
YPREZIDENTAS ŠIANDIEN TURI ATMEST TAFTO-HARTLET’O BILIŲ

Nepraeis Veltui.
Šiandien Džiaugiasi, Rytoj

Verks.
Senora Peron.
Sveikas Patarimas.
Kaip Jie Niekina Tiesa.

Rašo A. BIMBA

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00

Kopija 5c

No. 142 Brooklyn, N. Y., Penktadienis, Birželio-June 20, 1947

LAISVE-LIBERTY
The Only Lithuanian Daily 

In the Eastern State®.
427 Lorimer Street, 
Brooklyn 6, N. Y.

Telephone: Stagg 2-3878

* ★ * Metai XXXVH. Dienraščio XXIX.
Graikijos fašistinė valdžia 

nuteisė mirtin Makedonijos 
Komunistu Partijos sekreto
rių Bandelis Goussides. Sa
koma, kad ir tos valdžios 
amerikoniški globotojai nepa
tenkinti tuo nuosprendžiu. 
Girdi, tai bus vanduo ant ko
munistu malūno.'

Goussides mirtis nepraeis 
veltui. Graikijos fašistinės 
valdžios siautėjimas susilauks 
tokios audros, kuri ją nušluos 
amžinon užmiršti'). Jos ne
išgelbės nei Amerikos dole
riai.

Chicagos menševikų Naujie
nos su dideliu pasitenkinimu 
spėja, kad rašytoją Petrą 
Cvirką bus nužudę fašistai. 
Girdi: “reikia manyti, kad šį 
lietuvių tautos išdaviką galų 
gale pasiekė teisingumo ran
ka“ (N., birž. 17 d.).

Po Cvirkos mirties Lietuvos 
laikraščių dar nesame matę. 
Todėl smulkmenų apie jo mir
ti neturime.

Bet jei tai būtų tiesa, kad 
šį taurų lietuvių tautos sūnų 
pasiekė fašistinių banditų 
kriminališka ranka, tai iš to 
džiaugtis turėtų tiktai lietu
vių tautos priešai. Petras 
Cvirka buvo dar jaunas di
džiu talentu rašytojas ir vei
kėjas. Jo belaikė mirtis dide
lis kraštui ir tautai nuostolis.

Tie nenaudėliai, kurie, jei 
tiesa, Petrą nužudė, supranta
ma, bus sumedžioti ir susi
lauks teisingo atpildo. Apie 
tai netenka abejoti.

Tada keiksis ir liūdės, be- 
sąžiniai iš Naujienų pastogės.

Senora Eva D arte Peron, 
žmona Argentinos prezidento 
Perono, ūžia Ispanijoje. Pats 
kruvinasis Ispanijos diktato
rius Franco ją pasitiko ir jai 
ranką pabučiavo. Visur ją Is
panijos fašistai šiltai pasitin
ka ii- gėlėmis kelius išbarsto.

Senora Peron vyksianti ir 
Francūzijon ir dar kitur. Bet 
reikia abejoti, ar ji kitur su
silauks tokio malonaus pasiti
kimo. kokį rado Ispanijoje. 
Kai Franco jai ranką pabu
čiavo, jis jos garbę amžinai 
palaidojo visų doros ir žmo
niškumo mylėtojų akyse.

Mūsų vyriausybės patari
mas Franc ūži jos vyriausybei 
tuojau susitaikyti su Indo- 
do-Chinijos resnubl i kiečiais 
yra geras ir sveikas. Tasai 
francūzų Paras su kolonijos 
žmonėmis yra kriminališka 
gėda.

Socialistas Ramadier tą ka
rą veda. Komunistai tam pa
sipriešino. Tai buvo vienas 
iš Ramadiero argumentų 
prieš komunistus. Už tai ko
munistai buvo pašalinti iš ka
bineto.

Bet istorija nuosprendžio 
dar neišnešė. Su-laiku ji pa
bylos, kad tiesa stovi su tais, 
kurie reikalauja Jndo-Chinijos 
žmonėms nepriklausomybės.

Klerikalų spaudoje tiesos 
žaginimas yra virtęs tam ti
kru “muksiu.” Toje srityje 
jų redaktoriai yra pirmos rū
šies specialistai.

Štai Chinijos reikalas.. Jie 
cituoja korespondentės Anna 
L. Strong pranešimą, “kad 
beveik visi kinų komunistų 
kariai toje srityje (čefu uos
te) yra apsiginklavę Ameri
kos ginklais, apsirengę jan- 
kiškomis uniformomis.“

Tai tiesa, taip Anna Strong 
rašė. Bet tuojau ten pat 
Strong pridūrė, kad šitie ame- 

(Tąsa 5-me pusi.)

Marininkai Laimėjo | 
Priedą ir Greit 
Grįžtą Darban
CIO Slreikieriai Išgavo
Ir Kitų Pagerinimu '

New York. — CIO Na- 
cionalės Matininkų Unijos 
vadai rytuose ir pietuose, 
išsiderėjo tokius pagerini
mus iš laivų kompanijų: 
Bus pakelta alga 5 nuošim-! 
čiais; marininkai gaus algai 
už 9 šventes ant jūrų per | 
metus; kompanijos duos il
gesnes apmokamas atosto- ' 
gas ir 1.1.

Pranešama, kad jau šian-' 
dien ar rytoj sugrįš darban | 
streikieriai rytiniuose ir į
pietiniuose uostuose. Mena
ma, kad netrukus' baigsis 
CIO matininkų streikas 
Californijoj ir kituose va
kariniuose uostuose.

Sovietai Nesutinką 
Su Marshall© Planu 
“Europai Apvienyt”

Maskva, birž. 19.— So
vietu spauda kritikuoja A- 
merikos valstybės sekreto
riaus Marsh all o pasiūlymą 
subendrinti - apvienyti Eu
ropos šalių ūkinius pramo
nės reikalus, su Jungtinių 
Valstijų finansine pagalba. 
Yra nužiūrima, kad Ameri
ka siekia ūkiniai suvienyti 
vakaru Europos kraštus 
prieš Sovietus.

Iš hištų Maskvos laikra
ščiuose spėjama, kad So
vietu vyriausybė atmes 
Anglijos - Franci.ios užsie
niniu ministrų pakvietimą. 
Jie kviečia Sovietus Į kon
ferencija dėl aptarimų, 
kaip galima būtų įvykdyti .■ 
amerikinį planą.

Sovietai Siūlo Prieglaudą 
Ir Nepolitiniam Pabėgėliam '

Lake Success,< N. Y.—So
vietų atstovas prof. M. Ko-I 
retski pasiūlė, kad Jungt. 
Tautų kraštai duotų prie
glaudą ne tik politiniams 
pabėgėliams, bet ir perse
kiojamiems namie moksli
ninkams, darbininkų judė
jimo 'veikėjams ir kovoto
jams už tautines teises. 
Jungt. Tautų komitetas dėl 
žmoniškumo teisiu sutiko i- 
rašyt šį pasiūlymą į tarp
tautinį teisių bilių.

PASMARKĖJO RAGINIMAI ATMEST TAFTO-HARTLEY’O BILIŲ
St. Louis', Mo. — Didelia

me čionaitiniame dienraš
tyje St. Louis Post Dis
patch buvo išspausdintas 
viso puslapio atsišaukimas, 
kad prez. Trumanas atmes
tų prieš-unijinj Tafto-Hart
ley’o bilių. Atsišaukimą par 
sirašė šimtai žymių pilie
čių, tame skaičiuje 31 de
mokratas ir republikonas

.rriFF ami^/ca J 
ihe in/i-ūbofi btlh pitted • Longrea

Kad prezidentas Trumanas žinotų, ką Daytono darbininkai mano apie Taft- 
Hartley biliu, darbininkai surinko 40,000 parašų po šia milžiniška peticija ir nu
vežė j Baltąjį Namą. Peticiją neša atsto vingi nariai CIO plieno, bravarnių, elek- 
tristu, auto ir gurno darbininku unijų nariai. Ir iš visos šalies karavanai delegacijų, 
peticijų, laiškų ir telegramų, tarsi biblij iŠ kasis patapas, užtvino Washingtona.

Dauguma Rėmusių Republikonus Piliečių 
Taipgi Priešinasi Taftų-Hartley Biliui

Didžioji dauguma net tų 
piliečių, kurie praeito ru
dens rinkimuose balsavo už 
republikonus, dabar prieši
nasi Tafto-Hartley’o vergi
jos biliui. Tatai atrado a- 
merikonu žurnalas For
tune, kuris neseniai apklau
sinėje tūkstančius žmonių. 
Taigi nupuola republikonų 
pasaka, būk piliečiai rinki
muose įgalinę juos naikinti 
darbo Unijų teises.

Ne tik darbininkiškos

KONGRESMANA1 UŽDRAUDŽIA PARAMĄ 
KOMUNISTAMS KARO VETERANAMS

I

Washington. — Kongres- 
manu komitetas veteranu i C
reikalais beveik vienbalsiai 
užgyrė republikono Willia- 
mo J. 'Crow sumanymą ne
duot jokios paramos komu
nistėms karo veteranams, 
pagal dabartinį bilių. Šis

Arabai Kovosią už 
Palestiną Arabam

Jeruzalė. — Jeigu Jungt. 
Tautos nepripažins Palesti
nos kaip nepriklausomos 
arabų valstybės, tai arabai 
kariaus už savo teises, pa
reiškė Jamal ei Husseini, 
pirmininkas Aukštojo Ara
bų Komiteto Palestinoje. 
Pasak jo, kitos arabiškos 
šalys su 50 milionų, gyven
tojų taipgi rems Palestinos 
arabus. EI Husseini griež
tai atmetė ir Anglijos pla
ną paskirstyti Palestiną į 
tris valstybes — žydišką, a- 
rabišką ir anglų valdomą.

Missouri valstijos seimelio 
narys.

Lowell, Mass. — Masi
niame Darbo Federacijos, 
CIO unijų ir Geležinkelie
čių Brolijų susirinkime 
prieš Tafto - Hartley’o bi
lių kalbėjo ir Lowellio mie
sto majoras Leo Roy. Jis 
reikalavo, kad prezidentas

p a ž a n g ū n ų o r gan i z aci j o s, 
bet ir-Nacionalė Katalikų. 
Gerovės Konferencija ir 
642 protestantų ir žydų ku
nigų grupė šaukė prezid. 
Trumaną atmesti tą bilių.

Daugelis miestų majorų 
ir miestinių tarybų, ne tik 
demokratai, bet ir republi- 
konai jose, ragino preziden
tą vetuoti Tafto - Hartley’o 
biliu.

Bet nė vieno miesto ta- 
ir i ryba niekur nepasisakė už

bilius uždraudžia bet kokia 
paspirtį ir komunistinio ju
dėjimo rėmėjams, nežiūrint 
jų nuopelnų ir atsižymėji- 
mų karo frontuose. O ki
tiems, “geriesiems” vetera
nams siūloma bonai, padi
dintos pensijos, pirmenybė 
darbų gavimui ir 1.1.

GRESIA DIDELIS CIO 
LAIVASTAČIU STREIKAS ' t

New York. — Jeigu lai- 
vastatyklos nepakels darbi
ninkams algų ir neduos ki
tų pagerinimų, tai nuo lie
pos 1 d. sustreikuos 150,- 
000 CIO laivastačiu.

12 UŽMUŠTA, SUDUŽUS 
AMERIKONU LĖKTUVUI

Syrijoj nukrito ameriko
nų lėktuvas “Clipper.” Su 
juom žuvo 12 asmenų; su
žeista *10. Tas lėktuvas t
skrido iš Indijos į Turki
ją 

atmestų . šį bilių. Miesto 
taryba pirmiau nutarė siųs
ti majorą Roy į Washingto- 
ną ir raginti lowelliškius 
kongreso narius palaikyti 
biliaus atmetimą.

Manchester, N. H. —Mie
sto taryba vienbalsiai ragi
no prez. Trumaną vetuoti 
Tafto-Hartley’o bilių.

i ta biliu.
Antrinių Prekybos Rūmų 

suvažiavime buvo įneštas 
pasiūlymas užgirti Tafto- 
Hartley’o bilių, bet nė vie
nas delegatas jo neparėmė.

60,000 darbo unijų ir vie
tinių jų skyrių reikalavo 
atmesti ta biliu.4. V

Prez. Trumanas gavo 
daugiau kaip 700 tūkstan
čių laiškų ir telegramų su 
raginimais vetuoti tą prieš- 

| darbininkišką bilių.

Visi veteranai, norintieji 
gaut/ tokią paramą, turės 
prisiekti, kad jie nebuvo ir 
nėra Komunistų Partijos 
nariai nei jos pritarėjai. 
Jeigu kas prisiekdamas už
slėptų tą faktą, tai būtų 
baudžiamas iki vienų metų 
kalėjimo ir $2,500.

Chiang Įsakė, 
Žūt-Būt, Gintis

Nanking, Chinija. —Chi
ang Kai-sheko komanda 
siunčia visą galimą kariuo
menę atremt chinų komu
nistus šiaurinėje Chinijoje 
ir Mandžurijoje; įsakė, žūt
būt, atlaikyti svarbiuosius 
karinius punktus. Komuni
stai dabar puola uostamies
tį Tangku. Patariamoji 
Chiango • Politinė Taryba 
siūlė tuo tarpu visai pasi
traukti iš Mandžurijos, kad 
atsilaikyt šiaurinėje Chi
nijoje.

Chicago. — Nežiūrint 
smarkaus lietaus, 3,000 CIO 
unijistų dalyvavo protesto 
susirinkime atvirame ore 
prieš Tafto - Hartley’o bi
liu. v

Portland, Oregon.— De
mokratų partijos komitetas 
šioj valstijoj pasiuntė tele
gramą prez. Trumanui, kad

Stiprus Prez. Truman o Veto 
Galėtų Nupuldyt Tafto- 
Hartley’o Vergijos Bilių

Unify Karavanas Šaukia Prezidentą ir Kongreso Narius 
Atmest ŠĮ Diliu; Truman Gauna 12,000 Raginimu Kasdien

Washington.—šis penkta
dienis yra paskutinė, diena, 
kada prez. Trumanas dar 
gali vetuoti - atmesti prieš- 
darbininkiška Tafto - Hart
ley’o bilių. Prezidentas gau
na per dieną iki 12,000 laiš
kų ir telegramų su ragini
mais atmesti ši nevidoniš- 
ką bilių — “ilgą žingsnį 
linkui fašizmo,” kaip sakė 
Philip Murray, CIO unijų 
generalis pirmininkas.

Unijų vadai šaukia pre
zidentą ne tik šiaip dėl ce
remonijų atmesti šį bilių. 
Jie ragina stipriai jį vetuo
ti ir energingai pašaukti 
demokratus senatorius ir 
------- y ---- ---- --------------—w 

Sviridovas Atmeta 
Amerikonu-Anglų 
Įtarimą dėl Nagy’o

—
Budapest. — Sovietinis 

komandierius Vengrijoje, 
generolas Sviridovas atme
tė amerikonų ir anglų rei- 

! kalavimą duot jiem kopiją 
! Belio Kovacso prisipažini
mo - liudijimo. Kovacs, bu
vęs Smuikinių Žemės Savi- 

i ninku Partijos sekretorius, 
raštiškai paliudijo, kad jis. 
su buvusiu Vengrijos prem
jeru Ferencu Nagy’u ir ki
tais fašistiniais politikie
riais plapavo nuverst Ven
grijos respublikos valdžią. 
— Sovietų vyriausybė pir
miau patarė anglam-ameri-I 
konam pačiame teisme su- ■ 
žinoti Kovacso išpažintį.— 
Gen. Sviridov užginčijo, 
būk Nagv su Sovietų pagal- 

i ba pašalintas iš premjero 
I vietos.I —
Irgun Zvai Leumi Vadina 
Haganah Anglų Šnipais >

Jeruzalė. — Slaptas žydų Į 
Irgun Zvai Leumi kovūnų | 
radijas smerkė dešinesnių- į 
jų žydų organizaciją Haga-į 
nah už tai, kad ji šnipauja i 
“žmogžudiškiems priešams 
anglams” ir išdavinėja jiem 
kovinguosius savo tautie
čius. Irgun Zvai Leumi ke
tina atkeršyti išdavikams, 
per kurių lekajavimą ang
lams keli kovūnai jau pa
karti ir dar tris mirtin nu- 
smerkti.

atmestu Tafto-Hartley’o bi
liu. c.

Milwaukee, Wis. — Mies
to taryba priėmė rezoliuci
ją, kuri ragina prezidentą 
vetuoti Tafto-Hartley’o bi
lių, o kongreso narius pa
remti jo veto.

ORAS.— Būsią šiltoka. 

kongresmanus paremti bi
liaus atmetimą. Jeigu Tru
manas griežtai tą bilių at
mestų ir spustelėtų demok
ratus kongrese, tai dar ga
lima būtų atmušti ši pasi- 
moįimą prieš darbininkus.

Protestu banga prieš 
Tafto - Hartley’o bilių pa
kilo taip aukštai ir plačiai, 
kad jau svyruoja keli sena
toriai, kurie pirmiau balsa
vo už tą bilių. Trejetas to
kiu senatorių pasižadėjo 
dabar balsuot už biliaus at
metimą. Esą vilties net po
rą republikonų senatorių 
nustatyti prieš tą bilių.
Unijų Karavano Delegatai 

pas Kongreso Narius
Pusantro tūkstančio CIO 

ir Darbo Federacijos uniji
stų šimtais automobilių su
važiavo, kai]) karavanas j 
Washingtona, iš keliolikos 
valstijų. Jų delegatai eina 
pas prezidentą, senatorius 
ir kongresmanus, prašyda
mi ir ragindami atmest 
Tafto - Hartley’o vergijos 
bilių.

Jeigu po biliaus atmeti
mo iš prezidento pusės, pa
sisakytų prieš tą bilių bent 
8 senatoriai daugiau, negu 
nirma balsavo už bilių, tai 
Taftas-Hartley jau negau
tų dviejų trečdalių senato 
daugumos; tuomet bilius ir 
žlugtų. Nes jei prezidentas 
atmeta kongreso nutarimą, 
tai reikia jau dviejų treč
dalių senatorių ir kongres- 
manų balsų, kad bilius galė
tų tapti įstatymu, nepai
sant prezidentinio atmeti
mo.

Dešinieji Palestinos 
Žydai Apsaugojo Anglą 
Centrą nuo Kovūnų

Jeruzalė. — žydai Irgun 
Zvai Leumi kovūnai ruošė
si susprogdint karinį ang
lu centra Citrus House Tel 
Aviv mieste, Palestinoj, ir. 
buvo iškasę 45 pėdų tunelį 
linkui to centro. Tuo tarpu 
Haganah, dešinesnių jų žy
dų slapta organizacija, pa
siuntė savo vyrus, kad už
griautų tą tunelį.

Irgun Zvai Leumi žmonės 
buvo užtaisę tunelyje mi
ną, kuri ir užmušė vieną 
Haganah narį. Tuomet kiti 
haganah’iečiai pabėgo ir 
apie viską pranešė ang
lams. Tokiu būdu ir apsau
gotas karinis anglų centras.

KODĖL POPIEŽIUS BIJO 
NAUJO KARO

Roma. — Popiežiaus laik
raštis L’Osservatore Roma
no ragina Ameriką susitar
ti su Sovietų Sąjunga. Jis 
bijo, kad naujas karas pa
simautu dar didesniems 
komunistų laimėjimams.
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Moteriškų Drapanų Siuvėjų Unijos Konvencija
Clevelande eina International Ladies’ Garment Wor

kers Unijos konvencija. Jon suvažiavo devyni šimtai de
legatų ir delegačių. Jie atstovauja keturius šimtus tūk
stančių narių. Tai puikiai išaugus darbo unija. Tai reiš
kia, kad moteriškų drapanų siuvimo pramones darbinin
kai jau labai aukštai organizuoti.

Tik tiek gaila, kad ši skaitlinga unija yra prastos 
vadovybės rankose. Unijos caru yra David Dubinsky, 
paties dešiniausio, reakcijoniškiausio sparno menševikas, 
dienraščio “Forwards” redaktoriaus Abraham Cahan 
klapčiukas. Kai prasidėjo kurtis CIO, ši unija, kaip ir 
kitos drapanų pramonės unijos, buvo pirmutinė stoti į 
naują industrinio unijizmo judėjimą. Tačiau toks unijos 
kovingas atsinešimas nepatiko Dubinskiui ir jo pasekė
jams. Jie pradėjo unijoje kurstymą prieš CIO vadovybę, 
susišnekėjo su William Green, ir vieną gražią dieną prieš 
keletą metų pasitraukė iš CIO, ir sugrįžo į Amerikos 
Darbo Federaciją.

Dubinsky ypatingai neapkenčia komunistų. Jis tie
siog serga baimės liga. Nemoka jis atidaryti burnos, jei
gu neprakeikia komunistų.

Tačiau šioje konvencijoje savo pranešime Dubins
ky pasakė vieną gerą, protingą dalyką. Jie pasakė, kad 
Amerikos organizuotiems darbininkams nebėra nieko 
tikėtis iš senųjų kapitalistinių partijų. Jis siūlo, kad 
tuojau visose valstijose darbininkai ir liberalai sudary
tų bendrą frontą ir pradėtų kurti trečiąją partiją. Čia 
Dubinskio nusistatymas neteisingas. Neteisingas, tačiau, 
ten, kur jis reikalauja, kad šitoje trečioje partijoje ne
rastų vietos ne tik komunistai ir kiti kairaus nusistaty
mo žmonės, bet net Henry Wallace ir jo pasekėjai, kurie 
atsisako prisidėti prie Amerikos žmonių gąsdinimo rau- 
donbaubizmu. Kai Dubinsky kalba apie liberalus, jis 
turi mintyje menševikiškus liberalus iš Americans For 
Democratic Action.

Vadinas, iš vienos pusės Dubinsky kalba už trečiąją 
partiją, iš kitos pusės jis jos įsteigimui kenkia. Nes kaip 
diena aišku, kad tokia trečioji partija, kurioje nerastų 
vietos nei Henry Wallace vadovaujamas liberalizmas ir 
kuri pemėgždiotų reakcinius republikonus ir demokratus 
gąsdinime žmonių raudonbaubizmu, nebūtų tokia parti
ja, kuri atstovautų, plačiųjų darbo masių reikalus. Tai 
būtų tiktai prasta kopija senųjų partijų, prieš kurias da
bar jau ir Dubinsky išstojo savo unijos susirinkime.

Ši International Ladies’ Garment Workers Unijos 
konvencija nežada įnešti jokių pakeitimų unijos vadovy
bėje. Netenka abejoti, kad David Dubinsky pasiliks jos 
prezidentu. Kai tam tikra klika įsigali unijoje, ją be galo 
sunku iškrapštyti laukan. Jos rankose būna visas orga
nizacinis aparatas ir kas tik drįsta prieš ją išstoti, pats 
atsiduria už unijos sienų. Jau tuzinai šios unijos narių 
yra taip atsidūrę už organizacijos sienų.

Vengrijos Provokatoriai
Vengrijos fašistai, pasivadinę Liuosybės Partija, 

susišaukė susirinkimą, pasikvietė užsienio koresponden
tus ir pradėjo pulti dabartinę Vengrijos vyriausybę. 
Susirinkime buvę pažangūs žmonės pradėjo kalbėtojams 
švilpti ir kilo susirėmimas, apsimušimas. Tuojau viso pa
saulio komercinėje spaudoje pradėta gvoltu šaukti, kad 
Vengrijoje nesą žodžio ir susirinkimų laisvės.

Jei pagal tą spręsti šalyje žodžio ir susirinkimų lais
vę, tai Amerikoje jos nė su žiburiu nesurastum, nes čio
nai labai dažnai būna nuujami kalbėtojai ir suardomi 
susirinkimai.

Siūlo Prezidentui Trumanui Važiuoti į Berlyną
Pereitą pirmadienį Washingtone didelei žmonių mi

niai kalbėjo Henry Wallace. Jis sakė, kad dabartinė už
sieninė republikonų ir demokratų politika veda mus tie
siai į karą su Tarybų Sąjunga. O tų partijų naminė po
litika žada tiktai ekonominę krizę.

Henry Wallace patarė prezidentui Trumanui va
žiuoti į Berlyną, ten susieiti su Stalinu ir išlyginti visus 
nesusipratimus tarpe Amerikos ir Tarybų Sąjungos.

Vatikano Atsipeikėjimas
Daug kas Amerikoje ir kitose šalyse stebisi ir nesu

pranta, kas pasidarė su Vatikanu ir jo politika. Net 
dviemis atvejais per vieną savaitę Vatikano dienraštis 
“L’Osservatore” rašo apie Jungtinių Valstijų ir Tarybų 
Sąjungos santykius. Laikraštis mano, kad tie santykiai 
randasi be galo blogoje padėtyje. Jie gali privesti ir pri
ves prie naujo karo. Reikią juos taisyti labai greitai. Iš 
abiejų pusių turį būti daugiau supratimo ir tolerancijos.

“L’Osservatore” nesutinka su tais, kurie sako, kad 
Tarybų Sąjungos atsinešimas linkui kitų šalių paremtas 
vien agresijos sumetimais. Tai netiesa. Pirmoje vietoje, 
sako laikraštis, Tarybų Sąjunga siekia saugumo. Taipgi 
laikraštis pataria Tarybų Sąjungai mažiau kalbėti apie

Kas Ką Rašo ir Sako
HENRY A. WALLACE 
LIUDYS

Iš Washingtono praneša
ma, kad Henry A. Wallace 
sutiko liudyti 16-kos veikė
jų teisme, šiuo metu vyks
tančiame Washingtone.

Kaip žinia, yra teisiami 
16-ka Joint Anti - Fascist 
Refugee Komiteto narių už 
tai, kad jie būk tai panie
kinę kongresą. O tas “pa
niekinimas” glūdėjo tame: 
Joint Fascist Refugee Ko
mitetas atsisakė Ne-Ameri
kiniam komitetui išduoti 
knygas; atsisakė dėl to, 
kad Ne-Amerikinis komite
tas negalėtų viešai paskelb
ti vardus kai- kurių aukoju
siųjų anti-fašistų asmenų, 
kuriems už tai gali gręsti 
pavojus.

Bylą veda buvusis Jungt. 
Valstijų teisingumo minis
tro padėjėjas, John Rogge. 
Tai žymus advokatas ir li
berališkas žmogus.

Ši byla kasdien vis daro
si įdomesnė. Kaip žinoma, 
teisiami yra toki% vyrai, 
kaip rašytojas Howard 
Fast, dr. Barsky ir kiti, 
plačiai žinomi Amerikoje.

Taigi, Henry A. Walla- 
ce’o sutikimas liudyti šioje 
byloje, be abejo, turės di
džiulės reikšmės!

KULTŪRINIS BENDRA
DARBIAVIMAS TARP 
ANGLŲ IR ČECHO- 
SLOVAKŲ

Žinių • agentūra ONA 
skelbia, jog šiomis dieno
mis Londone buvo pasira
šyta kultūriniams ryšiams 
palaikyti tarp Anglijos ir 
Čechoslovakijos sutartis,— 
įdomi sutartis.

Pagal pranešimą,' bus su
kurta speciali anglų - Če
ch oslovakų komisija, kuri 
posėdžius laikys Londone ir 
Pragoję, pamainui. Komisi
ją sudarys 10 žmonių — po 
penkis nuo vienos šalies. 
Komisijon įeis švietėjai, 
mokslininkai, v i s uomeni- 
ninkai. Na, ir ši komisija 
spręs daug bendrų kultūri
nių problemų: tarp abiejų 
kraštų bus apsikeista mok
slininkais, studentais, meni
nėmis parodomis, artistais- 
dainininkais, ir 1.1. Kitais 
žodžiais: č e c h o slovakai 
mokslininkai, s t u dentai, 
menininkai lankys Angliją, 
o Anglijos — Čechoslovaki- 
ją ir tuo būdu supažindins 
kiti kitus su savo tautų 
kultūrinėmis vertybėmis.

Mūsų nuomone, tai' gra
žus darbas. Jeigu panašiai, 
sakysime, būtų pradėta 
darbuotis tarp Amerikos ir 
Tarybų Sąjungos — kaip 
būtų gražu ir gera: tary
biniai piliečiai iš arčiau su
sipažintų su amerikiečių 
kultūra, gi amerikiečiai — 
su tarybinių tautų kultūra. 
Visa tai eitų naudon abiem 
šalim ir visam pasauliui.

“anglų-amerikiečių imperializmą.” Tiktai abiemis pusė
mis nusileidus, girdi, bus išvengta naujo pasaulinio karo. 
Visas pasaulio taikos reikalas remiasi susikalbėjimu tar
pe Amerikos ir Tarybų Sąjungos.

Šis “L’Osservatore” susirūpinimas Amerikos-Tarybų 
Sąjungos santykiais parodo Vatikano politikierių, ku
riems vadovauja pats popiežius, atsipeikėjimą? Jie pra
deda pamatyti, kad kils naujas ginkluotas konfliktas, 
jeigu nębus susikalbėjimo tarpe tų dviejų didžiųjų jėgų.

Gerai, kad popiežiaus organas pradeda rimtai galvo
ti apie tarptautinius reikalus. Tik m^erai, kad “L’Os
servatore” neturi drąsos pasakyti, kad Vatikanas pats 
labai daug prisidėjo prie paaštrinimo santykių tarpe Ta
rybų Sąjungos ir Amerikos. Juk tos visos popiežiaus ti
rados prieš komunizmą, ta visa pikta anti-sovietinė 
Amerikos katalikų aukštosios hierarchijos propaganda, 
padėjo Amerikoje sukelti reakcinę isteriją. Juk net bai
su, pavyzdžiui, skaityti lietuvių klerikalų spaudą. Joje 
nieko daugiau nebeužeisi, apart anti-sovietizmo ir anti
komunizmo.

Ar “L’Osservatore” turės drąsos savo patarimus 
Amerikai ir Tarybų Sąjungai taip pat pasiūlyti katalikų 
bažnyčios vadams? Pasiliekame laukti ir. tikėtis.

MEDŽIO PRAMONĖ IR 
DARBININKAI 
KANADOJE

Kanadiškis Liaudies Bal
sas rašo:

Medžio išdirbystės darbinin
kų unija — Lumber and Saw
mill Workers Union — savo 
laiške darbo minister]ui nuro
do, kad medžio 1 industrijos 
kompanijų pelnai pereitais me
tais smarkiai pašoko ir yra iš 
ko pakelt darbininkam algas 
ii- pagerint darbo sąlygas, kad 
patraukti daugiau darbi ninku 
i medžio industriją, štai kele
tas stambesnių kompanijų ir jų 
pelnai.

International Paper Co. 1945 
metais turėjo pelno $8,500,000, 
o 1946 metais jau $31,000,000. 
Abitibi Power & Paper Co. 
1945 metais turėjo pelno $1,- 
800,000, o 1946 metais jau $5,- 
600,000. Consolidated Paper 
Co. 1945 metais turėjo pelno 
$1,788,000, o 1946 metais jau 
$4,850,000. Reiškia, medžio in
dustrijos kompanijų pelnai pa
kilo nuo 171 iki 265 nuošimčių.

Bet medžio industrijos kom
panijos planuoja atsigabenti iš 
Europos pabėgėlių dėl darbo jų 
kempėse ir įmonėse. Jos nori 
gauti 1,400 darbininkų iš Eu
ropos. Matote, tenai galima 
gauti pigesnių darbininkų, ne
gu Kanadoje. Tekstilės įmonių 
savininkas Dionne atsigabeno 
100 lenkų mergaičių, kurios 
dirbs jam už 25 centus į valan
dą.

Kanadoje arti 150,000 darbi
ninkų dar neturi darbo. Jų tav- 
pe galima gauti darbininkų ir 
miško industrijai. Bet miško 
industrijos savininkai laksto po 
Europą. Jų tikslas yra no sutei
kimas pragyvenimo kanadie
čiams, o pasipelnymas. Pigūs 
darbininkai pakels pelną ir pri
vers vietinius nuolankesniais 
būti.

Tenka pasakyti, kad Jung
tinių Valstijų fabrikantai 
siekiasi to paties, kaip ir 
kanadiškiai: jie nori parsi
traukti arti pusę milijono 
pabėgėlių iš Vokietijos!

AFL prezidentas William 
Green laiko pirštus sudėjęs j 
žinomąją V formą, šj kartą 
reiškiant Victory per Veto 
(pergalę atmetimu Taft-Hart- 
ley biliaus). Jis matomas Ma
dison Square Gardene laike 
čia Įvykusio masinio mitingo 
prieš tą bilių, birželio 4-tą. 
Greeh sakė, jog subendrinta
sis, neva sušvelnintas tas bi- 
lius yra “taip švelnus, kaip 
žmogžudystė.”

Madison Square Garden vidus laike AFL mitingo birželio 4-tą, sušaukto 
protestui prieš Taft-Hartley bilių, dviem dešimtims tūkstančiu unijistų perpil- 
džius salę, AFL prezidentas William Green ragino “užplukdyti prezidentą 
Trumana laiškais ir atvirutėmis, jūsų pačių ranka rašytomis,” prašant tą bilių 
atmesti.

Laiškas iš Lietuvos
Rašo K. DAUGIRDAS

Gyvendamas Amerikoje aš 
įsitikinau, kad smagiausios 
valandos susipratusio darbi
ninko gyvenime buvo tuomet, 
kuomet jam pavyksta savo 
kovoje pasiekti bent kokių 
1 a i m ė j imu. Gerai laimė ti 
streiką, gerai suorganizuoti 
naują darbininkų kuopą ir vi
sai nebloga būdavo surinkti 
šiek tiek aukų revoliucinėms 
organizacijoms, vedančioms 
kovą už paliuosavimą Lietu
voje.

Aš manau, kad panašiai 
yra ir dabar.

Mes, Lietuvoje, dabar gy
vename visiškai kitose sąlygo
se. Mūsų kova turi visiškai 
kitas formas ir todėl mūsų 
džiaugsmą sudaro visiškai ki
tos priežastys. Mes neorga
nizuojame streikų ir jų nelai
mime, todėl, kad prieš save 
mes negalime streikuoti. At
virkščiai,mes stengiamės visais 
būdais organizuoti mūsų dar
bo eigą, kelti darbo našumą 
ir atlikti jį kuo geniausiai ir 
džiaugiamės to savo darbo re
zultatais.

Štai, neseniai, Leningrado 
įmonių ir fabrikų kolektyvai, 
kad pagerbti didžiąją darbo 
žmonių šventę —• tarybų val
džios įsikūrimo trisdešimtąsias 
metines sukaktuves savo susi
rinkimuose nutarė užbaigti 
antrųjų penkmečio metų ga
mybinius planus iki lapkričio 
7 d.

Kaip mes sutikome šiuos le
ningradiečių įsipareigojimus ?

Lietuvos darbo žmonės, ku
rie praėjusiais metais savo 
darbu pasiekė žymių laimėji
mų, nemano nuo leningradie
čių atsilikti. Mūsų respubli
kinė pramonė praėjusiais me
tais pirmųjų penkmečio me
tų gamybinį planą įvykdė.

Tarybų Lietuvos pramones 
produkcijos apimtis padidėjo 
1946 metais, palyginti su 
1945 metais , 57.5%, o ben
dras darbo našumas pakilo 
17.9%.

Taigi ir dabar Vilniaus fa
brikas “Fortūna,” kuris jau ir 
šių metų sausio mėnesio planą 
įvykdė-137%, sužinojęs apie 
leningradiečių, nutarimą, įsi
jungė į socialistines lenktynes, 
kad tinkamai sutiktų 30-tą- 
sias Didžiosios revoliucijos su
kaktuves.

Biskvitų cecho stachanovie- 
tė Telečiūnaitė ir žvirgždaus- 
kaitė su savo brigadomis ap
svarstė, kokius įsipareigojimus 
jos gali paimti.

—Mūsų fabrikas skaitomas 
pirmaujančia mūsų sostinės 
įmone,—kalbėjo draugė Tele
čiūnaitė.—Mes turime įsipar
eigoti, kad mūsų fabrikas ir 
šiemet visą laiką būtų pirmo
se eilėse.

Visų fabriko cechų darbi
ninkai svarsto klausimą, kaip 
reikalinga savo darbą sutvar
kyti, kad 'būtų galima metinį 

planą įvykdyti iki lapkričio 
mėnesio 7 dienos.

Kaune, darbininkų klubuo
se, šimtai darbininkų, inžinie
rių, technikų ir meisterių 
svarsto, kaip neatsilikti nuo 
Leningrado pirmūnų. Metalo 
įmonių ir maisto pramonės 
cechuose vyko leningradiečių 
nutarimo svarstymas. Visur 
jis sutiko karštą pritarimą. 
Ypatingai jis karštai sutiktas 
metalo apdirbimo įmonėje 
“Nemunas.”

9

Stachanovietė Albina Ka- 
lakauskaitė pasakė:

—Mūsų garbė reikalauja 
įvykdyti metinį planą iki 
spalio mėn. 7 dienos, tai bus 
mūsų indėlis vykdant Stalino 
penkmetį.

Albina Kalakauskaitė įmo
nėje dirba kartu su dviem 
savo sesutėmis Jane ir Viera. 
Visos trys jos — stachanovic- 
tės. Nors jos įmonėje dirba 
suvis neilgas laikas,' vienok 
greitu laiku išmoko darbą 
prie smailinimo staklių ir da
bar tarp savęs lenktyniuoja.

Visi Kauno įmonių darbi
ninkai yra pasiryžę tinkamai 
sutikti Didžiojo Spalio 30-tą- 
sias metines.

Pirmąjį indėlį į šį lenkty
nių fondą padarė Juliaus Ja
nonio vardo popieriaus fabri
ko darbininkų kolektyvas. 
Šiame fabrike vidutinis darbi
ninko dienos išdirbis jau pa
siekė 170%. Vasario mėnesio 
20 dieną- šio fabriko -vadovy
bė pranešė apie trijų mėnesių 
plano įvykdymą.

Vystosi socialistinės darbo 
lenktynės automobilių remon
to įmonėje “Apvyniai.” įmonė 
dabartiniu metu didelį darbą 
dirba žemės ūkiui. Pirmoji 
atskirų dalių žemės ūkio ma
šinoms partija tapo užbaigta 
15 dienų anksčiau.

• Fabriko “Jurginas” kolekty
vas bėgiu vasario pirmųjų 10 
dienų mėnesinį planą įvykdė 
45%. Virš plano išleista daug 
gražių drabužių. Fabrike pir
mauja drg. Dovidonio briga
da, kiekvieną dieną viršyda
ma planą pusantro-du kartus.

“Liteks” stachanoviečiai 
kasdien darbo normas viršija 
50-80%. Garsi audėja, dabar 
Lietuvos TSR Aukščiausiosios 
Tarybos deputatė drg. Veroni
ka Majauskaitė pirmoje vasa
ri mėnesio dekadoje davė 8u0 
metrų audinių viršum plano.

Kauno avalynės fabrikas 
“Raudonoji Vėliava,” priė- 
■hięs Maskvos avalynės fabri
ko “Paryžiaus Komuna” odos 
sukirpėjo drg. Matrosovo nau
jus darbo sutvarkymo meto
dus taip pat pasiekė gražių 
rezultatų. Darbininkė Pači- 
benskaitė, išmokusi dirbti 
naujoviškai, pakeitė 5 darbi
ninkus prie šlifavimo, dažymo 
ir lakavimo darbų ir dabar 
pati atlieka po dvi dienos 
normas. Fabriko gamyba pa

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily),

didėjo 25% ir gaminių savi
kaina sumažėjo 16%.

Visa tai pasiekta pačių dar
bininkų iniciatyva ir sumanu
mu.

Iš Šiaulių ateinančios žinios 
rodo, kad ir šiauliečiai neno
ri atsilikti nuo kitų respubli
kos pramonės centrų. Fabri
ko “Verpstas” darbuotojai ra
portuoja, kad vasario mėnesio 

9 dieną pirmųjų trijų mėne
sių planas jau įvykdytas 
103%. Geriausių darbo rezul
tatų pasiekė trikotažo ir mez
ginių cechai. Geriausios tri
kotažiniu kės Bobrauskaitė, 
Grigorjeva ir Agapovaitė duo
da kasdien daugiau kaip 21// 
paskirtos- normos.

Kombinato “Elnias” chro
mo cechas kas mėnuo paga
mina 3,000 ketvirtainių deci
metrų odos virš numatyto 
plano.

Kombinate visą laiką buvo 
jaučiamas trūkumas sriubų, 
kurie buvo gamirtami papras
tu rankiniu būdu. Mechani
nio cecho aukštos kvalifika
cijos šaltkalviai draugai Ry- 

■ žakovas ir Rozenblatas, kar
tu su cecho vedėju Aleksan- 

Į dravičiumi, pagamino štam
pą, kurio pagalba per dieną 
pagaminama 150 sriubų, kas 
pilnai patenkina kombinato 
pareikalavimus.

ž.ymiąi pagerėjo avalynės 
kokybė >ir išsiplėtė jos asort- 
timentąs. Iki šio laiko darbi
ninkas Vaškus buvo vieninte
lis specialistas prie, skaldymo, 
mašinos. Dabartiniu laiku 
jis jau išmokė šio amato drau
gą Černių. Jo iniciatyvą pa
sekė meisteriai draugai Kirie- 
jevas ir Petraitis, kurio taip 
pat paruošė po vieną kvalifi
kuotą darbininką. Darbinin
kai Samušis ir Adomaitis sau
sio mėnesyje įvykdė darbo 
normą 197%, dabar jau pa
siekė 300 nuošimčių.

Daugelis įmonių darbinin
kų, kaip, pav., Mergevičienė, 
Jankeliūnas ir kiti, savo nor
mas viršija du kartu.

Tai taip Lietuvos darbo 
žmonės sutiko Leningrado 
pirmūnų atsišaukimą. O mū
sų respublikos plentų valdy
bos inžinierius draugas R. 
Kasperavičius rašo, kad plen
tų statytojų kolektyvas dar 
prieš leningradiečių įsiparei
gojimus jau buvo nusprendęs 
metinį darbų planą įvykdyti 
iki 30 metinių Didžiosios Spa
lio revoliucijos sukaktuvių. 
Galima tikėti, kad tas nutari
mas bus įvykdytas, nes jau ir 
šiandien kapitalinio ir viduti
nio remonto ir statymo pla
nas yra viršytas. Jau atre
montuota 206 kilometrai plen
tų, statyta ir atremontuota 
šimtai tiltų, paruošta 28,000 
kub. metrų akmens, 12,O0O 
kub. metrų miško medžiagos 
ii’ veik tris kartus viršytas 
plentų medžiais apsodinimas.

Socialistinėse lenktynėse 
pirmąją vietą užima Mari
jampolės skyrius. Gerų rezui-

(Tąsa 4-me pusi.)
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R. MIZARA

Sudie, Keistoji Kalifornija!
Mielas Mikai!

Šis laiškas bus paskuti
nis iš Kalifornijos ir gal iš 
mūsų kelionės, — menu, jis 
teks užbaigti Brooklyne.

Pasiilgome mes namų, 
pasiilgome darbo, pasiilgo
me namiškių draugų: rytų 
vėjelis jau pradeda mums 
kvepėti. Gerai būti .viešna
gėje, — o geresnės viešna
gės, kaip pas draugus Ka
rosus, kitur nesurasi,— bet 
besisvečiuodamas žmogus 
atbunki. Be to, tau rūpi, 
kas darosi namuose. Ar kas 
nors rimtai nesusirgo, ar 
nenumirė?... Mane ši min
tis visuomet kažin kodėl 
kankina, kai ilgesniam lai
kui pasitraukiu iš Brook- 
lyno.

Viešnagėje negali žmo
gus pilnai sekti nei pasau
linės, neigi amerikinės poli
tikos; “nėra laiko” klausy
tis radijo žinių, neigi ati
džiai skaityti spaudą. Vil
nis ir Laisvė čia ateina po 
keturių-penkių dienų; kai 
kada abu dienraščių nume
riai atnešami tuo pačiu lai
ku, bet dažnai Vilnis viena 
diena pasiekia anksčiau.

Ne viską aš tau parašiau, 
ką mačiau, ką girdėjau ir 
regėjau, neigi galima tai 
padaryti. O vis tik dar no
risi žodis kitas tarti apie 
šį bei tą, liečiantį Kalifor
niją.

Tau, kaip ir man, be abe
jo, rūpi štai, kas: kur link 
eis Kalifornija — turtin
goji, saulėtoji, erdvioji Ka
lifornija?

Ligi karo Kalifornija vy
riausiai pasižymėjo šiais 
savo produktais: aliejumi, 
citrusais, daržovėmis ir, 
žinoma, Holllywoodu. Tai 
vyriausi buvo vietos žmo
nėms resursai, iš kurių jie 
pelnė duoną.

Bet su karo pradžia čia 
pradėjo steigtis milžiniški 
fabrikai: lėktuvams, lai
vams statyti; plieno liejyk
los. Prezidentas Roosevel- 
tas dėjo pastangų Kalifor
niją ir visą Pacifiko pa
kraštį supramoninti taip, 
kad, jeigu, neduok die, ja
ponams būtų pavykę Pana
mos Kanalą užsmaugti, Ka
lifornija galėtų savaran
kiškai apsirūpinti būtino
mis reikmenimis; kad kari
nių reikmenų gamyba aug
tų be sustojimo, kad ji ga
lėtų aprūpinti Pacifiko 
frontą. Bet rytiniai kapi
talistų trustai tam Roose- 
velto planui rimtai prieši
nosi. Nepaisant to, visvien 
Kalifornijoje išdygo nema
ža fabrikų, plieno liejyklų 
ir kitokių.

Tolydžio, sakoma, nuo 
karo pradžios ligi šių dienų 
Kalifornijos g y v e n tojų 
skaičius paaugo net dviem 
milijonais žmonių!

Iš to gali lengvai supra
sti, kaip ši valstija per tokį 
trumpą laiką pakeitė savo 
veidą.

Kaip toliau bus — atei
tis parodys. Vienas dalykas 
aišku: spauda skundžiasi, 
jog rytinių valstijų plieno 
ir transportacijos magna
tai dar ir šiandien Kalifor
niją bando “suvaryti ožio 
ragan.” Jie, mat, šalies val
dovai, o Kaliforn. pramo
nininkai privalą jų klau
syti. Sakoma, jog šiuo me
tu, Kalifornijoje išdirba
mas plienas čia pat yra 
brangesnis, negu iš rytų 
atgabentas. Tai daug pa
sako.

Jeigu mūsų krašto eko

3 pusi.—-Laisvė (Liberty, Lith. Daily), IPenkt., Birž. 20, 1947

Laiškas šeštas
nomija būtų kiek tiek pla- 
ningesnė, aišku, visas Pa
cifiko pakraštys kelerių 
metų bėgyje pakiltų į ne
girdėtas aukštumas.

Vietos čia užtenka—tuš
tumų, akimi neapremiamų 
tuštumų, — yra tiek daug! 
Dažnai žmogų stebina: va
žiuodamas matai “nepatai
somas” dykumas. žemė 
baltuoja. Atrodo, ji perge- 
ra net usnei bei erškėčiui, 
tačiau, ten pat matai kai 
kur žalias salukes, — tai 
sklypai, kuriuose dera dar
žovės, javai bei vaisiniai 
medžiai!

Žemė čia, brolau, pasiil
gusi vandens ir darbo. 
Duok jai reikiamą kiekį 
vandens, Įdėk darbo ir trą
šų, ji tau atsimokės kele
riopai! Bet nelengva gauti 
vandens.

Roosevelto administraci
ja kreipė didžiulio dėmesio 
į vakarinių valstijų kulti
vavimą, į irigacijos prave- 
dimą, trokštančiosios že
mės pagirdymą, — visa tai 
nešė viltį ir džiaugsmą mi
lijonams, gyvenantiems va
karinėse valstijose.

Kita giesmė giedama prie 
Trumano. 80-tasis kongre
sas žymiai nukirto lėšas 
vakarinių valstijų žemei i- 
riguoti ir jos našumui pa
kelti.

Dabartinė vyriausybė, 
mat, užuot kreipusi dau
giau dėmesio į savo krašto 
žmonių gerbūvio kėlimą,— 
reikalavo 400 milijonų do
lerių graikų ir turkų reak
cininkams ginkluoti. Kokia 
skaudi ironija!

Kalifornijos žmonės tai 
mato ir jaučia; apie tai jie 
kalba ir kalba nepasitenki
nančiai.

Aš tau minėjau, jog Ka
lifornijoje darbo unijos 
šiuo metu tvirtos— tvirtes
nės negu daugelyj rytinių 
valstijų. Galiu pridėti, jog 
čia pastaruoju metu bend
ras žmonių pakairėjimas 
pasireiškė nepaprastai di
dele plotme. Tai parodė 
Henry A. Wallace’o priėmi
mas: kur tik jis vyko, kur 
tik jis kalbėjo, ten buvo 
tūkstančiai žmonių, darbi
ninkų, studentų, intelektua
lų ir farmerių, mielai sų 
juo sutinkančių ir žadančių 
stovėti su juo išvien kovo
je už taiką, gražesnį gyve
nimą ir laisvės išlaikymą. 
Jeigu prie to pridėsime per 
ilgus metus buvusio konser
vatyvaus Oaklando žmonių 
valios pareiškimą paskuti
niuose miestavuose rinki
muose, — turėsime dar aiš
kesnį paveikslą viso to, 
kaip Kalifornijos liaudis 
nežada reakcijai pasiduoti, 
nežada būti “Trumano dok
trinos” prigauta.
Ar Pasikartos , 
1934 Metai?

Ekonominiai rojalistai 
mato didėjantį žmonių ne
pasitenkinimą ir ryžtingė- 
jančią jų valią bei siekimąsi 
tarti savo žodį 1948 metais. 
Dėl to jie ieško progos smū
giui kirsti — kirsti pir
miausiai organizuotiems 
darbininkams, kurie yra 
nugarkauliu progresy v i ų 
žmonių politinėje veikloje.

Pati tvirčiausia, pažan
giausia ir toliausiai numa
tanti yra International 
Longshormen’s and Ware
housemen’s Unija, kurios 
prezidento pareigas eina 
žymusis Harry Bridges.

Godišiai laivų savininkai 
tai žino ir jiem^ rūpi su
duoti jai aštrų smūgį. Jei

gu jiems pavyktų šią uniją 
apsilpninti, tai visame' Pa
cifiko pakraštyj laivakro- 
viams nugarkaulis būtų pa
laužtas. Tuomet būtu su
duotas didžiulis smūgis vi
som unijom, ne tik Pacifi
ko pakraštyj, bet ir Atlan
to. Daugiau: tuomet būtų 
suduotas smūgis visiems 
organizuotiems darbinin
kams ir progresyvių žmo
nių judėjimui ne tik čia, 
bet visame plačiajame kraš-i 
te.

Va, ko jie laukia ir tiki
si pasiekti!

Paminėtosios unijos kon
traktai su savininkais baig
sis birželio mėnesio 15 d. ir 
samdytojai nenori sutarčių 
atnaujinti.

Galimas daiktas, kad su 
birželio. 15 diena laivakro- 
viams teks išeiti streikan, 
kurį samdytojai sieksis su
laužyti, sudaužyti, nes Wa
shingtone sėdi ne Roose- 
veltas, bet Trumanas; be 
to, jie galvoja: Bridges’ą 
lengva būsią sukompromi
tuoti, apšaukiant “raudo
nuoju”; jiems talkon galį 
stoti net ir kai kurie rau- 
donbaubiai, atsiradę pačio
se organizuotų darbininkų 
•eilėse.

Taigi birželio mėnesio.vi
durio čia laukiama nekant
riai. Gali prieiti net prie to, 
jog teks šaukti darbininkus 
generalinin streikan, pana
šiai, kaip buvo 1934 me
tais.

Atsimeni, kas čia darėsi 
1934 metais?!...
Medžiai, Medžiai 
Ilgaamžiai!...

Karosai nuvežė mudu į 
Santa Cruz apskriti pama
tyti didžiulių girios milžinų 
— raudonmedžių, — apie 
60 mylių į pietus nuo Oak
lando.

Tai irgi savotiška gam
tos fenomeną. Štai milži
nai, kai kurie išgyvenę po 
4-5 tūkstančius metų. Ir 
jie dar tvirti, galingi, pa
siryžę dar gyventi tūkstan
čius metų, jei žmogaus ran
ka jų gyvybės nepakirs ar-, 
ba, jei kokia gamtos kata
strofa nepalauš.

Lietuvoje mes didžiuoda- 
vomės’ šimtmetiniais ąžuo
lais, bet jie tik kūdikiai 
prieš Kalifornijos gigan
tus.

Daugelio raaudonmedžių- 
milžinų liemenys gaisro su
žaloti. — didžiulės žaizdos 
dar vi£ tebestovi. Bet galin
gi tūkstantmetiniai seniai 
tebegyvena, tarytum nei 
nejaučia; apgvdydami savo 
žaizdas, jie vis stiebiasi ir 
stiebiasi į dangų ir žmogus, 
arti jų stovėdamas, niekaip 
negali viršūnių matyti!

—Raudonmedžiai ?! — 
galvoju. — Kaip čia yra, 
kad mūsų valdovai nepakei
čia jų pavadinimo? Visa, 
kas raudona, šiandien jiems 
baisu, negera, netinkama.

Žinoma, pavadinimo pa*- 
keitimas mažai tereikštų: 
girios milžinai visvien pasi
liktų raudoni, kaip žmo
gaus kraujas: pasiliktų 
tvirti ir galingi, savo galy
bę semia iš žemės maitinto
jos, kurion turi giliai sulei
dę savo šaknis.

Savotiška jaukumą vieš
patavo. Tyku, ramu. Mes 
tik keturi lendžiojame tarp 
raudonmedžių, kaip skruz
dės — koki mes mažiukai, 
atsistoję ties “Gigantu”, 
306 pėdų aukščio, išgyve
nusio virš 4500 metų ir 
dar vis tvirto ir galingo!..

Man, Mikai, dar ir kita

galvon mintis puolė, ste
bint raudonmedžius milži
nus. |

Supranti: jie man simbo
lizuoja liaudį, — darbo 
žmones,.— baudi nemirtin
gąją. Nežiūrint žaizdų, ku
rias viso darbo žmonių 
priešai jai padaro, liaudis 
gyvuoja ir gyvuos, kuomet 
josios neprieteliai, — tie 
mažyčiai drieželiai, — galą 
gaus; prasmegs ir liks už
miršti.

Bet gana filosofijų!
Baltrūno Palikimas

Menu, tu kada nors esi 
girdėjęs (o gal ir jo raštų 
būsi skaitęs) apie Rapolą 
Baltrūną, Karosienės tėvą. 
Jis mirė 1|9T5 m. Arlingto- 
ne, Vermonto valstijoj.

Savais laikais Rapolas 
Baltrūnas nemažai rašė 
spaudai iš mokslo srities 
straipsnių. Bet aš niekad 
nežinojau to, kad jis yra 
parašęs kur kas daugiau 
negu spaudo i e tilpo.

Viešint pas Karosus, ji
nai man parodė keletą 
stambių sąsiuvinių, — ap
darytais viršais, švariai už
laikomų sąsiuvinių — ku
riuose telpa daug įdomios 
medžiagos. Tai rankraščiai, 
švarūs ir aiškūs; tai Balt
rūno darbai, parodą, kaip

Graikijos monarchistai 
davė amerikonams pilną 
valią šeimininkauti $300,- 
000,000 “paskola,” kurią 
Amerika skyrė monarchis- 
tu valdžiai, v
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Lawrence Lietuviu Darže—Maple Park—Methuen, Mass.
Į Rengia Visos Naujo- 
Į sios Anglijos Moterų
f Klubai ir LLD Kuo- I
j p o s. Bendradarbiai!-
| jant Lawrence Maple
f Park B-vei ir LLD 37 I
J Kuopai. I

Prasidės 12 vai. dienų | 
fžanga Nemokamai Į 

visiems. 
★ ★ ★

M. SUKACKIENE, iš j
Worcester, Mass. j
sakys prakalbų. f

Dainuos Aido Choras, iš Worcester, vadovybėj J. Karsokienės.
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Dešimts metų atgal Lawrence buvo pradėtas .darbas organizavimui Naujosios Ang
lijos moterų į darbininkiškus kliubus ir atskiras LLD. kuopas. Nuo to laiko iki dabar 
jau yra įsikūrusios moterų kuopos ir kliubai veik kiekvienoj lietuvių kolonijoj. Jos yra 
jau daug nuveikusios puikių, prakilnių darbų; labai puikiai ir gausiai pasidarbavo dėl 
paramos Lietuvos žmonėms; dar daugiau prisidėjo prie laimėjimo karės prieš naciz- 

f mą-fašizmą.
| Dėlto, jos dabar suvažiuos į šį’ didelį istorinį išvažiavimą iš visos Naujosios Ang- 
; Ii jos, kad pasimatytą kad laiką bendrai praleisti, kad atžymėti savo dešimties metų 
į darbą.
| Kviečiami visi, vyrai ir moterys, nariai ir ne nariai darbininkiškų organizacijų, at 
įvykti į šį išvažiavimą ir taip parodyti darbščiosiom savo draugėm mūsų pritarimą.

jis didžiai mėgo rašytą lie
tuvišką žodį!

Veik visi raštai, rašyti 
19-to amžiaus pabaigoje: 
geografiniai straipsniai su 
jo paties nubrėžtais žemė
lapiais kiekvienos aprašo
mosios šalies; patarlės, pa
sakėčios, eilėraščiai '(dau
giausiai vertimai) žymiau
siųjų poetų ir kitokia įdo
mi medžiaga.

Tai parodo, kokis Ksave
ros tėvas buvo darbštus 
vyras/ ir didžiulę jo meilę 
rašytam žodžiui!

Jei jis būtų gyvenęs ki
tokiose sąlygose!...

Raginau Ksaverą rašyti 
apie tėvą atsiminimus, apie 
jo gyvenimą, paimant kai 
ką iš paliktųjų darbų. Visa 
tai būtų gera mūsų kultū
ros istorijai medžiaga.

Bet ji purtosi: — Kaip 
čia apie savo tėvą rašysi!...

O kodėl ne? Ar Džiakio 
Londono duktė neparašė 
savo tėvo biografijos? Ar 
Dostojevskio duktė nepada
rė to paties?...

(Bus daugiau)

BALTIMORE, MD.
Protesto Susirinkimas Prieš 

Taft-Hartley Riliu

Birželio 12 d., City Plaza 
aikštėj, Baltimorės darbinin
kų unijos sušaukė masinį mi
tingą, kuriame dalyvavo 5,000 
žmonių protestui prieš anti- 
d arbi n i n kišk ą Taf to-11 arti e y 
bilių.

Kalbėjo Harry See, gelžke- 
liečių brolijos atstovas, Lewis 
Hines, ADF, W. Nichols nuo 
CIO. Jie nurodė, kad pirma 
F. D. Roosevelto prezidentavi
mo s dirbtuvės ir fabrikai bu
vo pilni kompanijų šnipų ir 
provokatorių, nes bosų akimis 
žiūrint darbininkų unijos bu
vo žalingos ir nelegališkos. 
Darbininkai tik pašnabždomis 
galėjo dirbtuvėj pasikalbėti 
apie savo reikalus.

Roosevelto prezidentavimo 
laiku buvo numaskuotas tas 
žalingas fabrikantų darbas, 
buvo pasmerkti šnipai ir pro
vokatoriai, išleistas Wagnerio 

’ Aktas, kuris pritaikintas ap- 
i saugojimui darbininkų demo-
■ kratinių ir Konstitucijoj už- 
j tikrintų teisių. Pamenamo, 
j kaip vyriausybė suvaldė Mont
gomery Ward bosus, kurie ne
norėjo skaitytis su darbininkų 
teisėmis ir visuomenės gerovės

! reikalais.
žinoma, tas fabrikantams 

i labai nepatiko, jie ugnimi
■ spjaudė i Roosevelto Adminis
traciją, dantis sukandę pildė 

Įstatymus ir laukė tik progos, 
kad -pulti darbininkus, kad ar
dyti unijas? Jie to sulaukė, 
kada Rooseveltas mirė, kada 
Mr. Trumano politika atvedė 
prie to, kad republikonai iš
sirinko didžiumą kongreso ir 
senato narių. Dabar jie su 
reakciniais “demokratais” su
daro ten didelę didžiumą ir 
■siekia pravaryti reakcinius 
bilius, kad atimti Aiųerikos 
žmonių demokratines teises.

Fabrikantai išleidžia milio- 
nus dolerių baisiai propagan
dai prieš darbininkų unijas, 
prieš “raudonus,” “komunis
tus.” Jie siekia prigrūsti fa
brikus šnipų ir provokatorių, 
gauti teisę išimti “indžionkši- 
nus” prie^ darbininkų strei
kus. Bet liaudis prieš tai iš
stoja ir kovoja.

Ant kalbėtojų platformos 
sėdėjo daug visuomeniškų 
veikėjų. Susirinkusi minia 
griežtai pasisakė prieš tą bilių 
ir reikalavo prezidento Tru
mano, kad jis ji vetuotų. Su
sirinkimas gavo sveikinimo te- 

' legramas nuo H. Wallace, 
miesto majoro D’Aleksandro 

Į ir kitų veikėjų. Tas Pats.

i

I

Worcester, Mass.— Mies- 
i to taryba telegrafavo prez.
Trumanui, kad atmestų 

■ prieš-unijinį Tafto - Hart- 
! ley’o bilių.

J ■



“FRANK KRUK
arba Graborius Pranas Krukelis
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Parašė Petras Cvirka =- —- ■•=^
(Tąsa)

Iš to didelio karščio atsitiko jau tokių 
dalykų raštinėse, kad vienas seniai miręs 
pilietis buvo pakartotinai iškviestas at
vykti i miesto valdybą. Kitam nabašnin- 
kui už akių teisme priteisė dvi paras 
arešto, tuo tarpu kai velionis du metai 
ilsėjosi parapijos kapuose.

Žodžiu, nauja tvarka nedarė skirtumo 
ir kirto — gyvas ar miręs.

Mokyklose vėl ^garsiai skambėjo geo
grafijos, aritmetikos ir Lietuvos istori
jos pamoka apie šalies didžiūnus, barz
dotas gadynes, nes visi pabūgo tų baisių 
atsitikimų mieste ir apskrityje, kurie, šį 
Dievo užmirštą kampą nulodino per visą 
kraštą, per laikraščius, kaip juodą, tam
sų, apsileidusį, nevertą ne tik dėmesio, 
padoraus vardo, bet dar karikatūrose, 
juokingose dainuškose pertraukė, kaip 
muštinę, plaktiną.

Gangreit miestas apturėjo ir naują 
savo galvą — burmistrą, iš pakraščio^ 
buvusį operos baritoną, santūrų, taip 
pat gyvą, pudruotą, šviežiai kvepiantį 
odekolonu, neseniai tik, specialiai, ma
tyt, naujoms pareigoms užsiauginusį 
barzdelę. Tai buvo nebejaunas vyras, 
dainavęs senais laikais Cavaleria Rus- 
tikana, vėliau Italijoj perdirbinėjęs savo 
baritoną į tenorą ir iš tenoro perėjęs į 
falcetą. Naujose burmistrų pareigose jo 
balsas, stebuklų keliu, vėl įgavo drama
tiškumo, sultingumo, ir pirmiausia, kai 
jis įsisėdo į šavo vietą, daugelis ir nema
tė, tik vieną rytą valdininkai jį išgirdo 
savo kabinete garsiai sukosėjus, o pas
kum uždainavus: Mano sieloj šiandie 
šventė, pam pam, tir—lia—o!

Taip, kaip Dirgelevičius buvo pratęs 
savo kabinete snaudulio valandose atsi- 
kvėpt su skausmu iš sielos gelmių, nau- 
jasai visą laiką niūniavo, kas minutėlę 
žvalgėsi į veidrodėlį, šukavo barzdą, tep
damas ją kvapniu brilantinu. Netrukus 
visų valdininkų nosys įprato j naują 
aviečių kvapą. Daugelis per greit pasi
skubino apšaukti miesto galvą linksmu 
ir kompaniją mėgstančiu, nes tuojau vie
ną valdininkėlį, Baziukėną, jis pakrikšti
jo Don Bazilijumi, o šveicorių — Don 
Choze.

Tačiau iš pirmos' dienos jis sumušė pe
čiais su apskrities viršininku ir darbui 
pasibaigus matė abu automobiliu išva
žiuojančius už miesto, pasigaudyt gražių 
vaizdų, įsisodinusius žmonas ir šunelius. 
Abiejų žmonos, taip kaip ir abu ponai, 
buvo vienodo ūgio, storio, abi net tos pa
čios spalvos ir medžiagos suknelėmis 
dengėsi. Daugelis tuojau nusprendė: gi
minės, svainiai! Bet ir čia būta apsiriki
mo.

Naujos ponios, kaip ir jų vyrai, lyg ir 
nepažino kitų, nėjo, neskubėjo pulti į 
viešnias, ieškoti draugių, girtis parėdais 
ir tvertis veikėjų darbo. Kai buvo pa
kviestos į Lopšelio draugijos susirinki
mą, taipj)at atsisakė, teisindamosios dar 
nepažįstančius atmosferos, neįėjusios į 
kontaktą.

— Aristokratės kokios! Reikės pa
kvietimus spausdinti...

— Mano nuomone, poniute, — paro
dyt, kad mes be jų apsieiname. Suruo
šim balių ir tyčia nepakviesime, — po
nios veikėjos kalbėjo.

—Karišką valdžią gavome. Abu gink
lus nešioja. O nuo proferansiuko purtosi. 
Ką tai reiškia?

— Reiškia, neapsiprato su... ^atmosfe
ra. Dieve padėk, — įpratysim, ponas. 
Nekaltybę iš pradžių laiko. Mano, kad 
mes čia kokių išeikvotojų miestas, po
nas... — kalbėjo valdininkai.

Pranašysčių visokių buvo, bet burmis
tras tuojau pasirodė iš kokios tešlos min
kytas: du valdininkai tuojau išlėkė vis 
dar už senus popierius. Per pirmąją sa
vaitę Galva davė visiems atsikvėpti, o 
jau antrąją taip pajudino miestą, kad 
naujoji Švara ne tik visas nedorybes pa
stebėjo, iškrapštė visas šiukšles, bet ir 
blakes sugavusi prie protokolų sunume
ravo, surūšiavo ir davė byloms gyvą ei-

Beveik tuo pačiu metu atsikėlė- ir nau

jas pašto viršininkas, Kajetonas Matūza, 
dviejuose vežimuose, su penkiais vaikais, 
tarnaite ir savo karve. Tą patį rytą, kai 
tik spėjo iškrauti daiktus, Kajetonas, 
dar nesusipažinęs su įstaiga ir valdinin
kais, išsitraukė bambukinę meškerę ir 
sužinojęs, kad Čia esama žuvingos upės, 
įsistojęs į šlepetes, tuojau nuėjo kapoti 
kilbukų. Meškeriojo jis iki popiečių, o 
grįžęs įėjo į įstaigą tiesiog su meškery
kočiu ir keliomis pašvinkusiomis žuve
lėmis, kur visus nuramino savo gyvu ju
moru, papasakojęs ta proga anekdotą 
apie žveją ir vėžį.

Valdininkai sprendė: jeigu viršinin
kas pamišęs dėl meškerykočio, reiškia, 
tylus, ramus ir sukalbamas bus, kaip’ žu
velė. Rasi, dar kaip žuvis plauks ir bal
so jokio neišduos. Bet ir čia apsiriko, ku
rie taip pamanė: viršininkas nors ir pa
sirodė jumoristas, bet staiga mokėjo iš- 
gązdinti, kad įvesiąs tokią koresponden
cijos tvarką, jog kirs galvą už kiekvieną 
neįregistruotą telefono pasikalbėjimą, 
pražudytą laišką ir laikraštį.

Ištikrųjų visa vyriausybė buvo lyg su
sitarusi. Net ir pora naujų mokytojų pa
sirodė toki idealistai, kad ūmai griebėsi 
steigti sąjungas, liaudies universitetą ir 
didelėm afišom paskelbė alkoholio teis
mą, kuris gangreit buvo žiauriai pa
smerktas — kalėti iki gyvos galvos.

Tik nesusigaudė ponai, kur susirinkti, 
kur vakaruoti patogiausia, bet pirmąjį 
mėnesį nebuvo beveik jokių labdarybių, 
švietimo susirinkimų, o kad didžiuma ti
kėjosi vieno naujo viršininko žmonos 
vardinėmis — ir tai, anot vieno dalyvio 
— pss! teišėjo, išskyrus gal tą faktą, 
kad buvo pakviesti du trys artimiausi 
viršininko bendradarbiai ir, kiek kalbė
jo, jokių gėralų ant stalo godi akelė ne
pastebėjo. šeimyniškai viską atliko: po
rą sveikinimo žodžių, porą pakštelėjimų 
poniai į ranką, porą stiklų arbatos — ir 
sudiev.

Neišmintingi galėjo vapėti, kad mies
tas snaudė. Miesto gyvenimas įėjo į nau
jas, griežtesnes vėžes, ir visos tos stip
rios rankos’išdavos atsiliepė toli apskri
ties pakraščiuose, kur valsčių valdybų, 
įstaigėlių, bankelių rėdytojai jau po
draug pagal naują muziką šokti įsimanė, 
čia skelbdamiesi išvalysią savo apylinkė
se apsileidimą, biurokratizmą, girtuo
kliavimą, išrausią su šaknimis piktžoles, 
kurios tikriems/tautos žolynams užgožia 
saulę. Agi viršaičiai šu valsčių sekreto
riais, tos garsiai skambančios, tačiau 
kiužos savivaldos galvutės, išsiblaiviu- 
sios nuo vakarykščių vaišių, magaryčių, 
naujais įsakymais, įmantriais pieštu
mais nuklijavo savo įstaigų sienas: ne
spjaudyti ant grindų, daboti tylos, nusi
imti kepureą...

Vėl dunkseno antspaudos ir sučypė iš 
peties kankinamos plunksnos. Ir dėjo vi
si savo pavardes, prašmatniai užriesda- 
mi uodegas, išvingiuodami- galūnėse tik
rus dūmu kamuolius, kas reiškė ir išmint 
tį, ir eleganciją, ir raštininkėlių žemės 
tuštybę. Bet ką padarysi, kad toje žemė
je be antspaudos ir gero parašo ir bažny
čioje mušdavo.

Šiaip ar taip, apskritis pražydo para
šų mandrybėmi's; parašai plaukė iš kai
mo į kaimą, iš valsčiaus' į valsčių, vėl at
sirado darbo su nevalytais dūmtraukiais, 
nepataisytais keliais, sraunių upių ir pa
sibaidžiusių arklių išgriautais tiltais, 
pa'laidais šunimis... Skambėjo telefono
gramos apie pakaruoklius -ir peiliais -su
sibadžiusius. Vėl atkuto visuomeninė 
veikla, ir kažkokiame valsčiuje vaikai 
pasodino ąžuolėlį, ir iškilmių proga vir
šaitis pasakė: — Vaikučiai!... Tegul tas 
medelis, laisvės cimbolas, mums cimbu- 
liuoja per amžių amžius... ’ ■

Laikraščiai pradėjo dėti koresponden
cijas apie apskrities miestą vis su geres
nėmis galūnėmis: linkime šitame darbe 
pasiryžimo ir ištvermės... Arba: pane- 
muniečiai savo darniu artistų ansam
bliu Kurčią Žentą tikrai meniškai suvai
dino... Arba: panemuniečiuose, turgaus 
dienomis, galima matyti vis daugiau 
žmonių avinčių kaliošus. Tas parodo, 
kad mūsų kraštas vejasi Europą...

(Bus daugiau)

CHICAGOS ŽINIOS
Dvi Unijos Žada Susivienyt
Farmų Mašinų (Farm Equip

ment) Unija žada susivienyt su 
Automobilių Darbininkų Unija. 
Abi jos priklauso prie CIO, bet 
gyvavo skyrium.

Propoziciją vienytis padarė 
Farmų Mašinų Unija. Auto li
nija su tuo sutiko. Bet reikės 
atlikti formalumas — reikės ve
dybų klausimas išspręsti refe
rendumu.

Farmų Mašinų Unija turi 
apie 70,000 narių.

Užmušė Mokinį, Kitų, Sužeidė..
Raymond W. Stokes, 19 motų 

mokinys Bowen High School, 
užmuštas, o jo draugas A. Ross 
sužeistas fatališkam akcidente.

į automobilį, kuriuom jie va
žiavo, smogė trekas.

Kiti tam automobilyj važia
vę vaikinai tik sukrėsti, bet ne
sužeisti.

Troko vairuotojas buvo de- 
troitietis Fred Sparks.

Nelaimė įvyko Ilammonde.

Polieijos Komisionieriuų Įspėja 
Savo Kapitonus.

Policijos komisionierius J. 
Prendergast įspėja South Side 
Policijos kapitonus, kad jie 
daugiau domės kreiptų į gemb- 
lerius ir jų gūštas, nes, kitaip, 
jam teks griebtis disciplinarių 
priemonių.

Prendergastas sakosi gaunąs 
labai daug skundų apie gemb- 
lerių operacijas.

Tokį jau įspėjimą Prender
gastas padarė North Side kapi
tonams.

Užkvietė, Bet Diskriminavo 
Negrus

Chicago “Tribune” bosai į to 
laikraščio 100 metų sukakties 
atžymėjimo banketą dėl svieto 
akių buvo pakvietę ir 30 žymių 
negrų repūblikonų, bet atvykę 
jie patyrė, kad ir užkviesti jie 
vistiek diskriminuojami. Jie 
pasodinti atskirai nuo kitų į

vieną vietą prie izoliuotų trijų 
stalų.

John Sengstacks laikraščio 
“Chicago Defender” leidėjas 
pirmas pakilo ir ėjo laukan pa
sipiktinęs diskriminacija. Su 
juo išėjo ir kiti 29 negrai, tarp 
jų ir aldermanas Archibald 
Carey, Jr.

Sengstacks buvo komitete 
rengimo to banketo ir jam sa
kyta užkviesti žymius negrus 
intelektualus. Jisai tai padarė, 
manydamas, kad negrai bent 
čia nebus atskirti, sugrūsti kur 
kampan, bet jis apsiriko. Dėlto 
jis labiau supyko, negu kiti ir 
apleido banketą.

Bankete vyriausiu kalbėto
jom buvo gen. Wood, kuris vai
dino žymią rolę “America 
First” komitete. Jisai gyrėsi, 
kad jis buvęs pirmas žmogus 
pastangose Amerikos ir Tary
bų Sąjungos nesutikimui, Ame
rikos politikos nustatymui 
prieš Tarybų Sąjungą.

Gen. MacArthur prisiuntęs 
telegramą ir tuomi save sudė
jęs kompanijon su McCormicku.

Ta negrų diskriminacija 
skaudžiai atsilieps republiko- 
nams. Chicagoje daugelis negrų 
vis dar laikosi su ta partija, nes 
Linkolnas buvo republikonas ir 
politikieriai tarp negrų tą vy
kusiai naudojo. Dabar patys 
negrų repūblikonų vadai pasi
piktino pasielgimu su jais. Aiš
ku, jie negalės kalbėti, kad re- 
publikonų partija esanti neg
rams kiek prielankesnė. Prieš 
republikonus gi bus naujų ar
gumentų.

Prie kita ko, čia pasirodė ir 
žlibumas “Tribune” bosų.

Kep.

B. Salaveičikas ir Dukterys 
Išvyko į Massachusetts.

B. Salaveičikas, Anelė Stepo
navičienė ir Birutė Redmond 
išvyko atostogoms, kurias pra
leis pas Salaveičiko brolį West
field, Mass. Po to jie aplankys 
ir savo seną gyvenimo vietą

<• «
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New Britain, Conn.

Bizniai Be Laisnių.
Chicagoj yra daugiau kaip 

tūkstantis įvairių ( biznių, kurie 
operuoja be laisnių. Meras 
Kennedy įsakė, kad visi biznie
riai turi įsigyti laisnius.
Jau buvo atsitikimų, kad biz

nio įstaigas uždarė dėl laisnių 
nebuvimo.

Jonas Didžgalvis Išvyko 
Į Hawaii.

Plačiai chicagieČiams pažįs
tamas Jonas Didžgalvis išvyko 
į Hawaii. Padaręs kontraktą su 
tūla kompanija, kur jam ga
rantuotas geras darbas.

Hawaii sakosi išbusiąs gan 
ilgą laiką. Draugai tikrai pasi
ges Jono Didžgalvio.

Trys Chicagiečiai žuvo 
Kadastro f oj.

Capital Airlines lėktuvas, ga
benęs 50 pasažierių iš Chica- 
gos į Washingtona, sudužo at
simušęs į Blue Ridge kalny
ną, Virginijos valstijoje.

Pereitą šaštadienį iš Lees
burg, Va., gauta pranešimas, 
kad visi pasažieriai žuvo, jų 
tarpe trys chicagiečiai: Julian 
Kaufman, Samuel Siegal ir 
Walter Hudson.

Racine, Wis.
Motina. Užsmaugė 3 Savaičių. 

Kūdikį.
Antradienį, birželio 10 d., 18 

metų motina telefonu pasišau
kė iš Burlington policiją ir 
verkdama pranešė: “Aš nužu
džiau savo kūdikį ir pati noriu 
mirti.”

Mrs. Frances Stowell, kurios 
vyras dirba pieno įmonėj, pri
sipažino, kad ji vieną ranką už
dėjusi ant kūdikio (dukrelės) 
lūpų su kita ranka pasmaugė. 
Ji skundėsi, jog nežinojusi nie
ko apie kūdikio auklėjimą ir 
šiaip nemylėjusi savo' kūdikį. 
Sakė, abu su vyru nusitarė kū
dikį turėti, bet kada gimė, jai

pasirodė, kad būtų geriau, jei 
būtų ilgiau palaukę.

Motina laikoma tolesniam 
išklausinėjimui.

J. I. Case Sutinka Dadėti
15 Centų, į Valandą

Antradienį, birželio 10 d., 
Arnold W. Brady, J. I. Case 
Co. industrinių santikių di
rektorius, siūlė pakelti algas 
tos kompanijos darbininkams 
po 15 centų į valandą. Brady 
parašė laišką UAW-CI0 lokalo 
180 sekretoriui Arthur Skibb. 
Jis sakė, kad kompanija sutin
ka pakelti algas nuo pirmadie
nio, birželio 16-tos, jeigu unija 
atsižadės atnaujinti derybas po 
rugsėjo 30, 1947 m., kaip kon
trakte sutikta.

Harvey Kitzman, lokalo pre
zidentas, šaukė lokalo susirin
kimą šeštadienį. Kaip nubalsa
vo susirinkimas, neteko sužino
ti.

Laiškas iš Lietuvos
(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 

tatų pasiekė Šiaulių skyrius. 
Taip pat visai gerai dirba Uk
mergės ir Klaipėdos skyriai.

Kaip matote, draugai ame- 
rikiečiaj, mes, kad pagerbti 
Didžiosios Spalio revoliucijos 
30-tąsias metines sukaktuves, 
pasižadėjome šių metų didžiu
lį socialistinės statybos planą 
įvykdyti per 10 mėnesių. Ir 
mes tą pažadą ištesėsime. Gi 
likusius du šių metų mėnesius 
dirbsime viršum plano. O ta
tai reiškia, kad bus pagamin
ta daugiau audinių ir avaly
nės, daugiau maisto ir įmo
nėms žaliavų; bus daugiau 
pastatyta gyvenamųjų namų, 
elektrinių ir naujų įmonių; 
bus daugiau pastatyta kultū
ros ii- mokslo įstaigų. Gi vis
kas tas bendrai reiškia, kad 
netoli jau tas laikas, kuomet 
mes savo darbu savo gyveni
mą padarysime tokį, apie kurį 
žmonija svajojo jau ištisi am
žiai.

Vilnius, 1947—H—2.
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Didžiojo New Yorko Atydai! Didžiausias Lietuviu Piknikas
Dienraščio LAISVES Piknikas

Fourth of July Šventėje
Clinton Parke, Maspeth, L. L, N. Y.

M

, Sietyno Choras iš Newark, vad. W. Žuko

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
Įžaųga 6()c., taksai įskaityti. Pinigines dovanos prie iš anksto perkamų 

bilietų. Įsigykite bilietus tuojaus ir pasinaudokite dovanų- proga.



LAWRENCE, MASS.
Naujosios |AngIijos Moterų 

Sąryšio Išvažiavimo 
Reikalai

Šis didelis išvažiavimas vi
sos Naujosios Anglijos lietu
vių įvyks jau sekmadienį, bir
želio (June) 22 d., Lawren- 
co Lietuvių Darže — Maple 
Park, Maple St., Methuen, 
Mass.

Lawrenco draugėms ir drau
gams reikėjo daugiausia pa
dirbėti surengimui šio išva
žiavimo. Jiems taipgi reikės 
padirbėti ir pačiame išvažiavi
me. Jie noriai dirba ir dirbs 
iki išvažiavimas praeis ir dar
bas bus užbaigtas. Jei iš ki
tur atsiras pagelbėti padirbėti 
ai k e išvažiavimo — bus la- 

oai gerai; jei neatsiras, law- 
renciečiai su savo kaimynais 
tą darbą paneš ant savo pe
čių.

Kadangi visos mūsų draugės 
ir draugai bus užimti patar
navimu suvažiavusiems svo

tą — dar galit atsidurti net 
N. II. valstijoj. Įvažiavę Į 
Lawrence centrą sustokit ir 
pasiklauskit Jackson stryto, 
tada jum pasakys išsisukti iš 
28. kelio po dešinei, nedaro 
skirtumo, ar tai būtų į Essex, 
ar Common, ar Haverhill, ar 
Park strytą, ir važiuoti apie 
8 blokus, kol privažiuosit 
Jackson strytą ,įsisukit į Jack- 
son strytą po kairei ir va
žiuokit tiesiai apie keturias 
mailes, kol privažiuosit Maple 
strytą, ten pasukit po dešinei 
ir Įvažiuosit tiesiai į parką.

Atvažiavę nuo Worccstc- 
rio, per Lowellj, važiuokit 
keliu 1 10, bet nėra reikalo tuo 

I keliu Įvažiuoti į Lawrence; 
dar prieš Lawrencą paimkite 
kelią 113, kuris eina per Me
thuen. Pervažiavę Methuen 
centrą, pavažiuosit tris ket
virtadalius mylios, rasite vie
tą, kur sueina penki keliai, 
susikryžiavoja, pirmutinis Į

Kaltinamas, kad jis sudavęs AFL Retail Clerks Int. 
Association nariui, pikietavusiam departmentinę krau
tuvę Los Angelėse, kur jis yra viršininkėliu. John Roo
sevelt atvyko i prokuroro raštinę aiškintis.

PHILADELPHIA, PA.
čiams ir vedimu tvarkos, tai 
mes patys mažai turėsimo lai
ko dėl išleidimo dovanų, dėl 
to norėtume, kad kitų koloni
jų draugės ir draugai ką to
kio parūpintų ir patys išleis
tų, nes pas mus bus stoka 
darbininkų. Valgiais ir gėri
mais mes jau labai gerai apsi
rūpinę, galit nieko nesivežti, 
nes geresnių neatsivcšite.

Kviečiame visus sekmadieni 
patraukti į šią istorinę Law
renco lietuvių pasisvečiavimo 
vietą, pilnai užtikriname, kad 
būsite patenkinti, pasimatysi- 
te su daugeliu iš kitų miestų 
ir valstijų, praleisite laiką 
linksmai ir draugiškai.

KELRODIS: Atvažiavę nuo 
Bostono, keliu 28, nelėkite per 
Lawrenca tuo keliu tiesiai, nes 
pravažiuosit išvažiavimo vie-

dešinę yra Jackson strytas, 
tas pats, kuriuomi bostoniškiai 
važiuos, bet jūs sukit į pirmu
tinį kelią po kairei, kuris nuo 
šios vietos vadinasi jau ne 
Jackson, bet’Howe strytas, ir 
važiuokit juomi tiesiai iki da- 
važiuosite Maple St., čia sukit 
po dešinei į parką. A

Komitetas.

Detroit. — Pasibaigė 
Chryslerio auto, darbinin
kų streikas su tūlais lai
mėjimais.

' J. J. KAŠK1AUČIUS, M. D. |
580 Summer Avenue,

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

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.

Telefonas Poplar 4110

Turėjome Svarbių Svečių
Prisimenant senesnius lai

kus kartais atrodo, kad tai 
neperseniai kas tokio čia 
veikta. Bet kai pasižiūri į 
metų numerius, tai pasirodo 
krūvelė metų. 1917-18-19 
metais čia išeidinėjo svarbus 
laikraštis “Kova’’ ir čia dar
bavosi jauna mergaitė Ksave
ra Baltrūnytė ir Juozas Ka
rosas. K. Baltrūnytė dirbo už 
knygvedę Kovoje, o Juozas 
Karosas—kaip dirbtuvės dar
bininkas. Kaip daugelis ki
tų, taip ir jie priklausė LSS 
pirmoje kuopoje. čia gyve
nant ir veikiant užsimezgė 
minimų jaunuolių meiliškas 
romansas ir jie apsivedė. Di
dėjant klasių kovai, pakilus 
reakcijai, mūsų savaitraštis 
Kova buvo uždarytas ir daug 
draugų, dirbusių arčiausiai 
prie laikraščio, išsisklaidė po 
visą šalį. Dabar, po 30 metų, 
netikėtai sužinojome, kad 
draugai Karosai sustos Phila- 
delphijoj, važiuodami iš Kali
fornijos. Mažai bėra drau
gų, dirbusių sykiu su jaunais 
Karosais. Bet juos žinančių 
ir gerbiančių yra nemažai.

Kaip tik sužinota, kad jie 
tikrai sustos Philadelphijoj i 
birželio 13 diena. taip mūsų' 
darbščiosios moterėlės su j u- į
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j GREEN STAR BAR & GRILL | 
j LIETUVIŠKAS KABARETAS ( 
I a
I Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina į 
I pas "Green Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti. | 
i ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS. . !

I Geriausias Alus Brooklyne J

! PARe kiekvieną šeštądienį 1
I 

I I

i 459 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
į (Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698

do darbuotis. Siuntinėjo pra
nešimus, gamino maistą, kad 
pavaišinti tolimus svečius ir 
sykiu vietinius.

Susirinko nemažas būrys 
vietinių draugų, daugiausiai, 
kaip čia jau priprasta, mo
terų. Iš toliau tik drg. Se
nas Vincas ir d-gė Vaidžiulie- 
iiė pribuvo.

Draugas Juozas Karosas jau 
27 metai kaip apleido Phi- 
ladelphiją ir neturėjo progos 
nieko iš philadelphiečių. su
tikti per tą laiką. Stebėjosi 
jis, kad tik tris tų senų laikų 
bendradarbius beatpažino, ir 
tai tik kitiems perstačius juos 
vardais.

Sykiu atvyko ir jų dukrelė 
su vyru Eugenijum Stanley, 
Juozo Standio sūnum. Jau
nasis Stanelis yra čia gimęs, 
bot -mažas su tėvais apleido 
šį miestą. Dabar didelis vy
ras, tai jau niekam nebuvo 
pažįstamas. Svočiai gavo ne
blogą Įspūdi. Nors savo se
nųjų draugų mažai besutiko, 
bot jiems patiko mūsų nauji 
draugai ir draugės, čia susi
rinko dalis Lyros Choro, ru
sų balai ai kištai, nes jie turėjo 
tą vakarą say.o pamokas, tai 
gražiai pagrojo styginiais in
strumentais. , Mūsų darbščio- 
sios draugės skaniai visus pa
vaišino. Senas Vincas, Karo- 
sienė ir keli kiti pasakė trum-

pas kalbas. Ir taip vakarė
lis užsibaigė gana vėlai. Jei 
kas iš senesniųjų ar ir šių 
dienų pažangiųjų darbuotojų 
“patingėjo,” neatėjo į' šį susi
rinkimėlį, irfanau, padarė klai
dą. Pergyvenusius apie 30 
metų taip toli atsiskyrusius 
tos pačios idėjos darbuotojus 
susitikt— rodosi, kaip didelė 
giminystė. Kokis artimas 
draugiškumas! Sykiu dirbom, 
sykiu vargom, kaip daug pa
saulyj perversmų ir nelauktų 
įvykių, o mes, taip toli vieni 
nuo kitų gyvendami, jų sykiu 
nesvarstėm, neapkalbėjom... 
Dar keletas metų, dar kele
tas svarbių pasaulinių įvy
kių—ir klausimas: kada vėl 
sutiksim senuosius darbuoto
jus ir keli beliksim gyvi?

Todėl aš širdingai dėkoju 
draugėms, sumaniusioms ‘ šį 
susirinkimėlį, štai keletas tų 
draugių : *0. žalnieraitienė, H. 
Mathis, V. Urbienė, H. Mer
kienė aukojo maisto ir dirbo 
parengime; draugės O. Pau- 
liukaitiene, R. ir J. Behmer 
aukojo maisto; H. Markunienė 
■—2 bonkas stipraus gėrimo ; 
pinigais prisidėjo šios ypatos: 
M. Vogonienė, P. Pilėnas', M. 
Vaidžiulienė, A. Smithas, O. 
Kušleikienė, E. Fergienė, H. 
Mathis,’ M. Pajuodienė, D. 
Valat'kevičienė, B. Paliepienė, 
P. Baranauskienė, A. Griciū- 
nienė, O. Pauliukaitienė ir 
Abraitienė—po $1; R. Merkis 
ir Al Merkis—po $2.

Susiėjimas su senaisiais dar
buotojais, pasikalbėjimas, pa
žintis — tai gausus stiprybės 
šaltinis, jaunesniems darbuoto-, 
jams. Mūsų pirmtakūnų pra
minti takai'klasių kovoje yra 
ateičiai lengvata. M. S.

Montreal, Canada HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

paveiks

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus
lūs ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama.' Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

Kampan Broadway 
prie Chauncey St.,

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn 

Tel. GLenmore 5-6191

ir Stono Avė.
Broadway Line

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.i
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Matthew A. i;
BUYAUSKAS

LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS '

426 LAFAYETTE STR., 
Newark, N. J. 1 ' 
Tel. MArket 2-5172

g pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily), Penkt., Birž. 20, 1947

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

rikoniški ginklai ir šitos jan
kiškes uniformos pateko ko
munistams iš Chiang Kai-šeko 
armijos. Komunistai suplie
kia Chiang Kai-šeko vaiską ir 
iš jo atima ginklus ir unifor
mas.

Bet, vietoje šilus Strong pa
stabos, So. Bostono Darbinin
ko redaktoriai prideda savo 
pareiškimą. Jie sako: “Tai 
nenuostab.u, Lend-Lease prin
cipu tiė ginklai, apranga, su
sisiekimo priemonės ir kitkas 
plaukia į Sovietų Sąjungą, o 
iš ton perduodami bet kurios 
šalies komunistams . . . ” 
(D., birž. 17 d.)

Šitaip begėdiškai faktus 
kraipyti ir tiesą niekinti gali 
tiktai klerikališki peckeliai.

Worcester, Mass.

F.W. Shalins
į (Shalinskas)
i
į Funeral Home
I 84-02 Jąmaica Avenue
į Opposite' Forest Parkway
į WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel Virginia7-4499

♦

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus 

Darome Ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. feT.' 2-8342

Iš LLD Kuopos Susirinkimo

Birželio 13-tą dieną, Bonet 
salėje įvyko LLD 47-tos kuopos 
mėnesinis susirinkimas, e

Darbštus kuopos sekretorius 
drg. A. Markevičius raporta
vo, kad už šiuos metus yra už
simokėję narines duokles 111 
narių.

Finansinis raportas girdėjosi 
labai biednas.

Ižde randasi tik $45.26.
Išsirinkome piknikų paren

gimo komisiją.
Sutiko padirbėti du stiprūs 

draugai: J. Mačiulaitis ir drg. 
Kiela.

“Liaudies Balso” atnaujini
mo sutiko padirbėti A. Lukoša 
ir Juraitienė.

Kadangi, salę turėjome už
leisti kitam mitingui, tuomi ir 
baigėme susirinkimą.

Sergantieji Lietuviai

Jau keletas dienų kai serga 
A. Vičas, Karalevičienė, Matu
lyte ir V. Butinas.

Linkiu ligoniams greit pa
sveikti.
Motina Nuskandino Mergaitę

Birželio 10-tą dieną tūla Ce
cile Brud’homme, 31 metų mer
gina, nuoskandino savo 7-nių 
metų mergaitę.

Antradienio popietį ji nusi
vedė mergytę į La! on tai n ę 
parką, kur randasi vaikų sūpy
nės ir kiti žaidimai.

Besupant mergaitę supyn'ėj 
jai užėjusi mintis ją nusikraty
ti. Nieko nelaukdama pasiėmu
si vežiką ant Sherbrooke St. ir 
liepė, kad nuvežtų į Richelieu.

Nuvažiavusi į Richelieu už
sisakiusi pietus ir keturias bon
kas alaus viešbutyj. Po pietų 
sužvėrėjusi motina dar pasi
vaikščiojusi su mergyte po Ri
chelieu. O paskui įmetusi ne
kaltą mergaitę į Richelieu upės 
Banguojantį vandenį.

Atlikusi žiaurų darbą vėl pa
siėmusi taksį parvažiavusi na
mo pusnaktyje, ir pasakiusi sa
vo meilužiui, su kuriuom ji -gy
vena, kad padavusi mergaitę į 
St. Jean de Dieu ligoninę.

Ant rytojaus mergaitės lavo
nėlį rado darbininkas Quebec— j 
Hydro Commission, bevalantį 
“grills of the hydro dams” į' 
Richelieu.

REIKALINGI 
DAILYDeS

Unijinė Skalė — $1.75 j Valandą 
9 Valandų Diena

Kreipkitės
GEORGE A. FULLER Co.

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

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS’

REIKALINGOS OPERATORES
Tiktai tos tesikreipkite, kurios esate 

patyrusios prie shoulder pads.
ALLIE!) TRIMMINGS

256 W. 38TH ST., NEW YORK
(141)

OPERATORES
Prie suknelių. Patyrusios prie Singef 

Sewing mafiinų. Nuolat.
KOLDIN 

501—Till Ave., New York
;(141)

REIKALINGA PRESERKŲ
DIRBTI PRIE MERGAIČIŲ SUKNELIŲ 

Nuolatinis Darbas. Gera Alga 
Linksmos Sąlygos

ROYAL TOGS, Inc.
123 Whitehead Ave., South River, N. J.

(142)

» Reikalingos Operatores
Prie Singer Sewing Mašinų ant Rayon 
Suknelių; Sekšinų Darbas. Muzika laike 
jūsų darbo. Poilsio periodas ir gera alga.
J. H. Manufacturing Co., Inc.

HARBORSIDE TERMINAL 
34 EXCHANGE PLACE

Unit No. 1, 4-tos Lubos, Jersey C'Ry, N. J.
(146)

REIKALINGA
Moteris prižiūrėti vieno mėne
sio amžiaus kūdikio Jaike va
saros mėnesių. Atostogos j)rie 
Jersey Shore. Rašykite į P. O.

Box 543, Closter, N. J.

Cliffside, N. J.
PASIMATYSIM LAISVĖS 

PIKNIKE

Smarkiu susidomėjimu ren
giamės į metinį Laisvės pikni
ką, įvyksiantį 4-tą liepos Mas- 
peth’e.

Busas pasamdytas ir pasa- 
žierių jau turime nemažai. Nu
važiavimas busu į pikniką ir 
atgal kaštuos y patai $1.50. Iš
važiuosim lygiai 12-tą valandą 
dieną nuo K. Steponavičiaus 
Boro Bar, 311 Palisade Ave.

Kurie dar nepridavėt užsa
kymą važiavimui, o norite irgi 
dalyvauti minėtam Laisvės pik
nike, tai praneškite K. Stepo
navičiui arba A. Bakūnienei.

Dideliu nekantrumu laukia
me to linksmo pasivažinėjimo 
per Fourth of July Į žingeidųjį 
Laisvės didįjį pikniką.

Charles.

LMS II Apskrities Žinios
LMS Antros Apskrities Ko

mitetas turėjo pasitarimą dėl 
parengimų klausimų. Papras
tai vasaros laiku menininkai 
ima vakaciją, bet šiemet no
rint gerai prisirengti prie ap
skrities meno dienas ir festi
valio, tai tenka mažinti tas 
vakacijas.

Antros Apskrities Meno Die
na bus spalių 26 d., Bostone. 
Nutarta turėti įvairių dailia- 
daikčių parodą ir geras kon
certas. Paroda įvyks po pietų, 
o koncertas vakare. Geram 
pravedimui šio darbo yra 
reikalinga visų talka. Komi
tetas išsiuntinėjo laiškus vi
soms meniškoms grupėms ir 
veikėjams į kolonijas, kad vi
si rūpintųsi padaryti pasek
mingu šį parengimą.

Taip pat reikia plačiai ruoš
tis prie rytinių valstijų meno 
festivalio, kuris įvyks New

Streikai Tebesitęsia

Jau arti trijų mėnesių, kaip 
streikuoja Ayers Ltd. darbinin
kai. Jų streikui galo dar nesi
mato, ir su jų laimėjimu labai 
abejotina. Maurice Duplessis 
atsiųsta provincijos policija 
nepasitraukia dieną, nei naktį.

Birželio 13-tą dieną 300 Ay
ers darbininkų maršavo su pla
katais po Lachutc ii’ aplink 
reikalaudami žmonių, kad pa
gelbėtų jiems laikytis streike. 
Ir reikalavo, kad provincijos 
valdžia tarpininkautų, suma
žintų bereikalingus areštus ir 
pašvelnintų nors kiek streikie- 
rių padėtį.

Taip pat ir Chambly Ben
nett Ltd. batų darbininkai jau 
virš devynios savaitės kai 
streikuoja, ir streiko pabaiga 
neužmatoma.

DVI IŠKILMĖS
4-tą dieną liepos, Fourth of 

July šventėje, įvyks du di
džiausi lietuvių sąskrydžiai 
Amerikoje. Tai bus dienraš
čio Laisvės piknikai. Vienas 
bus Vose’s Pavilion Park, 
Maynard, Mass., o antras 
Clinton Park, M a s p e t h 
(Brooklyne).

RANDAVOJIMAI
Parsiduoda Bakery Shop (duonke- 

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)

Stoka Slaugių

Grace Dart Home ligoninėj 
tebestovi uždarytas vienas 
ward su 50 lovų dėl stokos slau
gių ir kitokio personalo.

Prieš-vedybinė “Partija”

Birželio 14-tą dieną tapo su
ruošta prieš-vedybinė partija, 
pagerbimui B. Petronio. Jau
nuolis B. Petronis yra praeito

PRANEŠIMAI
MONTELLO, MASS.

Birželio 22 d., Liet. Taut. Parke, 
įvyks LDS 67 kp. piknikas. Kviečia
me vietinius ir iš apylinkės atvykti, 
smagiai praleisti laiką prie geros 
muzikos, taipgi bus gerų užkandžių. 
— Komisija. ■ (142-143)

EASTON, PA.
LLD 13 kp. susirinkimas yra šau

kiamas birželio 22 d., 1:30 v. v. Kai
liadirbių salėje, 429 Northaibpton 
St. Malonėkite būti visi, nes pusme
tinis susirinkimas. Jaunuoliai orga
nizuoja busą į Laisvės pikniką, lie-

Yorke, lapkričio 27, 28, 29 ir 
30 dienomis. Antrosios Ap
skrities Komitetas svarstė, 
kaip jis gali1 prisidėti prie pa
darymo sėkmingo šio festiva
lio. Paskyrė tuo darbu rūpin
tis S. Baroną ir A. Zaivį, ku
rie turės sudaryti surašą dai
nų, kurias mūsų chorai susi
mokys dėl festivalio.

Worcesterio Aido Choras 
jau energingai ruošiasi, kaip 
prie meno dienos Bostone, 
taip ir meno festivalio New 
Yorke. Prašome visus meno 
mylėtojus ir simpatikus pagel
bėti mūsų darbe. M. S.

karo veteranas.
Taipgi, geras veikėjas orga

nizacijose ir vienas iš geriausių 
Montreale kalbėtojas, o be to ir 
Vilijos choro pirmininkas.

Jo pastangomis Vilijos cho
ras išaugo į skaitlingą , ir nuke
liavo torontiečius palinksminti.

Jo vedybų diena įvyks birže
lio 28 su jauna ir gražia mer
gyte Edvyna Diedonaite.

Jo pagerbimui draugai su
ruošė vyrų balių ir įteikė dova
ną radijuką.

Prašau priimti geriausius 
linkėjimus vedybiniame gyve
nime. Koresp.

pos 4-tą. — Sckr. (141-142)

SHENANDOAH, PA.
LDS 34 kp. rengia pikniką, 22 d. ' 1 

birželio, Brandonville Giraitėj, 10 v. 
ryto. Tęsis iki vėlai vakaro. Kvie
čiame vietinius ir iš apylinkės sve
čius dalyvauti šiame piknike, užti
kriname, kad linksmai praleisite 
pikniką. — Kom. (141-142)

BOSTONO APYLINKĖ
Massachusetts lietuvių didysis pik

nikas įvyks 4-tą dieną liepos 
(Fourth of July). Vosc Pavilion 
Park, Maynard, Mass. Bus ‘ labai 
įdomi dainų ir sporto programa. 
Sekite dienraštyje šio pikniko skel
bimus ir susipažinkite su ištisa pro
grama. Taipgi iš anksto pasiruoški
te dalyvauti Šiame dideliame sąskH- 
dyjė.



Lai Visais Žemes ir Oro Keliais Skrenda
Į Washington^ Protestai prieš Vergiją!

Kulikauskas Sužeistas ;
Prie Gaisro

Mitinę y salėse, gatvėse, telefonu, telegrafu, laiškuose ir da usose po visą šalį šiomis dienomis aidi šauksmai: “Veto Taft- 
Bill—Atmeskite Tafto Bilių !” Čia matomasis šūkis yra oriai vininko išrašytas dausose virš New Yorko miesto.

Lietuviy Laisvės Radijo i Miesto Pajamos Bus 
Klubo Žinios i Didesnės už Pirmiau

KLAUSIMAS LAISVĖS 
RADIJUŠNIKAMS

i Numatytąsias

Adv. K. Michelsonas 
Paskirtas Profesoriauti
New Yorko Kolegijoje

Kur gi, gerbiamieji, pra
puolė ta Jūsų lakštingala, ku
ri tarsi Lietuvoje pavasario 
ankstu rytą, Pavorknio kark
lyne, pračiulbėjo ir, Šalnoms 
sugrįžus, vėl prapuolė? Jos 
vardas, rodos, Susanna Kazo- 
kytė. Būkit, gerbiamieji, 
ant tiek geri, prašalinkit tas 
“šalnas”-kliūtis, kad ta lakš
tutė vėl sugrįžtų į Bmoklyno 
“karklyną,“ švelnia: sučiulbė
tų ir mus Vėl palinksmintų. 
Mes mylime ją girdėti, ilgimės 
jos.

Už tautiečių visą “bončių“ 
įgaliotas pasirašyti tik . . .

Vienas iŠ Ju.Z

New Yorko miesto iždinin- 
j kas (comptroller) Lazarus 
Joseph raportavo, kad visas 

i 1947-8 metų budžetas bus 
i $833.733,312.22.

Pajamos bendrajam fondui, 
i sakė jis, bus didesnės už nu- 
■ matytas praėjusį vasarį. Su- 
i rinksią $8,959,423.50 daugiau. 
Tie arti 9 milionai “ekstra“ 
pinigų suteiksią progą kelti 
m i estą v i esiems. d a rb i n in k a ms 
algas.

Nejudomo turto taksais ir- 
i gi numatoma turėti daugėliau 
i pajamų. Miesto nejudomas 
į turtas dabar .yra įkainuotas 
i $16,938.467,453. Taksuojama 
. po $2.89 nuo šimto dolerių 
i vertybės arba 18 punktų (18 
j points) daugiau, negu pernai.

Pradžioj šio mėnesio, žino
mas lietuvių tarpe veikėjas, 
advokatas Keistutis Michelso
nas, aplaikė prašymą nuo City 
College of New York profe
soriauti universitete, valdžių 
ir teisių (Government and 
Law) skyriuje. Praėjusią sa
vaitę, adv. Michelsonas davė 
atsakymą New Yorko miesto 
universitetui, kad jis apsii
mąs.

Radijušnikai ir patys labai 
gerai apie savo lakštingalas 
galvoja, tad su mielu noru jū
sų pageidavimą patenkins la
bai artimoje ateityje. Gi—

Šio Sekmadienio Programoje

Girdėsime per mūsų radijo 
programą dar nebuvusią gir
dėtą jaunuolę Violette čypas,' 
mokytoją Great Necko lietu-i 
vių Pirmyn Choro. Jai akom-1 
panuos Alma *Kay. Antanas' 
Bimba turi svarbų praneši-i 
mą apie Lietuvą. Ir bus kai! 
kas daugiau.

Beje, pranešime apie praė
jusio sekmadienio programą 
buvo praleista, jog kalbėjo 
Jonas Ormanas, LDS jaunimo 
national is sekretorius.

Į
Pildydami “Vieno iš Ju“ ir 

daugelio kitų pageidavimą, 
kaip matote, radijušnikai 
įveda pranešinėjimą iš anks
to apie svarbiausius būsimos 
programos punktus. Tačiau 
ant to neatsid ūk ite. Brook ly
nas — nuolatinių svočiai ir 
naujų talentų miestas. Kar

atais visai netikėtai yra pro
ga gauti dainos, muzikos, 
mokslo ar politinės srities 
įžymybę. Tad saugiausia iš
eis tie, kurie kas sekmadieni.) 
rytą klausysis tos programos.

LRK programa girdima ne
dėlios rytais, 10:30, iš stoties 
WBYN, 1430 ant jūsų radijo.

R.

Gavo Daugiau Algos 
Ir Unijinę Šapą

American Communications 
Association, turinti savo eilė
se 7,000 Western Union te
legrafų firmai dirbančių dar
bininkų, pasirašė sutartį su 
firma.

Darbininkams pakeliama al
gos po 5 centus valandai. 
Taipgi mokės dvigubai už 
sekmadienio darbą; pilną pa
šalpą per pirmas 13 savaičių 
ligoje, pagerinama vakacijų 
davimas. Ir įvesta atskaity
mas unijai duoklių iš visų 
darbininkų, net jei jie ofici
aliai ne-būtų prašę priimti į 
uniją.

Algų klausimu galės panau
jinti derybas už trejeto mė
nesių. Penki centai priimta 
dėl to, kad AFL Commercial 
Telegraphers Unijos buvo su
tikta tiek priimti tos firmos 
darbininkams visuose kituose 
miestuose.

Viršininkas Prašąs 
Daugiau PoJicistu

Majoras O’Dwyer sakė ga
vęs nuo policijos komisionie- 
riaus Arthur W. Wallander 
prašymą padidinti policijos 

j departmentą iki 20,000 vyrų. 
Tai reikštų apie tris ir pusę 
tūkstančių daugiau policistų.

Adv. Keistutis Michelsonks
Tad advokatas Michelsonas 

sugrįžta į tą mokslo įstaigą, 
kurioje jis keli metai atgal 
mokėsi ir kurią baigė su aukš
ta pagarba prieš įstojimą į 
Columbia Law School, Bet 
dabar jau grįžta ton pačion 
mokyklon ne kaipo studentas, 
bet kaipo Assistant Professor.

Linkime jaunam, gabiam 
lietuviui veikėjui, advokatui, 
profesoriui Michelsonui, ge
riausio pasisekimo. Jis šį ru
denį pradės profesoriauti, bet 
tuom pačiu sykiu tęs ir savo 
pra k ti k ą a d v o k at ū r o j e.

šiuo tarpu, adv. Michelsonas 
yra LDS Veikimo ir Jaunimo 
Komiteto pirmininkas, yra na
rys Am. Liet. Centro jr yra 
Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo Centro advokatas, ir 
narys daugelio kitų lietuvių 
organizacijų. Rep. *'

DIDŽIULIS PAVASARINIS

PIKNIKAS
Dariaus ir Girėno Paminėjimui Keturiolikos Metų 

Sukakties Nuo Skridimo

DELEI BLOGO ORO TAPO PERKELTAS Į

Šeštadienį, Birželio-June 21 d., 1947
DEXTER PARKE

74-11 Jamaica Avenue, Woodhaven, Brooklyn, N. Y.
Pradžia 2 vai. dieną. Įžanga 60c.

ŠOKIAM GROS ANTANO PAVIDIS ORKESTRAS 
Bus ir Kalbų. Visus ir Visas Nuoširdžiai Prašome 

Atsilankyti.
PIKNIKĄ RUOŠIA KELETOS BR00KLYN0 
DIDŽIŲJŲ DRAUGIJŲ ATSTOVAI IR 
PAMINKLUI STATYTI KOMITETAS

Mėsos Kainos Vis 
Dar Keliamos

Turgaviečių komisionierius 
Eugene Schultz šiomis dieno
mis paskelbė, kad jo depart- 
mentas specialiai tėmija mė
sos kainas. Trečią to tėmiji- 
mo dieną konTisionieriųs skel
bė, kad kainos vis dar tebe- 
keliamos ant didžiumos gaba
lų mėsos. Vienas kitas gaba
las, buvę nesvietiškai pabran
ginti, biskelį atpigę.

Tarpe pabrangusių yra: 
porterhouse steikas ir leg of 
lamb pabrangę po 6%. Tūli 
gabalai pabrangę po 12%.

Numažintos kainos: rib 
roast — 6 nuoš., veršiuko ke
penys—10 nuoš., loin of veal 
—1 nuoš.

Kaimyną Masė Atėjo 
Sugrąžinti j Namus

Su šerifo pagalba išmetus 
Weissmann šeimą iš buto, 
1126 — 52nd St., Brooklyne, 
vietos vartotojų ir rendaunin- 
kų organizacijos sušaukė mi
tingą. Trumpu laiku prie na
mo susibūrė apie 500 kaimy
nų. Iš visų girdėjosi pasi
piktinimas ir pasiryžimas mė
tymo iš namų netoleruoti.

Ne už ilgo visi - rakandai 
buvo sunešti atgal, šeima su
grįžo į butą. Su kraustyme at
gal dalyvavo vyrai, moterys ir 
net maži vaikai.

Weissmanai, 55 ir 56 metų 
amžiaus žmonės, niekad pir
miau nepergyvenę tokios pa
dėties ir, veikiausia, nesitikė
ję pergyventi, buvo to išme
timo skaudžiai priblokšti mo
raliai, tačiau dėl to paties ta
po ir sustiprinti.—Kas gi ti
kėtųsi, kad mes turime tiek 
draugų, — sakė Mrs. Weiss
man, užauginusi 5 vaikus ir 
jau turinti anūkų.

Matant minią gynėjų šeimos 
nuo išmetimo iš namų, ypatin
gai jaunimą ir vaikus, ne vien 
tik išmestieji, bet ir kiekvie
nas įgauna jiaujhs vilties. 
Atrodo, jog priaugus šiai kar
tai ir mūsų visuomenė bus jau 
priaugusi iki tokio laipsnio, 
kad niekas nebebus metamas 
iš namų.

Dvi Merginas Paskyrė 
Subway Policistais

Du gaisragesiai tapo užmuš
ti, o policistai Vincent Kuli
kauskas ir Frank Ecklord pa
vojingai sužeisti kartu su ki
tais asmenimis, daugiausiai 
gaisragesiais, jiems artinantis 
prie užsidegusio laivuko. Lai- 
vukas stovėjo netoli White
stone, East River,* ir eksplo- 
davo. Jame žmonių nebuvę. 
Užmuštais yra: William D. 
Austin, 36 m., gyvenęs 157-38 
13th Ave., Whitestone, ir ki
tas žinomas tik vardu Zeigler.

Kulikauskas nuvežtas į Flu
shing ligoninę. Kiti sužeisti 
yra: Henry Schmidt, George 
Behrlinger, Richard Hurley, 
Louis Daros, Julius Baertlein, | 
Alfred U rath, Arthur H er b i g. Į

Teisėjas Leibowitz pagrasi
no nuteisti Jimmy Collins vi
są amžių kalėti, jeigu jis ne
atiduosiąs $350,000 iš Mer- 
genthaler firmos sugrobeiotų 
pinigų. Collins sakosi visus 
pinigus pralošęs, gi teisėjas 
sako, kad jis tik dalį tų pi
nigų praleidęs, o kitus turįs 
kur paslėpęs, gal pas savo 
meilužę. Jo meiluže skaito 
aktorę Sally Haines.

Collins nuteistas kaltinimu, 
kad jis dirbdamas firmai ka
sininku nu voginėjęs $780,000. 
Jam davė savaitę laiko atmo
kėti, kad gautų lengvesnę 
bau dą.

REIKALAVIMAI
Reikalinga moteris vasarnamyje 

pagelbėti prie virtuvės darbo. Gera 
proga pagyvent laukuose, atostogau
ti ir pinigų užsidirbti. Atsišaukite 
greit. Avanta Farm, Ulster Park, 
N. Y. (140-142)

PRANEŠIMAI
EAST NEW YORK & 

RICHMOND HILL, N. Y.
LDS 13 kp. ir LLD 185 kp. ruo

šia vakariene, gruodžio 6 d., Sokolų 
saloje, Liberty ir Pennsylvania Avės. 
East New Yorke. Labai puikioje ir 
erdvingoje salėje. Prašome draugi
jas nerengti tų dienų ‘ parengimų, 
kad nepakenktume vieni kiliems. -- 
Kom. (142-143)

BROOKLYN, N. Y.
Jau laikas viską pasiruošti di

džiam Laisvės piknikui, kuris įvyks 
4-tą dienų liepos (Fourth of July), 
Clinton Park, Maspcth, L. I Laisvės 
piknike programų duos Sietyno 
Choras iš Newark, N. J. ir Aido 
Choras iš Brooklyn, N. Y. Laisvės 
piknike bus daug svečių iš kilų mie
stų. Ypač daug jaunimo atvyks su 
chorais. (139-143)

Praėjusį trečiadienį New 
Yorko miestui kas nors naujo 
tapo pridėta — dvi merginos 
paskirtos subway policistais.
Vyrų policistų subway’ tu ri
350, o, moterys ‘dar tik pir-
mosios. Liepos mėnesį 
skirsią trečia.

pa-

šis pasamdymas motely 
toms pareigoms esąs tik išban
dymui. Jeigu pasirodysią 
praktiška, samdysią daugiau. 
Pirmųjų . dviejų specifiškos 
pareigos būsiančios saugoti 
moteris nuo perdaug roman
tiškų vyrų, gaudyti moteris 
kišenvages ir blogdaraujan- 
čius. vaikus. Jų alga pra
džiai $2,400 metams.

Naujosios policistės yrk 
Catherine Morelli iš Staten 
Island ir Frances Haber, 
brooklynietė, abi 24 metų. 
Morelli tarnavusi marinuose, 
o Haber dirbusi prie lėktuvų 
Kalifornijoje ir, vėliau, civili
nį armijos darbą.

Policistas .Philip Fitzpatrick 
buvo mirtinai pašautas gegu
žės 20-tą jam norėjus suim
ti plėšikus. Aną dieną jo bu
vęs numeris atiteko jo sūnui, 
pirm tėvo mirties įstojusiam į 
miesto policiją.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel.EVergreen 7-6868 
221 South 4th Street

Valandos: j '
Penktadieniais Uždaryta

TONY’S
UP-TO-DATE 

BARBER, SHOP 
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ UARBERIAI

Penkioms gaisragesių naš
lėms ir jų vaikams išduoti 
tiems gaisragesiams pagerbti 
pareiškimai New Yorko mies
to salėje, birželio 17-tą. Gais- 
ragesiai mirė pareigose.

BAR & GRILL
Lietuviška Aludė

DEGTINĖ, VYNAS 
IR ALUS

Kanados
Black Horse Ale

JOSEPH ZE1DAT
411 Grand St.,

Brooklyn 11, N. Y. ,

Frank Givis
Taiso Visokius Namų Ra
kandus - Furniture. Sutai

so Medį ir Permaliavoja.

Repairing & Upholstering
Bar Varnishing, Carpenter 

Work
Polishing & Finishing

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

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

i

Myrna Loy ir Fredric March prizais apdovanotoje fil- 
moje “The Best Years of Our Lives,” kelintas mėnuo 
sėkmingai rodomoj Astor Teatre, prie Times Souare.

Įkėlei*

KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtinės, Vynai ir Alus 
RHEINGOLD

BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETOS 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

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

PIETŪS 60c. VAKARIENĖ 85c
Iš 5-ių patrovų Iš 7-ių patrovų

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

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

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

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

Didelis Išpardavimas!
Daimantai, Laikrodžiai, Platinumai ir Džiuleriai 

Parduodami Labai Nužemintom Kainom.

Nepaprastai Žemom Kainom!
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 Kainų Nužeminimu.

ROBERT UPTON
Jeweler

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

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith.
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