
Netikėti stebuklai.
Gyvenk ir darbuokis.
Duosnieji brūklyniečiai.

Rašo A. BIMBA

, Ciniškai ir atvirai Jungti
nių Valstybių Aukštoji Komi
sija Vakarinėje Vokietijoje 
praneša, kad ji paskyrė vokie
čių spaudos palaikymui 15,- 
000,000 markių (apie $3,570,- 
000). Paramos gaus tik tie 
laikraščiai, kurie už Ameriką 
kalbės ir Amerikos reikalus 
gins.

Paprastai, laikraščių papir
kimas būdavo skaitomas labai 
negražiu dalyku. Kuris už pi
nigus parduoda savo protą ir 
sielą, tas būdavo vadinamas 
parsidavėliu.

Bet, matyt, laikai pasikei-
- te. Dolerio galybė nugalėjo 

viską. Parsidavimas jau lai
komas garbingu užsiėmimu.

Pūdamas kapitalizmas pū
do Ar žmones.

a y *
Atsimenate Lietuvos “rūte- 

lių darželį?” Atsimenate liau
diškas daineles apie darželį 
ir mergelę?

Bet niekuomet visoje Lie
tuvoje, kiek man teko jau
nam būnant jos matyti, ne
mačiau tokio gražaus ir gau- 

, saus gėlėmis darželio, kokį 
mes brūklyniečiai turime prie 
Kultūrinio Centro. Stebisi vi
sa apylinkė. Praeidami žmo
nės gatve sustoja ir žavisi ne
paprastu lietuvišku darželiu!

O tai vis pasidarbavimas 
vieno tikrai tam reikalui atsi
davusi o ir nusimanančio Ste
pono Večkio.

i Visi iš visos apylinkės lietu
viai kviečiami pasidžiaugti 
šiuomi “rūtelių darželiu.”

v ★
šiauriečiai sako, kad ameri

konų lėktuvas tikrai lekiojo 
ant'Kaesongo ir šaudė į žmo-* 
nes/ Rodo vietą, kur puoli
mas buvo padaryta. Rodo šo
vinių liekanas.

Bet mūsų generolas Ridg
way griežtai paneigia. Jis 
sako, jog tai yra gryniausias 
prasimanymas, visas dalykas 

x iš piršto išlaužtas.
Tikri stebuklai. Juk, atro

do, taip lengva būtų ant vie
tos patikrinti, būta ten lėktu- 

, v vo ar nebūta. Toks dalykas 
juk nepaslepiamas.

Tuo tarpui paliaubų konfe
rencija nė iš vietos nebesi judi
na. Ji nutraukta. Karas tebei
na ir jaunų žmonių kraujas 
tebesilieja.

Mūsų lėktuvai pirmu sykiu 
nulėkė ir išbombavo Korėjos 
uostą tik už 17 mylių nuo 
Tarybų Sąjungos teritorijos. 
Didėja karo prasiplėtimo 
pavojus.

/iProtingi /žmonės sako: 
"Gvlenk ir mokykis.” Bet 
mums, pažangiems žmonėms, 
labai reikalingas dar ir tokis 
obalsis: “Gyvenk ir darbuo
kis.” Rūpinkis savo organiza
cijomis, savo spauda, darbo 
žmonių reikalais. Nebūk pas
kutinis, nebūk atsilikėlis.

Būk toks geras ir nelauk 
penkių paraginimų prenume
ratai atsinaujinti. Nelauk, 
kad kas nors atvažiuotų kele
tą mylių pas tave organizaci- 

I jos duokles išrinkti. Nenorėk, 
kad kas nors be kepurės pri
eitų ir paprašytų dolerio spau- 

. ’ dos palaikymui ar civilinių 
. teisių apgynimui.

Aš neklydau, kai sakiau, 
kad brūklyniečiai gražiai pa- 

. rems dienraščio Vilnies finan
sinio sustiprinimo vajų. Puiki 
proga pasitaikė, kai Vincas 

’ ĄndrjįJis pasimaišė ir paaiš- 
kflho čikagiškio dienraščio 
surisią padėtį. Jau turime 

Į tar& reikalui Brooklyne surin
kę virš poros šimtų dolerių.

O dar, tik maža dalelė 
draugų atliko savo pareigą. 
Kiti dar neturėjo progos.
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FBI agentai areštavo 7 
Hawaii unijų veikėjus, 
laikraštininkus, švietėjus
Į matoma kompanijų suokalbis su 
valdžia prieš darbo unijas

Honolulu, Hawaii.—Slap
tosios policijos FBI agentai 
rugp. 28 d. suėmė septynis 
žmones kaip įtariamus ko
munistus, kurie “suokalbia- 
vę skelbti, kad reikėsią nu
verst Amerikos valdžią per 
jėgą bei prievartą.” Areš
tavo sekančius asmenis pa
gal Smitho įstatymą prieš 
neištikimuosius:

Jack Wayne Hall, srities 
direktorių International 
Laivakrovių Unijos;

Charles K. Fujimoto, Ha
waii Komunistų Pa r t i j o s 
pirmininką, ir jo žmoną Ei- 
leeną.

Koji Ariyoshi, redaktorių 
progresyvio laikraščio Ha
waii Record;

Dwight J. Freeman, sta
tybos darbininką;

Jack D. Kimoto, Hawaii 
Recordo. išsiuntinėjimo dar
bininką;

Dr. John E. Reinecke, 
mokytoją.

Jungtinių Valstijų komi- 
sionierius Harry L. Steiner 
reikalavo po $75,000 užsta
to už kiekvieną suimtąjį. 
Bet federalis teisėjas Del
bert E. Metz numušė už
status viso iki $5,000 kiek
vienam.

San Francisco. — Inter
national Laivakrovių Unija 
išleido pareiškimą, kuris sa
ko :

Lenkija perka laivus 
prekybai su Kinija

Stockholm, Švedija. — 
Pranešama, kad Lenkija 
pirko 7 prekinius laivus iš 
Danijos, 5 iš Norvegijos ir 
1 iš Švedijos.

Tie laivai būsią naudoja
mi kroviniams gabenti iš 
rytinės Europos į Kinijos 
Liaudies Respubliką.

Anglija 50 proc. padidino 
ginklu gamybą

London. — Anglijos val
džia giriasi, jog nuo Korė
jos karo pradžios pasmar
kino ginklų gamybą 50 pro
centų, o kai kurių ginklų 
dabar pasidaro net 100 pro
centų daugiau, negu 1950 
metų vasarą.

Anglijos “socialistų” val
džia yra paskyrus 12 bilijo
nų dolerių ginklavimuisi 
smarkinti per trejus metus.

Tokio. — Pranešama, kad 
Pekinge tapo sušaudyta 231 
asmuo kaip karinių priešų 
agentai.

Beje, šį sekmadienį Linde- 
ne įvyks LLD Antrosios Aps
krities šaunus piknikas. Verta 
jį paremti skaitlingu atsilan
kymu.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 
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VARIO DARBININKAI
TĘSIA STREIKĄ

Septyni Hawaii darbinin
kų vadai areštuoti pagal 
cukraus, vaisių ir laivų 
kompanijų suokalbį su val
džia. Tais areštais norima 
pakenkti ypač cukrinių dar
bininkų unijai, reikalaujan
čiai naujos sutarties su 
kompanija dėl uždarbio pa
kėlimo ir kitų sąlygų page
rinimo.

Tai viso jau 64 asmenys 
areštuoti per pastaruosius 
ablavus prieš komunistus 
pagal Smitho įstatymą.

Nauji atominiu 
ginklų bandymai

Washington. — Neužilgo 
bus daromi nauji atominių 
ginklų išbandymai arti Las 
Vegas, Nevados valstijoje. 
Spėjama, kad bus išmėgin
ta ir atominiai patrankų 
šoviniai.

Atominės Jėgos Komisija 
leis parinktiniam laikrašti
ninkam tuos bandymus ste
bėti.

Pakelta alga Goodyear 
gumų darbininkams

Cleveland, Ohio. — Good
year Tire and Rubber (gu
mų) kompanija susitarė su 
CIO unija, kad bus pakelta 
alga darbininkams po 13 
centų per valandą.

Algos pakėlimą gaus 26,- 
000 darbininkų, dirbančių 
dešimtyje Goodyear fabri
kų Akrone, Ohio;’ New 
Bedforde, Mass.; Jacksone, 
Mich., Los Angelėj ir kt.

Goodrich, Firestone ir 
United States Rubber kom
panijos jau pirmiau pridėjo 
darbininkams po 13 centų 
valandinės algos.

Japonijos valdžia uždarė 
1,756 laikraščius

/
Tokio. — Japonų valdžia 

antradienį uždarė dar 20 
laikraščių todėl, kad jie 
kritikavo amerikinę taikos 
sutartį su Japonija.

Per paskutinius 14 mė
nesių Japonijoje . uždaryta 
viso jau 1,756 komunistiniai 
ir unijiniai laikraščiai, ku
rie rašė prieš Amerikos po
litiką.

KARINIU MEDŽIAGŲ 
SUPIRKINĖJIMAS

Washington.—Prez. Tru- 
manas paskyrė naują komi
siją, kuriai įsakyta -veikliai 
supirkinėt metalus ir kitas 
karines medžiagas namie, ir 
užsieny j.

ORAS. — šilta, tvanku ir 
gal bus lietaus.

Washington. — 60,000 va
rio, švino ir cinko darbi
ninkų tęsia streiką, nepai
sant ' valdžios pašaukimo 
grįžti darban.

International Metalu Ka
syklų ir Fabrikų Unijos va
dai, tačiau, priėmė valdžios 
pakvietimą atvykti į Wash- 
ingtoną ir derėtis su valdi
ne algų nustatymo komi
sija.

• Valdinis tarpininkas Cy
rus Ching siūlė pakelti tiem 
darbininkam algą 16 centų

VETERANAI DEMONSTRAVO 
Lt. TAIKA KORĖJOJE

Chicago. — Keli tūkstan
čiai Antrojo pasaulinio ka
ro veteranų maršavo gatvė
mis, reikalaudami užbaigti 
derybomis Korėjos karą ir 
ragindami suruošti santai
kos konferenciją tarp Pen
kių Didžiųjų — Jungtinių 
Valstijų, Sovietų Sąjungos, 
Anglijos, Kinijos ir Franci- 
jos.

Maršuodami veteranai da
lino atvirutes dėl taikos, 
adresuotas prezidentui Tru- 
manui; taipgi skleidė lape

įvairios Žinios
Rangoon, Burma. — Bur

iuos valdžia atmetė planą 
taikos sutarčiai su Japoni
ja. Burma ypač priešinga 
tam plano punktui, kuris 
paliuosuoja Japoniją nuo 
atpildų mokėjimo nukentė- 
jusiems per japonų karą 
kraštams.

Maskva.— Sovietų komu
nistų laikraštis Pravda ra
šo, jog Amerika yra pada
rius slaptą sutartį su Japo
nija,' kad bus sudaryta 450 
tūkstančių japonų armija, 
kuri talkautų Amerikai ka
re prieš Sovietų Sąjungą.

(Washington. — Ameri
kos valstybės departmentas 
užginčijo tą Pravdos prane
šimą kaip “pasakišką.”)

Washington.—Prez. Tru-

Streiklaužiai ir policija Išrinktas steigiamasis
sužalojo keturias moteris Porto Riko seimas

Hanover, N. Mex.—Tęsia
si streikas prieš N. J. Zinc 
kasyklas. Jas skaitlingai pi- 
kietudja ne tik streikieriai, 
bet ir jų moterys ir duk
terys.

Šerifas su 16 savo padė
jėjų 'ketvirtadienį bombar
davo pikietuotojas ašarinė
mis bombomis. Skebai šau
dė, važiuodami visu smar
kumu dviem automobiliais 
tiesiog į moteris ir vaikus.

Pavojingai tapo sužeistos 
keturios moterys, tarp jų ir 
14-kos metų mergaitė. Su
žeista ir daug kitų.

per valandą ir įvesti jiem 
pensijų fondą, kurin kom
panijos mokėtų po puspenk
to cento nuo kiekvienos dar
bo valandos .

Unijos vadovybė sutiko 
su pasiūlymu, bet kompani
jos atmetė jį.

Vario ir kitų negeležinių 
metalų darbininkų alga iki 
šiol buvo $1.31 iki $1.62 va
landai.

Streikas sustabdė 95 pro
centus vario darbų. Varis 
gi yra vienas reikalingiau
siu kariniu metalu. V C V 

lius, reikalaujančius vykdy
ti taiką, paliuosuoti įkalin
tus jos šalininkus ir panai
kinti algų užšaldymą.

Po demonstracijos gatvė
se įvyko masinis susirinki
mas Washington Parke, 
kur kalbėjo Sidney L. Or- 
dower, veteranų vadas, se
kretorius Chicagos Komite
to dėl Darbininkų Vieny
bės; Wm. D. Smith, Jung
tinės Elektrininkų Unijos 
apskrities vice-pirmininkas, 
ir kt.

manas, priimdamas naująjį 
Čechoslovakiios ambasado
rių dr. Vladimirą Prochaz- 
ką, reikalavo pa 1 i u o s u o t 
amerikinį laikraštininką 
Wm. Oatisą, kuris įkalintas 
Čechoslovakijoj kaip šni
pas.

Trumanas tik 5 minutes 
šiurkščiai p a s i k a Ibėjo su 
Prochazka . Bet jis nuošir
džiai sveikino naująjį Ar
gentinos ambasadorių Hi- 
politą Paz.

Washington. — Amerika, 
Anglija 'ir Francija tariasi 
sudaryti dar 50 milijonų 
dolerių paskolos Tito val
džiai Jugoslavijoje. Tai bus 
viso jau 179 milijonai do
lerių Titui paramos iš va
karinių kraštų po to, kai jis 
išstojo prieš Sovietų Są
jungą/.

San Juan, Porto Riko. — 
Išrinkta 92 delegatai į stei
giamąjį seimą, buris ga
mins konstituciją Porto Ri
ko salai. Bet Jungtinių 
Valstijų Kongresas ir pre
zidentas galės užgirti ar at
mesti konstituciją.

Amerika perka iš Kinijos, • 
bet nieko jai neparduoda

Washington. — Jungtinės 
Valstijos nuo 1950 m. bir
želio iki šiol pirko iš Ki
nijos tungsteųo ir kitų me
džiagų už $2,100,000, bet 
nieko nepardavė Kinijai.

Metai 41-mieji. Dienraščio 33-tieji

Ridgway atmeta siūlymą 
iš naujo tyrinęti, kas 
bombardavo Kaesongą
Bet sutinka panaujinti derybas, 
kada tik šiauriečiai norės

Tokio. — Generolas Mat
thew Ridgway atmetė šiau
rinių korėjiečiu ir kinų rei
kalavimą, kad amerikonai 
drauge su jais iš naujo ty
rinėtų, kas mėtė oro bom
bas į Kaesongą pereitą sa
vaite.

Gen. Ridgway, vyriausias 
amerikinis koma n d i erius 
Tolimiesiems Rytams, pa
reiškė, jog nebūtų jokios 
naudos iš naujų tyrinėjimų, 
o jeigu šiauriniai korėjie
čiai ir kinai nori panaujinti 
derybas su amerikonais dėl

Žydai prašo slopint 
atkuntančius nacius

Paryžius. — Amerikinių 
ir europinių žydų vadai 
prašė amerikonų komandą 
vakarinėje Vokietijoje, kad 
slopintų naujųjų nacių ju
dėjimą.

Atkutę naciai neseniai iš
sidirbo veikimo planą, ku
rio vienas posmas nukreip
tas stačiai prieš žydus.

Vilnony audėjai 
išgavo algos priedą

Washington.—Valdinė" al
gų nustatymo komisija už- 
gyrė American Vilnonu 
kompanijos sutartį, kuri 
pakelia 9 centais su puse 
valandini uždarbi 60,000 
darbininku, CIO ir Darbo 
Federacijos unijistų, dir
bančių 111-je audyklų-ver- 
pyklu įvairiuose miestuose. 
Jų alga Tki šiol buvo apie 
$1.46 valandai.

Algos pakėlimas bus skai
tomas nuo pereito kovo bei 
vasario mėnesio.

Valdinė komisija neužgy- 
rė pensijų bei apdraudų, 
dėl burių kompanija buvo 
susitarus su unijomis.

GENERAL ELECTRIC 
ŽADA PAKELT ALGAS

New York. — General 
Electric kompanija siūlė 
pakelti savo darbininkams 
algas pustrečio procento ir 
paskui pridėti tiek, kiek pa
brangs gyvenimo reikme
nys.

Kompanija samdo 207,000 
darbininkų įvairiuose mies
tuose.

TRUMAN KALBĖS TAI
KOS KONFERENCIJOJ

Washington.—Prez. Trif- 
manas keliaus į San Fran
cisco ir kalbės antradienį, 
atidarant ten konferenciją 
dėl taikos sutarties su Ja
ponija.

Madrid, Ispanija. — Fa
šistų valdžia paleido iš ka
lėjimo 400 vadinamų pasi
taisiusių politinių kalinių.
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pertaikos, tai amerikonai 
sutiks grįžti į derybas.

Šiauriniai korėjiečiai per
traukė derybas rugpjūčio 
23 d., protestuodami, kad 
amerikonai lakūnai ar jų 
talkininkai bombardavo nu* 
ginkluotą derybinį miestą 
Kaesongą. Šiauriečiai įtarė, 
kad buvo bandoma oro bom
bomis nužudyt jų delega
tus.

Amerikonai kartotinai at
metė ši kaltinima, vadinda- 
'mi jį monu. O generolo 
Ridgway raštinė rugp. 28 
d. pasakojo, kad pačių šiau
rinių korėjiečių ar kinų 
lėktuvas bombardavęs Kae
songą.

KARO VEIKSMAI
Šiauriniai korėjiečiai ir 

kinai padarė šešias smar
kias atakas prieš ameriko
nus rytiniame ir vidurinia
me frontuose. Amerikonai 
atmušė dauguma atakų.

Mūšiuose į šiaurę nuo 
Yanggu, rytiniame fronte, 
vienur buvo priversti pasi
traukt atgal šiauriečiai, o 
kitur pasitraukė ameriko
nai.

Vakariniame fronte šiau
riniai korėjiečiai pastūmė 
atgal amerikonus ties Jon- 
čonu.

Vėl susikirto rakietiniai 
amerikonų lėktuvai su šiau
rinių korėjiečių rakietiniais 
lėktuvais arti Mandžūrijos 
sienos. Nepadarė vieni ki
tiems jokių nuostolių.

- * —

Amerikonai tyrinėja 
karines italą jėgas

Roma.— Amerikos ir An
glijos generolai tyrinėja, 
kiek Italija galėtų prisidėti 
prie karo prieš Sovietų Są
jungą. Tariasi su Italijos 
generolais ir ministrais.

Eden sako, Anglijai reikia 
prekybos su Sovietais

New York. — Atsilankęs 
Anthony Eden, buvęs An-’ 
glijos užsienio reikalų mi
nistras, teisinosi Amerikai, 
kad anglam būtinai reikia 
grūdų ir medžių iš Sovietų 
Sąjungos; todėl anglai turi 
mainais pardavinėti Sovie
tams tūlas mašinas ir kitus 
dirbinius.

Tačiaus Edenas, pirmas 
po Churchillo anglų konser- 
vatų (atžagareivių) vadas, 
užtikrino, kad Anglija ne
pereis Sovietams jokių ka
ro įrankių.

BURMOS SUKILĖLIAI 
SUARDĘ 517 TILTŲ

Rangoon, Burma. — Su
kilėliai per paskutinius 12 
mėnesių suardė 386 vieške
lių tiltus ir 131 gelžkelinį 
tiltą, kaip skelbia Burmos 
valdžia.
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AR IR VĖL PREZIDENTAS LAUŽYS 
STREIKĄ?

ŠIUOS ŽODŽIUS RAŠANT. prasidėjo beveik šimto 
tųkstančių organizuotų darbininkų streikas žalvario 
pramonėje. Prezidentas Trumanas jau pagrūmojo 
streikieriams įsakymu grįžti į darbą ir savo reikalą 
pavesti Wage Stabilization Boardui.

Už streiką visa atsakomybė krinta ant samdytojų pe
čių Organizuoti darbininkai parodė nepaprastos kan
trybės. Jie delsė ir laukė. Kaip ir paprastai kad būna, 
streikas beliko Vienintelė priemonė savo reikalus ap
ginti. Todėl ir išeita streikam

Jau seniai darbininkai reikalavo algų pakėlimo. Kai 
daugelio pramonių darbininkai jau seniai gavo algų pa
kėlimą, žalvario pramonės darbininkai įlegavo nieko. Jų 
reikalas buvo pavestas to paties prezidento Trumano pa
skirtai Federal Mediation Service komisijai, kurios pir
mininku yra Cyrus S. Ching. Per ištisas savaites ta 
komisija svarstė darbininkų reikalavimus. Pagaliau iš
nešė nuosprendį. I

Skaitau - Mastau...•*
Rašomoji mašina už $25.00

Liepos mėnesio numeryje 
•laikraščio The A m e r i c a n 
Freeman (tai paskutinis 
Haldeman - Juliuso išleistas 
to laikraščio numeris) re
daktorius rašo neseniai ga
vęs iš Paryžiaus tūlą leidi
nį, kuriame rašoma, jog 
Tarybų Sąjungos gamyklos 
desėtkais tūkstančių gami
na rašomąsias mašinėles 
eksportui į kitas šalis. Tos 
mašinos esančios mažosios 
rūšies (portable), sverian
čios biskį daugiau dešim
ties svarų, labai tylios ir tu
rinčios visus naujausius pa
tobulinimus, kaip pačios 
naujausios Amerikoj gami
namosios tos rūšies maši
nos.- Jos daromos iš geriau
sių ir patvariausių medžia
gų ir gaunamos su įvairiau
sioms kalboms pritaikyto
mis raidėmis.

Amerikoje gaminamosios 
tos rūšies mašinėlės dabar 
kainuoja apie po šimtą do
lerių. Tarybų Sąjunga gi 
tas mašinas gamina tokia 
kaina, kad bile kur užsie
niuose jos gali būt pardavi-l 
liejamos po $25.00.

lai tik vienas pavyzdis, pavergimo. Amerikoje tarpe 
kaip skiriasi vad i n a m o j i liuosuotojų priskaitomi ir pre- 
“laisvoji” gamyba (atvirai1 zidentai Jurgis Washingtonas, 
sakant, neribotas pirkėjų : Jeffersonas, Abraham Lincol- 
apiplėšimas) nuo planingai (nas, F. D. Rooseveltas, ir yra 
tvarkomos, visuomenės rei
kalų ( aprūpinimu paremtos 
gamybos.

ypač katalikų bažnyčia ne
buvo stipriausias visokios 
tironvbės ramstis? Kas gi 
taip išnaudojo, engė, skriau
dė ir tamsino Azijos ir Af
rikos žmones, jeigu ne bal
tieji krikščioniški imperia
listai iš Anglijos, Holandi- 
jos, Francūzijos, Belgijos,

PRAIRO TEISINGAI
UŽBAIGe klaidingai

Kunigas 
mokina* p
žinti bei suprasti 
mą ir fanatikus. Su jo ap- 
sklembimais beveik pilnuti
nai galima sutikti. Jo iš
vedžiojimai gana teisingi. 
Pavyzdžiui, straipsnyje 
“Fanatizmas ir krikščiony
bė” jis rimtai posmuoja:

Fanatizmas yra uolumas, 
nežinantis saiko ir ribų. Fana
tikas yra paprastai vienu ku
riuo nors atžvilgiu kraštuti
nis žmogus. Jam trūksta, vi
sų pirma, tos dorybės, kuri 
yra visų dorybių motina — iš
minties. Fanatikas nesuvokia 
kas kam priklauso ir tokiu 
būdu jis nusikalsta, teisingu
mui. Fanatiškas, pvz., turtų 
medžiotojas niekad nesupras 
teisingumo reikalavimų. Jis 
yra apakęs. Nusikalsdamas 
teisingumui žmogus tuo pačiu 
nusikalsta ir žmoniškumui. 
Tat fanatizmas yra nesuderi
namas nei.su išmintimi, nei 
su teisingumu, nei su žmoniš
kumu.

Fanatizmas gali pasireikšti 
įvairių įvairiausiose gyvenimo 
srityse. Yra įvairių fanatikų.

net 
ideologijos srityje. Apie ideo
loginį fanatizmą kalbame ta
da, kai tos ar kitos ideologi
jos eilinis ar vadovaujantis 
atstovas, siekdamas savo ideo
logijos įgyvendinimo ir plati
nimo, nusikalsta išminčiai, 
teisingumui ir žmoniškumui. 
Tokių dalykų gyvenime pasi
taiko. Nesiskaitoma su prie
monėmis. savo tikslams pa
siekti naudojama klasta, veid
mainiavimas. Toks žmogus 
kartais, jei galėtų, panaudotų 
visas policijos ir prievartos 
priemones, kad kitus “laimė
tų” savo ideologijai. Jis netu
ri paprastai ir pagarbos žmo
gui. Jjs pasisavina sau kitų 
teisėjo role. Jis nedaro skir
tumo tarp klaidos ir žmogaus. 
Smerkdamas klaida jis smer
kia kartu ir žmogų, o labai 
dažnai labiau žmogų negu 
klaidą. Netolerantišką jo lai
kysena plaukia ne tiek iš gi- 

l lauš savo atstovaujamų tiesų 
pažinimo, iš įsitikinimo, kiek 
iš aklo gynimo viso to, ką jis 
skelbia, ką jis sako, 
mano. Nenuostabu tat, kad ir 
ideologiniai fanatikai yra savo 
rūšies diktatoriai.

Kas čia pasa'kyta apie ideo
loginį, pasakytina ir apie tau
tinį, religinį, partinį ir kitokį 
fanatizmą. Tai vis uolumas, 
kuris nusikalsta išminčiai, tei
singumui ir žmoniškumui.

Bet visą savo mokslą ir 
išmintį kunigas Mažutis pa
laidoja straipsnio pabaigo
je. Jis tvirtina, kad “krikš- 
čionybė savo esme yra iš
minties, tėisingumo ir žmo
niškumo religija. šventu
mui pavaizduoti nereikia 
turtų ,nereikia mokslo, ži-’ 
nių gausumo, bet būtina iš
mintis... Krikščionybė at
nešė taip pat pasauliui ne
paprastą žmogaus įvertini
mą, didelę pagarbą žmo
gui ... Bet koks fanatizmo 
pasireiškimas nesiderina su 
krikščionybės dvasia...” 
(Draugas, rugp. 25 d.)

Šiuose kunigo išvedžioji
muose tiesos nė su žiburiu 
nesurastum. Niekur kitur 
nesurasi tiek fanatikų ir 
fanatizmo, kaip katalikų 
bažnyčioje. Niekur kitur 
nėra taip aukštai laikomas 
ir keliamas turto šventu
mas, kaip, pavyzdžiui, ka
talikų’ bažnyčioj davsipinki- 
joje. Juk ir pats popiežius 
paskendęs nesuskaitomuose 
milijonuose dolerių. Kardi
nolai ir vyskupai yra mul- 
ti-milijonieriai.

O kaip su .pagarba žmo
gui? Argi krikščionybė ne
palaikė vergijos visose jos 
formose?

Sunku tikėti, " kad kun. 
Mažutis nežinotu šių 
mažiems vaikams puikiai 
žinomu istoriniu faktu. Tai 
kokiems galams jis per akis 
mulkina tuos nelaimingus 
Draugo skaitytojus 
krikščionybę?

net

Tarpe paskiausiųjų Smith akto aukų yra trys darbi
ninkų vadai komunistai iš vakarines Pennsylvanijos. 
Iš kairės: James H. Dolsen, Andrew Onda, Benjamin 
Lowell Careathers.

Kam duoti kreditą, o kam ne

Komisija patvarkė, kad darbininkai Fanatizmas yra galimas

landą daugiau algos.
Organizuoti darbininkai tuojau komisijos nuosprendį 

priėmė, atsisakydami savo didesnio reikalavimo. Bet 
žalvario pramonės trustas, vadinamas Kennecott Cop
per Company, atmetė valdžios komisijos patvarkymą.

Kas gi beliko darbininkams daryti, kaip tik eiti į 
streiką? Jie' taip ir padarė.

Ką dabar daro prezidentas Trumanas? Jis reikalau
ja, kad nieko nelaimėję, senomis sąlygomis ir algomis, 
darbininkai grįžtų į darbą. Jis pats, vadinasi, nusi- 
spiauna ant jo paties komisijos rekomendacijos. Jis 
viską paveda kitai savo komisijai. Tegu ji vėl keletą 
mėnesių reikalą atidėlioja ir vilkina', kaip kad davė jo 
Federal Mediation Service komisija.

Kodėl prezidentas neįsakė žalvario trustui priimti fe
deralinės komisijos patvarkymą? Jeigu tas patvarky
mas Kennecott Copper kompanijai nepatinka, lai ji eina 
į Wage Stabilization Boardą su skundu. Kodėl darbinin
kai stumdomi nuo vienos komisijos prie kitos, o samdy- 

* tojai paliekami ramybėje?
Čia nėra teisybės ne per nago juodymą.

STREIKAS 100 PROC. EFEKTINGAS
ŠIO ŽALVARIO darbininkų streiko priešakyje stovi 

pažangioji International Union of Mine, Mill and Smelt
er Workers unija. Ji kadaise buvo išmesta iš CIO, bet 
CJO biurokratams nepavyko ištraukti iš unijos darbi
ninkus.

Žalvario pramonėje veikia keliolika kitų mažų uni
jų. Kas įdomu ,ir svarbu, kad beveik visos tos unijos, 
net 16-ka jų, sudarė bendrą frontą laimėjimui savo rei
kalavimų. Keturios ar penkios tų unijų priklauso Ame
rikos Darbo Federacijai . Ir jos prisidėjo prie streiko.

Prezidentas Trumanas sako, kad šis streikas gali su
duoti skaudų smūgį'.apsigynimo mobilizacijai. Taip jam 
pasakęs Charles E. Wilson, Defense Mobilization Boardo 
■direktorius. Be vario ypač plieno pramonė negalinti ap
sieiti.

Bet šis argumentas bus tik priemonė nustatymui žmo
nių opinijos prieš streikierius. Jeigu jau taip labai rūpi 
apsigynimo mobilizacija, tai kodėl valdžia neima už 
sprando žalvario trusto?

Organizuotų darbininkų vadai sako prezidentui: Pa
imk pramonę į valdžios rankas ir pravesk gyveniman 
tos pačios valdžios komisijos potvarkį.

Sunku pasakyti, ką prezidentas darys, jeigu darbo 
unijos atsisakys klausyti jo įsako grįžti į darbą, 
panaudos Jėgą streiko laužymui?

Visko' galima tikėtis.

PASIRAŠYMO IŠVAKARĖSE
KOMERCINE 'SPAUDA pilna spekuliacijų, kas

ką jis

Ar

atsi
tiks San Francisco konferencijoje, kai rugsėjo 4 dieną 
bus pašaukti 50 kraštų atstovai pasirašyti John Foster 
Dulles parašytą taikos sutartį su Japonija. Indijos pa- 

• sisakymas prieš sutartį buvo savo rūšies i konferenciją 
numesta bomba. Pagaliau jau pribuvo Tarybų Sąjun
gos atstovas Gromyko ir pareiškė, kad jis atsivežė pilną 
kišenę visokių pasiūlymų dėl tos sutarties. Indonezija 
sako, kad ir jai sutartis nepatinka. Phi lipinai taip pat 

, skundžiasi, kad taikos sutarties projekte jų reikalai 
yra pamiršti.

Vienas po kitam mūsų senatoriai sako, kad jeigu San 
Francisco konferencijoje ir visi kraštai tą projektą be. 

► diskusijų ir ginčų pasirašytų, tai dar tas nereikštų, jog 
sutartis jau tapo sutartimi. Dar ją turės užgirti Jung
tinių Valstybių Senatas. 0 tai, girdi, paims nemažai lai
ko, gal net keletą mępesių. Ne viskas sutartyje sena
toriams patinka.

KLERIKALAI IMASI
SU SMETONININKAIS

Pranciškonu Darbininkas 
imk nągan smetoninius di
plomatus, ypač “diplomati
jos šefą” S. Lozoraitį, patį 
aršiausi smetoninį šulą. Ne
galima, girdi, slėpti praei
ties. Darbininkas rašo:

“Galima apie tai patylėti, 
bet naivu būtų manyti, kad- 
tyla ir kitus padarys nebylius 
bei kurčius. Kam yra reika
linga, mūsų praeitį yra gerai 
išstudijavę ir orientuojasi ne 
prasčiau už mus pačius. Jie 
gerai žino, kas pas mus buvo 
nedemokratiško ir ateičiai ne
priimtino. Rodytis, ka‘d mes 
patys to nežinome, reikštų 
kvailinti save kitų akyse.”

Darbininkas primeta sme- 
tonininkams siekimą “iš
laisvintą Lietuvą” vėl pa
versti smetoniniu “rojumi.” 
Tiesa, joje nebebus diktato
riaus Smetonos, bet jo vie
tą labai gražiai galės užim
ti diktatorius S. Lozoraitis. 
Štai kodėl smetonin i n k a i 
taip labai biją dabar kalbė
ti apie praeitį. Svietas ga
li pažinti tą “rojų”’ ir prie 
jo nebedasileisti.

Kitoje vietoje Darbinin- 
Į kas deda ilgą' s t r a i p s n į 
prieš, Lozoraitį ir jo išstaty
tas sąlygas. Jos esą įdėtos į 
sąlygas, kuriomis “diploma
tijos šefas” sutiktų bendra
darbiauti su prelato Krupa
vičiaus VLIKu.

Lozoraitis reikalaująs, 
kad:

a) Lietuvos konstitucija te
gali būti pakeista, atstačius 
Lietuvos Valstybės nepriklau
somybę.

b) Lietuvos diplomatinė 
tarnyba ir Lietuvos diplomati
jos šefas nėra subordinuoti 
jokiam veiksniui. Santykiai 
bei susisiekimas su svetimomis 
vyriausybėmis tėra diplomati
nės tarnybos ir clipl. šefo 
kompetencijoje. Vykdomosios 
Tarybos užsienio tarnyba pa
naikinama. Kitos vykdomosios 
tarybos tarnybos pavadina
mos skyriais.

c) Diplomatinė tarnyba ir 
diplomatijos šefas, vykdyda
mi savo uždavinius, ir VLIK- 
as, užsiimdamas tarptautinio 
pobūdžio. klausimais, glau
džiai bendradarbiauja tarpu
savyje ir su kitomis organiza
cijomis.

d) VLIKas nėra šeimas ir 
neturi jo funkcijų. Vykdomo
ji Taryba nėra vyriausybė ir 
nevykdo jos funkcijų.

e) Kuo plačiausios visuo
menės dalyvavimui tautinėje 
veikloje patikrinti, kasmet 
šaukiama konferencija, kuri 
svarsto tautos reikalus ir or
ganizacinius klausimus užsie
nyje. Konferencijoje dalyvau
ja VLIKo; PLB, L. Raudonojo 
Kryžiaus, Lietuvos Rezistenci
jos Santarvės atstovai, Lietu
vos Nepriklausomybės akto 
signatarai, diplomatijos šefas 
ir diplomatiniai atstovai, o 
taip pat organizacijų atstovai 
ir asmens dėl kurių dalyvavi
mo bus susitarta tarp Vliko ir 
diplomat, šefo.

Šios sąlygos esančios ne-į 
priimtinos . Jomis Lozorai-i

Argi per amžius i tis tik norįs pasigrobti vi-

Mes gyvename tarpe viso
kių tautų ir tautelių, iš kurių 
daug gero išmokstame, atsi
mename.

Istorija rodo, kad lietuviai 
buvo didvyriai. Bet lietuviai 
taip pat buvo ir vergais. Be
veik visiems žinoma, o dauge
lis ir tebeatsimename savo se
nelių pasakojimus apie 
vių baudžiavos laikus., 
viai net apdainuodavo, 
ponai žmones kotąvo j o.

Tas viskas nebuvo amžina. 
Mainėsi laikai, keitėsi san
tvarkos. Aš tik ’ tariu ačiū 
tiems progTesyviams, kuriems 
rūpėjo liaudį liuosuoti nuo

• tarpe

unijoms, 
už 10-19 

nekurie

lietu- 
Lietu- 

kąip

metų 
Roose- 
laiką,

daug kitų žymių amerikonų.
Atsimenamuoju 50 

laikotarpiu, išskyrus* 
velto prezidentystės
visa mūsų šalies politika virs
ta atbulon pusėn. Atrodo, kad 
žmonės kraustosi iš proto, nc-

Kadaise

Apie rašymą spaudai
Daugelis mūsų žmonių ■ 

turi rašomąsias mašinėles galima susikalbėti, 
(taiprai t e r i u s ) ir korės-! 
pondencijas bei straipsne-1 
liūs rašo jau mašinėle. Tai 
labai gerai, nes toks raštas 
aiškesnis ir patogiau jį iš
taisyti bei spaudai prireng
ti. Tačiaus, seniai norisi 
mašinėle rašančiųjų prašy
ti: Nevartokite labai jau 
nudėvėto rašomojo kaspino, 
nes kartais pasitaiko veik 
visai jau neb e į m a t o m o s 
raidės. Toks raštas labai 
apsunkina ir trukdo raidžių 
rinkėjams darbą. Jeigu 
kaspinas dar nėra nudėvė
tas, o tik išdžiūvęs, tai ga
lima jį “atgaivinti,” sudrė
kinant skystu mašininiu 
aliejum. Po to tūlam laikui 
raidės vėl gerai įmatomos. 
Bet, kai kaspinas pasidaro 
jau skylėtas, tai tenka jį ki
tu pakeisti.*

Kitas dalykas, tai niekuo
met nerašykite mašinėle 
eilutes arti vieną prie kitos, 
kaip sakoma, single space. 
Visuomet rašykite palie
kant vienos eilutės tuščią 
tarpą tarp dviejų eilučių. 
Surašymas eilučių arti vie-, 
na kitos labai apsunkina 
rašto ištaisymą ir surinki
mą. Eilučių viena prie ki
tos grūdimu ypatingai pa
sižymi mūsų poetai... Kai 
tik rašo trumpas arba ilgas 
eiles, tai būtinai eilutes vie
ną prie kitos sugrūda. Net 
jeigu taisymo ir visai nebe
reikėtų, tokis ‘ surašymas 
daug kliudo rinkėjams „ir 
yra priežasčia praleidimų.

Bendrai sakant, visokie 
spaudai taikomi rašiniai — 
ar tai ranka, ar mašinėle 
rašomi — privalo turėt 
bent pusės colio tarpus tarp 
vienos ir kitos eilutės.

' žemaitis

są “Lietuvos išlaisvinimo” 
vadovybę. Klerikalai jokiu 
būdu su tud negalį sutikti.

Darbininkas savo pasta
bas baigia:

“Dėl visų šių keistų, ir ne
rimtų St. -Lozoraičio pretenzi
jų tenka pastebėti, kad ta 
“šefiada” jau per toli nuėjo 
ir baigia ' išvirsti tikra “gab- 
riada.” Laikas dalyką galuti
nai išaiškinti ir baigti.”

Pribuvę pas mus daugumas 
surado gimines. Jiems jau 
tenka dirbti su organizuotais 
darbininkais. Dėka 
jie stojo dirbti ne 
centų valandai, bet
jau ir virš $1.50 už valandą. 
Ir baliavoja jie ne taip, kaip 
mes. Susiėję tarpusavyje 
(kaip tie viščiukai slapukai) 
jie traukia brangiausią impor
tuotą vyną ir vokišką alų, 
kurio bonkutės kaina 50 c.

žinoma, ne visi dipukai^to- 
ki, yra ir rimtų vyrų ir mote
rų. Tačiau iš daugelio jų nė
ra visuomenei vilties. Man te
ko tarp jų .pabūti ir patyriau 
daug, nemąlonumų. Jie stato
si save aukštuoliais. Nespėjo 
įžengti į šią šalį jr jau pradė
jo pūstis prieš senus Amerikos 
lietuvius, ir amerikonus. Tarp 
jų randasi net tokių zdraicų, 
kurie net velionį Rooseveltą 
šmeižia. Girdi, jeigu ne 
jie būtų ir dabai* Lietuvoje 
beponavę.

Tūli daro sau ir visiems
pūkams gėdą užpuldinėdami 
senųjų lietuvių pramogas. To- 

i buvo skelbiama artimo meilė, kius anksčiau ar vėliau atmes 
į O dabar tas viskas nuslėpta j ne tiktai senieji lietuviai, bet 
mokyklose ir bažnyčiose, tik ir patys padorieji dipukai, 
dolerių gaudymas madoje. . ★

jis, 
te-

di-

pabėgę-, 
bėgau.

skirtin-

buvo 
akrų, 
vertė

Man tenka susidurti su nau
jokais lietuviai, kaip jie sako
si, “tremtiniais” — 
liais. žinoma, ir aš 
Tačiau jie ir aš taip 
vieni nuo kitų, kaip
gos buvo mūsų bėgimo prie
žastys.

Prieš 40 metų, caro gadynė
je, aš bėgau duonos ieškoti. 
Mūsų žemė, kaip sakė dai
nius, buvo menka, duonos ne
užtenka. O dvarponiai 
užgrobę po tūkstančius 
Apleisti Lietuvą mus 
vargas, nedarbas.

Pribuvę į šią šalį irgi kep
tų karvelių neradome, ale 
tuojau pasikinkėm į darbą. Ne
galėjom klausti, kiek gausim 
mokesties. Nebuvo unijų, tad 
to paklausęs vargiai bebūtum 
sekamą dieną galėjęs sugrįž
ti į darbą. Džiugu buvo bile 
tik dirbdavom.

Dabartinės gadynės lietu
viai bėgo nuo darbo Lietuvos. |

Detroite jau vienu dipuku 
kunigu mažiau. Jis buvo 
smarkus dipukų lyderis/ Bet 
čia\ jis nudegė nagus, turėjo 
nešdintis atgal Vokietijoj

Dipukai kunigai čionai" ne
įvertinami, neigi Lietuva jų 
pasigenda. Kągi jie buvo nu
veikę lietuvių tautai? Nieko. 
Molio motiejų pristatė ir var
dan dievo dūmė žmonėms 
akis turgavodami dangumi ir 
pragaru. Ir dabartiniams jų 
auklėtiniams dipukams yra 
prisakyta kunigams nusilenk
ti. Bet kada nors ir tie apsL 
žiūrės, atsisakys nuolankauti.

Senovėje mūsų protėviai 
lietuviai nesilenkė molio mo- 
tiejams ir gyveno, didvyriais 
buvo, šiuomi aš noriu atiduoti 
kreditą tiems progresyviams, 
kurie dar ir šiandieną nepasi
duoda pas juos landžiojau-, 
tiems proto nuodytojams; ku
rie nepasiduoda, kad juos po
nai pavergtų.

Senas Amerikonas

LAISVES REIKALAI
Dienraštis Laisvė gražios paramos susilaukė Juo 

Detroito, Cleveland© ir eilės kitų miestų demokratinių 
lietuvių. Iš Detroito A. Jakštas prisiuntė $200 pel
no nuo spaudos pikniko. Iš Clevelando J. žebrys 
prisiuntė $100 pelno nuo spaudos pikniko. Tai graži 
parama dienraščiui. Nuo kitų demokratinių lietuvių 
aukų gavome sekamai:

Brooklyn© Lietuvių Grupė..................  $25.00
LLD 7 kp., Springfield, Ill., per A. Gudauską 10.00 
Petras ir Julia Martin, Wexford, Pa............ 10.00
Kazys Senkus, Minersville, Pa. ..
A. Giedra, White Plains, N. Y. .
Anna Klivington, Cleveland, Ohio 
J. Miliauskas, McKees Rocks, Pa. 
Kriaučius, Brooklyn, N. Y.........
B. Vahikas, Ring Town, Pa. ... 
Julia Baziliauskas, Newark, N. J.
C. Chesnas, Waterbury, Conn. •...
S. Gauron, Pittsburgh, Pa......... •
A. Rasczik, Alliance, Ohio .........
J. Semenas, Bellmore, N. Y.........
P. Sedar, Canal Fulton, Ohio • 
J. Briedis, per J. Miliauską .... 
P. Vaitekūnas, Hudson, Mass- - 
Didelis ačiū už aukas!

mais būdais savo dienraštį. Kurių prenumeratos pa
sibaigė — atsinaujinkite. Gaukite naujų skaitytojų. 
Ruoškitės prie vajaus, kuris prasidės su 1 d. spalių.
.. Laisvės Administracija
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Prašome remti visais gan-
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CLEVELAND© ŽINIOS
Už tail^a privalome dirbti visi

Šūiofni laikotarpiu visi (la
vini^ rodo, kad mūsų valdan
čioji klasė, monopolistai, savo 
goduMo pasotinimui daro vis
ką, kad įstumti mūsų šalį į 
visuotiną pasaulinį * karą. Su 
imperialistiniais siekimais jie 
mano pratęsti savo išnaudoji
mo sistemą. Už tai privalu
mas yra visų stoti į taikos iš
laikymo darbą.

Karas yra pilnas baisenybių 
ir nėra nieko baisesnio už ka
rą: jame yra tik kančios, ma
siniai žudymai vieni kitų, vai
tojimas sužeistųjų. Milijonai 
išžudytų civilių žmonių: sene
lių, moterų ir kūdikių. Karas 
naikina viską, ką žmonija su- 
budavojo per šimtmečius. 
Tai argi galima ką baisesnio 
surasti ? Ne.

() kągi jau bekalbėti apie 
pasaulinį atominį karą, jeigu 
žmonija dasileis iki to? Atsi
mename kaip, 1945 metais, 
numesta viena atominė bom
ba ant Hiroshi mos miesto, Ja
ponijoje, išžudė 100,000 žmo
gių ir daugybę padarė invali
dais. O ką jau bekalbėti apie 
hydrogėno bombą, kurią tū
las laikas atgal Cleveland© 
komercinė spauda apibūdino 
sekamai: Kada viena hydro
gen© bomba taptų numesta 
ant Cleveland!) centro, tai per 
20 mylių ratu į visas puses

I viskas būtų sunaikinta. Tas 
reiškia ir apie pusantro mili
jono žmonių gyvasčių.

Argi tai neverta ir mums, 
lietuviams, pasirinkti taiką, 
kaip ir didžiuma pasaulio 
žmonių, ir veikti už ją sulyg 
mūsų geriausia išgale; reika
lauti užbaigimo bereikalingos 
skerdynės Korėjoje; už 5 di
džiųjų valstybių (Jungtinių 

| Amerikos Valstijų, Anglijos, 
Prancūzijos, Kinijos Liaudies 
Respublikos ir Tarybų Socia
listinių Respublikų Sąjungos) 
konferenciją susitarimui, kad 
karas daugiau neįvyktų.

Mes jau padarėme taikos 
darbams pradžią. Mes girdė
jome raportą iš Amerikos 
Liaudies Kongreso. Raportą 
nuosekliai išdavė draugė Kli- 
vingtonienė ir jau turime išsi
rinkę gerą taikos darbams 
komitetą. Bet negalime tą 
svarbų, didelį darbą palikti 
tik vienam komitetui, reikia 
imtis už jo visiems sulyg sa

vo išgale. Tie, kurie iš mūsų 
suaugusių manome, kad mums 
nereikės, eiti į karą, tegul jau
noji karta veikia už taiką .— 
galime skaudžiai apsirikti. 
Tik prisiminkime, kada hitle-
rinė Vokietija įsivėlė į pasau
linį karą, jai prisiėjo pašaukti 
į karą kiekvieną savo žmogų, 
Jcuris tik kojas galėjo pavilk- 
ti/Aupart milijonų belaisvių-

vergų, ką dirbo dėl Vokietijos 
karo mašinos.

—o— 
įspūdingas buvo spaudos 
piknikas

Prieš pikniką kas paleido 
gandus, lyg norėdamas nubai
dyti publiką, būk dipukai 
rengiasi užpulti spaudos pik
niką. O tokiems gandams ne
buvo jokios prasmės, nes, vie
na, piknikas* buvo už Cleve- 
lando ribų, kur jie nebūtų ga
vę policijos protekcijos; ant
ra, naujakuriai —dipukai jau 
pradeda kitaip protauti ir ne- 
besiduoda vietos biznieriams 
savęs už nosies vedžioti. Juk 
dalyvavo pikniko keli nauja
kuriai, su kuriais buvo gali
ma rasti bendra kalba. Mato
si, kad jie čia ima apsiprasti.

Nuvažiavus ankstokai į pik-i 
niką, svečių dar kaip ir .nebu
vo, bet pikniko komisijos na
riai : draugės Mockaitienė, 
Selan, Paltanavičienė, Kli- 
vingtonienė, Jankauskienė, 
Nikos, Plausienė ir kitos; 
draugai Kanapeckas, žebrys, 
Mockaitis, Selan ir kiti, kiek
vienas jau triūsėsi prie jos ar 
jo pasirinkto darbo. Jie rūpi
nosi kuogeriausiai patenkinti 
pikniko dalyvius Jr, žinoma, 
kad padaryti daugiau jeigu 
spaudos paramai. Publika
pradėjo atvažiuoti kiek vė
liau; bet jos suvažiavo 'daug 
daugiau negu į kurį kitą iš 
paprastų piknikų. Ohio ūki
ninkai irgi dalyvavo spaudos 
piknike, nors jie ir patys ren
giasi turėti spaudos pikniką.

A. VIENUOLIS

KALĖJIME
(Tąsa)

Vakare, prieš kalinių peržiūrėjimą, 
jis atsisveikino per sieną, palinkėjo man 
kuo veikiausiai susilaukti laisvės, davė 
adresus savo giminių, kuriuos prašė išė
jus aplankyti. Pats, vargšas, buvo įsiti
kinęs — neišsivaduosiąs, tik kalėjime 
mirsiąs. Girdėjau, kaip paskui savo silp
nu ,užkimusiu balsu suniūniavo kažko
kią glaudžią armėnišką dainą, žodžių 
negalėjau suprasti, tačiau gaida ir jo 
virpąs balsas sugraudino mane ir giliai 
įsmego į atmintį.

Per kalinių peržiūrėjimą girdėjau jo 
kameroje keleto žmonių balsų dundėji
mą, kojų trypsėjimą. Paskui subraškėjo 
lova, užsirakino durys, liovėsi bildesys.

Keletą minučių palaukęs, priėjau prie 
sienos ir padūzgenau, bet niekas man 
nebeatsakė, tik dūzgesio aidas perėjo per 
mano kamerą ir dingo, ištirpo kažkur 
kertėje. Nuo to vakaro nebegirdėjau 
daugiau už sienos nei dejavimų, nei ko
sulio, nei graudžių armėniškų dainų. 
•Pasilikęs vienas, dar labiau nuliūdau. 
Mėginau pasikalbėti su kaimyne, bet 
veltui.

Draugų nebetekus, apėmė mane neap
sakomas nuobodulys. Labiausiai rytais 
ir vakarais, kada viskas nutyla, sumin
ga. Vaikštai, vaikštai po kamerą iš ker
tės į kertę, mąstai, skęsti mintyse ir jo- 
kiuwhudu negali nusiraminti. Naktimis 
beveik visai nebegalėjau miegoti, pradė
jau krūpčioti, lovai subraškėjus, mažiau
siam bildesiui ištikus. O užmigęs vis 
sapnuodavau tokius baisius sapnus, jog 
paskui, pabudęs, drebėte drebėjau ir ne
žinojau, kur dėtis.

Vieną naktį... iš tikrųjų tai buvo 
baisi naktis.

Atguliau tą naktį gana anksti, 
są dieną nebuvau nė valandikės 
dęs, tačiau užmigti negalėjau ir 
vaus.

Man besiblaškant po lovą .. .
Iš užu krosnies išlindo didelė,

per vi- 
nusnū- 
kama-

juoda, 
gauruota, blizgančiomis akimis kirmėlė, 
ėmė į visas puses žvalgytis ir kraipyti 
galvą ... Pamačiusi mane, liovėsi dai
riusis ir įbedė į mane baisias, blizgan
čias akis...

Iš išgąsčio visas sustyrau, susiriečiau 
lovoje ir žiūrėjau, ką ji darys toliau.

Ėmė lervoti per sieną ... vis žemyn, 
artyn į mane ...

; ^SĮirdls ėmė kūju plakti krūtinėje. No- 
rėkti — negaliu nė lūpų praverti, 

iau bėgti — tartum be kojų likau.
O kirmėlė šliaužia vis artyn, artyn... 

Šit jau ant apkloto užlervojo .. . sustojo 
ir vėl įbedė į mane savo baisias, blizgan
čias akis...

Visas drebėdamas, atsargiai ištrau
kiau iš po apkloto ranką ir norėjau ją su 
apklotu numesti žemėn.

Kirmėlė susitraukė ir šoko ant mano 
iškeltos rankos.

— Oi, oi! gelbėkit! — sušukau atito
kęs ir, šokdamas iš lovos, pakėliau triukš
mą. Tuoj atbėgo sargai ir, nežinodami 
kas atsitiko, sustojo ties durimis. Atsar
giai, lyg ko prisibijodami, įėjo į kamerą. 
Paaiškinau, kad sergu, kad sapnavau 
baisų sapną, paprašiau šalto vandens. 
.Išgėręs atsigavau ir truputį nurimau. 
Sargai išėjo ... Vėl atguliau į lovą, bet 
haliucinacijos kankino per visą naktį.

Rodos . ..
Aš tėviškėje .. . dar mažas .. . meške

rioju Šventojoj kilbukus, maudaus, ge
riu iš šaltinio vandenį ir niekaip nega
liu atsigerti, o čia kaimynas, dėdė Anup
ras, važiuoja prieš kalną su vandens bo
su ir privažiavęs klausia mane:

— Ką gi tu čia, sūnel, dirbi?
— Kilbukus gaudau, .dėde, — atsakau 

aš. z
— O ar pagauni?
—Pagauti, tai pagaunu, bet atsigerti 

jokiu būdu negaliu.
—Tai eikš gi, sūnel, aš tave pagirdy

siu. Vežu, šit, vandenį iš Karalienės liū
no. Bobos rėkia gert norinčios.

Ir dėdė Anupras, prisėmęs iš boso 
vandens kibirą, neša man gerti, bet, kol 
prineša, visas vanduo išteka ir kibiras 
palieka tuščias ...

— Matai, sūnel, blogi metai ir dėl to 
vanduo skystas, — linguodamas galva, 
tartum ką garbstydamas, sako kaimy
nas Anupras ir, prisėmęs antrą ir trečią 
kibirą, skubinai neša... bet kol prineša 
— vanduo ir vėl išteka.

— Dėdyt, susimildamas, tik veikiau, 
trokšt baigiu, — kuone' per ašaras šau
kiu Anuprui... Anupras tekinas bėga 
.vėl vandens pasisemti, bet juo labiau jis 
skuba', juo greičiau vanduo išteka .’.. 
Šit jam taip bebėgiojant, jo bėriukas ap- 
sigrįžo, sužvengė, pasispardė, nupleškė
jo su bosu atgal į pakalnę ir pasinėrė
liūne ... Anupras metė žemėn kibirą,
atsiraitė kelnes ir pasileido į pakalnę bė
riuko vyti, keikdamas: “Tpru, tpru
kad tu pastiptum, kad tu prasmegtum! 
tpru, tpru...”

Prie liūno pribėgęs, įšoko į vandenį ir
pasinėrė.

Metęs meškerę, ir aš bėgu į pakalnę 
gelbėti Anupro... Pribėgęs, matau... 
ant vandens tiktai kunkulai, o iš van
dens eina tie patys Anupro keiksmai: 
“Kad tu pastiptum; kad tu prasmeg
tum ...” Ant kito liūno krašto išlenda iš
vandcns/Visas šlapias bėriukas ir draug 
su savim ištįsia tinklą, kuriame rangosi 
didelis lydys ir keikia Anupro balsu: 
“Kad tu pastiptum, kad tu prasmeg
tum.”

(Daugiau bus)

Piknikierius suįdomino 
svečiai iš kitų miestų

Pirmutinis svečias pasirodė 
Vilnies redaktorius Vincas 
Andrulis iš Chicagos. Paskiau 
teko matyti buvusį mūsų my
limą dainininkę Violetą čy- 
pas iš New Yorko. Violeta sa
kėsi vis dar siekiasi į aukštes
nę dainininkės profesiją. 
Amelija Raulušaitienė, veiku
si Clevelande per eilę metų, 
atvažiavo į spaudos pikniką 
iš Long Island, N. Y. Draugai 
Karsokai ir draugė Kirstukie- 
nė atvažiavo iš Pittsburgh©. 
Vėliau netikėtai teko susidur
si su Amerikoje plačiai žino
mais veikėjais, Aranukais, 
Smalsčiais ir dar dviem pavie
niais Juozu Vigrins ir Vincu 
Kirvelis, atvažiavusiais iš 
Detroito. O gal ir daugiau kas 
buvo, kurių neteko matyti.

—o—-r
Draugas Andrulis pasakė 
gerą prakalbą

Draugas žebrys, apibudinęs 
progresyvės spaudos vertę, 
perstatė Andrulį kalbėti.

— Taiką turėsime, tik ne
greitai, nes politikieriai sten
giasi palaikyti darbus iki rin
kimų —< sake Andrulis. — 
Bevertis karo tęsimas Korėjoj 
su d emora 1 i z u os k ar iu om enę. 
Prie tam didelis žmonių spau
dimas irgi galės priversti vyk
dyti taiką. Andrulis prajuoki
no nevieną pasakydamas, kad 
Pietinės Korėjos diktatorius 
Syngman Rhee jaučiasi, kad 
jis gelbsti Amerikai užka
riauti žieminės Korėjos Liau
dies Respubliką ir už tai pri
siuntė Amerikai 126-šių mili
jonų dolerių bilą apart tų, ką 
Amerika ~pirmiau jam supylė.

Toliau Andrulis sake, kad 
Chicagos organizuotų gaujų 
užpuolimas ant draugų Joni
kų ir Vilnies namų ir vėliau 
Ciceroje buvę fašistiniai ma
nevrai. Ir jeigu jie nebūtų bu
vę atmušti Chięagoje, būtų 
galėję persikelti į Clevelandą 
ir Į kitus didmiesčius. Tik pa- 
jėgingi protestai, prie kurių 
prisidėjo protestonų aukšti 
dvasiškiai, unijos ir negrai, 
kurie pagrasino susiorgani
zuoti visi apgynimui, savo ra
sės, privertė Chicagos miesto 
administraciją išvaikyti už
puolikų gaujas ir areštuoti 
prasikaltėlius.

Apart kito, draugas And-- 
rudis priminė, kad laikraš-. 
čiams spausdinti popiera, ką 
pirmiau reikėjo mokėti tik 
$200, dabar jau reikia mokėti 
$700 ir todėl dienraštis nega
li verstis vien iš prenumeratų, 
yra reikalinga išlaukinė para
ma.

—o—
Mūsų ligoniai sveiksta

Buvome atlankyti buvusią 
gerą veikėją ir nuolatinę Vil
nies skaitytoją ir rėmėją Onu
tę Novacic, kurią radome jau 
žymiai pegėrėjusią. Įsigijusi 
mažą kedukę su keturiais ra
tais ir pasistumdama su svei
kąja koja važinėja po kamba
rius ir triūsiasi sau. Net įsigi
jusi žemutę prosinimo lentą 
ir ant savo kėdutės sėdėdama 
prosina marškinius ir viską, 
kas jai papuola po ranka. 
Bet vis galima suprasti, kad 
jai nėra lengva ta ruoša. Onu
tė dabar gyvena ramioje vie
toje savo naujam namelyje, 
20031 Champ, Euclid, Ohio, 
bet jai vienai ten nuobodu. 
Todėl atlankykime draugę 
Onutę, kuriems laikas pavėli
na, ir palinkėkime jai visuoti
no pasveikimo.

Kitą mūsų nenuilstančią 
demokratijos ir taikos rėmėją 
draugę Juliją Werner, . kuri 
turėjo skaudžiai sužeistą ko
ją, jau radome žymiai pasvei
kusią ir jau besirūpinančią, 
ką pirmiau pradėti dėl visuo
menės labo. Tai labai malo
nui buvo /matyti pasveikusią 
draugę, kuri tiek daug veikia.

—o—
Marie Rteed Haug jau 
ant baloto

Dėl jos tapo surinkta virš 
5,000 parašų, kur reikėjo tik 
3,000. Tokiu budu Marie Reed 
Haug jau uždėta ant nepri
klausomo baloto į Cleveland© 
Mokyklų Tarybą. Marie yra

Mrs. Eleanor Roosevelt buvo pakviesta kalbėti Cor
nell Universitete, Ithaca, N. Y., sušauktame World As

sembly of Youth. Jinai sveikinasi su Esme Gaisie iš Ka
lifornijos. Šis mitingas buvo šauktas tuo pat laiku, kai 
Berlyne suvyko milijoninės pasaulio jaunimo minios 
reikalauti taikos. Į aną suvažiavimą vykstantiems buvo 
trukdoma. | ši vykstantiems teikta visokiausios lengva
tos, tačiau sąskridis nebuvo masinis. Tačiau ir šis pa- 
rinktinių susirinkimas atsisakė pasmerkti pasaulinį 
jaunimo suvažiavimą Berlyne.

gerai atsižymėjusi savo išsila
vinimu' ir veikimu unijose ir 
visur ir yra atitinkanti tai 
vietai.) Todėl visi geri Cleve
land© piliečiai privalo but už
siregistravę, kad laikui atėjus 
galėtų atiduoti savo balsą už 
jos išrinkimą. J. N. S.

Johnson City, N. Y.
Serga A. Pagiegala

Pora dienų atgal buvo pas 
mus atsilankiusi d. Alice Pa- 
giegalienė ir. pranešė, kad jos 
Antanas serga, turėjo opera
ciją ant kojų — “varicose 
veins.” Išbuvo ligoninėje vie
ną savaitę, o dabar jau randa
si namie.

Mudvi su sesute nuėjome 
ligonį atlankyti. Radome ir 
daugiau lankytojų : dd. Kirei- 
liai irgi buvo atėję savo kai
myną atlankyti. Drg. Pagie
gala sakė, kad jaučiasi neblo
gai, tik, žinoma, dat negali 
daug vaikščioti. Pagiegalai 
gyvepa 459 Main St.

Linkime greitai pasveikti.
—o— 

Binghamton, N. Y.

Staiga mirė Ona Matulienė 
savo namuose, Belknap Ave.,

I Pittsburgh, Pa.
I -___ --I

Demokratiniai • lietuviai pa
rėmė LLD Apšvietos ir Kny
gų Fondą. Pę $1 aukavo: J.

i Portikas, Wal., Damcnas M. 
Paulauskas. Po 50 centų: J. 
Miliauskas, J. Kazlauskas, V. 
Sherhin, J. Labanauskas, J. 
Elisor, W. Ewalda, J. Kveda
ras ir Z. Straleckas. Aukavu
siems didelis ačiū ! M. P.

ŠYPSENOS

Binghamton, N. Y. Paliko nu
liūdime savo vyrą, dvi dukte
ris, sūnų armijoje Korėjoje, ir 
seserį 'Teklę Bagdonienę. Ve
lionė buvo palaidota 21 d. 
rugpjūčio, su bažnytinėmis 
apeigomis.

Velionės šeimai reiškiame 
nuoširdžios užuojautos. B.

Kaip tai?
Farmerka vis veždavo 

artiman miestelin atlieka
mąjį sviestą parduoti; ten 
jį parduodavo vis tam pa
čiam valgomų daiktų krau
tuvininkui. Vieną kartą 
krautuvininkas farmerkai 
pastebėjo:

“Pereitą savaitę tavo 
sviestas svėrė mažiau negu 
reikėjo.”

“Kaip tai galėjo būti?” 
atšovė farmerka. “Tą die
ną mano vaikas buvo kaž
kur nudėjęs mano vartoja
mąjį svarą, tai aš sviestui 
sverti naudojau ~ tą - svarą 
cukraus, kurį iš jūsų pirm 
to parsivežiau.”

Surinko žemaitis • s
Laisvės įstaigoje visada ga

lite gauti medaus. Karščiuose 
gerkite lemonadą su medum.
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i« CHARLES J. ROMAN

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreipki
tės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo
derniškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti.

fe

1113 M t. Vernon St. 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

DIDYSIS METINIS

PllfBlllf AQ r mniinHw
RENGIA LITERATŪROS DRAUGIJOS 2-ROJI APSKRITIS

SEKMADIENI, RUGS.-SEPT. 2-RĄ

LITHUANIAN LIBERTY PARK
' 340 Mitchell Avenue, Linden, N. J.

Prasidės 1-iną vai. po pietų ir tęsis iki vėlumos

ŠOKIAMS GROS PAVIDŽIO ORKESTRĄ
I

Valgių ir gėrimų bus visiems iki soties

Įžanga 50 centų asmeniui (taksai įskaityti)

KELRODIS: Iš ‘Brooklyn© • •— traukiniais nuo 33rd St. ir 8th Avė., Ne\tf 
* Yorke, 1:10, 3:25, 4:50 P. JVL, Pennsylvania Station. BUSAIS iš Eliza

beth ir Newark: Bus 44 iki Woods Avenue, Lindene.;
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Apsiėmusiems dirbti 
LLD 2-ros Apskrities 
piknike

Visi tie, kurie esate apsi
ėmę dirbti Literatūros Drau
gijos Antros Apskrities pikni
ke, rugsėjo (September) 2 d., 
Lithuanian Liberty Parke, 310 
Mitchell Ave., Linden, N. J., 
malonėkite pribūti parkan lai
ku', pirm pirmos valandos po 
pietų, idant galėtumėme pa
siskirstyti darbus ir patar
nauti svečiams be trukdymo.

ALDLD 2-ros Apsk.
Komitetas

So. Brooklyn
W. ir M. Kūlikai buvo nu

vykę į Canal Fulton, Ohio, 
pas Sėd ari us, Kūliko seserį ir 
švogerį vakacijas praleisti; 
kartu su jais buvo nuvykusi ir 
draugė Bready, Clemenso 
Bready žmona.

šiomis dienomis jie sugrįžo 
namo vakacijomis pilnai pasi
tenkinę, ypatingai Kulikienė 
gerai pailsėjo ir jaučiasi daug 
geriaus.

Draugai Sėd ari ai yra prog
resyviai žmonės, priklauso 
prie darbininkiškų organizaci
jų ir yra ilgamečiai dienraš
čių Laisvės ir Vilnies skaity
tojai. Atsisveikinant jie Kūli
kam įteikė, kad Laisvei par
vežtų piniginę dovanėlę ir 
taipgi atnaujintų prenumera
tai Koresp.

K. Petrikienė buvo 
parvykusi namo

Katrina Petrik'ienė pradžio
je šios savaitės buvo parvy
kusi namo koletai dienų, apei
ti kai kuriuos neatidedamus 
reikalus mieste.

Prieš apie savaitę daktaras 
nuėmė gipsinį bandažą-kestą. 
Koja esanti geroje padėtyje, 
gerai gyjanti ir stiprėjanti, 
tad jau aprišęs . minkštesniu 
bandažu ir leidęs vaikščioti. 
Vaikšto vis dar su lazda ir 
tikisi lazdą dar ilgai vartoti. 
Tačiau pirmadienį jau pralei
do keletą valandų mieste. 
Apsižiūrėjo namie. Artėjantį 
šventadienį tikisi vėl praleisti 
savo, vasarnamyje, Rocky 
Point. O po šventės žada eiti 
dirbti. Darbo dabar daug, sa- 
sako ji, tad , reikia dirbti, 
nors nuvažiuoti darban, ir ne
patogu.

Dėl susižeidimo jinai išbu
vo ligoninėje ir namie apie 
aštuonetą savaičių.

Sužinojusi/ kad brooklynie- 
Čiai turėjo susitikimą su Vin
cu Andruliu iš Chicagos ir 
kad dienraščio Vilnies para
mai sudėjo virš porą šimtų 
dolerių, d. Petrikienė taipgi į- 
teikė dešimkę. R.

Aido choras
f _

Penktadienį, rugpiūčio 31, 
Liberty Auditorijoje įvyksta 
svarbios Aido Choro pamo
kos. Prasidės 8 vaL vakare.

Visi choristai ir tie, kurie 
nori prie choro prisirašyti ir 
kartu dainuoti, kviečiami da
lyvauti. Bukite laiku.

Choro pirm.

Pieno kainos vėl 
bus aukštesnės

Marketo administratorius 
Bflanford praneša, kad rugsė
jo pnaėnesį pieno kaina vėl 

/ pakils Ne w‘ York o apylinkėje.
Rugpiūčio mėn. buvo $5.61 

už šimtą svarų (46.5 kvortų) 
pieno, o rugsėjo mėn. bus $5.- 
72.

BROOKLYNIEČIAI GAUSIAI PARĖMĖ 
DIENRAŠTI “VILNĮ”

Pereito penktadienio vaka
re, Liberty Auditorijoje susi
rinko gražus progresyvių lie
tuvių būrelis pasikalbėti spau
dos reikalais. Tame susirinki- 

įme dalyvavo ir Vincas And
rulis, vienas “Vilnies” redak
torių, leidžiąs šiuo kartu atos
togas.

Redaktorius Andrulis kiek 
plačiau1 pakalbėjo apie spau
dą ir jos rolę visuomenėje. 
Jis nurodė, kad ir stambiems 
laikraščiams dėl begaliniai iš
kilusių prekių kainų pasida
ro labai sunku. Tūli jų bank
rutuoja. Chicagoje ne vienas 
laikraštis nubankrutavęs.

Andrulis taipgi nurodė, jog 
progresyviškai spaudai juo 
sunkiau. Todėl be plačios vi
suomenės paramos negalima 
apsieiti. Reakcija sudaro sun
kesnes sąlygas tokiai spaudai 
išsilaikyti. Kadangi’ “Vilnis”, 
kaip ir kiti progresyviai laik
raščiai, gina darbo žmonių 
reikalus, numaskuoja reakci
nę propagandą, tai reakcio
nieriai siunta ir visokiais bū
dais bando jai pakenkti. Dėl
to “Vilnies” langai kelintu 
kartu išdaužomi. Dėlto “Vil
nies” redaktoriaus Joniko 
namas buvo užpultas ir ap
daužytas. Dėlto “Vilnie s” 
redaktorius Prūsei k a buvo 
apmuštas.

Andrulis paaiškino, kaip į- 
vyko ant Jonikų namo užpuo
limas ir Cicero riatšės. Nuro
dė, kad policija galėjo leng
vai riaušininkus suvaldyti, 
bet nieko nedarė. Tik atvyku
si milicija juos “sutvarkė.”

Iš Kriaučių Susirinkimo
Rugpiūčio 22 d. įvyko lietu

vių kriaučių 54-to skyriaus 
susirinkimas 11-27 Arion PI., 
unijos svetainėje.

Klausimas pakeltas ir ap-‘ 
kalbėtas senų kriaučių, kurie 
skolinosi seniau iŠ lokalo pini
gų ir dar nėra atsiteisę loka- 
lui. To reikalauja Joint Boar- 
do knygų prižiūrėtojas, kad 
vienaip ar kitaip būtų tų sko
lininkų klausimas išrištas. 
Taigi nutarta, kuris yra gy
vas ir dirba, turi būti iško- 
lektuota iš to skolininko pini
gai, arba perduoti Joint Boar- t 
dui ir tegul daro su jais, kaip 
jiems patinka.

Jau' visiems kriaučiams ir 
kriaučkoms' yra žinoma, kad 
mūsų lietuvių lokalui sukan
ka jubiliejinė 50 metų sukak
tis šių metų pabaigoje. Taigi 
šis klausimas buvo smarkiai 
padiskusuotas susirinkime, 
kiek mes’ turėsime savo lokalo 
nariams nuskirti bilieto kainą. 
Čia buvo vienas sumanymas, 
kad $3, o antras — $2, tai už 
$3 balsavo 11, o už $2 balsa
vo 50. Tokiu būdu, visiems 
priklausantiems lietuvių loka
lui bus įžanga su valgiais ir 
gėrimais tik $2, o porai $4, 
Bet bilieto kaina yra- sveti
miems kriaučiams ir ne kriau
čiams $6, asmeniui.
-Bankietas įvyks spalio (Oc

tober) 6 d., šeštadienį, kaip 
7 :30 vakaro, New Yorker Ho
tel, 34th Street ir 8th Avenue, 
New York City. Taigi, gerbia
mieji kriaučiai ir kriaučkos, 
kurie dirbate lietuviškose 
dirbtuvėse, klauskite bilietų 
pas savo čermoną, tik pasi- 
mokėsite $2.00; o kitus $4.00 
lokalas už jus damokės. Bus 
gerų valgių ir gėrimų. Nepra
leiskite progos. Be to, bus ir 
kalbėtojų, kurie nušvies 
mums visą mūsų unijos Idka- 
lo darbuotę 50 metų laiku. 
Kurie dirbat kitataučių dirb
tuvėse, gaukite bilietus pas 
komitetą, Ch- Kundrotą, J. 
Petersoną arba matykite lie
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Aišku, kad riaušės prieš 
negrus ir jų gynėjus yra pa
sekmė nuolatinės karinės pro
pagandos, kad rases ir tauti
nes grupes supiūdyti, darbi
ninkus pakrikdyti ir tada iš 
to pasinaudoti. Bet, kalbėto
jas nurodė, jiems tai nepasise
kė nei Bridgeporte, nei Cice- 
roje. Unijos, daugelis įvairių 
organizacijų ir bažnyčių pa
smerkė riaušininkus.

Po pranešimo buvo prisi
minta, jog dabar eina “Vil
nies” finansinis vajus. Atsi
lankiusieji sutiko paremti 
dienraštį. Aukavo sekamai:

J. E. Gužas $11; po $10: J. 
Weiss, Kriaučius, newjersie- 
tis, jamaikietis, S. Sasna; S. ir 
O. Titeniai $7, J. Rušinskas ir 
G. Waresonas po $6; po $5: 
S. Griškus, P. Buknys, Maksi- 
miškis, K. Sungaila, P. Kuntz, 
J. Gasiūnas, Mary, V. ir Ona 
Baltrušaičiai, A. Balčiūnas, V. 
ir Ona Čepuliai, W. Skuodis, 
M. Sapiega, L. Gavrilavičius, 
A. Dagis; V. Kazlauskas $3, 
Edwardas $2; po $1: M. 
Yakštienė, A. Mikalaus, K. 
Karpavičienė, V. Globičius, 
A. Liepienė, M. Stakovas.

Pirmiau buvo sukelta $54. 
Tai viso “Vilnies” fondui su
kelta $205. Ant rytojaus po 
susirinkimo F. Varaška And
ruliui pridavė $10. Tai pasi
daro $215.

Širdingai ačiū visiems au
kojusiems. O kurie dar nori 
prisidėti sir panašia auka, tai 
gali priduoti “Laisvei,” kuri 
perduos ten, kur bus skirta.

Reporteris.

tuvių delegatą Vytautą Uba- 
revičių.

Aš tikiu, kad mūsų lietuviš
kų dirbtuvių čermonai pradės 
plačiau garsinti šį bankietą, 
kad jisai butų visiems aiškus.

Buvo raportas išduotas iš 
kriaučių atsibuvusio pikniko 
rugpiūčio 4 d. Raportą davė 
Ch. Kundrotas ir dapildė J. 
Hermanas. Pasirodė iš rapoiv 
to, kad kriaučiai pelnė $502. 
Pagal šiuos laikus yra geras 
pelnas.

Pas tūlus lietuvius kriau
čius vis dar yra tas senoviškas 
ūpas. Kas jiems patinka, tai 
su visomis keturiomis iššoka į 
viršų,( bet jeigu kas biskį jiem 
neaišku, tai su visomis ketu
riomis nušoka žemyn. Taip 
buvo susirinkime. - Mūsų pik
niko komiteto sekretorius Ch. 
Kundrotas už padarytas išlai
das reikalavo atlyginimo, 
taipgi ir pirmininkas J. Her
manas turėjo išlaidų pikniko 
laiku/Kadangi piknikas turė
jo įvykti liepos 28 d., bet del 
didelio lietaus .buvo nukeltas 
į rugpiūčio 4 d., tokiu; būdu • 
sekretorius ir pirmininkas tu
rėję pusėtinai keblumų ir iš
laidų: važinėjimai ir telefonu 
skambinimai jiems Nudarė ne
išvengiamas išlaidas. Crttų iš
laidų neįtraukė į knygą, ma
nydami, kad kriaučiai savo 
susirinkime jiems atlygins. O 
kriaučiai nesutiko atlyginti. 
Tai tiems vargšams tenka sa
vo kišenes patuštinti, o loka
las gauna pelno $502. Gerbia
mieji kriaučiai ir kriaučkos, 
yra negerai ir sarmata darbi
ninkai nuskriausti. Pas mus 
turi būti žmonėms atlyginta, 
kaip pas unijistųs, nepaisant 
kurį mes išrenkame konvenci
jose dalyvauti ar piknikuose 
dirbti. Kitaip mes vienas, ki
tam negalėsime užsitikėti.

Skyriaus delegato Vytauto 
Ubarevičiaus raportas iš dirb
tuvių stovio parodė, kad 
lietuviškos dirbtuvės pusėtinai 
dirba. Kaip ilgai - dirbs, kol

Mokyklos atsidarys 
rugsėjo 10 dieną

Board of Education prane
ša, jog visos mokyklos atsida
rys su rugsėjo 10 d. ir 890,- 
000 mokinių tą dieną susi
rinks mokintis. Apskaičiuoja
ma, jog bus 11,000 mokinių 
daugiau, negu buvo pereitame 
mokyklų sezone.

30,000 mokytojų vėl susi
tiks ir pasisveikins su moki
niais ir pradės naujojo sezo
no darbą.

Linkime pasveikti, 
bet ir atlankykim

Jau prabėgo daug savaičių, 
kai nelaimė ištiko draugę 
Petrikienę r— jinai susižeidė 
koją ir negali vaikščioti be 
lazdos.

Mes visos suprantam, kaip 
sunku yra tokioje padėtyje 
būti. Ne vien tik skausmą 
reikia kentėti, bet ir nuobo
dumą, tą ilgą laukimą, kol 
sulauksi tos laimingos dienos, 
kada vėl būsi sveika ir skaus
mai pranyks.

Todėl mes privalome atlan
kyti draugę Petrikienę asme
niškai ar kokiu nors kitokiu 
būdu kuo tankiausia, kad jai 
būtų lengviau perkentėti tas 
ilgas, nemalonias dienas ir 
greičiau pilnai pasveikti.

Nuo savęs ir nuo Moterų 
Klubo linkiu draugei kuo 
greičiausia pasveikti ir stip
riai būti per daugelį metų.

O. K.

Prie ko karštoji 
meilė privedė?

Brooklynietė Arlene Gries, 
19 metų mergina, buvusi bai
siai įsimylėjusi į 27 metų jau
nuolį John Hoell, kuris taipgi 
tirpo iš meilės ir pyko iš pa
vydumo, kuomet pamatydavo, 
jog jo meilužė nusišypso ki
tam vyreliui.

Bet Arlene meilė degė, 
kaip žvakė. Ji buvo karšta, 
bet sudegė ir tada nieko iš 
jos nebeliko. O jos vaikino 
meile dar vis pasilaikė.

Vieną "gražų vakarą jie be- 
tėmydami mėnulį pradėjo 
viens kitam išmetinėti ir susi
pyko. Arlene tada pavarė sa
vo karštą meilužį ir įsakė jos 
daugiau nebėlankyti.

Dėlto jis užsidegė pykčiu. 
Apie 3 vai. nakties jis įsiver
žė į jos miegamąjį ir bemie
gančią pradėjo bučiuoti. Pa
budusi Arlene savo meilužį iš
varė laukan. Tada jis, meile 
ir kerštu- degdamas, paleido 
akmenį į jos miegamojo lan
gą. Arlene pašaukė policiją, 
kuri patupdė jos meilužį šal
to jon atsivėdinti ir paskyrė 
$500 kaucijos.

Dabar Arlene ir John ne
kantriai'laukia teismo. Neži
nia, ką teisėjas pasakys, kaip 
jis karštąjąųmeilę galės atau
šinti.

Veteranų namai 
būsią uždaryti

'... »
New York Housing Autho

rity praneša, kad tie namai, 
kurie laikinai buvo pastatyti 
Queense, Birooklyne ir Bronxe 
ir apgyvendinta apie 8,600 
antrojo karo veteranų šeimų, 
busią uždaryti, o iki liepos 1, 
1954 metų, visi veteranai bū
sią kitur apgyvendinti.

kas sunku pasakyti.
Mūsų lokalo atstovai, duo

dami raportus iš unijos viršū
nės, pranešė, kad kriaučių se
zonas yra labai blogas. Gal 
ir lietuviškas dirbtuves laikui 
bėgant palies bedarbė? J. S.

Apsivedė
Rugpiūčio 19 d. susivedė 

Zingelių sūnus (Dzingels) su 
Vivian Accardi, italų tautos 
jaunuole. Santuoka įvyko SI. 
Francis Di Paola kataliku 
bažnyčioje prie Bush wick 
Ave., Brooklyne.

Vestuvių bankietas buvo 
suruoštas Belmont Plaza Ho
tel, 49th St. ir Lexington Ave., 
New Yorke. Dalyvavo arti 
300 svečių, abiejų jaunųjų 
tautos žmonių. Nors ne vie
nos tautos, bet visi dalyviai 
jautėsi draugiškai vieni su ki
tais. Lietuviai irgi jau yra iš- < 
mokę dalyvauti tarpe svetim
taučių.

Kaip jaunosios mamyte, 
taip ir jaunojo tėveliai, ir 
pats jaunasis dėjo pastangas 
patenkinti svečius. Ant stalų 
išteko visko ir labai draugiš
kai patarnavo.

Jaunieji savo vedybinės 
atostogos proga automobiliu 
išvyko kur nors. O po atosto
gų grįš mokytis. Mat, ąbu 
jaunavedžiai tebelanko kole
gijų.

Linkiu jauniesiems laimės 
šeimyniniame gyvenime.

Jaunojo /tėvai Zingeliai yra 
gerai žinomi lietuviuose. Ji
sai yra kriaučius ir narys lie
tuvių siuvėjų 54-to skyriaus, 
taip pat ir Laisvės skaitytojas.

S. P.

Smerkia atakas ant 
sveturgimiu

Amerikos Darbo Partijos 
valstijinis pirmininkas Vito 
Marcantonio pasmerkė sena
toriaus McCarrano užpuoli
mą ant sveturgimiu.

McCarranas andai pasakė, 
jog sveturgimiai sudarą Ame
rikai pavojų, vieni jų esą ko
munistai, kiti gengsteriai-kri- 
minalistai.

Marcantonio sako, kad to
kia minimo senatoriaus kalba 
fašizmu atsiduoda. McCarran 
kalba taip, kaip Ispanijos 
diktatorius Franco.

Marcantonio dar prideda, 
kad jau laikas padaryti tyri
nėjimą, kokį ryšį McCarranas 
turi su Franco, kurį šis sena
torius visada garbina.

Gaza darbininkai 
nubalsavo streikuoti

400 Kings County Lighting 
Co. darbininkų vienbalsiai nu
tarė eiti streikai!, jeigu kom
panija nepatenkins darbinin
kų reikalavimo, kad kompani
ja atitaisytų sutarties laužy- 
nją ir ateityje sutarties laiky
tųsi.

Minimi darbininkai priguli 
prie CIO1 Utilities Workers 
Unijos. Kompanija parūpina 
naturalį gazą dėl 500,000 
žjmonių.
—t - - -- -1

Miesto advokatas 
pasitraukė

Korporacinis advokatas 
John P. McGrath pridavė.re
zignaciją majorui Impellitte- 
rr. Rezignaciją , majoras pri
ėmė.

Transporto Darbininkų Uni
jos prezidentas Quill porą 
dienų atgal reikalavo’ majoro 
pavaryti McGrath, nes jis, 
dirbdamas už algą miestui, 
užsiima pašaliniais darbais ir 
tokiu būdu neatlieka jam pa
vestų pareigų. Be to, jis nusi
statęs prieš darbininkų uni
jas, priešingas policistų uni
jai.
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Vienatinis keleivis lėktuve 
važiavo j Romą

Charles Edward Catalano 
išsipirko bilietą kelionei į Ro
mą. Jis užmokėjo $461.50. 
Tiesa, lėktuvas jį nuvežė į 
Romą, bet tik jį vieną, nes jo
kio kito keliauninko tuo lai
ku neatsirado. O kompanijai 
kelionė kainavo $9,538.50.

Taikos busai važinės
šį ketvirtadienį, rugpiūčio 

30 taikos busai važinės po 
Brooklyrią. Skleisdami lape
lius ir rinkdami parašus rei
kalaujant baigti karą Korėjo
je, jie aplankys Kings High
way, Brighton Beadh, Boro 
Park, Williamsburg, Browns
ville ir Crown Heights.

Visą šį žygį suorganizavo 
Brooklyno Taikos Taryba.

Aukštos kainos kenkia 
mokyklą statybai

Nassau apskrityje buvo su
planuota pastatyti dvi naujas 
mokyklas lir paskirta po 
$800,000. Dabar, kuomet rei
kia pradėti darbas, pasirodė, 
kad pakilusios statybos kainos 
paims nemažiau kaip po mj- 
lioną dolerių. Tai nutarta su
laikyti statybą ir referendu
mu atsiklausti taksų mokėto
ju-

REIKALAVIMAI
HELP WANTED—FEMALE

Namų darbininkė, paprastas val
gių gaminimas, biznierių pora, 3Vž 
metų barniukas. Sekmadieniais ne
dirbama, dar ir darbo dienom duo
dama atostogų; privatinis kamba
rys su radio. Telefonas INdcpen- 
detit 3-4905. (169-71)

EGZAMTNUOJ^M AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

Matthew A.
BUYUS
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St.
- Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

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 Hopper Street.

TELEVISION

4 pusi.—Laisvė (Liberty)•Ketvirtad., Rugpiūč.-Aug. 30, 1951

Pranešimas
WORCESTER, MASS.

Rugsėjo 3 d. Darbininkų Šventės 
dienoje, Olympia Parke bms šaunus 
piknikas, kurį ruošia parka savinin
kė, t. y. L. S. ir D. B. /Draugija. 
Ant programo pasirodys tikips im
tynės Wally Ball lošėjai, .vietinis 
tymas su iš Leicester, Mass tymu. 
Pradžia 3 vai. po pietų.

Frank Navis orkestrą šokiams po 
4-tos valandos. įvairių gėrimh ir 
užkandžių ganėtinai bus.. Visus 
kviečia skaitlingai dalyvauti. —

(169-171) B. Komisija.

MONTELLO, MASS.
Dvi dienas piknikas (Labor Day) 

Lietuvių Tautiško Namo parkt 
Winter St. ant Keswick Rd., j vyks 
rugsėjo (Sept.) 2 ir 3, pradžia 1 
vai. dienų. Rengia Liuosybės Cho
ras. Bus gera muzika, gerų naminių 
valgių ir šiltų ir šaltų gėrimų. Pra
šo visus dalyvauti -- Rengimo Ko
mitetas. (170-171)

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja didelis kambarys 

vienam ar porai biznio žmonėms. 
Galim?1 pasigaminti lengvus val
gius. Tel. TAylor 7-8487.

(168-170)

Pasirandavoja butas su baldais, 
trys kambariai su visais patogumais 
gyvenimui. Kreipkitės: M. Papas, 
Apart. 4 E, 170 Amsterdam Ave., 
New York City. (168-170)

Dr. A. Petriką^
DANTŲ GYDYTOJAS

‘ 221 South 4 th Street
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. EVergreen 7-6868
Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

TONY’S
UP-TO-DATE

xBARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas
306 UNION AVENUE

Gerai Patyrė Barberiai

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G., 

EDWIN LANE, Ph. G.
Tel. EV. 7-6233

Telefonas
EVergreen 4-8961




