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draugei Mer-

desėtku kitu narių.

praėjusį sekniadie- 
Laisvės štabo žmo-

šiemet su-
spaudos

su- 
ro-

žinau, kad suruošimas gero 
pikniko pareikalauja iš drau
gų daug darbo, daug energi
jos. Ypatingai mūsų darbš-

trūksta tik 
turėtų 

gauses- 
Fiiadelfijoj lietu-

Pas baltimoriečius.
Smūgis lietuviškai Įstaigai. 
Žmonės atsipeikės. 
Filadelfijos lyriečiai.
Per visą vasarą. z
Greitoji parama.

Rašo A. BIMBA

Praėjusį sekmadienį mudu 
su Dominika šolomsku . buvo
me baltimoriečių suruoštam 
Laisvės piknike. Piknikas man 
labai patiko. Tiesa, jisai ne
buvo per daug didelis, bet 
publikos nuotaika paliko ma
nyje labai gilu įspūdį. Susi
tikta ir pasikalbėta su dau
gybe gerų draugų bei drau
gių, senų veikėjų, pažangiojo 
lietuvių judėjimo veteranų.

Baltirporiečiai laikosi gerai, 
veikia gražiai, atsidavusiai re
mia mūsų įstaigas. Ir šiame 
piknike daugybė jų aukomis 
parėmė savo dienraštį.

Apsiriko saujelė nelemtų 
kryžiokų, kurie tikėjosi pa
žangiečius išgąsdinsią, žmo
nės, apsiginklavę tiesa ir ide
alu, neišgąsdinami.

Dabar jau, man atrodo, šis 
faktas turėtų būti aiškus ir 
tiems, kurie prieš keletą mė
nesių prie Lietuvių Salės 
ruošė staugiių koncertą ir 
dė Baltimorės žmonėms 
šisti n į 1 a u k i n išk urną.

Aiškus ir kitas dalykas: 
Fašistiniai stangriai sudavė 
smūgį tai labai senai, puikiai, 
garbingai lietuvystės įstaigai. 
Jie pakenkė- Lietuvių Salės 
bizniui.

Mes taip sakėme ir taip 
yra: Kryžioku siautėjimas 
pakenks lietuvybės reikalui, 
plačiosios visuomenės akyse 
suduos smūgį geram, gražiam 
lietuvių vardui.

Baltimorės lietuviai tą. jau 
mato. Ypatingai tą jau pa
juto tie vyrai ir moterys, ku
rie daug dirbo ir aukojosi dėl 
įkūrimo ir išlaikymo Rietuvių 
Salės ant Hollins St.

šį baltimoriečių pikniką la
bai gerai papildė ir sustiprino 
filadelfiečiai. Puikiai jie pa
sirodė. Jie pribuvo net dviem 
dideliais bosais. O visą me
ninę pikniko programą išpil
dė Filadelfijos Lyros Choras.

Klausiausi jų dainų, tėmi- 
jau jų šokius ir džiaugiausi. 
Didžiausias kreditas priklau
so choro vadovei ir mokytojai 
mūsų mylimajai 
kytei.

Lyros Chorui 
vieno dalykėlio,
būti daug tirštesnis, 
nis nariais.
viško jaunimo juk pilna. Yra 
daug pažangaus jaunimo.

Mūsų senoji karta turi veik
ti jaunimą, kad Lyros Choras 
pagausėtų

Tą patį 
n į keletas 
nių buvo piknike Great Neck, 
N. Y. Ten, irgi, sako, viskas 
gerai pavyko.

Vadinas, piknikų sezonas 
jau prasidėjo Mes, Laisvės 
štabo žmonės, esame pasiža
dėję per visa vasarą dalyvau
ti visuose piknikuose, kuriuos 
tik galėsime pasiekti. Ragi
name ir visus pažangiečius 
padaryti tą patį.

Aš visgi manau, kad kiek
viena didesnė kolonija be jo
kios išimties turėtų 
ruošti nors vieną 
naudai pikniką.

Labai svarbu.
atvirai : Laisvės finansinė pa
dėtis labai sunki. , Kaip nie
kados pirmiau, turime su
glausti savo gretas ir susirū
pinti dienraščio išlaikymo rei
kalais. Keletas gerų, pasek
mingų piknikų per vasarą pa
dėtų šią finansinę krizę nu
galėti.
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AUKŠČIAUSIAS TEISMAS 
NESMERKĖ SEPTYNIS 
NEGRUS MIRTI
Užgyrė kompanijos įsakymą 
nepriimt negrų į jos namus

Washington. — Aukš
čiausias Jungtinių Valstijų 
Teismas atsisakė pernagri- 
nėti bylą septynių Martins
ville’s negrų, kuriuos Vir
ginijos valstijos teismas 
nusmerkė mirti. Tuo būdu 
Aukšč. Teismas užgyrė 
jiems mirties bausmę.

Tie jauni negrai buvo nu
teisti, sakoma, už baltos 
moteriškės žaginimą. Poli
cija privertė juos kalėjime 
“prisipažinti.” Teisme jie 
atšaukė “prisipažinimą”. 
Liudytojai prieš juos pai
niojosi ir vieni kitiems 
prieštaravo. Bet baltųjų 
teismas vis tiek nusmerkė 
tuos negrus mirti.

Šalies Aukščiausias Teis
mas, atmesdamas jų apelia
ciją, net nepaaiškino, kodėl 
taip daro.
Ta pačią birž. 5 diena 

Aukščiausias Teismas 7 
balsais prieš 2 atsisakė, 
svarstyti apeliaciją prieš 
Metropolitan Apdraudos 
Kompaniją, kad ji visai ne
priima negrų į jos Stuvve- 
sant Town namus, New 
Yorke.

Pirm negu kompanija 
statė tuos namus, jinai iš
gavo iš New Yorko valdy
bos paliuosavima nuo mies
tinių taksų per 25 metus. 
“Nuolaidos” negrams

Bet Aukščiausias Teis
mas padarė porą nuolaidų 
negrams kitur: Nutarė, 
kad Texas Universitetas tu-

vi priimti 
Hemana 
pačias klases su baltaisiais, 
ir nusprendė, kad Oklaho- 
mos Universitetas neturi 
teisės priversti negrą stu
dentą G. W. McLaurina at
skirai nuo baltųjų sėdėti.

negrą studentą 
M. Sweatta i tas c c

2,000 philadelphiečiu 
pasižadėjo kovoti 
prieš atomu bombą

Philadelphia. — 2,000 
žmonių, susirinkę Town 
Hall salėje .praeitą sekma
dienį, ir ryžtingai pareiškė 
pasižadėjimą 
atominės 
mą kare, 
kartojo
džius, kuriuos perskaitė Al
bertas Kahn, Broliškos Žy
dų Liaudies Draugijos pir
mininkas.

ješ| Susirinkimas entuziastiš- 
i Imi airniVinn Pniiln Knnncn-

kovoti prieš 
bombos naudoji- 
Jie garsiaai pa- 

nasižadėjimo ža

Filipinai kritikuoja 
MacArthuro politiką

Manila.
rastis Manila '
kaltino generolą 
thurą, amerikietį 
dieriu Japonijai,

— Filipinų laik- 
Chronicle 

MacAr- 
koman- 

kad jis
jer daug užgerina buvusįjį 
tarinį .priešą. Sako, Jung
tinės Valstijos todėl gali 
netekti buvusiųjų savo 
draugų, kurie išvien su jo
mis kovojo prieš Japoniją.

Chronicle rašo:
“Mes ir kiti rytiečiai ma

nome, kad Japonija turi už
mokėti už jos atliktus nai
kinimo ir plėšimo darbus 
pirma, negu jai bus suteik
ta lygybė ir nepriklausomy
bė ... O generolas MacAr- 
thufas lepina ir gadina ja
ponus.”

Washington. — Kariniai 
Amerikos vadai sako, kad 
ši šalis dar per kelis metus 
turės duoti po bilioną dole
rių europiniams Atlanto 
kraštams ginkluoti prieš 
Sovietų Sąjungą.

ORAS. — Dalinai apsiniau
kę, šilta, lietus.

čiosios draugės esti apkrautos 
darbais. Bet kai yra svarbus 
reikalas, nė vienas mūsų, ti
kiu, neatsisakysime savo dar
bininkiškų pareigų.

MacArthur įsake pašalint 
japonų komunistų vadus iš 
valdinių darbų ir tarnybų

Tokio. — Generolas Mac-1 Komunistų atsišaukimas 
Arthur, amerikinis koman-i 
dieriųs Japonijai, įsakė pa- 
varyt iš visų valdinių darbų 
ir tarnybų visus 24 narius 
Japonijos Komunistų Par- į 
tijos centro komiteto. Tai 
reiškia, kad bus pašalinti 
iš Japonijos seimo ir septy
ni komunistai atstovai.

Japonų valdžia žadėjo 
per 24 valandas įvykdyti 
MacArthuro įsakymą.

Premjeras Yošida už-1 
draudė demonstracijas sos
tinėje Tokio.

MacArthuras savo laiške 
Yošidai pasakojo, kad ko
munistai 
prieš “ 
ka.” 

L-

j Japonų Komunistų Par
tija išleido atsišaukimą į 
visus darbininkus ruoštis 
visuotinam protesto strei
kui prieš tą įsakymą. Strei
ko diena bus vėliau paskel
bta. Atsišaukimas sako:

“Yošida
žmonėms laisvę, 
trečią

TRUMANAS PASIRAŠĖ 
$3,121,450,000 BILIŲ 
PRIEŠ KOMUNIZMU
Sako, tie pinigai tarnausią
66 pasaulio taikai ir laisvei”

Washington. —Prez. Tru
manas savo parašu užgyrė 
Kongreso nutarimą, kuris 
skiria 3 bilionus, 121 milio- 
na ir 450 tūkstančiu dole
riu svetimiems kraštams 
stiprinti prieš komunizmą.

Šį bilių pasirašydamas,

prezidentas pasakojo, kad 
tatai “dikčiai patarnaus 
taikai ir laisvei pasaulyje 
prieš komunistinį imperia
lizmą.”

Tie pinigai paskirstomi 
sekamai:

$2,850,000 000 tretiesiems 
Marshallo plano metams 
vakarinėje Europoje.

$94,000,000 Čiang. Kai- 
šeko kinams tautininkams 
ir pietiniai-rytinės Azijos’ 
kraštams.

$100,000,000 pietinei Ko
rėjos pusei. Čia dar nepris- 
kaitoma milionai dolerių, 
už kuriuos bus ginkluojama 
pietinė Korėja.

$35,000,000 kaipo parama 
atsilikusių kraštų pramo
nei ir ūkiui pakelti, pagal 
Trumano Ketvirto Punk
to programą. *

$27,450,000 dėl pašalpų 
ir viešų darbų pabėgusiems 
iš Palestinos arabams.

$15,000,000 kūdikiams 
šelpti pagal Jungtinių Tau
tų programą.

Prez. Trumanas ypač 
džiaugėsi, kad Kongresas 
paskyrė 35 milionus dol. 
Ketvirtam jo punktui. Tai 
būsiąs svarbus žingsnis 
linkui “komunizmo sumuši-. 
mo,” sakė Trumanas. .

Kartu prezidentas prašė 
Kongresą užgirti kitą bilių, 
kuris duotu valdžiai galią 
remti privačių kapitalistų 
pinigų įdėjimus į pramones 
atsilikusiuose kraštuose. 
Tai būtų Ketvirto Punkto 
papildymas.

Republikonai Kongrese 
priešinosi tokiam privataus 
kapitalo užtikrinimui iš 
valdžios pusės.

moja si išplėšti 
užtraukti 

pasaulinį karą ir 
leisti svetimiems kraštams 
paversti Japoniją jų kolo
nija.

“Valdžia nori uždrausti . v. . • . •
ir uždaryti Komunistų Par- SUulUSklllO J3F1K1Ų 
tiįa todėl, kad komunistai: j , ■

apginti Japonijos!vadovautą sukilimą
I . .

Peking, Kinija. — Kini
jos Liaudies Respublika 
sutriuškino ginkluotą suki
limą, .kuris praeitą mėnesį, 
pagal amerikonų patvarky
mus buvo iššauktas Sin- 
kiange, šiaurvakarinėje Ki
nijos provincijoje.

Tikrasis to sukilimo va
das buvo Douglas MacKier- 
nan, buvęs Amerikos konsu
lo pavaduotojas Sinkiange, 
sako Kinijos radijas.

Amerikonam^ 
jant, buvo sutelkta 
Čiang Kai-šeko' kinų 
ninku ir caristiniu 
liekanų.

Mūšiuose Liaudies 
ja nukovė 5,000 maištinin
ku, o ' 13,000 kinu tautinin- 
kų perėjo į liaudininkų pu
sę bei pasidavė 'suėmimui.

Vyriausias Teismas 
užgyrė Tafto įstatymą

Washington. — Aukš
čiausias Teismas 4 balsais 
prieš 4 atmetė Distribu
tion Workers Unijos bylą,’ 
prašančią paskelbt priešin
gu šalies Konstitucijai tą 
Tafto-Hartley’o įstatymo 
posmą, kuris reikalauja, 
kad unijų viršininkai pri
lėktų, jog jie nėra komu- 
ri.stai.

Aukščiausias Teismas 
kartu atsisakė svarstyti pa
našius Plieno Darbininkų 
ir kitų unijų skundus.

kurstą • žmones stengiasi 
demokratiją ir tvar-‘nepriklausomybę, taiką ir į 

laisvę.”

Vėliausios Žinios
Miami, Fla. — Nukrito j 

Atlanto Vandenyną ameri
kinis lėktuvas C-46. Jame 
buvol 65 žmonės. Jūroje 
pastebėta trys gelbėjimosi 
valtys už 275 mylių nuo 
Miami. Manoma, kad to
mis valtimis išsigelbėjo 
bent dalis lėktuvo keleivių 
ir įgulos narių.

Valstijos vyriausybė 
paskelbė, kiek yra kitų 
darbių, neturinčių teisės Į 
tokią nedarbo pensiją.

ne- 
be-

Liaudiškoji Kinija

kai sveikino Paulą Robeso- 
ną, įžymųjį artistą daini
ninką. Robesonas pareiškė:

“Aš ką tik sugrįžau iš 
progresyvių žmonių taikos 
konferencijos Londone ir 
jie prašė mane, kad šauk
čiau amerikiečius kovoti už 
taiką.

“Europos žmonės neis į 
naują karą. Bet mes turi
me sustiprinti savo jėgas ir 
pasmarkinti kova už tai
ka.” • . ------------ -------------- -----

Robesonfs dramatiškai į komunistai iki šiol turė- 
p'adainavo susirinkimui eilę .1° vieną vietą, 
liaudies dainų.

ponijos seimo rūmo rinki
muose premjero Yošidos 
Liberalų Partija sekmadie
ni laimėjo 73 vietas, socia
listai 59, demokratai 10, ko
munistai 3 vietas. Visoms 
kitoms partijoms teko 33 
vietos.
Tame Japonijos seimo rū-

Washington. — Jungti
nių Valstijų Apskaičiavi
mu Biuras skelbia, kad ba- 

C • z
landžio mėnesį šiemet buvo 
3,515,000 bedarbių, o gegu
žėje jau tik 3,057,000, vadi
nasi, 458,000 mažiau.

Tas biuras sako, gegužė
je 59,731,000 amerikiečių 
dirbo už algas.

vadovau- 
18,000 
tauti
ni su v

Armi-

r

Surinkta 100,000,000
Albany, N. Y. — Gegu

žės mėnesi šiemet buvo 
362,437 gaunanti nedarbo

Praga. — Jau visi 13 tei
siami! čechoslovaku prisi
pažino, kad jie šnipinėjo 
amerikonam prieš Čechos- 
lovakijos Liaudies Respub
lika, c

Teisiamieji įtarė velionį 
Aįmerikos ambasadorių 
Laur. Stenhardtą kaipo da
lyvavusį sąmoksle suruošti

naračll nripč A tinmlia pensiją bedarbiai New Yor-1 ginkluotą sukilimą ir nu- paiaau pilta H-UUinua ko va]fitijoje; be tOj bųV0 versti esamąją čeclioslova-
Berlin.—Associated Press, | 

amerikinė žinių agentūra, į 
pripažįsta, jog tarptautinės 
Stockholmo konferencijos 
atsišaukimas rinkti para
šus dėl taikos turi didelio 
pasisekimo Europoje.

Rytinės Berlyno dalies' 
laikraščiai praneša, kad 
surinkta jau 100 milionų 
parašų, reikalaujančių už
draust atomines bombas ir 
ramiomis derybomis iš
spręst ginčus tarp vakari
nių valstybių ir Sovietų Są
jungos.

Associated Press rašo: 
“Šiuo laiku nėra geros pro
pagandos iš antros pusės 
prieš vajų, šaukiantį 
gint atomų bombas.”

j 442,500 naujai užsiregistra
vusių pensijai bedarbių.

Per paskutinius 12 mėne
sių šioje valstijoje viso pu
santro miliono žmonių už
sirašė dėl nedarbo pensijų 
kaipo bedarbiai, tai yra, po 

■ vieną iš kiekvienų keturių 
darbininkų, priklausančių 
valdinei apdraudai dėl ne
darbo.

kijos valdžią.
Jie taipgi prisipažino, 

kad šnipinėjo Anglijos am
basadai.

Formoza. — čiang Kai- 
šeko tautininkai skelbia, 
kad jie pastaruoju laiku 
Formozoj areštavo 2,000 ki
nų kaip nužiūrimų komu
nistu, c

Aukse. Teismas užgynė atskirt 
negrus valgymo vagonuose

uz“' draudė

Pašautas francūzu 
Indo-Kinos ministras

Saigon, Indo-Kina. — 
Nežinia kas pašovė tarnau
jantį francūzam Indo-Ki
nos švietimo (ministrą 
Yvuongą Nhuongą.

Praeitos savaitės gale bu
vo mestos 5 bombos į 
ną valgyklą; sužeidė 
francūzų kareivius.

vie- 
du

Washington. —Aukščiau
sias Jungtinių Valst. Teis
mas aštuoniais balsais už- 

skirstyti negrus 
nuo baltųjų valginiuose
traukinių vagonuose. De
vintas teisėjas Tomas Clark 
nedalyvavo 
sprendime.

Sprendimas 
pagal negro 
Hendersono apeliaciją.

Kada Hendersonas 1942 
metais keliavo iš Washing- 
tono į Birminghama,x kaip 
atstovas prezidentinio ko
miteto del teisingos sam
dos, tai jis visai negalėjo

(šios bylos

padarytas 
Elmerio W.

gaut valgyti valgomajame 
Southern geležinkelio vago
ne.

Hendersonas dėl to už
protestavo ir kreipėsi į fe
deral! teismą.

Paskui Southern ir kiti 
pietiniai geležinkeliai statė 
po vieną ar du stalus neg
rams valginiuose vagonuo
se, bet atskirdami tuos sta
lus pertvarais arba uždan
gomis nuo baltųjų.

Dabar gi Aukščiausias 
Teismas surado, kad ir 
toks atskyrimas laužo tarp- 
valstijinės prekybos įstaty-

JAM’

Anglai sutinka atskirai 
taikytis su Japonija

London. — Čionaitiniai 
diplomatai sako, kad Angli
ja, Australija ir visi kiti 
anglų imperijos kraštai su
tinka daryti atskirą taikos 
sutartį su Japonija, “jeigu” 
Rusija ir komunistinė Ki
nija nedalyVaus galutino
joj talkininkų konferenci
joj dėl taikos su Japonija.
(Patys Sovietai reikalau

ja, kad visi kariavę prieš 
japonus talkininkai darytų 
sykiu bendrą taikos sutar
tį su Japonija. Sovietų vy
riausybė kartotinai pabrė
žė, jog sutarties daryme tu
ri dalyvauti ir Sovietų Są
junga ir Kinijos Liaudies 
Respublika sykiu su kitais 
talkininkais. Sovietai smer
kia amerikinius atskiros 
sutarties planus.)

Amerika jau turinti 
atominiu patranku?

Washington. .— Genero
las J. Lawton, Jungtinių 
Valstijų armijos štabo gal
va, sakė, kad Amerika jau 
gali pasigaminti šaudan
čias atominiais sviediniais 
patrankas.

Radijas ir komerciniai 
laikraščiai tvirtino, kad ši 
šalis turi atominių patran
ku.

Generolas Lawton netiki, 
kad ir “priešai” (suprask, 
Sovietai) jau būtų galėję 
išvystyt savo atominę arti
leriją.

Čiangininkai užmušė 
6 kinus angly laive

Hong Kong. — Karinis 
Čiang Kai-šeko kinų tauti
ninkų laivukas bombarda
vo prekinį laivą netoli Ki
nijos liaudininkų uosto 
Amoy. Užmušė 6 kinus ke
leivius ir sužeidė 7 tame 
anglų laive, kuris bandė 
prekiauti su ’ 
sant čiangininkų blokados.

Kinija, nepai-

t

t



I

LAISVE
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY 

The Laisvė, Inc.
Established April 5, 1911

Every day except Sundays, Mondays, and Holidays 
110-12 ATLANTIC AVENUE, RICHMOND HILL 19, N. Y. 

TEL. VIRGINIA 9-1827-1828

President, GEORGE WARES; Secr.-Treasurer, WILLIAM CHAPELS 
Editor, ROY MIZARA ---------------------------------- - ----------------------------------------------------------------

SUBSCRIPTION RATES
United States, per year .......... $7.00 Canada and Brazil, per year $8.00
United States, per 6 months $3.75 Canada and Brazil, 6 months $4.00
Queens Co., per year .............. $8.00 Foreign countries, per year $9.00
Queens Co., per six mos.......... $4.001 Foreign countries, 6 months $4.50

Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. ¥., 
under the Act oTMarch 3, 1879.

MŪSŲ kova už spaudos ir 
ŽODŽIO LAISVĘ AMERIKOJE

MOTERŲ DARBO, TEISIU ®
ŠEIMININKYSTES SRITYSE

Dr. Kazys Grinius
Šių metų birželio men. 4 dieną Čikagoje mire Dr. 

Kazys Grinius, trumpą laiką (1926 m.) buvęs Lietuvos 
' prezidentas. Jis buvo 83 metų.

Netenka nė sakyti, jog Kazys Grinius vaidino lietuvių 
tautos gyvenime nemažą vaidmenį. Kadaise tasai vaid
muo buvo teigiamas; kadaise Kazys Grinius nemažai 
prisidėjo prie liaudies švietimo ir kovos prieš caristinį 
režimą.

1926 metais, kai žiaurus klerikalų režimas baisiai lie
tuvių tautai įsikurto, jie, klerikalai, prakišo seimo rinki
mus ir liaudininkai su social-demokratais, turėdami sei
me daugumą atstovų, krašto prezidentu išrinko Kazį 
Grinių.

Tasai įvykis teikė progos liaudininkams ir social-de- 
mokratams pasitarnauti Lietuvos liaudžiai; tai teikė 
pręgos jiems, liaudininkams ir social-demokratams, su
valdyti fašistų siautėjimą Lietuvoje, sumegzti su Tary
bų Sąjunga glaudžius ekonominius ir kultūrinius ryšius 
ir juos palaikyti, keliant lietuvių tautos gerbūvį.

• Deja, tais metais liaudininkai ir socialdemokratai pa
rodė didžiausį savo lepšiškumą, ne tik lepšiškumą, o ir, 
matyt, tyčia padarytą fašistams pasidavimą.

Griniaus valdžia leido fašistams siautėti, organizuo
tis ir gruodžio mėnesio dienomis ji atidavė smetoninin- 
kams smurtininkams valdžios vairą — atidavė be jokio 
pasipriešinimo !

Greit po to Smetona pradėjo mokėti Kaziui Griniui 
pensiją.

Tam tikri istoriniai tautu gyvenime įvykiai užduoda 
jųjų nariams, ypatingai visuomenininkams, egzaminą. 
Kuris to egzamino ūeišlaiko, kuris nesupranta įvykio 
prasmės, tasai esti priverstas trauktis šalin, tokį tauta 
pastumia į šoną, nežiūrint į tai, ką jis seniau nuveikė.

* Po 1940 m. birželio įvykių, kai lietuvių tautos prakeik
tas smetonizmas buvo nuverstas ir sudaryta liaudies 
vyriausybė su Justu Paleckiu priešakyj, Kazys Grinius 
gyveno Lietuvoje, kaip gyvenęs, — jam buvo mokėta 
pensija, kaip seno amžiaus visuomenininkui; kai Lietu
vos Liaudies Seimas paskelbė Lietuvą tarybine respub
lika, Grinius ir vėl, mums atrodė, įsijungs į naują sant
varką, supras tą nepaprastai reikšmingą lietuvių tautos 
gyvenime padarytą posūkį — posūkį į gražesnį, žmoniš
kesnį gyvenimą, į socialistinį gyvenimą..

Mums taip atrodė dėl to, kad mes tuomet matėme Gri
niaus 'straipsnius, telpančiu§ Lietuvos tarybinėje spau
doje, straipsnius, bylojančius apie Lietuvos ūkio atstaty
mą ir darbo žmonių gerbūvio pakėlimą.

Bet... Lietuva buvo žvėriškųjų vokiečių govėdų užpul
ta. Prasidėjo antrasis pasaulinis karas. Kazys Grinius, 
kaip ir kiti lengvatikiai, neturėję pasitikėjimo liaudimi, 
Raudonąja Armija, tarybinės vyriausybės išmintimi, 
apžavėti vokiškos fašistinės propagandos, ėjo bendra
darbiauti su naciais okupantais!

Čia buvo didžiausia Kazio Griniaus trumparegystė ir 
klaida. Čia buvo trumparegystė ir klaida visos eilės tų 
žmonių, kurie kadaise sakėsi esą liaudies reikalų gynėjai.

Griniui patapo mieli fašistai; jis pasitraukė į Vokietiją 
ieškodamas pas nacius prieglaudos; jis, pagaliau, atvyko 
į Ameriką.

Taikstydamasis prie Amerikos imperialistų, besilaiži- 
nedamas jiems, ir visokiems lietuvių tautos priešams, — 
tiems patiems smetonininkams ir žydų bei lietuvių anti-* 
fašistų žudytojams, — Grinius bjaurojo Tarybų Lietuvą, 
visą Tarybų Sąjungą ir viską, kas yra darbo žmogui 
miela ir brangu. ’

Jis atsistojo tarp tų, kurie laukia naujo karo, milijonų 
žmonių kraujo praliejimo.

Tai darydamas, Kazys Grinius sumindžiojo visa tai, ką 
jis kadaise naudingo buvo atlikęs lietuvių tautai.

Ir tokioj būsenoj jis mirė.
Dabar, tenka manyti, dievins Grinių ne tik “liaudinin

kai”, o ir klerikalai su fašistais, kurie ’ kadaise Grinių 
smerkė. Jie garbins jį, žinoma, ne už tai, ką jis kadaise 
lietuvių tautai yra gero padaręs bet už tai, ką jis atliko 
šmeiždamas naująją Lietuvą, — Lietuvą, kuriančią so
cialistinį gyvenimą.
• Kitaip Grinių įvertins lietuvių tauta.

“Scottsboro Boy“.
Kiekvienas suaugęs amerikietis atsimena' Scottsboro 

•berniukų bylą; atsimena, kai Alabamoje buvo suimti de
vyni mažamečiai negrai berniukai ir apkaltinti išprie
vartavime “ypatingos reputacijos” baltųjų suaugusių 
Moteriškių.

Vienu mostu šitie berniukai buvo nusmerkti mirti, — 
‘Aląbamos baltųjų teismas juokų nedarė!

Tuomet Tarptautinis' Darbininkų Apsigynimas ir Jun- 
5utinių Valstijų Komunistų Partija stojo kovon, — pradė
ti energingą kampaniją išgelbėjimui šitų berniukų nuo 

jnirties.
.Kova buvo neapsakomai sunki. Tačiau, buvo išjudinta 

,visa Amerika obalsiu: “Išgelbėti devynius Scottsboro 
berniukus, kuriuos baltieji šovinistai pasiryžo nužudyti.”

Parašė ir paskelbė Ame
rikos žmonėms Atvira 
Laišką Spaudos Laisvės 
Komitetas prieš Deportaci
jas. ~~ Tai atsišaukimas į- 
Amerikos, visuomenę prieš 
reakcijos p a s i k esinimą 
atimti iš žmonių žodžio ir 
spaudos laisvę.

Laiško autoriai sako:
“Pirmasis 

Prie Jungtinių 
Konstitucijos 
žodžio laisvę 

Pataisymas 
Valstybių 

garantuoja 
ir spaudos 

laisvę. Šitą teisę iškovojo
mūsų šalies įkūrėjai ir už 
tą teisę tebeeina kova ir 
šiandien.

“Tūlos Amerikos gyveni
me pajėgos visuomet sten
gėsi pakenkti spaudos lais
vei. Paskutinėje Kong. sesi
joje buvo patiekti pasiūly
mai visokiomis priemonėmis 
suvaržyti sveturgimių spau
dą. Jeigu tie pasiūlymai 
būtų buvę priimti, svetur
gimių laikraščių išleidimas 
būtų pasidaręs neįmano
mas.

“Spaudos laisvei naujas 
pavojus gimė su suarešta
vimu dėl deportavimo ke
leto redaktorių, kurie per 
daugelį metų buvo susirišę 
su sveturgimių ’ spauda 
Jungtinėse Valstybėse, už 
jų politines pažiūras.

“Spaudos laisvė pastaty
ta į pavojų, bandant išde- 

iportuoti Vilnies redakto
rių Vincą Andrulį, Morning 
Freiheit Asosiacijos sekre
torių Alexander Bittelman, 
buvusį Greek-American Tri
bune redakc. štabo narį Pe
ter Harisiades, finų laikraš
čio Eteenpain redakt. Knut 
Heikkinen, ir italu laikraš- 
čio L’Unita del Popolo re
daktorių Michael Salerno.

“Šių redaktorių perse
kiojimas sustiprina tas jė
gas, kurios nori sveturkal- 
bių spaudą sunaikinti. To
kia politika gali privesti 
tik prie sunaikinimo ame
rikietiško supratimo apie 
spaudos laisvę ir atėmimo 
milionams sveturgimių tei
sės skaityti laikraščius savo 
prigimtoje kalboje.

z

“Kaipo svetimkalbių lai
kraščių redaktoriai, mes 
viešai pareiškiame giliausi 
susirūpinimą šių penkių 
redaktorių , persekiojimu 
dėl jų politinių pažiūrų ir 
grumojimu išdeportuoti iš 
Jungtinių Valstybių, kur 
jie praleido didžiąją dalį 
savo gyvenimo. Mes neban
dome gilintis į jų asmeniš
kas politines pažiūras bei 
tas pažiūras apginti, bet 
mes pakartojame savo pa
siryžimą ginti jų teisę į 
žodžio laisvę ir į laisvę įsi
tikinimų.

Kova nebuvo tuščia. Berniukai buvo išgelbėti nuo mir
ties, nuo nužudymo. Tačiau baltiesiems šovinistams vis- 
vien pavyko keletą tų berniukų patalpinti kalėjiman.

Heywood Patterson, vyriausias iš devynių berniukų, 
buvo nusmerktas 70 metų kalėti. Kalėjimo sąlygos buvo 
baisios, — kiekvienas, kiek tiek susipažinęs su pietinių 
valstijų kalėjimų sistema, tai žino.

Heywood Pattersonui, tačiau, pavyko, iš kalėjimo, iš 
baisios kankynės pabėgti. Jis tai padarė 1948 metais. 
Pattersonas gyvena kur tai šiaurinėse valstijose. Ir šio
mis dienomis pasirodė jo knyga “Scottsboro Boy”, — kny
ga apie jo bylą ir gyvenimą kalėjime.

Netenka nei sakyti, jog ši knyga atvers daugeliui 
žmonių akis.

Net ir buržuaziniai rašytojai pripažįsta, jog tai svar
bus socialinis dokumentas.

Šiuo metu prasideda didelė kampanija už taj, kad bū
tų dovanotos bausmės dar trims, esantiems kalėjime 
Scottsboro berniukams.

Ši kampanija privalo susilaukti pagalbos iš kiekvieno 
turinčio širdį žmogaus. '

Heywood Pattersono knyga gražiai pasitarnaus ir šiai 
svarbiai kampanijai.

“Kadangi šiomis depor
tacijomis pastatoma į rim
tą pavojų žodžio, ir spau
dos laisvė, mes šį svetim
kalbių spaudos redaktorių 
persekiojimą skaitome pa
vojingu precedentu, kuris: 
pastato į pavojų visų ame-; 
rikiečių pamatinęs < 
kratines teises.”
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Linksmutė jauna darbi
ninkė Mrs. Luella Lawhorn 
išplaukė puošniu Matson 
firmos laivu Lurline, plau
kiojančiu ,iš San Francisco

Linksmybei, žavingai 
šypsai ji turėjo istorinį pa
matą. Ji — pirmoji negrė 
moteris išplaukė stewarde- 
se liuksusiniu laivu.

Kuomet jinai kreipėsi 
Matson firmon tokio darbo 
Wilmingtone pirm 10 die- 

People’s nu, jai nesakė, jog ji nepri- 
News (Slovak - American), j imama dėl diskriminacijos. 
Pittsburgh. Ne. Jai pasakė, kad ii “ne-

atitiko reikalui.”
Unija žinojo geriau. Ma

rine Cooks and Stewards 
unijos 311 narių tuojau 
laivą užstreikavo. Juos pa
rėmė marininkai ir pama
riečiai kitu amatu darbi
ninkai.

Kompanija tapo priblokš
ta, bet greit susiprato, ko
kių jai vaistų reikia. Mrs. 
Lawhorn nuskridinta į San 

i Francisco, ten iš naujo jai
suteikta perklausinėjimas. 
Pripažino, kad firma pir
miau “nežinojusi” visų- jos

Pagirtina, kad jos unija 
nesnaudė, gavo jai viso
kiausius paliudymus jos 
tinkamumo toms parei
goms, kompanija negalėjo 
ilgiau liktis > darbininkės 
kva 1 i f i k ac i j ų “n eži n ančia.”

Linksmi ūnijistai masi
niai susirinko palinkėti lai
mes išplaukiančiai naujai 
stewardesei Lawhorn, že

li e vien
bet, svar- 

savo unijos

Unijos Lo-
New Yorke

Nicoloboulos,
Tribune,

iliasiuviu
NaJ kalni 196-tam

’ i pareikalavimas . at
siųsti 7 darbininkų tymą.

"į_l Šapoje dirbantis veiklus 
unijistas Tim Adams, ne
gras, apsižiūrėjo, kad toje 
pat ša] jo j e, kurioje karo lai
ku dirbo didžiumoje mote
rys, dabar dirbo tik 12 mo
terų, o 78 vyrai. Adams 
pradėjo garsiai “galvoti” 
taip:

“Kai bosai teįsileidžia 
negrų darbuosna, t!as taip

IR NUOGĄSTAUJAME
Tie draugai ir draugės, 

kurie jau atlankė mus nau
josiose patalpose, Rich
mond Hill, pilniausia su
pranta mūsų džiaugsmą ir 
priešų nerštą dėl Laisvės 
persikėlimo čionai. Pasta
tas naujas, žvalus. Apylin
ke švarutėlė. Kiemai sken
di gėlynuose. Gatvių pa
kraščiais išsikeroję lapuo
čiai klevai ir galiūnai ąžuo
lai.

Tie, kurie ruošiatės at- 
vykti į suvažiavimus, įvyk
siančius čia pat gretimoje 
Liberty Auditorijoje (lie
pos 1-9 savaitę), taipgi į 
Laisvės pikniką, įvyksiantį 

2-rą, pamatę šias įs- 
įsitikinsite pamatin- 
mūsų džiaugsmo, 
kame priežastis nuo-

liepos 
taigas 
gurnu

Tai
gąstavimui?

Aprokuota, jog mes nesu- 
kėlėme Laisvės spaustuvės 
p-erkraustymui tiek pinigų, 
kiek perkrausimas kaina
vo. O bilos nelaukia. Kad jas 
atmokėti ir dienraštį išlai- 
ky.ti 
yra 
kas

vidurvasariu, kuris 
sunkiausias laikotarpis 
metai, dienraščiui sto-

baltiesiems 
Tas pat ir 
Kuomet bo-

pat kenkia ir 
darbininkams, 
su moterimis, 
šas moka joms mažiau už 
tą patį darbą, ar visai joms 
neduoda darbo tas kenkia 
vyrams darbininkams. Jei
gu mums reikėtų streikuoti, 
kas sustabdys bosus nuo 
bandymo paimti atgal mo
teris tuomet? Ne kaipo ly
gias, bet kaipo streiklaužes. 
Jeigu mes neparodysime 
ryžto kovoti už moteris, ko- 

i kią priežastį jos turėtų ko
voti už mus?”

Adamso tokios galvose
nos pasėkoje unija atsiun
tė 5 vyrus ir 2 moteris vie
ton boso reaikalautų 7 vy
rų, viena jų negrė, kita 
balta. Kompanija atsisakė 
jas priimti. Tačiau tie pen
ki vyrai atsisakė pradėti

Šeimininkėms i Parama Motinai

su-

STRAWBERRY 
SHORTCAKE

2 puodukai prirengtų 
miltų (prepared biscuit 
mix)
pusė puoduko pieno 
ketvirtadalis puoduko 
salad aliejaus « 
šaukštas cukraus

2 pakeliai (packages) 
šaldytų strawberries (arba 
viena kvorta šviežių).

Maišyk cukrų ir miltus, 
pieną su aliejum, paskiau 
viską kartu. Biskį pamin
kyk ir,išplak apie pusės co
lio storumo. Supjaustyk į 
šešis kavalkus, sudėk į ke
pamą bletą ir kepk apie 20 
minutų karštame pečiuje.

Pirm to atšildyk uogas. 
Iškepus keksui, bifekį atve
di nk. Sudėk uogas į tarpus 
ir ant viršaus, uždėk iš
plaktos Smetonos. V.

Artėja namie augintų 
strawberry (braškių) sezo
nas. Turinčioms naudotis 
receptais, patartina šį išsi-

Receptais, beje, naudoja
si ir didžiausieji - ekspertai 
virėjai-kepėjai. Ir ne dėl to, 
kad nemokėtų valgį paga
minti, bet saugumui, kad 
ko neužmirštų.

kuoja dar daug pinigų. Ne
suskubus tą skirtumą su
kelti aukomis, direktorija- 
tas svarstė pasiūlymą įstai
goje dirbantiems numušti 
ir taip jau ne didžiausias

Pasiūlymą darbininkai 
sutiko, taip, kaip gali su
tikti tiktai liaudies dienraš
čio patri jotai. Tačiau gerų 
norų ne visuomet užtenka. 
Visuomet dirbusieji, dide
lių nelaimių neturėjusieji 
senieji darbininkai, nors 
nėra turčiais, tačiau dar 
išsiverstų. Vienok tarp 
mūsų randasi ir jaunų, ku
rie, atbuvę po keletą metų 
karuose, neseniai pradėję 
gyventi ir dirbti, sutaupą 
neturi. O žmonės su šeimo
mis. Jiems būtų sunkiausia 
išgyventi taupos laikotar
pį, jeigu jis užsitęstų ilgo
kai. 1

Tuomi norėjau priminti 
tieftis, kurie išgalite ir no
rėjote dienraštį paremti,’ 
kad jūsų paramos degantis 
reikalas yra dabar.

S. Sasna.

2 pusi.—Laisvė (Lįberty, Daily)--Tree., Birželio 7, 1950

darbą be tų dviej'ų moterų, 
o jau šapoje dirbantieji pa
sisakė, kad jie streikuos, 
jei bus reikalas.

Ruth Owens, negrė, ir
Betty Siegfried tapo priim
tos. Ir priimtos su vyrams 
tokiuose pat darbuose mo
kama mokestimi — $1.37 
ir $1.32 už valandą. sĮ< aj< >j<

Iš Anglijos moterys rašo, 
jog ten maisto padėtis te
bėra katastrofiška eili
niams žmonėms. Kontro
liuojamų produktų negali 
gauti, o iškontroliuotų auk
štos kainos neleidžia nusi
pirkti, tad žmonės tebealks- 
ta misdami karo laiko por
cijomis.

Ką eilinės šeimininkės 
kaltina • už stoką maisto? 
Ne praėjusįjį kąrą — nuo 
to jau būtų atsipeikėję. 
Kaltina neužbaigiamą šal
tąjį karą ir ruošimą kito 
karo, kuriam subrukama 
visi ištekliai. žhč.

Ir Vaikui
Vilnius.—Lietuvoje ypa

tingos pagarbos susilaukė 
motinos. Daukiavaikėms 
motinoms suteikiamas Mo
tinos — Didvyrės vardas. 
Motinai ir vaikui nuolat 
teikiama parama. Tarp tik
slui Lietuvoje dirba specia
li valdyba, kurios tikslas 
mokėti nuolatines ir vien
kartines pašalpas daugia- 
vaikėmą ir vienišoms moti
noms.

Šios valdybos viršininkas 
drg. Kymaitaitė “T. B.” 
korespondentui pareiškė: 
Tarybinė vyriausybė nuo
lat rūpinasi motina ir vai
ku. Tik 1948 metais dau
giavaikėms ir vienišoms 
motinoms valstybė išmokė
jo 38,290,256 rublius nuo
latinių ir vienkartinių pa
šalpų. 1949 m. — 48,398,- 
419 rublių. Per laikotarpį, 
praėjusį nuo Tarybų Lietu
vos išvadavimo iš hitlerinių 
okupantų ‘dienos 127,331 
motinai išmokėta 254,422,- 
328 rubliai pašalpų. Tary
binė vyriausybė iki 1950 
m. pradžios apdovanojo me
daliais 16,405 motinas, 622 
nešioja aukso žvaigždę su 
įrašu “Motina—Didvyrė.”

Ypatingai rūpinamasi 
motinų ir vaikų sveikata. 
Lietuvoje yra 33 moters 
konsultacijos, 35 vaiko kon- 
sultacijosj gausu ! vaikų 
darželių ir tt. T. B.

naujas 
ku-

Tarpe naudingų naujo
vių garsinamas 
plastikinis cementas, 
riuo esą galima lopyti net 
plaunamą drabužį, neišsi
plaunąs. Mums dar neteko 
to cemento išbandyti ant 
drabužio. Kitur, tiesa, la
bai gerai veikia.

Dirbtinės gėlės šiemet 
daugiau, naudojamos vieton 
metalinių gražylų sukne
lėms ar galvos aprėdui.

Įvairybė kojinėse pasi
reiškia rankomis užmalia- 
votomis figūromis, ’ pritai
kytomis formalės (kaip kad 
vestuvėms) suknelės spal
vai.

Kepamus stiklinius indus 
visuomet reikia imti su 
sausu drabužiu, nes palie
tus su drėgnu ar užliejus, 
gali trūkti.

Dabar vėl galima gauti 
tapioca kruopelių. Jos tin
ka sutirštinti sultingų vai
sių ir uogų pajams. Gerai 
ir pudingams.



KALVIO IGNOTO TEISYBE
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Parašė A. GUDAITIS—GUZEVIčIUS

LAISVOJI
SAKYKLA

Singhamton, N. Y.

(Tąsa)

“Kaipgi jis pavadintų Lietuvą, jeigu 
čia nebūtų tiek klebonų iš pat vidurio 
kaimo?” ir, atidžiai įsiklausęs, Kanopa 
subalansavo: “Viso žygio užnugary, va
dinas, — Anglija - Francija... Tai da
bar Pšezdzeckis jau šiton Antantei! de
dasi ... O dar vakar ėjo su kita “ant
ante”: Vokietija - Austrija - Vengri
ja!... Ar santarve, ar antantė, — No- 
tiones equipollentes.. . (Lygiareikšmės 
sąvokos...) Kur jau čia be pono išgy
vensi; reikia ką stipresnį turėt už nuga
ros. Štai, jie jau pasirinko: žada nesu
skaičiuojamus milijonus paramos, — 
girdi, biznieriai susikrovė per karo me
tus auksą pas save. Dabar jiems nėra 
kur to aukso dėt...”

Galop iš klebonų buvo pareikalauta: 
1) paskubinti “sušelpimo komitetų” su
darymą, kad alkanieji būtų bent iš da
lies patraukti prie taikingo problemų 
sprendimo; 2) paskubinti atranką jau
nų ir patikimų vyrų policijai ir 3) nu
matyti kadrus patikimai, savai kariuo
menei ...

Kanopa net užsimerkė, pagalvojęs, ką 
gi jis praktiškai gali padaryti: “Iš kurio 
gi galo, kaip pradėt? ... Ne ramybės at
nešti atėjau, bet kalavijo. .. Nes atėjau 
sukelti žmogaus prieš jo tėvą, dukters 
prieš jos motiną, marčios prieš jos uošvę 
ir žmogaus namiškių paverst jo neprie
teliais. .. — Vai, dieve, dieve,, baisi tavo 
rūstvbė ...”

* * *
Grįždamas į Obelius iš to pasitarimo, 

klebonas visą kelią murksojo, įkišęs 
smakrą į minkštą kailinių apikaklę, ir 
neramiai kraipė galvą. Šalia jo sėdėjęs 
bernas bijojo garsiau šūktelėti drigan
tui, kuris, kaip padūkęs, nešė lengvutį, 
mėlynai nudažytą, klebono važelį.

.Gudrus ir apdairus buvo Obelių kle
bonas. Ne visiems parapijiečiams patik
davo jo elgesys, o juo labiau — ne vi
siems kaimynams klebonams. Vieni jį 
vadino gudriuoju lapinu, kiti prisitaikė
liu, o Kamajų klebonas —tiesiog pad
laižiu. Bet Kanopa dėl to sau galvos ne
kvaršino: “Sužiūrėsi čia visų. Kad tik 
didesnieji nepyksta, tai ir gerai!...”

Caro laikais ir su pristavu,.ir su is- 
pravniku nugerdavo po klebonišką, su 
dvarininku — bajoru “kolo” nesipykda- 
vo, prieš lenkuojančią bažnytinę ierar- 
chiją niekad nesišiaušdavo, o dabar, oku
pacijoje, juo labiau: “Kur čia, žmogel, 
balsą kelsi. Tik ausis- suglaudęs lanksty-

I. S. Turgenevas

Kelionė į pagirį
(Tąsa)

— Ė! — suriko jisai. — 
Nagi čia Jefremas stovi. 
Sveikas, Aleksandričiau, — 
pridūrė jis garsiau, kilste
rėjęs kepurę.

Nedidelio ūgio valstietis, 
apsivilkęs juodu, trumpu 
švarku ir susijuosęs virve, 
išlindo iš už medžio ir priė
jo prie ratų.

— Argi paleido? — pa
klausė Kondratas.

— Tai, manai, ne? — at
sakė valstietis ir parodė 
dantis. — Tokių, kaip mes, 
nelaiko.

— Ir Piotras Filipičius 
nieko?

— Ar Filipovas? Žinoma, 
nieko.

— Žiūrėk tiktai! O aš, 
Aleksandričiau, maniau: 
na, brolau, pamaniau aš, 
dabar jau maukis kelnes.

— Ar dėl Piotro .Filipo- 
vo? Dar ko! žinom mes to
kius. Lekia, kaip sakalas, 
o tupia, kaip vabalas! Ar 
medžioti važiuoji, ponuli? 
—staiga paklausė valstie
tis, greitai pakėlęs į mane 
savo primerktas akeles, ir 
tuoj vėl jas nuleido.

— Medžioti.
— ,0 kur, pavyzdžiui?

Į Degėsius, — pasakė

Kondratas.
— Važiuojate į Degėsius, 

kad tik neprivažiuotumėt 
gaisro.

— O kas?
— Mačiau daug kurtinių, 

— kalbėjo toliau valstietis, 
vis lyg juokdamasis ir ne
atsakydamas Kondratui, —j 
bet jūs ten nepakliūsite; 
tiesiai bus apie dvidešimt 
varstų. Štai kad ir Jego
ras — ką ir besakyti! Gi
rioje, kaip savo kieme, bet 
ir jis neprasiskverbs. 
Sveiks, Jegorai, dievo dū
šia už pusantro skatiko!-— 
suriko jis staiga.

— Sveikas, Jefremai, — 
iš lėto atsakė Jegoras.

Aš smalsiai pažiūrėjau j 
šitą Jefremą. Tokio keisto 
veido aš* seniai nebuvau 
matęs. Jo nosis buvo ilga ir 
smaila, lūpos didelės, barz
delė reta. Jo žydros akelės 
taip ir bėgiojo, lyg vabalė
liai. Jis stovėjo pernelyg 
laisvai, įsisprendęs ranko
mis į šonus ir nenusimovęs 
kepurės.

— Ar atostogauti į na
mus, ar ką? — paklausė jį 
Kondratas.

— Še tau, atostogauti! 
Dabar, brolau, oras nebe 
toks — įsismarkavęs. Pla
tu, brolau, pasidarė, štai

kis ir žiūrėk, kad kitas anksčiau už ta
ve nepasilenktų!...’’

Jau pačiais pirmaisiais metais pradė
ję bausti mirtimi už ginklų slėpimą, už 
karo belaisvių rėmimą ir slapstymą, vo
kiečiai visus tuos pasmerktuosius trak
tavo kaip šnipus. Jefreitoriai kaltino, 
jefreitoriai teisė, jefreitoriai ir mirties 
bausmę vykdė. Kol iš Bavarijos jiems 
neprisiuntė katalikų kunigo, pasmerk
tųjų išpažinties klausyti skirdavo vieti
nį kleboną. Gavęs įsakymą lydėti pa
smerktuosius į mirties bausmės vietą, 
Kanopa nė nemėgindavo atsisakyti. Bal
tą kamžą apsivilkęs, ėjo greta budelių ir 
jų aukos į paskutinįjį kelią. .. Kanopai 
nelabai miela buvo prisiminti, kad jis 
lydėjo prie duobės net žąsiaganę Saku
tę... Na, kas gi būtų patikėjęs, kad ji 
šnipė, bet, va, — nešiojo duoną belais
viams į mišką, — ir galas ...

“Prieš vėją nepapūsi!... — teisino 
jis save. — Negi čia iš malonumo! Kad 
liepė, tai ir ėjau...”

Su kuo, kada ir kur ėjo, — jis gerai 
išmanė.

Prie stikluotojo Obelių klebonijos prie
bučio jis neišlipo, bet įvažiavo tiesiai į 
ūkiškąjį kiemą, aptvertą aukšta lentų 
tvora. Visokių nerimavimų ir “sąžinės 
rokundų” valandomis klebonas Kanopa 
geriausiai jautėsi kaip tik. čia, — tarp 
savo ūkio padargų, šalia arklidės ir gur
bo. ...

Aplinkui — nuolaidaus kalno šlaituo
se — riogsojo sutaršyti miestelėnų tro
bų stogai, pas ežerą bruzdėjo dvaro šmi- 
šelynas, toli, ant Palūgės kalvų, mėlyna
vo miškas, ir visur ten, kur tik pasižiū
rėsi, siautė laukus, pievas ir pelkes mė
lynų, gauruotų eglių užuoganos.

Klojimo, gurbų ir kitų ūkio trobesių 
apstotas, klebonijos kiemas ant kalvos, 
miesčiuko viduryje, buvo lyg kokia pi
laitė. Grečiomis ant tos pat kalvos kopė 
j dangų dvylas bažnyčios bokštas ir di
delės liepos šventoriuje.

Galėtum žmogus ramiai sau smurkso- 
ti iki savo dienų galo, o čia tau staiga 
visokios painiavos! Braunasi jos į tavo 
gyvenimą, ir nėra niekur tokio išganin
go kampelio, kur jos tavęs nepasiektų. ..'

Ūkio kiemelyje du gaidžiai, iškėlę gal
vas, kaklus pašiaušę šoko pašoko vienas 
prieš kitą, susibraukė aštriais nagais, 
sukirto kietais smailiais snapais kitas 
kitam į skiauterę, ir vienas, štai, jau 
kruvinas!

(Bus daugiau)

kas. Nors iki žiemos gulėk 
ant krosnies, joks šuo ne
sulos. Man mieste ir sako 
tasai sekretorius: palik, 
girdi, mus, Leksandričiau, 
važiuok iš apskrities lauk, 
pašportą duosime pirmos 
rūšies... bet gaila man jū
sų, svetoviečių: kito tokio 
vagies jūs nerasite.

Kondratas susijuokė.
— Juokdarys tu, dėdyt, 

tikrai juokdarys, — pasa
kė, jis ir pajudino vadžias. 
Arkliai ėmė eiti.

— Tpru, — pasakė Jef
remas. Arkliai sustojo. 
Kondratui ši išdaiga nepa-. 
tiko.

—Liaukis išdykavęs, Ale- 
ksandrovičiau, — pastebė
jo jisai pusbalsiu. — Matai, 
su ponu važiuojame. Gali 
supykti.

— Ak tu, jūros gaigale! 
Ir ko jam pykti. Jis geras 
ponas. Štai, žiūrėk, jis man 
degtinei duos. Ach, pone, 
duok valkatai stikleliui. Ir 
išmauksiu gi aš ją, — kal
bėjo jis toliau, pakėlęs petį 
prie ausies ir sugriežęs 
dantimis.

Aš nenoromis nusišyp
sojau, daviau jam griveną 
ir liepiau Kondratui va
žiuoti.

— Labai patenkintas, jū
sų kilnybe, — kareiviškai 
sušuko įkandin mūsų Jef
remas. — O tu, Kondratai. 
žinok ateityje iš ko mokw

Lietuvišką snip huminųjas
Yra tokios veislės žmo

nių, kurio nenori būti vai- 
katomis, bet tingi dirbti. Jų 
pr i g i nitas te m p-er amen tas 
šnipi nė j im a is pasi da ryti
pragyvenimą ir tik uždar
bio nedateklius jų profesi
joj, verčia juos dirbti sykiu 
su visais ir prigimtą šnipi
nėjimą praktikuoti, kad ir 
be užmokesčio. Tokie geri- 
nasi prie kiekvieno, nuduo
dami draugais, prieteliais, 
geradariais, o ką tik išgau
na, viską su pridėčkais ne
ša užvaizdai (bosui) — 
darbdaviui. Tokie daug blo
go yra pridarę darbinin
kams. Tokie labai slepiasi, 
kad niekas nežinotų, jog jie 
šnipai, nes žmones jų neap
kenčia ir vadina negražiais 
vardais ir kai kur muša.

Ir darbdaviai šnipų, kai
po nešvariasąžinių, neap
kenčia, laiko pašaipoje, tik 
jų vardų ir raportų neiš
duoda. Reiškia, jų šnipinė
jimą įvertina ir viešai išda
vimą laiko šnipam pavoju
mi. Bet lietuviški šnipai 
skaitosi karžygiškais šni
pais, būk be baimės Vieny
bės No. 21 neva viešai pa
siskelbė. Bet tai nėra joks 
pasiskelbimas. Nėra pa- 
paskelbta nei vieno šnipo 
vardo. Kad šnipų yra lietu
viuose ir kad jie šnipinėja, 
tai žinoma visiems ir be jų 
pasigarsinimo, tik nežinia, 
po kokiais vardais jie vei
kia, kaip jie atrodo?

Perskaičius tų humbugie- 
rių gąsdinimą, prisiminė,; 

■ kaip vienam biznieriui, įsi-j 
gijus troką, ištuštėjo arklio! 
tvartas, kuriame jis pavėli
no miegoti valkatoms, ku-; 
rie kuo nors patarnaudavo. I 
Bet to tvarto gyventojams i 
didžiausi priešai buvo bei-Į 
niukai, kurio grįždami iš1 
mokyklos iš jų labai tyčio-Į 
josi. Tada valkatos sumano! 
berniukus nugąsdinti, už
darydami tvarte išbadėjusi 
akla šuni, kuris už sienos v c /
labai dideliu balsu lojo, 
kaukė ir cypė. Ir kai kurie 
berniukai tiems latviškiems 
h u m bug i e r i a i ns pa t i kė j o, 
jog paleidus tą žvėrį, būtų 
didelis pavojus. Bet drąses
nieji berniukai, nei nenu
manant humbugieriams, at
idarė tvartą ir parodė vi
siems, kad jų tas žvėris ne
pajėgia išlipti nei per slenk
stį ! '

Jeigu kas atidarytų duris 
lietuviškų šnipų (ALAA), 
tai pamatytume, jog jiems 
tinkamiausia šnipinėti viš
tas, kurios su kiaušiniais.

Mūsų progresyvūs orga
nizacijos turi sau čarterius 
ir jos taip gali veikti, kas 
įstatymiškai leidžiama, o 

'ne ką naciniai nori.
Ką tie humbugieriai da

rys, jeigu greitai karas ne
įvyks!? Oi, kaip jie karo 
nori, net nebsusivaldo, sap
nus rašo į Vienybę, esą, ir 
kiti to nori, norėkite ir jūs!

Autorius šnipų (ALAA) 
deklaracijoj graibosi, lyg su 
kabliu po orą.

Vaiką Tėvas.

štai ir vėl sukelta apsigyni
mui nuo kryžiokų užpuolimo 
$10. Pinigai siunčiami dien
raščiui Laisvei, kuris gina 
darbo žmonių reikalus .

Aukavo: J. Vaičekauskas 
$3.50, V. E. Ražienai $2. Po 
$1 : A. Barzdavičiene, N. Yu- 
dikaitiene, Bevardė. ir J. K. 
Nalish. Pirmiau tam reikalui 
yra pasiųsta $12, tai 'bendrai 
bus .jau nuo mūsų kolonijos 
$22. Reiškia, laisve ir de
mokratiją mylinti žmonės au
koja tam reikalui pagal iš
galę.

Johnson City ligoninėje 
aplankėme serganti Antaną 
Zmitrą. Jis jau 9 mėnesiai, 
kaip sunkiai serga. Supara
lyžiuota visa dešinioji pusė ir 
jau seniai, kaip nemato. Jis 
guli Wilson Memorial ligoni
nėje. Gaila draugo, kad taip 
ilgai serga!

E. Kazėnienes sveikata, po 
o p era c i.jos, eina geryn. Ji dė
koja visiems ir visoms, kurie 
aplanką >r suteikė dovanu, 1 
kaip tai, geliu, prisiuntė at
virutes.

Ji ligoninėje išbuvo norą 
savaičių. Dabar jau randasi 
namie, 09 Rutland St. Kas 
galite, aplankykite.

Anastazi jos Mačiukienės 
sveikata eina geryn, bet ligo- I 
nė vis dar yra i gipsą įdėta, 
nes susilaužė nugarkauli. Ne- ; 
laimė įvyko pereitą žiemą, 
kada parkrito ant lodo. Drau- | 
gė labai daug prisikankino ii’ 
vis dar greitos permainos ne
simato. Aplankykite ligonę, 
pasitarkite arba nors atviru
ku išreikškite užuojautą. Ji 
randasi namie, 16 Carver St.

Josephine.

rūpestingumą ir pasidarbavi
mą. Pelno liko -$96, kuris 
likosi įteiktas K. Balčiūnui, 
kaipo visuomeniška dovana.

Reikia pasakyti kelis žo
džius apie patį Balčiūną. 
Jis metais dar nebūtų perse- 
nas, bet nelemtoji liga palau
žė jo sveikatą ir nepaleidžia. 
Jau daugelis metų, kai ta li
ga Kazį kankina. Jis yra vie
nas iš seniausių Baltramiejaus 
Draugijos narių ir veikėjų. 
Kol sveikas buvo, tol jis daug 
dirbo Draugijos narių labui. 
Ir kas liečia Draugijos įsta
tus, tai dėka Balčiūno pasi
darbavimui jos nariai nėra 
verstinai varomi atlikti ausi
nės reikalą. Reiškia, Draugi
ja tuo klausimu nevaržo narių 
įsitikinimų, kas yra ir jai pa
čiai sveika.

Neliūdėk, drauge, nes dar 
turi gerų draugų!' Geri ir 
nuoširdūs draugai nepaliks 
jūs užmarštyje. Linkiu ligą 
nugalėti. A. Apšeigiene.

Berlin. — Sovietų vyriau
sybė pervedė Demokrati
nei Vokiečių Respublikai 
23 pramones, kurios iki 
šiol buvo laikomos bendrą
ja Sovietų ir vokiečių nuo
savybe.

Lewiston-Auburn, Me.
Pagerbė K. Balčiūną

Gegužės 20 d., varde Bal
tramiejaus Draugystes, buvo 
surengtas parengimas pagar
bai ir pagalbai Draugystės 
nario Kazimiero Balčiūno.

Į vakarienę publikos atsi
lankė virš 200. Ačiū pastan
goms gorų draugų ir draugių, 
kurie nuoširdžiai darbavosi 
prie vakarienės surengimo. 
Daugiausiai pasidarbavo . B. 
Leonas ir St. Klemanskis. 
Reikia pasakyti, kad ne visi 
Draugijos nariai noriai dar
bavosi ; mat, Balčiūnas yra 
laisvą pažiūrų. Priklauso di
delis ačiū gaspadinėms už

MAHANOY CITY, PA.
LDS 104 kp. rengia puikų pikni

ką 18 d. birželio (June), 1950, pas 
SI. Kuržinską sodo. Prasidės nuo 
pietų ir tęsis iki vėlyvo vakaro.

Brangūs draugai ir draugės! Mū
sų LDS 104 kp. jau yra žinoma 
surengimu puikių, taigi ir su šiuo 
neatsiliksime. Turėsime muziką per 
visų dieną, Mūsų gaspadinės rengia 
skanių valgymų, taipgi turėsime 
visokio šalto gėrimo, Vieta jau yra 
visiem gerai žinoma prie Park 
Place kelio, tik mailė ir pusė iš 
miesto. -.. Kviečiame visus — Ren
gimo Komisija. (105-7)

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewcs St.

Brooklyn, N. Y.
Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikme
nys — už griežtai žemas kainas.

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G., (

EDWIN I.AN.E, PU. G.
Tel. EVergreen 7-6868

tis; nusigandai — dingai, 
drąsus — laimėjai. Kai grį
ši, pas mane užsuk, girdi, 
pas mane tris dienas gersi
me: mano žmona — šauni 
boba. Ei, šarka baltašone, 
uliok,' kol uodega sveika!

Ir aštriai sušvilpęs, Jef
remas nėrė į krūmus.

(Daugiau bus)

S. S. Lockett, M. D.
GYDYTOJAS

223 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Valandos: 
1—2 dienom: 6—8 vakarais 

Ir Pagal Pasitarimais
Telefonas EVergreen 4-0203

Brussels. — Streikuoja 
100,000 Belgijos audėjų; 
reikalauja bent 30 centų 
algos už darbo valandą.

PRANEŠIMAI
ELIZABETH, N. J.

ATYDA!
Dėl susidėjusių svarbių reikalų ši 

mėnesi L. D. Susiv. 33-čios kuopos 
susirinkimas jvyks viena savaite 
anksčiau, trečiadienį, 7 d. birželio 
(June), 8 vai. vak, 408 Court St.

Turime išrinkti delegatus i seimą 
ir darbininkus į apskričio pikniką. 
Būtinai visi nariai dalyvaukite. — 
Kviečia Valdyba.

SHENANDOAH, PA.
LDS 34-ta kp. rengia pikniką 11 

dieną June, šalia Laisvės f kapų. 
Prašom vietinių ir iš apylinkės da- 
lyvaut šiame piknike, turėsim gerų 
užkandžių ir šalto gėrimo. — Kvie
čia Valdyba. (106-7)

MONTELLO, MASS.
Lietuvių Moterų Apšvietos Klu

bo piknikas įvyks birželio (June) 
11 d., bus Lietuvių Tautiško Namo 
parke. Bus gera muzika, skanių val
gių ir gėrimų. Visus kviečiam at
silankyti. — Komisija. (106-7)

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 kuopos susirinkimas 

jvyks birželio (June) 12, pradžia 
7:30 vai. vakare, Lietuvių svetainė
je, 29 Endicott St. Malonėkite visi 
dalyvauti, turime daug svarbių rei
kalų apsvarstymui. Ypač turime 
kreipti dėmesio į didžiuosius pikni
kus. kurie jvyks liepos mėnesi. — 
A. W. i (106-7)

LITHUANIAN CITIZENS’ CLUB

PIKNIKAS
ĮVYKS

Sekmadienį, Birželio 11 June
Prasidės 1-mą va), dieną ir tęsis iki vėlai

« & $

Lietuvių Kempėje
West Broadway, Gardner, Mass.

> < >
Tai bus prieš-seiminis, piknikas, kokio neturėjome per 

keletą metų. Kviečiame visus iš Gardnerio ir iš 'apylin
kės atsilankyti. O pikniku visi būsite pasitenkinę. Nes 
labai graži vieta. — Jei bus šilta, galėsite pasimaudyti, 
pasiimkite bathing siutus.

1

Vakacijomis 
Apsirūpinkite

Lower Shore Road,
Išsirandavoja kambarys vienam 

ar dviem asmenims su valgiu (turi 
būt be vaikų). Valgis tikrai lietu
viškas — geras. Dėl platesnių in
formacijų rašykite ar telefonuokite: 
Barnegat 8-4091.

BUNGALOW ŠEIMAI
Išsirandavoja puikus bungalow 

šeimai iš koletos asmenų. Išnuomuo- 
jame savaitei, mėnesiui ar visam se
zonui.

PUIKIOS MAUDYNĖS
Bay maudynės už puses mailės ir 

atviros jūros maudynė už 8 mailių 
nuo šios vietos. Netoli nuo Atlantic 
City.

A. ZAVISH
Barnegat, N. J.

Nainy Savininkams
Mes namus taisome, penti- 

name iš lauko ir vidaus; tai- / 
som stogus, gatarus ir kami
nus. Nesvarbu kaip toli ir 
kaip didelis ar mažas darbas. 
Reikale parašykite atvirutę 
arba telefonuokite:

John Petrus, 131 Pond St., 
Randolph, Mass. Tel. Ra 6- 
1177-J.

So. Bostono ofisas, 409 
Broadway, Room 4, nuo 5-7 
vakarais.

J. J. Kašldančins, H. B. 
530 Summer Ave. 

NEWARK 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964
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h CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

I 
Liūdesio valandoj kreipki- ! 
tės prie manęs dieną ar! 
naktį, greit suteiksime ! 
modernišką patarnavimą. !! 
Patogiai ir gražiai rno- ! > 
dern'iškai įruošta mūsų; 
šermenine. Mūsų patamą- •; 
vimu ir kainomis būsite ;; 
patenkinti. ;;

1113 Mt Vernon St !!, 
Philadelphia, Pa. !!
Tel. Poplar 4110 ! ! '

i >
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Gyvenimo Kelias

Anastazija ir Jonas Kauli
niai per daugelį metų išgyve
no Maspethe. Ir daug yra 
dirbę progresyviame judėji
me. Jie buvo vieni pirmųjų, 
kurie pradėjo organizuoti Ly
ros Chorą ir per keliolika 
metų išdainavo tame chore, 
taipgi, reikalui esant, imdavo 
roles vaidinimui. Daug vei
kia ir kitose organizacijose—

mi aukavo darbą ir pinigus 
mūsų judėjimu*.

Kauliniai jauni būdami tu
rėjo daug energijos ir pasi
ryžimo veikti dėl darbo žmo
nių labo.

Tokių žmonių, kaip dd. 
Kauliniai, darbai susideda iš 
mažų, kartais net visai nežy
mių pareigėlių. tačiau sudė
ti vienas prie kito pasidaro 
dideliu judėjimo milžinu to
dėl, kad ryškiai yra kilusiais 
iš tyros darbo žmogaus šir
dies, šviesaus proto ir 
vargo gyvenime.

Jonas geriausią savo 
nimo dalį ir sveikatą
kavo dirbdamas sunkiai kapi
talistų naudai, bet kada su
laukė 65 metų, buvo išmestas 
su panieka — 
ir pasikark 
už tuos ilgus 
darbo.

Pradėdami
giškos senatvei 
šalpos (social security menko 
gavinio), turėjo apleisti Mas- 
pethą ir Įsikurti TTuntingtoųe, 
kur pasistatė namelį ir ma
no ramiau praleisti senatvę, 
bet prižada 
mūs, laisviečių.

— Remsime, 
me, dienrašti
paimk 15 dolerių: 7 lai būna 
už prenumeratą ,o 8 kaip au
ka. Mes žinome, kad Lais
vės padėtis yra sunki.

Kauliniai prašo visus gerus 
draugus pasitaikius progai 
aplankyti juos. Antrašas: 
John Kaulinis, 261 Fast 71st 
St., Huntington, L. T., N. Y.

Draugas.

didžio

gyve- 
paau-

“še virvę, eik 
Tai užmokestis 
metus sunkaus

gyventi iš uba-
pensijos—pa-

neužmiršti
Sako:

kiek išgalėsi-
Laisve. Tai

ir

Aidiečiams

I

ji

Šį Sekmadienį Patraukime į New Jersey
Tam turime gražų ir sma

gų tikslą, Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimo 3-sios ap
skrities pikniką. Jis Įvyks 
Lietuvių Liberty Parke, 340 
Mitchell Ave., Linden, N. J.

Nuvažiuoti Į Lindeną leng
va. Traukiniai iš Pennsylva
nia stoties, 7th Avė. ir 3 3rd 
St., New Yorke, ankstybu po
piečiu išeina veik kas valan
dą, o iki 3 valandos ir daž
niau. Išsėdus Wood Ave. 
stotyje, Lindene, jau girdisi 
pikniko balsai. Tik trumpi 
keli blokučiai eiti. Klaidžio
ti netenka, kiekvienas gyven

tojas ar praeivis vietą žino, 
pasakys.

Tačiau, kam smagiau ir pa
togiau važiuoti bosais, sava
me būryje, važiuokite su ai- 
diečiais. Jų bosas išeis nuo 
Liberty Auditorijos 1 vai.

Greta suteikimo sau sma
gaus pobūvio, nu vykusioj i 
piknikan pasitarnaus goriau 
priimti seimo delegatus ir 
svečius, nes pikniko pelnas 
bus panaudotas tam tikslui. 
Tad—

Lai visi keliai veda i Lin
deną birželio 11-tos popietį!

KLUBlEčiŲ ŽINIOS
Birželio 2 d. Įvyko Lietuvių Irėsime gerą pasivažinėjimą ii 

Amerikos Piliečių Klubo pirm- linksmai laiką praleisimo, o 
pusmetinis susirinkimas savo- i visai mažai kainuoja — j abi 
je patalpoje. Buvo rinkimas I puses (nuvažiuoti ir parva- 

Į visos eilės narių biznio ir pa
šai pinio skyriaus valdybosna. 
Abiejuose skyriuose pasiliko 
vienbalsiai išrinkta senoji 
valdyba metams laiko.

Komisija išvažiavimo ba
sais pranešė, kad viskas yra 
prirengta ir busai yra paimti. 
Taigi, visi klubiečiai 'ir neklu- 
biečiai birželio 18 d., ka*i 10 
valandą ryto, važiuokime Į 
Liberty Park, 340 Mitchell 
Avenue, Linden, N. J. Tu-

Kriaučių laiškas su pikniko 
tikintais perskaitytas ir priim
tas, visi 30 tikintų tapo nu
pirkta.

šv. Jurgio Draugijos laiškas 
irgi buvo prisiųstas su pikui-

kietų nupirkta.

Bellmore Manor, L I.
Gegužės 27 d., K. Michelso- 

no namuose, Įvyko smagi ir 
maloni vestuvių puota. Susi
vedė Olga Lukauskaitė, great- 
nockienė, duktė Kastanto 
(jau miręs) ir Onos Bukaus
kų. su Kęstučių Michelsonu, 
plačiai žinomu advokatu, sū
numi Vinco ir Marijonos Mi
chelsonu. Tėvas Michelsonas 
taipgi gerai žinomas kriau- 
čiuose ir kitose lietuvių orga- 
n i z ac i j ose ve i k ė j a s.

Santuoka imta civile. Ves
tuvių puota buvo privatinio 
pobūdžio, tačiau artimų drau
gų ir giminių dalyvavo daug 
ir visi malonioje nuotaikoje,

Artėjant LDS Seimui, 
Prašome Nakvynių

LDS nacijonalėn konvenci- 
jon, prasidėsiančion liepos 3- 
čią, Liberty Auditorijoje, iš 
visos šalies atvyks daug de
legatų ir svečių. Tūli apsi
stos New Yorko viešbučiuose, 
bet daugeliui reikės gauti 
nakvynes privatiškuose na
muose. Mes privalome iš 
anksto žinoti, kokį skaičių as
menų žmc'nės galės priimti.

Mums už. vis svarbiausia 
gauti vietos Richmond Hill, 
Woodhaven, Ozone Park ir 
kitose netolimose nuo Liber
ty Auditorijos vietose.

Jeigu norėtumėt priimti 
delegatą ar kelis savo na
muose, praneškite atsakingai 
komisijai arba paskambinkite 
LDS raštinėn Virginia 9-3692, 
tarp 9 ir 5 vai.

LDS Konvencijos 
Butams Komisija.

Susiedijai Koncertas
Williamsburgietis YM & 

YWTTA skyrius birželio 6-tos 
Vakarą suruošė susiedijai po
puliarų koncertą (Įžanga ne
mokama) savo patalpose, 575 
Bedford Ave. Tuomi pat 
Įstaiga teikia progą pasi
reikšti publikoje ir savo mu
zikos mokyklos mokiniams, 
kurie lanko Įstaigos Free Mu
sic School (taip pat nemo
kamai). Talentingi vaikai 
pamokomi groti bile kuriuo 
instrumentu.

TEATRININKAMS
Prašau visus Brooklyno Lie

tuvių Liaudies Teatro valdy
bos ir repertuaro komisijos 
narius susirinkti šio ketvirta
dienio vakarą, ne vėliau 8-tos 
valandos, i Kultūrinį Centrą 
pasitarti sekamo sezono vei
klos reikalais.

Pirmininkė.

Gražiai Pavyko 
Great Necko ir 
Baltimorės Piknikai f

Gręsmingai niaukstęsis pra
ėjusi šeštadieni oras ir smar
kiai palijęs lietus naktį ir 
sekmadienio rytą nesulaikė 
žmonių nuo dalyvavimo savo 
organizacijų piknikuose mūsų 
kaimynuose Great Necko, 
taipgi Baltimorėje. Popiečiu 
pragiedrėjus, Įvyko gražūs 
piknikai.

Baltimoriečių pikniko dien
raščio Laisvės štabą atstova
vo Antanas Bimba ir žmona 
Use, Domininkas M. šoloms- 
ka.s ir žmona Karolina, taip
gi darbštus iaisvietis Petras 
Grabauskas.

Greatneckiečių pikniko 
Laisvės atstovais dalyvavo 
Pranas Buknys su žmona 
Naste, Rojus M i žara su žmo
na Eva ir Petras, Vaznys.

Norite Važiuoti į 
Pikniką su Aidu?

N. J.

sekma-
Išeis

busas,

Linden,
Specialis Aido Choro čar- 

teriuotas busas eis į LDS 3 
apskrities pikniką ši 
dienį, birželio 11-tą. 
lygiai 1 vai.

Paimtas labai didelis
tad liks keletas sėdynių ir ne 
choristams. Kas norite užti
krinti sau sėdynę buse, ne
delsiant susisiekite su aidie- 
čiu. Kelionė i abi puses 
(round trip) kainuos $1.50.

AMELIA BURBA, 
prezidentas.

Lukauskienė tąja 
proga, linkėdama 

žen- 
ir

gyvuoti 
L. fondą

pasakyti, 
kol gyvavo 
Dalyvavo ir 

Taipgi priklauso
Apie K.. Michel- 

nes

Visiems Aido Choro nariams 
privalu dalyvauti pamokose 
ši penktadienį, birželio 9-tą, 
7:30 vakaro, Liberty Audito
rijoje. Svarbu visiems atvyk
ti laiku, nes mes dainuosime 
LDS 3-čios apskrities piknike 
Linden, N. J., sekmadienį,/ 

''birželio 11-ta.
Pirmininkė.

Kvietė į Svečius
lais-Birželio 1-mą dieną 

viečius atlankė greatnęckie- 
tė A. A. Lideikienė su anū
ke Carol, velionės dukters 
dukryte. Atvežė ir finansinės 
paramos. Viešnią atlankė ir 
kitas Liberty Auditorijos pa
state Įsikūrusias lietuvių Įstai
gas.

Policistas Nušovė 
Jauną Vyrą

Girtaudamas savo 1 įuosiai- 
kiu, policistas Vincent Flem
ing, 44 metu, mirtinai’pašovė 
Tormey’s aludėje, Nostrand 
Avė., ten buvusi užėjusį John 
Sheerin, 23 metų, kandidatą 
į policistus. t

Su policistu buvusysis jo 
prietelius Harold Blanch, 24 
metų, pasakojo, kad policis
tas jį pasikvietęs užeiti alu- 
dėn, sakydamas, kad “greit 
užpelnysime pinigų.” Tačiau 
tikrina, jog nesakęs, kokiu 
būdu jie pęlnysis. Kuomet 
įėjo aludėn, policistas ten bu
vusiems įsakęs pakelti rankas, 
atiduoti pinigus. Ten buvu
sysis Sheerin atgalias per šo
ninės duris išsprukęs šaukti 
policijos ,bet Fleming jį pasi
vijęs ir gatvėje sušaudęs.

Fleming po to vėl sugrįžęs 
aludėn, bet čia buvusieji jį 
patį gerokai aplamdę iki pri
buvo policija. Fleming buvo 
ištarnavęs policijoje 12 metų, 
buvo priskirtas Sheepshead 
Bay stočiai. Gyveno 
Stuart St., Brooklyne.

—Būtinai atvykite Į mūsų 
miesto organizacijų pikniką- 
koncertą šį sekmadienį, bir
želio 4-tą, — užsakė viešnia 
mums ir per mus visiems lais- 
viečiams. Sutikome, k a d 
greatneckiečiai verti atlanky
ti ir kad pas juos atvykusie
ji turės smagų ir kultūringą 
popietį. v

Great Neck’o lietuvių di
dysis pavasarinis koncertas - 
piknikas įvyks Kasmočių Pa- 
vilione, 91 Steamboat Road. 
Dainų programą teiks new- 
arkiečių Sietyno Choras ir jo 
solistai ir grupės vadovybėje
Walterio Žuko. Programą, 
pradės 5 , vai. O pirm ir po 
programos svečiai smagiai 
pabuvos su draugingais great- 
neckiečiais, jų gražioje aplin
koje.

Iš didmiesčio į Great Neck 
patogiausia važiuoti Long Is
land traukiniais. Arba iš 
Flushing — autobusu,, kuris 
gaunamas netoli paskutinės 
BMT-IRT stoties, Flushinge.

Gal būt dar nėra visiems 
žinoma, kad mūsų vaikai jau
nuoliai, paskiausiojo karo ve
teranai, po visą plačią Ame
riką organizuojasi Į veteranų 

j organizaci ją. Kurioje tik ko- 
I Jonijoje randasi lietuvių jau- 
jnuoliii, jie turės savo organi
zaciją. Ji bus panaši Į mūsų 
pašai pini susivienijimą. Tu
rės savo centrą ir visų kolo
nijų kuopos jame priklausys. 
Tačiau jų organ izatyvis dar
bas dar tik prasidės su pa- 

1 rengimu birželio 23 d., Lietu
vių Amerikos Piliečių Klubo 
patalpoje. Taigi, jie atsišau
kė per laišką pas klubiečius, 
kad jų parengimą paremtų, 
nupirkdami 10 tikintų. Klu- 
biečiai, nuoširdžiai sveikinda
mi savo jaunuolius vaikus u-ž 
organizatyvi darbą, nupirko 
10 tikietų ir dar už kitus 10 
tikintų užmokėjo po dolerį, 
suteikdami kaipo dovaną savo 
vaikams veteranams. į tą jų 
parengimą bus įleidžiami vien 
tik paskiausiojo karo vetera
nai ir jų šeimos.

Reikia pasakyti, kad mūsų 
vaikai, kariavę už demokrati
ją ir laimėję karą, parvažia
vę iš jo, didžiuma, rankeles 
susidėję sau saldžiai miega 
pas tėvelius (organizuotos 
veiklos atžvilgiu). Bet čia, 
kaip iš giedrios padangės per
kūnas trenkė, mūsų vaikai 
griebėsi už darbo. Tai mes, 
seniai, tokius vaikus turime 
pasveikinti su geriausiais lin
kėjimais jiems. Mažai mums 
seniems beteks organizacijų 
ir redakcijų darbai dirbti. 
Nors mes nesame seni, bet 
jau turime daug metų. Mūsų 
viso amžiaus triūsu išauklėtos 
organizacijos pasiliks jums, 
jauniesiems. Tad, jūsų, jau
nuoliai, yra pareiga nedelsiant 
pradėti kultūrini darbą vary
ti pirmyn.

J. Stakvilevičius.

1743

Majoro O’Dwyer “faktams 
surinkti” komisija rekomen
davo kelti miesto bust) f erą 
iki 10 centų.

Camillo W. Leyra, 50 metų, 
nuteistas numarinti už nužu
dymą motinos ir tėvo praėju
sio sausio 10-tą. Jis tūžęs 
ant tėvų, kad jie testamente 
teįrašė jam tiktai $1. Senu
kai buvo 74 ir 80 metų.

smagiai papuotavo. Jaunave
džiai išvyko medaus vakaciją 
praleisti kelias dienas Atlan
tic City.

Draugė 
malonia
laimės savo dukteriai ir 
tui, prisiminė palinkėti 
dienraščiui Laisvei 
laimės, paaukavo Į 
$10.

Apie Gigą galiu 
kad buvo veikli 
Pirmyn Choras, 
organizavo, 
prie LDS.
šoną netenka ką sakyti, 
jis savo laiku buvo veiklus 
visuomeniniai ir yra plačiai 
žinomas.

Linkiu abiem jaunuoliam 
santūraus, laimingo šeimyni
nio gyvenimo.

F. Kl—ton.

Serga
Joseph Dagis serga. Ran

dasi Greenpoint ligoninėje, 
4-mc aukšte, Ward A. Lan
kymo valandos trečiadieniais 
ir sekmadieniais nuo 2 iki 4 
po pietų. Ligonis yra tėvas 
lietuvių jaunime gerai pažįs
tamojo darbštaus jaunuolio 
Joe Dagio, LKM pirmininko, 
taipgi kito jau daugeliui pa
žįstamo dainuojančio ir vai
dinančio jaunamečio berniuko 
Edvarduko levas, šeima gy
vena 411 Su y d am St., Brook
lyne.
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REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau

- burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

Pas Igną Sutkų visada rasi sau pažįstamų
492 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

alka-

nete- 
polici-

Gyvenimas “Dyku
mose” be Šviesos

Įgrisus skurdžiam ir 
nam gyvenimui, Mrs. 
both Cygan, 27 metų, 
ko kantrybės, nuvedusi
jos stotin tris mažus sūnelius 
liepė juos' paimti miesto glo
bom

Moteriškė išaiškino, kad 
jos vyras, dirbęs k am .’valuo
se, tos rūšies pasilinksminimo 
p a r e i k a 1 a v i m a. m s sum a ž ė j u s,
yra bedarbis ir dėl to jie gy
vena (kol ka 
859 — 9tii 
Yorke, kaip 
Jie nebeturi
nei gaso valgiui išsivirti, gre
ta to, mažai ko 
virti.
Policija pašaukė 

su juo moteriškę
kartu su vaikais grįžti namo, 
gyventi pasišvietus žvakėmis 
ir misti viltimi, kad gal vis- 
tiek kada nors jis darbą gau
sias. Gal?

SUSIRINKIMAI /
Lietuvių Kultūros Klubo 

svarbus susirinkimas įvyks 
birželio 8-tos vakarą, 8 vai., 
paprastoje vietoje. Lauksime 
visų narių . Valdyba.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja didelis kambarys su 

gesu ir vandeniu ant vietos, galima 
gamintis valgius. Prašome kreiptis: 
Mrs. Yesiūnienč, 105 So. 3rd St., 
Brooklyn, N. Y. Patogus privažiavi
mas iš visur. (102-6)

GERIAUSIS

TELEVISION Telefonas
EVergreen 4-8969

<♦>

<♦>

<♦>

<!>

<!>

' dar po stogu) 
Avenue, New 
d y k u m ose. 

elektros šviesai,

beturėtu ir v

jos vyrą ir 
perkalbėjo

INSURANCE
IR

REAL ESTATE
Patarnavimas pas

ORMAN & MICHELSON
111-15 JAMAICA AVE.
Richmond Hill 18, N. Y.

<♦>

<♦>

Matthew A

Telefonai:
Virginia 9-0842 ir 

Virginia 7-4111
_______

BUYUS
(Buyauskas)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE

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

Kiekvieną šeštadienį įvyksta puota, pasivaišinimas bei parė. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite!

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

Valgykite Pietus pas
HAPPY DAYS RESTAURANT & BAR 

426 South 5th Street Brooklyn, N. Y.

VAKARIENE 85e. 
iš 7-ių patrovų

PIETŪS 60c.
iš 5-ių patrovų

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

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

SHALINS
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Ave. §

(at Forest Parkway Station)
Woodhaven, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčias suteikiam nemokamai ? 

visose dalyse miesto. >
Laidotuvių Direktoriai: <

F. W. Shakns-J. B. Shalins į
Tel. Virginia 7-4498 i

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS 
Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

TELEVISION
SHUFFLE BOARD

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberiai
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Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

Petras Kapiskas
PALAIKO

Bar & Grill i
DEGTINĖS, VYNAI

IR ALUS

32 TEN EYCK STREET
v Brooklyn, N. Y.
Telefonas: EVergreen 4-8174

TELEPHONE
3TAGG 2-5043

•'36'a

RES. TEL.

HY. 7-8681

MATTHEW P. BALLAS
BIELIAUSKAS, LAISNIUOTAS GRABORIUS

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRŪNAS, Manager

(Laisniuotas Balsamuotojas)
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

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