
Parama iš visur.
Sveikinimai suvažiavimui.
Kaip gyvent ir ką valgyt?
Suklupęs liežuvis.
Žodžių kalviai.

Rašo A. BIMBA

Vienas smarkus kryžiokas 
sako vienam, geram lietuviui: 
Laisvei sunku, Laisvei blogai. 
Velnias ją jau paims. Puodu 
savo galvą už tavo kepurę, 
kad jos vajus dėl dešimties 
tūkstančių dolerių nepavyks!

Taip ir bus: Kryžiokai gal
vų turės netekti. Tai rodo vi
si vajaus pradžios ženklai. 
Parama plaukia iš visur, iš 
visų Amerikos kampų. Tiesa, 
plaukia mažomis sumomis, 
bet plaukia gausiai. Aš visai 
neabejoju, kad tikslas bus pa
siektas su kaupu.

Tie, kurie taip trokšta mūsų 
dienraščiui mirties, skaudžiai 
nusivils. Jie nesupranta Ame
rikos pažangiosios visuomenės 
—visuomenės, kuri išugdė di
džiules lietuvių organizacijas 
ir galingą spaudą. Kai ji pa
mato reikalą, skubinasi su pa
rama.

O šiandien reikalas 'abai 
didelis. Laisvė turi būti išlai
kyta ir sustiprinta.

Chicaga turi savo bėdų, či- 
kagiečiai turi sav0 dienraštį 
Vilnį. Nelengva .jį išla kyti. 
Bet jau turime žinių, kad ir 
čikagiečiai skubinasi Laisvei 
su gražia finansine parama. 
Ačiū jiems. Su laiku mes 
jiems atsimokėsime tuo pa
čiu.

★
Dabar žodis i Lietuvių Lite

ratūros Draugijos kuopas, na
rius ir veikėjus. Jau čia pat 
mūsų jubiliejinis suvažiavi
mas. Nepamirškite. Kurie 
asmeniškai negalėsite daly
vauti suvažiavime, atsiųskite 
laišku sumanymus ir pasveiki
nimus. Žinau kuopų, kurios 
turi didelius iždus. Gražu 
būtų, jeigu jos storai suvažia
vimą pasveikintų.

Ana dieną Brooklvno Svei
katos Kultūros Draugija buvo 
surengusi prakalbas sveikatos 
reikalais. Kalbėjo Jonas 
Thomsonas ir waterburiete 
Marijona Svinkūnienė. karšta 
Laisvės patrijotė, puiki Lais
vės vajininkė. nenuilstanti 
darbuotoja pažangiojoje vi
suomenėje.

Kalbos siejosi su gyvenimu 
ir maistu. Vis daugiau ir 
daugiau mums rūpi klausi
mas: Kaip gyvent ir ką val
gyt? Bėda su mumis, kad 
dažnai mes per savo gerklę 
kemšame į pilvą tai, kas ten 
sukelia revoliuciją ir užnuo
dija visa organizmą. Ant se
natvės tas ypač pavojinga.

Draugė Svinkūnienė yra di
delė daržovių ir fruktu šali
ninkė. Ji gerai pamokė, kaip 
reikia maista sujungti, su
kombinuoti. kad jis pilve ra
miai užsilaikytu, tinkamai sa
vo pareigą atliktų, ne trum
pintų, bet ilgintų mūsų gyve
nimą.

Atėjus rudeniui, reikėtų ne 
tik Brooklyne, bet visur su
ruošti panašiu prelekciių apie 
sveikatą. Tikiu, jog Svinkū
nienė ir Thomsonas neatsisa
kytų patarnauti.

Bostono kryžiokai, įsakyda
mi lietuviams badauti, pada
rė didelę klaidą. Jų liežu
vis suklupo. Plūsdami Lietu
vą, jie ėmė ir išsitarė: Lie
tuvoje “normaliai valgo tik 
sunkiai dirbantieji, ligoniai ir 
maži vaikai.”

Kas tie “sunkiai dirbantie
ji”? Visi, kurie pragyveni
mą daro savo darbu — vals
tiečiai, darbininkai, profesi- 
jonalai, rašytojai, valdžios 
tarnautojai. Jie ir valgo nor
maliai. Juk taip ir reikia. 
Taip ir gerai. Juk už tokią 
Lietuvą buvo per amžius ko
vota geriausių ir šviesiausių

(Tąsa ant 5 pusi.)
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REIKALAUJA DAR 200 
MILIŪNŲ DOLERIŲ 
HYDROGENINEI BOMBAI
Dar nesurasta., kaip pagamini 
H-bombą, sako mokslininkai

Washington. — Valdinė 
Atomų Jėgos Komisija ren
giasi prašyt, kad Kongre
sas paskirtų dar 200 milio- 
nų dolerių pragarinei-hyd- 
rogeno (vandenilio) bom
bai gaminti.

Komercinė spauda garsi
na, kad būsią “urmu, ma
siniai” daromos hydrogeni- 
nės bombos, daug smarkes
nės už senąsias atomų bom
bas. Net pasakoja, kaip bus 
gaminama sprogstamoji tų 
bombų medžiaga. Esą, ne
utronais bombarduos leng
vąjį lithium metalą; iš to 
išeis trigubas, sunkusis 
(tritium) hydrogenas. O 
pačioje bomboje tas hydro
genas būsiąs per baisų kar
štį pakeistas ir sujungtas į 
helijaus dujas.

(Neutronas yra tokia at

Sen. McCarthy gavo $ 10,000 
už bankrūto gyrimą

Columbus, Ohio. — Rau- 
donbaubis republikonas se
natorius Joseph McCarthy 
gavo $10,000 iš Lustron kor
poracijos už straipsnį, kurį 
McCarthy parašė, girda
mas tos korporacijos žada
mus plieninius namus. Kor
poracija garsinosi, kad sa
vo fabrike pagamihs visas 
tokiem namam dalis ir da
leles, kurios galės būti grei
tai bile kur nugabentos ir 
tuojau į gatavus namus su
statytos.

Bet Lustron korporacija 
negamino plieninių namų ir 
stovėjo ant bankrūto slenk
sčio.

Tada McCarthy buvo 
aukštas narys valdžios ko
misijos dėl gyvenamųjų na
mų parūpinimo; ir Lustron 
korporacija išspausdino 
McCarthy’© raštą savo bro
šiūroje, giriančioje jos pla
nus.

Korporacija gavo 36 mi- 
lionus, 500 tūkstančių dole
rių paskolos iš valdžios ir 
tuos pinigus naudojo, iki 
galutinai nubankrūtavo. 
Žuvo faktinai visa valdžios 
paskola, v

Atom-bombos inžinierius 
reikalauja nenaudot jos

New York. — Cornell U- 
niversiteto profesorius Phi
lip Morrison pasirašė pra
šymą (peticiją) dėl pasau
linės taikos ir prieš atomi
nių bombų naudojimą kare. 
Jis pats padėjo sudaryt pir
mąją atomų bombą, kuri 
sunaikino Japonijos miestą 
Hirošimą.

Pasirašydamas minimą 
prąšymą, prof. Morrison 
pareiškė:

“Kaipo vienas žmonių, 
kurie savo rankomis susta
tė pirmąją atominę bombą,
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omo branduolio dalelė, kuri 
neduoda jokios elektrinės 
veikmės, nei teigiamosios 
nei neigiamosios.)

Tai tik spėliojimai
Bet tie dėstymai viešoje 

spaudoje, kaip bus daroma 
hydrogeninė bomba, yra 
tiktai spėliojimai. Juk pa
tys atominiai mokslininkai 
neseniai sakė, kad dar ne
surasta, kaip galėtų būti 
padaryta hydrogeninė bom
ba. O jeigu būtų surastas 
būdas tokiai bombai paga
minti, tatai valdžia begali
niai slėptų kaip visų svar
biausią karinį sekretą.

Taigi Atominės Komisi
jos reikalaujami $200,000,- 
000 bus eikvojama tik ban
dymams išvystyti hydroge- 
ninę bombą, o ne urminiam 
tokių bombų gaminimui.

Valdžia supirko vėl 
kiliomis kiaušinių

Washington. — Jungti
nių Valstijų valdžia per 5 
pastaruosius mėnesius su
pirko iš farmerių dar 2 bi- 
lionus ir 200 milionu kiau
šinių. Tai tokia daugybė 
kiaušinių, kad jeigu jie bū
tų sukrauti į prekinius va
gonus, tai susidarytų 75 
mylių ilgio eilė pilnai pri
krautų vagonų.

Tie kiaušiniai tapo su
džiovinti, milteliais pavers
ti ir sukrauti į valdžios san
dėlius.

Valdžia supirkinėja kiau
šinius, mokėdama už juos 
vadinamą “teisingą kainą”. 
Valdžia žiūri, kad neatsi
rastų laisvoje rinkoje “per 
daug” kiaušinių, kad dėl to 
nenupultų jų kaina; todėl 
supirkinėja tariamus kiau
šinių “perviršius.” O milte
liais paversti kiaušiniai 
riogso valdiniuose sandė
liuose ir genda.

CIO vadai išbraukė 
dar dvi unijas

Washington. — Vykdo
moji CIO unijų taryba iš
braukė iš tos organizacijos 
Kailiasiuvių Uniją ir Susi
siekimų Sąjungą. Nukaiti
no jas už “komunistų poli
tikos sekimą” ir už tai, kad 
jos priešinasi vakarinės Eu
ropos ginklavimui 7 prieš 
Sovietų Sąjungą.

CIO vadai rengiasi iš
braukti ir Bridgeso vado
vaujama vakarinių Laiva- 
krovių Uniją už tokius pat 
“nusikaltimus.” 

aš tikiuosi, kad pasaulio 
žmonės neleis daugiau to
kių ginklų naudoti ir pada
rys galą karams, nešan
tiems tokias baisenybes.”

¥afus dėl sukėlimo 
$lOrOOO Laisvei

JAU SUKELTA $1,618;
DAR REIKIA $8,382

Ketvirtadienį, birželio 15 dieną, gavome specialiam 
Laisvės fondui $108. Vadinasi, jau sukelta $1,618, o iki 
šių metų rugsėjo 4 dienos turime sukelti dar $8,382.

Šiuo metu aukojo:
Mikalojus A. Bersėnas, Coldwater, Mich. ... $25.00
J. Steponaitis, Brooklyn, N. Y......................... 20.00
K. Jankaitis, Brooklyn, N. Y........................... 20.00
Steponas Joniškietis, Washington, D. C.........10.00
Mikas Detrojtietis .. . ................................ • •... 10.00
Jonas ir Adelė Klimavičiai, Detroit, Mich. ... 10.00
L. Gavrilovičius, Brooklyn, N. Y.................... 10.00
Tony Slonksnis, New Hope, Pa............ .......... 3.00

Žemiau telpa kai kurie laiškeliai:
“Pilnai tikiu, kad per visą Ameriką atsiras gerų 

prietelių, kurie paaukos po mažiau ar daugiau ir Laisvė 
nugalės finansinę krizę. Mikas.”

Mikalojus A. Bersenas rašo A. Bimbai:
“Pastebėjęs Laisvėje, Krisluose ir kitur, atsišauki

mą į skaitytojus dėl skubios finansinės paramos, aš, kaip 
neturtingas ūkininkas, nusprendžiau paaukoti vienos 
savaitės už pieną įplaukas; įdedu čekį vertėje $25...”

Didelė, nuoširdi padėka aukotojams!
Specialaus Vajaus Komitetas.

PAKLAIDOS PATAISYMAS:
Gerb. Laisvės Adm.!

Praeitą šeštadienį, birželio 10 d., Laisvėje tilpo vardai 
ir pavardės tų draugų, kurie aukojo laike greatneckiečių 
parengimo dien. Laisvei. Ten kelios pavardės buvo klai
dingai paskelbtos. Pavyzdžiui, tilpo Alex “Genys”, turi 
būti Giedrys $10.00; Adam. “Vaniuka”, turi būti Adomas 
Vinickas, $5.00; Mike “Lukman”, turi būti Mike Lumas, 
$1.00; M. “Adomaitis” — turi būti Adomonis, ir A. Be- 
čienė “aukojo $1.00,” turi būti $2.00. Tikiuosi, kad patai
sysite šias klaidas.

Draugiškai, P. BĖčIS.
(Didžiai atsiprašome! — Administracija.)

Grand džiūre surado, kad valdžia 
neglostė Amerasios redakcijos

Steponas Joniškietis rašo:
“Aš pilnai sutinku su d. A. Bimbos sumanymu. Tūks

tantis pažangiųjų darbo žmonių aukodami po dešimt do
lerių sudės $10,000. Aš siunčiu savo dešimtinę. Be pro- 
gresyvės spaudos, viešpatautų tamsa, vergija ir išnaudo
jimas. Broliai lietuviai, progresyviai darbo žmonės, sku
bėkime su dešimtinėmis savo dienraščiui Laisvei tal
kon !...”

New York. — Federalė 
grand džiurė tyrinėjo -rau- 
donbaubiškus republikonų 
senatorių priekaištus Tru- 
mano valdžiai, kad valdžia 
nuglosčius žurnalo Amera- 
sia redaktorių ir penkis jo 
bendradarbius. Republiko- 
nai apšaukė tuos žmones 
“Sovietų šnipais”, “Ameri
kos išdavikais.”

Bet grand džiūre surado, 
kad nebuvo kaltinamiesiem 
glostymo iš valdžios pusės.

Tad džiūre ketvirtadienį 
pareiškė:

Mes neradome jokio pa
rodymo, kad valdžios tei
singumo departmentas bū
tų apsileidęs bylos vedime 
prieš Amerasios štabą.

“Slaptieji dokumentai”
Byla prieš šešis Amera

sios redakcijos narius ir 
bendradarbius buvo užves
ta 1945 metais dėl to, kad 
redakcija turėjo tariamus 
“sekretnus” valdžios doku
mentus. Už neleistiną tų 
dokumentų gavimą ir lai
kymą redaktorius Jaffe bu
vo nubaustas $2,500, o vie
nas jo bendradarbis — 
$500. Keturi kiti išteisinti.

JAPONIJOS DARBININKŲ 
IR STUDENTŲ LAIŠKAS 
GEN. MacARTHURUI
Mandagiai dėsto, kad amerikonai 
žiauriai su jais elgiasi

Grand džiūre pripažino, 
kad valdžia stengėsi tinka
mai juos nubausti. O kad 
tik piniginiai porą jų pa
baudė, reiškia, nebuvo už 
ką skaudžiau bausti.

Suimtas dar vienas 
tariamas atominis šnipas

Syracuse, N. Y. — Slap
tosios FBI policijos agentai 
areštavo amerikoną chemi
ką Alfredą D. Slacką; įta
ria, kad jię su philadelphie- 
čiu chemiku Harriu Goldu 
perdavinėdavę vadinamiem 
“Sovietų agentam” atomi
nius Amerikos ir Anglijos 
sekretus. Pasakojama, kad 
tuos sekretus Goldui ir Sla- 
ckui nešdavęs atominis An
glijos mokslininkas Klaus 
Fuchs. Fuchs buvo siunti-' 
nėjamas į Jungtines Valsti
jas kaip patarėjas gami- 
nantiem atomų bombą ame
rikonam.

Slack užreiškė, kad jis 
nepriklausė komunistam ir 
nepriklausys.

Harry Gold jau pirmiau 
suimtas Philadelphijoj.

Tokio, Japonija. — Japo
niški ir angliški laikraščiai 
pasakojo, kad japonų ko
munistai ir kairieji unijų 
vadai išleidę aršų laišką 
prieš karinę amerikonų 
valdybą; todėl policija da
ro kratas ir areštuoja “rau
donuosius.”

Bet tas laiškas, adresuo
tas amerikiniam koman- 
dieriui < generolui MacAr- 
thurui, mandagiai išdėsto 
darbininkų ir studentų 
skundus. (Laiško kopija pa
siekė ir New Yorką.)

Laiškas kreipiasi į “Ger
biamąjį generolą MacAr- 
thurą”, vadina jį “ekscelen
cija” ir sako:

Vienas tamstos kareivis 
atėjo į mūsų demokratinio 
tautos fronto susirinkimą 
atvirame ore gegužės 30 d. 
ir neteisėtai ėmė kvosti vie-

Peru valdžia sako 
nuslopinus sukilimą

Lima, Peru. — Karinė 
Peru valdžia giriasi, kad 
numalšinus sukilimą prieš 
ją. Sako, sukilimui vadova
vo generolas Ernestas Mon
tagne, priešvaldiškas kan
didatas į prezidentus, ir dr. 
Juan Fr. Mostajo, kandida
tas į vice-prezidentus.

Rinkimai skiriami liepos 
2 d. Bet valdžia uždraudė 
priešingiems jai žmonėms 
kandidatuoti ir paskelbė, 
kad jie esą “apgavingai” 
statomi kaip kandidatai į 
prezidentus bei vice-prezi
dentus. Valdžia pripažįsta 
vien tiktai saviškius kandi
datus.

Susikirtimuose tarp suki
lėlių ir valdžios kariuome
nės užmušta bent 50 asme
nų iš abiejų pusių; sužeista 
200.

Amerikos ambasado
rius apkeliaus Sibirą

Maskva. — Amerikos 
ambasadorius Sovietų Są
jungoj, admirolas Alan G. 
Kirk išvyko į 5,000 mylių 
kelionę pre Sibirą. Jis ke
liaus traukiniu su savo sū
num Rogeriu ir sekreto
rium Richardu’ Servisu.

Vakarų Vokietija įtraukta 
į sąryšį prieš Sovietus

Bonn, Vokietija. — Va
karinės Vokietijos seimas 
ketvirtadienį 220 balsų 
prieš 152 užgyrė savo val
džios siūlymą įtraukti tą 
kraštą į politiniai - karinį 
vakarų Europos šalių sąry
šį prieš Sovietų Sąjungą.

ORAS.— Būsią lietaus.
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ną patriotinį japoną darbi
ninką.

Kuomet vienas japonas 
darbininkas nešė unijinę 
vėliavą ir jos audeklas pa
lietė vieno atėjusio tamstos 
kareivio galvą, tai kareivis 
puolėsi tą japoną areštuot.

Kuomet tą dieną mūsų 
žmonės maršavo pro Hibi- 
ya Parką, tai tamstos ka
reiviai ir kariniai policinin
kai be jokios priežasties a- 
reštavo šešis patrijotinius 
japonus darbininkus. Ka
reiviai spardė ir mušė a- 
reštuotus.

Kada du japonai patrijo- 
tai * su kitais pasiuntiniais 
nuėjo į policijos stotį ir pa
reikalavo tuojau paleist a- 
reštuotus, tai tamstos poli
cija suėmė ir tuodu patrijo- 
tu; net nepasakė, kodėl.

Mes esame žmonės, o ne 
šunes, taigi laikome tokius 
prievartos veiksmus nede
mokratiniais: mes ir dabar 
reikalaujame tuojaus pa- 
liųosuoti aštuonis mūsų pa
triotus. .

Aštuoni suimtieji buvo 
ant rytojaus teisiami kari
niame teisme, iš pradžios 
be jokių apsigynimo liudy
tojų ir be advokatų. Polici
ja žiauriai elgėsi su teisia
maisiais, neleido jiem net 
nusiprausti. Tokie dalykai 
primena mum, kaip elgiasi 
kolonijų valdovų teismai su 
vietiniais žmonėmis.

Reikalavimai
Mes kovojame prieš kas 

rą, prieš atominių ginklų 
gaminimą, už tarptautinę 
atomų jėgos kontrolę ir rei
kalaujame pasmerkt—karo 
karinį kriminalistą /tokiž 
valdžią, kuri pirma panau
dos atominį ginklą.

Mes kovojame, kad būtų 
padaryta visų talkininkų 
taikos sutartis su Japonija 
ir kad būtų ištraukta visa 
svetima, okupacinė kariuo
menė tuojau po taikos pa
sirašymo.

Mes kovojame už žmoniš
ką gyvenimą, už taiką, už 
tautinę nepriklausomybę.

Mes nuoširdžiai norime, 
kad Jūsų Ekscelencija su
prastų tuos mūsų tvirtini
mus ir abejones.

Nuolankiai jūsų:
(pasirašo)
Jankiči Nakahara

ir ilga eilė unijų, jaunimo 
organizacijų ir pilietinių 
grupių atstovų. (

Bulgarai išvijo 
įsiveržėlius turkus

Sofija, Bulgarija. — Ofi- 
cialė bulgarų žinių agentū
ra praneša, jog praeitą šeš
tadienį Bulgarijon įsiveržė 
būrys žvalgybinių Turkijos 
kareivių. Bulgarijos sienos 
sargai išmušė juos laukan.
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Lietuviai farmeriai ir Laisvės vajus
Vienas puikus Laisves patrijotas, lietuvis farmerys iš 

Michigano valstijos paaukojo į dienraščio dešimties 
tūkstančių dolerių fondų visos savaitės įplaukas už pie
ną! Tas tik parodo, kad ne vien miestų darbininkai gali 
paremti savo spaudą, rūpintis savo spaudos išlaikymu. 
Mes turime desėtkus pažangių lietuvių, farmerių — Ca- 
lifornijoje, Indianoje, Wisconsine, Michigane, Ohio, 
Pennsylvanijoje, New Jersey, Connecticute, Marylande, 
Massachusettse ir Maine. Visus juos mes prašome pa
sekti mičiganiečio gražų pavyzdį.

Jau prasideda vasara. Tuojau pradės farmerių įeigos 
už pieną, kiaušinius, daržoves, fruktus ateiti į farmerių 
rankas. Kiekvienas farmerys gali nors dalelę tų įplaukų 
paskirti savo idėjos laikraščio išlaikymui.

Farmeriams, kaip ir miestų gyventojams, reikia ge
ros, darbininkiškos spaudos. Daug farmerių yra pir
miau buvę miestų darbininkai, susipratę, pažangūs lie
tuviai, daug dirbę dėl organizacijų ir spaudos. Kai da
bar mūsų spauda atsidūrė sunkioje medžiaginėje padė
tyje, mūsų broliai farmeriai negali visos atsakomybės 
palikti tik miestų gyventojams. Visų bendras reikalas ir 
visi turime pasiimti dalį atsakomybės.

Vajus prieš neteisingą ir piktą įstatymą
Nacionalis Sveturgimiams Ginti Komitetas pradėjo 

vajų už iššlavimą iš įstatymų knygos labai neteisingo ir 
pikto įstatymo, išleisto dar 1918 metais. Tas įstatymas 
nukreiptas išimtinai prieš sveturgimius amerikiečius. 
Juo pasiremiant šiandien areštuojami ir laikomi išdepor- 
tavimui veiklūs, geri, nuoširdūs, patrijotingi sveturgi- 
miai amerikiečiai.

To įstatymo atšaukimui arba panaikinimui Kongresan 
yra įneštas bilius. Jį patiekė pažangusis kongresmanas 
Vito Marcantonio. Biliaus numerys yra HR8346. Minė
tas komitetas reikalauja, kad šis bilius būtų priimtas. 
Bus daroma spaudimas ant reprezentantų ir senatorių, 
kad jie už Marcantonio bilių balsuotų.

Ta pati kampanija reikalaus atmetimo biliaus S. 3455, 
kurį Kongresan įnešė senatorius McCarran. šis bilius 
naujas reakcijonierių pasikėsinimas ant ateivių teisių. 
Jame reikalaujama, kad valstybės prokurorui būtų leis
ta paskelbti įvairiausias organizacijas subversyviškomis 
ir paskui areštuoti ir deportuoti kveturgimius jų narius. 
Tas paliestų desėtkus tūkstančių sveturgimių. Jų demo
kratinės teisės būtų paaukotos vieno žmogaus nuožiūrai 
ir supratimui.

Nereikia nė aiškinti, kad ši Nacionalio Sveturgimiams 
Ginti Komiteto kampanija už bilių HR8346 ir prieš bilių 
S. 3455 turėtų susilaukti plačiausios paramos. Niekas 
kitas mūsų teisių neapgins ir neapsaugos, kaip tik mes 
patys. Iš visų pusių ir visomis formomis reakcija 
stengiasi sunaikinti Amerikos Konstitucijos garantuo
tas žmonių teises. Ištraukiami seni, supelėję įstatymai 
ir panaudojami. Gaminama nauji įstatymai. Darbo žmo
nių priešai darbuojasi sušilę. Jų pastangas reikia at
mušti.

Amerikos tartai, korporacijos ir valdovai
United Press paskelbė labai įdomius duomenis apie 

Amerikos turtus. Jais turėtų susiinteresuoti kiekvienas 
amerikietis.

Šiandien šioje šalyje mes turime net 56 korporacijas, 
kurios kiekviena yra verta daugiau kaip bilijoną dolerių! 
Kiekviena samdo ir išnaudoja tūkstančius darbininkų. 
Jų direktorių niekas nerenka. Jų direktoriai ir viršinin
kai yra jų savininkai. Jie kontroliuoja ne tik tuos milži
niškus turtus, bet milijonus darbininkų. Jie, pagaliau, 
yra tikraisiais šios šalies valdovais. Mūsų valdininkai 
yra tik jų įrankis. Tik paskutinis neišmanėlis nesupran
ta tos tiesos, jog kas kontroliuoja šalies turtus, šalies 
pramonę, šalies finansus^ tas valdo šalį.

Paskelbtuose daviniuose randame šešias korporacijas, 
kurių kiekvienos vertė siekia tarpe penkių ir dešimties 
bilijonų dolerių, čia įeina telefonų trustas, apdraudos 
trustas, National City Bank ir Bank of America.

Dvylika korporacijų turi turto nuo dviejų' iki penkių 
bilijonų kiekviena. Čia randame Standard Oil of New 
Jersey, United States Steel, New York Central Railroad 
ir kitas. Paskui seka korporacijos, kurios vertos nuo 
vieno iki dviejų bilijonų dolerių kiekviena.

Pažangus dienraštis “Daily Worker” kelia mintį, kad 
šitos milžiniškos korporacijos labai pribrendusios nacio
nalizacijai. Visuomenė turi jas paimti ir padaryti visos 
Šalies socialistine nuosavybe. Jos turi tarnauti visai 
Amerikai, o ne saujelei plutokratų.

Visų Amerikos nelaimių ir sunkumų pamate guli šios 
korporacijos. Jos yra priežastimi didelio skurdo milijo
nams žmonių, nedarbo, krizių, “viršperdirbio”, ginklavi
mosi,

Kas Ką Rašo ir Sako
RAGINA PAREMTI 
MOKSLININKŲ 
TAIKOS ŽYGĮ

Dienraštis Vilnis karštai 
pritaria grupės mokslinin
kų pareiškimui dėl taikos. 
Vilnis rašo:

Grupe įžymių Amerikos 
mokslininkų ir rašytojų iš
stojo prieš mūsų Valstybes 
Departmento taikos politi
ką, kurią jie vadina dvivei
de. Jie sako:

“Oficialiai paskirti mūsą 
atstovai Jungtinėms Tau
toms sako pasauliui, jog 
Jungtinės Valstijos nori nu
siginklavimo, tik tam Rusija 
trukdanti. Vienok kiti A- 
merikos valdžios pareigūnai 
daro ką tik gali prieš nusi
ginklavimą.”

Šie mokslininkai ir rašy
tojai ‘ siūlo tuojau sulaikyti 
gaminimą atominių bombų 
ir pradėti derybas Jungtinė
se Tautose dėl taikos.

Priimti Tarybų Sąjungos 
pasiūlymą atominei kontro
lei.

Priimti Amerikos pasiūly
mą tarptautinės inspekcijos 
atominių ginklų gaminimo.

Panaikinimą armijų ir 
kompromisą su Tarybų Są
junga.

Po tais pasiūlymais pasi
rašo tokie žymūs mokslinin
kai, kaip Albert Einstein, 
Metodistų bažnyčios taikos 
komisijos ‘ galva Charles 
Boss, taipgi konservatyvus 
novelistas Louis Bromfield.

Įžymūs Amerikos moksli
ninkai ir rašytojai. taigi, 
mato, kad mūsų vyriausybė 
nesistengia daryti jokio žy
gio dėl taikos ir kaltina ki
tus tame .

Šis reikalavimas ir kiti i 
taikos žygiai reikia paremti. 
Jei Amerikos žmonės suda
rys galingą taikos balsą, 
mūsų vyriausybė negalės 
nesiskaityti. Tuo būdu ga

lima panaikinti naujo karo 
pavojus.

KLERIKALŲ DARBININ
KAS NAUJOSE 
RANKOSE

Klerikalinio Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo 
seimas nutarė pavesti Dar
bininką “tėvams pranciško
nams”. O tai reiškia, kad 
Darbininkas patenka fakti- 
non Romos nuosavybėn. 
Seimo protokole skaitome:

Po pranešimų, diskusijų ir 
sveikinimų LDS pirmininkas 
kun. Pr. Juras pasiūlė su
važiavimui apsvarstyti klau
simą, ar nebūtų geriau 
“Darbininko” spaustuvę ir 
namą, kurio išlaikymas su
daro daug rūpesčių, palan
kiomis sąlygomis perleisti 
tėvams pranciškonams; jie 
toliau leistų ir “Darbinin
ką.“ Po gyvų diskusijų 
balsuojant didelė dauguma 
pasisakė už kun. Pr. Juro 
pasiūlymą. (Darb., birž. 9.)

O kad nebūtų jokios abe
jonė, jog dabar Darbininką 
kontroliuos aukštoji katali
kų bažnyčios priešlietuviš- 
ka hierarchija, tai paliudija 
sekamas Darbininko pra
nešimas:

LDS seimui nutarus per
leisti Tėvams Pranciškonams 
“Darbininko“ namus ir 
spaustuvę, o taip pat paves
ti jiems leisti toliau “Darbi
ninką,“ LDS Centro Valdy
bos pirmininkas kun. Pr. Ju
ras ir “Darbininko” spaustu
vės ir namų administratorius 
ir Centro Valdybos narys p. 
A. Peldžius š. m. birželio 
mėn. 6 d. lankėsi pas Jo 
Ekscelenciją Bostono arki
vyskupą Richard J. Cushing, 
kuriam pranešė paskutiniojo 
LDS ' seimo sprendimą ir 
prašė pritarimo tolimesnei 
kanoniškai transakcijai. Ar
kivyskupas mielai tam pri
tarė.

Kova dėl išgelbėjimo 
Willie McGee

Viename Mississippi val
stijos kalėjime mirties ka
meroje sėdi negras, keturių 
vaikų tėvas, Willie McGee.

Jei visuomenė nesubrus, 
tai s. m. liepos 28 dieną Mc
Gee bus nužudytas, — su
degintas elektros kėdėje.

Istorija su Willie McGee 
yra tokia:

1945 m. lapkričio 3 die
nos 4 v. ryto viduramžė 
balta moteriškė Mrs. Troy 
Hawkins iš Laurel mieste
lio (Miss, valstijoj) paskel
bė, kad ji buvusi išprievar
tauta — išprievartauta jos 
lovoje, kurioje sykiu su ja 
gulėjo sergantis vaikas, o 
gretimame kambary gulėjo 
moteriškės vyras su dviem 
vaikais. Ją išprievartavęs, 
girdi, koks tai vyras su su
veltais galvos plaukais. 
Mirs. Hawkins tamsoje vy
ro nepažinusi.

atmosfera, o salės išlaukyj 
govėda laukė, grąsindama 
teisiamajam linčiu.

Suimtojo advokatu buvo 
asmuo, paskirtas teismo, 
bet ir šis advokatas nega
lėjo su McGee susikalbėti, 
nes pastarasis dar nebuvo 
normalus po jo baisaus su
mušimo.

Džiurei užteko dviejų 
minučių padarymui nuo
sprendžio “kaltas.” Na, ir 
jis buvo nusmerktas mirti.

Tuomet į šį reikalą įsiki
šo kadaise gyvavusi orga
nizacija — National Fede
ration for Constitutional 
Rights, kuri vėliau įsijungė 
į Civil Rights Congress. 
Pradėta kova. Apeliuota į 
aukščiausį Mississippi vals
tijos teismą. Pastarasis 
1946 m. birželio 10 d. įsa
kė duoti naują teismą nu- 
smerktajam McGee.

DIENRAŠČIO LAISVES
REIKALAI

Išrodo, kad bus 1,000 po 
$10.00

Į mūsų dienraščio atsi
šaukimą sukelti speciali 
fondą iš $10,000, užtikrini
mui Laisvės išsilaikymo, 
pasirodė gražių atsiliepi
mų. Puikiai visuomenė į- 
vertina savo dienraštį!

Buvo manyta sumažinti 
Laisvės įstaigos darbininkų 
algos. Tačiau jų algos ir 
dabar yra žemos, tik apie 
pusė tiek, kiek gauna uniji
niai darbininkai. Aukščiau
sia mūsų įstaigos mokama 
alga dabar yra $47.80 į sa
vaitę. Iš tos sumos taksai 
yra atskaitomi taip, kaip vi
sur. Nedaug kiek tegalima 
nusimažinti. Vistiek darbi-

lonijų pribuvo keletas gra
žių laiškų su greita finan
sine parama. Gerai, būki
me punktualūs, rūpinkimės 
greit užbaigti tą fondą.

Brooklyno dalis, vadina
ma Ridgewood, turėjo su
rengusi vakarienę Laisvės 
paramai. Uždirbo $24.00, 
Mrs. Mary Kalvaitienč pri
dėjo $5.00, tad įteikė dien
raščiui $29.00 finansinės 
paramos. Ačiū draugams 
už pasidarbavimą.

Beje, norime priminti, 
kad pelnai nuo parengimų 
nebus skaitomi į paskelbtą
jį dešimties tūkstančių fon
dą. Parengimai yra regu- 
liariški įplaukų šaltiniai.

Nei Brooklyno pikniko, nei 
Maynardo pikniko pelnai 
nebus skaitomi į greitosios 
pagalbos fondą. Taip lygiai 
ir nuo mažesniųjų parengi
mų pelnai nerokuojami į tą 
fondą. Greitosios pagalbos 
fondas turės būti sukeltas 
grynai aukomis.

Gavimas dienraščiui nau
jų skaitytojų yra vienas iš 
mūsų rimčiausių darbų. 
Šiuom tarpu naujų skaity- 

| tojų gavo šie asmenys: Jo- 
inas Urbonas, iš Pittsburgo, 
įgavo 2 naujus skaitytojus, 
i Vincas Kartonas, iš Mas- 
peth, N. Y., taipgi gavo 2 
naujus skaitytojus. Trys 

I asmenys patys užsisakė 
dienraštį. Sveikiname ga
vusiuosius naujų skaitytojų 
|ir prašome visų skaitytojų 
I pasirūpinti gavimui naujų 
skaitytojų.

; Laisvės Administracija

Vadinasi, išprievartavi
mas buvo atliktas taip ty
kiau be triukšmo, kad ne
suklykė nei gulintis greta 
moteriškės vaikas, neigi ji 
pati!

Prasidėjo teroras prieš 
negrus. Policija suėmė. Wil
lie McGee, troko vairuoto
ją, keturių vaikų tėvą ir pa
sakė jam: jei neprisipažin
si prie kaltės, tai būsi ati
duotas govėdai ir ji tave 
nulinčiuos!

Policija suimtąjį žiauriai 
sumušė, priversdama pasi
rašyti po prisipažinimu.

Teismas įvyko 1945 m. 
gruodžio 6 dieną. Teismo 
salėje viešpatavo linčiška

1946 m. lapkričio mėn. 4 
dieną įvyko kitas teismas 
kitoje vietoje — Hatties
burg miestelyj. Čia ir vėl 
šis žmogus buvo nusmerk
tas mirti.

Ir vėl Civil Rights Con
gress apeliavo į valstijos 
aukščiausį teismą, kuris ir 
vėl nutarė McGee perteisti 
dėl to, kad pirmesniajame 
teisrpe, džiurėje, nebuvo į- 
sileisti negrai.

1948 metų kovo mėnesį ir 
vėl įvyko naujas McGee tei
smas ir jis įvyko linčo at
mosferoje. Teisiamojo ad
vokatams buvo grąsinta lin
čiu. Ir vėl Willie McGee bu
vo nusmerktas mirti.

ninkai nusitarė prisidėti 
krizio prašalinimui, kiek iš
galėdami. Paaukojo po vie
ną pilnos savaitės algą ir 
nuo antros algos davė po 
20 nuošimtį. Specialiame 
brooklyniečių susirinkime 
daug jų aukojo dar po 
stamboką sumą tam rei
kalui. Tai rodosi gražus į- 
staigos darbininkų pasiro
dymas išlaikymui dienraš
čio Laisvės.

Laikai sunkūs, gerai ži
nome, kad iš tūkstančiu 
Laisvės širdingų patriotų 
daugelis yra mažai uždir
bančių, kiti tik dalį laiko 
dirba, ir yra visai nedir
bančių. Iš tų stambesnės fi
nansinės paramos negalima 
tikėtis. Gerai, kad jie užsi
moka prenumeratą ir tuo- 
mi jie padeda dienraščiui 
pasilaikyti ir platintis. Pri
sideda prie skleidimo ap- 
švietos, puiku! Bet gera 
dalis Laisvės skaitytojų yra 
pilną laiką dirbančių ir vi
dutiniai geras algas gau
nančių. Iš tų prašome po 
dešimtinę atsteigimui dien
raščio finansų. Jei atsiras 
tūkstantis, kurie išmes po 
dešimtinę, susidarys iždas 
iš $10,069 ir persikrausty
mo nuostolis bus padeng
tas. Mūsų dienraštis ir vėl 
ateis į normales vėžes fi-l 
nansiniai.

Aukščiau nurodytą mūsų 
planą, sustiprinimui Lais
vės finansų, pilnai užgyrė 
įvykęs brooklyniečių susi
rinkimas užpereitą penkta
dienį ir padarė gražią pra
džią, sukeldamas arti šešius 
šimtus dolerių. Ši pradžia 
yra ženklas, jog dešimties 
tūkstančių dolerių fondas 
bus sukeltas. Šiam raštui 
einant į spaudą jau iš ko-

Tada ir vėl buvo apeliuo
ta į valstijos aukščiausį 
teismą, kuris žemesniojo 
teismo sprendimą patvirti
no. Tuomet buvo apeliuota 
į aukščiausį šalies teismą, 
bet pastarasis atsisakė by
lą nagrinėt, tuo, vadinasi, 
užgyrė Mississippi valsti
jos teismo tarimą.

Na, ir dabar šis žmogus 
laukia mirties.

Iš mirties nasrų jį tegali 
išgelbėti tik visuomenės 
protestai, tik visuomenės 
reikalavimai, kad McGee 
nebūtų žudomas.

Kovą dėl M’ęGee išlaisvi
nimo veda Civil Rights 
Congress, organizacija, už
tarianti kiekvieną asmenį, 
puolamą reakcininkų.

Reikalavimai, kad Willie 
McGee nebūtų žudomas, 
reikia siųsti Mississippi 
valst. gubernatoriui Field
ing Wright, Jackson, Miss.

Reikalavimai reikia siųs
ti laiškais arba telegramo
mis. Tai daryti reikia greit.

> M. G.

Sudiev mūsų “vargo 
. mokyklai”

Pakumulšiai, Lietuva. — 
Buržuazinės Lietuvos me

tais mūsų apylinkės pradi
nę mokyklą pagrįstai vadi
no “vargo mokykla.” Ji ne
turėjo savo kampelio ir me
tai iš metų prisiglausdavo 
vis kito valstiečio troboje. 
Mokyklą sudarė vos vienas 
komplektas, o mokinių skai
čius svyravo nuo 30 ligi 60. 
Tokiu būdu beraščių skai
čius apylinkėje ne tik ne
mažėjo, bet augo, nes toli 
gražu ne visi vaikai lankė 
pradinę mokyklą.

Tarybų valdžios metais 
šitokiai padėčiai buvo pada
rytas galas. Bet ypač pakilo 
liaudies švietimas per pas
taruosius metus.

Kai Pakumulšių apylin
kėje susikūrė “Aušros” ko
lūkis, vienas pirmųjų arte
lės rūpesčių buvo pastatyti 
savo mokyklą. Ir štai šiuos 
mokslo metus mes pradėjo
me naujuose dviejų aukštų 
namuose, kuriuose įrengtos 
erdvios klasės, o taip pat 
butai mokytojams. Dabar 
mokykla 3-jų komplektų, ją

lanko visi apylinkės moky
klinio amžiaus vaikai — 
apie 100 mokinių. Šiais me
tais Tarybų Lietuvoje buvo 
įvestas visuotinis septyne
rių metų apmokymas. Ry
šium su tuo kaimyninėse 
Svirbučių ir Dirvonėnų 
apylinkėse atidarytos sep
tynmetės mokyklos, kurias 
lanko ir dešimtys jaunuolių 
iš Pakumulšių. Gi ateinan
čiais metais septynmetę 
mokyklą numatyta steigti 
ir pas mus.

Apylinkės tarybos inicia
tyva Pakumulšiuose prade
dama kova su neraštingu
mu. Tuo tikslu suorgani
zuotas ratelis beraščiams 
apmokyti, kuriam vadovau
ja mokytoja Ona Dimens- 
kytė.. Ratelyje mokosi 20 
vietos gyventojų.

Mokykla tapo kolūkio kul
tūrinio gyvenimo židiniu. 
Sekmadieniais čia atvyksta 
kilnojamasis kinas iš aps
krities. Reguliariai skaito
mos paskaitos.

Teresė Pilipavičienė, 
mokytoja.

DARBININKŲ SVEIKATA
J. J. KAŠKIAUČIUS, M. D.

530 Summer Ave. Newark, N. J
Tel. Humlioldt 2-7964

Vienumoj—reikėtų draugo
Gerb. daktarai, ir aš krei

piuos į jus, gal kokį patari
mą suteiktume! man, vienišai 
našlei moterei.

Kai del sveikatos, tai dar 
būtų šiaip taip. Prieš keletą 
metų turėjau operaciją. Išė
mė man iš tulžiapūslės ak
menis (“gall stones”). Tai 
man uždraudė žalius daiktus 
ir riebalus. Tik leido viską 
virta ir kad būtų smulku.

Aš seku jūsų patarimus, 
imu ir vitaminus, tai man su 
viduriais vargo kaip ir nėra. 
Bet man labai ilgu, nuobodu, 
vieniša. Jau pora metų, kaip 
našlė, virš 50 metų amžiaus.

Esu rami moteris. Man vy
ras ir nerūpėtų, bet kad tas 
nuobodumas. Kai viena gyve
nu, tai vis kaip ir bijau ko, 
nervuojuos, nepamiegu ra
miai. Ir valgyt net nesinori 
kartais.

Gal daktaras žinote kokį 
vyrą, irgi vienišą, kad galėtu
me draugėj gyventi. Aš esu 
aprūpinta, pragyvenimą tu
riu, tiktai norėčiau draugo, 
smagiau ir ramiau būtų. Pa
likite slaptybėj mano pavardę 
ir adresą. Labai dėkui.

Atsakymas

Na, gerai, miela Drauge. Ge
rai, kad mokate gražiai, sveikai 
užsilaikyt, su maistu, vitami
nais ir kitkuo. Tai Čia mažai

ką tegalėčiau dadėti.
Bet kai dėl gyvenimo drau

go, tai Jūs teisi. Vienuma, 
vienišumas—ir. sveikatą gadi
na, mTvus vis Taiko įtemptus. 
Čia įau recepto išrašyt į ap- 
ticką pogalima. Jūsų laiškelis 
gal ir padarys Jums naudos. 
Panašiai yra įvykę. Jei kas 
atsilieptų del Jūsų adreso, 
privačiai jam\pasiųsčiau. O 
ten jau—galėtumėt ir susipa
žint ir susieit. Tai geriau ir 
už vaistą, kai gyveni draugėj, 
santaikoj, pagarboj, be to 
nuolatinio bailumo, be nervų 
įtempimo.

Pa. pieno vežiotojy streikas 
veikliai piketuojamas

Pittsburgh. — Tęsiasi 
streikas pieno išvežiotojų, 
Darbo Federacijos unijistų. 
Jų pikietuotojai pastoja 
kelius streiklaužiškiem pie
no Xrokam. Associated 
Press rašo, kad pikietuoto
jai išpylė laukan pieną iš 
tuzino skebiniu treku. Val-- \ *• 
stijinė policija areštavo 
bent 10 pikietuotojų.

Streikieriai reikalauja 
sutrumpinti darbo savaitę 
nuo dabartinių 48 valandų 
iki 44 valandų, palaikant tą 
pačią savaitinę algą.

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Li th. Daily)—Seštad., Birž. 17, 1950



LlT€ RATU RA 35 
m fllcnAS

t€ <€«€ !C«e <<e€<et<e«e€«<t€t€t€!€«€t«l€ice€  «tg te te e€(€ tg

ĮDOMI KNYGA APIE BROOKLYN^
Tūkstančiai lietuvių gyvena Brookly- 

ne, šimtai tūkstančių lietuvių yra girdė
ję apie Brooklyną. Bet kiek iš jų turi 
apie šį miestą smulkesnių žinių? Drįs
tu sakyti: labai mažai.

O Brooklynas — milžiniškas mies
tas, su apie 3,000,000 gyventojų, — va
dinasi, gyventojų atžvilgiu, tokis, kaip 
visa Lietuva.

Brooklyne gyvena visokiausių tautų, 
tautelių žmonių ir dėl to rašytojas Dr. 
Ralph Foster Weld, neseniai parašęs 
apie šį miestą knygą, pavadino ją 
“Brooklyn is America.”

Ten, kur šiandien yra milžinas Brook
lynas, kadaise, prieš virš 300 metų, bu
vo nedidelės farmelės, bei girios. Gyve
no dar čia ir indijonų.

Pirmaisiais europietiškais farme- 
riais buvo hollandai, paskui pradėjo at
vykti iš Naujosios Anglijos jankiai, vė
liau airiai, vėliau žydai, vokiečiai ir ki
tų tautų kilmės žmonės - imigrantai.

Patsai Brooklynas iš pradžių, aišku, 
buvo mažytis miestelis, aplink tą vietą, 
kur šiandien yra “down town”. Pirmiau 
jis buvo vadintas “Broeklen”, vėliau 
“Brookland”, o dar vėliau — Brooklyn.

Aplink mažytį Brooklyną priaugo 
mažesnių kaimelių ir miestelių: Flat
bush, Williamsburg, Greenpoint, Busch- 
wick, New Utrecht, Gravesend, Flat
lands, New Lots, ‘ Brooklyn Heights, 
Fort Greene, Ridgewood, Bedford, Park

KELETAS BRUOŽŲ IŠ OPERETES 
“KATINKA” PASTATYMO ČIKAGOJE

Na, tai jau praūžė tas seniai laukia
mas LKM Choro, vadovybėje Clem Def- 
fnerio, šaunus perstatymas operetės 
“Katinka”.

Sekmadienį, 4 d. birželio oras buvo 
idealis dėl piknikų, išvažiavimų bei ki
tokių pasismaginimų atvirame ore. Šil
ta, giedra nei nesinori stuboje būti. 
Kilo abejonės, ar tokioje puikioje dieno
je bus pasekmių, o gal tas visas ilgas, 
rūpestingas choro prisirengimas nueis 
vėjais, mūsų gerbiamos publikos neįver
tintas...

Bet apsirikta!
Nuvažiavus Sokol svetainėn dar ge

rokai pirm pradedant vaidinimą, jau 
radome didesnę piisę svetainės pripil
dytą-žmonių, kiti gi sveikinosi,* šneku
čiavo gatvėje, duryse, koridoriuose. 
Tuoj ir mūsų ūpas pakilo.

Su atidarymu spektaklio, jau svetainė 
buvo pilnutėlė choro rėmėjų ir muzi
kos - vaidinimo mylėtojų. Tai didelis 
kreditas mūsų publikai, kad įvertino tą 
choro milžinišką darbą, perstatant to
kią sunkią ir iškaštingą operetę, kokia 
yra Rudolfo Friml’io “Katinka”. Aišku, 
jeigu vaidinimas būtų atliktas patoges
niame, šaltesniame ore, tai publikos 
svetainėje būtų netilpę.

Pagaliau, ateina atidarymo laikas. 
Skambutis, šviesos prigęsta ir pradeda 
su overtiura, kurion sudėta veik visos 
žymesnės “Katinkos” melodijos. Stygų 
orkestras tą puikiausiai išpildė. Prie 
piano mūsų gabioji akompaniste Pearl 
Johansen.

Uždanga kyla aukštyn ir prieš mūs 
akis senasis Rusijos kaimas, su cerkve, 
bakūžėmis ir tt. Reikia pripažinti, kad 
visos scenerijos buvo artistiškai paruoš
tos. Prasideda vaidinimas. Nesigilinsiu 
į visas smulkmenas, nes užimtų perdaug 
vietos, o prie to veikiausiai dar gal bus 
ir keli kiti aprašymai. Tik matau reika
lą suminėti svarbesnes roles. O tai bus 
mūsų sidabrabalsė jaunoji lakštutė Es
telle Bogden, kuri savo balseliu ir nu- 
davimais labai tiko operetės žvaigž
dės “Katinkos” rolėje. Taipgi, Helen 
Kwain, amerikono Hopperio žmonos 
rolėje puikiai atliko savo užduotį. Su 
dainomis jai taipgi vyko, balsas gražus.

Helen Paukštys Olgos rolėje buvo 
savo vietoje, balsiukas neperstiprus, bet 

Slope, Red Hook, Bush Terminal, Coney 
Island, Brownsville, East New York, 
Canarsie, Sheepshead Bay, ir kt. Ilgai
niui šitie visi kaimeliai ir miesteliai įsi
jungė vienan Brooklynan, o prieš virš 
50 metų patsai Brooklynas susijungė su 
Manhattanu ir kitais miestais, sudary
dami vieną Didįjį New Yorką!

Štai, kokią evoliučiją padarė Brook
lynas, išaugęs j milžiną!

“Brooklyn is America” autorius visa 
tai smulkiai ir gabiai knygoje aprašo, 
duodamas paveikslą kiekvienuos tautinės 
grupės, gyvenančios šiame mieste.

Kaip ir pridera, nepamiršo Dr. Weld 
ir lietuvių: jis duoda jiems keletą pusla
pių. Prisimena autorius ir Laisvę, jos 
įsikūrimą (pas jį įvyko paklaida: Laisvė 
įsikūrė ne 1901 m., o 1911 m.); sumini 
Lietuvių Amerikos Piliečių Klubą, At
letų Klubą, Lietuvių Literatūros Drau
giją, Aido Chorą. Primena jis, jog Wil- 
liamsburge galima pavalgyti gardžių 
lietuviškų kilbasų ir kopūstų.

Kiekvienas, norįs nuodugniau susipa
žinti su Brooklynu ir jo gyventojais, 
turėtų šią knygą įsigyti ir perskaityti. 
O žinoti apie Brooklyną privalėtų kiek
vienas.

Knyga iliustruota. N.

“BROOKLYN is AMERICA”, parašė 
Ralph Foster Weld, išleido Columbia 
University Press, 2960 Broadway, New 
York 27, N. Y. 266 puslp. Kaina $3.50.

malonus. Gal biskį trūko drąsos. Aldo
na Vestart Varenkos rolėje neturėjo 
daug progų parodyti savo gabumų, 
nes rolė trumpa, atrodė labai puikiai, 
bet užtat jos išlavinti šokikai ir šokikės 
labai artistiškai atliko savo užduotį. 
Labai gerą įspūdį padarė Ann Mar
quardt, nors jos rolė trumpa, be dainų, 
tačiau ji parodė prigimto talento, ir ant 
scenos Užsilaikė laisvai, natūraliai.

Iš vyrų, manau, kad neapsiriksiu pa
sakius, vaidinimo karūną nusinešė Ge
orge Kwain—vėjo pamuštą tipišką jankį 
poną Hopperį suvaidino labai gabiai. 
Ir Alfredo Alon, Ivano rolėje, tiko kaip 
sceniškame užsilaikyme, taip ir balsu. 
Ypatingai George Kwain, publiką labai 
prijuokino — jis, kaip sakoma, “born . 
comedian”. Visi kiti, abelnai imant, vai
dino gerai. Tarpe nekuriu vyrų aktorių 
pasireiškė (antrame ir trečiame akte) 
nemokėjimas arba pamiršimas žodžių. 
Tą silpnybę maždaug surasime veik vi
suose vaidinimuose. Sunku jos išvengti.

Apie patį veikalą tiek galima pasaky
ti, kad atėmus iš jo malonią Rudolfo 
Friml’io muziką ir dainas, spalvingus 
kostiumus ir šokius — pasilieka gana 
tuščias, kaip ir paprastai visos operetės. 
Vaizduojamos dykaduonių klasės mei
liškos komplikacijos ir intrigos. Tai 
maistas pasigardžiavimui, “whipped 
cream” — bet kai kada ir tas reikalinga, 
negalima vien tik sunkiu maistu pasi
tenkinti. t

Viską sudėjus krūvon, LKM Choras 
publikos nesuvylė, veik visi buvo opere
te patenkinti. Didelis kreditas priklau
so Clem Deffner už gaį)ų sumokinimą 
operetės, ir visam chorui už tokį sunkų 
darbą ir įdėtas pastangas ir išlaidas 
surištas su perstatymu.

Publikoje teko patėmyti ir keletas 
kitataučių. Ypatingai gilų įspūdį pada
rė dvi jaunos chinietės, kurios visą lai
ką labai atsidavusiai klausėsi operetės. 
Būtų gerai, kad draugė, kuri jas užsi- 
kvietė, parašytų, kokį įspūdį tos jaunos 
chinietės įgavo lietuviškame, vaidinime.

Pertraukose (kurios buvo gana ilgos, 
dėl scenerijų mainymo) ir operetei už
sibaigus mūsų geroji ir linksma publi
ka dar smarkiai pabaliavojo, apatinė 
svetainė ir baras buvo apgulęs žmonių 
ir atrodo, kad šeimininkės ir visi kiti

LMS News and Views
By Mildred Stensler

American Musicians request 
Marshall Plan

The American Federation of Musi
cians held their 53rd annual Conven
tion at Houston Texas last week. The 
dominating atmosphere of the meeting 
was clearly marked by the opening ad
dress of James Petrillo as the employ
ment problem. The union dominates 
240,000 musicians and there is little 
glimmer of job assurance for the com
ing year.

Some of the proposals from the floor 
to help solve this problem included a 
suggestion involving a 6 day week for 
the road musician instead of the flat 7 
day. A 6-day week wduld not1 only give 
musicians a day of rest, but it would fos
ter additional work ion the local musi
cian. \ /

Again the age-old question of federal 
subsidy, for music as well as the other 
arts, was brought up for further study. 
The members by large feel that if large 
sums of Marshall Plan money can go 
into subsidization of symphony groups 
and opera companies in Europe, the 
same could be done for non-working 
musicians at home.

❖ ❖ ❖

Argentina bans Quizz-Shows
Quizz shows are not only a great 

American institution, they have made 
great inroads in the radio industry of 
South America as well. For over 4 years, 
American business interests sponsoring 
quizz-shows in Argentina and other 
S. A. countries have had easy pickings 
with the money shows taking top 
ratings.

But last week the ‘Argentine govern
ment issued a decree prohibiting quizz 
programs. The official explanation of 
the ban is that quiz shows are far from 
educational (an understatement if we 
ever heard one) and only lead to “frivo
lous” and “unedifying” dialog between 
the emcees and the participants.

Actually (and this is what they were 
really worried about), the cause of the 
ban was a political incident. During a 
peak listening hour, on a popular quizz 
show, the winner announced his prize 
would go to the anti-government socia
list fund. Horrors!

Recently a serialized version of “For 
Whom the Bell Tolls” was cut without 
explanation at about the 20th episode. 
The cause was a protest to government 
headquarters by the Spanish ambassa
dor. So the story was suddenly deemed 
immoral, although it had been broadcast 
over another network some years ago.

And so the ax falls on another page 
of the Bill of Rights! '

* * $

HEREABOUTS: ......... Lyros Chorus
of Philadelphia again making headlines.
They participated recently at 2 diffe

rent University Folk festivals.
..-•“Lost in the Stars” musical drama 
leaves for Calif, and a road tour soon. 
Biruta Ramoška is staying in New York 
to fulfill concert and club engagements. 
....Violet Cypas, favorite song-bird of 
her adopted city Great Neck, entertai
ned at that city’s picnic on June 4. 
Sietyno Chorus at the same picnic gave 
a program of songs from their operetta 
“Sylvia”. ....LMS 3rd district Song 
Festival “Dainų Diena” is scheduled for 
August 6 at Waterbury, Conn. It is ex
pected all choruses from the district 
will attend.

s’;

Beat the City Heat!
Enjoy a cool 2 weeks vacation at the 

LMS Summer Vacation School this Sum
mer, August 7 to 20, at Shrewsbury, 
Mass.

Sleep at Tatasit Beach Lodge, on an 
island in Lake Quinsigamond ’at night 
and during the day swim in Jts cool 
waters.

Attertd educational classes on the 
fine arts in the mornings in the spacious 
halls of Olympia Park overlooking the 
Lake.

Additional news at the end of this 
columm each issue. Write for bulletin 
and complete particulars.

turėjo gana sunkiai dirbti, kad tinka
mai aprūpinti taip skaitlingą publiką.

Manau, kad operetė “Katinka” ilgai 
pasiliks mūsų atmintyje. Dar ir šian
dien lyg ir girdžiu savo ausyse jos ža- 
vėj'ančias melodijas. Muzikas.

Kostas Korsakas

Už Taiką
ŽINIOS K LIETUVOS

Apskrities Meno
Saviveiklos Apžiūra

Vos spėjo užsitraukti randai griuvėsių 
Ir susigert j žemę milijonų kraujas, 
Vos užtekėjo dienos šviesios 
Ir ant pilkų degėsių 
Išaugo mūs statybos naujos —
O jie jau vėl tautom prekiauja, 
O jie jau vėl ištroškę kraujo 
Pasaulin tiesia gobšią saują 
Ir skelbia mirtį, smurtą, siaubą 
Ir ruošia karą naują.
Ei jūs, ten už Atlanto — 
Maišai sidabro, aukso ir metalo — 
Biznieriai, bankininkai, generolai — 
Visi tarnai beširdžio kapitalo, 
Kurie planuojat naujas armijas, 
Kurie svajojat atomu 
Sugriaut pasaulį statomą — 
Klausykit!
Klausykite, kaip dunda žemė, • 
Atgimusi gyventi, ' i
Kaip kyla tautos, 
Per amžius kentę, 
Kaip nuo Uralo ligi Apeninų, 
Tarytum gausmas vandenyno, 
Galingas eina šauksmas — 
Taikos!

* Žiūrėkite —
Rikiuojas kitos armijos, 
Kiti kariai pakyla jau žygiuoti — 
Ten negras eina šalia baltojo 
Ir geltonodis stoja į rikiuotę. 
Ne mirčiai, karui, smurtui, — 
O broliškumui ir draugystei susiburta 
Kolonom smogiančios talkos 
Į mūšį dėl taikos.
Kaip švyturys pro tamsą niūrią, 
Pasauliui Kremliaus žvaigždės žiba, 
Pražydusios taikos statyboj.
Ir penkmečių didingi mūrai, 
Kolūkių javo žalios jūros, 
Dirbtuvių kaminai, dangun iškilę, 
Šachtos gilios, 
Nafta ir plienas, 
Akmuo ir naugė, 
Žmogus kiekvienas — 
Čia taiką saugo, 
Čia taikai draugas!
Ir stovi budrioje sargyboj 
Visa šalis Tarybų, 
Ir telkias apie ją 
Kovon pakilus žmonija, 
Ir veda priekin ją 
Valinga Stalino rąnka, 
Kur šviečia ateičiai taika!
Taikos žygiuoja armijos 
Per klonius ir kalnynus, 
Taikos jau griaudžia šauksmas 
Nuo Andų ligi Apeninų, 
Ir tartum iš krantų pakilęs vandenynas 
Užlies jis karo ugnį, 
Nusvies jos kūrikus bedugnėn.
Ei jūs, ten už Atlanto, ' 
Ant senojo pasaulio kranto — 
Biznieriai, bankininkai, generolai, 
Uolstryto nuolankūs šuneliai, 
žaidžią su karo ugnimi' — 
Klausykit iš arti, klausykite iš tolo, 
Kol dar nesprogo jūs ausų būgneliai, 
Kol nepamišot, baimės vedami, 
Klausykit, kaip artėjančios audros, 
Galingo šauksmo: 
Taikos!
Taikos! 
Taikos! 
1950.

Kultūrine^ žinios iš 
Lietuvos

JURBARKAS. — Daugiau kaip pus
trečio šimto jaunųjų dainininkų — Jur
barko vidurinės mokyklos chorų dalyvių, 
vadovaujami muzikos mokytojo drg. Va
siliausko, intensyviai ruošiasi Dainų 
šventei. Neseniai vyresniųjų klasių mo
kinių choras baigė rengti paskutiniąsias 
repertuarines dainas — Kavecko “Mes 
išeisim į darbą, draugai”, .rusų liaudies 
daina “Uola”, estų — “Audėjų daina” 
ir kt. V. čiapas

RASEINIAI. — Pirmasis apskri
tyje išmoko visas jubiliejinei Dainų šven
tei skirtas dainas Raseinių vidurinės 
mokyklos mišrus choras (chorvedis Ne- 
verdauskas), kurių dalį atliko'artimiau
siuose pasirodymuose — Gegužės Pir
mosios dienomis. Intensyviai ruošiasi 
Dainų šventei taip pat Raseinių miesto 
Kultūros namų choras ir vidurinės mo
kyklos tautinių šokių ratelis.

E. Skirbaka

TELŠIAI, bal. 16 d.—čia 
įvyko apskritie? meno savįvei- 
klos apžiūra.

Apžiūroje meno kolektyvai 
pasirodė su chorais, vaidyba, 
tautiniais šokiais, plastika, 
solo dainomis, orkestrais, de-, 
klamacijomis ir literatūriniais 
kūrinėliais.

Chorų srityje geriausiai pa
sirodė mokytojų seminarija, 
žemaitės vardo vidurinė mo
kykla, taikomosios dailės vi
durinė mokykla, fabrikas 
“Mastis,” Luokės septynme
tė mokykla, miesto ligoninės 
moterų choras ir Žarėnų sep- 
tyffmetė mokykla.

Vaidyboje pirmauja Telšių 
kultūros namų, Varnių kultū-s 
ros namų ir Ubiškės valsčiaus 
meno saviveiklos kolektyvai.

Su tautiniais šokiais gražiai 
.pasirodė mokytojų seminari
jos, fabriko “Masčio,” Luokės 
septynmetės mokyklos ir kt. 
kolektyvai.

Eilė apžiūroje dalyvavusių 
meninių kolektyvų bei atskirų 
asmenų buvo apdovanoti pa
gyrimo lapais.

E. Legaikaitė.

Kinematografijos
Darbuotojų Apdovanojimas

VILNIUS, bal.* 16 d.—TSRS 
Aukščiausiosios Tarybos Pre
zidiumas apdovanojo už įžy
mius nuopelnus vystant tary
binę kinematografiją ryšium 
su jos 30-mečiu eilę šalies 
kinematografijos d arb u oto j ų. 
Jų tarpe — Lietuvos TSR Ki
nematografijos ministras M. 
Meškauskienė apdovanota 
Darbo Raudonosios Vėliavos 
ordinu, Pasvalio apskrities ki
no mechanikas A. Leseckas ir 
Kauno kinofikacijos skyriaus 
viršininkas N. Cibulskis apdo
vanoti Garbės ženklo ordinu, 
Panevėžio miesto kino tea
tro “Garsas” direktorius J. 
Petrauskas, Kauno kino kro
nikos studijos operatorius V. 
Starošas, Joniškio miesto ki
no, teatro “Gintaras” kino . 
mechanikas J. Šimkūnas ir 
Šiaulių kinofikacijos skwxtfus'X 
viršininkas B. Jančiauskj/s ap- \ 
dovanoti medaliais “U# darbo \ 
šaunumą.” \

★ N.
PANEVĖŽYS, bal. 16 ch— 

Garvežių depo kolektyvas žy^ 
m i ai viršijo pirmojo ketvirčio----
krovinių pervežimo planą. 
Vien kovo menesį pravesta’*<^_^ 
31 sunkiasvoris traukinys su 
tūkstančiais tonų krovinių 
viršum normos . K. Čiuras.

VILNIUS, bal. 16 d.—Vii-;' 
niaus amatų mokykloje Nr. 
5 mokiniai P. Grušnius, V. 
Jakutis ir B. Kuslavičius pa
gamino elektromotoro varo
mą tekėlą. Tekėlas turi du 
diskus: plieno , ir ketaus — 
smulkiam ir rupiam galandy- . 
mui. R. Lapinskas.

Sodina Mišką Viršum Plano
UTENA, bal. 16 d.—Ap

skrityje miško \atželdinimy 
darbuose pirmauja\yyžųQp{ų 
girininkija (girininkas K. Pa- 
lunkiškis). ši girininkija miš
ko atželdinimo pląną jajr 
įvykdė ir mišką sodinS vir
šum plano, čia jau pasodin
ta daugiau kaip 10,000 eglių 
ir pušų daigų.

Kuktiškių girininkijoje miš
ko atželdinimo planas jau 
įvykdytas 50%. Apsodinta 
eglių ir pušų daigais daugiau 
kaip 30 hektarų plotas. At
želdinimo darbuose aktyviai-^' 
dalyvauja VideniŠkio viduri
nės mokyklos moksleiviai. 
Moksleiviai talkos būdu paso-^ 
dino 30,000 eglaičių ir pušų.

★
Stoniškių MTS

PAGĖGIAI, bal. 16 d. - • 
šiais metais naujai apskrityje L 
įkurtos Stoniškių MTS trak
torininkai nuo pirmų pavasa
rio lauko darbų dienų siste
mingai viršija išdirbio nor\^ 
mas. “Naujojo gyvenimo” “ 
kolūkyje traktorininkas žič- 
kus kasdien suaria po 7-9 ha 
žemės. “ \

■ — .....................— " — —-

3 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—šeštad., Birž. 17, 1950 <»
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Parašė A. GUDAITIS—GUZEVIčIUS

(Tąsa)

— Kurgi tu?
Jis sustojo, permetė ją žvilgsniu — 

baltasparnę paukštę savo meilią ir arti
mą, ir nfepasiekiamą, susvyravo vieną 
akimirksnį.

— Kaipgi tu taip? Pasiėmei, ir jau.
Jurgiui žaibu nuskriejo per sąmonę: 

“Prieš saulę, prieš dangų...^isų sutvėri
mų užu moterį aš neprietelius! — Dėl ko 
jai taip rašo? Kas jai taip rašo?”

— O kas parašė?
— O kas tau? — įtarimo įžeista atsi

kirto Karusė. — Kad ne tavo, tai ir ati
duok !

— Ak, šitaip?
— Šitaip!
— Na, tai pažiūrėsimi! — pakėlė bal

są Jurgis.
,— Na, tai pamatysma! — atkirto 

tokiu pat balsu Karusė ir nusigrįžo.
Nieko nebesakydamas, Jurgis iššoko 

į kiemą...
* * *

Dideliais žingsniais, slidinėdamas ir 
spardydamas prie batų limpančias snie
go plutas, Jurgis skubėjo, pats gerai 
nežinodamas kur, varomas noro — pa
bėgti kuo toliausiai, pasilikti vienam ir 
išsipainioti iš klaikaus nerimo, pavydo 
ir pykčio, apėmusio jį, laišką beskai
tant...

Bėgte išbėgęs iš Rugelių, Jurgis kaž
kaip automatiškai pasuko į Pakriaunį, į 

; buvusią “tėviškę”. Jis galvojo: “Jei mo- 
. tina dar nebus grįžusi iš Vilniaus, tai 

vis gal brolis namie. Vis kaip nors išsi
blaškys nerimastis... Iškriks tos paikos 
mintys.” Jurgis gailėjosi, kam nepaver
tė viso to reikalo juokais. Būtų nusijuo
kęs, nusviedęs tą laišką Karusei: “Te, 
neškis brangenybę!” Ir, kepurę pakrei
pęs, švilpaudamas būtų išėjęs sau. O

* dabar kas?
i Nuleidęs galvą, Jurgis žingsniavo 
a minkštai apsnigtu vieškeliu. Širdį slėgė 

toks neapčiuopiamas skausmas, lyg ką
I dar neįvertintą praradus...

Štai dar tik pradeda temti, šventadie
nio pavakarys, o jis jau iš Varkalių išė-

Į jęs, ir nėra kur nukreipti žingsnių, nėra 
kur praleisti jam šio niūraus vakaro... 
Gal būt, iš viso nereikėjo ten rodytis 
šiandien?..

— ...Už mu-ži-ko ne-te-kė-siu!
Už dva-rio-ko ne-te-kė-siu! — kartą 

i užtraukė jam Karusė, klastingai iš
kreipdama dainos žodžius:

— Už ka-re-lio nu-te-kė-siu!
Per kar-de-lį'šo-ki-nė-siu!
Dainavo ji tada patrepsėdama, kaus

tytų batukų kulnais pakaukšėdama kieto-
I je molinėje asloję, pasisukinėdama po 
I trobą, pasiraivydama savo apvaliais pe- 
Ičiais ir suktai žvilgčiodama į Jurgį.

Supykęs Jurgis numetė, lyg jam visai 
nerūpėtų:

— Tekėk sau! Reikalinga tu man!
Bet ji buvo jam reikalinga!.. Štai — 

nėjo iš minties: “Kas gi rašė? Kas?”
■ “Raštinyko darbas! Sausa, rašalan 
d nedažyta, plunksna braižė: vietom net 

(“kiaurai drėskė! Ant kopir-popierio iš
virkščiai uždėto vedžiota, už tat ant to 
pat lapo išėjo atžagariom raidėm... Jo
kia čia mandrybė! Ir adverniškai — 
kiekvienas piemuo, kad nori, susikalba: 
“Artu arkiau aries argin arsi?..*” Jokia

Scia išmintis!.. Betgi kas? Kas parašė? 
gKas suraizgė tuos piemeniškus žo- 
Idžius?.. Nei velnio neišnarpliosi! Supin
ėta, sumazgyta, kaip spragilo jungas: 
Smazgų mazgai, o galų nematyt.”
J Tada ir prisiminė Jurgis Deksnio įs- 

' jpėjimus: “Šaipos, dantų neapšiepdami 
Hšąipos!.. Krės jie tau, krės!..”
’ j “Tai čia Graužiniuko darbas: su Be- 
jzuspariu priraitė, privirė... Ant tyčių, 
|Įant išjuokos padirbo!.. To franto čia na- 
■gai prikišti!..”
f Ilgą kelio gabalą Jurgis ėjo, nieko ne- *, 
pastebėdamas aplinkui. Tiktai ties Pa- 
■kriaunio malūnu stabtelėjo, lyg nubudęs, 
njr visai nusiblaivęs prisiminė, jog jam 
kilnos kišenės prikrautos iš Panevėžio 
■atgabentų knygelių. Mokytojas patarė 
fcplatinti jas po malūnus, po dvarus, 
■entpiūves ir geležinkelio punktus. Tik- 
Rai Jurgis per tą painiavėsį su pajuokos 
■aišku pamiršo uždavinį, pametė galvą!

CHICAGOS ŽINIOS
Skaitlingas, Šaunus Buvo 
“Vilnies” Piknikas Į

Saulutė kaitino, vėjelis gai
vino skaitlingą nubliką vilnie
čiu pavasariniam piknike, 
sekmadienį. Džiaugėsi visi 
“Vilnies“ patriotai, kad diena 
tokia graži pasitaikė, nes vi
sus viliojo išvažiuoti j laukus.

Nekurie, kaip matyti, suža
vėti gražia diena, išvažiavę 
nuklydo kitur. Pasigedome 
nekuriu nuolatinių lankytojų, 
bet tą trūkumą užpildė kiti. 
Piknike matėsi didesnis skai
čius “svetimos“ publikos, 
reiškia, naujų veidų. Rodos, 
niekad tiek nebuvo “pašalie
čių,“ kaip šiame piknike. Tai 

; geras reiškinys. Mūsų paren
gimuose dabar kas kartą vis 
daugiau tokios publikos susi
renka, Tai geimas atsakymas 
“dipukams,“ kurie manė, kad 
puolant pažangiečių parengi
mus užkenks pažangiosioms 
organizacijom ir, žinoma, 
“Vilniai.“

Nuotaika irgi visur matėsi 
kuogeriausia. šnekučiavosi 
būreliais susėdę apie stalus, 
kiti prie gėrimų ir valgių ba
rų vaišinosi ir kalbėjosi. Nie
kur nesigirdėjo karštų ginčų.

Apie 5-tą vai. popiet progra
mos vedėjas J. Jokubka per 
garsiakalbi pranešė, kad pra
sideda meninė programa. Iš
šaukia pasižadėjusius chorus: 
LKM- Chorą po vadovybe 
Clem Dcffncr, Aido Chorą 
vadovybėje' D. Yuden, taipgi 
tos pačios mokytojos vedamą 
Cicero Moterų Chorą ir Ex- 
Mainierių Chorą, vadovauja
mą Nancy Long (buvusi Ro
man).

Visi chorai atliko savo par
eigas labai gerai. Vilniečiai 
gali pasidžiaugti ,turint tiek 
meninių spėkų. Ypač tenka 
Įvertinti tą faktą ,kad jauni
mas, priklausantis choruose, 
kad ir vasaros metu, nenu
klysta kitur, bet atvažiuoja į 
“Vilnies“ pikniką, kad išpil
džius prižadą.

Dainų protarpiais kalbėjo 
“Vilnies“ redaktorius L. Prū- 
seika ir Vytautas Yotka. Prū- 
seika kalbėjo apie vilniečių it 
visų pažangiųjų lietuvių rei
kalus, Yotka angliškoj kalboj 
trumpai apibrėžė Progresyvių 
Partijos reikalus, priminda
mas kandidatus į įvairias 
valdvietes. Kadangi kalbė
tojas pats daug veikia Progr. 
Partijos wardo organizacijoj 
ir dažnai dalyvauja ir kituose 
tos partijos susirinkimuose, 
jis gerai apsipažinęs su jos 
reikalais.

Kaip ir paprastai vilniečių 
piknikuose, matėsi daug besi
darbuojančių įvairiais reika
lais. Vieni rinko parašus, kad 
padėjus Progr. Partijos kan
didatus ant baloto, kiti rinko 
parašus už taiką, dar kiti rin
ko aukas įvairiems tikslams. 
Draugė Abekienė, kaip girdė
tis, surinko nemažai aukų 
“Laisvei.“ Rinkta aukos “Vil
niai” ir politinių kalinių gel
bėjimui ir kitiems tikslams. 
Nors nekurtuos svečius ir vie
ni ir kiti rinkėjai vargino, bet 
rugonių nei nuo vienų nesi
girdėjo.

Iš kitų miestų teko susitik
ti d-gę Račienę iš San Fran
cisco ir visff būrelį iš Keno
sha, Wis. Gal buvo ir iš kitur, 
bet neteko pasimatyti.

Manau, visi, kurie dalyva
vo, grįžo namo pilnai paten
kinti, kad vilniečių piknikas 
taip puikiai pavyko. Rep.

LDS 53-čia Kuopa
Darinko Du Delegatus

Trečiadienį, birželio 7 d., 
įvyko LDS 53-čios kuopos su
sirinkimas.

Parengimų komisija prane
šė, kad kuopos su. jaunuoliais 
įvyks piknikas birželio 25 d., 
Spaičio giraitėje, Willow 
Springs, Įll.

Susirinkimas darinko du 
delegatus prie pereito susirin
kimo išrinktų dviejų; tokiu 
būdu mūsų kuopą atstovaus 
LDS Seime Brooklyne < 4 de
legatai.

Atsisakius užrašų sekr. Le

“Gėda, geda!” prikišo jis pats sau ir 
pasuko prie malūno.

Giliai įsirausęs į pakriaušį, malūnas 
buvo senoviškom, Storiausiom, lyg į že
mę susmegusiom, iš ridulių sukrautom 
sienom.

Privažiavimas prie tilto ėjo pačiu už
tvankos kraštu, o pats tiltas buvo trum
pas ir platus, tarsi dėžė su išmuštu šo
nu. Toje dėžėje, šniokštė ir gurgė juoda 
vandens srovė. Valūno ratai ir volai kur
čiai dunduliavo, lyg kur požemin suvary 
tas griaustinis. Vienodai ir rūsčiai ūkė 
girnos. Taškėsi ir skambėjo krintantis iš 
latako vanduo.i

Vyrai, palikę iškinkytus arklius prie 
vežimų, stoviniavo malūno prieangyje ir 
šnekučiavo.

Kirstukas užkalbino vieną iš jų, užsi
rūkė, paskui išsitraukė knygutę.

Padavė vienam, ištiesė rankas ir kiti.
Kai jis dalijo po brošiūrėlę, iš maltu- 

vės į kiemą išėjo visas išsibaltinęs ma
lūnininkas, šaukdamas:

— Ar ne čia skaitvedys?
Priėjęs pašiūrę, kur spietėsi žmonės, 

ir pamatęs Kirstuką, malūnininkas nus
tebo:

— Iš kurgi .tujen čia?
— Vis iš ten pat, — išsisukdamas at

sakė Jurgis.
— Tai dar nebuvai namie?
— O kas gi tenai?
Malūnininkas sukeikę ilgu ir baisiu 

keiksmu:
— Nueik, pamatysi!..* * *
Dar senojo administratoriaus vokie

čio jefreiterio įsakymu, iš visos apylin
kės buvo suvežtos girnos ir sukrautos 
kryžkelėje, nuo pialūno sukant į dvarą. 
Po šakotu ąžuolu jos gulėjo kepurnomis 
apsnigtos, panašios į didžiulių grybų 
galvas. Kaimiečiai su dalbomis sukino, 
vertė jas ir rinkosi, kieno kokia.

Šakotasis ąžuolas taip pat buvo aps
nigtas: ant mazgingų, tvirtų šakų gulė
jo puri ir lengva sniego puta.

Varnos karkdamos tingiai ir lėtai 
sklandė apie vežimų eilę prie malūno. 
Maišai, kaip ir gūniomis užklotos arklių 
nugaros, balavo apsnigti.

Nuo malūno ėjo tiesus, ąžuolais ir 
uosiais nusodintas kelias į dvaro kiemą. . 
Tuo keliu beeinant Kirstuką pasivijo 
malūnininko motina. Seniau ji buvo 
dvaro skalbėja.

Kirstukas iš tos moters kalbos pajuto 
lyg kokį įspėjimą, lyg norą paruošti ji 
kažkokiam negeram įvykiui... Nei iš šio, 
nei iš to pradėjo girti jo brolį, Joną, ir 
taip, jog net keista klausyti.

— Na, jau taip, kaip angelas, daug
maž? — prasišiepė Jurgis.

— Geras žmogus. Retas žmogus. Kur 
dar tokie, kaip jis!*. Kiek jis iš prapul
ties žmonių ištraukė!.. Vagi, šernienę 
paimk. Kareivio našlė! Kaip ji gyvena? 
Plūkiąs, plūkiąs su vaikais, niekur ne
prisiplūkia! Gričelytę germanas sudegi
no, tai tuščian rūsin sulindo su vaikais 
ir staugia..^ Stogo nėr, vanduo per sienas 
žliaukia... Tai Jonas tik vienas ir pama
tė. Nutvėrė lentų, aplopė stogelį... Ir gy
vena dabar boba, dievui dėkavodama...

Jurgiui nusibodo klausyti tų pagyrų. 
Jis geidė sužinoti, kas ten namuose.

— Na, Jonas tai Jonas, ale sakyk gi 
tu stačiai, kas jam yra?

Ir vėl moteriškė iš tolo: nuo dvaro 
ponų pabėgimo, nuo kūlimo streiko pe
rėjo prie kumetyno bėdų ir nelaimiu 
vaizdavimo.

— Na, taigi, sakyk jau, ar vokiečiai 
užpuolė, ar kas?

— Užpuolė, taigi*.. Tokia jau rykštė...
Pagaliau taip ir nepasakė nieko tiks

laus ta moteris*
Dvaro kieme Jurgis pats pamatė “lie

tuviškų ulonų” antpuolio pasekmes. Pie
ninės durys išverstos, langai išbelsti 
kartu su pielčiais, ir vėjas nešiojo po 
kiemą žalsvus kvitų lapelius. Pašiūrėje, , 
ant aprūdijusių akėčių, prie naujai da
žytos kuliamosios buvo pribarstyta žą-' 
sų ir vištų plunksnų. Ties paukštide aut 
sniego buvo juodoj sukrešėjusio kraujo 
dėmės...

(Bus daugiau).

vi dėl permainos darbo nak
timis, jo vieton apsiėmė M. 
Samuolis.

Kuopiečiai visi rengkimės į 
savo pikniką birželio 25 d., 
kad jį padarius sėkmingu. 
Jaunuoliai sutiko . parūpinti 
Įvairių žaismių programą.

Kor.

Kas Glūdi Užpakalyje 
CTA Tragedijos?

Praeitą savaitę betyrinėjant 
įvykusią CTA tragediją ge
gužės 25 d., kur žuvo 33 chi- 
cagiečiai, iškilo eilė faktų, 
kurie nušviečia, kad CTA ma- 
nadžmentas labai pavojingai 
žaidžia sų chiėagiečių gyvas
timis išsunkimui daugiau pel
no bankieriams.

Bevedant apklausinėjimus, 
paaiški, kad mirties gatv.eka- 
rio motormanui Paul Man
ning nebuvo pranešta, kad jo 
kursavime pakeitimų padary
ta ir jis turės išsisukti prie 
62-ros gatvės. Manning, nors 
dabar miręs, nieko nežinojo 
epie atdarą išjungimą prie 
62ros gatvės, kuris pasuko jo 
gatvekarį tiesiai į troką, ve
žantį 8,000 galionų gasolino.

Manning tą dieną buvo pa
daręs du gatvekarių kursavi- 
muA ant kitos linijos ir nie
kur nei prie gatvekarių dar
žinės, nei palei kursavimo ke
lią niekas nebuvo paskirtas 
jam pranešti, kad jis turės iš
sukti prie 62-ros gatvės dėl 
vandens užliejimo prie 63- 
čios gatvės patiltės.

Flagmanas nebuvo - pastaty
tas prie išsukimo vietos, bet 
vieton to CTA užspragiavo iš
sukimo bėgio galą su metalo 
šmotu, kad gatvekaris išsi
suktų, pasakojo" daugelis liu
dininkų.

Paskutiniai faktai buvo iš
kelti miesto gydytojo " ap
klausinėjime, Leonard Bos- 
graf, advokato Mrs. Manning. 
Apklausinėjimas pratęstas iki 
birželio 20 d. * .

Ten liudininkai Judson 
Christmas ir Walter Skolnic- 
ki, mačiusieji tragediją, sakė, 
kad 'prie išsukos ‘jokio “flag
mano“ nebuvo.

žmona žuvusio motormano, 
ant kurio CTA nori visą kal
tę suversti, sakė, kad baisi 
skuba, vedama dėl didesnio 
pelno, yra visa nelaimės prie
žastis. Ji taipgi pridėjo, kad 
darbininkai, dirbantieji CTA, 
bijo liudyt dėl netekimo dar
bo.

CTA paskutinių dienų 
žingsnis, nuėmimas 100 kur- 
savimų per vasarą, paliudija 
Mrs. Manning aukščiau iš
dėtus faktus, kad CTA ne
paiso chicagiečių gyvasčių, o 
siekia daugiau pelno išsunkti 
iš keliautojų, ir" todėl nedyvai, 
kad kasdien įvyksta nelaimės 
CTA važiuotėje.

Keliautojas.

Pradėjo Veikti
Šventadienio Teismas

Apie 245 žmonės, nužiū
rėti ir sulaikyti sekmadienį, 
išliko nuo nakvojimo policijos 
nuovadoj dėka tam, Kad vei
kia šventadienio teismas. Teis
mas juos paleido, bet jei ne 
šventadienio teismas, jiems 
būtų tekę sekmadienį ir visą^ 
naktį nuovadoje išbūti.

★ * i

Gaudo Plėšiku^ Miškuose
Chicagos policija prašė lai

vyno duoti jiems helikopterių 
pagalbos surasti penkis plė
šikus miškuose (Tatcher 
Woods). Plėšikai' bandė api
plėšti vaisių sandėlį, bet po
licija aptiko ir po apsišaudy
mo jie pabėgo į mišką.

Užtiko Badaujančią Šeimą
Policija “netikėtai užtiko“ 

7, vaikus be maisto 2220 Van 
Buren, kai vienas jų .nukrito 
nuo kaimyno stogo ir susižei
dė.

Sakoma, tie vaikučiai gyve
no su motina vadinamoj kiau- 
lydėj (“pig sty“). Kai poli
cija “užtiko,“ tai jų motina 
Mrs. Herbert Harriman, 26 
metų, buvo išėjus pagalbos 
ieškoti pas Salaveišių Armiją,

nes iš šalpos negalėję gyventi.
Betgi trečiadienį Mrs. Har

riman buvo miesto teisman 
pristatyta už neprižiūrėjimą 
vaikų. Teisėjas' Bonnelli, iš
klausęs jos tragišką padėtį, 
jai davė iš kokio ten jam pa
likto fondo $50 nupirkimui 
maisto vaikams. Bet jos teis
mas atidėtas iki liepos 14 d. 
Reiškia, ji dalinai kalta už 
savo tragediją.

Mrs. Harriman vyras yra 
džiovininkas ir randasi mies
to sanatorijoje.

Tai čia paveikslas vienos 
“užtikrintos“ šeimos, o tokių 
šeimų yra tūkstančiai, kurios 
yra priverstos badmiriauti, 
kai trustai ir korporacijos du- 
beltavoja pelnus.

Korporacijos, pagalba Taft- 
Hartley akto ir nedarbo bo
tago, stengėsi visose įmonėse 
pravesti peklišką skubą dar
be ; su mažesniu skaičium 
darbininkų pagaminti dau
giau produktų. Pasekmė to 
viso, didėja nedarbas ir tar
pe nedirbančių šeimų skur
das, nedateklius ir ligos.

Policininkai “užtinka“ ba- 
duolių šeimas, bet didlapiai 
laiko už savo kurtinos, sle
pia bedarbių masių skurdo 
didėjimą Amerikoj.

Trumano administracija, 
padedama dvynių partijų, 
palaikymui aukštų kainų n e 
tik aprėžia ūkio produktų 
gaminimą, bet bulves, obuo
lius ir kitką sunaikina, vieton 
davus tuos produktus - maistą 
nelaimingom šeimom teikti.

Visi reakcijos patrūbočiai, 
raudonėdžiai ir Trumano ad
ministracija kartoja, kad 
Trumano Doktrina, Marsh all o 
Planas yra gelbėjimas Euro
pos ir kitų šalių nuo skurdo, 
nes skurdas geriausia dirva 
plėsti komunizmui.

Jeigu taip, tai kodėl jie ne
naikina skurdo namie, o nai
kina maisto . produktus, kad 
Amerikos bedarbių masės 
badautų? Nedirbantis.

Mėsos Apdirbimo Unija 
Reikalauja Pensijų

AFL Meat Cutters and 
Butchers Workmen, kurie sa
kosi atstovaują 100,000 dar
bininkų mėsos apdirbimo in
dustrijoje, anądien pareikala
vo algų pakėlimo, pensijų ir 

ŠTAI KAS MŪSŲ LAUKIA 
ŠIA SAULĖTĄ VASARĄ!

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

Bostonas ir Apylinkė
Didysis Laisvės Piknikas įvyks

Sekmadienį, Liepos • July 2
ARARAT CAMP

VOSE POND PAVILION

Maynard, Mass.

Didžiojo New Yorko Apylinkė
/ Laisvės Piknikas įvyks

Sekmadienį, Liepos ■ July 2
KLASHUS CLINTON PARK

Betts ir Maspeth Avė., Maspeth, L. L, N; Y.

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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gerovės programos.
Reikalavimai buvo išsiunti

nėti 400 * mėsos apdirbimo 
kompanijų visoje Šalyje, 
Įskaitant Armour, Cudahy, 
Swift ir Wilson skyriam.

Unijos sutartis su didžiuma 
kompanijų pasibaigia rugpjū
čio 11 d. Unija reikalauja 
tuojau pradėti derybas nau
jos sutarties klausimu.

Reikalavimai čionai buvo 
suformuluoti laike dviejų die
nų konferencijos, kurioje da
lyvavo 82 atstovai didžiumos 
mėsos apdirbimo įmonių.

CIO United Packinghouse 
Workers, sakosi atstovauja 
200,000 darbininkų, taipgi 
numatoma, greitu laiku išsta- 
tys reikalavimus kompani
joms.

Ši unija anksčiau pranešė, 
kad reikalaus 40 valandų ga
rantijos mokesčio dėl 30 va
landų darbo savaitės, garan
tuot metinę algą, sveikatos ir 
gerovės programos ir panaiki
nimo geografinės ir lyčių ne
lygybės algose.

Miami, Fla.
SERGANČIOS DRAUGĖS

Sunkiai susirgo Emma K. 
Sliekienė. Jau 2 savaitės, kai 
ji randasi daktaro priežiū
roje.

šiuos žodžius rašant, d-gė 
Emma jaučiasi geriau, bet 
dar ims laiko, iki galutinai 
ligą nugalės.

Antra serganti draugė, tai 
Pauline Krause, . kuri turėjo 
operaciją ir išbuvo ligoninėj 
kelias dienas.

Dabar abidvi ligonės eina 
geryn. Jos randasi savo na
muose po daktaro priežiūra. 
Draugės priklauso prie LDS 
ir abidvi yra pažangios mo
terys.

Linkiu greitai atgauti pra
rastą sveikatą ir vėl dalyvau
ti tarpe sveikųjų. Sophie.

Nuo liūtų išgelbėti 6 
nukritę amerikonai

Addis Ababa. — Nukrito 
amerikonų lėktuvas į pavo
jingą raistą Ethiopijoj. Tas 
raistas esąs pilnas liūtų. 
Bet visi 6 nukritę ameriko
nai tapo išgelbėti.



DETROIT, MICH. Worcester, Mass ŽINIOS IŠ UEfUVOS KRISLAI
Mirė Drg. Jonas Rudzevičius. 
KJo Gyvenimas. Laidotuvės

Šių metų gegužės 17 d. mi
rė draugas Jonas Rudzevi
čiuj 63 metų amžiaus, pro
gresyvia žmogus, per daugelį 
metų dalyvavęs progresyvių 
žmonių judėjime-veikime. Iš 
Lietuvos paėjo Suvalkų rėdy- 
bos, Baltrušių kaimo. Jis bu-
vo neturtingii tėvų sūnus, ir 
jaunose dienose prisiėjo jam 
tarnauti pas turtinguosius. 
Kaip ir daugelis kitų, taip ir 
velionis Rudzevičius dar jau
nas būdamas atvyko Ameri-
kon “laimės jieškoti.” Teko 
jam dirbti įvairius sunkius 
darbus. Bet jis prasilavino . . ... .«.amato, ir pastaraisiais metais 
buvo žinomas kaipo geras 
stalius (cabinet maker), ir 
šiaip atlikdavo įvairius gyve
namųjų- namų pataisymus, 
pribudavojimus. ir tt. Per 20 
metų išdirbo pas Sears Roe-' 
buck Company kaipo stalius, 
naujų rakandu pataisytojas.

Pirmiau jis buvo vedęs ir
gurėjo vieną sūnų, bet prieš 
30 metų su savo žmona persi
skyrė, ir nebahdė vėl apsi
vesti; gyveno vienas, t tik su
gavo artimiausiais draugais 
Klimavičiais; su jais begyven
damas susirgo, ir mirė ligoni
nėje . . . Draugai Klimavi- 
čiai labai nuoširdžiai prižiū
rėjo sergantį velionį per še
šias savaites, visokiais būdais 
stengėsi jam pagelbėti, kad 
pasiliuosuotų iš tos sunkios li
gos. Draugas Klimavičius 

> daug sykių net verkė apgai
lestaudamas savo nuo jaunų 
dienų kaimyną ir draugą Ru
dzevičių, nes viskas rodė, kad 
tasai draugas jau nebepa- 
sveiks. Daktarai galutinai ne
pasakė, kokia liga buvo (ma
tyt, nežinojo). Išsyk jo kū
ne (viduriuose) atsirado van
dens, turėjo tą vandenį iš
traukti; paskui nieko nebe
galėjo valgyti, ir pradėjo 
vemti kokia tai keista medžia
ga iš vidurių. Daktarai sakė, 
kad jo jaknos (kepenys) pa

sileido, ir jas išvemta laukan.
Iki paskutinės minutos turėjo 
sąmonę, iki galutinai pradėjo

* mirti. Kai jau numirė, tai 
bent keli daktarai prašė Kli
mavičių, kad leistų jiems da
ryt skrodimą, t. y. atidaryt 
vidurius ir pažiūrėt, kas jam 
buvo. Reiškia, daktarai “gy
dė,“ bet nežinojo, kokia liga 
buvo, kad ją sustabdyt* _ su-, 
naikint ir išgelbėt žmogų nuo 
mirties. Draugai Klimavičiai 
nesutiko leist daryt skrodi
mą, tai taip ir pasiliko, nors 
daktarai buvo nepatenkinti..

Pašarvotas buvo D. Brazio 
šermeninėje. Labai daug jo 
draugų- ir organizacijos pri
siuntė gėlių bukietus; gėlių 
bukietas buvo prisiųstas ir iš 
A. F. of L. unijos lokalo, o 

i dd. Klimavičiai nupirko gėlių
* net už $62. ir karstą (grabą)

cementinį baksą už $975.- 
/ 00; taipgi užmokėjo ir už vie-’ 

‘ tą (lotą) kapinėse. Tslimavi- 
jfe'Čiai darė dideles išlaidas, kad 

tinkamai palaidoti gerą pro
gresyvi draugą, nepaisydami, 
ar kas nors atmokės jiems 
nors dal| išlaidų.

Laidotuvės |vyko gegužės 
20 d., š. m. Koplyčioje trum- jų Sveikatos Įstaiga.

pai pakalbėjo 
paaiškindama, 
laidotuvėmis. ir perskaitė vi
sų vardus, kas prisiuntė gėles 
velionio pagerbimui. Paskui 
sakė kalbų d. L. Prūseika, at
vykęs iš Chicagos. T)rg. Prū
sei ka pasakė gražia ir tinka
ma kalbą koplyčioje ir antrą 
ant kapinių.

Palydėjome d. Rudzevičių 
amžinasties vieton, jo lavo
nas su grabu likosi Įleistas ce- 
mentinin baksan (skrynion), 
ir tuomi atsisveikinom su juo- 
mi ant visados. . .

Gyvas būdamas, d. Rudzevi
čius buvo dalvvis darbininkų 
judėjimo. Kol buvo jaunes

nis, priklausė Aido Chorė, 
dainavo sykiu su kitais, o pa
staruoju laiku tik padėdavo 
Aido Chorui, nuoširdžiai rem
davo choro veikimą. Todėl, 
jam mirus, ir Aido Choras 
prisiuntė gėlių bukietą, ir 
choro nariai dalyvavo laido-' 
tuvėse. Taipgi priklausė ir 
prie kitų progresyvių organi
zacijų. Kai laisviečiai suma
nė įsisteigti Kultūros Centrą 
(kurį dabar jau turi), tai ve
lionis Rudzevičius prisidėjo ir 
prie Kultūros Centro kaipo 
šėrininkas ir, rodosi, prisi
dėjo ir su aukomis tam tiks
lui. Buvo “Laisvės“ skaity
tojas ir gerbė “Laisvę/ Taip
gi. rodosi, jis buvo ir “Lais
vės“ šėrininkas. Taipgi vi
suomet prielankiai atsiliepda
vo apie d. Prūseiką, gal nuo 
tų laikų, kai Prūseika reda
gavo “Laisvę.“ Todėl d. Kli
mavičius ir pakvietė d. Prū
seiką, kad pasakytu prakalbą 
ant jo kapo.

Netekome gero draugo... 
Didelis nuostolis progresy- 
viams žmonėms... Ilsėkis ra
miai, mielas drauge!../

MIKAS.

Chicago, III.

Plėšikai “Vilnies“ įstaigoj

Kada vilniečių šeima links
minosi “Vilnies“ piknike sek
madienio vakare, “Vilnies“ 
įstaigą aplankė biaurūs pikta
dariai, vagys. Pargrįžęs iš 
pikniko laikraščio išvežioto- 
jas d. Stasiukėlis rado vagis 
besidarbuojančius. Jie jau 
buvo atplėšę ir išvogę mažą 
seifą (saugiąją spintą), kuri 
stovėjo džianitoriaus miega
majam kambaryje. Kadangi 
Stasiukėlis buvo vienų vienas, 
vagys pagrasinę surišo jam 
rankas su kaklaraiščiu ir lie
pė nesijudinti. * Kadangi jau 
didžiumą savo piktadarystės 
vagys buvo atlikę, tai palikę 
Stasiukėlį surištą greit pabė
go.

“Vilniai“ padaryta daug 
žalos. Net ketverios durys 
išlaužtos, langas išdaužtas ir 
daug kas keliuose kambariuos 
se išvartyta. Labiausiai nu
kentėjo džianitorius Juozapas 
Dorša, kuris laikė visas savo 
sutaupąs seife, nes už dienos 
kitos buvo žadėjęs juos išleis
ti saviems reikalams. Kdip 
šią savaitę jis rengėsi apsi
pirkti lotą Tautinėse Kapinė
se ir užsisakyti antkapį. Taip
gi kitų reikmenų, drabužių ir 
kitko žadėjo nusipirkti. Va
gys išsinešė jo tūkstantį do
lerių.

Detektyvai ryte viską ap
žiūrėjo ir bando susekti vagis. 
Ar pasiseks, iš anksto negali
ma spręsti. Gaila labiausiai 
džianitoriaus, kuriam tie pini
gai' taip buvo reikalingi. Ne
seniai apvaikščiojus 70 metų 
sukaktį, jam bus sunku at
pildyti savo nuostolius.

Rep.

PLINTA KŪDIKIŲ 
PARALYŽIUS

Washington. — Įvairiose 
valstijose praeitą savaitę 
dar 132 asmenys susirgo 
kūdikių paralyžium, kaip 
praneša Jungtinių Valsti-

adv. M ąsytė, Girdėjau, joj? kryžiokai su 
kas rūpinasi klebonu rengiasi pikietuoti

progresyvių žmonių piknikus 
panašiai, kaip jie pikietavo 
žiemą koncertus. Vienas as
muo, J. P., klauso, o ką da
rysimo su Minkaus pikniku? 
Jam buyo atsakyta: jei ten 
bus daug žydų, tai reikia pa- 
gązdinti.

Mano patarimas visiems 
progresyvių žmonių piknikų 
rengėjams: turėkit užtenka
mai policijos.

Aš žinau, jog puolimas ant 
kitų žmonių parengimų yra 
kriminalis darbas, bet aš ne
galiu tam priešintis viešai, 
nes galiu būti įskųstas val
džiai kaip komunistas arba 
galiu būt kokio nors sužvė
rėjusio hitlerininko nudurtas.

Dipukas.

(Laisvės Redakcijos pasta
ba: Mums rodosi, jog kiek
vienas padorus dipukas turė
tų, vienokiu ai’ kitokiu būdu, 
kovoti prieš kryžiokus, puo
lančius pažangiųjų lietuvių 
pramogas. Ka gi jie gali pa
daryti? Tegu skundžia, nie
ko iš to nelaimės. Teroru jie 
taipgi nieko gero nepasieks.) 

Lawrence, Mass.

LLD 37 kuopos narių mitin
gas įvyko birželio 11 -d., Ma
ple parko. Daug svarbiu dar
bu čia buvo nuveikta. Komi
sijos nariai bankietui (Lais
vės naudai) surengti — Ig. 

’Chulada, J. Rudis, S. Pen- 
kauska^, R. Chuladienė ir Ta 

šu petriene — pateikė rapor
tą. Pasirodo, jog pelno liko 
$57.85. Kuopa iš iždo, pridė
jo $2.15, tai susidarė $60. 

Į Garbė draugėm^ ir draugams 
už pasidarbavimą savo dien
raščiui. Turėtų būti ir dau
giau parengimų surengta tam 
tikslui. • '

Kuopa paaukojo LLD suva
žiavimui $5. Prie to prisidėjo 
ir pavieniai nariai — viso su
sidarė $10.50.
. Kuiopą užprenumeravo Lie
tuvių Meno Sąjungos žurnalą 
“Liaudies Menas.“

Išrinkta “Laisvės“ piknikui, 
kuris įvyks liepos 2 dieną, 
Vose Paviliono parko, May- 
narde, darbininkai: Ig. Chula
da ,J. Šupętris, J. Šleivis; iš 
motoru apsiėmė: E. K'rali- 
kaUskienė, R. Chuladienė, P. 
Garjonis, L. šuPetrienė. Taip
gi tos pačios moterys darbuo
jasi puikaus blanketo išleidi
mui.

Kurie rengiatės pikui kan 
važiuoti, tai pasipirkite tikie- 
tus busu važiuoti. Tikieto kai
na tik $1.35, vadinasi, už tiek 
svečiai bus nuvežti ir parvežti 
namo. Įsigykite tikietus iš 
anksto, kad būtumėt tikri, jog 
gausite vietą, Tikietus galite 
gauti pas R. Chuladienę.

Jau rimtai rengiamės ir 
prie Literatūros Draugijos 7- 
tos apskrities pikniko, kuris 
įvyks š. m. liepos 30 d.,. Ma
ple Parke. /Rengimo komisi- 
jon įeina V. Kralikauskas, B. 
Chulada ir SPenkauskas. Ra
ginami kitų kolonijų draugai 
pasidarbuoti, kad šis piknikas 
būtų visapusiškai pasekmin
gas. Kurie galite, atvežkite 
piknikai! ir dovanų.

Iš Chicagos čion atvažiavo 
[g. Kamarauskas atostogų, 
bet nelabai buvo jam geros 
atostogas, nes draugas susir
go. Per visą savaitę turėjo 
važinėti į Bostoną pas gydy
tojus. Gydytojai per vieną 
ištisą dieną jį egzaminavo ir 
X-ray paveikslus nutraukė, 
bet nesurado nieko pavojin
go. Užtikrino, kad jis pa
sveiks, tad Kamarauskas pra
dėjo linksmiau jaustis. Lin
kiu jam: greit ir pasekmingai 
pasveikti. S. Penkauskas.

Long Island Rail Road fir
ma turėsianti sumokėti trau
kinio nelaimės našlei Mrs. 
Anna Phillipsen iš Babylon

J $56,250.

Belgijos valdininkas kalba apeigose pasitikimo pirmo
jo Jungtinių Valstijų karinių reikmenų siuntinio Bel
gijai, kaipo dalininkei karinio Ncrth Atlantic pakto,

Utenos Apskrities Žemdirbių 
Atsakymas Zarasiečiams

UTENA, bal. 16 d. — Ap
skrities žemdirbiai karštai 
sutiko zarasiečių kvietimą 
'įsijungti j savitarpio socialisti
ni lenktyniavimą dėl sėkmin
go sėjos įvykdymo, dėl aukš
tų ir pastovių derlių išaugi- 
nimo, dėl visuomeninės gy
vulininkystės išvystymo. Ute
nos apskrities kolūkiečiai, 
MTS ir tarybinių ūkių dar
buotojai, apsvarstę zarasideių 
kreipimąsi, prisiėmė aukštus 
įsipareigojimus. Jie pasiža
dėjo artimiausiomis dienomis 
baigti daugiamečių žolių sėją 
bei papildomą žiemkenčių 
tręšimą. Kiekviename kolū
kyje numatyta išskirti sėkli
nius sklypus ir juose sėti tik 
veislinę sėklą. Prieš sėją bus 
plačiai taikomas sėklos šildy
mas akademiko Lisenkos me
todu.

Uteniečiai Įsipareigojo at
likti sėją per 6-8 darbo die
nas; sėti tik aukštos kokybės 
beicuota ir jarovizuota sėkla;

pastiprinant ją nuo šaltojo karo ruoštis 
prie šaudomojo.

ŽINIOS IŠ URUGVAJAUS

Lietuvių Kalbos Painokos

MONTEVIDEO.— Sėkmin
gai prasidėjo lietuvių kalbos 
pamokos mūsų organizacijos 
patalpose — Avda. Agracla- 
da 2,783, sekmadienių rytais 
nuo 10 vai. Jau yra nema
žas skaičius lietuviukų, lan
kančių šias pamokas, bet rei
kia, kad daugiau tėvų sekma
dienių rytais savo vaikus at
vestų į UI.C patalpas. Lietu
vių kalbos pamokas dėsto 
mokytojas P. Č i u colis.

Baleto Pamokos
MONTEVIDEO. — ULC pa

talpose prasidėjo baleto pa
mokos, kurios įvyks kiekvieną 
penktadienį nuo 20 vai. Jau
nuoliai, mergaitės ir vaikučiai 
yra kviečiami pasinaudoti šia 
proga ir prisidėti prie orga
nizuojamo baleto kolektyvo. 
Baleto lavinimui ULC pasirū
pino gauti tos srities specia
liste. f

Duonkepėj ų Rūpesčiai
MONTEVIDEO. — Duonos 

kepyklųs savininkai, nepaten
kinti, kad/jiems nebuvo leis
ta pąkelti duonos kainą, nu
tarė nuo gegužes 11 d. nebe- 
kepti duonos mažųjų kepalė
lių. (šios duonos rūšiai *bu- 
vo pakelta 4 et. kilogramui, 
bet vėliau tas dekretas likosi 
atšauktas.) Dabar duonos dar
bininkų profsąjunga pranešė 
savo nuosprendi: jei savinin
kai atsisako kepti “pan chi- 
co,“ tai darbininkai nebe
keps nei jokios duonos. Prof
sąjunga pažymi, kad toks sa
vininkų nusistatymas gausiai 
padidintų duonkepėjų bedar
bių eiles. Todėl jie žada eiti 
į streiką.

★
Reformuosis Ministrų 
Kabinetas

MONTEVIDEO. — Kalba- 
m;a, kad ministrų kabinete 
Įvyksią pakaitų: Vidaus reika
lų ministras Dr. Zubiria pa- 
liksiąs savo vietą ir užimsiąs 
Respublikos banko, direkto
riaus pareigas; Į jo vietą bū
siąs pervestas iš Darbo ir 
pramonės ministerijos minis
tras D r. Romp an i.

Gegužes Pirmosios Atgarsiai
Nekuri vietos spauda pa

reiškia didelio nepasitenkini
mo, kad Gegužės Pirmąją 
sustojo dirbę miesto trans
porto, duonos kepyklų, kine
matografų, teatrų ir kitų sri
čių darbininkai. Tą dieną 
sostinės gatvėse vienintelis 
judėjimas buvo tik tuo metu, 
kai prasidėjo darbininkų de
monstracijos.

Mirė Stasys Štabinskas
Balandžio 24 d., širdies li

ga mirė mūsų kolonijoje ge
rai žinomas ir visų pagarbos 
užsipelnęs Stasys Štabinskas.

Rytojaus diena jo palaikai bu
vo palaidoti Del Norte ka
puose.

Stasys Jonas štabinskas bu- I 
vogimus 1889 m. gruodžio 1.7 | 
d., Vilkaviškio apskrityje. 
Naumiesčio valsčiuje, Meiš- 
tų kaime. Sūnus Konstanci
jos ir Magdalenos Uzdevičiū- 
tės.

Įdomūs buvo štabinsko per
gyvenimai. Turėjo palinkimų 
rašyti ir nekuriu jo' kūriniai 
išėjo gana gerai vykę, ypač 
dramaturgijos . srityje. Savo 
jaunystėje pasiekė mokslo, 
studijavo mediciną, veikė mo
no ir dramos rateliuose Vil
niuje, Kauno ir Rusijoje. Spa
lio revoliucijos metu jis gyve
no Rusijoje, pasižino su Vin
cu Kapsuku, kurio rekomen
duojamas buvo paskirtas eiti 
atsakingas pareigas Raudono
sios Armijos sanitariniame 
korpuse.

1928 metais atvyko- i Ar
gentiną. Ten 1929 m. įkūrė 
“Argentinos Lietuvių Balsą,“ 
kuris vėliau pateko į demago
gų rankas.

Į Urugvajų persikėle 1930 
metais. Bando verstis medi
cinoje, bet nepavyko. Nekurį 
laiką palaike ryšius su sme- 
tonininkais, bot laike antrojo 
pasaulinio karo su jais skyrė
si ir atėjo Į pažangiųjų Uru
gvajaus lietuvių judėjimui, kuT 
nuoširdžiai darbavosi su mu
su meno mėgėjais. Tuo pat 
metu jis paraše keletą scenos 
veikalų, kurių žymiausias 
“Raudonieji sakalai“ buvo 
pastatytas Victoria Hali salė
je.

Štabinskas nemažai prisidė
jo su savo plunksna ir prie 
DARBO redagavimo, paskuti
niojo karo metu buvo išrink
tas Į jo redakcinę komisiją.

Einant jam 61 metus am
žiaus, nelemtoji mirtis jį iš
traukė iš mūsų tarpo. Ger
biamojo Štabinsko gailisi jo 
giminės, gailisi ir visa mūsų 
pažangioji kolonija Urugvaju
je.

Pergalės 5-jų Metinių 
Paminėjimas

MONTEVIDEO. — Gegu
žės 9 d. buvo aktas paminė
jimui Tarybines Armijos 5-jų 
metinių pergalės prieš vokiš
kąjį fašizmą. j

Aktas susidėjo iš dviejų 
dalių:

1) Paskaita apie gegužės 9 
dienos reikšmę.

2) Meniniai numeriai.

• Potvynių Nuostoliai
Ottawa, Kanada. — Pa

starieji Red River upes po
tvyniai Manitobos provin
cijoj, Kanadoj, padare 26 
milionus dolerių nuostolių, 
sako tos provincijos- val
džia.

žymiai išplėsti vasarinių kvie
čių, linų ir daugiamečių žo
lių bei šakniavaisių pasėlių 
plotus. Lygia greta bus ko
vojama dėl aukštų derlių.

Aukštus Įsipareigojimus 
prisiėmė atskiri apskrities 
valsčiai ir kolūkiai. Daugai
lių valse. “Pažangos“ kolūkio 
nariai Įsipareigojo gauti iš 
kiekvieno hektaro šiemet po 
25 centnerius rugių derlių 25 
hektarų plote, po 21 centnerį 
vasarinių kviečių derlių, po 
400 centnerių šakniavaisių, 
po 4ĮZ> centnerio linų pluoš
to, po 4.2 centnerio dobilų sė
klos iš hektaro. Panašius Įsi
pareigojimus prisiėmė ir Ute
nos valsčiaus “Audros,“ Už
palių valsčiaus “Žalgirio,“ 
Skudiškio valsčiaus “Naujojo 
kelio,“ Vyžuonių valsčiaus 
“Kibirkšties“ ir kiti kolūkiai.

Nem a ž u s Įsi p are i go j i m us 
prisiėmė ir Utenos MTS me
chanizatoriai. MTS traktori
ninkai Įsipareigojo įvykdyti 
pavasario darbų planą aukš
ta darbų kokybe iki Gegužės 
Pirmosios, be to, kovoti dėl 
aukštų derlių išauginimo kol
ūkių laukuose.

Dideli Įsipareigojimai pri
imti ir gyvulininkystės išvys
tymo srityje. Apskrities žem
dirbiai pasižadėjo kiekviena
me kolūkyje suorganizuoti po 
keturias gyvulininkystės fer
mas ,artimiausiu metu pasiek
ti gyvulių minimurąą ii’ suda
ryti tvirtą pašarų bazę.

Gydytojų Parama
KĖDAINIAI, bal. 30 d.— 

Į Marytės Melnikaites vardo
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(Tąsa nuo 1 pusi.)
jos sūnų.

Parazitai (ponai) negali 
valgyti normaliai. Jie visiškai 
neturi teisės valgyti iš kitų 
darbo . Tegul eina ir patys 
duoną užsidirba.

Visur bėda su per daug 
įkaitusiais mūsų kalbos tobu- 
lintojais. Jų esama ir Lie
tuvoje. Vilniaus Tiesoje jau 
mušama trivoga: kur nors 
turi būti rubežius. Sako, vie
nas vienos knygos autorius 
prisikalęs tokių žodžių : “snū- 
dis,“ “jusle,“ “rega,“ “gir
da,“ “pagana.“

Mūsų kalba reikalinga tai
symo, vystymo, tobulinimo. 
Be to negali apseiti jokia 
kalba. Moderniškam gyveni
me grynai senoviška kalba 
nebegalima susikalbėti. Bet 
neribotas su žodžiais gudra
vo,; imas, kad pasirodyti, “žiū
rėkite, koks aš protingas,“ 
kalbos tobulinimui nepatar
nauja.

žemės ūkio artelę atvyko še
fai — Kauno miesto Lenino 
rajono sveikatos apsaugos 
darbuotojai — vidaus ligų 
gydytoja Steponaitienė, akių 
ligų specialistė Kutorgicnū, 
chirurgas Dobinskas ir nervų 
ligų specialistas Misevičius. 
Jie patikrino kolūkiečių svei
katą, suteikė jiems patarimų.

Drauge su gydytojais atvy
ko medicinos darbuotojų me

no saviveiklos kolūkiečiams 
biblioteką.

K. Buračienė.

Nainy Savininkams
Mes namus taisome, penti- 

name iš lauko ir vidaus; tai- 
som stogus, gatavus ir kami
nus. Nesvarbu kaip toli ir 
kaip didelis ar mažas darbas. 
Reikale parašykite atvirutę i 
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. Kaškiaučius, M. D.
530 Summer Ave. 

NEWARK 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Howes St.

Brooklyn, N. Y.

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

Receptų Specialistai:
MAX TEIST, Ph. G., 

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

LAIDOTUVIŲ ::
DIREKTORIUS ii

@ ii< ■ 
Liūdesio valandoj kreipki- " 
tės prie manęs dieną ar C 
naktį, greit suteiksime E 
modernišką patarnavimą. >* 
Patogiai ir gražiai mo- K 
dern'iškai Įruošta mūsų •• 
šermeninė. Mūsų patama- < • 
vimu ir kainomis būsite ;■ 
patenkinti. ;;



“EINA GARSAS NUO RUBEŽIŲ” 
APIE LAISVĖS PIKNIKĄ

O gal pasieks mus ir užmi
gai i žinoti? 
kaip lietu
vi du je nuo

iki rubežiaus pla-

ras

IŠ LIETUVIŲ SIUVĖJŲ GYVENIMO

bežiečiai ? Kas 
Sprendžiant tuo, 
via i mūsų šalies 
rubežiaus
nuoja, ruošiasi Laisvės pikni
kai!, nebūtu nuostabu, jeigu 
turėtume lietuvių atstovybes 
ir iš užrubežių.

Jau pirmiau rašėme, 
turėsime Floridos lietuvių 
stovybę. 
t A iau

jog 
at

neš 
floridanas Stan-

Ar manote, kad mūsų ša
lies vakarai užsileis9 Pasi
skaitykite brooklvniečio d. 
Tarno Lisaiaus mums priduo
ta laiška iš San Francisco,

Gerbiami draugai Lisajai,
Mudu nusprendėme aplan

kyti jus Brooklyne, N. Y., ir 
dalyvauti Laisvės piknike, jei 
tik suspėsime. Iš San Fran
cisco išvažiuosimo traukiniu Į 
Detroitą. Ten būsime birže
lio 26-ta. tonai turime gauti 
naują Ch rysi ori. O iš Detro
ito patrauksime i Brooklyn, 
N.Y. Kaip ilgai užtruks ke
lionė iš Detroito i Brooklyną 
su nauja mašina, nežinome.

Klausiu iūsų, draugai Lisa
jai. ar galėsimo pas jus ap
sistoti kokią savaite, mano vy-

kurie mano 
reiškėt man

ir kurie

ir aš su mašina?
Su draugiškumu,

Madeline ir Roy Mijat.

“Kriaučius bedarbis,” rašy
damas Amerikoj, birželio 9 
dienos laidoje, siuvėjų 54 
skyriaus delegato rinkimo 
klausime išvažiavo Į lankas, 
šmeiždamas C. Kundrotą, o Į 
padanges iškeldamas J. Her- 

Argi eiliniai kriaučiai 
su “Bedarbio kriau- 

aprašymu sutikti be 
pastabos ? .Mes manom,

kaimynai, veiklūs tenykš- 
mene ir LDS 

Tai daugeliui mums

Lauksime smagaus pasima
tymo su svečiais, keliavusiais 

i su mumis susitikti virš 3,000 
įmyliu. Kur kitur tokius sve- 
I čius susitiksi? Niekur. Tik 
j Laisvės piknike.

Iš šiltojo Kalifornijos kraš
to, Los Angeles, atvyksta vi
sa grupė jaunimo, Holiywoo- 
do
čiame lietuviu 
jaunime.
pažįstamų žmonių vaikai. Di
džiumai mūsų teks juos susi- 

i tikti, pažinti, pirmu kartu. 
; Teks tiems, kurie dalyvausi
me Laisvės piknike.

Iš šiaurinio mūsų valstijos 
parubežio, Maine ir kitų vals
tijų, taipgi turėsime svečių. 
Kai tiktai galutinai susitars, 
kurie atvyksta, tikimės, pra
neš ir mums, kad mos laik
raščio skiltyse galėtume in
formuoti brooklyniečius ir vi
sus, norinčius su jais pasima
tyti.

Laisvės metinis piknikas 
įvyks liepos (Julv) 2-rą die
ną. Klaščiaus Clinton Park, 
Betts ir Maspeth Avės., Mas- 

' peth, L. I.

dovanas
K. Petri- 

simpatiškam 
Kisieliui,

dėkui Aido

u z 
ir

dėkoju visiems 
ligos metu iš
lūžti o j autą pri- 

siusdami atvirutes
aplankėte mane.

Labai dėkoju 
draugėms Sasnai 
kienei, ir geram,

Napoleonui 
didelis 
už taip gražų ir ža
gelių bukietą.
jūsų pasveikinimai bei

SVEČIUOSNA Į MAINE 
VALSTIJĄ

Birželio 16-tą Petras Vaz- 
nvs su savo dukterimis ir žen
tais išvažiavo į Rumford, Me., 
išbandyti nauja Studebaker 
mašiną ir aplankyti savo bro
lį Juozą, o dukterys dėdę, 
pusbrolius ir savo valstiją, 
kur augo ir mokyklas lankė, 
žentai nori pamatvti tuos 
aukštus kalnus ir žaliuojan
čias girias.

seneliui
O ypač
Chorui
vingą

Visi
dovanos man suteikė didel 
džiaugsmą.

Jus visus gerbianti, 
Elena Brazauskienė.

Telegramą Kaltina 
Bandyme Sunaikinti 
Uniją

maną, 
galėtų 
čiaus” 
jokios
kad ne.

Argi C.* Kundrotas sulaužė 
lokalo nuostatus? Ne. Jis, 
C. Kundrotas, 1944 metais 
buvo lokalo pildomosios tary
bos prašomas apsiimti būti 
delegatu dar vienerius metus, 
tai yra trečius tarnybos me
tus. Jis sutiko tik ant tų są
lygų, kad jei nebus priešin
gas nei vienas lokalo narys 
prieš jo kandidatavimą tre
tiesiems termino metams. 
Priešingų nebuvo, visi lokalo 
nariai sutiko su pildomosios 
tarybos pasiūlymu.

Visai kitokią rolę sulošė J. 
Buivydas. Pastarasis sulaužė 
lokalo nuostatus, išbūdamas 
trečiuosius termino metus 
prieš daugelio narių sutikimą.

Pradžioje šių metų įvyku
siame dirbtuvių pirmininkų ir 
komisijų susirinkime vienbal
siai priėmė lokalo pildomos 
tarybos nario pasiūlymą pa
likti C. Kundrotą dar viene- 
riems metams delegatu. Tai 
kur čia yra C. Kundroto lau
žymas lokalo nuostatų ? Nie
kur.

Dabar paimkim palyginimą 
kandidatų tinkamumo .

, “Kriaučius bedarbis” pri
meta C. Kundrotui, kad Kar
velio ir šalaviejaus dirbtuvės 
likvidavosi. Na. kur čia logi
ka? Juk C. Kundrotas tik 
delegatas, o ne gydytojas, nes 
tos dirbtuvės likvidavos iš 
priežasties savininkų nesvei
katos. C. Kundrotas nėra toks 
turtingas, kad galėtų 
tuves nupirkti ir 
tuos keletą desėtkų 
kų tose dirbtuvėse.
zuoti kokias nors korporaci
jas unija griežtai draudžia. 
Tą turėtu “Kriaučius bedar
bis” gerai žinoti.
. “Kriaučius bedarbis” pri
pažįsta, kad C. Kundrotas 
yra geras, draugiškas, sukal- 
bm.as asmuo, Na, tai ko dau
giau eiliniam unijistui reikia?

i Reikia gero, draugiško, 
kalbamo, užtariančio už 
jistą delegato.

“Kriaučius bedarbis” 
Kundrotui primeta, kad jis 
broliaujasi su raudonaisiais. 
Bet kur yra faktai? Kur ir 
kada jis raudonukams patar
navo geriau, negu katalikams, 
tautininkams ar socialistams? 
Nėra. Vadinasi, broliavimasis 
yra “Kriaučiaus bedarbio” 
asmeninis išgalvojimas.

Tegul “Kriaučius bedarbis” 
įrodo, kur ir kada C. Kundro
tas, būdamas delegato poste, 
prieštaravo Jungtinių Ameri
kos Valstybių ir lietuvių tau
tos norams. Kur ir kada išė
jo prieš demokratiškos ir lie
tuviškos dvasios liniją? 
kur ir niekad.

Taipgi niekad nebuvo 
jokio kito nusistatymo,

tik katalikiškai tautiško. Ir 
niekad nebuvo jokioj kitoj 
pramonėj ar biznyj, kaip tik 
si u vė j ų pram on ė j.
“Kriaučiaus bedarbio” per

šamas delegato vietai kaipo 
tinkamiausias žmogus, tai J. 
Hermanas. Panagrinėjus, pa
sirodo visai kas kita. Būda
mas koiųunistų partijos na
riu, tapo kriaučių kontrakto- 
rium. Tai buvo inciatorius vi
sų blogybių kriaučiams unijis- 
tams. Per savo nesuvaldomą 
žiaurumą darbininkams buvo 
priverstas biznį likviduoti su 
dideliais nuostoliais ne tik 
sau, bet ir darbininkams. Dėl 
tos likvidacijos prisiėjo atsi- 
kliūti net valdiškame teisme.

Atsidūręs tokioje padėtyje, 
tai yra dėl biznio nepasiseki
mo, pradėjo keikti visą svie
tą ,o labiausiai tai Amalga- 
meitų uniją, ją kaltinti esant 
svarbiausia jo biznio nepasi
sekimo priežastimi. Jieškant 
laimės kitur, buvo išvykęs iš 
Brooklyn©. Ne 
vėl į Brooklyną 
idėjomis, pilnas 
gameitų unijai, 
je Amalgameitų
je pradėjo organizuoti IWW. 
Išskyrus Kalpoką, daugiau 
pasekėjų negavo ir nutilo.

Tai iš kiek tolimesnės pra
eities. Dabar paimkime neto
limą praeitį. Nors dabar 
Hermanas bando gudravojimu 
išsisukinėti, bet faktas yra, 
kad jis, būdamas Kriaučių 
Nepriklausomo Klubo pirmi
ninkių, mielai 
žento šerkšno
dipukai net per penkis metus 
nebūtų priimami į Klubą.

Birželio 20 
vai. iki 9 vai. 
ar atvažiuokit 
tu salę, 11-27 
Brooklyne. ir
balsą už ta žmogų, kurio pra
eitis yra švari, kuris nėra 
prasižengęs nei prieš lietuvių 
tautą, nei prieš unijistus 
kriaučius, nei prieš demokra
tija, tai yra — už Ch. Kun
drotą. Katalikas.

po ilgo grįžo 
su naujomis 

keršto Amal
ių didžiausio- 
unijos krizė-

priėmė savo 
Įnešimą, kad

ik 21, nuo 4 
vakare, ateikit 
Į Amalgamei- 
Arion Place, 

atiduokit savo

Filmos-Teatrai
Koncertų

Programa 
birželio 19-tos v ak a

Stadium
Pirmoji

Įvyks
rą ir bus vykdoma kožną gie
drą vakarą Lewisohn Sta- 
diume, Amsterdam Avenue ir 
138th St., New Yorke. Pa
skutinė programa įvyks rug
pjūčio 12-tą . r

Programose, greta newyor- 
kiečiams jau žinomų meno 
žvaigždžių, pirmu kartu čia 
išstos 3 nauji orkestrų vadai 
ir 14 dainos ir muzikos solis
tų.

New Yorko Paramount
Rodo “Winchester 73.” 

yra asmenų aktai scenoje.

Roxy Teatre
Nauja filmą “Night and the 

City.” Scenoje taip pat nau
ja programa.

Stanley Teatre
Birželio 17-tą pradės rody

ti “The Great Glinka 
“Beethoven Concerto.”

ir

Nudeginant senas maliavas 
nuo sienų su chemiška lieps
na, užsidegė turčiaus Horne 
“namelis”—36 kambarių pa- 
lociukas Long Islande, 'Įkai
nuotas $200,000. Veik visai 

1 sudegė.

dėl 
neišėjus laikraščiui, 
Telegram and Sun

Trečią iš eilės dieną 
streiko 
World 
leidėjai, Scripps - Howard fir
ma, nutraukė derybas su In
ternational Typographical U- 
niios lokalu 6-ju (Big Six). 
Firma sako, kad unijistai pa
tys sulaužė kontraktą atsisa
kymu eiti per pikieto liniją.

Lok ai o 6-jo nariai nestrei
kuoja. Jie? tiktai iš solidaru
mo su Laikraštininku Gildijos 
nariais atsisako eiti dirbti gil- 
diečiams streikuojant.

Gildija, kurios 540 narių, 
dirbančiu redakciniame ir 
komerciniame skyriuose, išėjo 
streikan, šį firmos kerštavi
mą spaustuvės darbininkams 
skaito pastangomis sunaikinti 
uniją.

MIRĖ
JUOZĄ DAGĮ
LAIDOS ŠEŠTADIENĮ

Mirė Joseph Dagis. gyvenęs 
411 Suydam. St., Ridgewoode. 
Pašarvotas graboriaus Bie
liausko Funeral Home, 660 
Grand St., Brooklyne. Lai
dos šeštadijenį, birželio 17-tą, 
9 vai. ryte, šv. Jono kapinėse.

Velionis Dagis yra tėvas vi
siems gerai pažįstamų veiklių 
jaunuolių, Joe ir Edwarduko. 
Joe dainuoja ^Aido Chore. 
Abu jaunuoliai veiklūs Lietu
vių Kalbos Mokyklėlėje.

šeimai reiškiame užuojautą.

Prasideda PIRMADIENI, Birželio 19-tą
Klausykitės Koncertų po žvaigždėmis—su N. Y. Philharmonijos Simfonija 
Pirmadienį, Blrž. 19—Kond. Efrem Kurtz; solistas Albert Spalding, smuikas 
Antradienį. Blrž. 20- Kond. Efrem Kurtz; grojama Shostakovich, Mozart 
Trečiad., Blrž. 21—Kond. Efrem Kurtz; solistas Gerald Warburg:, ’Cello 
Ketvirt., Blrž. 22—Kondukt. Efrem Kurtz; solistas William Kapeli, piano 
šeštad., Blrž. 24—Kond. Alex. Smallens; solistas Mischa Elman, smuikas 

• 10,000 puikių sėdynių nuo 30 centų! Koncertai prasideda 8:30 p. m.
LEWIS0HN STADIUM, Amsterdam Ave. & 138 St.

tas dirb- 
palaikyti 
darbinin- 

Organi-

su- 
uni-

Nie-

nariu 
kaip

Šiomis dienomis prasidėjo 
teismas nelaimės traukinio in
žinieriaus Kiefer’io, kurio 
operuoto traukinio nelaimėje 
mirė 31 asmuo praėjusio va
sario mėnesį.

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 
Pl., Elizabeth, N. J. (110-4)

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

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

PIETŪS 60c. 
iš 5-ių patrovų

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

VAKARIENĖ 85c. 
iš 7-ių patrovų į

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.

--- r----------------------
Mes su pasididžiavimu praneša
me, kad išleidome

THE
FUR AND LEATHER
WORKERS UNION

Nauja knyga — parašė
PHILIP S. FONER
Iliustruota 36 puslapiais 
fotografijų ir su tuzinais iki šiol 
neatspausdintų 
dokumentų . . .
Nordan Press,

įgyjama
Knygynuose Unijų Raštinėse
250 West 261 h St., N. Y. 
ir 245 Seventh Ave., N. Y. 
ir visose knygų krautuvėse.

Biznieriai Skelbkitės Laisvėje

KAZYS PETRONIS
Laikrodininkas ir Auksorius

laiškų ir
720 puslapių..

Visuotinas Drooklyno Lietu
vių Liaudies Teatro susirinki
mas įvyks šį antradienį, bir
želio 20-tą, Kultūriniame Cen
tre, 7 :30 vakaro.

Pirmininke.

PARDAVIMAI
NAMAI ANT PARDAVIMO
Visi turi garo šilumą, tuščius 

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

barių, mūrinis, kaina $8,500.
Cypress Hills, 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 namų 

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

B. ZINIS,
Telephone REpublic 9-1506.

Matthew A
BUTUS

(Buyauskas)
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. .1.

MArket 2-5172

GERIAUSIS

INSURANCE
IR

REAL ESTATE
Patarnavimas pas

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

Telefonai:
Virginia 9-0842 ir

Virginia 7-4111

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. Shalins-J. B. Shalins
• Tel. Virginia 7-4499

Parduodame naujus ir taisome

kitokius džiulerius.

Atsitikime abejonių 
kokiais jūs pirkote 
kojote, 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

dėl daimontų, ar jie 
ir ar yra verti tos

tikrai yra tokie, 
kainos, kokią mo- 
teisingai suteiksiu

daiktų ir brangių 
jus aprūpinti vis-

7415 - 13lh Avė., — 
TELEFONAS: CLOVERDALE

METAI KAI Aš ŠIOJE

Brooklyn, N. Y.
6-9272

VIETOJE

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.

TELEVISION Telefonas
EVergreen 4-8969

JOSEPH BALTA U IS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms 

Mr

XX <-.« TELEVISION
SHUFFLE BOARD

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 Union avenue
Gerai Patyrę Barbenai

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
Valandos:

Penktadieniais uždaryta

TELEPHONE

STAGG 2-5043

Petras Kapiskas 1
PALAIKO

Bar & Grill
DEGTINĖS, VYNAI

IR ALUS

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas: EVergreen 4-8174

RES. TEL.

HY. 7-8631

MATTHEW P. BALLAS
BIELIAUSKAS, LAISNIUOTAS GRABORIU8 

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRONAS, Manager 

(Lalsniuotas Balsamuotojas) 
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

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

G pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—ŠeštacL, Birž. 17, 1950




