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PRASIDĖJO VISUOTINAS CIO MARININKŲ STREIKASv.
O

Pasaulis Krypsta Sovietų 
Pusėn, kaip kad Pareiškė 
Teisėjas Jacksonas

Atkunta Fašistai Daugely Šalių., 
Sako Tarptautinis Komitetas

“Aš sušaudžiau Mussolini...” , 
Po tokia antrašte savaitrašty.]’ 
N e \v Masses telpa italų 
partizano pulkininko Valerio 
straipsnis, nušviečiąs paskuti
nes dučės gyvenimo valandas 
ir negarbingą jo žlugimą.

“Siūlau tamstai imperiją!” 
Mussolinis sakė pulkininkui, 
siekdamasis tuo būdu išsisuk- ' 
ti nuo kulkos ir vėl tęsti pra- Į 
žutingą italų tautai darbą.

Bet pasiūlymas užsigrūdi- ! 
nusio fašizmui neapykanta.' 
pulkininko nepaviliojo . . .

Šis įdomus straipsnis neužil- !
go bus išverstas lietuviu kai- i t ,
bon ir išspausdintas Laisvėje.: Galėtume Išvengt Karo su Sovietais, Nežiūrint rohtmiŲ

TautininiJYLia skelbia, i Skirtumų, Sako Aukščiausio Teismo Teisėjas 
jog “Rusijos gilumoje” mirė i 
Augustinas Voldemaras.

“Kada kiti žymūs lietuviai 
bčgo nuo ‘sovietu okupantu’,” 
rašo Dirva, “prof. Voldema
ras pats parsiskubčjo bolševi
kams į nagus.”

Koks4;
vadas! I čiausio Teismo teisėjas.

Voldemaras grįžo i Lietuvą 1 
1940 m. birželio mėnesio die-; 
nomis. 
galėsiąs 
Berlyną Smetonos sostą.

Nepavyko sprindžio aukš
tumo didvyriui. Jis buvo su
imtas ir išsiųstas Tarybų Są
jungos gilumon. kur, skelbia
ma (aš to nežinau ii’ netvir
tinu), jis tūloje mokykloje 
dėstęs kalbas.

Hanover, N. H. — Po pa
starojo karo, “pasaulis vis 
labiau slenka linkui rusiš
kos santvarkos,” negu link 
amerikinės sistemos, parei
škė Robertas H. Jackson,

žioplas tas tautininkų Jungtinių Valstijų Aukš- r •___ • m •___ i _ •

grįž0' tikėdamasis i Prancūzu Rūpesnis 
užimti pabėgusio į - *

į Dėl Denniso Bylos
Paryžius. — Daugelis 

frąncūzų yra susirūpinę dėl 
teismų Amerikoje prieš Ko
munistų Partijos sekreto
rių Eugene Dennisą ir ki
tus fašizmo priešus. Jau 
renkama protestų parašai 
tarp Franci jos darbininkų 
ir intelektualų. — Dennis 
patrauktas teistnan dėl to, 
kad jis neatvyko liudyti 
Neamerikiniu Veiksmu Ko
mitetui Washingtone. —To
kie teismai esą priedanga 
amerikiniams' imperialis
tams lįsti į užsienius, kaip 
sako tie francūzai.

Voldemaro praeitis, jo dar
bai buvo susiję su viskuo, kas 
lietuvių tautai buvo blogiau
sia.

Voldemaras buvo lygiai at
sakingas už 1926 m. fašistinį | 
smurtą, kaip ir Smetona.

Voldetnaras lygiai buvo 
kaltas u^ sušaudymą “Tų Ke
turių,” kaip ir Smetona.

Prieš fašizmo žlugimą Lie
tuvoj Voldemaras tarnavo 
Hitleriui ir, jei jam būtų pa
vykę Smetonos sostan atsisės-;
ti, jis, be jokių ceremonijų, 1TPIĮMANA^ PASIRAŠF 
būtu atvirai ėjęs naciu gaulei-: 1 I rtJHlMOE.
torio pareiga^ i 4 SUTARTIS IR

Tačiau, nepaisant, kiek pik CMCRKT TDK C AI K 
tų darbų Voldemaras buvo} at- i illlu uiiLlu
likęs seniau, jis nebuvo tie
siogiai nusižengęs tarybiniams 
įstatymams. Dėl to jis buvo 
išgabentas Tarybų Sąjungos 
gilumon ir ten apgyvendintas, 
kad negalėtų skleisti hitleri
nės “filosofijos” Lietuvoj.

Ar jis iš tikrųjų jau 
re,—mes neturime žinių.

Iš to viso išvada darosi to
kia: Tarybų Sąjungos priešai 
nuolat zauniją ir zaunija, 
būk ten esą be jokio nusikal
timo šaudomi žmonės. Bet 
štai, va, net Voldemaras, ku
ris tiek daug buvo liaudžiai 
nusikaltęs, išliko gyvas ir 
sveikas!

mi-

Šiomis dienomis sukako ly
giai septyneri metai, kai Lie
tuvoje žlugo fašizmas, kai ten 
įsikūrė liaudies vyriausybė su 
Justu Paleckiu priešakyj.

Septyneri metai, kai lietu
vių tautai saulė patekėjo.

Istorinė sukaktis!
Daug vandens patiltėmis 

nubėgo per tą laiką^ Ir ko 
pasaulis (drauge ir mūsų tau
ta) neišgyveno!

Baisusis karas, žiaurioji 
okupacija! . . .

Na, bet viskas praėjo. Lie
tuva baigia, gydytis žaizdas, 
paliktas žiauriojo fašizmo.

Gedimino kalno šešėlyje, 
sostinėje Vilniuje, Tarybų Lie
tuvos piliečiai džiaugsmingai 
minės sukaktį.

Išvien su Tarybų Lietuva 
džiaugsis ir josios sūnūs ir 
dukros, pasisklaidę po platųjį 
pasaulį, j

Stenės, dūsaus, dejuos tik 
visokį liaudies priešai, atsimi
nę smetoninius laikus, — to-

Washington. — Prezid. 
Trumanas pasirašė taikos 
sutartis su keturiais buvu
siais \ Hitlerio bendradar
biais kare —: su Italija, 
Vengrija, 1 Rumunija ir 
Bulgarija. Kartu jis gyrė 
Italiją, o smerkė 
grų, rumunų ir bulgarų 
valdžias, vadino jas “nede
mokratinėmis.” Pasak Tnu
mano, tos valdžios, girdi, 
“spaudžia” priešingas joms 
partijas. (Žymėtina, jog 
Vengrijos, Rumunijos ir 
Bulgarijos valdžios suside
da iš visų didžiųjų partijų 
atstovų. Jos stoja už drau
giškumą su Sovietų Sąjun
ga. Prieš jas bruzda ypač 
Sovietų priešai.)

Kalbėdamas Dart mouth 
Kolegijoj, Jacksonas sakė, 
jog linkui Sovietų krypsta 
“net tokie kraštai, kaip 
Anglija, nors mažai ten yra 
rusiško spaudimo arba vi
sai jo nėra.”

Nežiūrint pamatinių poli
tinių ir ūkinių skirtumų, 
tačiaus, galima būtų iš
vengti karo tarp Jungtinių 
Valstijų ir Sovietų Sąjun
gos, kaip tvirtino teisėjas 
Jacksonas savo kalboje 
praeitą sekmadienį. Jis kri
tikavo tuos amerikonus, 
kurie pasiduoda karinei is
terijai. Tokie sako, kad ši 
šalię turėtųf eiti karan prieš 
Sovietų Sąjungą ir ginklais 
įrodyti, jog “amerikinis pa
saulis geresnis už sovietinį 
pasaulį.”

“Aš esu tikras, sakė tei
sėjas Jackson,—jog Rusi
ja. nedarydama ginkluoto 
Užpuolimo, stengsis skirtin
gais būdais patraukti savo 
pusėn kitas tautas; tuo bū
du jinai lenktyniuos su mu
mis dėl palankumo iš kitų 
tautu pusės.”

“Tiem, kurie karštai tiki 
amerikiniu gyvenimo keliu, 
—tęsė Jacksonas,— atrodo 
nesuprantamas dalvkas ir 
pažeminimas, kad tiek 
daug išlaisvintų tautų at
meta mūsų vadovybe ir pa
vyzdį ūkiniais, politiniais, 
doriniais ir intelektualiais 
klausmais.”

Amerika, anot 
negali išlaikvti 
gos ir logiškos
jeigu čia apšaukiamas ko- 

ven-1 munistu kiekvienas visuo
menės veikėjas, kuris nesu
tinka su priprastomis nuo
monėmis arba įsigyvenu
siais klaidingais suprati
mais.”

Dartmouth Kolegija su
teikė Jacksonui teisiu dak
taro garbės laipsnį. , Jack
sonas buvo vyriausias ame
rikinis prokuroras - kaltin
tojas Nurnbergo byloje 
prieš nacių vadus, karinius 
kriminalistus.

London. — Tarptautinis 
Komitetas Europos Klausi
mam Tyrinėti raportavo, 
jog nacizmas ir fašizmas 
pradeda “atvirai iš naujo 
kilti” ne tik Vokietijoj ir 
Italijoj, bet ir daugelyje ki
tų kraštų. Komiteto rapor
tas nurodo, jog naciai tebe
laikomi aukštose vietose 
vakarinėje Vokietijoje, a- 
merikonų ir anglų užimtose 
srityse. Komitetas taipgi 
kaltina Švedijos, Argenti
nos, Šveicarijos ir Pietų 
Afrikos valdžias už nacių

globojimą bei^glostymą.' 
“Naciai

dikčiai
mos ir
įtaką,”
tas.

Tarp
narių yra anglų lordai Van- 
sittart, Brabazon, ir Eli- 
bank, du darbiečiai — ka
pitonas 'RJaymond Black
burn ir
Komiteto pirmininkas yra 
Edouard
Franci j os premjeras.

- fašistai gauna 
medžiaginės para- 
nuolat platina savo 

sako tas komite-

minimo komiteto

Seymour Cocks.

Herriot, buvęs

MASKVA ATMETĖ ANGLŲ
PROTESTU DĖL VENGRIJOS
PREMJERO PAKEITIMO

Jacksono, 
“išmintin- 
politikos,

Dean Acheson Kartoja Savo 
Priekaištus Sovietam

Middleton, Conn. — Pasi-' 
traukiąs Amerikos valstyb. 
sekretoriaus pavaduotojas, 
Dean Acheson pakartojo 
savo įtarimus prieš Sovie
tų Sąjungą. Kalbėdamas 
Wesleyan Universitete, A- 
chesonas pasakojo, kad So
vietų politika, girdi, “su- 
trukdžius pasaulio atsigrie-

kilis malonius (.jiems) ir bran
gius.

Bet tie laikai, ponai, ponios 
ir panelės, negrįš, negrįš. Nors 
sykį tai supraskit!

bimą” po karo. Jisai prime
tė Sovietam kaičias už na
minį Graikijos karą, už ne
ramumus Irane ir tvirtino, 
kad, esą, per Sovietų pas
tangas, buvęs pavarytas 
Vengrijos premjeras Nagy. 
Pripasakojo jis ir kitų da
lykų prieš Sovietus. Kartu 
jis įspėjo, kad 1948 m. į- 
vyksiąs didis krizis Euro
poj.

Wesleyan Universitetas 
davė Achesonui teisių dak
taro garbės laipsnį.

Laivų Savininkai Nedaro 
Nuolaidų Marininkams;
Laukia Vergijos Įstato
CIO Marininkų Streike Dalyvausią iki 200,000 Žmonių; 

Darbo Federacijos Marininkai Pritarsią Streikieriam

Maskva. — Sovietų vy- i jas anglų bandymas įsikiš- 
riausybė atmetė Anglijos: ti į vidujinius Vengrijos 
protestą dėl to, kad pasi-' reikalus.” 
keitė Vengrijos premjeras. ’ Molotovas taipgi atmetė 
Anglija įtarė, kad girdi, | Anglijos prašymą duoti ži- 
per karinės Sovietų vyriau-1 nių apie kaltinimus Belai 

» Kovacs’ui, buvusiam Smul
kiųjų Žemės Savininkų 
Partijos sekretoriui. Ko
vacs areštuotas už sąmoks
lą sų kitais dešiniaisiais tos 
partijos politikieriais, ku
rie planavo panaikint de
mokratinę vengrų respubli
ką. Kovacs paliudijo, kad 
tame sąmoksle dalyvavo ir 
buvęs premjeras Nagy.

Dabar Budapešte, Veng
rijos sostinėje, vyksta atvi
ras teismas prieš Kovacs ir 
jo. sėbrus sąmokslininkus, 
kaip nurodė Molotovas; to
dėl anglai gali pačiame tei
sme gauti žinių apie kalti
nimus prieš Kovacsą ir jo 
bendrus.

sybės pasidarbavimą buvo 
pašalintas Vengrijos prem
jeras Ferenc Nagy ir. jo 
vieton įstatytas L. Dinny- 
es. Užsieninis Sovietų mi
nistras Molotovas į tai at
sakė šitaip:

Premjeras Nagy pabėgo 
iš Vengrijos j Šveicariją. 
Jiš negrįždamas namo pats 
pasitraukė iš premjero vie
tos. Tuomet nauju premje
ru buvo paskirtas Dinnyes, 
tos pačios Smulkiųjų Žemės 
Savininkų Partijos narys, 
kaip ir Ferenc Nagy. 
Premjero pakeitimas pada
rytas pagal Vengrijos kon
stitucija. O Anglijos pro
testas dėl to yra tik “nau-

New York, birž. 16. — 
Prasidėjo CIO Marininkų 
ir Laivakrovių Unijų strei
kas rytiniuose ir vakari
niuose Amerikos pakraš
čiuose. Nes laivų kompani
jos atmetė darbininkų rei
kalavimus. Laivų savinin
kai net nebandė rimtai de
rėtis su laivinėmis CIO li
nijomis. Jie tikisi, kad po 
keleto dienų prieš-unijinis 
Tafto-Hartley’o bilius tap
siąs įstatymu. Tuomet lai
vų kompanijos galėtų pa
vartoti teismų drausmes ir 
kitus įstatymo Įnagius 
prieš marininkus.

Darbininkai laukė, kad 
valdiški tarpininkai paveik
tų laivų savininkus daryti 
nuolaidu marininkams dėl 
naujos sutarties. Pokalbiai 
tarp marininkų atstovų ir 
kompanijų ‘ėjo iki vidunak
čio iš sekmadienio į pirma
dienį. Neprieita jokio susi
tarimo; taip ir išsibaigė se
nosios
Tuomet prasidėjo streikas.

Jeigu
tai vien New Yorko upste 
sulaikys 250 prekinių laivių

Susisiekimų Sąjungos pir
mininkas Joseph Selly ir, 
kt.

Darbininkai reikalauja 
algos pakėlimo, apmokamų 
atostogų pailginimo ir įvai
rių darbo- sąlygų pagerini
mo.

Sudužo Bombanešis,
Žuvo 12 Asmenų

sutarties laikas.

streikas išsivystys,

Springfield, Vt.—Į Hawks 
kalno šoną per lietų sudužo 
didelis bombanešis B-29. 
Su juom žuvo bent 12 iš bu
vusių bombanešyje as^ 
menu.

(Patikrinta, kad sutiškus 
keleiviniam DC-4 lėktuvui 
į kalną ties Leesburgu, Vir
ginijoj, sudegė bei tapo už
mušti visi 50 jame buvusių 
žmonių. Oro nelaimėse sa
vaitės pabaigoj Amerikoje 
žuvo viso 65 žmonės.)

(Trumanas paskyrė ko
misiją tokių nelaimių prie
žastim tirti.)

Teigiama, kad Darbo SJ-1 HOOVERIS PERŠA

Didėja Maršuotojų Karavanas 
Prieš Tafto-Hartley’o Bilių

Chicago. — Pranešama, 
kad didelė grupė Chicagos 
CIO ir Darbo Federacijos 
unijistų prisidės prie pri
vačių automobilių karava
no, kur unijų darbuotojai 
važiuoja į Washingtona. 
Ten nuvažiavę, jie ragins 
prezidentą Trumaną atmes
ti prieš - darbininkišką 
Tafto-Hartley’o bilių, ir 
šauks kongresmanus ir se
natorius paremti atmetimą

Mirė Ida Klaud, 1 
IDS Veikėjo Žmona

Chicago. — Pereitą penk
tadienį Chicagoj mirė Ida 
Klaud, žmona LDS jauni
mo veikėjo Al Klaudo. Al 
Klaud yra Vilnies ir Tiesos 
korespondentas, taipgi pir
mininkas LDS Midwest 
Youth Committee, narys 
LDS Antros Apskrities, ir 
veikia American Veterans 
Committee Al Blozis Poste. 
Jo moteris per kiek laiko 
nesveikavo, Rep.

ORAS. — Būsią šilčiau.

iš prezidento pusės.
Karavanas prasidėjo

racijos laiviniai unijistai- 
mechanikai neis per 
kierių pikieto eiles.
Daugiau Lokautas, 
Negu Streikas

CIO Nacionalės Marinin 
kų Unijos pirmininkas Jo- prezid. 
seph Curran pareiškė, jog parašė republikonui sena- 
savininkai taip nesiskaitė toriui Stylesui Bidgesui lai- 
su unijos reikalavimais, j šką, kuriame pataria me- 

i kad tikrumoje jie vykdė lo-1 džiaginiai remti tiktai prie- 
kautą prieš marininkus. šingas Sovietams šalis. • 
“Tuo tarpu,— sakė Curran, Hooveris pakartoja siūly- 

: — mes darome visus reika-! mą, kad Amerika ir Ang
lingus žingsnius, kad gale- Ii ja, nepaisant Rusijos, da-

” j tis su vakarine Vokietijos
CIO marininkų vadai, su- puse, su Austrija ir Japo-

• i ir -r H * — ' • • % w . ♦

strei- PAREMTI TIKTAI
SOVIETŲ PRIEŠUS

Washington. — Buvęs 
Herbert Hoover

iš tume sumušti laivų savinin-' rytų atskiras taikos' sutar-
Los Angeles su šimtu auto- kų lokautą.” " ’ ’ XT 1 ~
mobilių. Jų kelionėje sker- CIO marininkų vadai, su- puse, su Austrija ir Japo- 
sai Jungt. Valstijų prisidė- sirinkę New Yorke, aptarė nija. Sykiu Hooveris tvirti- 
jo dar šimtai unijistų su bendros kovos planus. Pa-1 na, kad dabar įvairios tau- 
privačiais automobiliais. 
Teigiama, kad Detroito au
tomobilių darbininkai skirs 
kelis tūkstančius dolerių 
savo delegatams pasiųsti 
automobiliais su tuo kara
vanu į Washingtona.

sitarime dalyvavo Harry tos labiau badauja, negu 
Bridges, vakarinio pakraš-i karo metu. Jis įspėja, kad 
čio CIO laivakrovių Unijos šiuo laiku gręsia aršesnė 
pirmininkas; J. Curran, į “politinė ir ūkinė suirutė” 
CIO Nacionalės Marininkų j pasaulyj, negu bet kada po 
Unijos galva; Amerikos! karo.

CIO Unijos Pietuose 
Paaugo 280,000

Atlanta, Ga. — Per pa
skutinius metus skaičius 
CIO unijistų pietinėse val
stijose pakilo 280,000. Da
bar CIO unijos turi jau a- 
pie 680,000 narių pietuose. 
Darbuojasi daugiau kaip 
1,000 savanorių, organizuo
dami darbininkus į CIO li
nijas.

Nashua, N. H. — Miesto 
taryba ragino prez. Truma- 
ną atmest Tafto-Hartley’o 
bilių.

.-.w- .'J-

Perono Pati ir Kariniai Jo 
Užsakymai Anglijoje

London. — Čionaitinis 
laikraštis Sunday Empire 
News ragino Anglijos val
džią pareikšt pagarbą Evai 
Peron’ienei, pačiai Argen
tinos prezidento - diktato
riaus, kada jinai atsilankys 
Anglijon. Empire News 
džiaugsmingai rašė, kad 
Perono pati atveža karinių; 
laivu tižsakyma už $200,- 
000,000.

Kitas Londono laikraštis, 
Sunday Pictoriąl skirtin
gai ją sveikino; sako: “tai

fašistinio diktatoriaus pa
ti. Ja neseniai triumfališ- 
kai priėmė Franko Ispani
ja, priespaudų kraštas, kur 
paryčiais šaudomi žmonės” 
už nesutikimą su fašistine 
diktatūra. O Perono ' val
džia lupte lupo iš Anglijos 
kuo aukščiausias kainas už 
reikalingą anglam mėsą. >

London. — Anglijoj daug 
labiau trūksta plūgų, negu 
automobilių.

i
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Kas Valdo Japoniją?
Pabaigoje karo buvo sudaryta Tolimųjų Rytų Komi

sija valdymui ir tvarkymui Japonijos. Komisija susideda 
iš didžiųjų valstybių atstovų. Jon įeina, žinoma, ir Tary
bų Sąjungos atstovas. Tačiau Japonijos okupacija paves
ta vienai Amerikai ir Amerikos žmogus minėtai komisi
jai pirmininkauja ir faktinai Japoniją valdo. Tuomi 
žmogumi yra generolas MacArthur. Jei jis mato reikalą, 
atsiklausia komisijos, bet jei jam nepatinka komisijos pa
tarimai, jis i juos nekreipia dėmesio, žodžiu, pilnu ir 
vieninteliu Japonijos bosu yra gen. MacArthur. Jis gau
na iš Washington© įsakymus ir juos praveda Japonijoje.

Iš pat pradžios, mums atrodo, Amerikos politika Japo
nijoje buvo netikus ir neteisinga. Dabar jau daug kas 
taip pat mano, nes tos politikos vaisiai jau matosi. Patį 
didžiausį karo kriminalistą imperatorių ’Hirohito Mac- 
Arthur paliko valdžios galva ir imperatoriumi. O jis tu
rėjo būti nubaustas pakorimu, kaip kad buvo nubausti 
Vokietijos didieji karo kriminalistai.

Palikus senojoje vietoje Hirohito, nebeliko pagrindo 
imti nagan mažesnius kriminalistus, kurie tiktai pildė 
Hirohito kriminališkus įsakymus. Ypatingai Japonijos 
industrialistai tapo palikti savo vietose. Dabar pranėši- 
mai sako, kad beveik visi tie industrialistai yra karo kri
minalistai ir turėtų būtį suimti ir nubausti, bet jie valdo 
visą Japonijos ekonominį gyvenimą ir juos užkabinti 
MacArthur bijosi. Girdi, visas Japonijos ekonominis gy
venimas galėtų susmukti. Tuo būdu Japonija pasiliko 
tose pačiose rankose, kurios ją valdė prieš didįjį karą.

Toliau sakoma, kad reparacijų klausimas nė iš vietos 
nesijudina. Japonija turi mokėti reparacijų Ghinijai, 
Korėjai, Tarybų Sąjungai, Australijai ir kitoms šalims. 
Minėtoje Tolimųjų Rytų Komisijoj buvo šis klausimas iš
keltas, bet neprieita prie jokio konkretaus susitarimo. 
Jau du metai po karo, o Japonija tebėra nesumokėjus nė 
vieno dolerio reparacijų. Pagaliau, girdi, MacArthur pa
tvarkė, kad be Komisijos sutikimo 30 nuoš. nustatytų re
paracijų turi būti atmokama. Bet tas patvarkymas ir 
šiandien tebestovi ant popieros. O kadangi reparacijų 
reikalai nesutvarkyti, tai, sako, Japonijos ekonomikos 
negalima subalansuoti. Suirutė ir nesusipratimai viešpa
tauja visuose punktuose.

“EMIGRANTŲ 
FONDAS...”

Jau kelintame Tėvynės 
numeryj šūkalojama, aliar
muojama dėl aukojimo 
“Emigrantų Fondui.” Toks 
fondas veikia SLA žinioje 
ir jis “gelbėjo į Ameriką 
atvykusioms lietuviams, ku
rie r neturėjo giminių ir 
drafigų šiame krašte juos 
priimti.”

Šimtai tūkstančių lietu
vių į Ameriką atvyko 
(prieš pirmąjį karą), netu
rėdami nei giminių nei 
draugų, nei pinigų nei nie
ko. O tačiau jie čia apsigy
veno —jų niekas nepriėmė 
ir jiems niekas neteikė jo
kios' pagalbos.

Tai kodėl dabartinis 
triukšmas dėl “emigran
tų”? Todėl, kad dabar at
važiuoja daugiausiai fašis
tinių pabėgėlių, bjaurių 
hitlerininkų, labai nusižen
gusių lietuvių tautai. Štai, 
kodėl, pasak Tėvynės, jie 
turį būti aprūpinti viskuo. 
Bet Tėvynės redaktorius iš 
savo kišeniaus nesutinka 
“emigrantams” padėti — 
jis nori, kad mūsų draugi
jos ir pavieniai Amerikos 
lietuviai jiems aukotų.

Žinoma, to jiems nesu

Žmones Atsisako...

Judošiaus Išpažintis
Bostone federaliam teisme yra teisiamas Douglas 

Chandler. Chandler teisiamas kaipo Amerikos išdavikas. 
Mat, karo metu jis tarnavo Hitlerio valdžiai. Veikė jos 
propagandistu. Per radiją vedė anglų kalba agitaciją už 
Vokietiją, ragindamas amerikiečius pasiduoti vokie
čiams, susitaikyti su Hitleriu ir pradėti karą prieš Tary
bų Sąjungą. Po karo Chandler buvo suimtas Vokietijoje 
ir atgabentas Amerikon dėl teisimo.

Šis Amerikos- išdavikas atliko ilgą išpažintį. Toje iš
pažintyje jis išdėsto tuos kelius, kuriais jis atsidūrė Hit
lerio tarnyboje. Jį ten nuvedus baimė komunizmo ir bol
ševizmo. Tai ta pati istorija, kurią jau esame girdėję ne 
iš vieno judošiaus.

Kas svarbu toje išpažintyje, tai kad Chandler nebuvęs 
vienas toje išdavystėje. Jis pasako, kad visur, kur tik jis 
lankėsi prieš karą, jis buvo šiltai pasitiktas ir pavaišin
tas Amerikos pasiuntinybių bei konsulatų užsienyje.

Chandler suimtas ir teisiamas, bet jokio žygio nedaro
ma prieš jojo bendradarbius ir vaišintojus. Kalbama, kad 
ir pats Chandler negaus užsitarnautos aštriausios baus
mės. Mat, jis “nuoširdžiai” kovojęs prieš bolševikus, o 
dabar mada atleisti griekus visiems judesiams ir krimi
nalistams, kurie sakosi tapę judošiais iš neapykantos bol
ševikams.

Nuo Ofensyvo Iki Fiasko
The New York Times korespondentas Tillman Dur- 

din pereitą penktadienį patiekė ilgą pranešimą iš Chini- 
jos provincijos Shantungo. Jis primena Amerikos žmo
nėm, kaip prieš keletą mėnesių Chiang Kai-sheko valdžia 
garsiai paskelbė toje provincijoje ofensyvą prieš komu
nistus. Buvo, girdi, žadėta kaip beregint iš tos provincijos 
komunistus išvalyti. Bet visas tas ofensyvas, sako Dur- 
din, pasibaigė fiasku — didžiausiu nepasisekimu.

Nuo to laiko, kai Chiang Kai-shekas pradėjo ofensyvą, 
komunistai Shantungo provincijoje labai sustiprėjo. Jie 
laimėjo daugybę mūšių. Jie užgrobė didžiulį kiekį Chiang 
Kai-sheko armijos amerikoniškų ginklų ir amunicijos. 
Jie visiškai sunaikino 74-tąją Diviziją. Jie įrodė, kad 
jų Naujoji 4-toji Armija moka puijdai veikti ir manev
ruoti.

Durdin pripažįsta, kad Chiang Kai-sheko kareivių 
ūpas labai susmukęs ir kad Shantungo provincijoje civi
linio karo pabaigai galo nesimato.

Aną dieną skaičiau vie
name niūjorko dienraštyje, 
kad kino pasaulyj pradeda
mas jausti krizis: žmonės 
atsisako dažniau lankytis į 
kino teatrus, žmonės pra
deda nebepaisyti filmų.

Kodėl tokia atmaina? Ar 
seniai čia buvo taip, kad į 
kino teatrus z nebetilpdavo 
lankytojai?

Atmaina pasireiškė dėl 
to,'sako tas pats laikraštis, 
kad žmonėse jaučiamą pini
gų stoka. (Aišku, darbo 
žmonėse, kurie sudaro pub
liką.) O pinigų stoka jau
čiama vyriausiai ne dėl ne
darbo, kuris dar mažai te- 
jaučiamas, kuris dar tepa
lietę tik nežymų nuošimtį 
darbininkų, bet dėl to, kad 
gyvenimo produktai perne
lyg pabrango, kad kainos 
astronomiškai pakilo .

Valgyti, apsirengti kiek
vienam žmogui reikia ir dėl 
to, nežiūrint, kaip aukštai 
iškilo maisto produktų kai
nos, žmogus priverstas “iš 
paskutinio” pirktis būtiną 
maisto kiekį bei rūbą. Na, 
o į teatrą jis gali neiti, jis 
be jo gali apsieiti. Jeigu 
pirmiau nemažai žmonių 
nueidavo porą sykių arba 
net ir dažniau per savaitę į 
kino teatrą, tai dabar jam 
užtenka sykio per dvi sa- 
vaiti — arba net rečiau.

Va, kur surandamas at
sakymas.

Andai skaičiau angliško
je spaudoje, kad ir naujų 
knygų rinkoje pasireiškė 
krizis: žmonės mažiau jų 
perka. Priežastis ta pati: 
pinigų per maža, neturi iš 
ko darbo žmogus pirktis 
naują knygą, — seniau jis 
pirkosi daugiau, nepaisant, 
jog tai buvo karo metas ir 
gyvenimas jautėsi įtemp
tas.

Laikraščiuose skaitome, 
jog kurortuose, vasarotojų 
namuose šiemet jau lengvai 
galima gauti vieta atosto
goms praleisti — faktinai, 
jau yra (tūlose vietose) 
daug tuščių kambarių — 
tik nuųmuok. Prieš viene
rius metus sunku buvo gau
ti kur nors vieta — iš ank
sto reikėjo rezervuoti, ,jei 
norėjai savaitę - kitą prie 
vandens pabuvoti.

Tai dar ne viskas: jei 
reakcininkams republiko- 

laukti !
Gėda, kai SLA organas, 

užuot _ rūpinęsis SLA arba 
lietuvių tautos reikalais, ei
kvoja vietą tokiai propa
gandai, kuri tarnauja lietu
vių tautos priešams!

LIBERALŲ
“MANDAGUMAS”

L. Pruseika Vilnyj rašo: 
' Ne iš noro, bet iš ftiandagu- 
mo iChicagos “Sun” pasveikino 
“Tribune” — sukaktuvininkę 
mikroskopišku editorialuku.

Chicagos' “Sun” gimė .kaipo 
protestas prieš šlykščią “Tri
bune” politiką. ’“Tribune” bu
vo tikrai sadistiškas Roosevel- 
to neprietelius. Ir šiandien tas 
laikraštis šmeižia jo atmintį.

Jei “Sun” redaktoriai norė
jo apibūdinti “Tribūne” liniją 
šimtamečio jubiliejaus proga, 
jie galėjo pagaminti išsamų ap
kaltinimo aktą prieš tuos demo
kratijos priešus.

Tą atliko Chicago “Star.”
Vadinasi, dienraščio “Sun” 

liberalai, nors esminiai ir 
labai neapkenčia reakcinio 
“Tribune,” bet viešai jį 
“gerbia” dėl “mandagu

mo.” Mandagumas, etika 
čia buvo ne vietoj: Čikagos 
visuomenei reikia tiesos žo
dis pasakyti nors kai kada!

nams ir demokratams pa
vyks pravesti kongrese 
nuomų pakėlimas (o jie 
siekiasi tai padaryti), bus 
kur kas blogiau. Kiekvienai 
šeimai teks per mėnesį iš
leisti nuomai už butą kokį 
desėtką ar penkioliką dole
rių daugiau, negu ji išlei
džia šiuo metu.

Ir būtinųjų pragyvenimo 
produktų kainos dar vis 
kyla • Mėsa ypačiai skrenda 
į padanges, kaip lėktuvas.

Darbininkų algos gi ne
kyla. Kai kur šiek tiek or
ganizuotiems d a r b i n in
kams, tiesa, ;pavyko išgau
ti pakėlimus, bet tie pakė
limai, palygint su pragyve
nimo reikmenų kainų iški
limu, mažai tereiškia. O di
desnė pusė darbininkų Te
bedirba už tas pačias algas, 
kokias gavo prieš pusę me
tų.

xTuo pačiu sykiu, skaitau 
angliškoji spaudoje, korpo
racijų pelnai už šių metų 
^pirmąjį bertainį pakilk į li
gi šiol dar negirdėtas aukš
tumas.

Tai, va, jums ir padėtis!
Prieš vienerius metus lai

ko, atsimename, Fabrikan
tų A^sociacija iv republiko- 
nai su reakciniais demokra
tais kongrese šūkalojo: 
panaikipkim OPA, viskas 
bus gerai, — kainos, girdi, 
pačios susinormaluos. Vis
kas bus gerai.

Na, jos ir’^susinormala- 
vo”!

Kas už tai kaltas? Vy
riausiai kalti republikonai 
ir jų bičiuliai demokratai 
kongrese. Kalta yra ir pre
zidento Trumąno adfriįnis- 
tracija, kuri neva kovojo 
prieš reakcininkų mo j imą
si, tačiau tikrumoje jiems 
pritarė.

Artinasi nedarbas, krizė 
— recession, kaip tūli va
dina. Gyvenimas ne gerės, 
bet sunkės. Vyriausias sun
kumas kris ant darbininkų 
pečių.

Ar nereikėtų jau dabar 
Amerikos darbo žmonėms 
visu tuo labiau įsisąmonin
ti? Ar nereikėtų, beje, rim
tai galvoti apie 1948 metus, 
kuriais bus prezidentiniai 
rinkimai?
' Taip, man rodosi, labai 
reikėtų!

M. Galinis.

Svarbiosios Mūsų Veikimo 
Problemos

V. Bovinas dienraštyje 
“Laisvėje” andai iškėlė vi
są eilę mūsų jaunimą lie
čiančių klausimų. Manau, 
bus pravartu apie tai padi- 
skusuoti.

Konkrečiai nurodęs, kaip 
mūsų jaunimas veikia spor
te, mene ir kitur, d. Bovi
nas padaro iš to viso pesi
mistines išvadas, būtent: 
1) LDS ateitis pasidaro 
jam tamsi, 2) LDS nepaten
kinąs jaunimo, 3) LDS or
ganas rašąs perdaug apie 
sportą, kuris slopinąs kitą 
veiklą, 4) LDS vadovybė 
nesirūpinanti meno-kultū
ros veikimu.

Dabar paanalizuokime 
šiuos iškeltus kląusimus ir 
tada pamatysime, kad pas 
mus neturi rastis pesimiz
mo ir kad mes turime kuo 
pasididžiuoti.

1. Iš apie miliono Ameri
koje gyvenančių ateivių ir 
čiagimių lietuvių, tik 32 
tūkstančiai priguli prie lie
tuvių susivienijimų. Tai 
mažytė dalelė. O tai rodo, 
jog dar yra nemaža dirva 
gauti naujų narių ir LDS 
išauginti į skaitlingiausi 
Amerikos lietuvių susivie
nijimą. O kad tai atsiekti, 
tai tenka visiems mūsų vei
kėjams vieningai ir pasi
šventusiai darbuotis. Seni
mas privalo padėti jauni
mui išvystyti naujas vado
vybės kadras, sudaryti pla
tų jaunimo veikimą. LDS 
ateitis tada neątrodys tam
si. .

2. Apie trečdalis LDS na
rių yra čiagimiai. Tai paly
ginamai nemažas skaičius, 
bet jis gali būt daug di
desnis. Proporcionaliai i- 
mant, daug didesnis skai
čius čiagimių rašosi į LDS, 
negu į kitus du lietuvių su
sivienijimus’todėl, kad LDS 
suteikia jaunimui daugiau 
naudos, negu kiti susivie
nijimai. LDS palaiko nuo
latinį sekretorių - redakto
rių, kuris vyriausiai rūpi
nasi jaunimo reikalais. 
LDS išleidžia gerai paruo
štą anglišką “Tiesos” sky
rių. LDS palaiko jaunimo 
kuopas, jaunimo klubus, 
sporto grupes, suruošia na- 
cionalius ir lokalinius spor
to turnamentus, suruošia 
įvairius jaunimui vakarus. 
Tiesa, tas visas mūsų dar- 
b a s, karo metu 
žymiai sutrukdytas, 
dar nėra pasiekęs rei
kiamos aukštumos. Bet mes 
su laiku manome ir šiame 
darbe padaryti daugiau pa
žangos.

3. Jeigu mes norime iš

WILLIAM GREEN
AFL prezidentas, karo sekre
toriaus Robert T. Patterson 
apteiktas Medal of Merit už 
vadovybę ir mobilizaciją AFL 
unijistų j darbą už pergalę 

karo metu.

LDS sporto veikimo gauti 
daugiau organizacinės nau
dos, negu iki šiol gavome, 
tai mes turime visą tą svar
bųjį darbą geriau suorga
nizuoti, kad jis pasidarytų 
masiniu veikimu, kuris ga
lėtų patraukti nemažai dar 
prie LDS neprigulinčio jau
nimo. O tai didelis darbas, 
reikalaująs planavimo, ra
šymo. Klaidinga todėl sa
kyti, kad sportas slopina 
kitą veiklą. Kaip tik prie
šingai. Ten, kur sportas ge
riau išvystytas, ir kitas vei
kimas yra pusėtinai geras. 
Detroitą, Chicagą 
ir Cleveįandą ga
lima paimti pavyzdžiu. De- 
tro*itiečiai LDS sportinin
kai aktyviai dalyvauja cho
ruose, teajtro grupėje, dai
nininkų grupėse. Chicagoje 
ir Clevelande tiek pat. 
Brooklyne LDS sportas te
bėra žemame laipsnyje, to
dėl ir mūsų sportininkai 
dar vis neįsitraukia į akty
vų meno-kultūros darbą. 
Brooklyne todėl padėtis 
reikia gerinti. Artificialis 
tarp menininkų ir sporti
ninkų pasidalinimas reikia 
pašalinti, visas veikimas 
geriau suderinti. Tada bus 
daugiau naudos visam mū
sų judėjimui. Bet tose kolo
nijose, kur LDS neturi 
sporto veikimo, nėra nei ki
tokio veikimo, kuris galėtų 
ką nors duoti jaunimui. So. 
Bostonas ir Pittsburghas 
gali būti tam pavyzdžiu. O 
tai reiškia, jog gerai pasta
tytas sportas ne tik neken
kia abelnam mūsų veiki
mui, bet jį dar gana gražiai 
papildo. Taigi, LDS sporto 
veikimas yra visam mūsų 
veikimui naudingas.

4. Meno-kultūros veiki
mas LDS vadovybei taip 
yra svarbus, kaip bet kuris 
kitas mūsų veikimas. Kuo
met buvo ruoštasi prie Chi- 
cagos Festikalio, tai LDS 
organas “Tiesa” daug apie 
tai rašė, LDS Centras ra
gino savo kuopas tą svarbų 
darbą paremti, Centras net 
savo atstovą 'į festivalį 
siuntė. Chicagoje festivalio 
suruošimu LDS veikėjai rū
pinosi. LDS kuopos sukėlė 
nemažai finansinės tam pa
ramos. Tiesa, LDS Centras 
tam darbui nevadovavo ir 
negalėjo vadovauti, nes tai 
ne jo jurisdikcija. Lietuvių 
Meno Sąjunga vadovybe 
užsiėmė.

Iš to visko dabar pasida
ro sekamos išvados:

1. LDS sporto veikimą 
turime tobulinti, pastatyti 
ant platesnes papėdės ir vi
si turime jį remti.

2. LDS sporto veikimą 
turime suderinti su meno ir 
kitu socialiu veikimu, t kad 
vienas kitą papildyti galėtų 
ir tada visas mūsų veiki
mas daug daugiau naudos 
turėtų. Reikėtų gana rimtai 
pasvarstyti, ar nebūtų ga
lima Lietuvių Meno Sąjun
gos’veikimą sukoordinuoti 
su LDS veikimu? Gal tai 
suteiktų visam mūsų vei
kimui, ypač jaunimo veiki
mui, nemažai naudos?

3. Surasti naujus būdus 
tam, kad išvystyti tinkamą 
kultūrinį - socialį veikimą, 
ypač čiagimiams naudingą. 
Turime nemažai intelektua
lų, kurie mums mielu noru 
gali patarnauti. Jie gali 
mums duoti įvairians klau
simais paskaitų, prelekci- 
jų, įnešti naujų diskusijų. 
Kodėl gi mes negalime tuo 
pasinaudoti?

4. Mažai aktyvumo mes, 
2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily), Antrad., Birž. 17, 1947
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ypač mūsų jaunimas, paro
do’ visuomeniniame veiki
me. O" tai reikia gerinti. 
Dabar eina atkakli kova už 
demokratinių teisių apgy
nimą. Kongrese ^galybės 
visokių žalingų bilių, kurie 
mus visus žymiai paliečia. 
Tuo tarpu tik maža dalis 
LDS kuopų ir narių įsi
traukia j tą demokratinį 
veikimą, o kiti pasitenkina, 
kad kas nors ir kur nors 
veikiama. Turime surasti 
būdus, kaip visą mūsų vei
kimą įtraukti demokratinio 
judėjimo sukurin, kad mes 
galėtumėme aktyviai prisi
dėti prie kovos prieš reak- 
ciją-fašizmą.

5. Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimas, bendrai vi
siems jį auginant ir geri
nant, turi patapti skait
lingiausia lietuvių frater- 
nale organizacija ir demo
kratiniame veikime akty- 
vingiausia.Kuomet LDS pa
sieks tokias aukštumas, ta
da mes galėsime pasigirti 
ir pasididžiuoti atlikę dide
lius ir gražius darbus.

Šiame LDS vajuje, gali
ma pripažinti, LDS jauni
mas svarbią rolę lošia. Jis 
įrašo daugiau naujų narių, 
negu senesnieji mūsų vei
kėjai. O tai rodo, jog , jau
nimas pradeda aktyviau 
dalyvauti vajuje, kuomet 
tuo pačiu metu taip vadina
mas senimas pradeda apsi
leisti, nebeparodo pakanka
mo aktyvumo. -Los Angeles, 
Chicagoje, Clevelande, De
troite, Brooklyne— jauni
mas vajuje užima pirmas 
vietas. ‘

Negerai, kad pas senuo
sius mūsų veikėjus gimsta 
kokia tai pesimizmo dva
sia. Turime ja iš savo tar
po išmušti. Visi turime sto
ti darban, išauginti LDS į 
didžiausią lietuvių frater- 
nalę organizaciją. Visuose 
svarbiausiuose darbuose tu
rime savo jaunimui mes pa
dėti, nes pas senuosius vei
kėjus yra daugiau organi
zacinio patyrimo.

Tik bendrai kooperuoda
mas jaunimas ir senimas 
gali didžius darbus nudirb
ti, demokratinių lietuvių 
veikimą pastatyti ant daug 
aukštesnės skalės.

J. Gasiūnas, 
LDS Prez.

EVANS F. CARLSON 
brig, generolas, kovotojas už 
progresyvišką Ameriką kare 
ir taikoje, mirė vos sulaukęs 
51 metu. Carlson buvo ma- 

1

rinų mylimas ir visos tautos 
pagerbtas už nepaprastus jo 
Marincf Raiders atsižymėjimus 
kare. To jis atsiekė kalbė
damas už bendrą veikla ir 
praktikoje tą vykdydamas. 
Mūsų vyriausybės užrubeži- 
nei politikai pasukus reakci
jos naudai, Carlson buvo iš 
marinų vadovybės pasitrau
kęs, visas savo jėgas aukau

damas darbui už taiką ir 
progresą.

BOSTONO APYLINKEI
Didysis dienraščio Laisvės 

naudai piknikas Įvyks 4-tą 
dieną liepos, Vose’s Pavilion 
Park, Maynard, Mass.



R. MIZARA

Miestai Brolužiai
Mielas Mikai!

Noriu tau sumesti kelis 
žodžius apie du ypatingus 
miestus — San Francisco 
ir Oaklandą. Šiedu miestai, 
kaip du broliai: negali kal
bėti apie vieną nieko nesa
kęs apie kitą.

Abu didoki, — abu svar
būs miestai. Pirmasis sto
vi vakariniame didžiulės 
Įlankos šone, o antrasis — 
rytiniame. .Jiedu tarytum 
sargu pareigas eina, budė
dami, kad priešas neisi- 
veržtų įlankom

Seniau šiuodu miestu 
skersai Įlanką jungė keltu
vai - pervažai (ferries'), 
šiandien juodu jungia il
gas, dvieju “aukštų”, nese
niai statytas moderninis 
tiltas, visuomet pilnas auto-; 
m/bilių, sunkvežimių ir bu- i 
sų, — dažnai tiek jų daug, l 
jog atrodo ims jie ir palauš | 
tiltui nugarkaulį, — nu-1 
trauks gyvybės gyslą, jun-! 
giančią abu miestu broliu. •

Bet tiltas dar tvirtas, ga- Į 
jus ir ištvermingas!

Kai juo važiuoji į vaka
rus ir stebi San Francisco 
centrą, vaizduojasi, tary
tum matai New Yorko pie
tinį kraštą, besikeldamas iš 
Staten Islando: mūrai, auk
šti pastatai, — daug jų ir 
visi sulipę, susiglaudę Į 
krūvą, it vieni kitus prilai
kydami, kad nenuvirstų; 
tarytum jie vis stiebiasi į 
viršų, lenktyniuoja, kuris 
kurį praaugs.

Važiavom iš Angelų mie- 
stoxdieniniu traukiniu, — 
pajūriu, įspūdingais suk
tais keliais, vingiuojančiais 
per kalnus ir tarpkalnes 
470 mvliu tolio.

San Francisco stotyj mu
du pasitiko K. B. Karosie- 

. nė ir K. Mugianienė, abi 
oaklandietės, abi mūsų 
spaudos bendradarbės.

Vos susėdome į Karosų 
Chryslerį, kai draugė Ka- 
rosienė džiugiai užklausė:

— Girdėjote linksmą ži
nia?

— Ne!
— Mes laimėjome miestą - 

vus rinkimus!...
Apie jų rinkiminę kam

paniją buvau girdėjęs — 
aštrią kampaniją, — bet 
nebuvau girdėjęs, kad 
“mes” iuos laimėjome.

Ji aiškino:
— Aš pati negyvenu 

Oaklande, bet tai mažiau
siai svarbu. Svarbu, kad 
pirmuyfeykiu Oaklando isto
rijoje/ miesto tarybon iš
rinkti keturi pažangūs as
menys, kuriuos, su mažo
mis išimtimis, rėmė visos 
darbo unijos.

Pasirodo štai kas: buvo 
renkami penki miesto ta
rybos nariai. Republikonai 
ir jų sąjungininkai statė 
savo penkis kandidatus, o 
pažangieji, nepartiniai savo 
penkis.

Reakcininkai ir konser
vatyviai leido krūvas pini
gų propagandai už savuo
sius. Jiems tarnavo visa 
vietos monopolinė spauda; 
jiems tarnavo radijas ir ki
tos propagandos priemo
nės; ji' buvo tikri, kad 
rinkimus laimės jų plauko 
kandidatai. P a ž a ngiųjų 
statomus kandidatus jie 
apšaukė “Maskvos agen
tais”, ir krikštijo kitokiais 
būdvardžiais. Tačiau, atė
jus rinkimų dienai, keturi 
pažangiųjų kandidatai rin
kimus laimėjo, o penktas 
'pralaimėjo tik labai nedide
le balsų mažuma! Rekordi- 
pis piliečių skaičius balsa
vimuose dalyvavo ir tai 
reiškia dar didesnį republi-

I

Laiškas Penktas
konams smūgį.

— Oaklandas dabar bus 
Amerikai pavyzdžiu! —pa
reiškia Ksavera.

Ji teisinga.
Automobilis neria ilgu 

tiltu. Įraudusi saulė baigia 
slėptis už kalnų. Didžiulia
me uoste matytis daug lai
vų daug jų snaudžia prie
plaukose, tūli, mažesnieji, 
matyti, lėtai kaž kur plau
kia; visa aplinka primena 
Niujorką.

— Ten,' — rodydama į 
kairę, kalba d-gė Mugianie
nė, — mū§ų gražusis Gol
den Gate tiltas.

Jis nėra iš čia pertoli, 
bet mes jo nematome: tir
šta San Francisco migla jį 
gaubia, tarytum tyčia nuo 
mūsų akių slėpdama.

Įvažiuojame Oaklandan. 
Tūli jo pastatai ir kai ku
rios kitos savybės man pri
mena Floridos Tampą,—tik 
šis didesnis ir užima stra- 
tegingesnę poziciją mūsų 
krašto gyvenime.

Oaklandas!...
Tai jame savo vaikystės 

dienas praleido Džiak Lon- 
donas; apie šį miestą jis 
yra nemažai parašęs. Jame 
ar ne toli jo, Londonas su
kūrė “The Iron Heel” vei
kalą, sukėlusį prieš rašyto
ją tiek daug apmaudos 
valdančiojoj klasėj!

Londonas mirė prieš 30 
metų, bet jo kūryba gyvuo
ja.

Mes sukamės daugiau į 
pietus, — draugai Karosai, 
mat, gyvena miestelyj San 
Leandro, prisiglaudusiame 
prie Oaklando, tarsi vaiku
tis prie tėvo.

Karosai čia gražiai įsi
kūrę — jų puošnūs, erd
vūs namai stūkso ja aukšto
kai pakalnėje; iš lango ma
tytis klonvj gulįs miestas, 
baltuojantieji namai, sken
dėją žaliuose medžiuose; 
netoli išsitiesęs platus vieš
kelis, jungiąs Oaklandą su 
Angelu miestu.

Kokia panorama!
Mudu apsistojome pas 

Karosus — senus pažįsta
mus ir draugus. Su Juozu 
paskiausiai mačiausi prieš 
kokią 18-ką metų; jau ir 
ant jo galvos “obelys” ima 
žydėti,” nors šiaip atrodo 
dar jaunas ir vikrus vy
ras. Jis dirba Swifto kom
panijai ir nemano iš čia 
grįžti i rytus. Karosų duk
relė, Eugenija, praėjusiais 
metais ištekėjo už Eugeni
jaus Stanelio Bayonne, N. 
J., ir šiandien Karosai jau 
yra tėvukai.

— Be Eugenijos namai 
atrodo tušti ir gana! —tei
gia Ksavera.

Jų namai — savotiškas 
muziejus. Eugenija mėgda
vusi arklius; kiek čia ark
lių paVyzdėliu — skulptū
roje ir braižiniuose! Pats 
Karosas didelis medžiojimo 
mėgėjas — gabus ir paty
ręs šautuvo meistras; net 
kelis medalius užsitarnavo 
už taiklų šaudymą, štai, 
svečių kambaryj ant grin
dų ištiesti kaurai kaž ko
kio, panašaus į tigrą, žvė
ries, — tai Juozo aukos kai
lis.

Su drauge Karosiene, 
mūsų žymiąja veikėja, man 
teko pasipažinti dar 1916 
m., kai ji buvo visai jaunu
tė ir pradėjo dirbti “Ko
vos” administracijoje Phi- 
ladelpbijoje ir ji dar va
dinosi Baltrunyte.

Tai buvo “anie gerieji” 
laikai: laikai, kai ten gy
veno Kazys Giedrys ir Vin
cas Kapsukas, * kuriems 
šiandien tegalime sukaup

ta širdimi tarti tik “amži
na atmintis.”

Įdomu tuos laikus prisi
minti, nes tai buvo jaunat
vės metai, neriboto entu
ziazmo ir ryžto mūsų gyve
nime peri jodas.

Žinai, Mikai: vėlokai su
sėdome mes visi keturi 
svečių kambaryj ir kalba
me ši bei ta. Tačiau stebint 
Karosienę, mano mintys 
grįžta, grįžta atgal vis i 
1916 metus.

“Kas išliko iš to persona
lo, kuris tuomet dirbo “Ko
voje”, Philadelphijoj, — 
išliko ištikimi tiems prin
cipams, . kuriuos tuomet 
skelbėme, kurių mes šven
tai laikėmės?”, galvojau aš. 
Savo mintyje skaitau: 
Baltrunyte- Karosiene, Ka
zys Vidikas, Vincas Rudai
tis, Petras Kurkulis (pasta
rasis Tarybų Sąjugoj). Ki
ti? Abramavičius — neži
nia kur, Jasiulevičius be
rods Chicagoje, — jiedu 
mūsų judėjimui ar tik ne
bus mirę; o Stasiulevičius- 
Stilsonas užsidėjo renegato 
karūną, ir, matyt, jinai jį 
visiškai suslėgs.

Įdomu kai kada atsigrįž
ti %tgal. Tu žinai, Mikai, jei 
kiekvienas iš mūsų prie 
progos kad ir ne taip daž
nai pergalvotume tai, ką iš
gyvenome, daug pamokų 
galėtume pasisemti dabar
čiai ir ateičiai.

— Eisime gulti, — tarė 
šeimininkė, — svečiai iš
vargę.

Senasis San Francisco
Ant rytojaus Eva nuvyko 

“savo” kompanijos rašti-i 
nėn padėčiai .patikrinti, o 
aš, palikęs paltą draugės 
Karosienės raštinėje (ji, 
kaip žinai, yra tekstiliečių 
unijds, CIO, generalinė or
ganizatorė) , p a s i leidau 
miesto pamatyti.

San Francisco mažai pa
sikeitė nuo to laiko, kai aš 
čia paskiausia buvau. Plės
ti, daug augti jam nėra nei 
kur: iš trijų pusių miestą 
veržia vanduo, o iš pietų 
aukštieji kalnai spaudžia. 
Tačiau mieste dvasia —did
miestiška, tiesiog niūjorkiš- 
ka. Žmonių judėjimas gy
vas, oras čia visuomet 
vėsokas, neperšiltas. 
Daugelis sanfranciskie- 
čių gyvena Oaklande ar ki
tuose miesteliuose anapus į- 
lankos, o čia dirba.

Miestas nepaprastai kal- 
ningas, kur kas kalninges- 
nis už> Pittsburgh^, bet jis 
gražesnis, įdomesnis; gam
ta, mat, čia kitokia; klima
tas padeda miestą užlaiky
ti švariu ir įdomiu; čia nė
ra tokiu fabriku, nėra dū- v v z
mų.

Po 1906 metų katastrofos 
— žemės drebėjimo, — iš
dygę namai dar atrodo nau
ji; yra, tiesa, išlikusių nuo 
katastrofos namų, kurie 
jau senoki ir tūliems me
tas visai pasitraukti.

Miestavos institucijos čia 
sustatytos daug maž kaip 
Clevelande, — veik visos 
įstaigos vienoje vietoje: 
miesto rotušė, salė, didžioji* 
biblioteka ir kitos. -

Šv. Franciškaus mieste, 
atsiminkime, gimė ir Jung
tinės Tautos. Ątidžiai ap
žvelgiau gimtavietės rū
mus.

Bet San Francisco mies
tas pasižymi dar ir kuų ki
tu. Man atrodo, jog šiame 
mieste, proporcionaliai, di
desnis nuošimtis darbinin
kų priklauso darbo unijom, 
negu kuriame kitame mies
te Amerikos kontinente.

Organizuotumas čia didelis 
ir tai jauti kiekviename 
žingsnyj. Įstaigose tarnau
tojai mandagūs, bet ir sa- 
vigarbūs — tuojau matai, 
kad jie organizuoti. Milži
niškas darbininkų daugu
mas čia' tedirba tik penkias" 
dienas savaitėje.

Kada palygini, Mikai, 
kaip prieš 30 metų šio mie
sto viešpačiai, visokį darbo 
unijų priešai, čionai siautė
jo, tai tiesiog džiugu, ma
tant padarytąjį progresą. 
Turi atsiminti, kad šio mie
sto reakcininkai prieš 30 
metų mojosi nužudyti Ta
rną Mooney!

Žinoma, visa, ka darbi- 
ninkai šiandien turi, buvo 
pasiekta ne be pasiaukoji
mo !

Arba suprask tai: čia iš- 
eidinėja liaudiškas dienra
štis . “D a i 1 y P e o p le ’ s 
World” — kad tu matytum, 
koks įdomus ir gražus 
dienraštis!

— Kaip čia jūs ji išlai
kote? — klausiu Ksave
ros.

— Su unijistų pagalba,— 
atsako ji. —Tai organizuo
tų darbininkų balsas ir jie 
tą balsą siekiasi išlaikyti; 
dienraštis vyriausiai pasi
laiko iš Kalifornijoje gyve
nančiu darbininkų bei inte
lektualų.

Šiame mieste vis daugiau 
ir daugiau kapitalo kau
piasi ir jis darosi vakarams j 
tas, kas rytams New Yor-| 
kas. Kai kurie net ir šian
dien Montgomery strytą 
vadina ‘“Vakarų Wall stry- 
čiu.”

Jungiasi kapitalas, jun
giasi ir darbas!

(Daugiau bus)

Detroit. — 600 “baltakal- 
nierių” streikierių prieš 
Hudson automobilių kom
paniją sugrįžo darban su
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Didžiojo New Yorko Atydai! Didžiausias lietuviu Piknikas
Dienraščio LAISVES Piknikais
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Fourth of July Šventėje
Clinton Parke, Maspeth, L. L, N. Y.
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Aido Choras, vad. Geo. Kazakevičiaus I
Taipgi dainuos Sietyno Choras, iš Newark, N. J. ir vietinis Aido Choras. 

Bus graži dainų programa, bus daug jaunimo dienraščio Laisvės piknike.

PAVIDIS RADIO ORKESTRĄ GROS ŠOKIAM
Įžanga 60c., taksai įskaityti. Piniginės dovanos prie iš anksto perkamų 

bilietų. Įsigykite bilietus tuojaus ir pasinaudokite dovanų proga. i

Idiį.

CHICAGOS ŽINIOS
15,000 ELEKTROS IR 
RADIJO DARBININKŲ 
PAKELIAMOS ALGOS

United Electrical, Radio & 
Machine Workers unija 
(CIO) gavo 15 centu valan
dai pakėlimą algų savo 15,- 
000 darbininku Chicagoje, 
kaip praneša Ernest De Maio, 
tos unijos generalis vice-pre- 
zidentas,

- Sutartis čia padaryta pana
ši, J<aip kitur tos unijos pada
ryta su General Motors, West
inghouse ir General Electric 
korporacijomis.

Sutarties prieita be strei
ko. Tik Mercury Manufact
uring Co., 4044 S. Ilalsted St., 
nesutikus pakelti algas, kilo 
streikas.

Viso ši unija Chicagoj ii1 
apylinkėj turi 25,000 narių.

Unija taipgi laimėjo gores
nes sąlygas darbininkams, ge
resnį mokesnį už vakacijas ir 
geresnes apd/audos sąlygas.

šiuo tarpu sutartis padary
ta su Stewart-Warner Corp., 
kurios įmonėse dirba 5,000; 
su Belmont Radio Corp., kur 
dirba 1,000, taipgi su Hurley 
Machine ir Electric Household 
Utilities. Eilė mažesnių fir
mų pasirašė sutartis.

Elektros ir mašinų darbinin
kų unija turi gerą, progresyvę 
vadovybę, kuri rūpestingai ve
da darbininkų reikalus. Apie 
metai laiko atgal, eilė firmų 
nenorėjo pildyti unijos reika
lavimų, tai buvo kilę streikų, 
bet šiuo tarpu be streiko pri
eita sutarties ii- gan‘gerai pa
keltos darbininku algos.

Keliose įmonėse ir Chicagoj 
algos pakeltos jau pirmiau, 
kuomet unija padarė sutartį 
su Westinghouse ir General 
Electric visos šalies plotme.

Unija tuomi žymiai susti
printa. Be abejonės, na
riuose yrą didelio pasitenki
nimo.

3 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily), AntracL, RirL 17, 1947

CLEVELANDO ŽINIOS
—!—*----------------------------

Iš DARBO LAUKO
Birželio 4 d. Clevelando In

dustriniu Unijų Taryba, po 
vadovyste A. E. Stevenson, 
C1U Tarybos sekretoriaus, 
lankėsi pas miesto majorą 
Burke ii’ reikalavo, kad jis 
pasektų New Yorko majoro 
pavyzdį ir reikalautų p re z. 
Trumąpo vetuoti priešdarbi- 
ninkiškus bilius. Majoras pri
ėmė delegaciją ir jų reikala
vimą, bet sakė turės pasikal
bėti su savo patarėjais.

Delegacija pareiškė, kad 
New Yorko majoras užėmė 
vadovaujamą rolę, išeidamas 
prieš tuos bilius, ir tai pirmu
tinis, kol kas, iš visų Ameri
kos majorų. Jie pareiškė, 
kad ir Buriu* turėtų pasekti jį 
ir raginti Trumaną vetuoti 
tuos bilius. Ar Burke pildys 
tą reikalavimą, matysimo vė
liau.

i Duobkasiai Nusigando 
Pikietininku 

Į ‘
Lake View Cemetery bosai 

Į nusisamdę duobkasius ir ma- 
j nė sukavoti lavonus, kurie
randasi pastatuose ir sklepuo-- stato 

jse. Kada trys nauji duobka
siai pradėjo savo darbą, jie 
pasijuto, kad yra apsupti pi- 

i kietais. Pastarieji, nieko ne- 
i sakydami kasėjams, maršavo 
i aplink. Duobkasiai susiner- 
| vavo, nusigando ir, nusistvė- 
I rę už žiponų, pabūgo.

Pralaimėję Balsavimus, 
Išėjo i Streiką

Blacksmiths & Drop Forg- 
I ers Union (AFL) praėjusią 
i savaitę pralaimėjus balsavi-
mus, šią savaitę iššaukė strei
ką. Kompanija šaukė uni
ją į teismą, kad pasiaiškintų, 
kodėl iššaukė streiką, kalti
nant uniją už nesiskaitymą su 
balsavimais.

Ką AFL į tai atsakys, dar 
nėra žinios. Dąrbininkai sa
ko. kad jie, kad ir pralaimė
ję balsavimus, savo reikalavi- į

mus vistiek nori apginti su 
esamomis teisėmis.

Thornton kompanija, 6901 
Morgan avė., įteikė peticiją į 
Common Pleas, Court, reika
laudama, kad būtu išduota 
drausmė (injunction) prieš 
pi kietus.

Prie Pipe Machinery Co., 
930 E. 70th st., ir vėl buvo 
susirėmimas policijos ir strei
kierių. Tie darbininkai strei
kuoja nuo vasario mėnesio.

Darbininkai priguli prie In
ternational Association of 
Machinists . Vasario mėn. jie 
nuėjo prie kitų dirbtuvių de
monstruoti. Kada sugrįžo, tai 
kompanija 50 darbininkų at
statė nuo darbo. Todėl visi 
išėjo į streiką.

Prie tos kompanijos vartų 
| buvo naudojamos ašarinės 
j dujos ir bombos. Kompanija 
: išgavo drausmę, sulyg kuria 
i tik trys pikietai gali stovėti 
j prie visų vartų. Tas šiek tiek 
•susilpnino pikietavimą. Kom- 
jpanija pradėjo 'importuoti 
‘skobus. Dabar darbininkai 

pikiotus, nepaisydami 
.teismo drausmės.

Midland Steel Products Co. 
90 foremanų streikuoja. Jie 
priklauso prie Foremen’s As- 

• sociation of America. Kom
panija žadėjo reikalauti 
drausmės, bet unija sutiko 
laikyti tik po 5- pikietus prie 
vartų.

White Sewing streikas ty
kus. y Mano sūnus ten dirbo 
ir dabar yra streike. Aną 

, dieną parėjęs iš pikieto li- 
! nijos sakė man. kad nekurie 
■ jau negali ilgiau streikuoti, 
. kadangi duonutė lipa į me- 
j džio viršūnę ir jie yra pri- 
| versti kitur darbo ieškoti, ir 
jau gerokas skaičius dirba ki
tur. Tai ir pikietų skaičius 
mažinasi. O kompanija visai 
tyli, ir visai nekalba api<^|le-

(Tąsa ant 4-to pusi.) 11

i

B



r FRANK KRUK
arba Graborius Pranas Krukelis
★ ★ ★ (APYSAKA) ★ ★ ★

=rr ... . į, s= Parašė Petras Cvirkai .... . į

(Tąsa)
0 jau kartą pradėjęs nuo mažos au

kos paminklui, pasidavęs išrenkamu ap
skrities bankininkų prezidiuman, nupir
kęs šimto kito litų akciją kokios ten ben
drovėms, patrijotiškais sumetimais, — 
savaime stumiamas, raginamas, prašo
mas, kviečiamas, varu varomas, Frankas 
įsijungė į šitą visuomenės, kultūros dar
bą. Jis vieną žinojo, kad pradėjus — at
sitraukti negudru, kad žingsnį žengus 
biznyje, atgal’ eiti — ne pelninga... kad 
biznyje nėra mirties, pabaigos, o yra tik 
bankrotas. Vienintelio to, gal būt, grabo
rius ir bijojo.

Bet K rūką stebino jo sąlygomis ne
įprasta aplinkybė — tų jo naujų draugų 
ir kompanijom) tingus, abejingas, šal
tas žvelgimas į viską apsupanti, į visus 
faktus. Dūdos istorija, kiek jis pastebė
jo, ponų perdaug nestebino. Jie šaltai, 
net su jumoru priėmė tą įvykį ir ryto
jaus dieną viską užmiršo. Kai Krukas 
klausė vieno kito, kaipgi bus, arznenu- 
kirs jam galvos, jie tik ranka pamojo.

Reiškia, čia niekas negalėjo stebinti, 
nei vagystė, nei bankrotas?! Suklupai— 
tavęs nėr. Ir žodžio, atminties nebeliko 
apie tavo darbus.

Todėl Krukas visomis keturiomis puo
lė į naują biznį. Žūt būt, reikėjo atgauti 
pinigus, užvaryti pelną ir padaryti var
dą... kad toli skambėtų!

Anksti pavasarį į Vokietiją, pirkti ši- 
liminei elektros stočiai mašinų, išvyko 
Stinga i la su vienu nežymiu apskrities 
kortų kaladėje perkalbėtųjų, mokančiu 
vokiečių kalbą. Į tą kelionę spraudėsi 
patsai amerikonas Krukas, bet kad jį 
laikė likusieji kompanijonai ’nenusivo
kiančiu ne tik technikoje, bet ir komerci
joje, buvo padaryti visi žygiai, kad į ke
lionę geriausia paleisti elektros rogių ir 
kitokių “šemendefer” konstruktorių 
Sungailą.

Pąėmęs kelionpinigius ir kuklią užpir
kimo sumą iš bendros Durpyno bendro
vės kasos, kaip išvažiavo, taip ir dingo 
porai savaičių ponas Songaila, neduoda
mas apie savo komandiruotę nieko žinoti.

Durpyno kompanija; Perimdama iš
siuntė į porą Vokietijos vietų, pagal nu
matytus iš anksto Sungailos adresus pa
kartotinus užklausimus ir kažkuriuos 
naujus nurodymus mašinų pirkimo rei
kalu. Po ilgo antrakto, Songaila atsilie
pė iš vieno Pietų Vokietijos kurortinio 
miestuko, atsiųsdamas kelis atvirukus 
bei nupiešdamas tų vietų nepaprastai 
poetišką majestotą: kalnus, upes, šokių 
sales, baseinus. Čia kompanijonai, pa
siųstoje medžiagoje, galėjo suieškoti ka
baretų programas ir pabrauktame pa
ties Sungailos tekste išskaityti visokių 
vynų kainas. Tik sekančiame laiške jis 
užsiminė apie rastus ir suderėtus loko- 
mobilius bei agregatus, bet vėl, gal būt, 
neblaivus būdamas arba visai nusilakęs, 
įdėjo ne reikalingų mašinų katalogus ir 
jų pavyzdžius, o įvairių optikos išdirbi
nių kainoraštį.

Nerimti ėmė ponai dėl tokio turistiško 
kompanijono pasivažinėjimo ir telegra
ma pareikalavo konkretaus pasiaiškini
mo, nesgi elektros stoties galutinas įren
gimas ir nužymėtas su rangovais kon
traktas gali nueiti vėjais, su nuostoliais, 
dėl to pačio Sungailos nerūpestingumo.

Sungaila beveik mėnesį pavažinėjęs, 
atsirado, kažkaip iš po nakties, ir ką pir
miausia jis kompanijonams girdamasis 
parodė — buvo du retos veislės šunes, 
kuriuos sakėsi pirkęs is vieno Hanoverio 
barono, garsios šunų mokyklos įsteigėjo. 
Bendrai, Sungaila po tų kelionių taip pa
sikeitė, taip pradėjo terpti į kalbą bega
les vokiškų žodžių, kad galima sakyt, vi
sai suvokietėjo, pabrėždamas kiekviena
me žingsnyje:

— Ponui antstoliui, kaip viengungiui, 
ten reikėtų pasisukti. Su/kokiu leidenšaf- 
tu moterys! O alus! — zy feršteen nicht.

Vis dėlto Sungaila patvirtino popie
riais užsakęs reikalingas mašinas, ku
rios ir buvo netrukus pristatytos. Bet 
mašinas paleidus bandymui, su durpė
mis, jos iš karto užsikirto ir teko visą 
mėnesį remontuoti, priperkant naujas 
dalis.

Tuo tarpu Durpyno kompanijoj pra,- 
sidėjo trynimasis, aiškūs nesutikimai.

Bendrovei grėsė skilimas. Vienoje par
tijoje stojo Sungaila, klebonas, Gaidelio- 
nis, o kitoje burmistras, Krukas ir ne 
taip žymūs akcininkai. Pirmoji partija, 
kai elektros stotis buvo galutinai paleis
ta į darbą, kažkaip sumanė mažinti, kai
po kompanijonų reikšmę antrąją, jau 
minėtą ponų grupę? norėdama išstumti 
ją į paskutinį planą. Didžiausia nesuti
kimo, net aršios bylos priežastimi buvo 
toji Sungailos kelionė. Mat, kai kuriems 
kompanijonams paaiškėjo tam tikros 
smulkmenos: paėjo žinia, kad Sungaila 
Vokietijoj visai nebuvo, o trynęsis kaž- 

. kur apie Marijampolę, kur ir nupirkęs 
senas, vartotas mašinas. Dėl tų neaišku
mų Kruko grupė, o svarbiausia ir pats 
amerikonas, pareikalavo ekspertų iš 
Kauno, išaiškinti dalyką. Tačiau likusie
ji kompanijonai ėmėsi žygių € jokių eks
pertų neprileisti. Čia vėl burmistrui bei 
Krukui paaiškėjo, kad kelionė į Vokieti
ją ir senų mašinų užpirkimas buvo glau- 
džiuose ryšiuose ir žinioje su viena ben
droves ponų šeima. Korupcija, apstaty
mas, pirmiausia Kruko kišenės apvaly
mas pasidarė daugiau negu aiškus. Bet 
keli ponai kaip įmanydami visa tai sten
gėsi užginčyti, neprileisti, kad istoriją 
plačiau sužinotų. Ir keisčiausia, kad bur
mistras, atsistojęs kovotoju už teisybę, 
aiškiai pasisakydamas prieš tokias “ma
chinacijas,” visą savaitę nekėlęs kepurės 
priešingos savo įsitikinimams grupės 
žmonėms, smarkiai, viešai susikibęs kle
bonijoje su Sungaila, staiga, po sparčių 
ponų žygių, po arbatėlės, atlošo ir ėmė 
net Krūką perkalbinėti—konfliktą likvi
duoti ramiu būdu. Krukas,- pats nesu
mesdamas, už ko stvertis, susidėjus tiek 
neaiškumų, gal būtų ir nurimęs, bet...

Vėl visa eilė atsitikimų ir faktų su 
durpynu, kyšiais, brangia elektra, kurią 
žibino tik keli miesto gyventojai, dauge
lis ėmė visais būdais boikotuoti nepa
prastai aukštą energijos kainą... paga
liau Krukas pamatė, kur visa tai eina, 
kad jį nustumia į paskutinę vietą...

Ką ir kalbėti, jau ne tik Krukas, bet 
ir mažas Krukelis turėjo pastebėti tas 
permainas visoje ponijoje. Tuo tarpu kai 
iš Bruklino graboriaus, kasdien nešioju
sio Unione minkštą skrybėlę, gražiai bliz- 

■^gančius batus, sekmadieniais, vasaromis
— šviesią eilutę, šiaudinę panamą, vi
suomet šviežiai skustą veidą, pasidarė 
jau po truputį apsileidęs senis, vis daž
niau apželiąs barzda, vis dažniau su nu
trintu švarku, nevalytais batais, skubąs, 
nežinąs poilsio nė miego... Durpyno ben
drovės kompanijonai gerokai suameriko- 
nėjo. Stebėtis reikėjo, iš kur atsirado 
pas Sungailą dviejų vietų, naujas spor
tinis automobilis, burmistras pradėjo 
statyti didelius trijų aukštų mūro na
mus, kuriuose žadėjo įtaisyti viešbutį ir 
restoraną... net senuolis Gaidelionis, už
miršęs savo varlių kolekcijas, vis daž
niau važinėjo ponuosim, įsitaisęs gerą ka
rietą ir vežiką aprėdęs nauja uniforma, 
o klebonas atsisakęs nuo amerikono pa
galbos, pats, sJvo jėgomis su parapija, , 
pasiskelbė statysiąs bažnyčią ir tuo rei
kalu atsispausdino aukų prašančius la
pukus, su karo metu apšaudytos bažny
čios nugriovusio bokšto vaizdu, žadėda
mas kiekvienam aukavusiam geros valios 
katalikui, kelis šimtus dienų atlaidų ir 
t. t.

Skaudžiausia Frankui buvo, kad jis 
pamatė ponus' mažai besisielojančius 
durpynu ir elektros stotimi ir visais dar
bo, gamybos nenormalumais. Jei buvo su
rasta kokia netvarka, maži piniginiai 
trūkumai, neatšiskaifymas, jie be didelio 
triukšmo tai nurašydavo į netikėtas iš
laidas... Krukui kartais teko beveik su 
pykčiu ir ašaromis pulti į ponus, o’ jie 
pasiliko toki pat nepaslankūs, kiekviena
me žingsny raminą amerikoną gražio
mis ateities viltimis, arba šaipydamiesi, 
siūlė jam gerą nervų ligų gydytoją.

Kompanijonų klasta buvo tiek didelė 
ir skaudi pačiam Krukui, kad vieną gra
žią dieną jam susibarus su. bendrovės di
rektoriais dėl naujo elektros stoties ma
šinų remonto, dėl naujo darbininkų 
streiko durpyne, kur buvo trečias mėnuo 
neišmokėtos, užlaikytos algos, Franką 
apstumdė, išvadino viešai girtu ir išme
tė is kambario, kai tik amerikonas spė
jo prasitarti burmistrą ir Sungailą esant 
sukčiais. (Daugiau bus)

Laukiant vyriausybes kontroliuotų kasyklų vyriau
sybinių kontraktų su unija išsibaigimo birželio 30- 
tą, angliakasyklų savininkai pradėjo tartis su unija 
del naujų kontraktų. Čia vienas iš tokių pasitari
mų, Washingtone. , Kairyje: American Coal Co. 
viršininkas Henry F. Warden ir United Mine Work

ers viršininkas John O’Leary.

’TORONTO, CANADA
GRAŽIAI PAGERBĖ 
MENININKUS

Bendra Toronto lietuvių or
ganizacijų švietimo komisija, 
kuri susideda iš atstovų nuo 
visų progresyvių organizacijų, 
sudarė bendrą veikimui ašį, 
aplink kurią sukasi visas lie
tuvių judėjimas. Ji suteikia 
organizacijom kalbėtojus, jei 
jos pageidauja, ir neleidžia 
dideliems parengimams supul- 
ti į trumpą laiko ratą, kad jie 
būtų pasekmingi ir visuome
nei naudingi.

Taipgi, ji numatė reikalą, 
kad visi veikėjai, kurie dirba 
meno srityje, būtų tinkamai 
atžymėti ir, užsibaigus žie
mos sezonui, visų organizacijų 
bendroj sueigoj būtų atiduo
tas už jų darba kreditas.

\
Iki šioliai menininkai buvo 

neįvertinami už jų sunkų dar
bą ir mažai buvo duodama 
kooperacijos. Ir tokiu būdu 
meninis judėjimas buvo pra
dėjęs šlubuoti.

Čia kalbama apie dvi pa
grindines meno šakas — vai
dybą ir dainą. Vaidybos dar
bą atlieka pramos Grupė, 
dainą — Bangos ir žvaigždės 
Choras. ' Tad su šiais metais 
švietimo komisija įveda tam 
atžymoj imui tradicinę dieną, 
kuri labai daug prisidės prie 
lietuviško meno kėlimo.

i ★ ★ ★
Užkandžių Vakaras

Šiais metais tas tradicinis 
parengimas atsibuvo 8 d. bir
želio, Lietuvių Svetainėj, ku
ri buvo užpildyta gausiu sve
čių bū*iu. Stalai buvo iš
dėti, o už jų sėdėjo publika 
ir užkandžiavo. Bet, neilgai 
laukus, švietimo komisijos na- 

i rys ir to vakaro pirmininkas 
S. Žostautas perstatė to va
karo sueigos tikslą ir pakvietė 
J. Ylą padaryti įžanginę kal
bą. Jis .labai nuosekliai iš
aiškino, kas yra menas, ir jo 
svarbą — kad mene atspindi 
tautos kultūra. Tad mums, 
lietuviams, jis esąs ’labai rei
kalingas ir turime jį ugdyti. 
Jis pažymėjo, kad Toronto 
lietuviai menininkai, dirbdami 
tik vaidybos ir ^dainos srityje,----

"----------—

atliko tokį didelį ir reikšmin
gą darbą tarpe lietuvių išei
vijos Toronte, kuriuo jie ap
jungė Toronto lietuvius ir iš- 
budavojo skaitlingas progre- 
syves organizacijas.

I

Vaidyba, kuri iki šioliai bu
vo skaitoma vyriausia meni
nė veikla, — tarė d. Yla, per 
penkioliką metų pastatė sce
noje visus turimus veikalus, 
kurie tik buvo galimi pasta
tyti sulyg technikos reikalavi
mais. O kai kurie veikalai 
jau po kelis, kartus pakar
toti ir jau jaučiamas veikalų 
trūkumas.

Toliau kalbėdamas jis pa
reiškė, kad mes, Toronto lie
tuviai, už tokį jų atliktą dar
bą negalėtumėm atsilyginti, 
nes tas darbas yra neįkai
nuojamai brangus. Mes'gali
me tik įvertinti jų didį darbą, 
pasiryžimą ii’ atiduoti jiems 
kreditą.

Jis taipgi pastebėjo, kad 
mes, torontiečiai, mokėkime 
pažinti ir įvertinti, kas i|* kiek 
darbo įdėjo į rengiamus va
karus. Iki šioliai per spaudą 
garsindavome vakaro pelną 
ir scenoje veikiančius asmenis 
(nes jie reporteriui būdavo 
matomi), o tie asmenys, ku
rie, suie.ško veikalus, išrašo 
roles, ir labiausiai atsakomin- 
gas asmuo režisierius—nieka
dos per spaudą nebuvo ne tik 
įvertinti, bet ir nepaminėti. 
Dekoracijų priruošėjas ir su- 
liorius taipgi buvo pamiršti.

Baigdamas kalbą, d. Yla 
atsišaukė į visus., meno mylė
tojus, kad jie daugiau koope
ruotų su menininkais, padėtų 
jiems, kada jie ieško pagal
bos. Taipgi kvietė visus, ku
rie tik vartoja plunksną, mė
ginti kurti veikalus, monolo
gus ir tt., kad turėtumėm 
pakankamai sukurtos jnedžia- 
gos mūsų menininkams.

Jo kalba buvo šiltai pri
imta. Po jo kalbos kalbėjo 
atstovai nuo visų progresyvių 
organizacijų, kurie gražiai 
apibūdino menininkų veiklą 
ir atidavė jiems tinkamą kre
ditą.

Po organizacijų atstovų 
kalbų, kalbėjo Ch. Degutis

nuo kitos didelės meno gru
pės —• Bangos Choro. Jis 
trumpai aiškino dainos svar
bą, jos istoriją ir kvietė vi
sus remti lietuvių meno vei
klą.

Švietimo komisijos narys V. 
Strazevičius savo kalboj pa
reiškė, kad Toronto lietuviai 
plečia meną dviejose šakosc- 
vaidyboj ir dainoj, o muzikos, 
kūrybos (veikalų rašymo) ir 
sporto sritys visai pamirštos. 
Ir priminė, kad švietimo ko-' 
misija ims domėn tuos daly
kus ir stengsis juos atgaivinti. 
Ir tos komisijos vardu išreiš
kė didelę padėką visiems me
nininkams už jų atliktus dar
bus.

Visi atstovai ir kalbėtojai 
puikiai atžymėjo ir įvertino 
visus menininkus, o meninin
kai savo kalbose dėkojo 
švietimo komisijai už suruoš
tą balių jų pagerbimui ir 
pareiškė, kad pirmu kartu 
Toronto lietuvių istorijoj tapo 
suruoštas tos rūšies vakaras.

Visi meno grupės specialis
tai—V. Ramanauskas, J. Min- 
gėla, J. Šinkūnas ir J. Ra- 
čys—pasisakė ateityje dirbsią 
su didesniu pasišventimu ir 
prašė daugiau kooperacijos. 
Taipgi jie primine t nepamirš
ti kūrybinio darbo, kuris pir
miau buvo praktikuojamas 
Toronte. Kvietė rašyti veika
lus ir kitokius scenai gaba
lus, nepamiršti įamžinti į lie
tuvių meno kūrybą lietuvius 
kovotojus Ispanijoj ir bendrai 
kovotojus už demokratiją.

Šis įvykęs vakaras torontie- 
čiams yra labai reikšmingas 
ir tokio nė vienas nesitikėjo. 
Jis virto tikru kultūriniu va
karu sucementavimui lietuvių 
veikimo. Reporteris.

CIevelando Žinios
(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

rybas. Kurie tebesilaiko, visi 
mano, kad kompanija laukia 
Taft-Hartley biliaus priėmi
mo, ir tik tada ką nors veiks.

Duosis matyti, ar iš tikro 
to laukia, kad galėtų sulaužy
ti streiką ir išardyti uniją. Ir 
tai ne naujiena. Dabar visos 
kompanijos to laukia; Už tai 
jos ir nesiskubina į derybas.

AFL Bosai Pešasi už 
. Vadovybę

Amerikos Darbo Federaci
jos bosai pešasi už politiką 
ir už vadovybę. Mat, liepos 
mėnesį turės būti CIevelando 
Federation of Labor balsavi
mai. žinoma, tarp tų tūzų 
yra mažas skirtumas, nežiū
rint, kuris vadovaus. Jie visi 
ir dabar vadovauja. Tik Tho
mas A. Lenehan turi savo ša
lininkus ir nori pravesti savo 
politiką. Jack Burns, Namų 
Statymo Tarybos agentas, ir 
William Finegan stovi kito
je pusėje. Jie nori prašalinti 
Lenehaną iš CFL sekretoriaus 
vietos. Na, tai ir eina pešty
nės už aukštas vietas. Mat, 
jie yra stambūs tūzai ir ne
gali pasidalinti vąldymo urė
dais. Jie visi yra senojo 
Gomperso sekėjai. Jie nieko 
neužmiršo ir nieko neišmoko. 
Mano supratimu, AFL nariai 
turėtų juos < pamainyti jau
nesniais ir pažangesniais virši
ninkais. Būsų daug geriau 
tai unijai. V. M. D.

Jau laikas apsirūpinti ski
landžiais Laisvės piknikui 4-tą 
dieną liepos (July 4th). Pik
nikas bus Klaščiaus Clinton 
Park, Maspeth, L. L, N. Y.

BAYONNE, N. J.
DIDELIS METINIS

OUTINGAS
Rengia M. Panelis, savininkas 

MIKE’S MIDTOWN TAVERN
Įvyks Sekmadienį

LIEPOS 13 JULY, 1947
LITHUANIAN LIBERTY PARK 
310 Mitchell Ave., Linden, N. J.

Bilietas — Nuvažiavimas ir j pikniką {ėjimas $4. Už tą patį bilietą 
bus teikiama visą dięną įvairūs valgiai ir alus.

Bušai išeis nuo M. Panelio Įstaigos, kampas 26th St. ir Avenue E,
Bayonne, 10 vai. ryto. — Tad nevėluokit.

CHARLES J. ROMAN
- (RAMANAUSKAS)

Ideališka Farma 
VAKACIJOMS

Su visais moderniniais {rengimais viduje: elektra, maudynes, sinkos 
nusiprausimui ir tollctai apatiniuose ir viršutiniuose kambariuose.

NATURALIS EŽERAS MAUDYTIS

Tųom viskuom svečiai pilnai naudojasi.
Suaugusiom $30 į savaitę. Dideliem vaikams ta pati kaina 

(Su mažais vaikais nepriimame)
Prašomo iš anksto pranešti, kada manote atvažiuoti, kiek asmenų 

ant kiek laiko. Jei kada ant greitųjų sumanote važiuoti, būtinai 
pašaukite ant telefono pirm negu išvažiuojate.

it

|

R. F. D. 2, CauterskiU Rd. Catskill, N. Y
Telefonas Catskill 885M1

I

Laidotuvių 
Direktorius

*
Liūdesio valandoj Kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St. 
PHILADELPHIA, PA.

Telefoną* Poplar 4110

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina 
pas "Green Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti.

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.

Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

459 Grand Street, 
(Skersai nuo Republic Teatro)

Brooklyn, N. Y.
Telefonas EV. 4-8698

Iš Neto Yorko galite atvažiuoti bosais ir Hudson Upe laivais.
4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily), Antrad., Birž. 17, 1947
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SKAITYTOJŲ BALSAI

I

1

*

TROŠKINKIM, DUSINKIM 
PAŽANGĄ

Pasakykit jūs man, Laisvės 
ir Vilnies skaitytojai, dėl ko 
mes iki šiol nepajėgiam įsteig
ti draugijos pažangiems stu
dentams šelpti? Aišku, jei 
savų profesionalų, kurie bus 
pasiekę akademinį mokslo 
yiipsnį, neužsiauklėsim, tai iš 
buržuazinės klasės 
šitaikys, kurie ateis 
mumis skurdžiais 
rybinės kultūros 
Biednų tėvų vaikams neįma-1 
noma pasiekti profesijos su 
akademiniu mokslo laipsniu;) 
o jei kuriem ir pasiseka pa- I 
siekti profesijos, tai, žiūrėk, 
sveikatą praradęs. O su pra-

retai pa- Į 
talkon su’ 
dirbti kū- I

utį sa- 
moks- 

nebuvo 
jaunatvės dienose pa-

siekusių akademinį mokslo 
laipsnį.

Kas tada? Nagi, žygiuo
simi atgal į kapitalistų-išnau-’ 
dotojų glėbį, ,

Didžiai ačiū Amerikos lie- 
j tuvių pažangiems laikraš- 
j.čiams už uždusinimą pažam) 
■ gios žygiuotės tarp Amerikos 
| lietuviu ! *

Dr. A. L. Graičūnas. 
Laisvės Redakcijos Pastaba

Mums rodosi, dr. Graičū- 
is per daug tuo klausimu ra-1 

bot nieko konkrečiai ne- 
ia. Jis pats, kaipo profe

sionalas, galėtų tartis su pa
žangiaisiais profesionalais ir 

iš jų sudaryti tokią draugiją 
ar komitetą. Galima būtų 
įtraukti biznierių ir kitų, ga- 

; liūčių paremti vargingų tėvų 
i vaikus, besisiekiančius auks- • 
tesnio mokslo.

F
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Ii nuveikti kūrybinės kultūros 
dirvoje ir geriausiais norais ir 
atsidavimais 
viešiems, t. 
linti tuos, 
progos
siekti mokyklą — neįmanoma 
daug kuo pagelbėti.

Mes skaitotnės pažangiais, 
o kūrybinės kultūros dirvoje 
esame atsilikę. Jaunimas su- 
amerikonėjo, ir tik tada pa
žangių laikraščių redakcijos 
susirūpino, kada neteko pre
numeratorių (?—Red.), nes 
priaugusioji gentkarte neskai
to lietuviškų pažangiųjų laik
raščių. Neužilgo susirūpinsi
me netekę profesionalų, pa-

padarau 
pąveiks- 
krajavus Z: 
su ame-'

Rei- 
ir

F oto grafas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau
rikoniškais. 
kalui esant 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

Kampas Broadway 
prie Chauncey St.,

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn 

Tel. GLenmore 5-6191

I m
i šo,

Araby Streikas Prieš 
įjungt. Tautų Komisiją

Jeruzalė, birž. 16. —Pa
lestinos arabų vadai paskel
bė visuotiną savo tąutiečių 
streiką protestui prieš 
Jungtinių Tautų atsiųstą 
tyrinėtojų komisiją. Strei
kuoja arabai darbininkai, 
krautuvininkai ir studen
tai.
Kituose arabiškuose kra

štuose taipgi kilę streikai 
prieš tuos tyrinėtojus.

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius

Ir Stone Avė.
Broadway Line

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Brpadway 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

di-
F.W.Slialins

g
K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNERIS ‘
Perbudavoja pianus iš

dėsnių į mažesnius, Spinet 
Style, sutūnina. Atlieka vi
sokius reikalingus pataisy
mus ir nulekeriuoja.

LI. PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

9152 GOLD STREET, 
OZONE PARK, N. Y. 
Tel. Michigan 2-3123

Joseph Garsz va
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue

Brooklyn 11, N. Y.
Tel. EVergreen 8-9770

R

(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica fAvenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel Virginia7*-4499

ji

ii

ADAM V. WALMUS, D.D.S.
DAKTARAS—DENTISTAS

9

----------------- /-------

VALANDOS:
A. M. — 12 N.; 1 — 8P. M. 

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

650 5th Ave., kamp. 19th St. 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. SOuth 8-5569

RONKONKOMA
86.81

telephone

STAGG 2-5041U

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIA OSKAS)

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

Paiurnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
Euiklal įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily), AntracL, Birž. 17, 1947

Lte ///

//Pg?

Kampanijoje raginimu prez. Trumanui atmesti (ve
tuoti) Taft-Hartley bilių, Los Angeles CJO laryba 
išleido tokį lapeli, parodantį darbininkams pavojų, 
jeigu tas bilius taptų Įstatymu. Ar jau parašėte 

prezidentui savo nuomonę apie tą btliu?

TO^

HARTFORD, CONN
Pirmadienį, birželio 9 d., 

įvyko mėnesinis susirinkimas 
LLD 68 kuopos. Pirmininku 
išrinktas P. Giraitis. LLD ir 
LDS apskričių komisija pra
nešė, . kad jau 
bendro pikniko, 
sekmadienį, 31 
Lietuvių Parke,

demokratijos teises, kurios no
ri prisidėti prie bendro visos 
šalies demokratinių jėgų vei
kimo.

pirmininko vietoj

kaip Mr. H. Wall- 
kad tokia politika 
to, kad kitų šalių

ministru 
žmogus ?

Aišku, 
ace sakė, 
veda . prie
demokratinė liaudis misi statys 
prieš mūsų šalį, žiūrės, kaip 
į jos priešus, karalių ir tur
čių gelbėtojus. Todėl mums 
reikia organizuotis, veikti iš
vien su kitais demokratiniais 
žmonėmis, remti tokius šalies 
veikėjus, kaip H.- Wallace, C. 
Pepper ir kitus.

• Hartforde jau padaryta 
pradžia įsteigimui Lietuvių 
Demokratinio Komiteto, jau 
penkios organizacijos išrinko 
savo atstovus, ir netrukus jis 
pradės veikti. Kviečiame ir 
kitas organizacijas prie šio 
garbingo darbo.

Komiteto buvo aptarta li
tas, kad mūsų miestd dien- 
rašio Laistės skaitytojai ne
gauna Laisvės reguliariai. Bu
vo išrinktas komitetas, kuris 
apsilankys pas vyriausią paš
to vedėją ir pasiteiraus. Yra 
davinių, kad dienraščio kopi
jos pašte išguli po dvi dienas.

W. Brazauskas.

Chicagos Žinios
800 Darbininku Sustreikavo 

už Algas
T a r a n t M an u f a c t u r- 

800 darbininkų su- 
keletas dienų atgal,

priklauso žemės 
darbininkų

Unija reikalauja pa- 
valandai.
ir pilno 
kad ne
negalėtų

ing Co. 
streikavo 
Jie 
padargu 
(CIO). ‘ 
kėlimo . 
Taipgi i 
unijos 
priklausą

ūkio 
unijai

algų 1b c. 
reikalaujama 
pripažinimo, 

unijai

HELP WANTED—-M*ALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

REIKALINGI DARBININKAI
PAPRASTI DARBININKAI

Šifty Darbas
GEROS ALGOS, SIETŲ PREMIJOS 

Kreipkitės
PERSON NEL OFFICE

9:00 A.į M.— 5:00 P. M. Pradedant Pirmadieniu, Baigiant Penktadieniu

> THE RICHARDSON CO.
CODWISE AVE., NEW BRUNSWICK, N. J. 

Važiuokite No. 4 Busu.
(HO)

Trumanui telegramą, ragin
dami vetuoti tą bilių.

Vysk. Sheil Pasmerkė Bilių
Chicagos diecezijos katali

kų vyskupas Bernard Sheil, 
kalbėdamas per telefoną New 

mitingui, Madison 
Garden’e, pasmerkė

ne-
Square
Tafto-Hartley bilių kaip 
reikalingą ir pavojingą.”

“Neslepiančias tikslas to bi- 
liaus yra sužaloti darbo uni
jas, o ne pataisyti ydas. Jei 
tas bilius nebus vetuotas, jis 
bus kaip pirmas šūvis indus
trinio civilio karo,” sakė vys
kupas Sheil. Visos unijos bus 
aukomis to biliaus, pridėjo 
jis.

Du

rengiasi prie 
kuris atsibus 
d. rugpjūčio,
East Hart
bus nepa- 

graži dainų 
ir kalbėtojas

I visoj šalyj’, o ypatingai Wash- 
I ingtone daro visokius suokal
bius, kad panaikinti Amerikos 
liaudies tradicines demokrati
jos teises. Susior^anizavimas 

i lietuvių demokratinių jėgų la
ibai daug reikštų, būtų galima 
stipriau daryti spaudimą į vi- 

į sos šalies ir valstijas logisla- 
i turas, miesto viršininkus ir 
ypatingai /reikia gerai pasi
ruošti 1948 metams, nes tai 
btąs prezidento ir kitų virši
ninku rinkimu metai. C- i-

Kompanijos vice-preziden- 
tas Koch sako, kad tai pir
mas streikas tos kompanijos 
įmonėse iš 91 metų laikotar
pio.

Misterija su Atkastu 
Skeletonu

Ant 1520 State Parkway at
kastas žmogaus skeletonas. 
Kas buvo tas žmogus? 
k o j i s te n ap k astas ? 
jis ten apkastas?
jai galvosūkis. Ar 
d y tas ar kas kita su 
tiko, irgi nežinia.

Skeletoną tyrinėja 
logai. Dr. Krogman 
keistas knisas.

Vyskupai—Dvi Pažiūros 
i Europą •

Chicagoje šiuo tarpu lanko
si Vengrijos unitarijonų vys
kupo pavaduotojas Szent-lva- 
nyi Aleksander. Apie pasta
rąsias permainas Vengrijoj 
jis sako, kad ten komunistai 
neįsigali, bet jis “nelinksmai 
žiūri” į tai.

Chicagoje taipgi lankosi ir 
čekoslovakų bažnyčios patri
archas vyskupas Rantisek Ko
var, kuris, kaip tik priešin
gai, gerai žiūri į TSRS ir Į 
Ameriką kaip taikos užtikrin- 
tojas, nes tik jos dvi 
padaryti.

čekai nebijo TSRS 
į tą šalį žiūri.

Vyskupas Kovar 
grįsta savo tėvynėn.

gali tai

ir gerai

tuojau

Visi matome, kur link 
prezidentas 

matome, 
naminių

dalyvautų.
;ų miestų 

tą padaryti. Kaip 
jeigu jie iš kiok- 
suorganizuotų po

manas. V 
i daug yra 
kaip tai

Del 
Kada 

Tai yra* po- 
jis nužu- 
juo atsi-

Nehru Atmeta

antropo- 
sako, tai 

Mirusį žmo
gų šeima negi laidotų kieme.
Matomai, jis buvo nužudytas.

REIKALINGI 
DAILYDĖS

Unijinė Skalė — $1.75 į Valandą 
9 Valandų Diena .

Kreipkitės
GEORGE A. FULLER Co.

126 West St., Northampton .Mass.
(143)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

REIKALINGOS OPERATORES
Mai ton tesikreipkite, kurios esate 

patyrusios prie shoulder pads.
ALLIED TRIMMINGS

256 W. 3«TH ST., NEW YORK
(141)

1’iic
OPERATORES

suknelįų. Patyrusios prie
Sewing mašinų. Nuolat.

KOLDIN
501—7th Ave., New York '

Honolulu. — CIO Laiva- 
krovių unija Hawaii salose 
nutarė streikuoti dėl algos 
pakėlimo 23 centais valan
dai.

PA.JIEŠKOJIMA1
PajicŠkau Agotos Eizienės (Ai- 

zaitis), po tėvais Palubinskaitė. Iš 
Lietuvos paeina nuo Panemunės 
valsčiaus. Žinau, kad kada nors gy
veno Wilkes-Barre (Nanticoke), Pa. 
Iš jos paskutinio laiško supratau, 
kad sūnūs gyvena kur nors Brook
lyn, N. Y. Labai norėčiau su ja su
sirašinėti. Prašau kreiptis sekamu 
antrašu: A. Sanders (Sandaricnė), 
P. O. Box 514, Marlboro, N. Y.

(139-140)

RANDAVOJIMAI
Parsiduoda Bakery Shbp (duonkc- 

pykla) Haverhill, Mass. Biznis iš
dirbtas plačiai tarp lietuvių, lenkų ir 
rusų. Yra namas ir keletas lotų že
mės. Pečius naujas, visi moderniški 
įrengimai. Gera proga pirkti. Dėl 
daugiau informacijų, rašykite seka
mu antrašu: S. Penkauskas, *33 
Chestnut St., Lawrence, Mass. Tel. 
5809. (136-143)

prastas, nes bus 
programa, taipgi 
yra pakviestas iš Brooklyno.

Aišku, kad mūsų miesto vei
kėjai ir publika negali pada
ryti pilnai sėkmingą apskričių 
pikniką. Mano supratimu, 
tuo reikalu turėtų rimtai susi
domėti ir kitų miestų veikė
jai, kaip tai Bridgeporto, New 
Haveno, Waterburio ir kitų, 
nes piknikas bus visų bendras. 
Reikia, kad iš visų miestų pu
blika masiniai 
Man rodosi, 
veikėjai gali 

‘‘būtų gražu, 
vieno miesto
du busus ir skaitlingai atvyk
tų į pikniką.

Nei dienas nesigailės atvy
kęs į šį 4)ikniką, nes yra gra
žus Lietuvių Parkas, kuris 
randasi' prie pat “Nemuno”— 
Connecticut upės krašto. Tai 
nepaprastai graži vieta pikni
kams. Labai būtų gerai, kad 
kolonijų veikėjai tuojau veik
tų ir apie tai praneštų pikni
ko komisijai.

Kitas svarbus klausimas bu
vo aptartas, tai suorganizavi
mas Hartfordo lietuvių demo
kratinio centro — komiteto. 
Prie tokio centro turėtų pri
klausyti visos lietuvių demo
kratiškos organizacijos bei 
grupės, kurios tik brangina

mūsų 
Tru- 
kick 

reikalų, 
nebuvimas gyvonna-

|mių,.dėl ko labiausiai kenčia 
buvę karo tarnyboj vyrai ir 
jų šeimos, kaip tai nuolatiniai 
upių išsiliejimai, kurio už šim
tus milionų dolerių nuostolių 
padaro piliečiams, ir daug ki
tų dalykų. Bet tas neapeina 
nei Mr. Trumanui, nei jo po
litikams; jie rūpinaši, kaip iš-

3,000 Inžinierių Sąskridyje
Su birželio 15 diena prasi

dėjo Stevens viešbutyje svar
bus mechaniškų inžinierių są- 
skridis. Kalbės General 
tors galva Wilson, bus ir 
giau kalbėtojų.

Inžinieriai sako turėsią.
3,000 žmonių savo sueigose.

Mo
dali-

apie

kitur tas valdžias, kurių tų 
šalių liaudis nenori. Jis ir jo 
pasekėjai kelia skandalą ■ dėl 
ministerių pakaitos Vengrijoj, 
kuomet Washingtone tie 
nisteriai keičiasi veik kas 
liūtas mėnesis.

Kodėl mūsų valdonai 
rūpintis išgelbėti karalių
tus, diktuoti kitoms šalims, 
kokis turi būti ministro arba

mi- 
ke-

turi
sos-

13 Įmonių Protestavo Prieš 
Tafto-Hartley Bilių

•CIO unijistai 13-koj įmonių 
sustojo .dirbę trumpam lai
kui dalyvauti, demonstracijoj 
prieš Tafto -A Hartley bilių.

ragino prezi-
Trumaną tą bilių ve-

Tafto - 
Demonstracija 
d entą 
moti.

Visų 
lokalai

trylikos įmonių unijos 
p asiuntė p r e z i d c n tu i

New Delhi, 'Indija. — In
dijos Komitetas užgyrė 
Anglijos planą — padalinti 
Indiją į dvi valstybes: in- 
dusų Indostaną ir maho
metonu Pakistaną. Bet ko
miteto vadas Nehru pareiš
kė, kad bus atmesti Indijos 
kunigaikščių bandymai pa
laikyti savo kunigaikštijas 
kaip nepriklausomas vals
tybes.

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

Lietuvių Moterų Klubo susirinki
mas įvyks birželio 19 d., 8 v. v., 735 
Fairmount Ave. Visos narės daly
vaukite, gal kitą mėnesį susirinki
mas neįvyks. Mattes, Sekr.

(139-140)

BOSTONO APYLINKĖ
Massachusetts lietuvių didysis pik

nikas įvyks 4-tą dieną liepas 
(Fourth of July). Vosc Pavilion 

Maynard, Mass. Bus labai 
dainų ir sporto programa, 
dienraštyje šio pikniko skel- 
ir susipažinkite su ištisa pro-
Taipgi iš inksto pasiruoški-

AR NAGY STEIGS VENGRŲ 
VALDŽIĄ AMERIKOJE?

New York. — A. tiekė bu
vęs ' vengrų premjeras 
F. Nagy, pro-fašistas. Jis 
ragina Jungt. Tautas ištir
ti, girdi, ‘“Sovietų kišimą
si” Į Vengrijos valdžią. Ar 
Nagy mėgins įsteigt veng
rų “valdžią” Amerikoj? Į 
šį klausimą jis neatsakė.

Park, 
įdomi 
Sekite 
bimus 
grllma.
te dalyvauti šiame dideliame sąskri- 

’dyjo. (139-143)

HARRISON-KEARNY, N. J.
Pranešamo, kad pasamdėm busus 

važiuoti į dienraščio Laisvės pikni
ką, Maspcth, N. Y., liepos 4-tą. Ku
rie norite važiuoti kartu, pasimaty- 
kit su draugais ir giminėms, tad 
prašomo užsiregistruoti pas P. Mar- 
son, 22 Davis St., Harrisone ir pas 
J. Degtį, 22 John St., Kearny. Pa
starasis yra Kapitonas, tad žinokite, 
kad bus linksma važiuoti su Kapito
nu Degučiu. Nepasilikite namieje, , 
nes Kapitonas sakė, kad gerai pa- 
Vaišins. - - J. Marcinkevičius, 111 
J6hn St.. Harrison. N. J. (137-139)

|
1 J. KAŠKIAUČIUS, M. D. I, B 

, 530 Summer Avenue, fe (
Mnivorlr A M .TNewark 4, N. J.

HUmboldt 2-7964

LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

Matthew A.
BUYAUSKAS

426 LAFAYETTE STR 
Newark, N. J. 
Tel. MArket 2-5172

y},

M
h 4 d

■

Vienas iš daugelio šauniųjų būrių Pirmosios Gegužės parade; New Yorke. Jame dalyvavo apie šimtas tūkstan
čių maršuotojų ir keli šimtai tūkstančių tėmytojų.



» Now^rko^A^Zinloi
Virš 500 Unijistų iš New 
Yorko Vyks j Washin gtonų

šimtai newyor- Į (vetuotų) Taft-Hartley 
dalyvaus visos į kuriuomi reakcininkaikiečių 

šalies 
je, suvyksiančioje į šalies ka
pitelių šį antradienį, birželio 
17-tą.

Didelę dalį newyorkiečių 
delegacijos sudarys New Yor- 
ko miestas. Stambiu būriu 
prisidės Rochesteris, taipgi 
siunčia delegacijas Buffalo, 
Tonawanda, Gloversville, Sy
racuse, Schenectady. Jos vi
sos susijungs į vieną ir ben
drame būryje pribus į Wash- 
ingtoną, ten susitikti su dele
gacijomis iš kitų valstijų.

Pačių miestiečių delegaci
joje dalyvauja didžiuma pa
čiu • didžiausiu, veikliausių 
unijų, tarpe tų. elektristų, 
kailiasiuvių. m i estąvų įstaigų, 
batsi u vi ų. 1 ai k rasti n i n k ų, 
sisiekimo, transporto, 
vių ir daugelio kitų 
darbininkų unijos.

V isos 
masiniai 
Truman ą,

bilių, 
noriunijistų 

darbininkų motorkado- į darbininkus pavergti. • • 
Delegacijos taipgi, lankysis 

pas savo senatorius reikalauti, 
kad jie prezidento veto pa
remtų.

Taft-Hartley bilius šiomis 
dienomis randasi ant svarsty
klių galutinam atmetimui ar- 

i ba priėmimui.
Unijos ir jų nariai, taipgi ir 

i visi kiti darbininkai ir demo- 
. kratijos
! vien tik ant motorkados ir de- 
i legacijų. Organizacijos siun- 
! čia rezoliucijas, telegramas, 
I renka parašus protestui prieš 
! tą bilių. Atskiri organizaci- 
jjų nariai ir neorganizuoti 
j darbininkai siunčia laiškus ir 
, telegramas prezidentui ir savo 
į valstijos senatoriams ir kon- 
gresmanams. Prezidento pra
šo bilių atmesti. Senatorių ir 
kongresmanų reikalauja veik
ti į prezidentą, kad jis pildy- 

vyksta tų žmonių, o ne saujos reakci- 
prezidentą nių bankininkų ir industrialis- 

jis atmestų I tų valią.

draugai ncatsideda

su- 
krautų- 
amatų

delegacijos 
Paginti 
kad

Darbo Partija Kritikavo Darbininkų Pašalpinės 
Dewey už Neveikimą 
Prieš Kainų Kėlimą

Nacionalė Konvencija 
New Yorko Mieste

Blumberg, Ameri- 
Partijos pirminin- 
Yorko valstijoje.

Hyman 
kos Darbo 
kas New 
kritikavo gubernatorių Dewey
dėl jo neveikimo prieš kainų 
kėlimą. Blumberg sakė:

“Dewey žino, kad jo žem
dirbystės ir turgaviečių de
partmentas turi galią ir parei
gą ne vien tik tyriirėt^, pati
krinti ir prižūrėti pardavimą 
mėsos ir mėsiškų produktų, 
bet kad jis taip pat gali prib 
to pardavimo dadėti savų tai
syklių ir patvarkymų kokie 
reikalingi.”

Gale praeitos savaitės New 
Yorke prasidėjo didžiosios 
darbininkų palaipinės Inter
national Workers Order 
(1WO) Septinta Nacionalė 
Konvencija.

Tuom patim laikotarpiu 
įvyko ir 14-kos jos tautinių 
sekcijų konvencijos, atstovau
jančios 200,000 narių. Vienos 
iš jų New Yorke, kitos Cle
veland c, Detroite, Pittsbur
gh e.

Generalės konvencijos posė- 
tęsiasi šią savaitę, Py-džiai

thian Temple, New Yorke.

Miestas Jau Turi Gatavus
7 Centų “Tokemis” kerui

pakelti sub- 
taip stipriai 
net 7 centų 
fėrui “toke- 

paruošia-

Suinteresuotųjų 
way fėrą esama 
pasiryžusių, jog 
vertės specialiai
nai” esą nušvitinti, 
m i vartojimui.

Tuos “tokenus” jau buvo 
pasi d ary dinusi Interborough 
Rapid Transit Company 
(IRT) pirm pardavimo lini
jų miestui, 1928 metais. Jau 
tuomet kompanija buvo nu
sistačiusi fėrą pakelti ir įsigi
jusi 7,703,000 tų* “tokenu.” 
Tuomet, kaip ir dabar, buvo 
sakoma, kad kompanijos ne
galinčios išsiversti, nesą būdų 
transportacijai išlaikyti. Li
nijos pakriksiančios.

žmonės tuomet sujudo 
smarkiai veikti prieš kėlimą 
fėro. “Tokenai” buvo supil; 
ti atgal į 4,231 maišą, už- 
pečėtyti ir padėti palaukti, 
pakol newyorkieciai užmigs ir 
bus galima pakelti fėrą. Ke
lis kart buvo iš naujo iškėlę 
tą klausimą, kelis kart žmo
nės p asi k ės i n tojus atstūmė at
gal. Ir traukiniai vis tebeva- 
žinėja!

Pastarosiomis keliomis ata-

Pasitraukiąs iš Vado 
vybės Demokratuose

Alexander Falk, buvęs vals
tijos senatorius iš Manhattan 
15-to Assembly Distrikto, pa
skelbė pasitraukiąs iš demo
kratų vadovybės disi,rikte. Jis 
veikė progresyvmįų sparno, 
kovojo prieš ten įsigalėjimą 
dabartinio lyderio James II. 
Torrens. Ta kova prieš Tor
rens, sakė jis, gerai formuoja
si ir būsianti tęsiama.

Falk sakėsi pasitraukiąs iš 
vadovybės tai veiklai dėl to, 
kad po paskyrimo į valstijinę 

I civilės tarnybos komisiją ne- 
! ištenkąs laiko.

Graham

| ALUDĘ

Blumberg taipgi sako, jog 
gub. Dewey žino, kad jo vals- 
tijinis departmentas privalo 
“palaikyti žemės ūkio pro
duktų kainas prieinamomis, 
be spekuliantų koptrolės; sau
goti visuomenės sveikatą: pra
šalinti % nereikalingus iškai
čius ir kliudymus paskleisti ir 
parduoti žemės ūkio produk
tus.”

PIENIŲ NUŠOVĘS 
KERŠTINČIUS

įstatymas to visko reikalau
ja iš valdinio departmento, 
sako toliau darbo partijos vir
šininkas, 
nusako 
reikale 
policijos
bernatorius 
Priešingai, sako Blumberg:

Tas pats įstatymas 
departmental galią 

pavartoti valstijines 
jėgas. Tačiau gil

to nenaudoja.

Birželio 14-tą, New Yorke, 
I buvo nušautas Vincent Wice, 
31 m., pieno išvežiotojas, ku
ris ir patsai turėjęs muštukiz- 
mui palinkimų. Jis buvęs 
praėjusią žiemą smarkiai ap
daužęs John 
m.,
veide 
cija spėja, būk tai 
dęs Wice iš keršto 
nąs žmogžudį, tad 
areštavo ir sulaikė

Applegate, 42 
dokininką, tebenešiojantį 

didelius randus. Poli- 
jis sušau- 
ar gal ži- 
Applegate 
kvotimui.

savaitės užbaigos 
Už tai sekmadienį 
saulės spinduliais 

patepė pajūrių re-

komis mobilizacijoje prieš kė
limą fėro daug pasitarnavo 
žmonėms Peter V. Cacchione, 
komunistas miesto tarybos 
narys. • Jis net specialę bro
šiūrėlę išleido, kurioje aiškino, 
kaip subways turėtų, ir galėtų 
apsieiti be pakėlimo fėro. Jam 
toje mobilizacijoje daug pa
gelbėjo vėliau išrinktas į ta
rybą kitas komunistas mies- 
tavosios tarybos narys Benja
min J. Davis. Tame komu
nistus rėmė darbiečiai ir 
kurie kiti miesto 
žangieji.

Dabar yra vėl 
simota fėrą kelti, 
neparduoti
apie 40 tonų tų “tokenu” bū
sią perkelti į miestavosios 
transportacijos tarybos sandė
lį, Lenox Ave. ir 147th St., 
New Yorke, tikslu ne už ilgo 
perkelti į subway būdeles 
pardavinėjimui .

Kas ir dėl ko siūlo fėrą I 
kelti? Kokie argumentai ūži 
ir prieš kėlimą? Tuos klau
simus plačiai aiškina angliš
kas dienraštis Daily Worker. 
Apie tai bus daugiau ir Lais-1 
vės sekamose laidose. T-as.

tarybos
kai 
pa-

pa-stipriai
Išlikusieji

kitiems miestams

V Alk Al ŽAlbž SU MINA >
Du berniukai iš Bronx bu

vo nuvykę į Staten Island pa
buvoti pajūryje. 
Beaclf smėlyne jie
nors panašų į cilinderį. Vai
kai atkrapštę dangtelį ir kai 
ką daugiau išdarinėję iki 
priėję prie išvados, kad ra
dinys galįs būti ifiina. Dang
telį jie nunešė 
tas, apžiūrėjęs 
biai pašaukė 
padėties būrį.

Sakoma, jog tai tikra, su 
TNT užloduota mina, užsili
kusi vandenyse nuo karo ir 
išmesta' į krantą. Minai pa.- 
imti policija užsakė kariškių 
ekspertų grupę. '

policistui. O 
dangtelį, sku- 
nepaprastosios

Kovos prieš vėžio ligą drau
gija jau sukėlė $10,000,000. 
Visos šaliės metinė kvota yra 
$12,000,000. Pernai buvo su
kelta 8 milijonai1.

BAR & GRILL
Lietuviška Aludė

(KITA PAVOJINGAI
1 SUŽEISTA

Maywood, N. J. — Hen
rietta Magnifico nušovė 
Margueritę Gardnerienę ir 

barrūmį. pavojingai peršovė jos se- ‘ 
šerį Jeannettę Silvestri. Ji
nai keršijo joms už tai, kad 

kišosi j naminius vai- 
rJie sėdėjo dus tarp Henriettos ir jos

New Yorke viskas 
Be kitų . “įvairybių,” 
dienio popietį būrys 
matė, kaip sunkvežimis įzu- 
jo į Savoy Cafe 1 
prie 41st St. ir 9th Avė.

Keturi vyrai po to nesiliovė j 
dėkoti savo geroms ausims ir Į jos 
greitoms kojoms. > 
prie baro ir vėsino save šaltu i vyro. Sakoma, kad Henriet- 
alučiu. Staiga išgirdo, had|įa ]yg pamišus po kūdikio 
kas nors užpakalyje jų Iran-j pagimdvmo. 
kosi ,braška. Atsigrįžę pama- > 
tė sunkvežimį ateinantį link j 
jų, jie šoko per barą ir iš ten j 
ištrūko į šonus. Momentais j 
vėliau ir sunkvežimis jau bu- ' 
vo ten. Jis sudaužė kėdės; I 
ant kurių jie sėdėjo, ir atsi- ! 
rėmęs į barą, sustojo.

Sunkvežimio vairuotojas 
Hubert Russell, 30 m., sakė, 
kad vairuojamam sunkveži
miui nulūžo fronting ašis, dėl 
to prarado kontrolę.

galima, 
sekma- 1 
žmonių

iAMALGAMEITŲ IŽDAS
New York.— Amalga- 

meitų Rūbsiuvių Unija, 
i CIO turi savo ižde jau $5,- 
1824,852, tai apie pusę mi- 
liono daugiau, kaip pernai.

Washington. — Menama, 
kad prez. Trumanas atmes 
kongreso priimtus taksų 
numušimus turčių naudai.

V

Svarstys Mūsų Šalies 
J Su Sovietais Santikius

Nacionalė Amerikos su So
vietais draugingumui stiprinti 
organizacija susirenka šį an
tradienį, birželio 17-tą, New 
Yorko . Taryba svarstysianti 
esamuosius tarp tų šalių san
tikius ir nusistatys planus at
eities veiklai. >

Brooklynietis žymus dvasiš
kis William Howard Melish 
yra tarybos pirmininku 
m i t i n go ša u k ė j u os'e.

ir to

DEGTINĖ, VYNAS 
IR ALUS

Kanados 
Black Horse Ale 

JOSEPH ZE1DAT 
411 Grand St, 

Brooklyn 11, N. Y.

PRANEŠIMAI
BROOKLYN, N. Y. .

Jau laikas viską pasiruošti di- 
I džiam Laisvės piknikui, kuris įvyks 
4-tą dieną liepos (Fourth of July), 
Clinton 
piknike 
Choras 
Choras 
Choras 
piknike
stų. Ypač daug jaunimo atvyks su 
chorais. (139-143)

Park, Maspcth, L. I. Laisvės 
programą 

iš Hartford, 
iš Newark, 

i.š Brooklyn,
bus daug svečių iš kitų mie-

duos 
Conn., 
N. J.

Laisvės 
Sietyno 
ir Aido 
Laisvės

*
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BAR & GRILL
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Peter Kapiskas

Degtinės, Vynai ir Alus

BEER & ALES

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 4-8174

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
SUSIRINKIMAI

BROOKLYNO MOTERIMS
Moterų Apšvietos Klubo labai 

svarbus (paskutinis pirm vasaros 
vakacijų) susirinkimas įvyks birže
lio 19-(ą d., 419 Lorimor St., Brook- 
lyne. Visos narės prašomos atvykti. 
Kviečiame ir ne nares. Prašome at
nešti knygų paaukoti pasiuntimui 
draugėms Pietų Amerikos kraštuo
se. -Valdyba. (139-140)

Steven Augustine & Frank Sanko
SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYN® 

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y* *
Tel. EVergreen 4-9612 ‘

Dubeltavas Gimtadienis
, i

Alekas Jakavonis ir jo duk
tė Mrs. Helena Ficsher šiomis 
dienomis mini dvigubą gim
tadienį. Jakavonis . gimęs 
1890 m., gimtadienis 17-tą 
birželio. Duktė, Mrs. Helena 
Ficsher, gimus 1917 m. birže
lio 19 d.

Alekas Jakavonis dirba Lit- 
uanica Square restaurane. Gy
vena 295 St. Johns Pl.

Linkiu abiem linksmo šio ir 
daug kitų laimingų gimtadie
nių sulaukti! J. B.

RIDGEWOOD, N. Y.
LLD 55 kp. susirinkimas įvyks 

birželio 17 d., 8 v. v. Šapolo-Vaiginio 
salėje, 147 Thames St. Visi dalyvau
kite šiame susirinkime, nes yra 
svarbių reikalų aptarti. — P. Ba- 
barskas, sekr. (138-139) LINKSMUMAS DIENOS1 PIETUOSE

Valgykite Pietus pas
HAPPY DAYS RESTAURANT & BAR

426 South 5th St., . Brooklyn, N. Y.
DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel.EVergreen 7-6868 
221 South 4th Street

PIETŪS 60c.
Iš 5-ių patrovų

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

i VAKARIENĖ 85c
Iš 7-ių patrovų

MILIJONAI NEWYORKIE- 
ČIŲ ŠVITINOSI 

PAJŪRIUOSE
Praėjusį šeštadienį, kaip 

šiemet priprasta, pakrapnojo 
lietutis, daugelį miestiečių gal 
sulaikė nuo išvykimo iš mies
to abiems 
dienoms, 
atsimokėjo 
ir gerokai
zortų koncesorių delmonus.

Apie du milionai miestiečių 
sekmadienį praleido pajūriuo-

Coney Islande buvę 900,- 
publikos. Čia net 73 vai- 
buvo pasimetę nuo tėvų, 
visi Surado vieni kitus 

stotyse. 
60,000 
35,000.

9—12 ryte
1— 8 vakare

taip vadi-

TONY’SGubernatoriaus Dewey ty-

•I

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

ir
o

Valandos:
Penktadieniais Uždaryta

BIZNIERIAI, SKELBKITftS 
LAISVĖJ

vieni 
policijos 

i turėjęs 
Orchard

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE

se. 
000 
kai 
bet
vietinėse 
Jones Beach 
lankytojų, 
Po mažiau buvo kituose mau
dynių centneriuose.

Frank <»ivis

Polishing & Finishing

FRANK GIVIS
75 Johnson Ave., Brooklyn, N. Y.

■>.4

Kurie turite pataisymui rakan
dų, parašykite man atvirutę, aš 
ateisiu į jūsų namus ir padarysiu 
aprokavimą. Jūs stebėsitės mano 
geru darbu.

Taiso Visokius Namų Ra
kandus - Furniture. Sutai
so Medį ii’ Permaliavoja.

Frank Kaylan ir PaPulette Goddard scenoje iš Para
mount . linksmos komedijos “Suddenly It’s Spring,”

A

jų mėsos kainas aštriai prieš- 
giniauja jo paskubai paspaus
ti valstijinį labdarybės depart- 
mentą pavaitoti savo galią 
šmeižimui miestąvosios labda
rybės administracijos New 
Yorko mieste.”

Abu vyrai buvę 
narnoje Hell’s Kitchen miesto 
dalyje pasiskelbę peštiikizme 
jau seniau ir buvę areštuoti 
nuožiūroje įvairiuose krimina- 
liškuose prasikaltimuose.

Wice gyveno su žmona 
kūdikiu 422 W. 48th St.,
Applegate — 437 W. 44th 
St., New Yorke. Wice sušau
dytas a*nt 47th St., tarpe 10th 

; ir 11th A ves.

PACKAGES « RUSSIA
.NO AU OTHt« COUNĮMĮS

MAISTAS
pristatomi

Visk;, Pariipiname.
Muitai iš Anksto Apmokami

SPECIAMS MAISTO
I <)<■/.<• Nutola, 1 dėžė spa«betti, 

dėžė mi«-žienės, 1 pakelis arbatos, 
SPEUALIS DKABI ŽIU

'A jardai 100 nuošimčių vilųono vyriškam
jardai 100 nuošimčių vilnono moteriškam siutui, 2 

svara-s Ivory muilo, 2 špūlės siūlų, 1 pakelis adatų.
Tos kainos yra tik Sovietų Sųjungai. Kainos kiliem kraštam nurodomos 

pagal pareikala vimą.

ir DKABl. ZlAI 
mažiausiomis lėšomis 

taipgi ir Cheminį Išrūkymų
• Pilnai Apdraudžiama 
PUNDELIS

1 dozė kruopų, 2 gabalai H. muilo.
1 blėkinė pieno miltelių $11.81 

PUNDELIS
siutui. 3 jardai rayono jiamuSalo, 
siutui, 2 jardai rayono pamušalo, 

$12.81

.....ruimui...... .

. MAHLER, i»c.
BRONX: 500 E. 164th St. 

Take Third Ave. "L" to 
164th St. Station

Mott

MANHATTAN: 637 Second Avo. 
Between 34th and 35th Street*

Haven 9-5300

<1

. New Yorkas turi 565 mylias 
viešosios transportacijos lini
jų. , Mėgstantis pasivažinėti 
ir žinantis, kaip važinėti, ga
lėtų važiuoti kelias valandas 
už penktuką.

Repairing & Upholstering 
)

Bar Varnishing, Carpenter
Work

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

Kiekvienų šeštadienį įvyksta puota, pasivaišinimas beR parė. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

Didelis Išpardavimas!
Daimantai, Laikrodžiai, Platinamai ir Džiuleriai 

Parduodami Labai Nužemintom Kainom.

Nepaprastai Žemom Kainom! ■"J

Aukso, Platinum žiedai, Kryžiai, Laketukai, 
Branzalietai ir Špilkos. 

Taipgi Links ir Pendants

DIDELIS SANDĖLIS IŠPARDAVIMUI 
• STEBINANČIAI ŽEMOM KAINOM

Compaktai, Perlai, odos dirbiniai paauksuoti džiuleriai ir 
daugybė kitokių daiktų ir daiktelių Nužemintom Kainom. 

Religijiniai daiktai, abrozdai ir stovylukės 
nužemintom kainom.

Ką Tik Jūs Pirksite, Stebėsitės Kainu Nužeminimu.

ROBERT LIPTON
Jeweler

, 701 Grand St., arti Graham Ave., Brooklyn

■ ■ ** -y41 **d«**» »-«■

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily), Antrad., Birž. 17, 1947




