasiūlymų,, kad tą padėtį pataisius. Nariai patys 
turėsite progą nubalsuoti. Jau dabar prašome visus apie 
tuos pasiūlymus pagalvoti. Pavyzdžiui, yra pasiūlymas, 
kad narinė duoklė būtų pakelta iki $2 (dabar mokama tik 
$1.50). Kitas pasiūlymas, kad duoklę palikti tą pačią, bet 
sulaikyti žurnalo Šviesos leidimą. Trečias pasiūlymas: 
palikti duoklę tą pačią ir leisti Šviesą, bet knygos neleis
ti reguliariškai kasmet, — knygą išleisti tik tada, kada 
Draugijos ižde atsiranda užtenkamai pinigų.

Nominacijos į Centralinį Komitetą
Jau išsiuntinėtas mūsų sekretoriaus atsikreipimas į 

kuopas ir narius dėl nominavimo narių į Centralinį Ko
mitetą. Kaip žinote, pagal mūsų Konstituciją, Komitetą 
renkame visuotinu narių balsavimu kas dveji metai. Šie
met turi įvykti rinkimai.

-Prašome kuopų valdybas sušaukti skaitlingus susirin
kimus ir nominuoti narius. Nominuojamieji nariai, pa
gal Konstituciją, privalo gyventi Brooklyno apylinkėje, 
kad važiavimas į Komiteto posėdžius į vieną pusę kaš
tuotų ne daugiau kaip $3.50. Tai turėkite mintyje.

Tikimės, jog visi nariai atkreipsite savo dėmesį į čio
nai pakeltus klausimus ir jais veiksite. Mūsų Draugija 
tvarkosi demokratiškai. Ji stipri ir veikli tik tiek, kiek 
jos nariai Draugijos reikalais rūpinasi ir veikia.

' LLD Centralinis Komitetas:
A. Bimba, pirmininkas,

. D. M. Šolomskas, sekretorius,
J. J. Kaškiaučius, iždininkas, 
S. Sasna, 
Eva Mizarienė,
V. Tauras, >

1 P. Bečys.

PROTINGAS UNIVERSI
TETO VEDĖJAS

Chicagos Vilnis rašo:
Chicagos Universiteto 

kancleris Robert Hutchins 
vėl prabilo prieš rąudonbau- 
biu keliamą isteriją. Sti
priai ir iškalbingai jis pliekė 
reakcinius tamsūnus ir bau
blius, kurie per visą plačią 
šalį medžioja eretikus, kri
tikuojančius dabartinį status 
(JUO.

Anot kanclerio Hutchinso, 
tų baublių ir ignorantų šū7 
kiai yra šie: “šalin su kri
tika 1 šalin su protestais! 
Šalin su nepriklausomos min
ties skelbimu.’“

Robert Hutchins labai tei
singai pabrėžia: “Mūsų ša
lies istorija ir tradicijos, pri- 
parodo, kad amerikinės sis
temos kvintesencija yra 
draugingumas kritikai, proT 
testams 
mntims. 
m o yra 
tis.“

Reakcininkai iš kailio ne
riasi, kad nuslopinus kriti
kos laisvę, nors ta kritika 
būtu švelniausia.

“Persekioti žmones nele
galiais metodais yra ne ką 
geriau, kaip rengti pogro
mus.“

širdis amerikoniz- 
nepriklausoma min-

Skaitytojų Balsai

Visiems patiko dien-' 
įvesta pirmame pus- • 
“Vėliausios žinios“ t 
Daugelis sako, kad '

MIAMI, FLORIDA
Man teko pasikalbėti su 

keliais dienraščio Laisvės 
skaitytojais. Klausiausi jų, 
kaip jiems patinka laikraščio 
turinys, 
raštyje 
1 apyje 
špalta.
tas seniai turėjo būti pada
ryta.

Tos žinios įvairios ir skai
tytojams nereikia knistis an
glų spaudoj, kad susiradus 
Įvairumo. Daugelis sakyda
vo, kad tokių žinių Laisvėje 
buvo stoka, 
kalinga, kad 
tų Laisvėje

Tai gerai. Rei- 
tokis skyrius bū- 
visados.

žurnale “Šviesoje“ No. 1 
pradėjo tilpti Kristinos Stane- 
s!ow straipsnis “Thomas 
Paine—Pasaulio Pilietis,“ No. 
2 pasibaigė. Atydžiai per
skaičiau tą straipsnį.

Jis labai tinkamas, teikia 
daug informacijų ir traukia 
skaityti. Dar gyvendamas 
Connecticut valstijoj su dau
geliu kalbėjau apie, tą straips
nį, kada jo pradžia tilpo pir
mame numeryje, ir visi “Švie
sos“ skaitytojai išreiškė pasi
tenkinimą. Jis lengvai para
šytas. Pageidaujama, kad K. 
Staneslow ir daugiau para
šytų į žurnalą.

Didieji karščiai nepakerta energijos Laisvės patrijo- 
tams darbuotis atžymėjimui savo dienraščio 30-ties me
tų jubiliejaus. Tuščiai nekalbėsime. Štai faktai, pasi
džiaukite:

Onutė, iš Detroit, Mich, surinko iš asmenų ir prisiuft- 
$30.00. Per ją aukojo šie asmenys:

B. Kirstukas, Cleveland, Ohio .... $2.00
J. ir M. Genaičiai, Detroit, Mich...................2.00
O. ir D. Demskiai, Detroit, Mich. . . . 1.00
Juozas Ulinskas, Detroit, Mich...................... 1.00
Domininkas Rye, Detroit, Mich................... 1.00
Adelė ir Jonas Klimavičiai .... 
Pranas Pranavičius...........................
Tony Bail..............................................

' Pranas Jočionis.....................................
Veronika Smalstis...........................
M. T. Masys.....................................
Charles Nausėda................................
Aneceta ir Jonas Zigmontai .... 
Ana Litvinienė .....................................
Juozas ir Rožė Savickai.......................
V. Daubaras........................... ....
R. Petrulienė.....................................
G. Balandis .........................................
Jonas Rudzevich.................. ....
J. Gorilienė . ..................................... ....
Petronėlė Jakštienė............................
Juozas Musteikis................................
Jonas Grūstas.....................................
Juozas Kimavičia, Grand Rapids, Mich. 
Jonas Setkauskas, Detroit, Mich. . .
P. Žilinskas, Detroit, Mich.....................
A. Buzas, Kanada................................
Liaukadė Jasilionis...........................
A. A. Adomaitis. ...........................   .
M. Makarui, Kanada...........................

Kitas gražus laiškelis atėjo nuo P. Paserpskio, iš Bal
timore, Md., su $22.64. Jisai surinko nuo sekamų asme? 
nu:

tė

. . 1.00 

. . 1.00
. 1.00
. 1.00 

. . 1.00 

. . 1.00 

. . 1.00 
. . 1.00 
. . 1.00 
. .1.00 
. . 1.00 
. . 1.00
. . 1.00 
. . 1.00 
. . 1.00 
. . 1.00 
. . 1.00 
. . 1.00
. . 50c 
. . 50c 
. .50c 
. . 50c 
. . 50c 
. . 50c 
. . 50c

. $2.00
. . 1.00
. . 1.00
. . 1.00
. . 1.00
. . 1.00

. .1.00
. . 1.00
. . 1.00
. . 1.00
. . 1.00
. . 1.00
. . 1.00
. . 1.00 :
. . 1.00 -
. . 1.00 , •
. . 1.00
. . 50c
. . 50c
. .50c

. . 50c
. . 50c
. . 25c

P. Šlajus, Chester, Pa. . . .
P. Sarupas, Chester, Pa. . .
A. Dapkus, Chester Pa. . . .
O. Žęmaitienė, Baltimore, Md

J. Kaį&par, Baltimore, Md. . . .
sbinis,; Baltimore, Md. . .
O.,Strausienė, Baltimore, Md. . .
V/Jekevičiūs, Baltimore, Md. .

A. Lopeta ..........................................
D. M. Leloniskis, Baltimore, Md. .
J. Dilny, Baltimore, Md.................
J. Bubnys, Baltimore, Md................
V. Lopetienė, Baltimore, Md. . . .
F. Rigckow,. Baltimore, Mad. . . .
S. Smith, Baltimore, Md. ....
D. Lamis, Baltimore, Md, ....
Deltuvienė, Baltimore, Md. . .

O. Lestopad, Baltimore, Md. . . .
V. Balčiūnas, Baltimore, Md. . . .
V. Jasaitis, Baltimore’, Md, . . .
S. Bartonienė, Baltimore, Md. . .
Deltuvienė, Baltimore, Md. . . .
O. Byrbuta, Baltimore, Md. . . .
J. Balsys, Baltimore, Md.................
J. Raymond, Baltimore, Md..........................25c ■ . -
A. Speser, Baltimore, Md.............................. 25c

Daugiau pasidarbavusių ir dovanų suteikusių dien
raščiui :

K. B. Karosienė, Oakland, Calif., prisiuntė nuo ALDLD 
198-tos kuopos $30.00.

Juozas ir Stephanie Vinikaičiai, Brooklyn, N. Y., Už
simokėdami' prenumeratą metams, jubiliejinę dovaną 
įteikė — $10.

Kitas geras Laisvės patriotas PetrasVinciūnas iš Mas- 
peth, L. L, N. Y., apdovanojo savo dienraštį su $5.00.

F. Balčiūnas, dažnus savo dienraščio rėmėjas iš toli
mo San Leandro, Calif, taipgi prisiuntė jubiliejinę do
vaną — $5.00.

Alfonsas Skirmontas, Brockton, Mass. . . $3.00
George Lekas, So. Boston, Mass.................3.00 \r
Z. Klibienė, Chicago, Ill................. . 1.00 v
J. Dūlis, Cleveland, Ohio........................... 1.00 '

Dar turime geroką skaičių suteikusių dovanų, bet pa
liksime juos kitam kartui, nes nenorime varginti skai** 
tytojų per ilga eile vardų. Paduosime juos vėliau.

Sveikiname visus pasidarbavusius, kaipo stiprios va
lios žmones,' nelinkstančius į lengvatą. Nepaisydami 
karščių, nubraukdami prakaitą, dirbote apšvietos plati
nimui. Pažangioji visuomenė jūsų gražų triūsą įvertina 
ir brangina jus, kaipo apšvietos platintojus-pionierius.

Širdingiausiai dėkojame visiems, kurie apdovanojote 
dienraštį. Su viskuom jau turime skubinti, nes jubilie
jinės laidos data jau netoli. Pasveikinimų, skelbimų ir 
dovanų rinkimas turi eiti sparčiai, kad nesusivėlintume.

Laisvės Administracija*

o.

Ypatingai dabar labai svar-1 me kolektyviniame ūkyje vir-
bu toki raštai, kada liaudis 
yra priversta kovoti už de
mokratines teises, už tas lais
ves, už kurias kovojo Ame
rikos žmonės vadovystėje 
Thomas Paimy ir kitų Ameri
kos Revoliucijos vadų.

>. . S. Meison.

Raseiniečių įsipareigojimai
RASEINIAI, geg. 18 d. — 

Raseinių apskrityje dar šiais 
metais numatoma kiekviena-

syti 10% gyvulinkystės išvys
tymo planą, o tarybiniuose 
ūkiuose — 15%.

Kolektyviniai ūkiai įsipar
eigojo iš kiekvienos karvės 
primelžti po 2,500 litrų pie
no, o tarybiniai ūkiai po 
3,000 litrų pieno per metus, 
žymiai numatyta išplėsti kiau
lių ūkį. Visuose kolektyyl-' 
niuose ūkiuose bus suorgani
zuoti veterinarijos - zootechni
kos rateliai. V. Miniota*.

2 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily) —^Ketv., Birž. 30, i;



Konst. Jasiukaičio 
Kūryba

B. PRANSKUŠ
(Tąsa)

“Bet tas atsitikimas man 
ir kitiems kareiviams ati
darė akis, mūsų sukietėju- 
sis protas suprato, kokia ne
dora ir žeminanti mūsų tar
nyba. Ramius sodiečius, tei
singus darbininkus pūdan
čios kazarmės perdirba į ak
las, be jausmu baidykles.” 
(106 pusi.)

Keldamas šią aktualiau
sią 1905 metų revoliucijos 
problemą — caro kariuome
nės ir jos panaudojimo kon- 
trrevoliucijos žygiams kriti
ką, — K. Jasiukaitis kartu 
savo apysakaite yra ryškus 
agitatorius ir propaguoto
jas kariuomenės vienybės su 
sukilusia liaudimi, atsisa
kymo žudyti darbininkus ir 
valstiečius, kovos išvien 
prieš reakciją ir caro val
džią.

. Tiesiogius revoliucijos ir 
juodašimtiškus reakcijos 
reiškinius K. Jasiukaitis 
liečia ir apysakaitėj “Be
protė.” Tai, būtent, žydų 
pagromų tema. Ir šioj apy
sakaitėj K. Jasiukaitis duo
da sutirštintas spalvas, su
sijaudinusį pasakojimą, pa- 
tosingą protestą ir pasibai
sėjimą žydų žudynėmis:

“Buvo kareiviai... buvo 
kareiviai... buvo policinin
kai... buvo žmonės... Jie 
grasino, atkišę durtuvus... 
revolverius, kuokas... Kei
kė... žydus plūdo tokiais blo
gais, negražiais žodžiais... 
Išlaužė mūsų krautuvėlę... 
Ten nieko gero nerado... 
Mes labai neturtingi... Jie 
vėl keikė, pyko, klykė, šau
kė: pjaukime žydus, muški- 
me sukčius! Uždegė mūsų 
lūšną... nieko beliko— pele
nai... nuodėguliai... O mes 
alkani... nuskarę... Mes la
bai neturtingi..” (41 pusi.).

Nupieštieji apysakaitėj 

LAISVES PIKNIKAS
Rengia Dienraščio Laisvės Bendrovė
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žydų vaizdai — išėjusi iš 
proto motina Sorė, kurios 
dukterį išniekino ir nužudė 
pogromščikai, v a r g u olis 
Leizeris ir kt. — tai, be 
abejonės, irgi nėra kiek ti- 
pingesni ir gyvenimiškesni 
vaizdai, — jie irgi tėra dau
giau schematingi vaizdai — 
idėjos, kaip ir aukščiau mi
nėtų apysakaičių vaizdai, 
įasmeniną pagrindines re
voliucijos idėjas. Šios apy
sakaitės rodo K. Jasiukaitį 
kaip vieną ryškiausių revo
liucinių rašytojų lietuvių li
teratūroj, reiškusių jos idė
jas ir dvasią.

Visa eile kitų apysakai
čių, rašytų revoliucijos me
tais, K. Jausiukaitis pasi
reiškia kaip tos socialinės 
nelygybės ir neteisybės vai
zduotojas, kuri ir gimdė re
voliucines nuotaikas ir kovą 
dėl esamosios santvarkos su
griovimo. Šiose apysakaitė
se K. Jasiukaitis pasižymi 
kaip vienas ryškiausių kri
tinio realizmo atstovų de
mokratinėj lietuvių litera
tūroj, kaip buržuazinės vi
suomenės žaizdų iškėlėjas ir 
skriaudžiamųjų bei išnaudo
jamųjų užtarėjas. Viena 
ryškesnių jo šios rūšies apy
sakaičių “Duona” irgi savo 
pagrindiniais personažais 
turi žydų varguomenės at
stovus. Žydo smuikininko 
Šmuilos, jo dukters; o taip 
pat įvairių smuklės lankyto
jų nors irgi yra kiek idea
lizuoti, tačiau jie greta to ir 
gana gyvenimiški. Apysa
kaitės idėja ta, kad vargšai 
turi gailėtis ir užtarti vie
nas kitą, kokios tautos jie 
bebūtų. Tą idėją išreiškia 
smuklėj atsidūręs valdinin
kas, kuris sielojasi dėl Šmul
iai daromų užgauliojimų ir 
protestuoja prieš juos.

“— Tylėk.’ — rūsčiai su

šuko valdininkas, — ir taip 
kiekvienas išgama laužo ir 
trupina mūsų gyvenimą! 
Ar mes jiems eisime į tal
ką? — Ir, įšėlusiomis aki
mis, kuriose degė baisi ne
apykanta, pažiūrėjęs į susi
rinkusius, išbėgo laukan.” 
(73 pusi.).

Ryškų našlaitės žydaitės 
vaizdą, užsidirbančios sau 
duonos kąsnį degtukų par
davinėjimu, ir jai daromas 
skriaudas K. Jasiukaitis pa
rodo vaizdelyje “Degtukai.” 
Panašus skurdaus miesto 
vaikų elgetų gyvenimo vaiz
delis yra ir apysakaitė “Ba
si vaikai.” Tiems šalantiem 
žiemą basiems vaikams el
getoms priešpastatomas 
kontrastingas turtingų po
nų šiltas ir sotus gyveni
mas, miesto vaizdas švenčių 
išvakarėse ir kit.

Griežtesnį traktavimą 
randa šiuo revoliucijos lai
kotarpiu K. Jasiukaičio kū
ryboj ir dvarininkų bei 
valstiečių santykių ir kovos 
tema. Grafas Kasarskis iš 
apysakaitės “Ašis” (pirmo
ji laida išėjo dar 1904 me
tais) parodomas ne tik kaip 
dvarininkas, skriaudžiąs 
valstiečius bei kumečius, bet 
ir kaip fabrikantas, išnau
dojąs darbininkus. “Ašies” 
vaizdai—irgi daugiau sche
matingi, tam tikrų idėjų at
stovai, o ne gyvenimiški ti
piški žmonės ir charakte
riai. Grafas Kasarskis yra 
išnaudotojo kapitalisto įkū
nijimas, neturįs savyje jo
kio pašalinio bruožo. Jis pa
sistengia nemokėti darbi
ninkui Kaukui atlyginimo 
už sužalojimą, pavaro jį su
sirgusį iš darbo, apiplėšia 
Kauką už nusikirstą jo miš
ke medį ir pagaliau įgrūda 
į kalėjimą.

Schematiškas, o ne tipiš
kai gyvenimiškas parodo
mas apysakaitėj ir Kaukas 
kaip darbininko, pasiprieši
nančio ponui, vaizdas. Jo 
kova ir pasipriešinimas po
nui eina ne darbininkų or
ganizacijos ir klasinio susi

pratimo keliu, o individua
linio anarchistinio pasiprie
šinimo ir keršto keliu. Tie
sa, K. Jasiukaitis ir vaiz
duoja tokį atsilikus} darbi
ninką, neatsipalaidavusį 
nuo smulkiaburžuazinių as
meniško gyvenimo sąlygų 
pagerinimo svajonių — iš 
vienos pusės ir religinių 
prietarų, tikėjimo kunigų 
mokslu apie teisingumą ir 
t.t. — iš kitos. Kaukas 
graudinasi nusikirtęs pono 
miške reikalingą vežimo 
ašiai medelį ir pasisako ku
nigui per išpažintį, kuris 
liepia atsiprašyti poną ir 
praneša apie tai ponui. Po
no apiplėštas, Kaukas vėl 
ryžtasi atkeršyti ponui, pa
vogdamas jo arklį. Tik ir 
šiam žygiui nepasisekus ir 
atsidūrus kalėjime, Kaukui 
pradeda kilti didesnis sąmo
ningumas. Paskutinės jo 
replikos nukreiptos prieš 
kunigą, yra kunigijos, kaip 
ponų tarnaitės, demaskavi
mas:

“Eik pas teisingąjį grafą, 
duok jam patarimus, kaip 
virkdinti žmonės, — jis tau 
užsimokės, nepaliks skoloj... 
užmokės ir dar duos išgerti. 
Eik parduok grafui ir vi
siems poneliams savo sąži
nę, jie nupirks. Pardavinė- 
kite jūs vienas kitam savo 
dorą: ji jums nereikalinga; 
visas jūsų bjaurybes užden? 
gia švarūs drabužiai ir auk
sas... (34 pusi.)

Šis reakcinės kunigijos 
demaskavimas, kova prieš 
klerikalizmą ir tikybą yra 
antroji ir bene pagrindinė 
apysakaitės “Ašis” tema. 
Demokratinėj revoliucinėj 
lietuvių literatūroj tai yra 
vienas iš pirmųjų kūrinių, 
kur toji kova vaizduojama, 
parodant kunigiją ir tikybą, 
kaip išnaudotojų pagelbi- 
ninką, kaip klasinių dvari
ninkijos ir buržauzijos rei
kalų gynėją. Kunigo Norei
kos vaizdas, nors irgi sche
matizuotas,* bet savo esme 
yra bene ryškiausias ir gy- 
venimiškiausias apysakaitės
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vaizdas, atskleidžiąs kuni
gijos ne tik įdėjinį, bet ir 
buitinį suaugimą su dvari
ninkais, nuolatinį viešėjimą 
pas pastaruosius ir darbi
ninkų paslapčių, patirtų per 
išpažintį, išdavimą ponams.

Ponų, dvarininkų žiauru
mą ir skriaudas, daromas 
valstiečiams, vaizduoja K. 
Jasiukaitis apysakaitėse, 
surišamose su baudžiavos 
gadyne. Vienoj iš jų, “Pas 
kryžių,” vaizduojama mer
ginos Onutės tragedija, ku
rią ponas atplėšia nuo my
limo vaikino, parduoda pa
starąjį svetur, o pats prie
vartą panaudoja Onutę sa
vo geiduliams ir vėliau ati
duoda amžinam vargui už 
girtuoklio nemylimo vyro. 
K. Jasiukaitis švelnioj ir 
graudžioj lyriškoj nuotaikoj 
pavaizduoja tą Onutę jau 
senelę, belankančią savo ka
daise mylimo bernelio kapą. 
Šioji švelniai graudi apysa
kaitės nuotaika kompoziciš- 
kai dar labiau pabrėžia kon
trastą su tais šiurpulingais 
nuotykiais ir ponų skriau
domis, . kurios iškeliamos 
apysakaitėj.

Panašios nuotaikos ir 
vertės yra ir kita K. Jasiu
kaičio apysakaitė, vaizduo
janti ponų ir baudžiaunin
kų santykius — “Senelis,” 
kurioje senelis valstietis 
ramią vasaros naktį pasipa
sakoja šiurpų nuotykį iš sa
vo praeities, kada jis tarna
vo sodininku pas turtingą 
poną grafą. Dėl šuniuko, 
kuris vieną rytą išgąsdino 
besivaikščiojančią po sodą 
ponią, ponas sumušė sodi
ninką ir net įsakė pakarti, 
tik vėliau, jau bevedant į 
mišką, ponia įsakė dovanoti 
ir vietoj sodininko pakarti 
tą jo šuniuką.

Kaip ir kitose apysakai
tėse, K. Jasiukaitis ir čia 
duoda kontrastingus vaiz
dus, pabrėždamas ponų iš
viršinį gražumą ir švelnu
mą ir po ta priedanga sly
pintį žiaurų žvėries būdą.

Vėlesnių laikų dvarinin-

kų ir kumečių santykių | 
vaizdelį duoda apysakaitė! 
“Pavasario aukos,” kur pa
rodoma, kaip per pono kal
tę, neduodančio lentų nau
jam lieptui padaryti, įkren
ta į ištvinusią upę ir prige
ria kumečio mergaitė, nešu
si į mišką tėvui pietus. Šis 
įvykis sukelia kumečiuose 
protestą ir pasipriešinimą 
ponams, kurį išreiškia ku
metis Sutkus:

“Biaurybė! Už kelias len
tas jis mus visus džiaugda
masis paskandintų! Tylėk... 
Tėvas piauna jo miškuosse 
lentas, o duktė nuo sutręšu- 
sios lentos krenta į vande
nį!... Niekuomet netylėsiu! 
Neisiu į dvarą dirbti, kol 
jis tilto ant Pašiaušės nepa
statys —Jieptų man nerei
kia; pats lieptais gali vaikš
tinėti... Neisiu! — karščia
vosi Sutkus, piktai tampy
damas savo ūsus.” (100 
pusi.)

Šiam vaizdely, atspaus
dintam “Naujosios Gady
nės” 23 nr., 1905 m., atsi
spindėjo ir konkreti dvario- 
kų ir. kumečių plačiai pas
klidusi kova prieš dvarinin
kus, streikai. Tai buvo lyg 
meninė iliustracija prie 
daugelio ekonominių dvario- 
kų reikalavimų dvarinin
kams.

Dar vieną temą K. Ja
siukaitis yra palietęs savo 
smulkiose 1902—1908 metų 
apysakaitėse, tai būtent de
klasuotųjų elementu temą. 
Monologe “Ponaitis” nupie
šiamas smulkaus inteligen
to, advokato raštvedžio vai
zdas, gyvenančio pusbadžiai 
ir pusplikiai ir težinančio 
vieną gyvenimo malonumą 
— tai kartas nuo karto išsi
gerti. “Ponaitis, juokas tik 
ima, — sakosi apie save tas 
raštininkėlis. — Nežino, 
kad tas ponaitis tavienatos 
pusbadis raitos toje pra
keiktoje kontoroje... Kaip 
šuo šąla... marškinius, kad 
vienus, užsivelka, dėvi, kol 
patys nenukrinta nuo nuga
ros... Sėdžiu per kiauras 
dienas nuo aštuntos lig vė
lumos, saulės nematau, oro 
negaunu, žadą net užtrau
kia, o galvoj lyg šimtas per
kūnų'siunta — ūžia, nuga
rą gelia, krūtinę skausta.” 
(93 — 94 pusi.).

(Daugiau bus)

GALIMA SUSITAIKYTI, 
SAKO “THE WORKER”

New York. — Plačiai pa
sklidęs savaitraštis “The 
Worker” praėjusio sekma
dienio laidoje parašė edito- 
rialą apie Paryžiaus konfe

'nordens

Taip Čiokoladinis
Taip Šaltas
Taip Geras!

CHOCOLATE
DRINK!

štai yra vienas čiokoladinis 
gėrimas, kuris tikrai turi 
daug čiokolado savyje!

Daugiau cukraus, daugiau 
vanilla, taipgi, Borden’s Cio- 
koladiniame Gėrime. Turi vi
sus maisto elementus, reika
lingus kiekvienam, štai kas 
padaro jį taip maistingu.

Tai didelis vaišinimas vai-
Jūs

Tai pui
kiausias pakeitimas kada jūs 
norite ką tokio gero atsivėdi- 
nimui ir patenkinimui savo 
troškulio.

Užsisakykite iš savo Borden 
vyro ar iš savo maisto krau
tuvės šiandien.

kams. Ir suaugusiems, 
taipgi jį mylėsite!

JEI JIS YRA BORDENS, 
TAI JIS TURI BŪT GERAS!

©T. B. C.

renciją, pasibaigusią prieš 
savaitę laiko.

“Keturių didžiųjų susita
rimai Paryžiuje”, sako 
laikraštis, “įrodė, jog filo
sofija apie karo neišven
giamumą yra neteisinga, 
prigavikiška.”

Dainų programą duos Aido Choras
vad. Geo. Kazakevičiaus

Bus daug svečių iš kitų miestų Iš anksto įsgykite įžangos bilietus

ORO RASTAS I EUROFį IR KAINOS
Dabar galima siųsti komerciališkas popieras, spaus

dintą medžiagą ir mažus pakietėlius oro paštu į sekamas 
šalis.

Reikia uždėti mėlyna “Par Avion-By Air” kortelę ir 
aiškiai turi būti pažymėta “Commercial papers,” “Prin
ted Matter,” ir pan, Neužlipdyti.

KLASCIAUS CLINTON PARK
Maspeth, L. L, N. Y.Betts ir Maspeth Avės

GEORGE KAZAKEVIČIAUS ORKESTRAS
Įžanga 60 c. asmeniui. Būkite visi, pasinaudokite žema įžanga.

Piknikas prasidės 1-mą vai. dieną Muzika nuo 6-tos vai. po piety

Atvažiuoja daug svečių iš kitų miestų. Pasimatykite - su senai matytais ir įsigykite 
naujų pažinčių.

dvi uncijas 
dviejų

Australia . . .

Pirmos dvi Už kiekvienas
uncijos
84c .. .

virš pirmų
... .63c

Austria ... . 45c. . . . . -. .24c
Belgija . . i. . 42c . . . . . . .21c
Čechoslovakija . . 44c . . . ... .23c
Danija . . . . 43c . . . ... .23c
Estonia . . . . 52c . . . ... .31c
Suomija . . . . 46c . . . ... .25c
Prancūzija .; . . 42c . . . ... .21c
Vokietija . ; . . 43c . . . . . . .22c
Airija . . . . .,39c . . . ... .18c
Italija .... . 45c . . . ... .24c
Latvia .... . 52c. . . • . . . 31c z
Lietuva . . . . 52c y . . ... .31c
Švedija . . . ; 45 . . . . ... 24c
Šveicarija . . . 43c . . . ... .22c
Union of Soviet
Soc. Republics . . 52c . . . . . . .31c
Vatikanas1 . . . 45c ., . . ... ... .24c

V-

Common Council
T 3pusi.—Larevė (Liberty,Lith.Daily)—-Ketv., Birž. 30, 1949
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Great Neck, N. Y
Už AUKAS!AČIŪ
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4 pusi.—Laisvė (Liberty. Lith. Daily)—Ketv., Birž. 30, 1949

Literatūros Drau- 
kuopa paaukavo Į

uz- 
pa- 
vy-

apskrities metinis 
Antras.

nikas pavyko gerai. Suvažia
vo j pikniką iš visos apylin
kes keli šimtai žmonių ir su
darė gražų pikniką.

Turėjome gerą pasikalbėji
mą kas buk didžiojo “Lais
vės” pikniko Maynard, Mass. 
Liepos 3-čioji jau čia pat, to-

dar buvo nepadaryti.

surengę pikniką 
parke, Methuen,

Li otų vi u 
gijos 72 
centro Knygų Fondą $3. Na
riai suaukavo dar tam pa
čiam reikalui $2.05. Viso pa
sidarė $5.05. širdingai ačiū 
už aukas. Vietos taupinimui 
neskelbiame aukavusių var
dų. F. B. L.
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(Tąsa)
— Vyras Cimbalas!
Paskui pavaikščiojo, vėl sustojo, įsi

klausė ir tyliai nusikeikė pro dantis:
— Velnias!... Kodėl Kulbakos negir

dėti? Amžinai jie vėluojasi, šitie koope
ratininkai.

Paėėjęs dar keletą žingsnių, girgždin
damas batais sniegą, Rudniovas staiga 
pakėlė ranką ir apmirė. Atrodė, mes ne
išgirdome, o tik instinktyviai pajutome, 
kaip toli, labiau į šiaurę, suvirpėjo žemė, 
perduodanti šešių šimtų kilogramų tolo 
detonaciją.

Rudniovas patenkintas patrynė ran
kas ir paplekšnojo man per petį.

— Na, mokykis, akademike! Švarus 
darbas! — tarė jis vograudamas.

O po kelių minučių tiesiai vakaruose, 
išsiskiesdama ryškioj mėnesienoj, tvyks
terėjo pašvaistė.

— Berežnojus, Berežnojus dirba! — 
pratarė Rudniovas. — Bet kodėl gi nėra 
sprogimų? Ką jie ten degina, chuliga
nai?!

Pašvaistė kilo švysčiojimais, panašiais 
j sprogimus, jų buvo daug, bet garsas 
mūsų nepasiekė.

Mudu dar ilgai vaikščiojome su Rud- 
niovu, įsiklausydami, ką gi praneš mums 
vienintelis tos keistos operacijos ryšinin
kas — ramus, speigingas Poliesės oras.

Tai buvo 1942 metų naktį iš 4-tos į 
5-tą gruodžio. Tą naktį už pusantro tūks
tančio kilometrų baigė Pauliuso armijos 
ties Stalingradu apsupimą.

Sekančią dieną sugrįžo kuopos, ir iš jų 
raportų mes galutinai įsitikinome, kad 
reikalas visiškai pavyko. Juodi geležin
kelių čiupikliai buvo apkapoti iš visų pu
sių, o vienas — net du kartus. Buvo aiš
ku, kad riebusis “vorelis” ilgai negaluos.

Vakare Kovpakas sukvietė vadus, iš
klausė jų pranešimų ir padėjo ant žemė
lapio dešinę ranką su dar pirmojo pa
saulinio karo metu suluošintais dviem 
pirštais. Glemždamas ranka žemėlapį, jis 
lyg sugriebdavo į saują miestus, tiltus 
bei kelius ir gniaužė kumštį ties žemėla
piu, lyg joje būtų buvęs varškės gabalas. 
Atrodė, kad iš vokiečių tuoj ims tekėti 
pasukos.

— Palūkėkite dar kiek, vyrai. Susi
lauks hitlerininkai tuose miškuose bei 
pelkėse, kad juos varlės apdoros!

Brandos egzaminą partizanų karinin
kai išlaikė. Kas gi jie buvo, tie žmonės, 
įvykdžiusieji dalimis taip sudėtingą ope
raciją?

Cimbalas — seržantas Rodimcevo di
vizijos, kuri tomis dienomis kovėsi Sta
lingrade, o jis už tūkstančio su viršum 
kilometrų nuo jos perkirto svarbų priešo 
nervą.

Kulbaka — kooperatininkas, Šumsko 
apygardos, Gluchovo miesto vartotojų 
kooperacijos pirmininkas, suomių kam
panijos dalyvis. Jis organizavo partizanų 
dalinį ir pradžioje veikė savarankiškai, 
o paskui susijungė su Kovpaku, tapda
mas antrojo bataliono vadu.

Berežnojus — Raudonosios Armijos 
žvalgas. Parašiutininkas, Jaunas, juod
bruvas ukrainietis, linksmas ir gyvas. 
Jis puikiai orientavosi vietovėje. Kovpa- 
kininkai pamilo jį už jo linksmą būdą. 
Ypatingai jis buvo mėgiamas žvalgų.

Iš šitų žmonių, kaip ir iš daugelio ki
tų, ilgainiui partizaninė veikla nukalė 
puikius Kovpako divizijos pulkų ir bata
lionų vadus.

Hitlerininkai įsiuto. Žvalgyba pranešė, 
kad sugriautų tiltų vietose organizuoja
mas vagonų perkrovimas. Sukliudyti 
tam darbui mes tuoj’ išsiuntėme. užuo- 
landas, kurios apšaudydavo perkrovimo 
vietas, nuleidinėjo šlaitais traukinius, 
vežusius tiltų remontui medžiagą. Žval
gyba pranešinėjo, kad sėkmingai pradė
tas mūsų žygis iš šaknų pakirto vakarų 
Ukrainos gana atsilikusių valstiečių ma
nymą, kad vokiečiai ’ esą ' nenugalimi. 
Valstiečiai noriai’ priimdavo mūsų žval
gus, pranešinėdavo jiems paskutiniąsias 
žinias apie priešą, vaikščiodavo mūsų 
žvalgybos nurodomi į Samus bei kitus 
miestelius, sužinodami visa, kas buvo 
mums reikalinga.

Ten pat, ant didelio dviejų šimtų met
rų medinio prie Dombrovicos tilto, sude
ginto Berežnojaus, įvyko komiškas epi
zodas, kuris mus labai prajuokino.

Vykdamas prie to tilto ties Dombrovi- 
ca, Berežnojus paėmė iš artimiausio kai
mo vadovais du senius, kurie, suvokę, ko
kie jie žmonės, kur ir kam jie juos veda, 
ėmė ypatingai uoliai rodyti partizanams 
kelią. Jie reikšmingai stuksėjo viepas 
antrą į pašones ir visą kelią prapl i lipinė
jo tyliu juoku, pavaizduodami nustebu
sių vokiečių maules, kai jie rytą pama
tysią, kas atsitikę su tiltu. Vienas senių 
nubėgo kirvio bei piūklo ir ėmė piauti te
legrafo stulpus ir kapoti ryšio vielą. Til
tą mūsų partizanai susprogdino, o pas
kui padegė. Seniai žavėjosi jų darbu ir 
ilgai lydėjo diversantus. Žvalgyba, atvy
kusi po kelių dienų patikrinti diversijos . 
rezultatų, papasakojo, kas įvyko ten se
kančią dieną.

Iš Sarnų į diversijos vietą išvyko vo
kiečių technikinė komisija ir,'prisiarti
nusi prie tos vietos, kur anksčiau buvo 
tiltas, pamatė vien riogsančius virš van
dens apdegusius jo griaučius.

Komisijai buvo jau žinomi diversiniai 
partizanų darbai, ir tasai vaizdas ją ne 
per daugiausia nustebino. Bet kas tie to
kie dideli, apvalūs kamuoliai, karą ant 
ilgų virvių prie apdegusių tilto griaučių, 
beveik siekdami vandeni? Kažkas iš ko
misijos narių norėjo prieiti arčiau, ta
čiau kiti jį sustabdė:

— Nelieskite, gali įvykti nelaimė.
Sekančią dieną atvyko kita komisija 

ir nusprendė, kad tiltą būtų galima at
statyti per dvi savaites, jei ne tie keisti, 
apvalūs geltoni daiktai, grasinamai nu
karusieji virš vandens. Nutarė užklaus
ti aukštesniąją vadovybę; ir tiktai trečią 
kartą lydįs komisiją vietinis milicinin
kas, supratęs, pagaliau, kas buvo keb
lios vokiečių padėties priežastis, nuėjo 
tilto nuolaužomis, patraukė virve aukš
tyn paslaptinguosius daiktus, kurie, kaip 
pasirodė, buvo paprasčiausi moliūgai, nu
ėmė juos ir padėjo po kojomis suglumu
siai komisijai. Darkyta vokiečių kalba 
jis paaiškino, kokie tai daiktai, ir neiš
laikęs garsiai nusijuokė. Komisijos vir
šininkas, tipingas storas vokietis, nega
lėjo dovanoti jam to juoko ir gudriai nu
sprendė:

— Jei jis neturėtų ryšių su partiza
nais, jis niekad taip drąsiai neliptų ant 
tilto paimti . . . šitų daiktukų.

Ir “vargšą” milicininką suėmė.
Vokiečiai taip ir nesuvokė tos keistos 

išmonės prasmės. Aš gi esu įsitikinęs, 
kad moliūgai buvo pakabinti dviejų se
nių ukrainiečių, kurie labiau už mus 
džiaugėsi sėkminga diversija. Tai pati 
Ukraina, ištikima senoviniam papročiui, 
įteikė vokiečiams “arbūzą” (pagal ukrai
niečių paprotį nenorinti tekėti už nemy
limo vyro mergina piršlybų metu vietoj 
skarelės bei rankšluosčio paduoda jam 
“arbūzą” (moliūgą).

Mūsų partizaninis sąjūdis leido šaknįs
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mums veltui. Maždaug dešimčiai dienų 
praslinkus, žvalgyba ėmė pranešinėti ne
rimastingų žinių. Korostene, Olensky, 
Rakitine ėmė telktis vokiečių kariuome
nė. Buvo keliama į ten ir artilerija.

Nei iš šio, nei iš to vokiečių kolona, 
žygiavusi nuo Stolino pusės į Staroje Sie- 
lo siauru miško keliu, apsupo kaimą, iš
kapojo didesnę gyventojų dalį, o kaimą 
sudegino. Tame kaime mūsų partizanų 
niekada nebuvo buvę. Netgi žvalgai jame 
nesilankydavo. Buvo aišku, kad fricai 
jaudinosi.

Norėdami nutęsti tiltų remontą bei at
statymą, mes išsiuntinėjome diversines 
grupes ir, belaukdami jų grįžtant iš to
limų reidų, ilgai trukdavome vienoje vie
toje. Tuo mes leidome priešui aptikti 
mūsų stovyklavimo vietą.

Staiga prasidėjęs polaidis sunaikino 
pirmąjį sniegą. Mums vėl teko tvertis 
ratų. Kovpakas delsė nuspręsti žygiuoti, 
laukdamas šalčių.

(Daugiau bus.)

Birželio 19 dieną šių 1949 
metų Lietuvių Literatūros 
Draugijos 7-ta Apskritis ben
drai su Maple Parko Bendro
ve turėjo 
Bendrovės 
Mass.

Tai buvo 
piknikas. Antras, apskrities 
toks piknikas turės įvykti 
rugpjūčio pabaigoje, Montel
lo, Mass. Ten turės pasidar
buoti (surengti pikniką) 
LLD 6-tos kuopos draugai 
bei draugės.

Birželio 19-ta diena pasi-

JU •
LLD Centro sekretorius d. 

D. M. šolomskas dalyvavo ir 
pasakė labai gerą kalbą svar
biais politiniais klausimais, 
kas liečia mūsų naminius rei
kalus, kaip ir užsieninius. Vi
sai skaitlingai publikai labai 
patiko šolomsko prakalba dėl 
jos turinio i)* aiškumo.

Antras kalbėjo angliškai, 
tai jaunas vaikinas iš Wor
cester, Mass., Richard Janu
lis, tai Simono ir Helenos sū
nus. Jaunuolis kalbėjo kul
tūros reikalais — liečiant ato
stogines mokyklos, kuri yra 
rengiama ir šiemet Olympia

Parke, Worcester, Mass. Ri
chard savo gana ilgoj kalboj 
aiškino, ką reiškia tokios or
ganizuojamos dailinęs ir kul
tūrines mokyklos. Jis gerai 
kalbėjo pasibrėžtame klausi
me.

Reikia dar pasakyti, kad 
pikniko dalyviai gana skait
lingai susibūrė atvirame ore 
ii- atidžiai klausėsi kalbėtojų. 
O pabaigoje karštai jiems 
kojo delnų plojimais.

Buvo manyta tuomi ir 
baigti programą, bet dar 
sisiūlė norįs kalbėti jaunas
rūkas J. Overka, vietinis. Ma
tyti buvo, kad jis norėjo kal
bėti, nes šolomskui dar kal
bant .jis jau negalėjo ramiai 
užsilaikyti. Dabar jam buvo 
suteikta proga kalbėti. Bet 
kalbai reikia pasiruošti. Ne
gana tik noro, bet reikia i)’ 
žinoti, ką kalbėti. Vistiek 
kreditas .jaunam Overkai, kad 
jis turi noro ii’ drąsos kalbė
ti. Jeigu pasilavintų, rimtai 
pastudijuotų politinius klausi
mus, tai sekančiais metais ta
me pačiame parke pasakytų 
prakalbėlę tai pačiai publi
kai. Tai būtų gražus pro
gresas.

Gerai pažįstu jaunuolio tė
velius — jie rimti žmonės i)’ 
ten juos susitikau.

Man teko pirmininkauti šio 
pikniko programai, todėl šir
dingai ačiuoju visiems už gra
žų užsilaikymą per visą lai
ką ii- už skaitlingą dalyvavi
mą piknike.

Na, ar neužteko to, kad 
juoktis ii* su draugais pasi
linksminti? Draugai Lukai

įtraukė ir mane į tą links
mųjų būrelį, bet neteko il
giau, nes mano žentas Charles 
Zusinas ir duktė Adelė jau 
pasiruošė namon. Turiu pa
likti viską ir važiuoti. Dar 
kartą ir dar kartą: “Good 
bye, “good bye.” , Tuo tar
pu Juozas Lukas kyštelėjo 
man kišenėn dovanėlę — tris 
popierines. Taipgi ir draugas 
Kaulakis, hudsonietis, popie
rinę į mano kišenę. Na, ma
nau sau, reikia bėgti, nes, 
kai]) išrodo! jei ilgiau čia pa
būsiu, tai kupranugariui ga
li būti lengviau per adatos 
skylutę išlysti, negu man pa
tekti į dangaus karalystę.

Karštai paačiavau myli
miems draugams už dovanas 
ir už viską ir jau traukiame 
į Lowe 11 į.

Graži Merrimack upė vin
giuojąs! po kairei pusei bul
varo, skubėdama pasinerti į 
Atlanto didjūrio gelmes. Ir 
dar nespėjus apsidžiaugti bir
želio mėnesio maloniu vaka
ru ir pasidalinti įgytais įspū
džiais Maple Parke, kai]) 
prieš mus jau pilnam aišku
me pasirodė panoramą Lo\v- 
ellio didžiųjų dirbtuvių.

Ve, mes jau ii* prie Liet. 
Pil. Kliubo buveinės. Mane 
čia paliko, o maniškiai su ma
žametėm mergaitėm nuvažia
vo namo. Dar vis tebemąs- 
čiau apie tos dienos pikniką 
ii- ką tik paliktus draugus 
Maple Parke, kai]) mūsų vi
sų nuostabai suskamba var
pelis ir duryse, pasirodo būre
lis tų pačių mylimų svečių— 
iš pikniko užsukusių. Mat, 
Lowellis worcesterieciams pa
kelyje. Tai buvo: abu Lu
kai—Domicėlė ir Juozas; abu

Pilkauskai—smagūs draugai; 
Jonas Skliutas ir dar viena 
draugė, kurios vardo (atsi
prašau) negaliu prisiminti.

Nagi, čia vėl atsikartojo 
piknikinis smagumas ir nau
ji susipažinimai tarpe žmo
nių. Pasisvečiavę, draugai iš
siskubino namon. Juk tai ge
ra distancija; dar 40 mylių 
kelio iki Worcesterio, o-rytoj 
juk darbo diena. Išvažiavo 
draugai Worcester!,ečiai ir 
tarsi jie būtų viską su savim 
išsivežę, viskas nutilo-nurimo. 
Dar kartą laikrodžio rankelė 
apsisuko aplink ciferblatą ir 
vidunakčio slogutis jau pra
dėjo priminti žmonėms poil
sio reikalingumą. Good night. 
Pasimatysime liepos 3-čią, 
“Laisvės” piknike, Maynard, 
Mass. Ti nesi vėluokime ten 
pribūti. Ten tūkstančiai žmo
nių suvažiuos laiku, kad vi
siems tektų daugiau laiko 
pasižmonėjimui ir pasilinks
minimui. J. M. Karsonas.

WASHINGTON. — Do
minican Respublikoj tapo 
nušauti 3 jankių lakūnai, 
dalyvavę “įsiveržime” į tą 
kraštą.



DETROIT, MICH.
Pačiam Gražume Vasaros 

Naktinis Piknikas 
šeštadienį, liepos 9 dieną, 

mūsų kolonijos Detroito dvi 
progresyvės organizacijos — 
LDS 21-ma ir LLD 52-ra kuo
pos — rengia bendrą, sma
gų, linksmą, didelį visų apy
linkės ir Detroito jaunų ir su
augusių lietuvių pikniką, 
Beechnut Grove Darže, 

.Gerbiamieji žemaičiai, aukš
taičiai ir Amerikoje užaugę 
t 'liukai ir sesutės' Vot> čia 

Maynard, Mass.

Bušai j Laisves Piknikų 
Liepos 3 July

Tuojau užsisakykite vietą buse, važiavimui 
į didįjį Laisvės pikniką.

Busas iš Haverhill, Mass.
Išeis 11 vai. ryto nuo Lietuvių Klubo salės, 324 River St.

Tikietas į abi pusi $1.25
Busas iš Lawrence, Mass.

Išeis nuo Lietuvių salės, 41 Barkley Street 
11 valandą ryto.

Busas iš Montello, Mass.
Kurie norite Husais važiuoti į Maynardo pikniką, tuo

jau kreipkitės į J. Kukaitį. Tautiško namo restauracijo
je galite gauti visas informacijas.

Worcester, Mass.
Busas išeis nuo Lietuvos Sūnų ir Dukterų Svetainės, 

29 Endicott St., 12 vai. dieną. Kelionės kaina 
į abi puses $1.50 suaugusiems ir 75c, vaikams, 

kurie užims sėdynes.

August Gustas
BELTAIRE FLORIST

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

z (Kampas 68th St.)
Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų ir tt., 

telefonuokite:
Slloreroad 8-9330

Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką, 
T. . 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.

Paul Gustas* Funeral Home, 
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS 
Telefonuokite dieną ar naktį

EVergreen 7-4774

Naujai išdekoruota šermenų koplyčia, kur šeimos pato
giai gali atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems 

prakilniuose namuose be ekstra išlaidų. 
♦ y*

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

Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg 
pareikalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega.

pasitaiko kas tokio nepapras
to, malonaus dėl mūsų visų

1 liepos 9-tą, kaip koks tarsi 
• “sekminnaktis” senam mūsų 
- gimtam krašte Lietuvoj būda- 
i vo. Atmenate? Bet šitas 
I naktinis pasilinksminimas bus 
i kur kas iškilmingesnis.

Mėnulis, tyrame ore, ma
loni šilta naktutė -jaudina ir 
smagina kiekvieną. Muzika 
trauks-skambės polkas. Dai
na pasigirs iš tarpo mūsų dar
bininko tvirtos krūtinės. Na, 

ir kur gi kiti visi priesko
niai, susitikimo ir rinktinio 
pasikalbėjimo su ^raugučiais, 
o ypač su draugėmis? Taip, 
negali būti nieko jautresnio 
bei įspūdingesnio.

Pikniko specialūs gaspadi- 
nės ruošiasi gražiai ir gar
džiai priimti visus svečius. 
Abejų kuopų naktinio pikniko 
komitetas kviečia mūsų gerus 
kaimynus Windsor, Ont., lie
tuvius. Taipgi Pontiac, Mich,, 
visus lietuvius. Kviečiam lie
tuvius ūkininkus ant šio iš
kilmingo lietuviško vakarėlio.

Pasižymėkite ant kalendo
riaus liepos 9-tą dieną ir nu
sitarkite būtinai nepraleisti 
tos iškilmės. Pradžia pikni
ko nuo 7-tos vai. vakare. 
Įžanga tik 35c.

• ★
Svarbu LDS 21 Kp. Nariams

LDS 21-mos kuopos pusme- 
i tinis susirinkimas įvyks lie- 
I pos 3 d., 10 vai. lyto. Visi 
i nariai yra šaukiami per atvi- 
I rutes būti šiame svarbiame 
narių mitinge.

Kuopos Koresp. B.

Hartford, Conn.
Iš Laisves Choro Veikimo

Birželio 23 dieną Laisvės 
Choras turėjo susirinkimą. 
Buvo svarbių raportų. Teatro 
komisija raportavo, kad ren
giasi susimokyti veikalą atei
nančiam sezonui.

Buvo ir laiškų. Laiškas iš 
Brooklyno, nuo Liaudies Te
atro, tai atsakymas į choro 
pakvietimą suvaidinti Mart- 
lorde veikalą “Gieda Gaide
liai.” Liaudiečiai- padavė 
perdaug aukštas kelionės iš
laidas, taip, kad choriečiai ne
gali ant tų sąlygų sutikti. 
Man rodosi, kad tas užkerta 
kelią veikalui kitose kolo
nijose suvaidinimui. LMS 3- 
apskrities konferencijoj buvo 
kalbama apie tai, kad negerai 
daro kitos kolonijos, kad su- 
simokinusius vaidintojus ne
kviečia suvaidinti. Gi dabar, 
kada vaidintojų grupė reika
lauja $150 kelionės lėšų, tai 
negalima ją kviest.

Kitas laiškas buvo nuo LLD 
ir LDS apskričių, kviečiant 
dalyvauti metiniame piknike, 
liepos 17 dieną, Waterbury- 
je. Choras' apsiėmė dalyvau
ti ir atlikti savo pareigas.

Trečias laiškas buvo nuo 
LMS 3-čios apskrities, kvie
čiant dalyvauti programoje 
“Dainų Dienoj,” liepos 31 d., 
taip pat Waterburyje. “Dai
nų Diena,” tai bus platus su
važiavimas, kuriame dalyvaus 
visi 3-čios apskrities chorai, 
kaip tai: Aido Choras iš 
Brooklyno, Sietyno iš Newar- 
ko, Vilijos Choras iš Water
bury, na, jr Laisvės Choras 
iš mūsų miesto. Tai, kaip 
matomo, tai bus graži pro
grama.

Mūsų choras jau pasisamdė 
gražų ir didelį busą ir va
žiuosime į “Dainų Dienos” 
pikniką.

Ketvirtas laiškas buvo nuo 
dienraščio Laisvės, kviečiant 
chorą dalyvauti Laisvės pik
nike 3 d. liepos, Brooklyne. 
Labai gaila, kad pakvietimas 
buvo gautas pervėlai. Cho
rui reikia prisirengti, gauti 
busą ir tt. Dėl tos priežas
ties choras negali dalyvauti. 
Buvo kritikuojama kvietėjai 
už tai, kad rašo laiškus ypa- 
toms, kuomet gerai žilo, kad 
Laisvės Choras turi savo 
įstaigą. 155 Hungerford St., 
kur pasiųsti laiškai laiku cho
rą pasiekia.

Naujuose sumanymuose nu
tarta paaukoti $30 pasveiki
nimui dienraščio Laisvės 30- 
ties metų jubiliejaus, kuris 
ištikimai tarnauja darbo žmo
nėms, kuris nuoširdžiai gar
sina ir mūsų choro parengi
mus. Mūsų choras jau 23 
metai gyvuoja ir visas laikas 
jam Laisvė gerai patarnavo.

B. Mulet-anka.

Atydžiai tėmykite, kada 
ir kur įvyksta dienraščio 
Laisvės paramai piknikai ir 
juose dalyvaukite.

Waterbury, Conn.
KAS ĮVYKO IR KAS ĮVYKS

Birželio 19 cl. įvyko Liet. 
Pil. Kliubo metinis piknikas. 
Reikia pripažinti, kad pikui-, 
kas pilnai pavyko — žmonių 
buvo daug. Iš šalies žiūrint 
atrodė kaip apskrities pikni
kas. Teisybė, oras buvo gra
žus.

Teko sueiti ir su DP ir pa
sikalbėti. Pasirodo, kad ir 
juos gyvenimas gali išmoky
ti. Tūli nėra toki blogi, kaip 
kiti įsivaizdavo — rimtai kal
bantis galima susikalbėti. Gy
venimas darbininko mokykla, 
gyveni ir mokaisi. Supranta
ma, kad visi lygiai išmoksta, 
bet ne visi lygiai mes pajė
giam išmokti ginti savus rei
kalus. Tai]) bus ir su DP, 
bus visokių, ypatingai dabar, 
kada bedarbe priverčia žmo
gų pagalvoti, kas tame yra 
kaltas. Galvodamas suranda, 
iš ko tas paeina. Tiesa, ne visi 
pajėgia suprasti, bet vis vien 
atsiranda, kurie supranta.

Taipgi negalima praleisti 
nepaminėjus mūsų parengi
mų. Pirmas 3 d. liepos įvyks
ta metinis Laisvės piknikas, 
sekmadienį, Klaščiaus Clinton 
Parke. Girdėjau., draugai 
rengiasi vykti.

Bus geras pažmonys liepos 
17, Lietuvių Parke, Chestnut 
Hill Rd., tai LLD ir LDS ap
skričių piknikas. Taipgi bus 
daug žmonių iš visų kampų. 
Įsitėmykite tą dieną ir vietą.

Liepos 31 įvyksta meno ap
skrities dainų diena, taip pat 
Lietuvių Parke, Waterburyj. 
Dalyvaus daug chorų, net iš 
kitų valstijų.

Taipgi svarbu būti 14 die
ną rugpjūčio LLD ir LDS ap
skričių rengiamame dienraš
čio Laisvės piknike, kuris 
įvyks Lighthouse Grove Par
ke, East Hartford, Conn., 
Station 24, Glastonbury. Vi
siems svarbu paremti spaudą, 
kadangi dienraštis Laisvė yra 
užsitarnavęs paramos pas 
darbininkus.

Korespondentas.

Cleveland, Ohio
Naujas Pataisymas 
Prie Bartunek Biliaus

Ohio valstijos atstovų butas 
padarė naują pataisymą, ku
ris žinomas kaip “88”, prie 
Bartunek’b biliaus 345, kuris 
yra aršesnis ir už Shcpard’o 
pataisymą.

Viešas apsvarstymas to pa
taisymo įvyko Senato Apšvic- 
tos Komiteto posėdyje birže
lio 21, 8-tą valandą vakare. 
Progresyvių Partija turėjo 
suorganizavusi didelį masinį 
išstojimą tą vakarą. (Tai jau 
4-tas prieš Bartuneko bilių.) 
Išstojime irgi buvo gerų kal
bėtojų, kurie išaiškino to bi
liaus kenksmingumą Ohio 
žmonių pamatinėms teisėms. 
Bet Senato Apšvietos Komite
tas, neatsižvelgdamas į tai, 
pataisymą priėmė.

Dabar kas beliko daryti, tai 
rašyti senatoriams ar matyti 
kurį jų ypatiškai reikalaus
iant, kad jie visiškai' atmestų 
tą profašistinį bilių. Pirmoj 
.vietoj Progresyvių Partija pa
tarė -rašyti senatorei Maho
ney. Taipgi privalo rašyti 
Ohio gubernatoriui Lausche 
reikalaujant tą bilių vetuoti, 
jeigu jis taptų seimelio pri
imtas.

Progresyvių Partijos 
Tarptautinis Piknikas

Visi* privalome įsitėmyti, 
kad Progresyvių Partijos ir 
Jaunųjų Progresyvių Partijos 
tarptautinis piknikas įvyks 
4-tą liepos, Ceska Sin Šokai 
Darže, 4314 Clark Avė. čia 
per visą dieną bus įvairūs 
tarptautiniai žaislai, pasi
linksminimai ir šokiai. Bus 
gerų kalbėtojų, kurie aiškins 
šių dienų pasaulinę padėtį.

O kaip visiems yra žino
ma, kad Progresyvių Partija 
ir Jaunųjų Progresyvių Parti
ja dirba sunkiai gindama mū
sų reikalus, kaip Ohio vals- 

/ \

tijoje/ taip ir Washingtone. 
Už tdi ir privalome paremti 
Progresyves Partijas daly
vaudami jų piknike.

Bažnyčios Priešingos 
Mokytojų Prisiegdinimui

Clevelando Bažnyčių Fede
racijos Board Direktorių susi
rinkimas nutarė išnešti rezo
liuciją prieš įvedimą prisiegų 
mokyklų bei kolegijų moky
tojams, kurios yra valdžios 
palaikomos. Board Direkto
rių susirinkimas savo pasi
priešinimą pamatuoja tuomi, 
kada taps įvesta prisiega val
džios palaikomose mokyklo
se, ji galės būti praplėsta ir 
privatiškose bei bažnytinėse 
mokyklose.

Prisiegoms pasipriešinimas 
board direktorių susirinkimui 
buvo įneštas per Bažnyčių 
Federacijos Socialūs Veiklos 
departmentą, kurio pirminin
ku yra Case Technologijos 
Instituto profesorius Herbert 
H. Young. Taigi prof. Young 
ir paskyrė Western Reserve 
Universiteto prof. Henry 
Busch ir adv. Oliver Shroe- 
der, Jr., parašyti rezoliuciją 
prieš Bartunek’o bilių.

J. N. S.

MRS. DŪDA VERKIA
Laivu “Queen Elizabeth,” 

įplaukusiu New Yorko uostan 
praėjusį antradienį, atvyko 
915 pasažierių. Jų tarpe bu
vo ir Mrs. Anna Duda iš če- 
choslovakijos. Ji vyksta pas 
savo vyrą į Bridgeport.

Mrs. Duda skundžiasi:
—Visą turtą praradau Če- 

choslovakijoje; tetveriu tik 
870, kuriuos buvau pasislėpu
si.

Nežinome, kokios ši poniutė 
yra profesijos.

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

Veikiančiojo komiteto susirinki
mas įvyks liepos (July) 6 d., 7-tą 
vai. vakare, Liaudies Name, 735 
Fairmount Ave.

Taipgi ALDLD 10-tos kuopos su
sirinkimas įvyks tą pačią dieną ir 
tojo pačioje saloje, prasidės 8-tą v. 
vakaro. Tad visi dalyvaukite.

Organizacijų atstovai malonėkite 
pribūti paskirtu laiku, nes turime 
greit atlaikyti V. K. susirinkimą. — 
Valdyba. (152-3)

HARRISON-KEARNY, N. J.
LLD 136 kuopos susirinkimas 

įvyks liepos 1 d., 7:30 vai. vakare, 
toj pačioj vietoj. Apart svarbių rei
kalų, Jonas Degutis duos praneši
mą apie organizuojamą busą į Lais
vės pikniką.

Taip pat yra žinoma, kad dar yra 
apie keturi ar penki kuopos nariai 
neužsimokėję duoklių už šį metą.

Todėl prašau nepasiduoti apsilei
dimui: ateikite į šį susirinkimą ir 
atlikime savo organizacijos pareigas. 
— Prot. Sckr. (151-2)

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

ui, beturčiai žmonės.
Ir kad tai būtų tik tos dvi 

šeinius! Ar buvote pietinė
se valstijose? Man tik sykį 
teko važiuoti Floridon per 
Virginiją, North Caroliną, 
.South Caroliną ir Georgiją. 
Tikiu, jog matėte, kaip ten 
gyvena negrų šeimos.

Kiek ten vargo, kiek ten 
purvo!

Dar tebeatsimename veika
lą “Tobacco Road.” Jame 
buvo gana teisingai atvaiz
duotas pietinių valstijų kad ir 
baltaodžių biednų žmonių 
neišbrendamas vargas, socia
linis atsilikimas, tamsybė.

> ★ ★
Ar skaitėte Jono Molio

Bušai Atvažiuoja į Laisves 
Pikniką Brooklyne

Piknikas įvyks Sekmadienį

Liepos 3 July
Klaščiaus Clinton Park

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

Iš HARRISON-KEARNY, N. J.
Busas išeis nuo 4th ir Davis Sts., 10:30 vai. ryto. 

Tikietas $1.50, Round Trip.
Prašo visus kreiptis pas Joną Degutį, 22 John St. ir tuo

jau užsisakyti buse vietą. Bus linksma kelionė ir 
puikus piknikas.

Iš HARTFORD, CONN.
Busas išeis 9-tą vai. ryto, kelionė j abi pusi $4.00. 

Tikietus galite gauti pas M. Mulerankienę.
Prašome šaukti: 5-2781.

❖
Iš CLIFFSIDE, N. J.

Bušai išeis nuo Steponavičiaus namų, 364 Palisade Ave. 
Kelionė į abi pusi tik $1. Busas išeis 12-tą vai., dieną. 
Malonėkite išanksto užsisakyti vietą buse. Užeikite pas 

Steponavičių arba telefonuokite jam: Cliffside 6-3122 
ir jis aprūpins jus tikietais.
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PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

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

BROOKLYN, N. Y.
Visokiausi vaistai, kosmetikai kū
dikiam reikmenys, įvairūs daik
teliai, ligonių kambariui reikme
nys už griežtai žemas kainas.

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. EVergreen 7-6288
■ -v- -V- -•-* -v- *- n- <-<-->■ - iTT’• ’A’" ’• Iii I 'A ’A '1 ’F’4 " TrV’VW""' '

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

518 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
Geri Valgiai laukia jūsų visada 

DEGTINĖS, 'VYNAI IR ALUS

Atskiras Kambarys Grūpėms ir Šeimoms

Telefonas
EVergreen 4-9407 SHUFFLE BOARD

TELEVISION

fnjnnmiinminmfflinimwnmisiTnfflB 

TELEPHONE
STAGO 2-5048

raomiioniiiiafflMHioiii™

BES. TEL.
HY. 7-8681

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIUS 

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager

(Laisnluotas Bal samu o to jas)
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

5 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Ketv., Birž. 30, 1949

straipsnį, tilpusj Laisvėje 
pirmadienį?

Pabėgę iš Lietuvos kunigai 
jau nebesivadina kunigais. 
Jie jau “eklezijos apaštalai.” 
O kas “eklezija”? Tai baž
nyčia! Nebėra kunigų, nebė
ra bažnyčios. Liko tik ekle
zija ir eklezijos apaštalai!

Tų “apaštalų” nemažai su
silauksime ir Čionai. Tas ne
patiks kunigui Balkūnui, 
kun. Urbonavičiui, kun. Pa
kalniui ir visiems tėveliams. 
Jiems bus mažiau (talerių. 
Apaštalai ims apaštalauti, o 
kunigėliams nebeliks ai\t ko 
kunigauti! \

SPOKANE, Wash. — Mdks- 
lininkai bando surasti prie
žastį plėgos, kuri skubiai. 
džiovina pušynus šioje apy
linkėje.

MATTHEW L 
BUVUS 

(BUYAUSKAS) 

□ 

Laidotuvių Direktorius 

□ □ □ 

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J. 

MArket 2-5172

g
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New Yorkas— 
Skersai-lšilgai

Kamarauskas, 
atvyko į Brook lyną 
Jis bus Laisvės pik

nike liepos 3 dieną
de, Mass.

Ignas 
gietis, 
atostogų.

čika-

Maynar-

Ssmuel Sharp, iš 
teismo nubaustas 
metų kalėti už apgaudinėji
mą karo veteranų; jis jiems 
^pardavinėjo” kariuomenės 
automobilius, kurių pats ne
turėjo.

Bronkso, 
pustrečių

Anthony Necero ir Joseph
Giarizzo, abu 
tapo įkaitinti 
atliktą “drąsų 
buvo pagrobę
versiteto studentą Dwight ir 
norėjo apiplėšti, bet nieko 
jo kišenėse nerado...

brooklyniškiai, 
už aną dieną 
žygį”: jiedu 
Harvardo uni-

Emilijus Ptacek, 48 m. am
žiaus, pasikorė savo bute 
Manhattane.

Carroll Victory laivas* par
gabeno iš Europos 3,333 la
vonus Jungtinių Valstijų ka
rių, žuvusiu antrajame pa
sauliniame kare.

Curtiss E. Frank, Yonkerso 
miesto majoras, pranešė, kad 
jis su š. m. rugsėjo mėnesio 
1 diena pasitrauksiąs iš tų 
pareigų; jis stos į biznį.

dėl baigimo kepyklų darbi
ninkų streiko New Yorke. 
Kaip žinia, šešių didelių ke
pyklų darbininkai streikuoja 
jau 125 dieną, — viso virš 
4,000 darbininkų.

New Yorko unijistai (pa
žangieji) labai džiaugiasi 
aukščiausiojo šalies teismo 
sprendimu Harold Christof- 
fel’io reikale. Kaip žinia, 
teismas panaikino žemesniojo 
teismo tarimą, būk Christof- 
fel esąs kaltas dėl Ne-Ame- 
rikinio komiteto paniekinimo.

šią vasarą kur kas mažiau 
lietuvių kriaučių vyks į už
miestį atostogų dėl to, k a d 
kriaučiai neturi pinigų,—ne
darbas juos slegia. Kriaučiai 
bus Laisvės piknike.

Tūli lietuviškieji kriaučių 
kontraktoriai, sakoma, labai 
išnaudoja naujai atvykusius 
dipukus; jiems moka mažai, 
o reikalauja iš jų daug darbo.

George Fries, 53 m. am
žiaus, suimtas ir atiduotas 
teismui už 1921 metais at
liktą žmogžudystę Brooklyne. 
Jis tuomet, sakoma, užmušė 
tūlą Charles Haves.

12-kos komunistų vadovų 
teismas tęsiasi jau 24-tą sa
vaitę; antradienį prasidės jau 
25-ta savaitė. Vis daugiau 
žmonių reikalauja teisėjo šią 
bylą baigti, kaltinamuosius iš
teisinant.

Dr. George J. Searle, 90 
metų senukas, buvęs Ply
mouth miestelio (Ohio valsti- 
joje) majoras, buvo sustojęs 
New Yorke ir iš čia išlėkė į 
Anglijos Plymouthą. Jis ten 
tikisi būti gražiai pagerbtas.

Visas Brooklynas Ruošiasi
Taip, ką tik sutiksi, su kuo 

tik pasikalbėsi, kiekvienas sa
ko :

kaip! Visas Brooklynas pas 
mus bus.

—Kas tai sugalvojo?—jis 
ir vėl klausia.

—E, čia būtų ilga pasaka! 
Užtenka, kad buvo žmonės, 
kurie tai sugalvojo. Ar tams
ta atvyksit ?

Susikūrė Nauja
Lietuvių Šeima

jau- 
Pra- 

Bepirščiūte.

mūsų 
šven-

paaiš-

— Ruošiuosi didžiuliam 
dienraščio Laisves piknikui, 
įvyksiančiam liepos 3 dieną 
Klaščiaus parke.

Susitikau eilę dipukų, ne
seniai atvykusių iš Vokietijos. 
Visi žadėjo atvykti 
dienraščio vasariškon 
ten.

Vienas jų klausia:
—Prašau poną man

kinti: Kaip gi laikraštis ga
li suruošti pikniką? Kitur to 
niekur nemačiau.

—Čia Amerika, — atsakau 
jam.— Supraskit, tamsta: čia 
Amerika! Tik vienas mūsų 
dienraštis ir tegali suruošti 
tokius didelius parengimus.

—Kodėl ?
—Todėl, kad lietuvių

suomenė eina su Laisve, o I 
Laisvė—su lietuvių visuome-. 
ne, su lietuvių liaudimi. Va, j rėsite

—Visuomet! Prašome 
vykti — atvykite su savo 
žįstamais, draugais, jei jų 
rite, 
tai, 
ne, 
se, i 
nei 
noje, nei Ukmergėje. . .

Žmogus pakraipė galvą.
—Na, tai būsiu, žinote, po- 

dirbu: dirbu, 
sakote, “prie 

prošinu. Karšty- 
iš manęs šešu-

at- 
pa- 
tu-

Tik ten jūs pamatysite 
ko nesate matę nei Kali
nei Vilniuje, nei šiauliuo- 
nei Telšiuose, nei Alytuje, 
Marijampolėje, nei Ute-

nas: aš jau 
kaip jūs čia 
kriaučių,” — 
į e prakaitas

vi-! pės srove teka. . .
—Lauksime,—atsakiau aš! 

lauksime! Piknike, jei no- 
at vėsite. N.

MARTYNAS RENGIASI LAISVES PIKNIKAN

Kai pasiekiau mūsų Klubų 
Radau ten Martyna šlubą.
— Šlubas esu ne dėl grieko, —’ 
By tik šokti galiu, — nieko!...

— Kur tu šoksi? — klausiu vyrą. — 
Karštis siaučia, ot, Martynai!... 
Atsirėmęs jis prie baro, 
Žiūriu, vyras juokus daro.

— Šoksiu liepos trečią dieną 
Klaščiaus parke su čirviene. 
Laisves piknikas — ne juokas!
Jo nemato tik apuokas!

Šokti gali, kas tik gyvas, — 
Tęsia kalbą sau Martynas. — 
Šoka senas, šoka kreivas, 
Šoka jaunas, šoka šleivas!...

'— Še ranka, — sakau Martynui, 
Tam rimtam, diržingam vyrui.
— Būsiu ir aš ten — gal šoksiu. — 
Kai tu suksies, — aš paplosiu!

Birželio 25-tą susivedė 
ni brooklyniečiai George 
naitis su Laura 
Santuoka įvyko pas Justice of
the Peace, laisvai. Palydo
vais buvo jaunojo sesuo Mrs. 
Julia Olivant, ir 
Vytautas Vinickas 
Neck.

Laura yra duktė 
Ksaveros Bepirščių, 
dainavo Aido Chore i 
nare LDS jaunimo 
nuo 
lietuvių jaunime. Jos tėvas 
per eilę metų yra veiklus uni- 
jistas, Amalgameitų uni
jos lietuvių skyriaus narys. 
Taipgi priklauso kitose lietu
vių liaudiškose organizacijo
se, yra jų ir dienraščio Lais
vės patri jotas.

George, sūnus Izidoriaus ir 
Veronikos Pranaičių, buvusių 
minersvilliečių, yra veteranas, 
ilgokai tarnavo veiklioje tar
nyboje Pacifiko srityje ir bu
vo sužeistas. Jis taipgi yra 
nariu LDS jaunimo kuopos ir 
veikliai dalyvauja jo bowl- 
inge, yra vienu iš sėkmin
giausių žaidėjų. Per žiemą 
žaidė reguliarioj sezoninėj 
lietuvių lygoj, taipgi dalyvau
ja mišriame žaidime vyrų ir 
moterų grupių, kurios susi
renka trečiadienių ir penkta
dienių vakarais, Liberty Au
ditorijos Bowlinge.

Jaunasis Pranaitis, beje, 
yra grindų abliavimo (floor 
scraping) kontraktorius-ama- 
tininkas, priima užsakymus ir 
atlieka darbus, turi reikiamą 
mašineriją.

Jurgio tėvai yra ilgamečiai 
dienraščio Laisvės skaitytojai 
ir organizacijų nariai. Mo
tina gabiai dalyvauja lietuvių 
meno grupių statomų veikalų 
vaidyboje.

Šauni 
surengė 
Liberty 
Svečiai, 
čiai

giminaitis
is Great

Albino ir 
Seniau 

„ ir yra 
kuopos, 

pat vaikystės dalyvauja

Etaka.

Išlaisvint {kalintuosius!
-- Reikalavo 15,000 Žmonių

Antradienio vakaras.
Didžiulis Madison Sq. Gar

den—artipilnis žmonių: tarp 
15-16 tūkstančių.

Susirinko čia komunistai ir 
ne komunistai, darbininkai ir 
intelektualai, smulkūs ‘biznie
riai ir profesionalai. Visų 
vienas tikslas: tarti ryškų žo
dį prieš siautėjančių reakci
ją, prieš 12-kos komunistų 
vadovų “teismą,” prieš ketur 
rių Įkalinimą, prieš šešių ne
grų laikymą nekaltai mirties 
kameroje Trentone (N. J.).

šis mitingas buvo savos rū
šies teismas, — teismas tiems, 
kurie puola liaudį, kurie lau
žo pagrindinius mūsų krašto 
konstitucijos dėsnius — Tei
sių Bilių, kurie persekioja 
darbininkus kurie siekiasi 
įvesti “amerikinės rūšies” fa
šizmą. Mitinge buvo ir tei
sėjas ir advokatai, ir, žino
ma, liudininkai,—kalbėtojai.

Kalbėjo Jungtinių Valstijų 
komunistinės partijos genera
linis sekretorius Eugene Den
nis, vienas tų 12-kos vadovų, 
teisiami] federaliniame teisme 
New Yorke.

Kalbėjo C. B. Baldwin, — 
Progresyvių Partijos sekreto
rius.

Kalbėjo: Wm. L. Patterson, 
rašytojas Albert Maltz, Bessie 
Mitchell, seselė vieno tų še
šių, kurie nusmerkti mirti 
Trentone; Reid Robinson; Al
bert Kahn; buvo ir muzikos 
ir dainų.

Mitingas pasiuntė telegra
mą prezidentui Trumanui, 
reikalaujant, kad 12-kos ko
munistų vadovų teismas būtų 
sulaikytas; telegramą teisėjui 
Medinai, kad jis paleistų iš 
kalėjimo įkalintuosius John 
Gates, Henry Winston, Gus 
Hali ir Gil Green; sveikinimo 
telegram ą įkalintiesiems; 
taipgi bendrą rezoliuciją, 
smerkiančią reakcinius pa- 
simojimus liaudies veiksmui, 
liaudies žodžiui smaugti.

Savo kovoje už laisvę ir 
gražesnį gyvenimą mūsų liau-

d is privalo sukoncentruoti sa
vo pajėgas kovai pačiame 
strategiškiausiame fronte, o 
toks mūsų frontas kaip tik ir į 
yra Foley Aikštėje, kur tei
siami ne tik 12-ka kemu- 
nistų vadovų, kur teisiama ne 
tik komunistinė partija, bet 
kur teisiama visas Amerikos 
darbininkų judėjimas, Ameri
kos liaudis, sakė Dennis.

C. B. Baldwin nurodė, jog 
progresyviai, gindami komu
nistus, žino, kad jie gina 
kiekvieną laisvės žodžio ir 
spaudos gynėją ne komunistą, 
jo interesus.

šiandien jau siekiamas! už
čiaupti burna ne tik komu
nistams, bet kiekvienam, ku
ris aliarmuoja dėl artėjančios 
mūsų krašte krizės, nedarbo, 
depresijos.

Sekamais metais, sakė Bald-

nių Valstijų 
ti ne vieną 
šimtą jų!

Bessie

“EUROPA TAISOSI,” 
SAKO LEHMANAS

Buvusia New Yorko valsti
jos gubėrnatorius Herbert H. 
Lehman Šiomis* dienomis su-

Europoje jis išbuvo dešimt 
savaičių; važinėjo iš vietos į 
vietą. Mr. Lehman teigia, jog 

taisosi,” padėtis ten 
Buvo jis tris sa- 

Izraelyje, kur žmo- 
“labai aukštai

Europa " 
gerėjanti, 
vaites ir 
nių ūpas
kilęs.”

Reid Robinson aiškino, ką 
turi veikti organizuoti darbi’ 
n ink a i unijistai šiuo metu.

Rašytojas. Albeit Maltz nu
švietė tą baisią padėtį, kokia 
šiandien višpatauja 
niame fronte, kur 
bando užslopinti 
žodį, kur ji bando

I burna kiekvienam

Kongresą pasiųs- 
Marcantonio, bet

Per Argentiną, Čikagą 
—į Brooklyną

Ignas Kamarauskas, kilęs iš 
Stakliškių apylinkės, kadaise, 
prieš 
vyko 
jaus 
tūlą 
venti

Wagneris Pasitraukė iš 
Senatoriaus Vietos.

apie 25-rius metus, nu- 
į Montevideo, Urugva- 

sostinėn. Ten pagyvenęs 
laiką, jis persikėlė gy- 
Argentinon.

Argentinoje, Buenos Aires 
mieste, gyveno ilgokai ir ten 
veikė su pažangiaisiais lietu
viais darbininkais.

Pagaliau, Ignas nusitarė 
vykti į Jungtines Valstijas. 
Atvyko jis į Chicagą 1947 
metais. Ten ir tebegyvena.

Sumanė Ignas pamatyti 
Brooklyną, Laisvės įstaigą, 
sumanė jis pamatyti ir Nau
jąją Angliją — Lawrence 
mieste gyvena jo brolis.

Na, ir Ignas Kamarauskas 
jau Brooklyne.

—Kaip patinka mūsų mies
tus?—klausiu svečią?

Pakraipė jis pečius ir nu
sišypsojo, i 
būti atviras 
“ne*patinka.’

—Buenos 
gražesnis ir 
už Brooklyną; 
ciai draugiškesni 
kiečius. ..

šiomis dienomis
kas išvyksta Lawrencun, o iš 
ten, gal būt, su broliu nu
vyks Maynardo piknikan, po 
to—atgžri Čikagon. N.

Pagaliau) senatorius Robert 
F. Wagner pasitraukė - rezig
navo iš Jungtinių Valstijų se
natoriaus vietos. Jis išbuvo 
senatorium apie 23 metus ir 
ten, Roosevelto laikais, Wag
neris pasirodė progresyviu 
žmogumi. Wagneris turi 
metu amžiaus.

vestuvių puota, kurią 
jaunojo tėvai, įvyko 
Auditorijos salione. 
LDS jaunimas, aidie-

ir kiti jaunųjų ir jų tė
vų draugai buvo labai vaišin
gai priimti ir, nežiūrint bu
vusio karšto oro, draugingai 
ir smagiai pabuvojo iki pu
siaunakčio. Tėvai, giminės ir 
svečiai apdovanojo 
sius.

Jaunieji Pranaičiai 
veno 40-04 -— 155th 
Flushinge.

Draugingiems
linkime laimės šeimoje ir gy
venime ! L. Rep.

jaunuo-

apsigy- 
Street,

jauniesiems

72

su-
se-

1947 metais Wagneris 
sirgo ir jis nelankė Senato 
sijų; jau seniai buvo kalbėta 
apie jo rezignaciją, tačiau jis 
vis vilkino; sakoma, demokra
tų partijos vadovai jam ne
leido to padaryti.

PARDAVIMAI
Parsiduoda restaurantas. Gera vie

ta, geras biznis. Renda $60 į mėne
sį. Adaras nuo 6:30 vai. ryte iki 
5:30 vai. vakaro. Sekmadieniais už
daryta. Parduosiu , už $2800. Pora 
gali pasidaryt gerą pragyvenimą. 
Adresas: 2834 Atlantic Ave., East 
New Yorke (Brooklyne), N. Y.

(152-154)

matyti, nenorėjo 
> ir pasakyti, kąd

Ką demokratų partija sta
tys Wagnerio vieton ? Spėja
ma, jog buvusį valstijos gu
bernatorių Lehmaną. Rinki
mai bus lapkričio mėnesį, o 
iki rinkimų, galimas daiktas, 
gubernatorius Dewey paskirs 
kitą kurį žmogų atstovauti 
New Yorko valstiją senate.

>ooooooooooooooooooooooooo<

Anthony Grigalis
General Contractor

Stato naujus namus ir pertaiso se
nus sulig moderninės mados.

Aires 
už

miestas 
Chicagą ir 
argentinie- 
už ameri-

Kamaraus-

DAUG ITALIŠKŲ
MENO KŪRINIŲ

Moderninio meno muziejuje 
(Museum of Modern Art) ta
po išstatyta parodai didelis 
kiekis Italijos menininkų kū
rinių. .

Tokios itališkų kūrinių pa
rodos Amerikoje dar nėra 
buvę nuo 1900 metų, sako 
stebėtojai. Paroda tęsis iki

BUNGALOW EXPERTAI
Mes dabar statome daug bungalows. 
Duodame platų architektūros pasi
rinkimą ir pabudavojamp stipriai ir 
patogiai gyvenimui. Kainos žemos.
Maliavoj imu ir senų namų pertaisy
mu 1 moderniškus, esame pasižymėję 

kaipo ekspertai.

š. m. rugsėjo mėnesio 11 d

PARDAVIMAI
Plymouth, 1938 metų, 4 durų se

dan, gerame stovyje, pertaisytas, 
parsiduoda labai pigiai. Galima ma
tyti po 6 vakarais. — T. Sherry, 
205 Ridgewood Ave., Brooklyne.

(152-154)

Klauskite mūsų aprokavimo arba 
patarimo dėl pertaisymo namų.

Mrs. Fanny Keller, 45 metų 
amžiaus, pradėjo kalėti vie
nerius metus už tai, kad ji 
įšmugeliavo *iŠ užsienio $73,- 
480 vertės' deimantų.

Prašome kreiptis: 
63-26—-53rd Drive

Telephone: NEwtown 9-821^

REIKALAVIMAI
Reikalingas pečkurys (fireman), 

taipgi ir atlikimui kitų mažų darbe
lių. Atlyginimas $125 j mėnesį ir 
kambariai. Gali būt patyręs ar ne
patyręs. Dėl daugiau informacijų 
prašome kreiptis pas; K. Sungaila, 
1510 Ocean P’kway, Brooklyn, N. Y.

(151-152)

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y.
__ . , (1—2 dienomValandos: į g—g vakarajs

Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0203

^^ni.^^į.**^***^******’ *

Egzaminuojant Akis,
Rašome Receptas

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

m—-m-m—

GERI PIETOS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

, Savininkas
417 Lorimer Street 

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

kultūri- 
reakcija 

kiekvieną 
užčiaupti 

pažanges
niam rašytojui, aktoriui, dai
lininkui. Bet rašytojas viltieo 
nepraranda. Jau matosi, mū
sų padangėje šviesos spindu
liai: žmonės jau pradeda nu
prasti, kur link veda trumą- 
ninė politika; o kai žmor<į 
supras, jie juo griežčiau!'/? 
vos ir laimės.

Mitingas buvo entuziastiš
kas, gyvas. N.

GRĄSINA STREIKU
Transportacijos (važiuo- 

tės) Darbininkų unijos pre
zidentas Quill grasina New 
Yorkui: jei nebus patenkinti 
mūsų reikalavimai, tai penk
tadienį gali sustoti veikę visi 
busai, priklausą privatinėms 
kompanijoms.

Mitchell aiškino, 
kaip ji darbavosi, veikė tam, 
kad išgelbėjus savo brolį ir 
penkis draugus, kurie šian
dien sėdi mirties kameroje. 
Ji ėjo pas republikonus, pas 
demokratus politikierius; ji 
ėjo pas FBI, pas Eleonorą 
Rooseveltienę, bet visi gra
žiai, mandagiai pamojo jai 
ranka, sakydami, nenusigąsk, 
viskas bus gerai, — “gerai” 
tuomet, kai jos brolis ir kiti 
skaitė valandas iki jie bus 
pasodinti elektros kėdėn. Tik 
tuomet, kai ji kreipėsi pas 
Civilinių Teisių Gynimo Kon
gresą, taipgi pas komunistus, 
jai prablaivėjo padangė. Pro
gresyviai žmonės tuojau sto
jo darban nusmerktuosius 
ginti. Ir tas darbas varomas 
pirmyn, gelbėti.

MISCHA ELMAN 
pasauliniai išgarsėjęs smui

kininkas liepos 2 dieną 
griežš Lewisohn Stadi

um koncerte.

Petras Kapiskas
PALAIKO

BAR & GRILL

DEGTINĖS, VYNAI
IR ALUS

32. Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y<
Telefonas: E Vergreen 4-8174

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y. 

Tel. EVergreen 7-6868

Vaidos: įtvare

Penktadieniais uždaryta

'/I TOIY’Q PAD 411 GRAND STREET
Ll UI r 0 D All BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISIONTelefonas 
EVergreen 4-7729

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko

' SAVININKAI • , M

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVENUE BROOKLYN, N. Y.
' "91TeL EVergreen 4-9612




