
Dr. Kazys Grinius.
Paklydęs sūnus.
Mūsų gerieji draugai. 
Ką mokė Kristus?
Mano patarimas.
Kodėl ne iš pasaulio?

Rašo A. BIMBA

Chicago.]e šiomis dienomis 
mirė dr. Kazys Grinius, senas 
aušrininkas, vadas buvusios 
Valstiečiu Liaudininkų Parti
jos, trečias Lietuvos preziden
tas, pabėgęs iš Lietuvos, su
laukęs gražaus metų kiekio— 
aštuoniasdešimt keturių. La
vonas sudegintas. Sakoma, 
kad prieš smerti velionis pra
šęs jo pelenus parvežti Lietu
von, kai Lietuva bus tokia, 
kokios jis norėjo. O tas tik 
reiškia, kad dr. Griniaus pe
lenai turės Amerikoje ilsėtis 
amžinai, nes Lietuvos su po-’ 
nais ir išnaudotojais niekuo
met nebebus.

šio nepaprasto ir darbštaus 
lietuvių tautos sūnaus trage
dija buvo tame, kad jis ne
suprato, negalėjo Įsisąmoninti 
tos didžios idėjos, jog žmo
nija gali apseiti be ponų, be 
išnaudojimo žmogaus žmo
gum. Kai tik lietuvių tauta 
nužygiavo naujojo gyvenimo 
keliu, keliu Į socializmą, ji 
jam pasidarė šalta, svetima, 
priešinga. Jis bėgo nuo jos, 
bėgo kartu su tais, kurie per 
keturis metus jos kraują lie
jo, jos namus griovė, jos kul
tūrą naikino.

Kaip skirtingas būtų buvęs 
Griniaus likimas, jeigu jis, 
kartu su tūkstančiais kitų in
teligentų, būtų pasilikęs su 
savo tauta savo gimtinėje že
mėje! Tuos paskutinius kelis 
savo gyvenimo metus jis bū
tų pašventęs darbui Lietuvą 
prikelti iš karo griuvėsių, 
Lietuvai padėt užsigydyti ka
ro padarytas žaizdas .

★
Galvoju apie mūsų toli

mus, gerus draugus. Seattle, 
Wash., drg. Baljtrušaičiųi akys 
atsisako tarnauji. Floridoje 
drg. Zablacko sveikata staiga 
pašlijo. Binghąmtone drg. 
Zmitros sveikata kritiškoje 
padėtyje. Daugybę kitų ge
rų, darbščių, nuoširdžių drau
gų slegia sunkėjant! metų 
našta.

Tai atsiliepia ant viso pa
žangaus judėjimo. Tai skau
džiai junta mūsų organizaci
jos ir Įstaigos. Ypatingai jun
ta dienraštis Laisvė. Ar žino
te, kad paskutiniais trejetu 
metų žiaurioji mirtis išbrau
kė iš gyvųjų tarpo virš tūks
tantį Laisvės skaitytojų?!

•.Ar
Turėkite mintyje, draugai, 

tuos faktus, kai skaitote mū
sų karštus raginimus skubin
tis dienraščiui su finansine 
parama. Laimingi esame tie, 
kurie dar krutame, dar ant 
kojų pastovime, dar skaityti 
pajėgiame. Su džiaugsmu, 
man atrodo, kiekvienas turė
tumėme pasiimti dalelę padi
dėjusios dienraščio išlaikymo 
finansinės naštos.

Skaitau klerikalinėje Ame
rikoje kun. V. Pikturnos “pa
mokslą” apie tai, ką Kristus 
mokęs: “Ir ta duona, kurios 
aš jums duosiu, yra mano 
kūnas, kurį duosiu dėl pasau
lio gyvenimo... Jei nevalgy
site žmogaus sūnaus kūno ir 
negersite jo kraujo, tai netu
rėsite gyvenimo savyje. Kas 
valgo mano kūną ir geria 
mano kraują, tas turi amžiną 
gyvenimą...”

Tiesa, buvo laikai, sakoma, 
kada žmogus valgė kito žmo
gaus kūną ir gėrė kito žmo
gaus kraują. Bet tai buvo 
kanibalizmo gadynė. Kun. 
Pikturna labai išniekino Kris
tų, primesdamas jam moky
mą kanibalizmo. Siūlau pre
latui Jonui Balkūnui jį smar
kiai nubausti—patupdyti vie- 
nuolynan su davatkomis.

(TQ<a 3-člame pusi.)
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SOVIETAI DAUGIAUSIA 
LĖŠŲ SKIRIA DĖL

Vajus dėl sukėlimo 
$10,000 Laisvei

CIVILINIU REIKALŲ
Daug daugiau bus išleista ūkio 
reikalams negu apsigynimui

Maskva. — Finansų mi
nistras Arsenius Zverevas 
įteikė Aukščiausiai Sovietų 
Tarybai (seimui) lėšų są
matą sekamiems dvylikai 
mėnesių. Jisai sakė, reikės 
šalies iždui gauti 432 bilio- 
nus rublių jeigu, o išlaidų 
bus 427 bilionai, 900 milio- 
nu rubliu.

Rublio vertė skaitoma 25 
amerikiniais centais.

Finansų ministras siūlė 
p a s k i rti 164 400,000,000 
rublių šalies ūkiui-pramo- 
nei kelti, 120 700,000,- 
000 kultūrinėms ir socia- 
lėms įstaigoms, 135,600,- 
000,000 statybos reikalams.

Apsigynimo reikalams 
sk i r i a m a • 79,400,000,000 
rublių, tai yra 18 ir pusė 
procento visų valstybės pa
jamų, vadinasi, apie pus
šešto procento mažiau, ne
gu 1946 metais.

Sovietų iždo ministras 
Zverevas čia pastebėjo, kad 
Jungtinės Valstijos išlei
džia kariniams tikslams 68 
procentus visų šalies iždo 
pajamų. Jisai sakė, jog 
Anglija ir Francija taipgi 
vis daugiau pinigų eikvoja 
kariniams pasiruošimams 
“pagal Amerikos patvarky
mus” prieš Sovietus. Tuo 
tarpu Sovietų Sąjunga ko
voja už taikos išlaikymą ir 
daugiausia lėšų skiria civi
liniams savo žmonių reika
lams.

Sovietinė sąmata apšvie- 
tai skiria 59,500 000,000 
rublių, visuomenės sveika
tai 22,000,000,000 rublių, 
socialei apdraudai 22,400,- 
000,000, paramai motinoms 
4,000,000,000 • ir moksli-

Kairiosios francūzų unijos 
laimėjo rinkimus

Paryžius. — Darbo uni
jų balsavimai išrinko apie 
44 procentus komunistų va
dovaujamos Darbo Konfe
deracijos atstovų į valdines 
socialinės apdraudos tary
bas. Katalikų unijistų iš
rinkta 21 procentas į tas 
tarybas, o socialistų “darbo 
jėgos,” 15 procentų.

Philadelphia, Pa.
Katrina Petrikicnė Daly
vaus Thiladelphijos Moterų 

Išvažiavime
Sekamą sekmadienį Phi- 

ladelphijos Lietuvių Mote
rų Klubas ruošia savo išva
žiavimą, kuriame dalyvaus 
ir brooklyniete viešnia Kat
rina Petrikienė.

Išvažiavimas įvyks pas 
Mrs. M. Walsky, 48 Wood
land Ave., Merchantville, N. 
J., netoli Bekampių.

Prašome dalyvauti ne tik 
moteris, o ir vyrus.

Kelio rodyklę rasite pra
nešimų skyriuje. '

J
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niams tyrinėjimams 8,100,- 
000,000 rubliu.

Zverevas pabrėžė, kad 
sovietinis rublis šiandien y- 
ra stipriausi, pastoviausi 
pinigai pasaulyje.

Suprantama, < kad Aukš
čiausioji Sovietų Sąjungos 
Taryba užgirs tą sąmatą.

Tarybos posėdin atsilan
kė ir Jungtinių Valstijų 
ambasadorius admirolas A- 
lan G. Kirk.

Sudužo didžiausias I 
angly helikopteris

Southampton, Anglija. — 
Vos tik pirmą kartą paki
lęs, nukrito, sudužo ir su
degė natijas didžiausias 
anglų helikopteris - lėktu
vas. Su juo žuvo visi trys 
lakūnai.

Anglai garsinusi, kad tai 
būsiąs puikiausias pasauly
je tos rūšies lėktuvas ir ga
lėsiąs nešti 24 žmones.

Helikopteris yra toks lėk
tuvas, kad laksto besisu
kančiais virš jo sparnais ir 
neturi šalutinių sparnų. 
Helikopteris gali beveik 
stačiai oran pakilti, ant 
mažo sklypuko žemės nusi
leisti, lėkti iki 125 mylių 
per valandą arba toj pačioj 
vietoj ore laikytis.

60 žmoniy žuvo su 2 
francūzy lėktuvais

Paryžius. — Į Persijos
Užlają- nukrito keleivinis 
francūzų lėktuvas su 50 
žmonių. Išgelbėta tik 6.^K> 
ti 44 žuvo bei “dingo be ži
nios”.

Madagaskaro saloje su
dužo karinis Franci jos lėk
tuvas. Žuvo visi 16 buvusie
ji jame asmenys.

Kongresmanai siūlo rendų 
kontrolę 7 mėnesiams

Washington. — Kongre
so Atstovų Rūmas 202 bal
sais prieš 163 priėmė bilių, 
siūlantį pratęst rendų kon
trolę septyniems mėne
siams, tai yra iki 1951 m. 
vasario 1 d.

Senatas yra nutaręs pa
laikyt rendų kontrolę iki 
naujų metų, -o jeigu kurie 
miestai reikalaus, tai bus 
leista jiem pratęsti kontro
lę iki 1951 m. liepos 1 d.

Senatorių ir kongresma- 
nų atstovai tariasi kaip su
derinti abudu bilius, kad 
išeitų bendras Kongreso 
nutarimas dėl rendų kont
rolės palaikymo.

Dabartinis kontrolės į- 
statymas išsibaigia 30 d. šio 
mėnesio. • ’
ORAS.—Giedra, nekaršta.

JAU TURIME $1,222;
DAR REIKIA $8,778

■ ■■■—.1 ■■ ■■■ -   \

Šiomis dienomis gavome į specialaus Laisvės vajaus 
fondą $165.

Jurgio ir Elenos Kudirkų (Elizabeth, N. J.) 30 metų 
vedybinio jubiliejaus parėję per Petrą Vaznį aukojo:

Adomas Gudaitis ................................ $10.00
Petras Taras ......................... • •......... .... 10.00
J. H. Wizbar .................. • •........................ 10.00
V. O. Žilinskas............................................ 10.00
Ant. Stripeika .......................................... 5.00

Walter ir Mylda Žukai . . .................... 5.00

Viso, P. Vaznys pridavė................ $50.00
LDS piknike (Lindene, birž. 11 d.) per Praną Buknį 

aukojo:
G. Z. Stasiulis, Elizabeth, N. J..........................$10.00
M. Panelis, Bayonne, N. J.................................. 5.00
John Gaitis, Brooklyn, N.1 Y............................. 5.00
Ant. Žiurinskas .............................................. 5.00
Geo. Stasiukaitis, Cliffside, N. J....................... 3.00
V. J. Casper, Newark, N. J............................... 3.00
Ant. Navikas, Brooklyn, N. Y.................  2.00

Prisiųsta administracijai:
M. ir O. Dobiniai, Brooklyn, N. Y....................... 10.00
P. Thompson, Simpson, Pa.......................   10.00
Joe Paska, Solon, Ohio ..................................... 10.00
Moterų Apšvietos Klubas, Los Angeles, Cal. .. 10.00 
Thomas Lisajus, Brooklyn’ N. Y..................... 5.00
Anna Mills, Forest Hills W. N. Y.................... 5.00
Ona Krasnickienė, S. Coventry, Conn.............. 5.00
J. Egeris, Hudson, N. H.................................. 3.00
A. Makul, New Haven, Conn........................    3.00
J. J. Daujotas, E. St. Louis, Ill......................... 3.00
J. Yoves, Pittsfield, Mass.................................. 3.00
L. Žukauskienė, Bethlehem, Pa......................... 3.00
A. Valeika, Chicago, Ill...................................... 3.00
August Seitz, Washington, D. C....................... 2.00
Po $1: K. Stanys, Baltimore, Md., O. Krajevska, Ox

ford, Mass., Natalia Lenigan, St. Petersburg, Florida, 
Mary Ashmenskas, Chicago, Ill., B. Cenkus, W. Hazel
ton, Pa., Joe Kelly, Brooklyn, N. Y., P. Vasiliauskas, 
Easton, Pa.

Šiuo kartu gauta $165. Vakar dienos Laisvėje buvo 
paskelbta $1,057; viso $1,222. Dar reikia $8,778.

Pasitikime, kad mes iki Darbo dienos, rugsėjo 4 d., su- 
kelsime reikiamą sumą — $10,000.

Prašome visus gerus Laisvės patrijotus\ skubion tal
kon !

Specialaus Vajaus Komitetas

Wiesbaden Vokietija. — 
Garsusis liuterių kunigas 
Martinas Niemoeller pa
reiškė :

“Kas tik smerkia komu
nistus už jų ideologiją, tas 
yra antikristas. Bažnyčia
turi tarnauti komunistam, 
kaip ir visiem žmonėm. 
Antra vertus, mes atmeta
me komunizmą kaip religi
ją, lygiai kaip mes atmeta
me ir visas kitas religijas” 
(apart liuterių).

šanghai. — Vietnamo ži
nių agentūra praneša, jog 
Vietnamo respublikiečiai 
nukovė bei suėmė 100 fran
cūzų ir pagrobė daug gink
lų Kuang En srityje. Viet
namiečiai , taipgi sumušė 
francūzus ties Vhan Lu ir 
sučiupo visus jų ginklus.

' Helsinki. — Pagal naują
ją sutartį, Suomijos preky
ba su Sovietais bus parem
ta rubliais. Prekybinė pen- 
kerių metų sutartis pasira
šyta Maskvoj birž. 13 d. 
Prekybos apyvarta bus 230 
milionų rublių.

Lake Success, N. Y, -

)S ŽINIOS
Albanija savo skunde 
Jungtinėm Tautom sako, 
kad Graikijos monarchistai 
dar 11 sykių įsiveržė per 
Albanijos sieną, darydami 
karines provokacijas.

Berlin. — Rytinė Demo
kratinė Vokiečių Respubli
ka įvedė nuolatinį radijo- 
telegrafo susisiekimą su 
Kinijos Liaudies Respubli
ka.

London. — Anglijos mai
sto ministerija dar 12 pro
centų nukerta gyventojams 
mėsos porciją, gautiną pa
gal racionavimo korteles. 
Taigi anglams bus leista 
tiktai 18 centų vėrtės mė
sos pirkti per savaitę.

Santiago, Čilė.— Valdžia 
įvedė karinį stovį prieš 
streikierius. Streikuoja 7,- 
000 paštininkų, telegrafistų 
ir 18,000 kitų darbininkų.

Saigon, Indo-Kina. —Ne
žinia kas, bet manoma, 
vietnamietis patrijotas pa
vojingai pašovė francūzų 
propagandos direktorių.
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SENATORIAI SVARSTO 
BILIŲ DEL SENATVĖS 
PENSIJOS PAGERINIMO
Numatoma, jog senatvės pensija 
bus pakelta 90 procentų

Washington. — Senatas 
svarsto pasiūlymą papla- 
tint senatvės apdraudos į- 
statymą ir padidint pensi
jas apdraustiems, 'sulauku
siems 65 metu amžiaus.

Pasiūlymą davė demok
ratas senatorius Wal
ter F. George. Už senatvės 
pensijų pagerinimą kalbėjo 
republikonų vadas sen. Ro
bertas Taftas. Republiko- 
nas Hugh Butler priešino-

Milicija terorizuoja
_ I

Tennessee streikierius
Morristown, Tenn.— Mi

licija, grūmodama durtu
vais, nuvijo audėjų streiko 
pikietuotojus nuo Enka 
fabriko vartų. Milicininkai 
saugo gabenamus fabrikan 
streiklaužius.

Valstijos valdžia patvar
kė, kad ne daugiau kaip 6 
pikietuotojai gali vaikščioti 
tiktai antrapus gatvės nuo 
fabriko, ir jie turi būti bent 
10 pėdų nuo viens kito. 
Streikui vadovauja CIO 
Audėjų Unija.

Kompanijos šnipai sprog
dino dinamitą ties dviejų 
skebų namais. Dinamitas 
nieko nekliudė. Vietiniai 
laikraščiai pasakoja, būk 
streikieriai dinamitu kerši
ję streiklaužiams.

Suimta 15 priešingų 
MacArthurui japonų

Tokio. — Japonų policija 
suėmė dar vieną studentą, 
kuris skleidė lapelius už 
taiką ir prieš amerikonus 
Japonijos okupantus. Tapo 
areštuotas Kyušu darbo u- 
nijų tarybos laikraščio re
daktorius Hiroši Šibuta to
dėl, kad išspausdino atsi
šaukimą prieš generolo 
MacArthuro viešpatavimą.

Praeitą savaitę MacAr- 
thuras išleido “apvalymo” 
įsakymą prieš komunistus. 
Nuo to laiko areštuota jau 
15 komunistų vadų, unijų 
veikėjų ir kitų kairesniųjų 
Japonijos patrijotų.

Mao Tse-tung ragina 
valdininkus nesididžiuot

Peiping. — Komunistas 
Kinijos .prezidentas Mao 
Tse-tung pasakė prakalbą, 
ragindamas komunistų va
dus ir valdininkus nesidi- 
džiuoti, o artimais liaudžiai, 
būti.'Jisai sakė:

—Nelaikykite savęs auk
štesnės rūšies žmonėmis; 
meskite šalin puikybę; ne
būkite pasitenkinę patys 
savim; vengkite biurokra
tizmo (kanceliariškų cere
monijų) ; visuomet atsi
žvelkite į liaudies reikalus.

si. Bet dauguma kalbėtojų 
iš abiejų partijų rėmė pa
siūlymą. J

Suprantama, jog Senatas 
užgirs* ta sumanymą, kuris 
reikalauja įimti į senatvės 
apdraud. įstatymą dar 10,- 
000,000 žmonių ir pakelti 
pensijas apie 90 procentų. 
Iki šiol tas įstatymas ap
ėmė 35 000,000 amerikiečių.

Vidutinė senatvės pensi
ja dabar, imant visus bend
rai, yra $26 per mėnesį. 
Jeigu minimas pasiūlymas 
taps įstatymu, tad viduti- 
nai bus mokama $49 mėne
sinės pensijos ar kiek dau
giau.

Kongreso Atstovų Rū
mas jau pirmiau priėmė bi
lių dėl senatvės apdraudos 
paplatinimo ir pensijų pa
kėlimo. Tas bilius siūlė šiek 
tiek mažesni pensijų pakė
limą, negu Senato svarsto
mas sumanymas.

Senatorius George sakė, 
jog per paskutinius 12 mė
nesių tiktai $700,000,000 iš
mokėta senatvės apdrau- 
doms, tai kur kas mažiau, 
negu įplaukė valdžiai į tą 
fondą. Antra vertus, val
džia tuo laikotarpiu davė 
du bilijonus dolerių valsti
joms ir miestams, kad iię 
galėtų kaip almužnomis 
šelpti neturinčius valdinės' 
apdraudos nusenusius žmo
nes, pavargėlius ir bedar
bius.

Jei bus padidinta senat
vės pensija, tai tiesioginė 
valdžios parama miestams 
dėl pašaipu galės sumažėti, 
kaip pastebėjo tūli senato
riai.

Savarankiška N. Y. valstijos 
rendu kontrolė

Albany, N. Y. — New 
Yorko valstija nuo gegužės 
mėnesio turi savo įstatymą 
rendom kontroliuoti, “už- 
šaldant” jas iki gruodžio 
šiemet. Taigi Jungtinių 
Valstijų Kongreso gamina
mas kontrolės Įstatymas’ 
nekliudys New Yorko vals
tijos.

Valstijinis įstatymas įpa
reigoja vietinį rendu kont
roliuotoją Josephą McGold- 
ricką pernagrinėti rendu 
klausimą ir gruodyje duoti 
savo patarimus J'Jew Yorko 
valstijos seimeliui užgirti. 
Rendauninkai nužiūri, kad 
McGoldrick patars rendas 
pakelti.

New York. — Tęsiasi 
World - Telegramo redak
ciniu ir administracinių 
darbininkų streikas.

Mao Tse-tung taipgi pri
minė reikalą budėti prieš 
slaptus priešus, Čiang Kak 
šėko tautininkų agentus, 
teroristus.
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Mokslo krizė Amerikoje
Išgarsėjusio Harvard Universiteto prezidentas James 

B. Conant duoda straipsnį apie Amerikos kolegijų siste
mą. Jo straipsnis tilpo “The N. Y. Times Magazine” bir
želio 4 d. Kolegijų mes turime per mažai. Jose jaunuo
lis turi praleisti keturis metus. Paskui, jei turi ištek
liaus, eina universitetan ir mokosi kokios nors profesi
jos.

Kalbame apie lygią apšvietos progą. Bet kai reikia 
sūnų arba dukterį leisti į kolegiją kitam mieste, jeigu 
arti kolegijos nesiranda, tai kokią progą turi mažųjų 
įplaukų tėvų vaikai? Be to, mūsų kolegijos per daug 
kreipia dėmesio į paruošimą jaunimo įvairioms profesi
joms. Išdavas tokis, kad susidaro rimtas profesionalų 
virš perdirbio pavojus. Amerika nebegąli tų žmonių ap
rūpinti savo profesijoje užsiėmimu. Conant supratimu, 
tai didžiausias pavojus. Milijonai žmonių, išmokę, išsila
vinę vienoje šakoje, turi ieškoti užsiėmimo kitoje šako
je! Jie kremtasi ir naikinasi. Jie tampa “neramiu ele
mentu mūsų visuomenėje”. O kas gali žinoti: gal dar ne 
vienas jų keikia kapitalizmą ir kasdien raudonėja! 
Jiems buvo žadėta graži, produktinga profesija,'SU ge
romis įplaukomis. Iš jų buvo tik reikalaujama mokytis 
ir kentėti, laukti mokslo pabaigos. O dabar viso labo 
jiems tik nedarbas ir gal dar tuščias pilvas žiūri į jų 
neramias akis!

Kaip ten nebūtų, Harvard Universiteto prezidentas, 
kuris, beje, skaito save liberalu, į tą problemą per daug 
nesigilina. Tai esanti ne jo tema. Jis tik norįs praplėsti 
koleginio mokslo sistemą taip, jog beveik kiekvienas 
jaunuolis galėtų jo pasiekti. Jis siūlo pristeigti visur 
vietinių kolegijų, kuriose užtektų tik dvejų mėtų moks
lo ir kurios pirmoje vietoje statytų abelną mokslą, o ne 
specialybę. Tokios vietinės dvejų metų kolegijos būtų 
taip lygiai beveik visiems prieinamos, kaip yra priei
namos vidurinės mokyklos (high schools). Iš vidurinės 
mokyklos jaunuolis žengtų į dvimetinę kolegiją. Tai bū
tų kaip ir tąsa vidurinės mokyklos. Du metu jaunuolis 
išsėdėjęs kolegijoje, jau būtų gerokai daugiau pakilęs 
moksle, kaip tas, kuris tik vidurinę mokyklą baigęs. O 
kadangi tokios kolegijos būtų ant vietos, prie namu, tai 
nereikėtų mūsų sūnus bei dukteris siusti kitur ir daryti 
didžiausias išlaidas. Tada kolegijos mokslus galėtų pa
siekti daug daugiau ir mažųjų įplaukų šeimų vaikų.

Šitokios dvimetinės kolegijos patarnautų dar ir tam, 
kad jos atitrauktų kokį milijoną jaupų žmonių nuo ke- 
turmetinių kolegijų ir universitetų, kurie tik ruošia 
specialistus, profesijonalus, kuriems vietų nebeužtenka, 
kuriems reikia grumtis su nedarbo problema?

Toks yra Harvard Universiteto mokyto prezidento 
planas ir tokios nuomonės. Jis nenori pasakyti, nedrįsta 
ar neišmano, kad čia mes turime krizę moksle. Tai yra 
dar viena kapitalizmo išdava.

Prie socializmo tokia beprotystė neįmanoma. Socialis
tinėje santvarkoje niekuomet negali būti ir nėra tokio 
dalyko, kaip mokytų žmonių viršperdirbis. Juo daugiau 
specialistų, tuo sveikiau kraštui, tuo smarkiau visos vi
suomenės gyvenimo lygis kyla aukštyn.

Nedarbas yra kapitalizmo “išradimas”. Jis kamuoja 
paprastus darbininkus, jis jau stėri į akis Amerikos pro- 
fesijonalijai. Nuo jo, kaip nuo kokios baisiausios šmėk
los, prie kapitalizmo negali pabėgti tiek mainierys, tiek 
advokatas, tiek mokytojas, tiek inžinierius, tiek archi
tektas.

Gerai, kad kalba už taiką
Maskvoje susirinko Tarybų Sąjungos parlamentas.
Parlamentas susideda iš dviejų butų — Tautų Tary

bos ir Visasąjunginės Tarybos. Tautų Taryba susideda 
iš lygaus skaičiaus atstovų nuo visų tarybinių respubli- 

, Jkų. Joje ir Lietuva turi tiek pat atstovų, kaip ir Rusija, 
— kiekviena po dvidešimt penkis. Visasąjunginė Taryba 

- susideda iš atstovų, išrinktų proporcionale atstovybe.
Associated Press agentūra praneša, kad vyriausia 

Šios sesijos, tema yra pasaulinė taika. Visos kalbos sieja- 
' ši su šia tema.
■v Gerai, kad ši šalis, viena didžiausių šalių pasaulyje, 

’z atmeta karo politiką ir kalba apie taikos išlaikymą.
. . Kaip kitaip žmonijos reikalai atrodytų, jeigu Francu-' 
f "^ijos, Anglijos ir Jungt. Valstybių parlamentuose taip

• pat vyrautų taikos išlaikymo tema. Deja, to nesimato.
< /Šiuose parlamentuose kasdien girdisi tik viena tema: 

■*' kaip daugiau pinigų išleisti apsiginklavimui, kaip geriau 
apsiginkluoti, kaip daugiau masinio žudymo ginklų pasi
gaminti. štai, tik neseniai mūsų prezidentas pareikalavo 
Ir Kongresas sutiko paskirti pusantro bilijono dolerių 
apginklavimui Vakarų Europos. Už šimtą milijonų do- 

U v lenų siunčiame ginklų tolimon IndorKinijon. Nei kal- 
| - boms, nei veiksmams dėl taikos nebesiranda vietos.

y <* - .

Kas Ką Rašo ir Sako
MOKO SAVO BROLIUS 
SOCIALISTUS ,

Fašistinių srtietoninin- 
kų Dirva ne tai pajuokia, 
ne tai moko savo bendra- 
frontininkus socialistus, 
kaip jie turėtų žiūrėti į šio 
svieto reikalus. Vincas 
Rastenis sako:,

Socialistų konferencija ra
gino, kad Amerikos vyriau
sybė kitiems siūlytų nusi
ginkluoti ir pati tuojau siau
rintų savo ginklavimosi pro
gramų . . . Esamose aplinky
bėse kyla klausimas, ar tie 
socialistai yra baisiai nai
vūs, ar Maskvos samdyti 
taip kalbėti?

Kadangi antrajam įtari
mui lyg ir nėra pamato, tai 
tenka manyti, kad naivumas 
yra tokių jų kalbų priežas
tis. O jeigu taip, tai socia
listų partijos vidujinis per
sitvarkymas nieko jiems ne
padės, nes naivi partija ne
gali imponuoti platesniems 
sluogsniams.

Į šitą smetonininko Ras- 
tenio obzervaciją turėtų 
atkreipti savo dėmesio Gri
gaitis, Machelsonas ir 
Strazdas. Juk jie tiki par
tija, kuri savo naiviškumu 
“negali imponuoti plates
niems sluogsniams”. Jie ne
gali ignoruoti Smetonos 
vie ros tikybininko nuomo
nės.

Tiesa, lietuviški menševi
kai gali pasakyti, kad jie 
šiandien sušilę agituoja 
dar už didesnį apsiginkla
vimą, bet taip ilgai, kaip 
jie vadina save socialis
tais ir tik Amerikos Socia
listų Partiją skaito savo 
! dvasiniu vadu, jie negali 
visiškai ir pilnai atsipalai
duoti nuo tos partijos nu
tarimu. L.

KLERIKALAI IR KAZYS 
GRINIUS

Marijonų kunigų orga
nas Draugas jau beveik 
savinasi dr. Kazį Grinių, 
šiomis dienomis mirusį. 
Jau rašo:

“Nors velionis savo ilgos 
veiklos negrindė religiniais 
dėsniais, tačiau jis ją neko
vojo. Paskutinėmis savo 
gyvenimo dienomis a. a. dr. 
Grinius ne tik buvo pasida
ręs tolerantas religiniu po

žvilgiu, bet ir nekartą pa
rodęs tikėjimui palankumo 
ir pasikalbėjimuose pabrė
žęs religijos svarbą ir rei
kšmę tiek tautos, tiek val
stybės gyvenime”.

Gal Draugas sugalvos, 
kad dr. Grinius prieš mir
tį ir išpažintin priėjo.

Dabar, kai Grinius mirė, 
Draugas jį beveik didvyriu 
skaito. Bet vieną labai 
svarbų istorijos lapą begė
diškai nukniaukia. Drau
gas nepasako, kad 1926 me
tais klerikalai susivienijo 
su smetonininkais ir smur
tu nuvertė Griniaus vado
vaujamą valdžią ir patį 
Grinių be jokių ceremonijų 
išjojo iš prezidentystės.

Štai kaip “nekaltai” da
bar Draugas aprašo tą 
bjaurų smurtišką žygį:

J926 m. vasara nebuvo 
rami. Lenkijoj vyko politi
nis perversmas. Maskva, 
nors ir buvo pasirašiusi su 
Šleževičiaus vyriausybe ne
puolimo sutartį, visvien kurs
tė kairiuosius elementus 
drumsti Lietuvos vidaus gy
venimą. Kai kam atrodė, 
kad iš to susidaro pavojai 
nepriklausomos Lietuvos eg
zistencijai. Todėl jie plana
vo žygius “sustiprinti’’ Lie
tuvos vyriausybę, pakeičiant 
ją kitais žmonėmis. Mat, 
buvo manyta, kad liaudinin
kų - socialdemokratų blokas 
yra persilpnas atlaikyti 
bolševistini spaudimą. To
dėl ,1926 m. gruodžio 17 d. 
įvyko perversmas. M. Šleže
vičiaus kabinetas buvo pri
verstas atsistatydinti. Turė
jo atsistatydinti ir valstybės 
prezidentas Dr. K. Grinius. 
Jo vietą užėmė Antanas 
Smetona, ministerių kabine
tą sudarė prof. A. Voldema
ras. (D. birž. 6 d.)
Draugas nutyli apie ku

nigo Krupavičiaus par
tijos kruviną vaidmenį ta
me smurto žygyje. Kodėl? 
Ar gėdinasi? Bet klerika
lai jokios gėdos nepripažįs
ta. Jie apie krikščionių de
mokratų vaidmenį nutyli 
todėl, kad nori istoriją iš
kraipyti, nori, kad Ameri
kos lietuviai klerikalų po
litikos ir darbų, nukreiptų 
prieš lietuvių tautą, neatsi
mintų.

SAUGOKITĖS KATALIKU KUNIGŲ
Turime dar vieną baisų 

kaltinimą prieš komunis
tus. Jį padarė katalikų ku
nigas Michael J. Dėacy pra
ėjusį sekmadienį didžiojoje 
St. Patriko Katedroje, 
New Yorke. Jis tvirtino, 
kad komunistai įsteigė di
delius “kunigų darymo fab
rikus.” Tuose fabrikuose 
išmoko savo “ištikimus a- 
gentus”, kaip mišiasi laiky
ti kaip išpažintin viernuo- 
sius priimti ir suteikti jiem 
nuodėmių atleidimą, apren
gia juos kunigiškais rūbais, 
uždeda atbulą kalnierių, ir 
siunčia į svietą. Šitie “kata
likų kunigai” pasileidžia po 
visą pasaulį, įsiskverbia. 
tarpe katalikų ir per mjšias 
ir per išpažintį agituoja ti
kinčiuosius prieš katalikų 
bažnyčią,, ypatingai tikybi- 
ninkus, dar prieš patį po
piežių.

Bet kunigas Deacy nenu
simena. Tiesa, girdi, yra 
pavojaus, kad' daugelį ti
kinčiųjų šitie komunistų 
fabrikuose iškepti katalikų 
kunigai laimės velnio pu
sėn, bet jie bus. atpažinti ir 
iškelti aikštėn. Kodėl? Ogi 
todėl, kad nors jie moka 
mišias laikyti, išpažinties 
klausyti nuodėmes atleisti, 

1 komuniją išdalinti, bet tai

visa tik išorinis formališ
kumas. Jie nemoka, sako 
Deacy, gyventi krikščio
niškai, kaip gyvena tikrieji 
katalikų kunigai,’ pagamin
ti katalikų bažnyčios fabri
kuose.

Čia kunigas Deacy bus 
pasakęs daug tiesos. Komu
nistų pagaminti “kunigai” 
aišku, niekados neišmoks 
pasirinkti gaspadines ir su 
jomis taip gyventi, kaip 
gyvena, pavyzdžiui, mūsų 
lietuviški klebonai. Tai yra 
toks triksas, kurį gali iš
mokti tiktai tikras klebo
nas.

Kaip ten nebūtų, bet ku
nigas Deacy ragina tikin
čiuosius saugotis “komu
nistų kunigų.” Jų jau daug 
esą, bet būsią dar daugiau.

Pamatei vyrą su ilgu 
juodu su tonu ir atbulu kal- 
nierium ir galvok: Tai bus 
komunistų iškeptas katali
kų kunigas! Saugokis jo 
daugiau, negu paties velnio 
su uodega ir ragais!

Pilietis

Ottawa, Kanada. — Ka
nados valdžia pašalino iš 
valdinių tarnybų žmones, 
kurie buvo įtarti kaip ko
munistai.

Veidmainiai
Socialdemokratai

įtvir- 
pradus, 

bet kuriuos fašis- 
diktaturinius užsi- 
pačios tautos tar-

Anekdotai
“Tėvo Diena”

) i m as.

SU

turi kiti išgelbėti.
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Didžiojo New Yorko Apylinkė
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2 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)— Ketv., Birž. *15,

pa- 
ir 

ku-

Dienraščio Laisvės didžiosios iškilmės įvyksta že 
miau paduotose vietose ir pažymėtose dienose

ne
įvyki ų 

rašo Kamins-

kyti, būk jiems rūpinti lai
sva Lietuva, būk jie kada 
nors kovosią prieš smeto
nininkus ir klerikalus. Jei
gu jie nori prieš tuos lietu
vių tautos priešus kovoti, 
tai turėtų pradėti dabar 
kovoti, turėtų nuo jų atsi
riboti, turėtų jiems tik 
panieką reikšti, o ne meilę. 
Tiek fašištai, tiek klerika
lai šiandien yra sudarę 
šventą sąjungą prieš 
žangiuosius lietuvius 
prieš Tarybų Lietuvą, 
riančią socializmą.

“Dabar mes stovime 
mažesnės svarbos 
išvakarėse,”
kas. Ar atspėsite, kas tie 
do “įvykiai”? Kaminskas 
bando įpasakoti savo pase
kėjams, būk neužilgo bū
siąs karas ir tasai karas, 
atomo bomba, nusiaubs 
Lietuvą, nugalės Tarybų 
Sąjungą ir tuomet jie, so
cialdemokratai, grįšią į 
Lietuvą “kovoti smetoni
ninkus ir klerikalus.”

Koks prasiradimas!
Už karą stoja Wall stry- 

to imperialistai už karą 
stoja visokie fašistiniai 
pašlemėkai, karu pasikliau- 
na ir socialdemokratu 
lyderiai.

Šitaip elgdamiesi, social
demokratų lyderiai, aišku 
stiprina reakciją, padeda 
karo provokatoriams. Dėl 
to lietuvių darbininkų vi
suomenė jiems niekad ne
dovanos! M. G-lis.

Prieš tūlą laiką South 
Bostone įvyko Lietuvių 
Socialdemokratų Sąjungos 
suvažiavimas. Jis buvo, ži
noma, smulkutis ir bereikš
mis.

Šiam suvažiavimui svei
kinimo laišką prisiuntė J. 
Kaminskas, gyvenąs Vokie
tijoj. Kiek ten melo!

Tik paklausykite:
“Lietuvos socialdemokratai 

svarbiausiu mūsų uždaviniu 
laikome — kovoti už Lietu
vos išlaisvinimą, už jos de
mokratinį susitvarkymą . . . 
Išlaisvintoj Lietuvoj 
tinti demokratijos 
tramdyti 
tinius ir 
mojimus 
po. . .

“Mes jau dabar, ir kur tik 
būdami, turime ruoštis mū
sų ateities uždaviniams, iš 
anksto žinodami, kad na
mie turėsime reikalo su sti
priais priešais — iš vienos 
puses su mūsų klerikalais, 
iš kitos — su smetoninio re
žimo atsirūgimais. . . ” (“Ke
leivis” š. m. birž. 7 d.)

Šiuose keliuose sakiniuo
se, paimtuose iš Kaminsko 
sveikinimo) kas žodis — 
melas, piktas melas!

Kaminskas ir jo sėbrai 
tu r būt mano, kad žmonės 
akli, nežino, ką Lietuvos 
socialdemokratai darė ir 
tebedaro, nežino, ką daro 
jų vienminčiai Amerikoje.

Kas gi neatsimena tų 
laikų, kai Lietuvoje social
demokratai buvo valdžioje. 
Ką jie padarė? Jie, eida
mi išvien su liaudininkais, 
valdydami bendrai Lietuvą, 
šiaudo prieš fašizmą nepa
kėlė! Jie atidavė smetoni- 
ninkams - smurtininkams 
valdžią be jokio pasiprieši
nimo. Kai Smetona žvėriš
kai nužudė Karolį Požėlą, 
Kazį Giedrį, Juozą Greifen- i jr ^uvo 4 asmenys. Ke- 
bergerį ir Rapolą čiornį, 1

KETURI NUSKENDO 
LAIVUKU

Pittsburgh. — Per Alle
gheny upės tvenkinį nukri
to žemyn į verpetą pasi
linksminimų laivukas, 27 
pfedų ilgio. Laivukas sudu-

lydė-

Požė-
Šleže-

tai socialdemokratu 
riai buvo laisvi.

Socialdemokratas 
la, buvęs Griniaus - 
vičiaus valdžioje teisėtumo
ministru, sau šaipėsi, kai 
visa Lietuva buvo pavers
ta kalėjimu.

O kai 1940 metais Lietu
vos liaudis pasiryžo atsi
kratyti senu gyvenimu ir 
kurti šalyje socializmą, tai 
tas pats Požėla, social
demokratas priėmė hitleri
nę pilietybę ir pasitraukė 
Vokietijon! Ten jis gyveno 
laisvai; ten jam fašistai, o 
jis fašistams buvo bičiuliai!

Na, ir šiandien Kamins
kas plepa apie kovą prieš 
fašizmą bei smetonininkus!

Bet kam eiti į praeitį, 
argi neužtenka dabarties, 
kad parodyti, kokią bjau
rią rolę lietuviški social
demokratai vaidina!

Štai, jų Sąjungos vadovai 
dirba išvien su aršiausiais 
fašistais, smetonininkais, 
su klerikalais, su visokiais 
Lietuvos žydų, Lietuvos 
anti - fašistų Lietuvos 
liaudies žudytojais!

Amerikos Lietuvių Tary
bą šiandien juk sudaro fa
šistai, klerikalai, na, ir so
cialdemokratai! 
įeina bjauriausi
ninkai, juodžiausi klerika
lai, padėję 1926 metais fa
šistiniam smurtui Lietuvo
je-

Vokietijoje esantin Vli- 
kan taipgi įeina social
demokratai — ten taipgi 
veikia jie išvien su juo
džiausiais elementais ir 
bjauriausiais lietuvių tau
tos priešais.

Kaip jie gali ir drįsti sa-

Tarybon 
smetoni-

364 dienas metuose 
veik niekas šeimynoje neatsi
mena, jei bent išbarti jį už 
to ir to nepadarymą, už tam 
ir tam neįtikimą ir už abel- 
ną niekam nevertumą. Bet 
štai, birželio pradžioje, jau
nesnieji šeimynos nariai, pri- 
sivertę savo kambarius valyti, 
randa daugybę niekniekių; ir 
urnai atsimena tėvą beturį. . . 
Kam čia tuos niekniekius lau
kan mest:—sukraukim juos, 
velyk, tėvui! čia, juk, štai, 
jam ir diena paskirta... 
Biznieriai, juk, plačiai skel
bia, koks mūsų tėvelis esąs 
geras, kaip reikią jį bent kar
tą metuose atsiminti ir pa
gerbti. Na, tai ir pagerbki
me. Užbėgę krautuvėn nu
pirksime kokį kaklininką-nek- 
taizą, kurio nė beždžionė ne- 
sirištų, arba kokių nors prū
sokams nuodyt tinkamų ciga
rų; apdabinsime juos tais 
senais, nublukusiais puošmeni
mis ir iškilmingai tėvelį ap
dovanosime. . . O kaip “šir
dingai” mes jį sveikinsime!— 
Argi ne geručiai mes jo kū
dikiai... šią vieną dienelę.

* * *

Vienas Cambridge, Mass., 
gyventojas, vedąs platų susi
rašinėjimą ir norėdamas pri
sidėti palaikymui taikos, atsi
spausdino koncertus su to
kiais posakiais: “Karas seka 
nesusivaldymą ir savimeilę, 
taika seka išmintį ir susival
dymą. Karą gimdo puikybė 
ir panieka kitiems, taiką gim
do kooperatyvis planingu-

# sjc s{:

Ligonis pas protligių gy
dytoją: “Prie kitų keiste
nybių, dar turiu jums pa
sakyti, jog kartais girdžiu 
balsus, negalėdamas įspėti 
nei kas kalba, nei iš kur tie 
balsai ateina. Ir tas visuo
met įvyksta, kai f ik aš atsi
liepiu telefonui skambant.”

* * *

Ožys turi barzdą, tačiaus 
tas nepadaro jo filosofu.

Prof. Einstein. 
Surinko J. Barkus.

ŠTAI KAS MŪSŲ LAUKIA 
ŠIA SAULĖTĄ VASARĄ!

Jau dabar laikas pasisamdyti busus vykimui į 
aukščiau nurodytus piknikus. Rūpinkimės visi, kad 
tie piknikai pavyktų, supraskime, kaip yra reikalin
ga finansinė parama mūsų dienraščiui.
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Parašė A. GUDAITIS—GUZE VICIUS

(Tąsa)
— Tai ko gi sėdi, kaip bajoras veseli- 

joj? Ko tyli?
— A ką gi tau pasakot? — ramiai at- 

; sako Jurgis.
Tada Deksnys piktai pareikalauja:
— Tu man pasakyk, ar dalys žemę?
Jurgis atsako juokdamasis:
— Nagi, imk ir dalyk! Ko gi žiūri? 

Akgi, jau raikydavai klebono pievą! 
Chė-chė!.. .

— Ne, tu nusišaipyk! Graužiniokas 
vapa, esą visiem po penktadalį duosią. 
Girdi, lygiom — po penktą dalį: ar nuo 
valako, ar nuo pūravietės ... Aš ir sa
kau: tai kiek gi man išeis? Sieksnis?

Jurgis vis dar šypsosi:
— Spiauk. Neklausyk! Dabar jau kiti 

poteriai!
Po miestelius, visur, kur tik apėjo 

Kirstukas, vokiečiai slankiojo lyg pri
trenkti. Bernai, dvariokai, nesivaržyda
mi užkabinėjo vokiečius. Žandarai nie
kur nebesirodė po vieną. Vaikai ir tie 
nebekėlė kepurių prieš vokiečius.

— Svyla .padai germanam! Vaikai ir 
tie jiem taką užstoja. Nešis iš čia grei
tai peklon . . .

Deksnys atsistoja:
—Aš ir sakau: kaipgi taip? Jam, ma

tai, dar penktadalio žemės priedo! O 
man kiek? Kiek man išeis to penkta
dalio? ... Girdi, lygiom visiem! Ar tai- 
lygiom, ar tai tokia lygybė? Reikia, kad 
būtų kaip Rosijoj! Turi būt kaip Rosi- 
joj! Ir jokių, brač, perkūnų daugiau!

Atlyžta jis tik per vakarienę, bet čia 
pat prisimena Kajetono piršlybas ir 
ima kamuoti Jurgį.

Pajuto Deksnys, ko pas jį užsuko Jur
gis, pajuto, kaip giliai palietė Jurgį jo 
įspėjimai apie Kajetoną, ir dar užpy
lė jam “druskos į žaizdą”:

— Kaip gi, pas uošvę ir buvai?
Jurgis neatsako.
— Nueikim!
— Negaliu: užduotė!
—Juokias! Juokias! Dantų neapšiep- 

dami šaipos!
Deksnys buvo matęs Besąsparį su Ka

jetonu Graužiniu, susikabinusius girtus 
šlitinėjančius nuo puošniojo Graužinių 
priebučio.

— Išlenda iš Severo zakristijos, — gė
rė užvakar tenai, — tik tik ant kojų be
pastovi, brač!... Aš roges taisiau kie
me, tai iki jie patvoriu nušlitiniavo, — 
vis tave minavojo! Girdi, tasai rauplė- 
tažandis nė akių dabar tenai nebeparo
dys! Tegu, girdi, pasuka galvą!... Tik
tai, — ką jie užtaisyt žadėjo, to tai ne
supratau, nenugirdau. Na, tai ir nebe
išmanau, kuom jie čia dabar tau krės,— 
ale tikrai nukrėst tai žadėjo! Pasisau

gok!
— Žiūrėk, išleis Karusio tę už to po

nėko . . . Gromatas siunčia, garmanistus 
girdo, ir vis po jos langais.. . Girdėt, 
jau supiršus Barnadino pati. . . Kad tik 
išeis vokietis, tai tuoj ir šliūbas.

Pagaliau Jurgis įširsta:
— O kas man ji? Tegu ir teka! Rei

kalinga man — kaip karpa ant nosies...
Po vakarienės jis niūriai padėkoja ir, 

dedamos labai pavargusiu, išsitiesia tro
bos kampe ant šiaudų pėdo.

Jo akyse dega didžiuliai ugniakurai 
Salų dvaro kieme. Ilgiausia arklių vir
tinė gurbo pasieny. Visur, kur pasisuk
si, draikosi iškinkytų lubnių eilės, ant 
rudo, mėšlino sniego—menkučių pakink
tų krūvelės, botagai. . . Prie laužo—aša
ringai maldaujančių valstiečių būrys, ir 
visa krūsnis geležinių štampų su ilgais 
mediniais kotais. Sklinda svilinamų vil
nų kvapas. Šoksta piestu štampuojami 
arkliai ligi pat mėsos priskrudintais šo
nais. Sunkūs juosvi dūmai klojasi paže
miu, nesikeldami aukščiau arklio galvos. 
Rudeniškai pabiuręs ■ dangus dulkia 
smulkučiais miglos purslais; šalta ir ne
smagu.

Baltą chalatą užsimetęs ant kailinių, 
veterinaras slankioja patvoriais nuo 
vieno arklio prie kito. Jo nurodytą ar
klį veda prie laužo, aprašinėja, čia pat 
įkaitintu štampu žymi klubą ir varosi 
pas šulinį.. . Kepure trindamas akis, 
valstietis seka paskui savo arklį, mėgi
na prašyti, įtikinėti, kol gauna iš žan
daro buožgaliu į pašonę.

Vos tiktai, pirmuoju šūviu pakirstas, 
krinta žandarų vachmistras, eiliniai 
tuojau sprunka už trobesių, ir Jurgio 
vyrukai skina juos bėgančius, kaip zui
kius ...

Paskui žandarai, suvirtę kas už me
džio stuobrio, kas už mūro kampo, pra
deda atsišaudyti. Krenta Namiejūnas. 
Jurgis pripuolęs kelia ir nepakėlęs pats 
klumpa prie jo. Karšta srovė užlieja gal
vą, lieka ramu, šviesu. Kažin kas vis dar 
glosto jam galvą. Jis nori pagauti tą 
ranką ir vis negali pajudinti sąnarių. 
Paskui, per jėgą praplėšęs akių vokus, 
mato Karusę — šviesią, šypsančią, mei
lią... Paskui kažkas įšoka į trobesį, 
įsisprendžia ir nusikvatoja. Karusė 
rausta, o įsibrovėlis kvatoja, ir Jurgiui 
vėl neįmanoma pasijudinti: sąnariai 
kaip sukaustyti. Tai didžiausia kančia: 
matai tą varžovą, girdi,- kaip jis tyčio
jasi, ir nieko negali padaryti! Jo kelnės 
pūstos, — “galifė,” ilgaauliai, išblizgin
ti batai, bet veido Jurgis neįžiūri. Kelia 
galvą nuo priegalvės ir nepasikelia ir 
tyliai suvaitoja . ..

(Bus daugiau)

KRISLAI
(Tąsa nuo 1 pusi.)

Bostono. Lietuvių Tarybos 
Skyrius įsakė savo viernie- 
siems birželio 14 dieną ba
dauti. Tai, -girdi, bus mūsų 
bado streikas dėl išlaisvinimo 
Lietuvos. Visas pasaulis iš
girs ir susipras!

Tikrai žinau, kad vadai, ku
rie tokį nutarimą padarė, bu
vo persivalgę ir norėjo per 
vieną dieną pilvus išvalyti.

Jei tai netiesa, tai štai ma
no propozicija: Tegul jie 
paskelbia bado streiką ir 
streikuoja tol, kol Lietuvoje 
pasiliks nors vienas bolševi
kas. Pažiūrėsime, kiek tokių 
gudruolių ir svieto juokintojų 
Bostono Skyriuje atsiras.

★
Walter Lippmannas para

šė, kad visi rusai turi išsi
kraustyti iš visos Europos. 
Grigaitis sušuko : “Pilnai pri
tariu !”

Du politiniai durniai. Jau | 
jeigu varyti, tai kodėl tik iš 
Europos? Kodėl, pradėjus 
ginti, neišginti iš viso pasau
lio?

Iškraustysi iš Europos, jie 
susikraustys Azijon. Išvary
si iš Azijos, jie susikraustys 
Amerikon — tiesiai pas Lipp- 
manną ir Grigaitį!

Juozas Tysliava sakosi bai
siai įširdęs ant davatkų-vie
nuolių. Girdi, jos pasiima pa
bėgėlių vaikus į parapijines 
mokyklas ir aiškina: “Geri 
lietuviai liko Lietuvoje, čia — 
tik komunistai atbėgo...”

Kad geri lietuviai pasiliko 
Lietuvoje, tai, žinoma, šven
ta tiesa. Bet kad čia atbėgo 
komunistai, tai didele davat
kiška nesąmonė. Gerai, kad 
už tokį įžeidimą komunistų 
taip smarkiai supyko net Tys
liava.

Los Angeles, Cal.

Milton, Mass.

CHICAGOS ŽINIOS
, Reikalauja Pakelti Algas f

Chicagos policija ir ugnia- 
i gesiai per savo atstovus įtei-

kė trečiadienį majorui Ken- 
nelly reikalavimą 25 nuošim
čiais pakelti aigas.

I » Maj oras priėmęs reikalavi
mus palankiai, bet sakęs, kad 
be Illinois specialūs legislatu
res sesijos jis nieko negalįs 
pasakyti ir nežinąs ar guber
natorius Stevenson imsis pa
našaus žingsnio. Jis atsilan
kiusiems atstovams patarė 
kreiptis prie gubernatoriaus, 
kad jis jų klausimą įdėtų spe
cialūs sesijos dienotvarkin.

Stevenson būdamas Wash- 
. ingtone pranešė, jog jis su

šauksiąs seimelį specialėn se- 
sijon birželio 19 d.

Chicagoje policininkų ir 
ugniagesių skaičius siekia virš 

\ '>'■ 10,000.

. Gražiai Pastatyta 
Operetė “Katinka” .

Birželio 4 d.’ Sokolų svetai
nėje susirinkusieji turėjo pro- 

4 gos gėrėtis LKM Choro suvai- 
dinta trijų vaizdų operete

• • *»? "Katinka.”
žmonių buvo pilnutėlė sve

tainė, nežiūrint gražaus pava
sario oro. Iš to viso buvo 
matyt, kad lietuviai meną —

dainas, muziką—myli.
LKM Choras, patiekdamas 

Chicagos publikai operetę 
“Katinka,” užsitarnauja pa
ramos ir pagarbos nu0 pro- 
gresvvės lietuvių visuomenės.

J.

Kiek Yra Tiesos Apie 
Darbų Pagerėjimą Illinoise?
'“Chicago Daily News” storai 
rašo: “Darbai Kyla Illinoise.”

Bet ten pat patiekia ištrau
kas iš raporto valstijos dar
bo skyriaus direktorius Frank 
Annunzio, kuriose visai nesi
mato didelio pakibino darbų. 
Ten sakoma, kad bedarbių 
aplikantų dėl nedarbo mokes- 
ties skaičius sumažėjęs 28,- 
842, bet dar lieka jų 144,- 
888. Iš to skaičiaus, 91,132 
randasi Cook ir Du Page ap
skrityse.

Gelžkeliečių bedarbių pen
kiose vidurvakarinese valsti
jose skaičius sumažėjęs 1,000 
palyginus su 1949 m. šiup lai
ku.

Nei didlapis, nei Annunzio 
neprisimena apie tuos bedar
bius, kurių nedarbo mokestis 
yra išimta ir jie • nubraukti 
nuo bedarbių sąrašo. O to
kių yra desėtkai tūkstančių 
ir jų skaičius auga. Tokiu

būdu skaitline bus ta pati.
Prie to pridėti reikia ir tuos 

tūkstančius, kurie išsilies iš 
aukštųjų mokyklų užbaigę 
mokslą, tuomet, už trumpo 
laiko, ne tik ne sumažės, bet 
žymiai padaugės skaičius ieš
kančių užsiėmimo.

Patvirtinimui, .kad dalbai 
nėra lengva surasti, yra pa
sekmės paskutinių savaičių 
padaugėjimo saužudysčių be
darbiu eilėse.

Štai tragiškas paveikslas 
bedarbio gblžkeliečio Herman 
Bergfeld, 26, Matton, Ill. Jis 
iš negalėjimo darbo surasti 
nušovė savo 14 mėn. dukrelę 
ir pats sau gyvastį atsiėmė ki
tu šūviu, akyvaizdoje klykian- 
čios žmonos.

Jei jauniem sunku' darbas 
surasti, tai ką. bekalbėti apie 
darbininkus, pasiekusius 50 
metų ar daugiau, kurių syvai 
išsunkti skubaus darbo ?

Taip perkratinėjant dienos 
faktus gausime visai kitokį 
paveikslą, negu kurį mums 
nori patiekti didlapiai apie' 
darbų pagerėjimą Illinoise.

Nedirbantis.

Konferencijėlė dėl Pikniku
Birželio 3 d., vakare, pas 

draugus Taraškus namuose 
Įvyko Gintarų Radijo pusva
landžio komiteto ir atstovų iš 
skirtingų miestų susirinkimas 
piknikų rengimo reikalais. 
Gražiai ir rimtai kalbėjomės 
apie 4 valandas laiko. Nors 
taip ilgai, bet buvo nenuobo
du, mat, patogiame ir gra
žiame Taraškų bute, o Ta- 
raškienė su dukriute dar ap
tarnavo su kava ir pyragai
čiais.

Nutarimų pasekmės: spau
dos didysis piknikas yra liepos 
2 d., Maynard, Mass. Tai pir
mas didžių piknikų. Dėl jo 
turi visi darbuotis.

Pirmutinis šią vasarą Gin
tarų Radijo piknikas bus lie* 
pos 23 d., Olympia Parke, 
Worcester, Mass. Programa 
bus nepaprasta: vietinis Ai
do Choras, Norwoodo vyrų 
ansamblis, futrų paroda ir 
professional is ’‘stebukladaris” 
parodys stebuklų.

ALDLD 7-tos Apskrities 
metinis piknikas bus liepos 
30 d., Maple Parke, Lawrence 
(Methuen), Mass. Ten irgi 
žavėjanti programa bus.

LMS meninės mokyklos ei
goje bus piknikas rugpiūčio 
13 d., Olympia Parke, Wor- 
c estery j.

Antras Gintarų Radijo pik
nikas atsibus L. T. Namo Par
ke, Montello, Mass., rugpiū
čio 20 d. Bus koncertine pro
grama.

LDS 1-mos Apskrities ’me
tinis piknikas taipgi bus L. T. 
Namo Parke, Montello, Mass., 
rugpiūčio 27 d. Kalbės, kele
tas kuopų delegatų, sugrįžu
sių iš LDS 9-tojo Seimo. De
legatai bus ir nuo apskrities 
jaunuoliai. Jų lėšas padengs 
iš apskrities iždo. Tai labai 
įdomus piknikas.

Nepamirškite virš minėtų 
piknikų, išsikirpkite šį sąrašą 
ir laikykite pas save dėl at
minties. D. J.

Darbininkai Laimėjo Streiką
Namų statymo kontrakto- 

riai reikalavo, kad statybos 
darbininkai sutiktų nusikapo- 
ti algas po 22 centus į va
landą. Statybos darbininkų 
unijos (AFL) viršininkai, vie
toj to, pastatė reikalavimą, 
kad darbo diena būtų su
trumpinta iki 7 valandų, bet 
savaitinė alga pasiliktų ta pa
ti. Pagaliau susitarta ant as
tuonių valandų darbo dienos 
su 8 centais algų pakėlimu.

Priimtas naujas dviejų me
tų kontraktas, kurį sudarė 
Building Trades Council, 
Building Contractors Assn, it 
Associated General Contract
ors, trijų dienų konferencijoj. 
Derybos tarp kontraktorių ir 
unijos ėjo keturis mėnesius. 
Kontraktas paliečia 160,000 
statybos darbininkų.

Building Trades Council se
kretoriaus pagelbininkas Leo 
A. Vie sako, kad septynių va
landų darbo dienos reikalavi
mas neatsižadėtas, tik atidė
tas iki to laiko, kada bedar
bė statyboje palies 20 nuo
šimčių unijos narių. Sulyg su
sitarimo, tokiai padėčiai atė
jus bus vėl atnaujintos dery
bos dėl 7 valandų darbo die
nos.

The United Broth, of Car
penters, betgi, atsisakė pri
imti tas sąlygas ir nutarė pra
vesti streiko balsavimus tarp 
savo 60,000 narių pietinėj 
Kalifornijoj, ši unija laikosi 
reikalavimo 7 valandų darbo 
dienos su; astuonių valandų 
mokesčiu, arba dirbant astuo
nias valandas reikalauja 13 
centų į valandą daugiau al
gos.

Maliavotojai Tebestreikuoja
Šio miesto maliavotojai, va

dovybėje AFL unijos, jau nuo 
gegužės pirmos streikuoja už 
trumpesnes valandas \J7 va
landas) ir tas pačias algas, 
reiškia, 7 valandos darbo die
nos su 8 valandų mokesčiu. 
Unijos viršininkai praneša, 
kad jau apie 600 iš 800 šios 
srities kontraktorių pasirašė 
sutartį ant unijos reikalavimų 
pakeliant algas nuo $2.08 iki 
$2.38, kad algos būtų sulyg 
reikalavimo. Dar lieką 200 
kontraktorių, didžiumoje, pri
klausančių Painting & Decor
ators Contracting Assn.

Veikiausiai ir šie pagaliau 
bus priversti pasiduoti.

Maliorius.

visados verta draugiška pa
guoda, nes juodu abu drau
giški ir nuoširdūs žmonės. To
dėl linkime abiem sveikiem 
gyventi d.ar daug metų, ir 
linksmo gyvenimo.

• J. ir M. Alvinai.

Rengiasi į Kelionę
Draugai Mijat rengiasi vyk

ti r rytines valstijas keletui 
savaičių ir pakelyje mano su
stoti Chicago j, Detroite, ir vi
soj Now Yorko apylinkėj pa
simatyti su senais pažįsta
mais, nes draugė Mijat yra 
gyvenusi ten ilgoką laiką.

Taipgi‘d. Mijat mano da
lyvauti LLD seime ir laisvie- 
čių piknike liepos 2 d. Tai 
geros kloties draugams kelio- 
nėjčl A.

New Haven, Conn.

tras gali groti, ką jis nori, o 
jie vis vali savo rumbą!

Tai mokyti!
J. S. K.

Kare žuvusieji perkrikšty
ti į “belaisvius”

Berlin. 1— Gerhartas Eis- 
leris, Demokratines Vokie
čių Respublikos valdžios 
narys, pareiškė, jog anglai- 
amerikonai apkrikštijo “so
vietiniais belaisviais” ir 
pusantro miliono kare už
muštų vokiečių.

Francisco, Cal

LDS 16 kuopa savo narių 
I susirinkime birželio 6 dieną 
! nutarė suorganizuoti didelį 
; busą važiavimui į didįjį Lais
vės pikniką liepos 2 dieną, 

' Brooklyne. Organizavimui 
buso apsiėmė Bronius Mede
lis; kiti nariai pasižadėjo jam 

' padėti, verbuojant važiuoto- 
i jus.

Taipgi ši kuopa išrinko savo 
delegatą į busimąjį LDS Sei

liną (liepos 3, 4 ir 5 dd.). De- 
! legatu yra J. Kuncas.

LLD 32 kuopos narių susi
rinkimas' įvyks birželio 20 d. 
Draugai, nepamirškite ateiti. 
Turimo daug darbų atlikti.

1 Taipgi tie, kurie dar neužsi- 
i mokėjote savo mėnesinių mo- 
• kesčių, prašomi ateiti ir už
simokėti.

LLD 32 kuopos organizato- 
i rius Jonas Petkus dar vis lai- 
1 ko slaptybėje savo vestuves, 
i Brangus Jonai: neištrūksi, 
mes sužinosime.

Policija čia suėmė du jau
nus vagilius. Vienas 16, o 
kitas 17 metų amžiaus. Juo
du, apsiginklavę revolveriais, 
buvo užpuolę keletą krautu
vių. Padėti po $10,000 kau
cija, nes prisipažino prie 6- 
šių apvogimų.

Jaunimas, kaip matome, 
tvirksta.

/ ★
Mūsų dipukai savo gerus 

prietelius jau, vadina tamsiais 
kumečiais. Tai buvo SLA pa
rengime balandžio 23 d.

Bet muzikai grojant ,tie 
“gudrieji” ir “mokytieji” di
pukai šoko “rumbą.” Orkes-

PRANEŠIMAI
BRIDGEPORT, CONN.

LLD ir LDS vietinės kupos ruo
šia draugišką “autingą” sekmadie
ni, birželio (June) 18 d., Ginovich 
Park, 130 Fairview Ave. Ext., 
Bridgeport, 1 vai. dieną. Gera muzi
ka ir skanus maistas. Bus geras pa- 
žmonys. Laukiame svečių ir iš to
liau. — Rengėjai. (111-112)

BROCKTON, MASS.
Lietuvių Moterų Pašalpinės Drau

gystės Birutės piknikas jvyks birže
lio (June) 18 d., Lietuvių Tautiško 
Namo Parke. Bus gera muzika, 
skanių valgių ir gėrimų. Visus kvie
čiame atsilankyti. — (112-113)

hartfordTčonn.
ALDLD Moterų Kliubo susirin

kimas jvyks 19 d. birželio, 7:30 v. 
vakaro, 155 Hungerford St. Visos 
draugės kviečiamos dalyvauti. — 
Sckr. V. K* (112-113)

PHILADELPHIA, PA.
Važiuosim busu į Laisvės pikniką, 

Brooklyne
Philadelphijos Lietuvių Moterų 

Klubas samdosi busą važiuoti į 
dienraščio Laisvės pikniką, įvyk
siant} liepos (July) 2-rą, Brooklyne. 
Prašome įsigyti tikietus iš anksto, 
sekamose vietose:

Mrs. Tureikienė, 143 Pirce St. 
DE 4-4026.

Mrs. Merkienė, 5208 N. Warnock. 
GL 5-3646.

Mrs. Mattis, 6067 Upland.
SA 7-3496.
Mrs. Žalnieraitienė, 1009 Jackson 

St. HO 8-7226.
KOMITETAS.

(112-113)

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių Moterų Klubo metinis 

sąskridis jvyks birželio 18-tą, sek- 
madienj. Narės prašomos atsivežti 
draugus. Įvyks pas mūsų narę Mrs. 
M. Walsky, 48 Woodland Ave., So. 
Merchantville, N. J. Čia- bus ir vieš
nia K. Petrikienė iš Brooklyno. Kel
rodis: Imkite busą Camden, Market 
St. Ferry No. 6, Chapel Ave. Išlip- 
kit prie Woodland Ave., eikite vie
ną bloką, dešinėje. Apie du blokai 
nuo Bekampių. — Komitetas.

(112-113)

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

NEWARK 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

Brussels. — Iš vienų ka
talikų susidarius, nauja 
•Belgijos valdžia kviečia at
gal sostan ištremtąjį kara
lių Leopoldą III, pasidavu
sį naciam karo metu.

Washington. — ^Laivyno 
departmentas tyli apie va
dinamas “lakstančias' lėkš
tes”; jis nėra įsitikinęs, kad 
jos būtų tik išmislas.

APIE MŪSŲ DRAUGUS v

Praeito mėnesio, rodosi, 18 
d. čia mūsų vietiniai draugai 
Roy ir Madeline Mijat turėjo 
tris svarbius gyvenimo įvy
kius, todėl matau reikalo apie 
tai* keletą žodžių parašyti.

Manau, daugeliui yra žino
ma dabartinė d. Mijat (bu
vusi M. Paukštiene). Ji jau 
eilę metų gyvena San Francis
co ir sulyg išgale dalyvauja 
progresyvių žmonių veikime 
ir parengimuose. Kadangi ji 
yra ištekėjus už vyro slavų 
tautybės, ir jis priguli prie 

I slaviškų organizacijų, todėl 
dalį savo veikimo draugė Mi
jat užpildo slavų veikime. 
Taipgi draugai Mijat abu pri
guli prie, LLD 153 kuopos San 
Francisco ir dažnai dalyvauja 
susirinkimuose.

Draugai Mijat -pabaigoj ge
gužės mėnesio, tai yra, apie 
18 d. minėjo penkerių metų 
šio ženybinio gyvenimo su
kaktuves ir tuo laiku įvyko 
jos (draugės Mijat) gimta
dienis. Taipgi kiek laiko at
gal pardavė savo namą ir 
pirko naują ir persikėlė į sa
vo naują stubą, 828 Faxton 
Ave. Todėl vienoj šeimynoj 
susidarė trys svarbūs įvykiai 
veik kelių dienų bėgyje.

Todėl gaila, kad to pirmiau 
neteko sužinoti, ir nebuvo 
progos palinkėti jiems links
mo gimtadienio, penkių metų 
ženybinio gyvenimo sukakties 
ir geros kloties gyventi naujoj
vietoj-stuboj. Tiem draugam

Namų Savininkams
Mes namus ; taisome, pėnti- 

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 telefdnuokiter^ .

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

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

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.

Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, jvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikme
nys — už griežtai žemas kainas.

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G., 

EDWIN LANE, PH. G. 
Tel. EVergreen 7-6868

I

« CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreipki
tės prie manęs dieną ar 

» naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo
demiškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti.

1113 Mt. Vernon St. 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110
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Now Yorko,
Liberty Auditorijoje

Birželis — vestuvių mėnuo. 
Tad ir gale praėjusios savai
tes auditorijoje ir kitoje jos 
salėje įvyko vestuvės. Vie
noms vestuvėms pietus gami
no auditorijos gaspadinė Ona 
Globičienė. Užsibaigus pobū
viui, rengėjai atėjo virtuvėn 
susirasti gaspadinę ir jai pa
dėkoti už gerą vakarienę ir 
patarnavimą. Sako:

Pasistengsime, kad mūsų 
draugai ir pažįstami reikale’ 
kreiptųsi į jus.

Sekmadienį įvyko puošnios 
krikštynos.

PHILADELPHIJOS MOTERYS RUOŠIA 
BUŠĄ Į MŪSŲ PIKNIKĄ

Bandyk, sveikas, sustabdyti 
moteris nuo pažmonėlio, kuo
met jos jau pasiruošė ir pa
sipuošė !

Philadelphietes jau pasiruo
šusios dienraščio Laisvės pik
nikui, įvyksiančiam liepos 
(July) 2-rą, Klaščiaus Clin
ton Parke, Maspethe. Jos 
jau turi busą, kaip praneša 
d. žalnieraitienė, turi dar
bingą komisiją ir mobilizuoja

žodžiu — mūsų įstaiga gali keleivius. Verbuoja skubiai, 
aprūpinti valgiais bile kokio! iš anksto, nes, “jei pritruktų 
dydžio sueigą, jeigu apie tai j vietos viename, iš anksto ga
bent kiek iš anksto praneša- lėtume gauti ir kitą busą,” 

sako jos. “Skubinamės dėl to, 
kad švenčių sezonu paskuti- 
nėmis dienomis būna sunku

tikimės
Laisvės

miestų 
Laisvės

Kriaučių Atydai
ir 21Birželio (June) 20 

dd. įvyks lietuviui kriaučių de
legato rinkimas 
PI., Brooklyne, 
nėję. Pradžia 
dos ir tęsis iki 
abu vakarus.

11-27 Arion 
unijos svetai- 
nuo 4 valan- 

9 valandos per

Dėl Streiko Neišėjo 
Telegramas

Kilus Laikraštininkų Gildi
jos narių streikui New Yor
ko World-Telegram ir Sun 
leidykloje, neišėjo nei viena 
jo laida. O paprastai leidžia
mos 7-nios kas dieną.

Biznieriai Skelbkitės Laisvėje

KAZYS PETRONIS
Laikrodininkas ir Auksorius

ma. Ir bile kurią darbo die
ną gali pavalgydinti grupę 
svečių, nes kas dieną čia ga
minami karšti pietūs.

Gal Išgalite— 
Turite Dovanoti?

R.estaurantui dar reikalinga 
mėsai malti mašinėlė, “toast- 
eris,” “saucers.” “Soserių” 
kasdieniniams reikalams už
tenka. Lietuviai bankietams 
jų nevartoja, tačiau tūli kita
taučiai savo bankietams jų 
reikalauja, o mes per mažai 
teturime. Auditorija kol 
neturi ištekliaus visą tai 
pirkti, nes vis dar stoka 
dėsnių ir būtinesnių namo
rovei daiktų. Jei kas turėtų 
tų daiktų dovanoti, būtų dė
kui.

Nekenktų turėti ir prosą. 
Pagalvokite’ Į suvažiavimus 
pribus tiek daug moterų. Vie
toje yra progos apsiprausti, 
pavalgyti, kambarių pasilsiui, 
galima iki nakties apsieiti be 
buto. Bet po keliones drabu
žis dažnai būna reikalingas 
“paglostyti.” Ar.

kas
su
rf i- 
ge-

Kelrodis Auditorijon
• Atvyksiantiems iš kitii mies
tų miestų verta adresą ir kel
rodį jau dabar įsidėti valizon, 
nes paskutinę minutę lengva 
užmiršti. Pasiekę miestą—

Klauskite kelio į Richmond 
Hill, kampas Atlantic Avė. ir 
110th St.

Traukiniais; , »
Iš miesto centro New Yorke 

(Manhattan) tinka bile ka
tra iš sekamu dviejų linijų:

BMT Jamaica traukinys 
gaunamas Canal St. stotyje. 
Išlipti 111th St. stotyje. Eiti 
du blokus iki Atlantic Avė.

Independent linijos Jamaica 
traukiniai gaunami po 6 Avė. 
ir po 8th Ave. ties 34th, 42nd, 
50th Sts. Išlipti stotyje Union 
Turnpike - Kew Gardens, iš
sipirkti transfėrą, žiūrėti ro
dyklių į Q-37 busą. Išlipti 
prie Atlantic Avė.

Automobiliais:
Atvažiuojantiems iš vakarų 

per Holland Tunelį ar ferry, 
ieškoti Manhattan Bridge į 
Brooklyną, o čia ieškoti At
lantic Avė. ir šauti iki UOth

Naujosios Anglijos va
por Whitestone Bridge, 

Intema- 
Exit 16, 

Atlantic
kaire, 
kelių, gal net 

čia pa
duotus, bet kiti painesni, jų
gerai nežinančiam. Ar.

St.
iš

žiuoti
Belt Parkway
tional Airport
Lefferts Blvd.
Ave., įsukti po

Yra ir kitų
biskį trumpesnių už

link 
iki

iki

gauti ekstra busą.”
Iš Philadelphijos 

didelio būrio svečių 
metiniame piknike.

Kalbant apie kitų 
moterų pasiruošimą
piknikui, negali neprisiminti, 
jog Brooklyno _ Richmond 
Hill moterys jau susitarė, kas 
ką pagayiins šauniajam vieti
nio 
ke.
jau lankėsi Laisvėje klubiečių 
stalo reikalais. Ta proga Ap
žiūrėjo ir naujai pertaisytą 
namo dalį, kur įsikūrė dien
raštis Laisvė. Laike to namo 
atidarymo iškilmių jinai ilgai 
sirgo, neturėjo progos pama
tyti.

moterų klubo stalui pikni- 
Drg. Marcelė Yakštienė

GRAŽUS BUVO IDS TREČIOSIOS 
APSKRITIES PIKNIKAS

Birželio 11 dieną, Liberty | Vėliau Aido Choro ir Lietu- 
Park, 340 Mitchell Ave., Lin
den, N. J., įvyko gražus LDS 
Trečios Apskrities piknikas. 
Svečių buvo daug, daug jau
nimo. Ne visuomet tokia 
skaitlinga publika mūsų pik
nikus aplanko.

Ir diena pasitaikė, kaip tik 
piknikam. Paprastai publika 
susirenka vėlokai, bet šį kar
tą jau susirinko anksti. Anks
ti atvyko ir Brooklyno Aido 
Choras su dideliu busu. Rei
kia suteikti gražus padėkos 
žodis Brooklyno piknikų lan
kytojams, kurių buvo arti 
šimto. Ne dažnai brooklynie- 
čiai taip skaitlingai atvyksta 
į New Jersey valstiją. Dide
lis padėkos žodis reikia tarti 
ir New Jersey valstijos paren
gimų lankytojams, kad savo 
skaitlingu atsilankymu parė
mė LDS Trečios Apskrities 
pikniką.

Dovanas gavo sekami: Ur
bonas^ iš Great Neck, N. Y., 
pirmą. Kitas dovanas: Ven
ta iš Brooklyno, Ražanskas iš 
Union, N. J., ir J. Patašius irgi 
iš Brooklyno. Plunksnas 
vo numeriai 2 ir 17-tas; 
jas atsiėmė. Great Necko 
bonas turės ją atsiimti .

Programa
30 minutų po šešių vakare 

prasidėjo programa. Aido 
Choras iš Brooklyno, vadovy
bėje Jurgio Kazakevičiaus, 
sudainavo keturias dainas. 
Dainos sudainuotos gražiai.

ga- 
jie

kandidatu į kon- 
James J, Dono-

susidarė pastąngo- 
iš Jungtinių Vals-

balsuosime ba
lius , įleisti

bir- 
pa- 
tra- 

turįs 
užleisti

Streikuoja redakciniai ir 
komercinio rašto štabai. Ta
čiau,. einant bendruoju susita
rimu, ir technikų unijų nariai 
atsisaką peržengti redakcinio 
štabo unijos pikieto liniją. 
Paliečia 1,553 darbininkus. 
Pikietuoti susirinko gal apie 
1,000, Pikjetavo pasikeisda
mi.

Parduodame naujus ir taisome 
visokiuslaikrodžius, žiedus ir 

kitokius džiulerius.

dėl daimontų, ar jie tikrai yra tokie, 
ir ar yra verti tos

Atsitikime abejonių 
kokiais jūs pirkote 
k ėjote, kreipkitės pas mane, o aš jums 
reikalingas informacijas.

Aš turiu ryšius su didelėm auksinių 
daimontų krautuvėm New Yorke, galiu
kuom. Taipgi esu Laisvės skaitytojas nuo pat jos išėjimo.

O K JEWELRY SHOP

kainos, kokią mo- 
teisingai suteiksiu

daiktų ir brangių 
jus aprūpinti vis-

PARDAVIMAI

Kaip žinote, 
lotais. Balsuoti 
vien tik unijos 54-to skyriaus 
nariai su unijos ir su Social 
Security Act kortelėmis.

Teko skaityti Vienybėje 
želio 9 d. parašytą, kad 
gal įsigyvenusią lokalo 
diciją Ch. Kundrotas 
apleisti delegatystę,
vietą kitiems. Tai melas. To
kios tradicijos nėra. Patsai 
Kundrotas seniau ir Buivydas 
paskiausia yra išbuvę po tre
jus metus.

Kas nors, manydamas tokiu 
neteisingu argumentu tapti 
išrinktas delegatu, iš savęs tik 
juokus krečia.

Kriaučiai ir kriaučkos, įsi- 
tėmykite: bus -3 kandidatai į 
delegatą. Pirmas ant baloto 
bus Kundrotas, jam atiduokit 
savo balsą. Leiskime jam už-viu Kalbos Mokyklėlės jau- , . ,‘ .. . v , . . . v , . baigti savo terminą, įsrmkda-nuoliai šoko įvairius sokius. I . L. , _ . . J.

Šokiam vadovavo Ruth Bell ir 
armonika grojo F. Kazakevi
čiūtė. Reikia priminti, 
susirinkusi publika, 
skaitlingai tėmijo dainas 
šokius, juos įvertino.

Apskrities valdyba taria 
nuoširdų ačiū, kaip Aido Cho
rui ir jo mokytojui, taip ir 
jaunuoliams šokėjams, jų mo
kytojai ir armonistei, ir kar
tu visai skaitlingai publikai. 
Ačiū visiems dirbusiems pik
nike darbininkams. Gal ne
buvo visi pasitenkinę, kuo
met rengėjai pritrūko maisto, 
o reikalautojų dar buvo daug. 
Ačiū ir A. Pavidžio muzikan
tams. A. Matulis.

' imi jį. dar vieneriems metams.
' J. S.

NAMAI ANT PARDAVIMO
Visi turi garo šilumą, tuščius 

kambarius ir garadžius Detached.
Cypress Hills, 2 šeimom, 11 kam

barių, mūrinis, kaina $8,500.
Cypress Mills, 2 šeimom, 13 kam

barių, mūrinis, detached, 
kaina $13,500.

Richmond Hill, 2 šeimom, 11 
kambarių, detached, mūrinis su sun 
porčiais, kaina $16,900.

Jamaica Hills, 2 šeimom, 11 kam
barių, mūrinis, detached.

Kaina $17,950.
Jamaica Estates, 2 šeimom, 15 kam

barių, mūrinis, detached, 80x150.
Mes turime visokių naujų narni) 

visose dalyse miesto, gana prieina- 
mom kainom. Prašom kreiptis:

B. ZINIS,
Telephone REpuhlic 9-1506.

(112-14)

7415 - 13th Ave., —
TELEFONAS: CLOVERDALE

25 METAI KAI ‘Aš ŠIOJE

Brooklyn, N. Y
6-9272

VIETOJE
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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

kad 
kuri 

ir
Po pirmųjų karščių vėl sugrį

žo šalčiai, birželio 13-tą tem
peratūra buvo tik 55.3 laips
niai. Už vis šalčiausioji 13-ta 
buvo 1875 metais, 53 laips
niai.

PAJIEŠKO.HMAI
Ieškau sau draugės, apie 40 metų, 

kad ir senesnės. Gali būti našle ar
ba persiskyrus, tik mylinti šeimy
nišką gyvenimą. Norėčiau laisvai ma
nančios. Mano užsiėmimas laikrodi
ninkas, dirbu ant savęs. Daugiau 
informacijų skambinkit: Cloverdale 
6-9272. Arba rašykit: O. K. Jewelry, 
7415 13th Ave., Brooklyn 28, N. Y.

(108-12)

Matlhew A
BUYUS

(Buyauskas)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

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

Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

TELEVISION Telefonas
EVergreen 4-8969

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

REIKALAVIMAI
» Reikalingos moteriškės atskyrinė- 
jimui naujų vilnonių atkarpų. Nuo
latinis darbas. Kreipkitės:

9 Boerum St., arti Broadway, 
Brooklyn, N. Y. (111-15)

Reikalingas patyręs bekeris-kepė- 
jas, kepimui duonos, rolių ir keksų. 
Gera alga tinkamam darbininkui. 
Kreipkitės: P. K. Bakers, 131 Inslee 
P]., Elizabeth, N. J. (110-4)

S. S. Lockett, M. D GERIAUSIS

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS 
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

GYDYTOJAS

223 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Valandos: 
1-.-2 dienom: 6—8 vakarais 

Ir Pagal Pasitarimais
Telefonas EVergreen 4-0203

INSURANCE
IR

REAL ESTATE
Patarnavimas pas TONY’S

TELEVISION
SHUFFLE BOARD

Telefonistai Balsuoja 
Streiko Klausimą

Nepriklausomos telefonistų 
unijos su New York Tele
phone firma deryboms nu
trūkus, unija paskelbė balsa
vimą streikuoti, ar nestrei
kuoti. Paliečia 14,000 dar
bininkų.

Darbininkai reikalauja nau
jo kontrakto su algos priedu. 
Firma pasiūliusi tik biskejj 
virš vieno cento.

Trys Bosų Partijos 
Prieš Vieną Darbo 
Partijos Vadą

New Yorko demokratų 
(Tammanės), republikonų 
(Hooverio) ir liberalų (libe
ralais pasivadinusių socialis
tų - trockistų) partijos ben
drai stato 
gresmanus 
van.

“Traicė’! 
se išmušti
tijų Kongreso vienintelį dar
bo žmonių atstovą Vito ,Marc- 
antonio.

Visų reakcijos ir bosų par
tijų susivienijimas prieš dar
bininkų kandidatą rodo jo 
veiksmų teisingumą, naudin
gumą darbininkams. Ne be 
reikalo valdovų partijos įpuo
lė į desperatišką išgąstį.
—

TEATRININKAMS
Visi Brooklyno Lietuvių 

Liaudies Teatro nariai esate 
prašomi rezervuotis sekamo 
antradienio vakarą (birželio 
20-tą) susirinkimui ateinančio 
sezono veiklai nustatyti.

Vieta — Kultūriniame Cen
tre. Laikas—7 :30.

Pirmininkė.

Bizniui Atskaitos Del Taksy
Aprokavimai visokių rūšių taksų, visokių jurisdikcijų, 

Federalių, Valstijinių ir Lokalinių bile kurioje valstijoje ar 
municipalitete Jungtinėse Valstijose ar kitose šalyse.

Visa knygvedystė ir rekordai dėl raportavimo taksų dėl 
individualų, individualių biznių, pusininkų (partnerships) 
ir korporacijų viduje ir lauke New Yorko miesto yra eks- 
pertiškai atliekami per ADVOKATĄ ZUBAVIČIŲ, kuris 
yra teisėtas praktikuoti visuose teismuose ištisose Jungti
nėse Valstijose ir Federalėje valdžioje, ir kuris yra patyręs 
akauntentas, dabar atliekąs taksų suvedimus visokiems biz
niams,, dideliems ir mažiems visoje šalyje ir taipgi kitose 
šalyse. Tas gal būt atlikta per laiškus. Asmeniškai, perio
diniai, pusmetiniai vizitai yra atliekami bile kuriam biz
niui naudojančiam šį aptarnavimą, bile kur Jungtinėse Val
stijose ar užsieniuose.

Malonėkite susirašyti angliškai ar lietuviškai dėl smul
kesnių informacijų apie tai, kaip aš geriausia galėčiau jums 
patarnauti. — Rašykite:

STANLEY P. ZUBAWICZ (ZUBAVIČIUS) 
111 Ainslie Street, Brooklyn 11, N. Y.

Telefonas: EVERGREEN 4-3049.

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

VAKARIENĖ 85c. 
iš 7-ių patrovų

PIETŪS 60c.
iš 5-ių patrovų

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

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

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

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

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

Telefonai:
Virginia 9-0842 ir

Virginia 7-4111

UP-TO-DATE - -

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberiai

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

EGZAMINUO JAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME \

84-02 Jamaica Ave.
(at Forest Parkway Station) į

Woodhaven, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves :
Koplyčias suteikiam nemokamai ?

visose dalyse miesto. JX c
Laidotuvių Direktoriai: į

F. W. Shalins-J. B. Shalins
Tel. Virginia 7-4499 £

STAGG 2-5043

Petras Kapiskas
PALAIKO

Bar & Grill
DEGTINĖS, VYNAI

IR ALUS

32 TEN EYCK STREET
* Brooklyn, N. Y.

Telefonas: Evergreen 4-8174

HY. 7-3631

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.

>4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Ketv., Birž. 15, 1950




