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Neužilgo išspausdinsime 
Laisvėje profesoriaus Juozo 
Žiugždos straipsnį apie Anta
ną Mackevičių.

Antanas Mackevičius buvo 
katalikų kunigas, bet jis buvo 
kovotojas prieš carizmą.

M a c k e v ičius vadova
vo Lietuvos valstiečių 
sukilimui 1863 metais; 
kai sukilėliai pralaimėjo savo 
mūšį, tai ir ji] vadovai 
suimti ir nužudyti.

Antanas Mackevičius 
pakartas Kaune.

buvo

buvo

Mac-x Tuomet, kai Antanas 
kevičius vadovavo sukilėliams, 
tai vyskupas Valančius-Valan- 
čauskas, kaip ir dauguma 

> Lierlivos dvasiškių, ištikimai 
rėmė caristinį režimą.

Nežiūrint to, kad Mackevi
čius! buvo dvasiškis, šių dienų 
Lietuvos liaudies švietėjai jį 
didžiai gerbia, statydami ant 
Šlovės pedestalo.

Profesorius Žiugžda atliko 
didžiulės svarbos darbą, para
šydamas išsamų ir įdomų 
straipsnį apie ano meto Lietu- 

' vos valstiečių sukilimo
va.

Kiekvienam Laisvės 
tojui patariu atidžiai šį 
snį perskaityti.

Straipsnis tilps tęsiniais.

vado-

skaity-
straip-

štai, iš hartfordietės Onos 
Šilkienės laiškučio ištraukėlė:

“Vakar turėjome smagią 
dieną, tai noriu ir jums pasi
girti. Atvyko svečių iš Niujor
ko jjfr panorėjo pamatyti mūsų 
piliečių įstaigą. Pasivaišinom. 
Tuomet vienas gerąs draugas, 
pasivadinęs mane į šalį, įtei
kė, Laisvės jubiliejiniam vajui 
dovaną, — $20; nei nepaju
tau, kaip pabučiavau jį...

Tai par.odo, jog Laisvei 
lamos galima gauti visur 
prie kiekvienos progos, 
reikia nepamiršti.

pa
ir 

tik

Mūsų didieji piknikai įvyks:
Maynarde — liepos 1 dieną.

Gaila, kad šiemet liepos 
ketvirtoji įvyksta, pačiame sa
vaitės viduryj, tai niekaip ne
galima sukombinuoti mūsų 
piknikų Ufip, kad būtų dvi 
dienos šventos.

Tačiau, jei tik darbuosimės, 
— piknikai pavyks.

žinoma, daug priklausys ir 
nuo oro, nors ligi šiol Dievas 
Laisvei visuomet padėdavo.

^Reikia nepamiršti ir mūsų 
medininkų atostoginės mo
kyklos, kuri šiemet, kaip ir 
per praėjusius metus, įvyks 
Worcesteryj.

Kursai prasidės liepos 9 
dieną, o. baigsis — liepos 22- 
rąją.

LMS 2-roji ir 3-čioji aps
kritys, kurios mokyklą rengia, 
skelbia: joje gali ir privalo 
dalyvauti ne tik jaunimas, o 
ir senimas.

z Labai gerai, 
' tiek pat nori 

žinojimą, kaip
B Tu ėjau

rie .manote
kykloje dalyvauti!

nes senimas 
pagilinti savo 

ir jaunimas.
registruokitės, ku-

atostoginėje mo-

Brooklyno Lietuvių Liau- 
■ dies Teatras jau ruošiasi ru- 

deniniajn sezonui.
Pirmutiniu jo šūviu bus Ši- 

i lerio “Klasta ir Meilė.” Šis 
veikalas nuolat statomas Vil- 
Jj^aus ir Kauno teatruose. 

’ 4
Ligi šiol mes neturėjome 

' aroftyve pačių pirmųjų Lais
vės numerių.

Bet juos turėjo Adomas 
Markūnas, čikagietis.

Šiomis dienomis jis mums

'Richmond Hill 19, N. Y., Ketvirt., Birželio-June 21, 1951 Metai 41-mieji. Dienraščio 33-tiejL

NAUJAS ĮSTATYMAS 
PA PLATINA DRAFTS

JUBILIEJINIS
LAISVES VAJUS

IRANAS UŽIMA ANGLŲ 
ŽIBALO PRAMONĘ

Dr aituos nuo 18 ir pusės metų; 
ims 385,000 atidėtų,6 netinkamų9

SUKELTA $7,902;
DAR REIKIA $2,09S

Atmeta anglų-amerikonų siūlymą 
atidėti žibalo suvalstybinimą

Washington. — Preziden
tas Trumanas antradienį 
pasirašė Kongreso nutari
mą, kuris dikčiai paplatina 
ir pailgina verstiną karinę 
tarnybą.

Šis naujas drafto įstaty
mas įsako:

Imti kariuomenėn jau
nuolius, sulaukusius 18 ir 
pusės metų amžiaus, k u r 
pagal senąjį įstatymą ber
niukai nuo 19 metų buvo 
draftuojami.

Pailginti verstiną karinę 
tarnybą nuo ligšiolinių 21 
mėnesių iki' dvejų metų.

Po dvejų metų tarnybos 
ginkluotose jėgose laikyti 
rezerve kaip atsarginius 
kareivius per 6 metus vie
ton 5 metų, kaip kad iki 
šiol buvo.

Neatidėti karinės tarny
bos tik todėl, kad vyras tu
ri žmoną.

Palengvinti protinius 
kvotimus taip, kad būtų 
kariuomenėn priimta 150,- 
000 daugiau naujokų, ku
rie buvo atmetami kaip 
silpnapročiai — paskiriami 
į 4F klasę.

Turi užsiregistruoti ka
rinei tarnybai visi vyrai su
laukę 18 metų amžiaus, kaip 
ir iki šiol.

Vietinės drafto komisijos 
(bordai) turi pasiųst ka
riuomenėn visus % tinkamus 
19-kos iki 25 metų vyrus 
pirma, negu bus rekrutuo
ti 18 ir pusės metų jau
nuoliai.

Vyrai, kurių draftavimas 
dėl įvairių priežasčių dabar 
atidėtas, gali būti imami 
kariuomenėn iki 34 metų 
amžiaus.

Leidžiama draftuot ir 385 
tūkstančius tokių vyrų nuo 
19 iki 25 metų amžiaus, 
kuriems buvo atidėta kari
nė tarnyba pagal senąjį

Senato komitetas prieš 
kainų nurausimą

Washington .— Piniginis 
Senato komitetas užgyrė 
pasiūlymą pratęsti algų už
šaldymą, kainų ir rendų 
kontrolę dar 8 mėnesiams. 
Sykiu komitetas nutarė už
draust valdžiai numušinėti 
kainas žemiau to laipsnio, 
kuriame jos buvo nuo sausio 
25 iki vasario 24 d. šiemet.

Tuo būdu senatinis komi
tetas perša panaikint ir 
valdžios įsakymą numušti 
jautienos kainą rudenį ke
liais procentais.

Senatorių komiteto nuta
rimą dar spręs pats Sena
tas ir Kongreso Atstovų 
Rūmas.

Prez. Trumanas reikala
vo dvejiems metams pratęs
ti algų, kainų ir rendų 
kontrolę.

įstatymą.
Laikyti armijoj, karinia

me laivyne ir oro jėgose 
tiktai iki 5 milionų vyrų.

Palaikyti drafto įstaty
mą iki 1|955 m. liepos 1 d.

Šis įstatymas taipgi ben
drai užgiria valdžios reika
lavimą įvesti privalomą ka
rinį lavinimą visiems vy
riškiams jaunuoliams, pra
dedant nuo 18 metų am
žiaus. Bet. pirma negu bus 
vykdomas visuotinas muš- 
travimo įstatymas, tai Kon
gresas dar turės padaryti 
tam tikra tarima. v u

Daugelis valdininkų 
ima iš biznių kyšius
Washington. — Generalis 

šalies finansų kontroliuoto
jas Lindsay C. Warren liu
dijo senatorių komisijai, 
kad visi valdininkai vieno
je valdžios įstaigoje ėmė iš 
kompanijų kyšius — televi
zijos aparatus, degtinės dė
žes, laikrodėlius, kojines 
(pančiakas) ir kt. Tai bu
vo kompanijų “dovanos” 
valdininkams už patarnavi
mus joms.

Minimoji įstaiga, be kit
ko, tvarko valdines pasko
las - apdraudas namams.

FBI areštavo 17 
komunistų vadovų

New York.—Slaptoji FBI 
policija suėmė Izraelį Am- 
terį ir 15 kitų vadovaujan
čių komunistų New Yorke 
ir vieną Pittsburghe.

Jie kaltinami, kad daly
vavę suokalbyje “skelbti, 
jog reikėsią nuverst Ameri
kos valdžią per jėgą ir prie
vartą.”

Prieš juos naudojamas 
Smitho įstatymas, pagal ku
rį jau nuteista Komunistų 
Partijos sekretorius Eu
gene Dennis ir 10 kitų par
tijos vadovų.

Šalies Aukščiausias Teis
mas neseniai pripažino tą 
įstatymą “konstituciniu” ir 
užgyrė bausmę, kurią šiem 
komunistam skyrė federa- 
lis apskrities teismas New 
Yorke.

Amerika siunčia 
Titui ginklus

Washington. — Apsigyni
mo departmentas paskelbė, 
kad Jungtinės Valstijos jau 
nusiuntė krovinius ginklų į 
Jugoslaviją; sako., reikia 
ginkluoti jugoslavų Tito 
valdžią “apsigynimui nuo 
Sovietų.”

Pastaruoju laiku aukų gavome sekamai:
Per A. J. Smithą, nuo Philadelphijos 

draugų buso ....................... • .......... $17.00
J. Žemaitis, Brooklyn, N. Y......... • •............... 10.00
Jos. Jordan, Flushing, N. Y........................... 10.00
John Kraus, Hart, Mich......... • •......................... 10.00
Kalakutas-Dzūkas, per A. J. Smithą 5.00
Maželių Jonas, Detroit, Mich........................... 5.00
T. Laučius, Brooklyn, N. Y............................. 5.00
Irena ir Kon. Levanai, Brooklyn, N. Y. ... k00 
J. Rainys, Philadelphia, Pa., per A. J. Smithą 2.00 
Anna ir Antanas žiūrais, Brooklyn, N. Y. 2.00 
Ona Rasevich, Bellevue, Canada......... ••.... 2.00
A. Dcikus, Maspeth, N. Y................................ 1.00
Didelis ačiū už aukas! Prašome paaukoti, nes jau 

vajaus pabaiga netoli, o dar trūksta virš $2,000. Va
jus baigsis su 15 diena liepos.

Birželio 13-tos dienos Laisvėje buvo paskelbta, kad 
Lujus Pocius iš Waterbury, Conn., aukojo $10. Tu
rėjo būti iš Beacon Falls, Conn.

Dienraščio Laisvės metinis piknikas Massachusetts 
valstijoje įvyksta sekmadienį, liepos 1 d., Ararat 
Camp, Vose Pond Pavilion, Maynard, Mass.

Ne vien iš Massachusetts, bet ir iš kitų kolonijų 
lietuviai prašomi atsilankyti į šį metinį Laisvės pik
niką. Laisves Administracija

VĖLIAUSIOS I ŽINIOS
Teheran. — Iranas iškė

lė savo vėliavas virš visų 
angliškos žibalo kompani
jos fabrikų ir sandėlių, ku
rie perimti i valstybinę Ira
no nuosavybę.

Washington. — Valdžia 
įsakė streiku o j a n t i e m s 
United Air Lines lakūnams 
grįžti darban; pareiškė, 
kad streikas “neteisėtas.”

Bet 9 0 0 lakūnų tęsia 
streiką; sustabdė keleivinių 
tos kompanijos orlaivių vei

kimą 68-se miestuose.
Streikieriai rei k alau j a 

daugiau algos.

Washington. — .Amerika 
siunčia Jugoslavijai medvil
nę ir kitas medžiagas už 
$29,000,000, kurie paskirti 
kaip paskola Jugoslavijai.

Santiago, Čilė. — Strei
kuoja 15,000 Čilės vario 
mainieriu. Visos vario ka
syklos ' Čilėje pri klauso 
Jungtinių Valstijų kapita
listam.

juos prisiuntė, už ką jam ten
ka pasakyti vieša nuoširdi 
padėka!

Praga. — čechoslovakijos 
valdžia ruošią teismą ame
rikiniam Associated Press 
korespondentui Williamui 
Oatisui kaip šnipui.

Ragina nesiųst nelavintu 
rekrutų į karo frontą

Washington. — Rekrutas 
William A. Speir buvo tik 
tris dienas palavintas, pa
siųstas į mūšį Korėjoje ir 
sužeistas, sakė republiko- 
nas kongresmanas, kalbė
damas Kongreso Atstovų 
Rūme. Reikalavo geriau iš
lavini naujokus pirm sta
tant juos karo frontam

Abejojama, kas laimės 
Burmos rinkimus

Rangoon, Burma. — Pra
sidėjo Burmos seimo rinki
mai, kurie apskrityj po ap
skrities tęsis iki šių metų 
pabaigos. Abejojama, kas 
laimės, ar socialisto prem
jero Thakino Nu šalininkai, 
ar komunistai su kitais kai
riaisiais.

Prasidėjus rinkimams 
sostinėje Rangoone, Nu 
valdžia pasiuntė į balsavi
mų vietas šarvuotus au£o- 
mobilius su kulkosvaidžiais 
ir šautuvais, kad baugintų 
komunistus ir buddistų re
ligijos vadus, kurie taipgi 
stoja prieš premjero Nu 
politiką.

N. Mex.laikraščiai šaukia 
užbaigti skerdynę Korėjoj
Silver City, N. Mex. — 

Čionaitinis laikraštis Silver 
City Press šaukė Washing- 
tono valdžią “sustabdyt be
tikslį Amerikos berniukų 
žudymą Korėjos kare” ir 
sugrąžint juos namo.

Tą atsišaukimą perspaus
dino ir kitas laikraštis Al
buquerque Journal.

PAKISTANAS TEISIA 
14 KOMUNISTŲ

Karachi, Pakistan.— čio- 
naitiniame kalėjime yra 
slaptai teisiama 14 komu
nistų vadų. Jie, kaltinami, 
kad suokalbiavę nuverst 
Pakistano valdžią per gin
kluotą sukilimą.

$4,000 IŠDAVIKUI 
FILIPINŲ PARTIZANŲ

Manila. — Filipinų val
džia išmokėjo $4,000 atly
ginimo* vienam asmeniui, 
kuris išdavė du partizanų 
kovos vadus Silvą ir R. 
Guinto. Tada juos žanda
rai užklupo ir nušovė.

Komunistai kaltina Nu 
kaip anglų - amerikonų pa
taikūną.

Teheran, Iran, birž. 20.— 
Irano valdžia pradėjo uži
minėti anglų iraniškos žiba
lo (aliejaus) kompanijos 
įrengimus. Vykdo savo 
įstatymą, kuris įsakė per
imti visą žibalo pramonę į 
Irano valstybės nuosavybę.

Irano premjeras Mossa
degh galutinai atmetė an
glų atstovų ir Amerikos 
ambasadoriaus H. F. Gra
dy’o pasiūlymus. Jie ragi
no atidėti žibalo versmių ir 
įrengimų suvalstybinimą; 
piršo leisti Anglijai ir to
liau išnaudoti Irano žibalą,

Doleris nupuolęs iki 
41 cento iš viso

Trenton, N. J.—New Jer
sey valstijos darbo depart
mentas pareiškė, jog dabar 
vartotojai turi mokėti do
lerį už tiek pat maisto pro
duktu, kuriuos 1939 metais 
pirkdavo už 41 su puse cen
to.

Per pastaruosius 12 mė
nesių maistas pabrango 14 
procentų su ketvirtadaliu, 
kaip skaičiuoja ta valstijos 
Įstaiga.

Jankiai pažygiavo dar 
iki 2 myliu pirmyn
Korėja, birž. 20. — Ryti

niame fronte amerikonai 
pastūmėjo šiaurinius Korė
jos liaudininkus ir kinus 
dar vieną iki dviejų mylių 
atgal, tolyn į šiaurę nuo 
Janggu ir Indže. Kitose 
fronto dalyse buvo tik vie
tiniai žvalgu susidūrimai.

Vėl susikirto amerikiniai 
lėktuvai su rusiškais Korė
jos liaudininkų lėktuvais 
netoli Mandžūrijos rube- 
žia/us. Sako, “nušovė bei 
sužalojo 10” liaudininkų 
lėktuvų.
šiaur. Korėjos pranešimai

Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkų radijas pranešė, kad 
jie per dvi dienas užmušė, 
sužeidė bei suėmė 2,700 
amerikonų ir jų talkininkų; 
pagrobė 1,250 šautuvų, 68 
k u 1 k o svaidžius, 20 mino
svaidžių ir per dieną nušo
vė 5 amerikinius lėktuvus.

200 PORTORIKIEČIU BE 
TEISMO ĮKALINTI 

Už KRITIKĄ
San Juan, Porto Rico. — 

Čionaitiniame kalėjime jau 
septyni mėnesiai kai be teis
mo laikoma 200 portorikie- 
čių. Jie areštuoti už tai, 
jog kritikavo Munos Mari
no valdžią.

Buffalo, N. Y. — Polici
jos stotyje tapo užmuštas 
areętantas John Florek 
Miesto valdžia tyrinėja po
licininkus kaip įtariamus1 
žmogžudžius.

nors žibalinė pramonė būtų 
formaliai ir suvalstybinta.

Anglai siūlėsi 28 milionus 
dolerių iš anksto įmokėti 
Tranui už jo žibalo versmių 
naudojimą. , Amerikos am
basadorius sakė, Iranas ga
lėtų gauti paskolą iš Pa
saulinio Ęanko, jeigu palai
kytų žibalo pramonę anglų 
rankose. (Pasaulinis Ban
kas yra amerikonų kontro
liuojamas.)

Irano premjeras, atmes
damas tokius siūlymus, pa
reiškė, jog turį vykdyti sa- 

*vo šalies įstatymą, nes ži
balinė anglų kompanija 
“nešė Tranui tik vargus.”

Irano valdžia kartu parei
kalavo, kad anglų kompani
ja perduotų jam visus sa
vo pelnus, suplaukusius iki 
kovo 20 d. š. m.

Nepaprastas Anglijos 
ministrų posėdis

\

London, birž. 20. — Su
šauktas nepaprastas Angli
jos ministrų kabineto susi
rinkimas svarstė, kokius 
žingsnius daryti dėl to, kad 
Iranas perima anglų žibalo 
pramonę į savo rankas. Ži
balinės anglų kampanijos 
įrengimai tame krašte lai
komi vertais biliono dolerių.

Anglija jau yra nusiun
tus 4,000 savo oro kareivių 
i Ciprus salą, iš kur jie ga
lėtų greitai perlėkti į Ira
ną.

f

Irano ministru kabinetas 
svarsto, kaip laikytis 
prieš anglus . /

Teheran, birž. 20.—Įvyko 
nepaprastas Irano ministrų 
kabineto posėdis. Svarstė, 
kaip Iranas turėtų veikti, 
jei Anglija mėgintų panau
dot karines savo jėgas dėl 
to, kad Iranas užima anglų 
žibalo pramonę.

Irano valdininkai jau 
stabdo žibalo plaukimą į 
anglų sandėlius.

Irano valdžia, pagal savo 
seimo nutarimą, atlygins 
anglams už atimamą iš jų 
žibalo pramonę. Anglai- to
dėl neteisingai pasakoja, 
kad Iranas užgrobęs žibalo 
biznį, sako jo valdininkai.

Nacis peršamas j vakarą 
Vokietijos valdžią

Bonn, Vokietija .— “Vo
kiečių Partija” reikalauja, 
kad vakarų Vokietijos 
premjeras Konradas Ade- • 
nauer priimtų savo val
džion generolą Bernardą H. 
Ranckę kaipo komisijonie- 
riu.

Rancke buvo nacių oro 
kariuomenės vadas ir pasi
žymėjo kaip karinis krimi
nalistas. Rancke’^ Vokiečių 
partija dalyvauja sudėtinė
je vakarinės Vokietijos vai-, 
džioje.

ORAS. — Apsiniaukę ir 
gal bus lietaus.
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APIE RINKIMUS FRANCŪZIJOJE
PARLAMENTARINIAI RINKIMAI Francūzijoje 

praėjo. Šiuos žodžius rašant, galutinų davinių dar vis 
neturime, bet jau galima padaryti išvados, pasiremiant 
Niujorko Timeso korespondento Paryžiuje pranešimais, 
kurie buvo paskelbti tame dienraštyje birželio 19 d.

Pasak Timeso korespondento pranešimo, sekamos di
džiosios partijos gavo po sekamą skaičių balsų:

Komunistų partija . ...............•................•• 4,905,008
Francūzų liaudies apvienijimo partijai—

degaullistai ............................................ 3,614,878
Socialistų partija......... . .............................. 2,526,344
Liaudininkų republikonų partija .......... • • 2,102,993

• Radikalų partija........................................... 2,007,830
Valstiečių ir konservatorių partija ..........  2,049,113
Kitos, mažiukės grupelės gavo po mažiau.
Tačiau, kaip minėjome, čia dar nėra galutiniai davi

niai, bet tai, kas yra paduota, aiškiai parodo paveikslą, 
kuri partija kaip stovi.

Kiekvienam yra aišku, jog Francūzijos komunistų 
partija yra pati tvirčiausia partija; už ją buvo paduota 
daugiausiai žmonių balsų.

Dabar pažiūrėkime, kiek «kuri šių partijų gavo par
lamente atstovų.

Komunistų partija ....
Degaullistų partija ....
Socialistų partija .........
Valstiečių-konservatorių
Liaudininkų
Radikalų ......................
Gal būt šie skaičiai truputėlį pasikeis, kai bus suskai

tyti visi balsai, bet proporcija mažai tepasikeis.

103
112

198
97
93
89

TUOMET, KAI PIRMESNIS parlamentas priėmė rin
kiminį įstatymą, mes sakėme, kad jis yra suktas, kad 
jis yra nėteisingas. Dabar tegu pats skaitytojas padaro 
išvadas, ar mes klydome, taip sakę.

Padarykite tik tokį palyginimą: komunistų partija 
gavo apie penkis milijonus balsų, o deputatų parlamente 
tik 103, kuomet valstiečių-konservatorių partija gavo 

. tik virš du milijonu balsų, o deputatų parlamente 97!
Kur čia teisybė ? !
Argi naujasis parlamentas galės sakytis, kad jis tei

singai atstovauja francūzų tautą?!
•Buržuazinės partijos, jų deputatai, garsiai kalbės 

- apie demokratiją, bet argi tai iš tikrųjų demokratija, 
, kuomet partija, už kurią buvo paduota apie penki mili

jonai balsų, parlamente teturi tik apie 100 deputatų, o 
kita partija, už kurią buvo paduota apie du milijonai 
balsų, parlamente deputatų turi arti 100?!
*Tai didelė apgaulė, daugiau niekas!

TAČIAU KIEKVIENAS, kuris seka siu dienu Iran- r l.

cūz

Kas Ką Rašo ir Sako
APIE BALTARUSIUS

Nežinia, kodėl, bet pasta
ruoju laiku tūli “tautos' did
vyriai” ( s m e t onininkai), 
nei iš šio nei iš to, rašo 
apie gudus (baltarusius). 
Andai tūli Čikagos smeto- 
nininkai net “ultimatumą” 
gudams siuntė dėl to, kam 
jie “savinas! Vilnių”!

Šiomis dienomis 
Viktoras Prizgintas

i kiją ,o tie baltarusiai, ku- 
j rie, būdami Lenkijoje, no- 
' re j o grįžti į Baltarusiją, 
laisvai grįžo j on.

Panaši sutartis buvo pa
daryta ir tarp Lietuvos ir 
Lenkijos, panaši sutartis 
buvo p a d a r y t a ir tarp 
Ukrainos ir Lenkijos.

Štai, kaip ten buvo iš
laikai ai, 

tautinės problemos.
Šiandien tarp lietuvių 

tautos ir baltarusių (gudų) 
tautos nėra jokių nesusi
pratimų — abi tautos gyve-

tūlas spręsti tautiniai
rašo

i Vienybėje apie gudus ir ra
šo jiems net pavydėdamas!

Girdi, paskutiniojo pasau
linio karo metu vokiečiai, 
hitlerininkai “davė Gudijai 
lyg ir autonomines teises 
su centru Minske.”

Tos “autonominės teisės” i
buvo tokios, kad hitleriniu-1 jais nieks nesisLaito ir ne- 
kai išžudė šimtus tūkstan
čių Tarybų Baltarusijos pi
liečiu !

Lyg ir nenoromis, rašy
tojas pripažįsta ir sekama

myniškai.
“Nesusipratimus” tebeke

lia tik pabėgėliai, bet su

Už idėjas, ar už veiklą?

politinį judėjimą, nesistebės, kad taip buv,;. Kiek
vienam juk aišku, kad visos smulkesnės partijos susitarė 
nugalėti komunistus. Visos dė jo didžiausių pastangų už
kirsti kelią komunistinei partijai į parlamentą.

? Pradedant socialistais ir baigiant dešiniausiais kapita
listais, darė visokias kombinacijas, kad tik komunistai 
gautų mažiau balsų, kad tik jie gautų mažiau deputatų 
parlamente.

Nežiūrint viso to, komunistai išėjo pergalėtojai—jie 
kaip buvo, taip ir pasiliko tvirčiausia partija Francūzi- 
joje. ,

RINKIMŲ .PASEKMĖS Francūzijoje parodė vieną: 
liaudis nenori karo, priešinasi karui, priešinasi ginklavi-

S Kraisi.
Liaudis rėmę tą partiją, kuri kovoja už taiką.

.7 Francūzijoje buvo tas pats, kas buvo Italijoje, kur 
pastaruoju metu įvyko visa eilė provincinių ir miestavų 

fct^nkimų. - ' .
■•■I. Ten btfržuažija ir karo šalininkai taipgi buvo pra

leidę “atitinkamus” rinkiminius įstatymus, pagal ku
priuos komunistų - socialistų blokas negalėtų laimėti. Bet 

■ šis blokas išėjo pergalėtojas.

• FRANCuZIJA GYVENA KRIZĘ. Darbo žmonių
K;-gyvenimas labai sunkėja, nes karo šalininkai leidžia bi-

* lijonus dolerių ginklams. ’
K Taigi ir naujai išrinktas parlamentas negalės ilgai 
į, veikti. Jis negalės dar ir dėl to, kad tasai partijų blo- 
L kas, “trečioji pajėga,” kaip jis vadinamas, nesusitars 

tarp savęs visa eile svarbių klausimų.
Degaullistai, kurie gavo kur kas mažiau balsų, negu 

koriiunistai, bet daugiau parlamente deputatų, sieksis 
išnaudoti šią krizę savo politikai: fašizmui kraštan 
įvesti.

Komunistai, kaip dabar atrodo, kreipsis į liaudį, į dar
bo žmones, juos organizuos, juos akstins kovoti prieš 

į karą, už geresnį žmoniškesnį gyvenimą. i
Dėl to Frąncūzijojė ramybės nebus.. .....- ...
Neužilgo gali įvykti nauji parlamento rinkimai. O

faktą:
Rusų caro laikais negalėjo 

būti jokios kalbos apie gudų 
savarankų gyvenimą. Kiek ge
riau gudams pasidarė, kai I.e- 
•ninas, greičiausia geresniam 
a d m i n istra c i n i am valdymui, 
dalindamas visą Rusiją į-pro
vincijas, gudų apgyventą teri
toriją pavadino gudų respub
lika , Sovietinėje Sąjungoje. 
Gudas lyg ir pa,juto, kad j i is 
nėra rusas, nėra lenkas ar kas 
nors kitas.

Čia p. Prizgintas sakė ir 
nedasake. Leninas ir Sta
linas (pradžioje Spalio re
voliucijos Stalinas buvo 
tautinių mažumų komisa
ras), vadovaudamiesi tautų 
apsisprendimo teisės princi
pu, suteikė baltarusiams 
(gudams) teisę turėti savo 
tarybinę respubliką, savo 
kultūrą, savo tautinį su-

Seniau, carizmo
Gudija buvo skaitoma ru
siška, o gudai — tik rusais. 
Tačiau tarybine vyriausybė 
akstino gudus vystyti savo 
kultūrą, savo mokslą, savo 
tautinius siekimus. Tauti
nė forma, socialistinis turi
nys, — štai, kokia formule 
tarybinės tautos kuria savo 
gyvenimą!

si skaitys.
GABRIELIUS SAUGOS 
RADIJĄ IR TELEVIZIJĄ

Brooklyniškėj Vienybėj 
skaitome:

Anglų agentūra Reuter pra
neša įdomią žinią iš Vatika- 

'no, pagal kurią popiežius pa
skelbęs kad arkangelas Gab
rielius saugus ir globos mo- 
ęlerniškasias susižinojimo prie
mones, kaip radiją, telegrafą 
(vėliau prisidės ir televizija).

Popiežiaus akte sakoma, 
kad telekomunikacija gali pa
sidaryti svarbi priemonė ug
dant žmonių tarpe brolišku
mą, gerinant gyvenimą ir 
skleidžiant religinę ir pasau
liškąją. kultūrą.

“Šventasis tėvas dėlto ma
no,” rašomi laiške, “kad to
kios nuostabios mašinos, jų 
gamintojai, o taip pat jų var
totojai turėtų savo globėją 
prie Dievo sosto.”

Na, tai gerai! Dabar 
bedieviams bus' bėdos, nes 
arkangelas Gabrielius ne
leis jiems per'radiją ir te- 

laikais “bliuznyti.”
Mes galėtume arkangelui 

Gabrieliui patarti tik vie
ną mažmožėlį: kad jis už
draustų per radiją ir televi
ziją karo kurstytojams agi
tuoti už naują žmonių sker- 
dynę, už naują pasaulinį 
karą!

Kiekvienam šiandien aiš
ku, kad Auksė. Teismo nuo
sprendis prieš vienuolika 
komunistų yra nuosprendis 
prieš tam tikras idėjas. Ta
tai aną dięną aš pastebėjau 
Krisluose.

Tas labai nepatiko Nau
jienų redaktoriui. Jis ban
do tokią išvadą griežtai 
paneigti. Girdi: “Ne 
Taip teisėjo instrukcijose 
prisaikdintiems posėdinin- 
kams distrikto teisme, ku
ris sprendė komunistų bylą, 
taip Aukščiausiojo Teismo 
pirmininko Vinsono parašy
toje daugumos teisėjų opi
nijoje yra aiškiai pabrėžta, 
kad klausimas šioje byloje 
eina ne apie teisiamųjų idė
jas, o apie tam tikrą jų 
veiklą, gręsiančių padaryti 
esminės žalos šiai šaliai. Ta 
veikla tai—susitarimas mo
kyti ir skelbti, kad reikia 
nuversti Jungtinių Valsty
bių valdžią smurto priemo
nėmis, ruošimasis tokiam 
valdžios nuverti m ui... ” 
(N., birž. 11 d.)

Iš kur Naujienų redak
torius šitą išvadą pasidarė? 
Kur ir kada tie komunistai 
susitarė “mokyti ir skelbti, 
kad reikia nuversti J. V. 
valdžią smurto priemonė-

mis”? Kur ir kada jie ruo
šėsi “tokiam valdžios nu
vertimui?” To teismo rekor
dai to neparodo. Netgi 
kaltinimuose prieš juos ne
buvo nieko panašaus jiems 
primetama.

Paimkime kad ir tokį di
džiojo kapitalo organą, kaip 
“The N. Y. Times,” kuris, 
kaip žinoma, remia visą 
Trumano politiką ir taip 
pat užgiria šį Aukščiausio
jo Teismo nuosprendį. Net 
toks “Times,” rašydamas 
apie tą nuosprendį, birželio 
5 d., pasakė:

“It was not charged that 
the convicted Communists 
had committed any overt 
act. So far as the indict
ment went, they were, not 
conspiring to ov e r t h r o w 
the Government. What 
they were charged with do
ing was an attempt to pro
duce an atmosphere in 
which the overthrow of the 
government would appear 
right and neccessary. They 
were dealing with words, 
not acts. It was the intent 
and efficacy of the words 
that had to be examined...”

Lietuviškai:
“Nebuvo kaltinama, jog 

nuteistieji komunistai būtų

A

papildę koki prasižengimo 
aktą. Kas liečia apkaltini
mą, tai jie nesuokalbiavo 
nuversti valdžią. Kas ji^ms 
buvo primetama, tai i 
kad jie bandė sukurti 
mosferą, kurioje nove
mas valdžios atrodytų tei
singu ir reikalingu dalyku. 
Jie turėjo reikalą su žo
džiais, o ne su darbais (ak
tais). Tad ir reikėjo išegza- 
minuot žodžių tikslas ir vei- 
klingumas...”

Matote, “Times” griežtai 
pasako, kad komunistai ne
buvo kaltinami jokioje pa
pildytoje veikloje; niekur 
nebuvo jiems primetama, 
kad jie suokalbiavo nuvers
ti valdžią arba ruošėsi “to
kiam valdžios nuvertimui.” 
O menševikų laikraščio re
daktorius sąmoningai iš
kraipo faktus, paneigia tie
są ir prisimygęs tvirtina,kad 
tie. nuteistieji komunistai 
nuteisti ir nubausti ne už 
idėjas, ne už žodžius, bet už 
tam tikrus papildytus ak
tus.

Ar galima su tokiu žmo
gum rimtai pasikalbėti ,^et 
tokiu svarbiu ir pamatiniu 
Amerikos žmonių reikalu, 
kaip jų demokratinės {tei
sės, civilinės laisvės ir Kon
stitucija? Negalima.

DŽIMIO ŠMOTO 
ISTORIJOS

Ss»i

v

Gudijoje buvo ir kitokių 
tautybių žmonių; buvo ru
sų, buvo nemaža žydų, len
kų, buvo ir lietuvių. Pa
starųjų nebuvo daug, ta
čiau jiems buvo leidžiama 
savaitraštis (Raudon a s i s 
Artojas), buvo leidžiamos 
ir knygos, palaikomos lie
tuviškos mokyklos visur, 
kur tik buvo lietuviu vals- v 
tięčių.

Kai hitlerininkai įsiveržė, 
jie pirmiausiai žudė žydus, 
kurie nespėjo pabėgti į ry
tus: jie žudė tūkstančiais 
visus anti-fašistus.

Kiek lietuvių Baltarusijo
je pasiliko, nežinome; tiek 
aišku, jog dalis jų grįžo 
Lietuvon, kai Lietuva buvo 
paskelbtą tarybine respubli
ka.

Jeigu lietuvių kolūkiečių 
ir pasiliko Baltarusijoje, 
tai šiandien jiems nereikia 
leisti Minske savo spauda, 
nes jig gauna lietuvišką 
spaudą iš Vilniaus arba 
Kauno.

Kiek tai liečia lenkus, ku
rių nemaža buvo tarybinė
je. Baltarusijoje, kai Len
kija buvo paskelbta Liau
dies Respublika, tuojau 
tarp Varšavos ir Minsko 
buvo sudaryta repatriacinė 
(piliečiais apsima i n y m o ) 
sutartis: Tie lehkai, kurie 
nenorėjo pasilikti Baltaru
sijoje, laisvai grįžo į Len-

Sai-

mano.> 
plieno 
greitu 
plieno

PERDAUG PLIENO, 
AR PERMAŽA?

LDS organas Tiesa rašo:
—Dabar daug kalbama ir 

rašoma apie tai, būk neužilgo 
gali pasireikšti didelis trūku
mas plieno, nes valdžia paim
sianti daug plieno ginklavi
mosi reikalams. Taipgi val
džia įvedė kontrolę ant plie
no.

Bet plieno korporacijų vir
šininkai visai ką kitą 
Jie sako, kad ne tik 
nepritruks, bet, girdi, 
laiku gali būt perdaug
prigaminta ir nebus galima 
viso išparduoti.

Edward L. Ryerson, pirmi
ninkas Inland Steel Kompani
jos, sako, kad sumažinamas 
plieno naudojimas civiliams 
reikalams gali privesti prie to, 
“kad mes turėsime daugiau 
plieno, negu galėsime sunau
doti.” '

Benjamin F. Fairless, pre
zidentas U. S. Steel Kompani
jos, užklaustas, ką jis mano 
apie plieno perviršį, atsakė: 
“Tas laikas (kada bus per
daug plieno) gali ateiti grei
čiau, negu’ dauguma žmonių 
Jungtinėse Valstijose mano.”

Dabartiniu laiku yra dvi 
nuomonės. Vieni mano, kad, 
ginklavimuisi padidėjus, pasi
reikš visokių daiktų trūkumas. 
Kiti mano, kad jau dabar yra 
didelis perviršis visokių daik
tų ir kad/ nepaisant ginklavi
mosi padidėjimo, ne tik visko 
užteks, bet daugelio daiktų 
bus perdaug prigaminta.

ir

jei degaullistai siektųsi- jėga užgrobti valdžios vadeles, 
tai, tenka manyti, Francūzijoje gali kilti civilinis karas.

Jei Francūzijos socialistų partija būtų ėjusi su taikos 
partija, su komunistais, kaip Italijoje, tai šiandien Fran
cūzijos liaudis daug lengviau atsidustų. ; ’

Jau kelinta diena Saimo- 
nas Blynas manęs ieško ir vis 
neranda, ba aš katarą turė
jau ir niekur iš rūmo nėjau.

Aną vakarą jis atėjo pas 
mane į rūmą ,ir atsiduso. 
Mačiau, kad jis f y liną nege
rai, gal net blogiau, kaip 
aš.

—Kas tau darosi 
mon?—klausiau jo.

—Naugud, ba gavau nuo 
žento iš Pennsy 1 v a n i j o s 
gromatą.

•—Tai ką jis bajina?
—Sako, negalės atvažiuo

ti ant Laisvės pikniko.
—Kas pasidarė?
—Pati, mano duktė, ne- 

fylina, ir Saimonukas, ma
no anūkas, sako, nefylina, 
tai negalės atvažiuoti.

—Naugud!—sakau aš.
—Ale aš, anyvei, eisiu 

bobą pasiimsiu.
—Pirmiausia, Saimon 

nesakyk “boba”; sakyk pa
ti, prisiega arba prisiegėlė, 
ba bobos nemyli, kaip jas 
vadini “bobomis.” — Ne
gražu civilizuotiem žmo
nėm sakyti ant pačios “bo
ba.”

—Aš esu cibulizuotas, ale 
man taip smagiau šnekėti, 
ba taip ir krajuj žmonės 
šnekėjo.

—Pamiršk krajų; dabar 
ir ten jau pačių taip neva
dina; dabar krajuj moterys 
yra pašėnavotos; andai 
skaičiau, kad prezidentas 
Paleckis daugelį moterų 
apdovanojo medaliais ar 
ordinais, kaip dabar sako.

—Už ką?
—Už ge^us darbus.
—Ar tu pats būsi pikni

ke?
—Tai kaip tu mislini! O 

kas ten nebus? Tik dur
niai.

—Ale man tai bus mar- 
katnas piknikas, ba jau ne
dirbu.

—Aš tau andai bajinau, 
kaip gali turėti piknike 
gud taim ir be pinigų, tik 
suseivyk admišinui. O jei 
admišino ir. neturėtai, tai 
nuveik prie Deksterio par
ko vartų, ten rasi gal Vin
cą Čepulį ar kurį kitą lais- 
vietį prie tikietų, tai sakyk: 
neturiu pinigų admišinui. 
Tai jis gal įleis už dyką, ba 
laisviečiai geri žmonės, ant 
biednų susimilsta.

—Okei!
—Kaip nueisi ant parko, 

tai pačiai sakyk: pasėdėk 
čia kur nors pastogėje, gal 
kas išves šokti. Kas ten 
jau baderiuosis ją vesti, ale 
taip sakyk, tai ji geriau fy- 
lins. Ir sakyk: aš einu pa
sivaikščioti.

—Okei!
—Tada sau pereik per 

parką ir nuduok, kad tu ko 
nors ieškai. Žinai, visi sta
lai bus apsėsti, tai tu laiky
kis kur nors prie biznierių 
stalo, kur nors prie Džimio, 
Pyterio, Džiovo, Stanlio ar 
kurio kito biznieriaus, o gal 
prie 
kur 
vas 
kas 
geri

žiūrėk, kad tave 
matytų. Kaip 
tave pamatys,

piliečių klubo stalo, 
bus gaspadorius Džio- 
Zakarauskas ar Ale- 
Deikus; žinai, jie visi 
žmonės.

—Okei!
—Ir vis 

biznieriai 
biznierius 
tai sakys: kaman, Saimon,
paimk vieną mažiuką. Tai 
tu sakyk, dėkui, nenoriu. 
Tai jis sakys: kaip tu ne
nori, — kas mažiuko ne
nori, a?! Ant Laisvės pik
niko net ir blaivininkai iš
geria. Tai tu tada sakyk: 
gerai, jeigu jau taip užsi- 
spiri, tai loskos nesgordy- 
siu. Išgėręs, labai susi
rauk ir sakyk: tai gal ir 
alučio stiklą mažiukui nu
plauti? Kaip išversi sti
klą alaus, tada žiūrėk, kas 
stovi ant stalo. Jei dešros, 
tai sakyk, ale kokios gra
žios dešros ir kokie, agur
kai, kaip Žalnieriai. Tada 
biznierius tau duos šmotą 
dešros (o gal amės) užkąs
ti ir agurko. Ale tu nesa
kyk, kad nori valgyti, ba 
žinok, kad alkanam niekas 
nenori maisto duoti. Už
kandęs, pagirk dešrą. Sa
kyk: ale čia tai nusisekusi, 
aš tokios dešros dar nesu
ii...............      ,i i aa. liOi«i«wi —

valgęs. Tada ir vėl prisitai
kyk prie stiklo alaus, ba ki
to mažiuko jau negausi. 
Paskui sau eik.

—Okei!
—Ale nebūk kiaulė,—pa- 

dėkavok biznieriui; sakyk: 
tenkiū. Ir dar pridėk: kaip 
gausiu relyf čekį, tai užei
siu pas jus iškešinti. Ar 
užeisi ar neužeisi, ale pa
žadėk. Tada sau gražiai 
pasitrauk ir eik pas kitą 
stalą.

—Okei! V
—Kaip kur prie stalų 

matysi ir girdėsi moteris 
dainuojant, tai tu, iš 4plo 
stovėdamas, klausyk ir nu
duok, kad tau labai jų dai
nos patinka. Tada, priėjęs 
arčiau, pasakyk: ale jūs, 
misiukės, dainuojat, kaip 
Kipras Petrauskas!
joms labai patiks. Tada 
katra nors iš jų pasakys: 
kaman ir tū, Saimonai, pas 
mus, — užtraukim visi. Tai 
tu sakyk: ale kad mano 
gerklė sausa'ir plaučiai iš
džiūvę. Tai tada katra nors 
iš jų pasakys: nu, tai čia, 
va, stikliukas, — pašlapink. 
Tada jau žinosi, Kaip daryti 
toliau.

—Okei!
-^Šitokį maršrutą padar

ęs, pamatysi, tu jau būsi 
sotus ir pagirdytas. Ale ne
pasilak, ba girtų niekas ne
paiso; iš girtų žmonės tik 
džiokus daro. X

—Ale mano bob... 
ti pyks, palikta viena.

—Papyks ir nustos! Ji gi 
iš bado nenumirs. Žinai, 
pačios kantrios. Kaip ji 
pyks, tai tu nesisprečyk, ty
lėk, nesakyk nei žodžio; te
gu jos bus teisybė. Tu savo 
vėliau atsiimsi, po to, kaip 
susitaikysite. Sakyk: aš 
buvau su 
traukęs, na, ir žmonės pa- 
nevalia man į burną įpylė.

—Ji nebilyvins.
—Tai kas, kad nebilyvins, 

ale tu jai taip sakyk, tai 
jai bus ant širdies lengviau.

—Okei i
—Dar gali pačią ir šokti 

išvesti; kas ten tokio ap
sisukti keletą rozų! O jei 
tu nepyksi, tai aš atėjęs ją 
pašokdinsiu. Pamatysi, kaip 
ji persimainys ir bus gerai

—Tenkiū, Džim. Guo
bai ! K

—Jū veikom, S aim o n. 
Slong!

Tas

Sakyk: 
reikalais pasi-
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TEOFILIS TILVYTIS.

iDIČIUS
i M
' (Poema)

(Tąsa)
Baigę Plungėj porą klasių 
Vyrai, metę piemenaut, 
Viliasi kelius surasią 
Ir galėsią paponaut.
Taip per dešimtį metelių 
Atsistojome ant kelio.
Su mintim lengvai gyventi 
Ir ministeriu pasenti, 
Susirasti šiltą vietą, 
Padoriau įsitaisyt.. .
Tai liga tautos baisi!
Tokios nėr kitur ant svieto. 
Valgyt, snaust, litu skambėt 
Mūsų laimė ir garbė.

Temstant restoranuos buriąs 
Komersantai, daktarai.
Čia visiems atvertos durys, 
Kur praeina vakarai.
Knibžda, dūzgia restoranas! 
Tai ne Kaunas, tai—romanas! 
Metropolis tuo garsus, 
Kad išleidžia jis basus. 
Atvažiavęs iš Rietavo, 

i’ XSkuba protu pasilsėt,
Pinigą lengvai pasėt; 
Tuo užtrinti kilmę savo.
(Grįžti reiks, o Rietave 
Mužiku laikys tave.

Štai, blizgutis kapitonas 
Kelia taurę prie burnos;
Nei markyzas, nei baronas— 
Bismarkas iš.. . Utenos.
Tartum tropikų paukštytė, 
Garliavos kunigaikštytė 
Trina miltais veidelius, 
Čiulba cukraus žodelius.
Vienas šypsos, antras liūdi, 
Trečias šneka nuoširdžiai, 
O ketvirtas išdidžiai 
Srebia laimę sau iš bliūdo. 
Kombinacijos stalų— 
Gali baigtis skandalu.

Salėje aplink staliuką
/Sėdi keletas veidų.

Tai iš mūs laukų žaliūkai, 
Vyresni gal vienas, du.

/Tai vis studijų kolegos, 
Išsivilkę iš sermėgos, 
Aptempti švarkais gražiais, 
Per krūtinę su diržais.
Vienas jų kažiką šneka, 
Antras klausosi kalbos, 
Išgeria juodos kavos, 
Kelia taureles konjako.
Tam, kas valdo kiek dažus— 
Tai paveikslas būt gražus!

Dičius ūžia Metropoly: 
Krupnikas, juoda kava. 
O tenai, pakrūmių toly, 
Vargo kraštas—Lietuva. 
Sunkios mintys jį kankina. 
Gaila skęstančio vaikino. 
Gal jį slegia Tauragnai, 
Kur rėpliojo neseniai.
Šaukia dar ^benediktiną,” 
Ginčijasi su tarnais
Ir lengvais minčių sparnais

Nuo draugų pabėgt mėgina. 
Klausos muzikos garsų — 
Sieloj gera ir baisu.

Pasiklydo mano mintys 
Dičiaus painiavų sapne, 
Ir liežuvis ima pintis 
Tautiškam restorane. 
Čia politika, čia ūkis. 
Čia plonutis, čia nutukęs, 
Čia įkaitusiais veidais 
Keičias žodžiais ir žiedais. 
Čia užsimezga romanai, 
Čia tragedijos širdies; 
Čia ir drama susidės 
Apie Dičių, draugą mano. 
Mielas Vladai, kurgi tu? 
Eikš—pabūsime kartu!

Spiegia salėj saksofonas, 
Skurdūs, klaikūs jo garsai. 
Fėkstrotuoja aukštas ponas — 
Ponas Dičius!.. . Tas patsai... 
Laiko rankoj šviesią damą, 
Sieloj gimsta meilės gama: 
Džazas, vynas, pinigai 
Ir už miesto ubagai.
Sūkury porų pražūva, 
Vėl užplaukia ant akių; 
Štai, ir aš su juo lekiu 
Per apsvaigusią Lietuvą. 
Mintys sukasi galvoj— 
Kaip danguj, taip Lietuvoj.

Dičius griebia telefoną, 
Prašo ponią jam pakviest. 
Šiandien primena Burboną, 
Ryt gi — neturės ką ėst, 
“Kalba Vladas ... Tu, brangioji?... 
Kaip gerai išsimiegojai? 
Aš grįžau gana vėlai.
Taigi... Mokslas ... Reikalai... 
Tu prašai atsilankyti? 
Pasiguosti sūkuriuos ... 
Trokštu tavo kambariuos 
Išbučiuot ir vėl rankytę .. . 
Vyro, sakote, nebus?
Tavo vergas greit pribus ...”

Tų žmonių, ką paukščiais skraido, 
Platūs ir lengvi sparnai, 
Bet jie slepia liūdną gaidą, 
Lyg ant debesio varnai. 
Kur nulėks, ir pats nežino, 
Ponios bučkiais jį vaišiną, 
Šiąnakt čia, o ryt tenai. 
Bet ar bus taip amžinai? 
Dičius meta restoraną, 
Įkyrėjo ir draugai;
Jam ir ten, ir čia blogai, 
O kodėl—pats neišmano. \ 
“Na, kolegos, iki ryt— 
Neturiu, ką čia daryt.”

Pro alkūnes prasiyręs, 
Ima paltą, kaliošus, 
Koja į parketą spirias, 
Į markyzą panašus. 
Liepia šaukti limuziną, 
Kaip stovėti, pats nežino; 
Tampo kojas ir pečius-— 
Eis pas Niną į svečius. 
Priešais atsidaro durys, 
Gatvėn žengia išdidžiai. 
(Šitaip vaikščioja gaidžiai!) 
Lovelasas “doctor iuris”... 
“Ach, tai šis taksiukas bus? 
Spauskit — reikalas skubus ...” 

(Daugiau bus)

0 tu birželi turtingasis...
MONTELLO, MASS.

Mėnuo birželis yra vienas 
iš turtingiausių. Nei vienas 
mėnuo nepapuošia taip dai
liai mūsų motinėlės žemės, 
kaip birželis. Jis apdengia 
medžius lapais; pievas apkai
šo įvairiomis gėlėmis. Nėra 
pasaulyje tokio artisto-piešė- 
jo, kuris aplink ežerus ir vin 
giuotas upes nupieštų tokias 
scenerijas, kokiomis papuošia 
mėnuo birželis. Kuone visi 
paukščiai išperi savo vaiku
čius birželio mėn. Kuone visos 
gėlės peržydi birželio mėnesį. 
O kaip malonu žiūrėti į gėles! 
Jos tarsi kiekviena stiepiasi 
kuo augščiau, kuo daugiau 
paleidžia kvepalų, kad grei
čiau ir iš toliau pamatytų ją 
drugelis-vabalėlis, kad grei
čiau susiporuotų ir brandesnę 
s$klą išaugintų dėl ateinan
čios kartos.

šventadieniais, virtinės auto
mobilių traukia į laukus -miš
kus, kas tik sukaupia pajėgų, 
net ir tie, kurie pasišventusiai 
per visą žiemužę pasiryžę stu

dijavo “bulkų” ir kitų trijų 
karalių pilvus, traukia iš mies
to gamta pasigėrėti. Kas gi 
gali būt linksmesnis ir dau
giau pasididžiuoti, jeigu ne 
jaunavedžiai, kurie susituokė 
ir leidžia medaus mėnesį bir
želyje!

O kaip virpa tų motinų ir 
tėvų širdys iš džiaugsmo, ku
rių sūnūs ir dukros su diplo-> 
mais paskutiniu kartu uždaro 
kolegijos bei universiteto du
ris. Tie šimtai tūkstančių nau
jų mokslininkų pradeda kurti 
naują gyvenimą, o paskui 
juos nerangiai slenka senoji 
karta.

Birželis yra atgimimu visos 
gyvybės ir pradžia naujo gy
venimo, todėl nepadarytume 
klaidos, kad pasakytume, jog 
birželyje prasideda nauji me
tai! . * I
Naujosios Anglijos pažangūs 

lietuviai šį metą gražiai pasi-' 
puošė birželyje. Keturi apskri
čiai 10 birželio atlaikė sma
gų pikniką Bradford, Mass.

Į pikniką man teko busu 

važiuoti su montelliečiais. Mes 
batų miestą palikome pusiau 
dienyje. Ir vos busas sujudė
jo iš vietos, buse pasipylė -lie- 
.tuvių liaudies dainos, ir jos 
pasibaigė tik Gedemino Par
ke.

Kadangi diena pasitaikė vė 
šoka, tai ir suvažiavę svečiai 
nebuvo išsisklaidę po didžiu
lį Gedemino mišką, o spaudė
si prie svetainės ir. “šiltų” gė
rimų, bei šokių.

Publikos turėjo but dau
giau, bet gal dauguma kaps
tosi į Maynardą, nes reikia 
nepamiršti, kad šį metą mes 
Maynarde turėsime svečių, iš 
visos Amerikos. Kas gi neno
rės pamatyti ir išgirsti Lais
vės Choro iš Hartfordo? Ne 
pro Šalį bus ir dovanėlė lai
mėti dėl, apsimokėjimo taksų.

šį kartą man prisiėjo susi
barti su draugais Karsonu ir 
Grybu. Tiesa, aš gal buvau ir 
ne vietoje, nes nebuvau jokio
je pikniko rengimo komisijo
je, o visuomet yra sakoma, 
jog lengviau kitus pamokyti, 
negu pačiam padaryti. Kiek 
aš atmenu, tai mes šią klaidą 
atkartojame kiekvieną pikni

ką, kuomet mes programą 
nutęsiame ant pačios pabai
gos pikniko. Argi ne pikta, 
kuomet žmonės' susiranda vie
nas kitą ir pradeda pasišne
kučiuoti, sueiti į pažintį, pa
daryti “deitą” kitam, susiti
kimui ir kada doleriai prade
da nešdintis iš kišenių, it sme- 
tonininkai iš Lietuvos, tai 
tuojmet mes pradedame prog
ramas, sugadindami tą pui
kiausi tarpolaikį. Gal kas pa
sakys, kad tai nesvarbu: kas 
norėjo praleisti, tai ir pralei
do, bet'tai netiesa. Tik pasi
klausykite : vieno klubo gas
padorius šeštadieniais dvide
šimt minutų prieš dvyliką už
darydavo barą, bet atėjęs 
naujas gaspadorius pradėję 
barą uždaryti penkias miliu
tas prieš dvyliktą. Ar žinote, 
kad naujas gaspadorius per 
penkioliką minučių pelno še
šiasdešimt dolerių!

Nagi, ar nebūtų gerai, 
jeigu programa prasidėtų 
kaip trys. Tai kad ji ir tęsis 
kokias pora valandų, bet pik
nikui tuomet nepakenktų. Jei
gu programas pradėtume 
anksčiau laikyti, tai ir žmo
nės pradėtų anksčiaui į pikni
kus važiuoti. O dabar, ko jie 
anksti važiuos, kuomet prog
rama prasideda apie šeštą va
landą?

Kam neaišku ši mano eko
nomija, tai atvažiuokite liepos 
pirmą į M'aynardo pikniką, o 
aš ypatiškai pirštu prirūdy
siu, kad tai šventa tiesa.

Beje, atsiprašau Montellos 
korespondentų, kad aš pavar
tojau jūsų miesto vardą.

Jaunutis

Cleveland, Ohio
Aukštos kainos verčia ieškoti 

antro darbo *
Ohio State Employment 

Service, darbo suradimo įstai
gos direktoriaus padėjėjas 
Leo Moss sako, kad šeštadie
niais apie 75 nuošimčiai iš 
atėjusių darbo ieškoti į jų įs
taigą turi nuolatinius darbus, 
bet jie ieško darbelių, ku
riuose galėtų dirbti šeštadie
niais, sekmadieniais ar kad ir 
vakarais po keletą valandų, 
kad galėtų dasidirbti nors 
kiek daugiau įeigų savo ir šei
mos pragyvenimui. Iš ieškan
čių tokių darbelių didžiuma 
esą baltakalnierių ir panašių, 
mažai apmokamų darbininkų. 
The Cleveland Press, bijoda
mas, kad tokie darbininkai 
nenuskriaustų savo darbda
vio, pas kurį jie turi pastovų 
darbą, perspėja, kad jie ne
galės tinkamai atlikti darbų, 
nes jie bus suvargę ir neiš- 
simiegoje, dirbdami ekstra 
darbuose ,ir už tai darbdavys 
atleisiąs juos, žinoma, darb
daviui, nei Pressui, negalvoj, 
kad darbininkai, prie tokio 
brangumo negali tinkamai 
pragyventi iš tos menkos al
gos, kokią jiems moka. Darb
daviui taipgi negalvoj, iš ko 
darbininkas ir jo šeima gy
vens, kada jis nebegalės dirb
ti!

♦
Piknikas tik už poros dienų

LLD 15-tos Apskrities pik
nikas įvyks sekantį sekmadie
nį, birželio 24, draugų Rūbų 
farmoje, prie U. S. 4Ž2 kelio, 
tarpe Welshville ir Parkman. 
Tai bus 15-tos Apskrities me
tinė sueiga, į kurią suvažiuos 
svečių ir iš apylinkės miestų. 
Visi išvažiavę toliau nuo mies
to dulkių ir triukšmo praleisi
me linksmai laiką tyrame ore. 
Iki pasimatymui. J. N. S.

Miami Springs, Fla.
Šitas priemiestis stovi vaka

rų pusėje nuo Miamės. did
miesčio, kurį skiria Miamės 
upė, o iš antros pusės nu.o 
pietų N. W. 36-tos gatvės 
Pan - American ir pastern 
Air Line, orlaivių garsios sto
tys su plačiais laukais.

1916‘metais Glenn H. Cur
tiss atvyko į Floridą, ir Hia-i 

leah' įsteigė orlaivininkystėš 
mokyklą. Po to Miami 
Springs ■ buvo atskirta nuo 
Hialeah, kur buvo vien tiktai 
laukai ir slėnis su šaltiniais, 
kurie priklausė tūlam J. H. 
Bright iš" Missouri. Miami 
Springs su daug požeminių 
šaltinių, iš gamtiško atžvilgio 
dėl pono Curtiss ne tiktai, kad 
patiko, bet jį stačiai sužavėjo. 
Matyt, jo būta stambaus mag- 
nato-Sportininko, kuris Miami 
Springs iškasė 15 šulinių 
(W,ells), kurie motorinių pum- 
pų pagalba parūpino iš šalti
nių geriamo vandens dėl vie
tos ir Miamės miesto iki 40 
milijonų galionų per dieną. 
Pastatė viešbutį su 75 kamba
riais ir salėm, dviejų aukštų, 
su bokštu, kurį vėliau, 1926 
metais, perleido gydytojui, 
John II. Kellogg, iš Michigan, 
kuris tą viešbutį pavadino 
Miami Springs Battle Creek 
Sanatorija. Jis ten įtaisė labo
ratoriją, įvesdamas visokius 
medikališkus įtaisymus, apa- 
r at u s, “Electrocardiogra- 
mam”, ir X-ray studijoms. Ta
čiau operacijų nedaro, dau
giausia suvažiuoja šiauriečiai 
su chroniškomis ligomis ir pa
ralyžiaus užgauti.

Ar darbininkams gydyma
sis čia prieinamas? Tai va čia 
patys galėsite spręsti. Kainos 
vasaros laiku nuo $15, iki $21, 
per dieną. O žiemos sezono 
laiku, nuo $20 iki $28, per 
dieną vienam asmeniui.

Tuo pačiu laiku ponas Cur
tiss išlygino plotą lauko gol
fui . lošti, ir pastatė kontry 
klubą su visokiais paranka
mais, užkandžiais ir išsigėri- 
mais lošėjam-galfininkams.

Miami Springs pradėjo aug
ti nuo 1924 metų, įgavęs mies
to vardą. Pirmas majoras, 
Carl Adams, buvo išrinktas 
1930 metais, kuris ištarnavo 
13 metų.

Prieš tris metus Miami 
Springs turėjo maždaug apie 
šešis tūkstančius pastovių gy
ventojų. Kiekvienais metais 
pastatoma po, kelis šimtus 
naujų namų, krautuvės dygs
ta viena po kitos, kaip grybai 
po lietaus. Šiais, 1951 me
tais gyventojų skaitlius pašo
ko iki dešimties tūkstančių.

Miami Springs valdosi sa
vistoviai, turi savo majorą, 
policijos nuovadą, ugniagesių 
komandą, paštą, biznio cent
rą, banką, teatrą, ir daug ki
tokių šaunių krautuvių, puoš
nią kirpyklą, “Circle Barber 
Shop,” kurioje rašytojas šių 
žodžių dirba ketvirti metai.

Darbininkams darbas gauti 
nėra sunku, golfo laukuose ir 
klube, Battle Creek Sanatori
joje, valgyklose, gazolino sto
tyse, ir prie statybos namų 
gali gauti darbą staliai, plu- 
meriai, elektrikai ir kitokį vi- 
sdki statybos darbininkai.

Antroje pusėje N. W. 36 
gatvės, kelios orlaivių stočių 
kompanijos samdosi iki tūks
tančio visokių mechanikų ir 
paprastų darbininkų. Dirba 
po 8 valandas į dieną, uždar
biai visokį, pagal amatą ir 
gabumus. Mergina, . dirbanti 
prie “Venetian Blinds,” langų 
užtraukų, gauna į valandą 75 
centus. Darbas sunkus, rodė 
pūslėtus pirštų galus. Kita 
moteris iš Miami Springs va
žiuoja pas Sears Roebuck Co. 
suknelių pardavinėti, gauna į 
valandą 72^2 cento ir šiokį, 
'tokį nuošimtį . už parduotas 
sukneles. \ '

Miami Springs gyvena vie
nas lietuvis su žmona iš Conn, 
valstijos, tai J. ' Rutkauskai., 
Jis yra profesijonališkas ples- 
terninkas-tinkavotojas, gauna 
$3.50 per valandą. Jo darbas 
sunkus ir nešvarus, .kuris turi 
būti atliktas artistiškai. Pa
prasti . juodrankiai darbinin
kai dirba sunkius darbus už 
dolerį ir pusę per valandą, o 
kiti nei t,iek negauna.

Įsteigėjas Miami Springs, 
'Glenn H. Curtiss, vietos gy
ventojų vadinamas tėvu. Jis 
mirė 1930 metais, žmona mi
rė šiais metais, sūnus gyvena 
Key West, retkarčiais, atva-'

žiuoja, tai ir pas mus Į kirpyk
lą užeina pasidabinti. Ponas 
Curtis mirė gana jaunas tik 
52 metų. Jo vardu pavadinta 
viena didžiausia gatvė — 
Curtiss Parkway. Jeigu jis 
šiandien atsikeltų iš karsto, 
nepažintų savo įsteigto miesto, 
puošnių gatvių ir bulvarų. Bū
tų čia rojiškas gyvenimas, jei
gu ne tie orlaiviai, kurie iš po 
pat panosės pakyla ir nusilei
džia, sukelia ausim nemalonų 
birzgimą. V. J. Stankus

Laisvės Paramai Didieji 

PIKNIKAI
Tai didieji lietuvių sąskrydžiai. Linksmas pa
simatymas su seniai matytais. Puikiausios 
progos įsigyti naujų pažinčių.

BOSTONO APYL. PIKNIKAS
. Įvyks

Sekmad., Liepos-July 1-mą
ARRARAT CAMP, VOSE POND PAVILION 

MAYNARD, MASS.

Išanksto įsigykite bilietus į šį pikniką. Bilietai 
yra platinami visoje apylinkėje. Platintojai ne- 
sivėlinkite pasiūlyti tikietus.

BROOKLYNO PIKNIKAS
įvyks

Šeštadienį, Liepos-July 7-tą
Bus

DEXTER PARKE

Anksčiau Laisvės piknikai Brooklyne būdavo 
sekmadieniais. Kadangi dabar šeštadieniais 
mažai kur dirbama, tai perkėlėme pikniką į šeš
tadienį. Manome,-kad patogiau bus iš kitur at
vykti į pikniką, ftes ant rytojaus bus šventė.

HARTFORD, CONN.
Spaudos paramai Piknikas įvyks

Sekmadienį, Liepos-July 15
SĄRYŠIO PARKE

Glastonbury, -Conn.

SHENANDOAH, PA.
Šaunus Piknikas Įvyks

Sekmad., Rugpjūčio 5 Aug.
BRANDONVILLE GIRAITĖJE 

Brandonville, Pa.
Šiame piknike bus svečių iš Brooklyno ir iš 

Philadelphijos, tad visos apylinkės mainieriai 
būkite šiame piknike, pasimatykite su svečiais 
iš toliau.
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Anekdotai
Labai rūpestingas

Valgykloje dirbantis pa
davėjas liuoslaikiu klausia 
pinigų ėmėjo (kasieriaus):

“Ką tu darai, kai kas 
nors užmiršta pasiimti grą- 
žon duodamus pinigus?”

Kasierius: “Nagi, aš tuoj 
pabarškinu į langą su po
pieriniu doleriu.”

Surinko žemaitis



NewWko^zM^Zinloi
TARP LIETUVIU

Helen Lesinskaitė, ‘duktė 
williamsburgiečių Jono ir 
Onos Lesinskų, susituokė su 
Kučinsku. Santuoka įvyko bir
želio 16-tą, Apreiškimo baž
nyčioje, o pokylis — Navicko 
salėje, Maspethe. Dalyvavo 
apie 150 svečių.
'Vedybinę atostogų jaunieji 

praleis Maine valstijoje.
Lesinskai, seniau gyvenusie

ji Mahanoy City, dabar gyve
na 270 Sa. 2nd St., Brooklyne. 
Tad jau suprantama, dėl ko 
žinomoji bankietų šeimininkė 
(taipgi buvusioji Mahanoy Ci
ty pilietė) Josephine Augutie- 
nė ir jos draugė Anelė Kano- 
pienė patarnavo vestuvėms 
gaspadinėmis.

Helena Incas, Levanų duk
tė, prieš porą savaičių lankėsi 
Binghamtone nemaloniam vi
zitui, ten mirė Irenos Leva- 
nienės brolduktės vyras, Juo
zas Began.

Eva Andrušaitis prieš tre
jetą savaičių su grupe draugų 
buvo išvykusi žuvauti. Kelyje 
ištiko auto nelaimė, kas nors 
ožiškai trenkė'į jų auto šoną. 
Andrušaitienė buvo skaudžiai 
apdaužyta, trejetą dienų išgu
lėjo ligoninėje. Dabar jau pa
kilusi iš lovos, bet dar tebetu
ri skausmų ir lankosi pas gy
dytojus.

žurnalistas Justinas Velič
ka, sūnus Aleko ir Domicėlės 
Veličkų, rašo tėvams, jog ji
sai su savo nuotaka linksmai 
ir laimingai leidžia vedybinę 
atostogą Montrealyje, Kana
doje. ž. R.
, ---------------------------- u.

Mikalauskienės 
laidotuvės

Puikus pasivažinėjimas!
Gražus pasimatymas!

Važiuokime į didįjį Laisvės 
pikniką, kuris įvyks Maynard, 
Mass., sekmadienį, liepos-July 
1 d. Iš Brooklyn© kelionė 
86.50 į abi pusi važiuojant bu
sti. Busas išeitų 7-tą valandą 
ryto nuo Kultūros Centro, 
110-06 Atlantic Ave., Rich
mond Hill, N. Y.

Reikia 37 asmenų ir galė
tume važiuoti. Todėl prašo
me tuojau telefonuoti Laisvės 
.raštinei ir užsisakyti vietą 
buse. Tuojau reikia samdytis 
busa, tad reikia žinoti, ar 
tikrai galėsime susidaryti 37 
asmenys, kad pripildyti busą.

Gražus pasivažinėjimas, pui
kus pasimatymas su Massa
chusetts lietuviais. Važiuoki
me! Tuojau imkite telefono

klaustuvą ir skambink Lais
vei: Virginia 9-1827, užsisa
kykite buse vietą.

Nustebins jus Maynardo 
pikniko vietos gražumas, pa

togumas piknikauti. Tikrai 
gražiai praleisite laiką ir 
džiaugsitės pasimatę su dau
geliu savo malonių pažįsta
mu. Važiuokite!

Laikas labai trumpas. /Joi 
po šio atsišaukimo negausime 
reikalingo ■■skaičiaus atsiliepi
mų, tai negalėsime samdytis 
buso, neišdrįsime rizikuoti 
didėlių iškaščių. Todėl svarbu 
tuojau žinoti, kas važiuoja.

Pinigus už buso bilietus 
reikia priduoti iš anksto, nes 
už busą turėsime užmokėti iš 
anksto.

Kvietimas ir prašymas dalyvauti lietuvių 
atstovų išleidime Į Taikos Kongresą

Gale šio mėnesio, Chicago-į būvis birželio 24-tos prieva
je, įvyks visasai iškasis Ame
rikos Kongresas Taikai. Tas 
Kongresas varde ten atstovau
jamų žmonių prašys mūsų 
šalies vyriausybės ir Kongre
so vykdyti taiką, suteikti mū
sų šalies ir pasaulio jaunimui 
progą gyventi.

Į tą Taikos Kongresą ke
liaus ir Brooklyn© lietuvių 
jaunimo ir senimo atstovai.

Jauniems delegatams išly
dėti rengiamas draugiškas po

karį, 5 vai., Liberty Auditori
joje, Richmond Hill, Kviečia
me ateiti. Prašome kviesti sa-
vo draugus. Būkite aktyviu 
taikos prieteliu.

Kadangi bus duodamas 
lengvas užkandis, tad patogu 
čia užeiti grįžtant iš parko ar 
iš pajūrio ir kartu su drau
gais praleisti porą valandų 
svarbiam tikslui. Įėjimas ne
mokamas. Atpildas už vaišes 
pagal paties svečio nuožiūrą.

Komisija.

Dariaus-Girėno paminklo komiteto veikla

Parvyko iš Korėjos

CIO jūrininką: 
tebestreikuoja

Laivų ir dokų darbininkų

Piliečių Klubo išvykoje te
ko susitikti grakštų jaunuolį 
marininką Joną Čerką. Jisai 
tiktai praėjusią savaitę parvy
ko namo trims dešimtims die
nų atostogų po išbuvimo Ko
rėjoje veik nuo pat prasidėji
mo tenai karinių veiksmų.

Jaunuolis daug pergyvenęs. 
Tekę išbūti nuolatiniuose ap
šaudymuose, nevalgius, nege
rus, neilsėjus, baisiame šalty
je net po 27 valandas be per
traukos. Ir jis skaito save lai
mingu,* kad iš tokių padėčių 
pavyko ištrūkti gyvam ir svei
kam. Apteiktas požymiais. 

• t
Ten pat susitikau ir jo tė

vą, daugeliui žinomąjį Char
les Čerką su malonia jo žino

ma. Tėvas sakė:
— šiandien Tėvo Diena. 

Jausčiausi laimingiausiu tėvu,
■ jeigu būtų taika. Vaikai, po
niukuos ir žentai gražiausia 
pasveikino, apdovanojo. Sū
nus parvyko. Bet už tų kelių 
trumpų savaičių Jonukas vėl 
turi grįžti tarnybon. Ir Vytau
tas, praėjusiojo karo vetera
nas, dalyvavęs veiksmuose 
prieš japonus Pacifike, dabar 
vėl pašauktas tarnybon, neži
nomam likimui. O kaip sun
kiai aš juos auginau ! Mažy
čiai paliko be motinos, vie
nas su jais vargau ir jie var
go kartu su manimi iki išaugo 
į pusberniukus. Išaugo geri 
vaikai, gavau gerą žmoną ir 
gražiame sugyvenime su visa 
šeima tariausi ir aš vėl susi
laukęs laimės. Bet...

Tėvo balsas valandėlei nu
trūko. Pasilsėjęs, jis užbaigė:

— Bot Vytautas išeina bir
želio 29-tą, o Jonas grįžta 
tarnybon liepos 10-tą. R.

streikas tebesitęsia. Savinin
kai dar vis atsisako patenkin
ti streikierių reikalavimus. c

Atvyko į streiko lauką iš 
Washington o fed erai is atsto
vas Cyrus S. Ching ir užvedė 
derybas tarp unijos ir darbda
vių* Progreso dar nesimato.

National Maritime Unija 
reikalauja 40 valandų darbo 
savaitės ir 25 procentų algos 
pakėlimo.

Kailiasiuviai skelbia streiką 
šį ketvirtadienį

■■ I. —■ —■■, ■■

16,000 kailiasiuvių išeina 
streikai! šiandien, birželio 21 
d. Jie reikalauja pakelti 10 
procentų algos. Darbdaviai 
kol kas atsisako patenkinti jų 
reikalavimą.

Derybos tarp unijos ir darb
davių tebeeina. Kartu prie 
streiko ruošiamasi.

Kailiasiuviai reikalauja A. T. 
nuosprendį persvarstyti
1,200 Furriers Joint . Coun

cil dirbtuvių pirmininkų vien
balsiai pareiškė, kad jie rei
kalauja Aukščiausio Teismo 
persvarstyti savo nuosprendį, 
užgiriantį fašistinį Smith© ak
tą, pagal kurį dabar 11 ko
munistų vadų grąsinama už
daryti kalėjimam

Rabinu taryba užgyrė sen.
Johnsono taikos planą

Amerikos Rabinų Taryba, 
didžiausia žydų rabinų orga
nizacija Amerikoje, užgyrė 
senatoriaus Johnsono rezoliu
ciją, reikalaujančią baigti ka
rą Korėjoje šio mėnesio pa
baigoje.

S. Brusokas dar 
tebėra ligoninėje

Atlankėme S. Brusoką. Pa
daryta jam dvi operacijos. 
Dabar po biskį sveiksta. Bet 
kada jis galės išeiti iš ligoni
nės į namus, tai dar nežinia.

Draugas Brusokas randasi 
Presbyterian ligoninėje, 168 
St. ir Broadway, ant 14 aukš
to West. Kambario num. 10.

Kurie galite atlankyti, ma
lonėkite tai padaryti.

J. Vinikaitis.

500 N. Y. -jaunuolių vyksta 
į Taikos Kongresą

American Youth Peace 
Crusade praneša, kad iš New 
Yorko apie 500 jaunuolių iš
rinkti atstovais dalyvauti Tai
kos Kongrese, Chicagoje.

Tarp išrinktųjų atstovų yra 
ne mažas skaičius aukštesnių 
mokyklų, kolegijų, universite
tų studentų.

Lietuviai turės tris jaunuo
lius. Jie rucfšiasi išleistuves 
turėti šį sekmadienį, birželio 
24, Liberty Auditorijoje. Kvie
čia lietuvius skaitlingai išleis
tuvėse dalyvauti.

PARDAVIMAI
Parsiduoda mažai naudotas "Stoi- 

chus” dėl namų maliavojimo iš lau
ko, 20X12 pėdų, parsiduoda labai 
pigiai. Matykite: A. A. Pilibaitis, 
557 Dorchester Ave., So. Boston, 
Mass. Galite matyti nuo 6 a. m. iki 
9 p. m., Tol.: Šo. Boston 8-4178.

(121-5)

71-MAS 71-MAS

MIRE
Denis Stulginskas, 63 metų 

amžiaus, gyvenęs 182 Have- 
meyer St., Williamsburg<4 ne
tikėtai .mirė pereitą sckmd$ej 
nį, birželio 17. 1
. Jis išvyko į Lietuvių Pilie
čių Klubo ekskursiją-pikniką. 
Važiuojant busu jau New Jer
sey valstijoje, jis pasijuto blo
gai ir tuoj mjrė nuo širdies 
sustojimo.

Jis buvo iš amato malio- 
[rius. Buvo našlys. Nuliūdime 
liko dvi dukterys. S.

PRANEŠIMAI
MONTELLO, MASS.

Piknikas Lietuvių Tautiško Namo 
parke, Winter St. ir Keswick Rd., 
Sekmadienį, birželio (June) 24 d., 
1 vai. po pietų, rengia LDS 67 kp., 
kviečiame visus' dalyvauti Šiame 
piknike bus muzikalė programa, 
skanūs valgiai ir gėrimai. įėjimas 
veltui, nariai turi būtinai dalyvauti. 
— Rengimo Komisija. (121-2)

HARTFORD, CONN.
Laisvės Choro teatrališka Grupė 

nusitarė mokytis komediją “Tetos 
Turtai." ši komedija yra lengvai 
suvaidinama, turinys yra gana įs
pūdingas, imtas iš Amerikos gyveni
mo, vyraujančio literatūroje ir fil
iuose. Jos socialis turinys iškelia 
kaip klastos eina už turtą ir už 
perteklingą gyvenimą. Vaidinime 
dalyvauja 8 asmenys. Tad Gonnj 
valstija laukite tos puikios ftomeJ 
dijos. Ji yra labai juokinga. — F. 
J. Repšys. (121-2)

A-......  - ) -
PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street

Birželio J6-tos rytą Alyvų 
Kalnelyje vėl tapo supiltas 
naujas kapas. Tai Marijonos 
Mikalauskienės, mirusioš bir-# 
želio 13-tą. Iš Bieliausko šer
meninės ją atlydėjo gražus 
būrys Moterų Apšvietos Klu
bo Tiarių, jos kaimynų ir kitų< 
jos ir šeimos artimųjų.

Išlydint, jautrią kalbą pa
sakė vienas laisviečių, ilgame
tis šeimos draugas. Prie kapo 
kalbėjo Katrina Petrikienė, 
Moterų Klubo pirmininkė, 
taip pat ilgametė šeimos drau
ge.

Palaidota priešakyje koply
čios esančioje pievelėje, neto
li vartų, kur neseniai užves
tas naujasis kapų plotas. Tar
si tyčia vieta parinkta ties 
gatve ir taku, kur praeidinė- 
ja žmonės. Velionė mylėjo 
su žmonėmis dalyvauti ir se
niau dalyvaudavo. Pastarai
siais apie trylika metų ji tos 
laimės nebeturėjo. Dėl nebe
galė jįmo nueiti į draugijų su
sirinkimus, į visuomeniškas 
pramogas jinai kentė ne ma
žiau, kaip dėl savo skausmų. 
Ne kartą dėl to apsiverkdavo.

Širdies ataka, prisidėjusios 
kitos komplikacijos per kelio- 
liką metų jai nebeleido gyven
ti taip, kaip būtų norėjusi gy
venti. Protarpiais gulėdavo 
lovoje. Kitais laikotarpiais 
kiek sustiprėdavo, šiaip taip 
nueidavo kai ko parsinešti iš 
krautuvės, pasigamindavo val- 
gį. Bet toliau nuo namų nuei
ti ar nuvažiuoti nebeturėjo 
spėkų ir drąsos. Paskiausį 

'apie pusmetį laiko sunkiai 
sirgo, buvo dalinai suparaly
žiuota, praradusi kalbą. Bai
siai daug prisikentė. Kelias 
savaites išbuvo ligoninėje, 
paskiau namie, draugių ir. 

.vyro priežiūroje. Pirm mir
ties per savaitę vėl buvo ligo
ninėje.

Liko liūdesyje vyras Petras 
ir sūnus Jonas, praėjusiojo 
karo veteranas. Sūnus jau ve
dęs, gyvena New Yorke.

Šeimai reiškiame užuojautą.
i • . • - - ■? LR.

Pastaruoju laiku mažai kas 
buvo pranešta spaudoje apie 
paminklo komiteto veiklą. Po 
to, kaip New Yorko miesto 
Parkų Komisionieriufc pasiūlė 
padėti tik bronzinę lentą ant 
Lituanika Aikštės grindinio, 
manyta, jog tuom viskas pasi
baigs. Bet komitetas ėmėsi 
naujų priemonių tą pasiūlymą 
atmesti. Tuo klausimu tapo 
pagamintos rezoliucijos, pra
šant tinkamesnio paminklo iš
vaizdos. Jas užgyrė apie dvi
dešimt Brooklyn© draugijų 
savo komitetų parašais. A- 
part to, sudarytas komitetas iš 
dešimts asmenų pasimatyti su 
Parkų Department©.

Kuomet šis organizavimo 
būdas tapo pateiktas Parkų 
pareigūnui p. Robert Moses, 
jis prisiuntė palankesnį' laišką, 
kuriame sako, gal ir butų gali-*

Artistas Reinhardt 
Išvyko mokytojauti
Artistas Ad Reinhardt išvy

ko į Laramie, Wyoming, mo
kyti University of Wyoming 
vasariniuose dailės kursuose. 
Tačiau jo kūrinių paroda 
Betty Parsons Galerijoje, 15 
E. 57th St., New Yorke, tebe
vykdoma ir jam nesant na
mie. Baigsis šio mėnesio 23- 
čią. Artistas sugrįš liepos 15- 
tą.

Reinhardt, sūnus plačiai ži
nomųjų ridgewoodiečių dar
buotojų Frank ir Olgos Rein.- 
hardt’ų, nuolatos ’moko vieno
je žymioje kolegijoje. O atos
togų metu kviečiamas.! kitus 
miestus \^idovauti dailės kur
sams. Pernai vasariniams kur
sams vadovavo Kalifornijos 
Universitete.

★
Frank Reinhardt’o sveikata 

pagerėjusi. Jisai su žmona 
jau dalyvavo Piliečių’ Klubo 
išvykoje busais į Lindeną pra
ėjusį sekmadienį. Jie didžiai 
dėkingi visiems atlankiusiems 
jį laike jo nesveikatos. D-e.

ma padėti pritaikintą pamink
lą, ant tos aikštės, arba žemą 
paminklą su vėliavos stiebu 
(flagpole) ii- sutiko priimti 
komitetą tuo reikalu tartis. 
Komitetas vyks į Parkų De
partment© raštinę birželio 
men. pabaigoje, čia ir buvo il
ga pertrauka komiteto veik
los.

Malonu pranešti, kad šiame 
reikale pagelbsti vietos veikė
jai, kaip tai, prelatas Jonas 
Balkunąs, Maspetho lietuvių 
klebonas, kuris lankėsi komi
teto posėdžiuose ir sutiko de
leguoti į miesto Parkų Įstaigą 
bendrai su komitetu, į kurį 
taipgi yra apsiėmę šie asme
nys: Juozas Tysliava, Juozas 
Cinkus, adv. John W. Anseli 
ir A. Linkus, Jr.

Nuo paminklo komiteto iš
rinkti: Jonas Šaltis, Bronė 
Spudienė, P. Kyrius, A. Gil
man ir adv. Steponas Brie
dis, Jr.

Dariaus Girėno sukakties 
skridimo minėjimas ruošia
mas liepos 20 d. Amer. Lietu
vių Piliečių" Klubo salęje, 
Brooklyne. Pradžia 7:30 vai. 
vak. Bus- gerų kalbėtojų ir 
muzikalė programa, kurią pil
dys vietos lietuvių mėgiami gi
taristai ir solistai: Jurgis Ve- 
degys ir Victoras A. Bekeris.

J. š.

CIO chemikalų unija už Mc- 
Carran įstatymo atšaukimą

CIO United Gas, Coke and 
Chemical Workers of Ameri
can unija, atstovaujanti 68,- 
000, rėikąlauja Kongreso at
šaukti fašistinį McCarrano 
Įstatymą, kuriuo pasiremiant 
dabar bandoma suregistruoti 
komunistai ir kiti pažangūs 
žmonės.

Minimas įstatymas, sako 
unija, yra laužymas Jungtinių 
Valstijų Konstitucijos ir Tei
sių Biliaus. Čia neturi būt vie
tos hitlerinėms “minties kont
rolės” idėjoms.

METINIS PIKNIKAS
Rengiamas 

>ŠV. JURGIO DRAUGIJOS

Šeštadienį, Birželio 23, 1951 
DEXTER PARK

74-11 Jamaica Avenue, Woodhaven, N. Y. 
Šokiams gros

J. PAVIDIS IR JO ORKESTRAS
Pradžia 2' vaL popiet ' BILIETAS 75 CENTAI

Kelrodis: Iš Williamsburgo važiuoti Broadway Jamaica trauki
niu ir išlipti Elderts Lane stoty. Automobiliais važiuokit^ Bush
wick Avenue ir Jamaica Avenue ir čia sukite į kairę. Pavažia
vę Jamaica Avenue, privažiuosite Dexter Parką.

SILVER BELL BAKING CO.
(Taip dabar vadinasi Varpo kepykla)

36-40 Stagg St. Brooklyn, N. Y.
Telefonas STagg- 2-5938 

ANTANAS BALČIŪNAS, savininkas

* Tik kepėjai težino 
sekretą Varpo pro
duktų gerumo.

Kepa visokių rūšių duoną, ypač 
specialistai europiškos ruginės duo
nos, kurios jie kepa keliolikos rūšių.
Vedybom ir parėm keksų ekspertai

Taipgi kepa ir parduoda krautu
vėms ir pristato į namus ne tik vi
sokią duoną, bet ir Tortus, Keksus, 
Piragus ir Piragaičius.

SUFFOLK COUNTY FARMERS MARKET
Silver Bell Baking Co., šeštadieniais čia 
turi .savo produktų skyrių, todėl Long Is
lando lietuviai pasinaudokite tais ver
tingais produktais. Vieta — Middle 
Island, L. L, arti 25 kelio.

Tel. Yaphank 3218 ar 3202.

Varpo kepykla greitu laiku atidarys savo skyrių 
Hicksville, L. I. Penktadieniais ir antradieniais bus 
HICKSVILLE FARMERS MARKETE. Norintieji 
užsisakyti Varpo kepyklos duonos ar pyragų, pašau
kite aukščiau paduotu telefonu arba parašykite: 
Silver Bell Baking Co., Box 44, Middle Island, L. I.

Matthew A.
BUYUS

(BUYAU8KAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette St.
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

EGZ A MINIJOJ AM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOMI! 
AKINTUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

Cor. Hewes St.
Brooklyn, N. Y.

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

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G., 

EDWIN LANE, Ph. G.
Tel. EV. 7-6288

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Streep 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais nedaryta

TONY’S A
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas
306 UNION AVENUE

Gerai Patyrę Barberial

Petras Kapiskas
PALAIKO J'

BAR & GRILL \
DEGTINĖS, VYNAI 

IR ALUS
32 TEN EYCK STREET

Brooklyn, N. Y.
Telefonas: Evergreen 4-8174

REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi vietą pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

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

Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

Telefonas

4 pusi.—Laisvė ( Liberty)-Ketvirtad., Birželio-June 21, 1951




