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Man vienas 
pasakojo sekamą istoriją. Aną 
dieną, girdi, vienas atbėgėlis 
iš Lietuvos smarkiai išsigėrė 
ir išsipasakojo viską. Vokiečių 
okupacijos metu Lietuvoje jis 
ne vieną žydą bei tarybinį 
žmogų nudėjęs savo rankomis. 
Už tai, žinoma, turėjo bėgti 
iš Lietuvos “nuo bolševiku.”

Kai jis išsipagiriojo, susi
prato, kad padarė didelę klai
dą, prisipažindamas esąs 
žmogžudžiu. Susidėjo viską į 
čemodaną ir pasišalino. Atsi
dūręs kitame kuriame mieste, 
jis, be abejonės, vėl muluos 
dideliu Lietuvos patrijotu, į 
keiks bolševikus, statysis ne-1 
kaltu avinėliu!
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.91ARBININKAI RENGIASI NUSLUOT VERGIJOS ĮSTATYMU
Tikimasi, jog Aukščiausias 
Teismas Atmes Tą Įstatą, 
Kaip Prieš-Konstitucinį
Tafto-Hartley’o Aktas Užgina Tikrai Pripažint Unijas; Už 

draudžia Kairiuosius Vadus, Įveda Indžionkšinus -

Darbininkai Nušluos Vergijos 
Įstatymą, Sako Wni. Z. Foster, 
Komunistų Partijos Vadas

Chicagos Vilnyje skaitau 
apie vieną kunigą, atbėgusį is 
Lietuvos., Jis neseniai kalbė
jęs West Pu 11 mane ir prisipa
žinęs, kad jis pats vienas 1941 
metais apginklavęs 300 lietu
viškų fašistų, kurie padėjo įsi- 
veržusiems vokiečiams naikin
ti kraštą ir žudyti žmones.

šis sutonuotas fašistas di
džiuojasi savo darbais, mišias 
laiko, poterius kalba, keikia 
bolševikus, renka aukas pa
našiems pabėgėliams Vokieti
joje šelpti.

Lietuvos spaudoje pilna sa- 
vikritikos. Skaudžia kritikos 
rykšte plakami tinginiai, apsi
leidėliai, biurokratai; keliami 
aikštėn netikslumai, sunkumai 
ir negerumai dirbtuvėse, įstai
gose, valdžios organuose, 
ūkiuose ir 1.1.

Iš tos aštrios kritikos, no
rint, galima pasidaryti nema
žai politinio kapitalo. Iš vie
no įvykio gali pasidaryti išti-i 
są istoriją.

Kaip tik taip dabar ir da
ro Tarybų Lietuvos priešai. Jų 
spaudoje tik mirga straipsniai 
su išpešiotomis iš Lietuvos 
laikraščių savikritikos žinio
mis. Jie gudriai nutyli apie to
je pačioje spaudoje telpančius 
gerus, džiuginančius praneši
mus apie pasisekimus ir lai
mėjimus moksle, kultūroje, 
pramonėje ir žemės ūkyje. 
Nepatieks savo skaitytojams 
nė vienos geros, teigiamos ži
nutės. Maitina juos išimtinai 
neigiamybėmis.

Aišku, jog tos spaudos skai
tytojai. neturi teisingo vaizdo 
apie Lietuvą. Jie ir mano, kad 
ten tik bėdos ir nelaimės, ne
pasisekimai ir trūkumai, su
irutė ir vargai. Jie yra nelai-> 
mingos savo redaktorių šuo-! 
kalbio aukos.

rašoma Lie- 
Vyriausybė 

suprantama,

Šią vasarą, pastebėjau. Lie
tuvoje vystosi labai graži že
mės ūkyje nauja darbo forma. 
Nemažai apie tai 
tuvos spaudoje, 
tam sąjūdžiui, 
karštai pritaria.

Valstiečiai iškelia obalsį: 
“Mūsų apylinkėje neprivalo 
rastis nedirbtų dirvonų.” Jei
gu kur randasi apleistas ūkis, 
tos apylinkės valstiečiai su
puola ir jį dirba kooperati
niai, kolektyviškai. Iš to jie 
turi naudos sau, nes dirba ne 
už dyką, ir daug naudos duo
da kraštui.

Ir Šį gražų, savanorišką, pa
triotinį valstiečių sąjūdį Ta
rybų Lietuvos priešai jau pa
skelbė .“nauja vergove.” Joks 
gražus, prakilnus naujosios 
Lietuvos žmonių žygis jiems 
nepatinka ir negali patikli. *

Washington. — Kai tik 
senatas 68 balsais prieš 25 
galutinai užgyrė prieš-dar- 
bininkišką Tafto-Hartley’o 
bilių, tai darbininkų vadai 
pradėjo planuoti žingsnius 
tam įstatvmui panaikinti.

Darbo Federacijos pirmi
ninkas William Green pra
nešė. jog Federacija “tuo
jau ims veikti, kad Tafto- 
Hartley’o aktas būtų grei
tai atšauktas.” Greenas pri
dūrė: “Mes tikimės, kad šis 
įstatymas atsimuš atgal į 
kaktą jo sumanytojams ir 
kad amerikiečiai kitąmet 
išbalsuos laukan iš kongre
so tuos, kurie rėmė ši bi- 
liu.” v

(New York. — Ruošiasi 
streikuot 25,000 CIO laiva- 
stačiu New Yorke ir apie 
100,000 kituose rytiniuose 
ir pietiniuose uostuose. Jei- 

. gu prieš streikierius bus 
! vartojamas Tafto-Hartley’o 
aktas, tai CIO Laivastačių 
Unija kreipsis į Jungtinių 
Valstijų Aukščiausią Teis
mą, kad panaikintų ta ak
ta, kaip priešingą šalies 
Konstitucijai.

(Pats prezidentas Truma- 
nas atmesdamas Tafto- 
Hartley’o bilių, pareiškė, 
jog jis vra “nekonstitucinis, 
neįvykdomas” ir priespau- 
dingas.)

Kas Balsavo Už Bilių
Už tą vergijos bilių bal

savo 48 republikonai sena
toriai ir 20 demokratų, o 
prieš jį 22 demokratai ir 3 
republikonai.
KĄ ŽADA TAFTO-HART

LEY’O AKTAS
Šis įstatymas uždraudžia 

bet kur pilnai pripažint u- 
niją, visur leidžia samdyt 
neunijistus; atima visas 
teises tokiom unijom, tarp 
kurių vadų yra bent vienas 
komunistas arba tariamas 
komunistų rėmėjas; užgina 
unijų kontroliuojamus svei
katos - gerovės fondus; lei
džia valdžiai naudot teismų 
drausmes per 80 dienų 
prieš streikus; uždraudžia 
samdytojams atskaityti iš 
algų duokles į unijos iždą 
-i-------------------------------

Maskva. — Sovietai šia 
vasarą sugrąžins daugumą 
vokiečių belaisvių.

narius; 
laikraš- 

politinius

kitaip, kaip tik su kiekvie
no darbininko asmenišku 
sutikimu; užgina unijoms 
finansiniai remti kandida
tus rinkimuose į preziden
tus ar kongreso 
uždraudžia unijų 
čiams talpinti
straipsnius, palankius tam 
tikriem kandidatam; lei
džia kompanijoms traukti 
unijas j teismus už nuosto
lius per streikus; liepia uni
joms duoti smulkmeniškus 
raportus valdžiai apie sa
vo pajamas, išlaidas ir vi
dujinius unijų reikalus; už
gina darbvedžių (formanų) 
unijas, ir 1.1.

Anglai ir Amerikonai 
Samdo Nacius, Kuriuos 
Net Vokiečiai Smerkia

Berlin. — Vokiečių ko
mitetas susisiekimam^ ang- 
lų-amerikonų užimtoje Vo
kietijos dalyje nutarė paša
lint nacius geležinkelių vir
šininkus. Amerikonu ir an
glu taryba dėl civilės tar
nybos atmetė vokiečių ko
miteto sprendimą ir pareiš
kė, iog komitetas “pertoli 
eina” veiksmuose prieš 
buvusius nacius.

Dr. Fritz Busch, buvęs 
veiklus nacis, vis dar laiko
mas kaip generalis geležin
kelių direktorius vakarinė
je Vokietijoje, anglų-ameri- 
konų užimtoje srityje. Jis 
buvo narys - rėmėjas slap
tosios nacių policijos ir as
tuonių kitų hitlerinių orga
nizacijų. Už savo veiklą 
Busch gavo tris paaukštini
mus iš nacių valdžios.

Chinu Komunistai Puola 
ChiangU Kasyklų Centrą

■.................... . .................. .  \

Tientsin, Chinija. — Chi- 
nų komunistai įsiveržė į 
Tangshan miestą, didelių 
angliakasyklų centrą, As
sociated Press praneša, kad 
tautininkai ruošiasi bėgti iš 
Changchuno, Mandžurijos 
sostinės. Komunistai grū
moja Chiango kariuomenei 
Shepingkai mieste, geležin
kelio centre. Tautininkai 
ketina pradėt savo ofensy- 
vą, bet, girdi, “ne platų.”

Lietuvių Literatūros Drau
gijos Centre galite gauti kny
gą “Pirmojo Pietų Amerikos 
Lietuvių Kongreso Leidinys.” 
Tai graži, didžiulė knyga, tik 
už 50 centų.

Naudinga ir pravartu kiek
vienam susipažinti su Pietų 
Amerikos lietuvių gyvenimu,

Amerik. Komunistu Par
tijos pirmininkas William 
Z. Foster pareiškė, jog 
daromi n kai panaikins ver
gijos jstatvmą, kurį kong
resas išleido pagal Tafto- 
Hartley’o bilių. Fosteris sa
ko:

“Šis bilius yra smūgis 
darbininkų judėjimui ir a- 
merikinei laisvei. Jis yra 
samdytoju pasiruošimas 
kapoti darbininkams algas 
ateinančiame krizvje. Tas 
įstatymas yra bandymas 
nusilpninti 
priešinimą 
niams - 
nams didžiojo 
kapitalo dėl viešpatavimo 
pasaulyje.

“Šis pavojingas, piktas 
įstatymas sudrebino kiek
vieną mylinti laisvę pilietį 
mūsų šalyje ir ištisame pa
saulyje taip, kad jie bus pa
diegti veikti.

“Reakcininkai džiaugiasi. 
Tai yra didelis žingsnis link 
fašizmo šiame krašte. Bet 
. reakcininkų .. džiaugsmas 
gali pasirodyti perdaug 
ankstyvas.
Prieš - Konstitucinis, Ne

įvykdomas Įstatymas
“Šis įstatymas yra ne tik 

priešingas k o n stitucijai, 
bet ir neįvykdomas. Ameri
kos darbininkai taip nenu-

žmonių pasi- 
i m p e r ialisti- 

kariniams pla- 
šios šalies

sižemins, kad leistų ardyti 
jų unijas darbavietėse, jie 
nepasiduos įvedamoms iš 
naujo teismų drausmėms 
prieš darbininkus; jie ne
bus tiek nuolankūs, kad 
pasiduotų įstatymui, kuris 
atima darbininkams teisę 
rinkti savo unijų vadus. Jie 
gins darbo unijas. Jie nenu
rims, iki šis niekšiškas įsta
tymas taps nušluotas.

“Dabar darbininkai aiš
kiau, neg'u bet kada, pama
tys reikalą suvienyti savo 
unijas į kietą kovos fron
tą. Dabar jie plačiau išvys
tys nepriklausomihgą poli
tini savo veikimą, negu bet 
kada pirmiau.
Naujos Partijos Reikalas

“Republikonų pa'rtija va
dovavo šiai skandališkai at
akai prieš Amerikos žmo
nes, bet demokratų partija 
taipgi kalta — jos nariai 
kongrese balsavo už Tafto- 
Hartley’o bilių.

“Dabar reikia naujos, 
plačios liaudiškos, prieš- 
fašistinės, prieš-monopolis- 
tinės partijos. Pabudę dar
bininkai ir politiniai jų są
jungininkai gins demokra
tines žmonių teises. Reak
cininkai bus priversti ap
gailėti tą dieną, kada jie 
užgyrė šį niekšišką bilių 
kaip įstatymą.”

31,000 Mainierių Tuojau 
Sustreikavo prieš Tafto- 
Hartley’o Aktą
Unijos Žada Bendromis Jėgomis Naikint Nelabąjį Įstatymą; 

Ragina Skelbt Visuotinus 24 Valandą Protesto Streikus
Washington. — 31,000 

Darbo Federacijos mainie
rių sustreikavo prieš Taf- 
to - Hartley’o bilių pirma
dienį tuojaus, kai senatas 
nustelbė prez. Trumano ve
to ir padarė tą bilių įstaty
mu.

R. E. Farr, pirmininkas 
Plieno Darbininkų Unijos 
apskrities Birminghame, A- 
labamoj, pranašavo, kad 
90% visų unijin. darbininkų 
netrukus streikuos prieš tą 
įstatymą. Antradienį jau 75 
nuošimčiai angliakasių šio
je srityje streikavo arba 
ruošėsi streikam

Protestui prieš Tafto- 
Hartley’o aktą pirmadienį

Italu Streikai prieš 
Fašistus, Kurie Puolė 
Ir Žudė Komunistus

Svarbus Amerikos Lietuvių 
Centro Pranešimas

Lapeliai Apie Pabėgėlius 
Išsiuntinėti Platinimui
Amerikos Lietuvių Cent

ras išleido iv išsiuntinėjo 
labai svarbius lapelius, už- 
vardytus: “Dėl Ko Negrįžti 
Lietuvon.” Jie pasiųsti dau
giausia Lietuvių Literatū
ros Draugijos kuopų sekre
toriams.

Nuoširdžiai prašome tų,

SOVIETŲ-AMERIKOS 
PREKYBA

Washington. — Skaičiuo
jama, kad Sovietai šiemet 
pirks iš Amerikos už $100,- 
000,000 mašinų, įrankių ir 
kitų reikmenų. Amerika 
pirks iš Sovietų manganą, 
kailius, chromą, medvilnę 
(bovelną), tabaką ir kt.

Chico, Calif. — Jėzuitas 
Bern. Hubbard pasakojo, 
kad pernai susprogęs ato
minis 'Sovietų fabrikas.

kuriems lapeliai pasiųsti, 
tuojaus juos išplatinti. Pla
tintojai turėtų patarti 
tiems, kuriems paduoda la
pelį pasiskaityti, nenumesti 
jį, bet pasiųsti pabėgėliams 
Vokietijoj. Nes šie lapeliai 
kaip tik tokiems ir svarbu 
pasiskaityti.

> J. Gasiūnas, 
Am. Liet. Centro Sekr.

Roma, birž. 24. — Dar
bininkai Turino ir Genoa 
miestuose sustreikavo prieš 
fašistus, kurie su bombo
mis ir kulkosvaidžiais puo
lė Italijos komunistų cent
rus. Streikieriai pasistatė 
barikadas gatvėse.

Fašistai, šturmuodami 
komunistų raštines dvie
juose miesteliuose arti Pa
lermo, Sicilijoj, užmušė 4 
komunistus ir sužeidė 6. 
Užpuolikams vadovavo' 
garsiausias Sicilijos gengs- 
teris - plėšikas Salvatore 
Giuliano. Savo išleistame 
“manifeste” jis pasižada 
išnaikint visus komunistus.

Teismas Užgyre įstatymą 
Prieš Muzikantu Uniją

Washington. — Aukš
čiausias Teismas 5 balsais 
prieš 3 atrado, kad Lea į- 
statymas sutinka su šalies 
Konstitucija. Tas įstatymas 
uždraudė Muzikantų Fede
racijai (unijai) reikalauti, 

dėl duonos, pieno ir cigare- kad radijo stotys samdytų 
tų aptaksavimo. Kilo mai
nierių ir kitų darbininkų jom reikia.” 
protesto streikai prieš to-' atkreiptas ypač prieš rei
klus taksus. ! kalavimą, kad ir programų

---- ---------------  • tėmijimui būtų unijistai
Potviniai užliejo pusket- Į 

virto miliono akrą lowoj, 
Illinojuj ir Nebraskoj. ORAS.—Būsią apsiniaukę.

Prancūzu Streikai prieš 
TaksustDuonai ir Pienui

‘Paryžius, birž. 24. —Sei
mas užgyrė socialisto prem
jero Ramadiero pasiūlymą

“daugiau muzikantų, negu 
Uždraudimas

sustreikavo 8,000 mainierių 
aštuoniose Pennsylvanijos 
kasyklose, 7,500 mainierių 
22-se Alabamos kasyklose, 
o Virginijos mainieriai ap
leido keturias didžiules an- 
gliakasyklas, kur dirbo 
tūkstančiai žmonių.

Detroit, Mich. — CIO 
Automobilių Unijos skyrius 
Fordo fabrike atsišaukė į 
generali CIO pirmininką 
Philipą Murray, kad pas
kelbtų visų CIO unijų pro
testo streiką vienai dienai 
prieš Tafto-Hartley’o ak
ta, c.

Philadelphia. — CIO uni
jų miestinė taryba pasmer
kė Tafto-Hartley’o įstaty
mą ir išleido pareiškimą, 
kad 16 milionų unijinių dar
bininkų niekuomet jam. ne
pasiduos.

Chester El. Tobias, CIO 
Plieno Darbininkų Unijos 
skyriaus pirmininkas, pa
reiškė: “Jau laikas Darbo 
Federacijai ir CIO susivie
nyti ne tik ekonominei, bet 
ir politinei kovai; laikas 
steigti trečia politinę par
tiją.” __ ___

New York. — “Kongre
sas, sulaužydamas prezi
dento Trumano veto ir pri
imdamas Tafto - Hartley’o 
bilių, parodė, kaip jis nie
kina konstitucinį Teisių' Bi
lių ir nepaiso mūsų šalies 
gerovės”, užreiškė Saul 
Mills, didžiojo New Yorko 
CIO unijų tarybos sekreto
rius, kalbėdamas jos vardu.

New York. — Jack Law- 
renson, CIO Nacionalės 

I Marininkų Unijos vice-pir- 
■ mininkas, sakė:

“Mūsų unija visomis jė
gomis kovos prieš Tafto- 
Hartley’o bilių. Jei būtą 
bandoma bloginti unijines 
mūsų darbo sąlygas, tai tu
rėtų būti pastatyta koncen
tracijos stovykla šimtui 
tūkstančių mūsų narių.”

New York. — Albertas 
Fitzgerald, CIO Elektrinin- 
kų, Radijo Darbininkų ir 

• Mašinistų Unijos pirminin
kas, atstovaudamas 600,- 
000 narių, sakė:

“Mes visais galimais tei
sėtais būdais kovosim prieš 
tą įstaymą.”

Lietuvos Pabėgėlis Vadovavo Vagims Amerikonų Armijos Nuosavybių Vokietijoj
gėliškai “Bavarijos auto-Munich, Vokietija. —Pa

bėgėlis iš Lietuvos, pasiva
dinęs Sally Keve, buvo sme
genys šaikos, kuri urmu 
vogė amerikonų armijos 
automobilius, valgius ir ki
tokią nuosavybę. Karinė 

organizacijomis, spauda ir ju
dėjimu. šioje knygoje rasite 
daug gerų informacijų apie 
viską.

jankių valdyba, pagaliaus, 
suėmė tą “išvietintą” Lie
tuvos pilietį ir kai kuriūos 
jo bendradarbius, civilius 
amerikonų armijos tar
nautojus. Kaltinamas ir 
vienas aukštas jankių kari
ninkas, kaip vagysčių daly
vis.

Buvęs Lietuvos pilietis 
Sally Keve vadovavo šmu-

trokų kompanijai.” Ta 
kompanija supirko daugiau 
kaip 2,000 vogtų iš jankių 
armijos automobilių ir par
davinėjo juos Bavarijoj, 
Francijoj,\ Šveicarijoj ir I- 
talijoj. Žulikai pakeisdavo 
automobilių numerius ir 
padirbdavo klastingus jų 
pirkimo - pardavimo popie

rius. Šmugelyje veikė ir 
tam tikras skaičius vokie
čiu. c

Su amerikonų armijos 
narių pagalba, jie taip pat 
išvogė daugybę kariuome
nės gazolino, maisto, alko
holio ir kitų dalykų. Dau
gelis vokiškų valgyklų pla
čiai bizniavo vogtais val
giais.

Kariuomenės viršininkai 
kliudo medžioti tuos vagis, 
juodosios rinkos vijurkus, 
kaip skundėsi keli tam pa
skirti sekliai.

Įtariamieji kaltininkai 
kreipėsi į tūlus Washingto- 
no senatorius ir kongres- 
manus; prašė pasistengt, 
kad būtų panaikinti kaltini
mai.

Vienas jų, George Phil
lips pabėgo į Šveicariją. Ki
ti trys, Bergman, Chernick 
ir Dusmore, kaip nužiūri
ma, išlėkė į Jungtines Val
stijas. /

Washington. — Numato
ma generalis minkštųjų 
angliakasyklų streikas lie
poj.
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(Feljetonas)
dešimts iki penkiasdešimts, — 
penkis už vieną; nuo penkias
dešimts iki šimto ir aukštyn,— 
dešimts už vieną. Galiu pasiba- 
žyt, kad čia nurodytais prai-; 
sais pakibirkštinti brangūs tau
tiečiai po kiekvieno lošio dil
bius namo su tuščiais kišeniais. 
Mūsų sporto gerumas yra dar 
ir tame, kad. tinka lošti viso
kiuose sezonuose, prakalbose, 
baliuose, piknikuose ir kur tik 
galima užklupti desėtkas kitas 
brangių tautiečių. Pradedant 
sportą lošti, del pakaitinimo 
brangių tautiečių jausmų, visa
da reikią pasakyti sekanti įžan
gine prakalba, žmogus su gerai 
išmiklintu liežuviu atsistoja iš 
kaires pusės busto ir, vis rody
damas pirštu į busto viršugal
vio skylę, pradeda sekančiai:

“Brangūs tautiečiai! Kaip 
jums jau yra žinoma, kad Lie
tuvos’ ponus, neskiriant tauty
bės, religinių pažvalgų, turėto 
talentingumo biznyje, ir kitų 
kvalifikacijų, prislėgė netikė
tos nelaimės. Pirmutinė nelai
mė buvo ta, kad Lietuvos mu
žikai, sukurstyti pikto dūko, 
visus ponus, su jų vadu, Jo Ek- 
selencija — Dieve duok jam 
dangaus karalystę, prezidentu » 

’Smetona, — išdulkino pas Hit
lerį ant burdo.

“Antra lietuviškų ponų ne
laimė buvo ta, kad Adolfas su 
savo adolfininkais, be micros 
išpūtė hitlerininkų galybę. Ši
tas hitlerinis burbulas, mūsų 
ponam pasirodė' tikru išgany
mu dūšių. Kaip jau jum visiem 
žinoma, brangūs tautiečiai, kad 
Hitleris, labai užtikrinančiai 
prižadėjo užkariauti visą svie
tą ir išnaikinti bolševikus iki 
paskutinio. Taigi, Lietuvos po
nai, sužavėti šituo hitleriniu 
prižadu, gavę progą, grįžo 
Lietuvon ir pradėjo baisų, kru
viną kerštą prieš juos išdulki
nusius mužikus, tikėdamiesi 
amžinai pasilikti hitlerinėje 
prieglobstyje.

“Trečia mūsų ponų nelaimė 
buvo tame, kad nuo Raudono
sios Armijos smūgių hitlerinė 
galybė dulkėjo velnio miltais 
ir šito pasekmėje, mūsų ponam 
kito pasirinkimo , neliko, kaip 
palikus nepribaigtas savo au
kas, antru kart strimagalviais 
nešdintis pas Hitlerį.

“Ketvirta ponų nelaimė ta
me, kad jie nepagydomai užsi
krėtė hitlerine liga, o hitleriz- 
mui suteškėjus ir pačiam Hit
leriui gavus galą, mūsų ponai 
paliko užkeiktomis dvasiomis, 
kuriom yra lemta trankytis be 
vietos ant amžių amžinųjų.

“Dėlei šitų priežasčių, ku
rias čia jum išdėsčiau, bran
gūs, tautiečiai, mūsų gerbiami 
ponai dabar yra paversti sku
durinėmis mūkelėmis, kurios 
mūsų tautai nedaro jokio una- 
ro.

“Turite suprasti, brangūs 
tautiečiai, kad mes, Amerikoje 
gyvenanti pro-naciai, čia jums 
tik ką perstatytų ubagais virtu
sių ponų prieteliai, dėlei poniš
kos veislės paniekos tiek jau- 
dinamės, kad galima sakyt, jau 
baigiame 'pasiekti durnovacijos 
laipsnio, ko pasėkoje gali išsi- 
vystyt . neapsakomas 'pavojus. 
Jeigu Amerikoje gyvenančius 
pro-nacius durriovaėija galuti
nai parkirstų, tai kaipo to pa
sekmė, mūsų poniškų pabėgė
lių pilvai neatplėšiamai pri- 
džiūtų prie nugarų ir lietuviš
ka pro-nacinė veislė, nužymė
jus savo kelionę baisiomis pa
sekmėmis, ant visados- žlugtų.

“Kad gelbėtis nuo visų tų ne
laimių, kurias jums atvaizda
vau, brangūs tautiečiai, tai 
mūsų neišsemiamos pro-naci- 
nės energijos dr. t Grigaitis, ek
sperimentuodamas priemones 
šitos baisios ligos gydymui, 
priėjo konkliuzijos, kad la
biausiai užtikrinamas eleksyras 
tai — pinigai.

“Kad pagelbėt pro-nhciam 
gydytis nuo durnovacijos ir 
sau išlošti dideles stirnas pini
gų, tai mės maloniai kviečiame 
jumis, brangūs tautiečiai, ;da-
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Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office 
at Brooklyn, N. ¥., under the Act of March 3, 1879.

Darbininkų Pralaimėjimas
Šie žodžiai rašomi pirmadienio popietyje, tuojau po 

paskelbimo, jog Jungtinių Valstijų Senatas 68 balsais 
prieš 25 atmetė prezidento veto ir padarė nuožmųjį 
Taft-Hartley bilių šalies įstatymu. Negalima sakyti, jog 
tai buvo staigi, netikėta žinia. Rezultatai jau seniai buvo 
numatomi. Originaliai šis bilius buvo abiejų Kongreso 
butų tokia milžiniška balsų dauguma priimtas, jog tiktai 
didžiausi optimistai galėjo tikėtis kitokių rezultatų, kai 
atėjo balsavimas dėl priėmimo biliaus prieš prezidento 
veto.

Tačiaus tas nė kiek nesumažina to istorinio Ameri
kos organizuotų darbininkų pralaimėjimo. Visos jų pas
tangos paskutinėmis dienomis atmušti pasikėsinimą ant 
darbo žmogaus teisių iš reakcijos pusės buvo be pasek
mių. Per vėlai buvo darbininkų apsižiūrėta. Per vėlai 
darbo unijos pajuto pavojų. Suokalbis prieš jas buvo su
darytas prieš metus laiko. Atvirai reikia pasakyti, kad 
Amerikos darbininkai pramiegojo progą sustiprinti savo 
pozicijas ir išblaškyti suokalbį. Juk jau pernai buvo aiš
ku ir laiku buvo komunistų Amerikos darbininkai per
sergėti, kad lapkričio rinkimuose republikonų ir reakci
nių demokratų laimėjimas bus laimėjimas reakcijos. 
Darbo unijos, prieš kurias tuojau po rinkimų buvo at
kreiptos visos kanuolės, dar daugelyje atsitikimų padė
jo savo priešams laimėti rinkimus. Gal ryškiausi tos ne
laimės ir tragedijos pavyzdį davė New Jersey valsti
jos darbo unijos. Amerikos Darbo Federacijos unijos 
toje valstijoje savo kandidatu statė Hartley, vieną da
bartinio biliaus autorių. Federacijos unijos jį savo žmo
gum skelbė, šaukė žmones už jį balsuoti ir “Rusijos agen
tais” paskelbė visus, kurie buvo priešingi jo kandidatū
rai.

New York valstijoje panaši apgavystė įvyko su įves. 
Jis irgi gavo daugybės Amerikos Darbo Federacijos uni
jų paramos. Jis irgi buvo skaitomas “darbininkų drau-

Prieš kongresinius rinkimus CIO siūlė Amerikos 
Darbo ’Federacijai visur suvienyti jėgas, remti tiktai 
tuos kandidatus, kurie yra ištikimi darbo žmonių reika
lams, nė vieno darbo žmogaus balso neatiduoti už reak- 
cijonierius ir apgavikus. Į visus tuos pasiūlymus Federa
cijos vadai atsakė su pašaipa ir pasipiktinimu. Visos 
pastangos darbininkų jėgas ir balsus suvienyti rinki
mams nedavė teigiamų rezultatų.

Tiktai paskutinėmis dienomis, kai jau aiškiai pasi
rodė, kad Federacijos parama išrinkti “darbininkų drau
gai” yra priešai, Federacijos vadovybė susiprato ir sto
jo kovon. Net ir United Mine Workers unijos vadovybė, 
kuri sušilus keikė demokratus ir agitavo už republiko- 
nus rinkimuose, -paskutinėmis dienomis pamatė klaidą 
ir pradėjo šaukti pj-ieš reakcijonierius. Kokia tai baisi 

. • tų vadų trumparegystė!
Šis Kongreso žygis atidarė akis visiems. Iš šio dar

bininkų pralaimėjimo bus gero tiek, jog jie dabar matys, 
kur juos nuvedė jų senieji politiniai keliai. Ne visi, aiš
ku, bet daugelis jų turės rimtai pagalvoti ir daryti nau
jas išvadas. Ateina 1948 metų rinkimai. Girdisi balsai 
Už trečią partiją. Šis Kongreso žygisr kaip niekas kitas, 
pastūmės pirmyn trečiosios partijos judėjimą.

Vienas dalykas aiškus: Taft-Hartley įstatymas ne
atneš ramybės ir nepašalins streikų. Netenka nė valan- 

'• dėlei abejoti, jog šis bendras pavojus paskubins Federaci
jos ir CIO vienybę ir pastūmės organizuotus darbinin
kus prie politinio susipratimo daugiau, negu keleto metų 
įtempčiausia Amerikos komunistų agitacija. Čia kiekvie
nam darbininkui visoje nuogybėje pasirodė, kas jo 
draugas ir kas priešas. Nuo dabar visose politinėse kam
panijose vyraujantis šūkis bus: “Taft-Hartley įstatymas 
turi būti atšauktas!”

Prieš T romano Doktriną Italijoje
Italijos parlamente de Gasperi kabinetas gavo dau

gumos pasitikėjimą. Prieš jį balsavo komunistai, socia
listai ir kito£ kairiosios partijos, bet jos negalėjo suda
ryti daugumos. »

Italija aiškiai pakrypo reakcijos pusėn. Klerikalas de 
Gasperi yra pasimojęs Italiją valdyti be darbo žmonių 
partijų paramos ir pritarimo.

Labai įdomų politinį pareiškimą padarė Italijos 
Komunistų Partijos vadas Togliatti. Jis tiesioginiai 
kaltina Jungtines Valstijas už dabartinę padėtį Itali
joje. Krikščionių Demokratų Partija, vadovaujama de 
Gasperi, šokanti pagal Amerikos muziką. Togliatti tei
gia, kad Jungtinės Valstijos yra pažadėjusios Italijai di
džiulę paskolą, jeigu jos valdžioje neturės įtakos,kai
riosios darbo žmonių partijos — komunistai ir socia
listai. Nemažai parlamento narių iš kitų partijų taip 
pat tapo paveikti šio Amerikos pažadėjimo.

Kaip jau 
tikslo pa- 
priemonė, 
Miklinimo

geriausiai 
brangius 

šio naujo 
sekančiais 
pastatome

giliukį. 
prisilai- 
Skiria- 

paduoda

Kaip jau žinote, iš praėjusio 
pasikalbėjimo, gerbiami pro- 
naciaj, mūsų vajai pailso; vos 
tik pradėję įsisiūbuoti, bet to
limesnis siūbavimas nebus 
įmanomas be naujų priemo
nių, pasiekimui brangių tautie
čių kišenių dugno, 
esu proponavęs, kad 
siekimui geriausia 
tai dešinės rankos
Sportas.. Taigi, čionai pateikiu 
smulkmeniškai išdėstytą pro
nacinio sporto^ projektą: Ame; 
rikos Lietuvių Taryba suran
da pro-nacinių palinkimų daili
ninką, kuris iš gražaus akme
nio ištašo dr. Grigaičio bustą. 
Bustas, turi būti su tuščia gal
va ir su skyle viršugalvyje. 
Skylė turi būti tokio didumo, 
kad lengvai lystų ranka pini
gams išimti. Busto kaktoje turi 
būti įbrėžta auksinėmis raidė
mis : “Nepriklausoma, Demo
kratinė Lietuva.” Skersai bus
to krūtinę — kitas užrašas su 
Lietuvos vadavimo šūkiu, bū
tent: “Naujausio išradimo
priemonė Lietuvos vadavimui.” Į 
Tai ir visas inventorius. Turiu 
pridėti, kad šis projektas nėra 
skiriamas vien tik grigaiti- 
niam; juomi turi teisę naudo
tis smetoniniai ir kitos pro-na- 
cinės grupės. Kiekviena grupė 
bustą gali pasigaminti pagal 
savo pasirinkimą, atsižvelgiant 
į tai, kokiu bustu 
galima užčėravoti 
tautiečius. Lošimas 
sporto atsibūna 
veiksmais: Bustą 
ant pagrindų, dviejų žingsnių 
atstume nuo krašto, prieš pub
liką. žemai prie pagrindų, pen
kių žingsnių atstume, nužymi
me vietą, kurioje stovėdamas 
sportininkas, bando 
Sportininkas privalo 
kyti sekamų taisyklių: 
mą pinigą metimui 
čia pat prie stalo sėdinčiai prie
žiūros komisijai patikrinimui, 
kad pinigas nebūtų klastuotas 
ir pažymėjimui pinigo vertės.

Atlikęs nurodytą prievolę, 
sportininkas žengia jam nuro- 
dyton vieton, sulanksto pinigą 
jam tinkamu patogumu, pa
miklina dešinę ranką ir svie
džia pinigą į dr. Grigaičio bus
to tuščią galvą. Jeigu sviedžia
mas pinigas krinta į busto gal
vos tuštumą, tai metėjas būna 
pripažintas laimėtoju, o jeigu 
šalę busto, tai tuomet laimėto
jais pasilieka sporto rengėjai.

Iš 
tant, atrodo, 
galima tikėtis didelių pelnų. 
Bet, jeigu praktikoje pasirody
tų, kad bustas turėtų riogsoti 
vienišas ant pagrindų, kaip 
balvonas, prie kurio lošėjai ne- 
kibtų, fai jūsų Pauliui būtų 
baisus neunaras. šio klausimo 
išsprendimui net ponią Pauliu- 
vienę pasikviečiau į pasitari
mą. Abiejų kolektyVėmis pas
tangomis, priėjome išvados, 
kad akstinas, padilginti bran
giem tautiečiam 
aukšti praisai ir 
įžanginė prakalba, 
biznį. Reikia taip užfiksuoti, 
kad sporto dalyviai turėtų pa
mato, tikėtis pralobimo. O toks 
pamatas susidarys iš to, jeigu 
atrodys, kad pro-naciai dau
giau, duoda, negu ima. Skirti 
aukštus praisus, visai nereiškia, 
kad dėlei to prieitume prie ban- 
kruto. Prisilaikant viršui nu
rodytų taisyklių, tai sportinin
kas net ‘ir su geriausiai išmik
linta ranka, jeigu padarys vie
ną iš dešimties, tai bus laiko
mas šampionu. '

Matysite, broliai pro-naciai, 
šitas mūsų sportas bus patrau1- 
klesnis ir pelningesnis, nekaip 
šunų lenktynės. Pinigai risis 
šalę busto, kaip iš po aštraus 
kirvio skiedros. Vajų kvotas iš- 
pildysime ir Lietuvą nupirksi
me ir pabėgėlius nupenėsime 
kaip paršus, ir dar sau pelno 
turėsime. Praisus mokėti reko
menduoju sekančiai: nuo vieno 
dolerio iki dešimties, du už vie
ną; nuo dešimties iki dvide
šimts,—tris už vieną; nuo dvi-
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teoretiškos puses svars- 
kad iš šio biznio

jausmus, yra 
jaudinanti 
atidarant

■w

(Pabaiga)

Įėjęs viddn, pamatęs Mu- 
ssolinį, nepastebėjau jo te
roro apsėstame veide jokios 
didvyriškos savigarbos. Tai 
buvo sukrėstais nervais su
tvėrimas, daugiau niekas!

Aš vilkėjau partizano 
uniformą, su trispalve em
blema, su trimis partizanų 
pulkininko žvaigždėmis ant 
mano krūtinės,—mano šau
tuvas, mano revolveris bu
vo su manim. Mussolinis 
stovėjo po dešinei prie siau
ros lovos. Jo veidas neskus
tas, bet vilkėjo jis fašisti
nę uniformą. Pažiūrėjo jis 
į mane akimis žvėries, pri
remto prie sienos. Jo apati
nė lūpa drebėjo. Vos vos 
šiaip taip ištarė jis kimiu, 
nuogąsčio pilnu balsu žo
džius:

— Kas yra?
— Atėjau jus išlaisvinti, 

— atsakiau aš.
Nei minutės jis neabejojo 

mano žodžiu!
— Ištikrųjų?...
Ir tuč tuojau jis pasikei

tė — ir vėl Musso
linis patapo imperato
riumi, gyvenąs dausose, at
metąs istorijos tiesą, pa
skendęs tuštybėje, besijau
čiąs galingas!

Koks Smulkus Jis!
I

Vykdamas čion, maniau, 
jog man teks sušaudyti kas 
tokio didelio. Bet dabar 
matau, su kuo turėsiu rei
kalo: koks . jis smulkus, 
silpnas, ir paikas! Bet tai 
buvo Mussolinis!

— Kur mes vyksime? — 
užklausė jis jau išdidžiu 
tonu.

— Ar pats esi ginkluo
tas? — klausiau jo.

— Ne! — atsakė Musso- 
lipis. Pasisukęs link durų, 
jis pridėjo: — Na, tai eiva!

Per tą visą laiką jo su
gulovė Clara * Petacci gulė
jo lovoje visa palindusi po 
užklodu. Kai ji užgirdo mū
sų pokalbį, kaip bematant 
ėmė ir atsisėdo! Tačiau 
Mussolinis nei sykio į ją 
netarė nei vieno žodžio, net 
į ją nei nepažvelgė. Atro
dė, kad jinai jam visiškai

SKAITYTO Jį: 
BALSAI

Negaliu būti neištaręs 
kelis žodžius apie drg. Mi- 
zaros laiškus iš Aniolų mie
sto. Tai labai įspūdingi ir 
patrauklūs skaityti laiškai. 
Daug buvo kelionių įspū
džių, bet panašių buvo ma
žai. Už tai’ atiduodu di- 
džiausį kreditą d. Mizarai.

Prie progos užprašau 
brolį Jurgį Chesnių iš Wa
terbury, Conn., atvažiuoti į 
Laisvės pikniką liepos J4 
dienų. Mes parvažiuosime 
ir jumis lauksime.

Jonas Chesnius

Henry Wallace sako, jog 
savo prakalbų maršrute jis 
plačiai girdėjo žmones kal
bant apie naujos demokra
tiškai - pažangius partijos 
reikalą.

lyvauti mūsų sporte didžiausiu 
užsidegimu!”

Po šitokio įkaitinimo bran
gių tautiečių, galite drąsiai 
pradėti sporto biznį, mieli pro- 
naciai, su nesulaužoma viltimi, 
kad pasekmes gausite aukščiau 
jūsų įsivaizdinimo. Jeigu šiame 
biznyje pasireikštų kokių trū
kumų, skubiai duokite žinoti 
jūsų Pauliui, o viskas (bus pa
taisyti didžiausia paskuba.

" Paulius.

nerūpi ir jis net pamiršęs, 
kad Clara ten guli!

Aš tariau Garai:
— Jūs eikit pirmiau.
Jinai vaikiškai, kvailai 

nusišypsojo ir pradėjo 
krapštytis.,

— Bet aš neturiu apati
nių, — teisinosi.

Ji vilkėjo juodą silkinę 
suknią ir nieko po ja netu
rėjo.

— Eik, jau eik! — ne
kantraudamas sūdraudžiaų 
ją. —Nekrėsk čia man 
šposų. Juk pati žinai, kad 
jau riebesi jokia jaunuo
lė!...

Mussolinis žengė linkui 
durų. Peržengęs slenkstį, 
atsigrįžo link manęs. Jo 
smakras ir vėl pasirietė į 
viršų. Jis lyg tai susiraukė, 
padarydamas savo visam 
pasauliui -žinomą veido rim
tą, rūsčią miną; jo kalbos 
tonas jau buvo išdidus, jsa- 
kingas.

— Aš siūlau tamstai im
periją, — jis tarė man.

Automobilyje aš sėdėjau 
prieš juodu abu, stebėda
mas ir laikydamas paruo
štą revolverį. Mussolinis 
darėsi žmoniškesnis, tarsi 
malonesnis.

— Jie, partizanai, pažins 
šitą mano fašistinę beretę, 
— sumurmėjo jis, rodyda
mas į savo kepuraitę, esan
čią ant jo pakaušio.

— Jeigu taip, tai nusiim
kit ją, — atsakiau.

Jis nusiėmė, parodyda
mas didžiulę pliką savo gal
vą.

— O kaipgi su mano gal
va? — klausė jis, — jie ir 
ją pažins....

— Tuomet geriau užsi
mauki t kepuraitę, — ta
riau.

Kaip jau jis norėjo, taip 
galėjo daryti, man vis tas 
pats.
Automobilius lėtai nusilei

do‘į slėnį. Kuomet mes pa
siekėme vietelę, kurią aš 
buvau parinkęs, apsidai
riau atidžiai, ar ten nėra 
ko nors arti. Nei gyvos 
dvasios! Mes buvome vieni. 
Įsakiau šoferiui sustoti.

Išėjome iš automobiliaus.
Įsakiau Mussoliniui stoti 

prie sienos. Jis ėjo linkui 
jos, vis dar nesuprasdamas, 
kame dalykas. Kai jis 'atsi
stojo ir atsigrįžo į manė, aš 
perskaičiau šį sakinį:

“Laisves Savanorių Kor
puso , Vyriausios vadovybės 
įsakymu, mano pareiga yra 
pravesti teisėtumą Italijos 
liaudžiai...”

Mes buvome maža žmo
nių grupelė šiame tuščiame 
kelio užsisukime: Mussoli
nis, Clara Petacci, Guido, 
partiząnų viršyla ir aš. 
Viešpatavo kapų tyla; 
gamtoje jautėsi kaž koks 
sutihgimas.
> — Mussolinis neprivalo 
mirti! Mussolinis neprivalo 
mirti! — isteriškai pradėjo 
klykti Clara Petacci.

Mussolinis pradėjo ner
vuotis, visas kratytis, dre
bėti... Jo lūpos baisiai rai
tėsi. Jis tegalėjo tik tiek 
išstenėti:

— Bet... bet... pulkinin
ke.... bet., bet pulkininke..

Pakėliau savo šautuvą.
— Pasitrauk iš ten, nes 

ir tau klius! — surikau Mu
ssolinio moteriškei Petacci. 
Ji pakrypo į kitą pusę. At- 
stačiau šautuvą, paspau
džiau gaiduką. Jis nešovė!

Clara Petacci ir vėl puo
lėsi prie Mussolinio, metėsi 
ant jo, kabino jį.
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Bet Mussolinis neparodė 
nei mažiausio ženklo, kad 
ji ten aplink jį sukiojosi. 
Petacci verkė ir klykė, bet 
jis ją visiškai ignoravo,, 
jos nepaisė. Nei vienas žo
dis neišėjo pro jo lūpas apie 
motiną, žmoną, vaikus. Ne
apsakomas teroras jį dabar 
buvo surakinęs.

Numečiau šalin savo šau
tuvą ir pagrobiau revolve
rį. Clara Petacci vis šokinė
jo čia ir ten, panika apja- 
kinta.

— Pasitrauk nuo Musso- 
linio! — vėl surikau, tai
kydamas revolverį. Bet ir 
revolveris atsisakė klausy
ti !

Tuomet pamojau partiza
nų viršylai ir pasiėmiau jo 
šautuvą. Mussolinis laukė. 
Jis nieko nedarė, buvo vi
siškai išgąsčio palaužtas ir 
jau nerodė jokio noro kovo
ti dėl gyvybės.

Aš ir vėl Iškėliau šautu
vą ir atsukau link jo. Su
variau penkias kulkas. Jis 
parvirto, bet dar buvo gy
vas. Vėl paleidau keturiuš 
šūvius: viena kulka patai
kė Clarą Petacci ir ją ant 
sykio užmušė. Trys kitos 
pataikė Mussolinin, bet jis 
dar vis kvėpavo. Priėjęs ar
čiau jo, šoviau tiesiog jam 
širdin.

Pagaliaus Mussolinis bu-- 
vo negyvas.

Clara Petacci taipgi gu
lėjo greta jo. Jinai nebuvo 
nusmerkta sušaudymui,- 
bet, štai, ir ji gulėjo negy
va.

— Gerai, — galvojau aš, 
— vienu kaltu asmeniu bus 
mažiau. , ..,

Jaučiausi pavargęs, ta
čiau ir pasitenkinęs. Savo 
pareigą atlikau.

Pastatęs du vyru saugoti 
sušaudytųjų lavonus, aįs 
skubėjau į Dongo miestelį, 
kur reikėjo sušaudyti 16-ka 
kitų pasmerktųjų fašistų 
vadų. Kai tai buvo atlikta, 
grįžome atgal ir sudėjome 
abiejų lavonus į sunkveži
mį.

Aštuntą vai.- vakaro mes 
grįžome į Milaną. Mūsų 
misija buvo atlikta nus
kirtuoju laiku.
Vyriausioji vadovybė įsa

kė atvežti lavonus į Piazzo 
Loreto Milane. Piazzo Lo
reto yra ta garsioji aikštė, 
kur 11944 m. balandžio 14 
d. penkiolika partizanų bu
vo žiauriai fašistų nugala
binta.

Vadinasi, mes ne atsitik
tinai parinkome vietą, ku
rioje būtų išstatytas Mus- 
solinio lavonas.

Kelyje į Milaną susitiko
me pirmąjį amerikinį tan
ką. Pirmieji talkininkų bū
riai, vadinasi, jau atvyko. . 
Parodžiau savo pasą, iš
duotą kapitono Dadda;rio, 
ir mes buvome praleisti va
žiuoti pirmyn.

Milaną mes pasiekėme 

fonu pašaukiau vyriausįų 
štabą, pareikšdamas leite
nantui - pulkininkui Pieri: 
“Atlikome savo pareigas 
sulyg gautais įsakymais.”

Jis pasveikino mane, pa
girdančias, ir pareikalavo, 
kad tuojau vykčiau į štabo 
raštinę visapusiam prane
šimui pateikti,

Trečią vai. ryto pasiekė
me Piazza Loreto 
lavonus išmėtėme 
kuri nuo to laiko
Teisėtumo Aikšte.

(Iš angį, kalbos vertė
M. G-nis.)
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Darbo žmogus yra laimingas tada, ka« 
da galingas, o galingas tada, kada orga
nizuotas ir apsišvietęs. Ar jau priklauso
te darbo žmonių reikalus ginančioje drau
gijoje? Ar gavote jai naujų narių?

Kas nors iš mums mielų žmonių atida
vė gyvybę už laisvę nuo fašizmo. Tačiau 
ateities laisvė ir taika priklausys tiktai 
nuo gyvųjų budrumo. Mobilizuokit žmo
nes taikai užrašymu dienraščio Laisvės!

Argentinietes Minėjo Karo 
Pabaigos Sukaktį

Minėjimui V-E Dienos, Antrojo Pasaulinio Karo Pabai
gos Europoje, Argentinietės Lietuvės tos Šalies Lietuvių 

Laikraštyje Vienybėje rašė:
Visos progresyvūs mote-! kartu su laisva nuo fašizmo 

rys, sukankant dviems me-; ir imperializmo Tarybų 
tams nuo karo laimėjimo, Lietuva.
sumušant baisųjį mūsų 
priešą, šiandieną švenčia 
savo širdyse didelę džiaugs
mo šventę, kuri yra brangi 
atmintis laimėjimo tose ko
vose prisidėjusioms mote
rims. '

Mes, lietuvės demokrati
nės moterys, minint tą 
brangią dieną, sykiu prisi
mename, kad žiaurios kovos 
sukury prieš puolantį prie
šą, netekome brangios mū
sų sesės ir Lietuvos žemės 
dukters, karžygės Marijos 
Melnikaitės ir tūkstančių 
jos pasekėjų draugių ir 
draugi]. Bet niekuomet ne
užmiršime, kad tik dėka to
kių narsių kovotojų, sykiu 
su Tarybine Armija ir jos 
vadais, dėka jų geniališ- 
kam vadui Stalinui, šian
diena minime taikos diena C Q

Todėl ir visų kitų šalių 
moterys, kurių tėvynes te- 
bespaudžia juodoji šmėkla, 
dar kartą šaukia su obalsiu 
už pasaulio taikos išlaiky
mą ir galutiną sunaikini
mą fašizmo likusiųjų nacių 
lizdų. Tuos obalsius prave
da Tarptautinė Moterų Fe
deracija, kurios priešakyje 
stovi energingos, nenuils
tamos pasaulio moterys, 
kurių daugelis dar ir dabar 
randasi atviroje kovoje, ar
šiuose mūšiuose su fašiz
mu, k. a.: Ispanijoje, Grai
kijoje ir kitose šalyse.

Minint taikos dieną, sto
kime kartu su tomis mote
rimis į kovą, kad fašizmas 
galutinai išnyktų. Lai gy
vuoja amžinoji pasaulio tai
ka ! Skruzdėlytė.

Pagerbiant CIO United Office and Professional Wor
kers darbą, Detroito majoras Edward J. Jeffries susi
tinka su unijos garsinimo delegacija. Gegužes 29-tą ma
joras buvo paskelbęs “\Vhite Collar Day” pažymėji
mui unijos dešimties metu sukakties. Ta proga majoras 
Jeffries pareiškė, jog “organizuoti baltakalnieriai ir 
profesionalai darbininkai daug prisidėjo Detroito mies
tui nuolatine kampanija už geresni gyvenimą.”

Atsiminkime Savo Draugiją 
Visuomet ir Visur 

t

LOS ANGELES, CAL.
Apšvietiečių Moterų Veikla

Praėjusį mėnesį. Lietuvių 
Moterų Apšvietos Klubo susi
rinkime, tūlos narės ragino 
mane daugiau rašyti į laik
raščius ir pažymėti, t kada 
įvyks moterų susirinkimas. 
Buvo trumpai pranešta ir apie 
šį, bet ne moterų skyriuje, 
tad ir neužtėmijote.

Kaip ten nebūtų, smagu 
girdėti, kad d/augės skaito, 
žingeidaujasi moterų skyriaus 
žiniomis ir kitokiais apie mo
teris raštais. Reiškia, kad 
mes, moterys, turime stengtis 
kuo daugiausia, žinių paduoti 
į. mūsų spaudą apie moterų 
veiklą ir apie bendrus reika
lus.

Apie Būsima Susirinkimą

Įvyks sekmadienį, liepos 
(July) 6 d., 1 vai. po pietų, 
435 S. Boyle Ave. Turėsim 
labai daug reikalų aptarti dėl 
mūsų būsimų dviejų parengi
mų ir kitus bėgančius reika
lus. Todėl būtų labai malo
nu, kad būtų skaitlingas susi
rinkimas, visos narės žinotų, 
kas yra tariama ir kas vei
kiama.

Liepos 6-tą mes turėsime 
visus reikalus aptarti iš anks
to už du mėnesius, nes rug
pjūčio 3 d. mūsų susirinkimas 
neįvyks, kadangi tą dieną yra 
rengiamas išvažiavimas Arro
yo Seco Parke.

Biski Apie Praėjusi 
Susirinkimą'

Kadangi praėjusiame susi
rinkime daugelis mūsų klu- 
biečių nedalyvavo, todėl ma
tau reikalą šį bei tą pažymė
ti. Moterų Klubo reikalais 
gerai rūpinasi valdyba ir pa
skirtos komisijas, raportai bu
vo išduoti sutvarkyti, aiškūs.

Paprastai moterys daug 
prisideda prie svečhj priėmi
mo, tai i'r atvykus mūsų my
limiems svečiams iš Laisvės 
.įstaigos, Evai ir Rojui Miza- 
rams, buvo surengtos net trys 
iškilmės. Pasitikimo vakarui 
pas dd. Pukius, Inglewoode, 
moterys daug triūso įdėjo. Ge
gužės 4 d. prakalbas rengėm 
bendrai su LLD 145-ta kuopa, 
irgi moterys rūpinosi viskuo, 
kas buvo reikalinga. Prieš 
išvažiavimą iš Los Angeles, 
bendrai su draugų ir draugių

pritarimu, buvome surengę 
dd. Mizarams išleistuvių va
karėlį pas draugus L. M. Pe
ters, stuboje.

Kadangi spaudoje jau buvo 
rašyta apie prakalbas ir to 
laikotarpio aukas, todėl čia 
nekartosiu. Tik priminiau dėl 
fakto, kad Moterų Apšvietos 
Klubas darbuojamės, taipgi 
stengiamės paremti aukomis 
mūsų laikraščius ir darbinin
kiškus svarbius reikalus.

Klubas užsisakė ir jau 
skleidžia brošiūraites apie Sa
lomėją Nėrį. Parsiduoda po 
25 c. Labai įdomios pasiskai
tyti. Linkiu, kad kiekvienas 
vyras ar moteris įsigytų. Jei 
kuris dar negavote, kreipkitės 
pas klubo valdybą ar mūsų 
knygę d. M. Levišauskienę.

Buvo raportuota apie Russi
an Relief įstaigą. Ten mes 
lietuvės esame daug triūso 
įdėjusios prie siuvimo' naujų ir 
taisymo senų drapanų, taipgi 
mes prisidedam finansiniai. 
Mūsų drai/gė Marė Prūsienė 
yra nenuilstanti veikėja toje 
srityj. Ji prisiuntė laišką, kaip 
ten darbas eina’ ir kiek mes 
lietuvių vardu šukelėm pini
gų. Geg. mėnesį per d. Prū- 
sienės pasidarbavimą sukelta 
$50.

Minėtas skyrius dar yra pa
laikomas ir ten reikalinga mū
sų pagalba prie siuvimo nau
jų drabužių . Kam yra gali
ma, malonėkite ateiti padirbė
ti. Dirba* kas dieną nuo 10 
ryto iki 4 po pietų, 6.15 S. 
Virgil.

Klubo Parengimai

Draugiškas išvažiavimas su 
pietumis įvyks Arroyo Seco 
Parke rugp. 3 d. Rudeninis 
parengimas įvyks rugsėjo 
(Sept.) 28 d\, 1631 W. Adams 
Blvd. Kaip matote,t darbo' 
yra gana, tik visas prašau ko
operuoti laike parengimų.

Moterų Klubo f in. sekr. d. 
N. Petrulienė išvyko atostogų 
praleisti pas savo dukterį į 
Oregon valstiją. Linkiu links
mai praleisti atostogą ir svei
kai sugrįžti. Tai mūsų my
lima draugė ir nuoširdi vei
kėja mūsų klube ir LLD 145- 
je kuopoje.

M. Alvinienė.
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Mrs. Roosevelt Stojo Ginti 
Amerikos Sveturgimius

Eleanor Roosevelt, Alice 
Stone Blackwell, Joyce Bor
den Balokovic, Dr. Charlot
te Hawkins Brown pasirašė 
atsišaukimo laišką į kitas 
žymias amerikietes, kvies
damos jas ginti Amerikos 
jugoslavus.' Ypatingai pa
sisakyta remti Amerikinio 
Sveturgimiams Ginti Komi-

ELEANOR ROOSEVELT

teto kampanija apginti per
sekiojamus Pennsylyanijos 
miestelio Farrell progresy
vius jugoslavus.

Tos keturios žymios 
amerikietes * ragino ištirti 
Youngstown, Ohio, esamą 
Immigration and Naturali
zation Service, dėl ko ta 
įstaiga trukdo progresy- 
viams FarrelĮ miestelio ju
goslavams įsipilietinti. Sa
vo veiklą. jos .remia prašy
mu dviejų jugoslavių to 
miestelio gyventojų — Mrs. 
Catherine Jurenovic ir 
Mrs. Bertha Cemeric. O jų 
dviejų istorija tokia, kaip 
ją paduoda minimas komi
tetas :

Mrs. Jurenovic atvežta į 
šią šalį 1908 metais, dvejų 
metų amžiaus. Tuojau po 
atakos ant Perlų Uosto ji
nai leido savo dviem sū
nums, ne pilnų metų, įstoti 
savanoriais į mūsų ginkluo
tąsias jėgas. Vienas sūnus, 
po trijų metų tarnybos or- 
laivyne, tapo garbingai ^at- 
leistas. Antrasis sūnus te
betarnauja marinuose.

Mrs. Cemeric atvyko į

Jungtines Valstijas 1913 
metais. ' Jos sūnus ką tik 
sugrįžo namo po ištarnavi- 
mo mūsų kariškose jėgose 
keturis metus.

Abi moterys padavė pilie
tybės prašymus 1944 me
tais. Abiem Imigracijos ir 
Natūralizacijos s k y rius, 
esąs Youngstowne, į kurį 
FarrelĮ gyventojai privalo 
kreiptis, trukdo gavimą pi
lietybės už tai, kad' jos re
mia Yugoslav War Relief, 
teikiančią paramą kare nu- 
kentėjusiems Jugoslavijoje. 
Taipgi ir už tai, kad veikia 
progresyvių jugoslavų or
ganizacijose.

Už tokias pat “kaltybes” 
grasina neduoti pilietybės ir 
kitiems to miestelio gyven
tojams. '

Mrs. Roosevelt, nepalau
žiama raudonbaubių riks
mo, stojo su tais, kurie sto
ja už lygybę ir pilietybę vi
siems patrijotiškiems ir de
mokratiškiems mūsų šalies 
gyventojams. Nežiūrint jos 
kilmės iš turtingesniųjų 
luomo ir iškilimo į pačias 
viršūnes Amerikos visuome
nėje, jinai buvo ir tebepasi- 
lieka liaudies užtarėja prieš 
tuos, kurie norėtų paminti 
liaudies teises. M—te.

Daugelyje kolonijų mūsų 
draugijų veikla vidurvasa
riu yra lėtesnė — susirinki
mai praretėja, nariai'taipgi 
pasiskirsto poilsiui po va
sarnamius, pas fermerius. 
Neišgalintieji ar nepaisan
tieji išvykti iš miestų nors 
prievakariais ar šventadie
niais pasprunka į artimiau
sius pajūrius, paežerius ar 
paupius pasimaudyti, pasi- 
švitinti saule.
v Tačiau visur susitinka
me lietuvių. Vienai lietuvių 
tautos daliai įsijungus į di
džiosios Tarybų Sąjungos 
skaitlingų tautų šeimą, ki
tai, išeivijoje, įsiliejus į di
džiąją Amerikos tautą, ne
rasi tokio krašto pasaulyje, 
kur nesutiktum lietuvių. 
Net mažiausiai pažįstama
jame Antarktikos krašte, 
tyrinėtojo Byrdo paskiau
sioje ekspedicijoje radosi 
mažiausia vienas; lietuvis, 
Juozas Dobrovolskis. Juo 
dažniau lietuvių sutinkame 
mūsų miestu ir miesteliu v v t
rezortuose.

Su lietuviais susitikusios, 
kalbėdamosios neužmirški
me paklausti, ar yra nariais 
Lietuviu Literatūros Drau
gijos. Turėkime su savimi 
bent vieną draugijos išleis
tą knygą, nors kopiją žur
nalo Šviesos.

Ir, pirm visko, neišva
žiuokite. atostogų nepasi
mokė jus savo duoklės drau
gijai už šiuos metus.

Mūsų draugijos konstitu
cija reikalauja iš kiekvieno 
nario pasimokėti duokles 
pirm liepos mėnesio, kad 
skaitytis geram stovyje. Jū
sų kuopa skaitysis garbės

kuopa, jeigu pirm liepos pa
simokęs jos visi nariai ar
ba bent ne mažiau to skai
čiaus, už kiek kuopa buvo 
pasimokėjusi pernai. Jūsų 
sunkiai dirbančioji valdyba 
to nori. Jūsų finansų se
kretoriui irgi būtų smagu 
turėti atostogą nuo rūpes- 
ties apie išlaikymą narių ir 
kuopos gero vardo.

Tas jūsų kuopos geras 
vardas ir sekretoriaus ra
mybė priklauso nuo jūsų ir 
kiekvieno kito nario pasi
mokė jimo pirm liepos 1- 
mos. 0 tam laiko beliko ma
žai, tik 5 dienos. Jeigu jū
sų kuopos susirinkimas 
praėjo, nueikite pas fin. se
kretorių į namus nunešti 
duoklę.

Lai nei viena mūsų drau
gė (be rimtos priežasties) 
nesilieka sunkmena savo 
kuopai ir sekretoriui.

Laiku sumokėtos duoklės 
pagelbės mums nesilikti 
skoloje spaustuvėms už at
spausdinimą mūsų žurnalo 
Šviesos ir knygos.

Mūsų knygos už šiuos 
metus rašto didžiuma jau 
surinkta ir šiomis dienomis 
tikimasi pradėti spausdinti. 
Gausime knygą naudingą ir 
pastovią, gausime anksti.

Ir ateityje galėsime gau
ti dar daugiau gerų knygų, 
jeigu visur ir visuomet at
siminsime savo draugiją, 
gausime jai naujų narių; 
Kultūringų, mylinčių skai
tyti geras knygas ir žurna
lus lietuvių turėtų Ameri
koje rastis daugiau, negu 
iki šiol esame įrašę į mūsų 
Lietuvių Literatūros Drau
giją. S'. Sasna.

Šeimininkėms
Šaltainę Vidurvasario

Karščiuose
Reta kuri šeimininkė turi 

patogumo ir reikalo daryti 
šaltainę (ice cream) namie. 
Tam reikalingos priemonės 
vargiai apsimokėtų mažoje 
šeimoje. Tai tik didžiosioms 
ir/lažnai turinčioms svečių.

Vienok šaltainės veik kiek
vienas pasiilgsta vasaros 
karščiuose ir nueina kur pa
valgyti jos ar namo parsine
ša. Ir tai nėra vien išdyka
vimas. Puodukas su virš šal
tainės teikia maždaug tiek 
maistingumo, kiek puodukas 
pieno. Taigi1, yra naudinga ir 
suteikia įvairumo. Geras prie-

Moterys
Tu—užsklęsta, tartum paukštė užjūrinė 
Prietarų, gėdos auksiniatn narve, 
Arba tamsoj tu paniekinta gūrinai 
Keikdama skurdą, kitus ir save.

Šiandien—legenda jau lėlės bebalsės, 
Kambario paukštės, aistros žaislai, 
O jūs, kurios plutą turėjot skalsint, 

\ Užsimojot kurti plačiai ir giliai.
Triūsiant kasyklose ir vynuogynuose, 
Ir fabrikuos prie variklių sunkių, 
Vaiko galvoj mokslo tiesą dauginate, 
Mirtį iš blėstančių vejat akių.
Žengiant su vyrais petis į petį, 
Jūsų teisių nieks nepažeis, 
Socializmą plieninį statot. . .
Meile, mintim, darbais didžiais.
Tegu dukros, kurias pagimdėte 
Ir gimdysit, džiaugsmu pro kančias, 
Saulę, jūsų širdžių išaugintąją, 
Dar galingiau įdegins čia.

T. Rostovaite.

das (dessei^) prie pamatinio 
valgio.

> šaltame paskaniną ir atšal
do visokias vaisių sunkas, tar
pe tų ir tomatoe sunką. Pus- 
kvorte šaltainės, kiaušiniams 
plaktuku gerai suplakta dvie
juose kenukuose sunkos suda
lys 4-6 stiklines gaivinančio, 
šalto gėrimo.

Tūlos sunkos škltainėje 
esantį pieną traukia. Viena iš 
tokių yra, grapefruit sunka. 
Su tekiomis sunkomis sumai
šant reikia ne šaltainę mesti 
į visą sunką, bet pradėti 
sunką po truputį pilti į šal
tainę ir maišyti. įžodžiu, var
toti tą pačią procedūrą, kaip 
kad vartojame sumaišant pie
ną ar grietinę su -karštais 
traukiančiais skysčiais.

Kiti Skanėsiai

Jeigu išgalite dadėti grie
tinės, nesigailėsite pasidariu
sios sekamų skanėsių :

Kavinis gėrimas: kvorta šal
tos kavos ir į ją įmaišyta 
kvorta šokoladinės šaltainės, 
paliekant šaltainės gabalėlius 
ne visai išmaišytus. Lengvai 
įmaišyti ketvirtadalį kvortos 
suplaktos grietinės, biskelį 
druskos. Prieskoniui užbars
to su tarkuotu nutmeg (mus
katiniu riešučiu).

Prie pyragų, pyragaičių ir 
pudingų labai skanus būna 
sosas iš kavinės šaltainės, su
maišytos su butterscotch so- 
su, riešutais ir grietine.

Darosi su šaltainę ir daug 
kitų skanių sosų . ir gėrimų 
(punches). Ir daug greitai 
gaunamo įvairumo prideda 
šiaip uždėtas ant pyragų, vai
sių, uogų, šaltųjų pudingų ir 
pajų. V. „

Brooldyno Motery Ap
švietos Klubas Rengiasi 
Prie Kultūros Vakary

Praėjusiame susirinkime, 
birželio 19 d., plačiai kalbė
ta, kaip daugiau prasilavinti. 
Draugė K. Petrikienė nurodė 
reikalingumą mūsų narėms 
stengtis įsigyti daugiau žino
jimo ii- drąsos, kad galėtume 
tinkamai susirinkimuose tvar
ką vesti ir b>le kur viešai 
pakalbėti. Narės tam prita
rė. Tuomi rūpintis išrinkta 
komisija: K. Petrikienė, M. 
Zeikus* E. Vitartienė.

Laiškų Skaitymas
Dariaus-Girėno Paminklo 

Rondo Komitetas kvietė į jų 
rengiamą pikniką birželio 21 
d., Dexter Parke.

švento Jurgio Draugija ir
gi kvietė į jų rengiamą pik
niką, kuris bus birželio 28-tą, 
Dexter Parke. Pakvietimai 
priimti ir didžiuma narių ža
dėjo dalyvauti piknikuose.

Draugė U. Bagdonienė iš 
tolimos Kalifornijos laiškučiu 
sveikino mūsų kliubo nares ir 
žada prisiųsti kliubui kokią 
dovanėlę.

Męs esamo prisidėjusios 
prie LLD ir LDS kuopų ben
drai rengiamo pikniko, kuris 
įvyks rugpjūčio 23-čią, šešta
dienį, National Park, Woodsi- 
dėj, labai puikioje vietoje, 
lengvai privažiuojamoje sub
ways ir busais, taipgi automo
biliais. J bendrą piknikui 
rengti komisiją apsiėmė ridge- 
woodietes Mary Kalvaitienė ir 
01 ga Reinhardt.

Kadangi .mes padarėm per
trauką, nutartm per porą 
mėnesių neturėti susirinkimų/ 
tai dabar balsavom nomina
cijas į Lietuvių Literatūros 
Draugijos Centrą.

Turėsime Stalą Laisvės 
Piknike

Laisvės piknikas jau čia 
pat — įvyks liepos (July) 4- 
tą, Clinton Parke, Maspethe. 
Kliubas nusitarė turėti savo 
stalą. Narės atsineš valgių 
ir gėrimų, visos kartu pasidės 
prie vieno stalo ir linksminsis. 
Galit ir ne narės atsinešti 
prie to stalo, irgi būsit priim
tos.

Pabaigusios susirinkimą tu
rėjome draugišką pasikalbėji
mą prie arbatos ir visokių už
kandžiu, kuriuos nekatros 
draugės pagamino, atnešė. Ųž 
tai joms didelis dėkui.

Kliubo Koresp.
Vitartienė.

Forma 9126 gaunama 12 
iki 20 dydžio. Suknelė ~ be 
siūlių pečiuose ir be siūlių si
jono šonuose, — <



"FRANK KRUK
arba Graborius Pranas Krukelis
* * * (APYSAKA) ★ * *

-..... —Paraše Petras Cvirka-----------  ■ .......

LAISVĖS DIDŽIOJO PIKNIKO PRO- 
GRAMA-MAYNARD, mass.

(Tąsa)
Pabaigęs pirmąjį ratą, nuvalęs stalą, 

atsisveikinęs ' su tariamaja kompanija, 
Krukas raitas ant kėdės keliaudavo į ki
tą kambarį, prie kito stalo, atseit, į toli
mas gimines. Čia taip pat sveikindavęsis, 
atsimindavęs seniai išmirusius tėvus, 
net kūmą šešiapūdį, paliktus Bruklino 
kompanijonus, juokaudamas, paleisda
mas kuo daugiau angliškų žodžių, lyg jis 
vėl gyventų Union aveniu, kalbėdavo 
apie biznį, grabus... skųsdavęsis, net 
verkdavo... Tik nieku būdu į tariamąją 
kompaniją nepriimdavo miesto ponų, gal 
tik vieną kitą smulkų raštininkėlį, ruo- 
šušį' jam skundus, padėjusį bylas vesti.

Kelis kartus apkeliavęs, apjojęs kėde 
gimines, Krukas’ taip nusivaikščiodavęs, 
kad pakeldavęs didelį triukšmą ir muš
davęs tuščias bonkas’ maigydavęs šaku
tėmis savo senus, nunešiotus kailinius, 
įsivaizdavęs, kad čia jo priešai, jo biznio 
ir pinigų pražudytojai. Bet greičiausia 
Frankas krisdavęs prie stalo, atseit gimi
nėse, iki kito ryto, o paskum...

Toje perdėm gudriai supintoje istori
joje, kurią leido ploni liežuviai, gal ir bu
vo dalis karčios teisybės, bet autorius 
negalėtų visu šimtu procentų patvirtinti 
nepaprastą amerikono smukimą. Viena 
detalė vis dėlto buvo perdaug ryški, 
kad ją galima būtų nuslėpti: Krukas šė
toniškai gėrė ir, kas baisiausia, jis tiek 
suvaikėjo, galima sakyt, jo smegenys su
minkštėjo, kad vieną kart visi pamanė jį 
išėjusį į proto...

Tuo tarpu ponams ir nusibosti spėjo 
visos senos istorijos, vienuma ir pavie
nis, sakytumėm, graboriškas vaišių bū
das, — pats su savimi. Atsitiko, kad ini
ciatyvą paėmė kaip tik pačios galvutės. 
Vieną vakarą, valstybinės šventės proga, 
susirinko keletas ponų, pažiovavo, pašne
kučiavo. Galima sakyt, tai ir buvo pir
mas, neoficialus susipažinimo vakaras. 
. Pasirodė, kad naujo burmistro visai 
padoraus vyro būta. Jis irgi, matyt, iš 
lotynistų giminės kilęs, nes gangreit juo
kauti šitaip pradėjo:

— Mano bobencija nesveikuoja... 
Reiktų namo. Na, nieko! O kaip reikalai 
su spiritiozum?

Valdininkai vieni į kitus sužiuro, lyg 
nesuprasdami, bet Galva buvo tiek atvi
ras ir platus, kad spėjo paaiškinti:

— Gal padarytumėm po mažą šnap- 
cenzijum? Šventė. Tai ką, kolegos! Ma
tau — snaudžiate. Sumuštumėm profe- 
ransiuką, ar ką! Nesuprantu, kaip čia, 
ponai, neišgaišote iš nuobodulio.

— Kas turi kortas? — atsiliepė bal
sas.

Atgijo veidai, atsirado šypsenos, jau
kia šilima prisipildė kambarys. Kaip 
buvo keista, kad nė vienas nesurado kor
tų ir sumetę ponai kas litą, kas kitą—iš
siuntė vieną nupirkt porą kaladžių.

— Popierio lapas yra? Tai ką', — pa
dalinsime.

Iš karto griuvo Kinų Siena, skyrusi ir 
skaldžiusi naują valdininkų šeimą. Nu
švito aplink stalą akys, parasojo iš 
džiaugsmo nosys, ir ponai, iš švarkų iš- 
sinėrę, taip pikliavojo, kad prirašę^ pa 
dešimt lapų visokių skaitmenų, padarę 
— kvit su kompanjjonais, tik saulei te
kant išsiskirstė.

Tokiu paprastu būdu buvo atrasta 
bendros kultūrinės veiklos bazė. Kitą va
karą jau prie vieno stalo veikėjai nesu
tilpo — reikėjo ir dar porą pristatyti — 
dviem pamainom būbną čirvą vijo.

Patys labiausiai užkietėję — pasirodė 
patys minkščiausi, labiausiai kompanijų 
ištroškę. Viršūnėlės sakė, girdi, seniai 
reikėjo mums tampresnį dvasios bendra
darbiavimą išvystyt, suglaust savo ne
gausias inteligentijos eiles bendram kū
rybiniam darbui. Girdi, gana, išraukime 
tą rusišką raugą, visokį nihilizmą, se
niai reikėjo viens kitam pagalbos ir 
draugiškumo ranką ištiesti. Tarp ponų 
negali būti ten dar kažkokių ponų. Visi 
lygūs! Darbe, sakė, taip,—mes gal vieni 
viršininkai, kiti kategorija žemesni. Bet* 
todėl vieni didesnę atsakomybę nešame, 
kiti — mažesnę. Sulig Jurgio ir kepurė. 
O kompanijoj, — kolegos, draugai, lie
tuviai, ir daugiau nieko. Kol viens kito • 
arčiau nepažinsime, neįeisime į kontak
tą, nebus ir visuomeninio darbo.

-Gangreit taip visi susigyveno, drau-
i . .

giškumo saitais susijungė, kad net žeme
sni kategorija savo viršininkams išdrįs
davo per petį patekšnoti:

—Ponas, jums dalinti...
Arba:
— Ponas, mes išgėrėme. Na, dėl kom

panijos!
Sužinojo viens kito vargus vargelius, 

kas ką mėgsta, kas ką pamilęs, kam kas 
labiausiai prie širdies: vienas uostė ta
baką ir pataikūnai įsigijo dėžutes su 
smukiai sutrintu Mesaksudi, kad laiku 
galėtų po nosimi savo viršininkui pakišti. 
Oi, kaip būdavo smagūs žemesnieji kelio
mis kategorijomis, jeigu jų viršininkas 
iš visos sveikatos sučiaudėdavo ir pro 
ašaras pasakydavo: — A-brr; Ar tik ne 
angliškas?

Kitą tūzelį sužinojo mėgstantį posė
džių metų snausti ir tokiam pataisydavo 
minkštesnę vietelę. Trečias turėdavo 
įprotį visur ir visuomet žiovauti ir kad 
jam tokiu metu būtinai pasakytų: į svei
katą, ponas viršininke! Tikrai, visi cho
ru ėmė atsiliepti, vos išsižiojus ir pradė
jus — a-ū-ū daryt viršininkui:

— Į sveikatą!
Atsirado iš naujų ponų mėgstančių 

kiekviename žingsnyje girtis, žygiais 
gausti, savo asmenį kelti ir visokį prie- 
plakos suklostydavo tokius garbingus 
žygius kalbamo ponelio labui, kad geriau 
ir norėt nebuvo galima.

Įėjo į apyvartą naujos patarlės bei 
priežodžiai. Tuojau atremontavo seną, 
luošą, riebų anekdotą ir paleido pasiga
nyti ponijoj. Tasai keistuolis klebonas, 
kaip anuomet Dūdai, radęs naujo pašto 
viršininko pavardę lygiai parankią dai
nelei, tuojau surimavo: — Pons Matūza, 
meskit tūzą! O burmistras Jagminas ir
gi iš tėvelio epopėjos neišsisuko ir tą patį 
susibūrimo vakarą sužinojo, kad pavar
dė gali būt rimuojama su žodžiais: ima, 
mėgsta vyną... •

Susiuostė tarpusavy, patyrė,, kad net 
pačios garbingosios galvutės, ūžavusios 
iš pradžių blaivybe, abstinencija, idealiz
mu save kaišiusios, ne tik vyną ima retų 
švenčių proga, bet tiesiog ištroškusios 
paprastos skaidriosios lašelio ir net ar
timiesiems rekomenduoja, kaip., nepakei
čiamą vaistą nuo inkstų, galvos skaudė
jimo, kiekvienų pietų ir vakarienių pro
ga. Tuojau radosi tokių virtuozų, kurie, 
per .nieką laikydami paprastą kielišką, 
klebonišką, tiesiog įsidrąsinę iš stiklinių 
vertė.

Gaila buvo miesto inteligentams, kad 
jie, anksčiau to nesuuostėH dirželiu skilvį 
suveržę, taip ilgai marinosi, bijodami 
įkristi į viršūnių nemalonę. O kiek būtų 
per tą niekais nuleistą laiką visuomeniš
kų darbų nudirbta, kiek karštų prakal
bų, gražių žodelių pasakyta! '

Pagaliau susiprato klaidingai gyve
nę. Tuojau buvo suruoštas bendro .susi
pažinimo balius, per kurį parodė ponija 
naujausias manieras, šokio ir rūbų m a- ‘ 
das, išliejo džiaugsmą, viltį ir ašaras, 
krupniku pasaldytas, kas link sėkmingos 
ateities ir miesto kloties. Poniutės jau 
ne po vieną ir ne po porą, bet būriais, vi
suose labdarybės baliuose paleido treles. 
Išguldė viena kitai savo praeitį, ligas, 
skaniausias istorijas .. . net iki meilužių 
išsiplepėjo, “po sekretu,” prašydamos 
niekam “to” nesakyti. Na, jos ne poniu
tės būtų, jeigu trečiai, o trečioji — ket
virtai nepasakytų saldžių paslapčių, apie 
savo vyrus, meilės sezonus, apie širdžių 
klimatus, jeigu taip galima išsireikšti.

Tuojau pražydo liežuvių vaisiai — at
sirado vėl nesantaikos, smulkūs romą- 
nėliai, užvirė piieste kalbos, pasiliejo 
ašaros, kurias teko šluostyti taupiems 
širdžių riteriams.

Netrukus nuskambėjo ir pirmas an-/ 
tausis, kirstas už žmonos gero vardo su
teršimą, pono burmistro — ponui agro-' 
nomui ir taip garsiai, kad aidas toli atsi
liepė. Sukruto taikinti susikivirčijusius, 
tempė prie vienas kito, perkalbinėjo, ti
kino, i kad ištikrųjų negražu. Juk niekur 
tokio miesto, tokios šeimos nerastum, 
kur taip puikiai, tarytum vienos rankos 
penki pirštai, tarp savęs ponai sugyven
tų. Visi sako, rašo, kad iš mūsų pavyzdį 
visa šalis tūrėtų imti. O čia!...—pykšt, į 
snukį, atsiprašant. Už ką?

(Bus daugiau)

Jau pirmiau buvo rašyta 
Laisvėje ir garsinimuose, ko
kia busi duodama prografna 
Laisves piknike, liepos 4-tą 
dieną — 4th of July, Vose 
Pavilion Park, Maynard, 
Mass. Bet tai buvo nepilnas 
padavimas programos turinio, 
nes iki1 to laiko nesuspėta 
viską sužinoti, ką turėsime.

Gi dabar, jau turint pilną 
turinį žinioje, čia paduodame 
viską, kokis bus turinys pro
gramos tame didžiajame pik
nike.

Gerbiamieji skaitytojai, d at
kartą paskaitykite apie tą 
festivalį-pikniką ir šiame rą- 
šinyje surasite gražų papildy
mą programos.

Visiems, kas tik rengiasi da
lyvauti tame milžiniškame 
pažangiųjų lietuvių, masinia
me piknike, noriu priminti, 
kad piknike bus! kaip kas nau- 
joviškiau pravesta. Mat, tai 
nėra paprastas piknik.as. Į 
šį pikniką suplauks daug 
tūkstančių žmonių, todėl jis 
bus festivalinio pobūdžio ir 
maž-daug karnivalinib turinio. 
Tpdėl reikia visiems pribūti į 
pikniką dar prieš 1-mą valan
dą p. m., kad viską girdėti 
ir viską matyti ir pilnai pasi
tenkinti.

Taigi šiemet Laisvės pikni
kas bus atidarytas lygiai 1-mą 
valandą po pietų, su nepa
prastai gražia dalimi .mažo
sios, arba, kitaip sakantį anks
tyvosios programos. Tai bus 
liaudies dainų šokiai ant at
viros estrados, kuriuos klasiš
kai atliks Worcesterio Aido 
Choro artistiški šokėjai, vado
vaujant choro mokytojai Jos- 
ephinai Karsokienei.

Worcesterio korespondentė, 
rašydama Laisvėje apie May- 
nardo pikniką, be, kitko,‘‘sa
ko : “...Šiam didžiajam są- 
skridžiui Aido mokytoja d-gė 
Karsokienė paruošia kai ką 
didesnio, naujo. Choristai la
bai širdingai, kooperuoja su 
mokytoja, 10 vai. sekmadie
nių rytais jau visi savo vieto
se, kaip kareiviai, pasiruošę 
sudėtingam muštrui. Kiek ga
lima spręsti jau dabar, « tai 
liaudies dainų-šokių interpre
tuojantis kavalkas bus graži 
ir įdomi dalis programos.”

Taip tai bus pirmą valan
dą po pietų, formaliam atida
rymui didžiojo pikniko.

Gi nuo 1:30 vai. pradės 
groti šokiams svetainėje gar
sioji Walterio Grandalskio or
kestrą iš 7 asmenų; tuoj po 
trečios valandos (pirmiau bu
vo minėta) — sporto laikas. 
Gerb. Adomas E. Grinevičius, 
drūtuolis, demonstruos savo 
nematytai galingas pajėgas. 
Lankstys storas geležis, vinis 
ir kitokius stebėtinai įdomius 
dalykus rodys. Retas žmogus 
visame pasaulyje vargiai ras
tųsi, kad tą galėtų padaryti, 
žymusis Bob Ripley savo pa
reiškime sako, kad Adomas 
Grinevičius,' lietuvis drūtuo
lis, tik vienas pasaulyje, ku
ris gali tokius dalykus atlik
ti. Po jo vėl orkestrą gros 
šokiams iki 5:30 vai.

Tada jau prasidės didžioji 
dalis programos: Dainuos 
Worcesterio Aido Choras, 
Norwoodo Vyrų Choras, kurį 
dąbar moko ir vadovauja 
Stasys Paura; Montello Liuo- 
sybės Choras ir Latvių Choras 
iš Roxbury, abu vadovybėje 
Edwardo Sugario. Ignas Ku
biliūnas dainuos keletą gražių 
solo. Programai užbaigti žy
mus armonistas Baris iš Ded
ham, Mass., sugros keletą 
gražių ir labai smagių muzi
kos gabalėlių.

Piknike kalbės anglų kalba 
ne Hpod, kaip pirmiau buvo 
sakyta, bet kitas žymus kal
bėtojas — legislatures repre
zentantas Daniel Boėne Schir
mer iš Bostono; taipgi Anta
nas Bimba, Laisvės redakto
rius, kuris neseniai lankėsi 
Tarybų Lietuvoje ir sugrįžęs 
plačiai raportavo apie pokari
nį stovį Lietuvoje. Jis dabar 
pasakys labai svarbių dalykų, 
kas liečia lietuvius Amerikoje,

kitur ir pačią Tarybų Lietu
vą. Taigi šitas punktas bus 
labai svarbus esantiems pikni
ke. Gi kas liečia programą, 
tai drįstu sakyti, kad tai bus 
daugeliui dar pirmą kartą to
kia girdėta.

>i« * :|: 0

Kad piknikas būtų pasek
mingas, reikia atlikti štai ką:

1. Visur Organizuokime bu- 
sUs riuvažiavimtii i pikniką ir 

Jtėnai jau būti 1 vai. p. m., kad 
žmones galėtų išklausyti anks
tyvosios programos dalies.

2. Visose kolonijose būtinai 
reikia iš anksto išrihkti nema
žai darbininkų ir kad Visi dar
bininkai pribūtų, į parką ne 
vėliau, kaip 9 vai. ryto. Tai 
būtinas reikalas.

3. Visu pasiryžimu platin
ti įžangos tikietus, prie ku
rių duodamos geros dovanos, 
ir visus raginti 'Važiuoti į pik-, 
niką. Tikietai padaryti an
glų kalboje ir todėl juos ga
lima Visur ir visiems parduoti.

Antanas Vasaris, Montellos 
turistas, dovanojo gražią fu- 
trą — pirmai dovanai, ir jis 
tinkamai primieruos laimėju
siai ypatai, todėl reikia daly
vauti piknike, kad ten pat ga
lima būtų ir apsidžiaugti1 tąja 
dovana.

Išpildžius viršminėtus punk
tus, turėsim nepaprastai ge
rą pasisekimą. Mūsų tikslas 
yra be galo svarbus ir aiškus; 
juk tai užtikrinimas dienraš
čio metinio išsilaikymo, todėl 
reikalingas tam visokis pasi
šventimas kiekvieno pažan
gaus žmogaus.

Birželio 15, platus pikniko 
rengimo komitetas turėjo savo 
paskutinį posėdį, kuriame pa
darytas galutinas prisirengi
mas prie liepos 4-tos dienos 
pikniko. Garsinimai per dien
raštį Laisvę jau eina. Veikiau
siai ir garsinimo didelės kor
tos jau bus ant rankų visose 
kolonijose. Nutarta garsintis 
per Minkaus radio net du 
kartu. Vieną kartą lenkų pus
valandyje Lawrence, ir vieną 
kartą lenkų pusvalandyje 
Lowell radio stotyje.

Lowell Radio Sta. WLLH, 
14 kilocycles, garsinimas bus 
pravestas birželio 29 dieną, 
11:30 vai. ryto.

Pikniko programa bus įvai
ri ir labai puiki. Kalbėtojai 
bus geri. Valgių ir gėrimų 
tūkstantinei miniai bus pa
kankamai. Svečių, draugų, pa
žįstamų kaimynų ir iš toliau 
publikos — dar pirmą kart 
suplauks iš labai plačios apy
linkės.' Gi Walter Grandalski 
su savo orkestros dalyviais 
rengiasi visus puikiai palinks
minti. Oi, jaunimui teks gerai 
kojeles pamiklinti!

J. M. Kfcrson.

Los Angeles, Calif.
LLD 145 Kp. Nariams

Ar jau žinote, kad mokes
čių laikas veik užsibaigė sulig 
organizacijo’s konstitucijos, o 
dar yra keletas narių pasilikę 
su mokesčiais, kurie, taip sa
kant, žemina šios kuopos gar
bės vardą dėl savo apsileidi
mo.

Todėl visus narius kviečiu 
dalyvauti LLD»145 kp. susirin
kime liepos 6 et., 11 vai. ryte, 
Tarptautiniam Institute, 436 
S. Boyle Ave.

„žinote, kad LLD 145,kp. su
sirinkimai visados turi daug 
svarbių bėgančių reikalų ir at
lieka daug apšvietos ir kultū
rinio darbo.

Kurie nariai turite nerėgu- 
lumų gaudami žurnalą Šviesą 
ar dar negavote 1946 m. kny
gos, malonėkite tuojaus kreip
tis prie fin. sekr. Telefonas 
Century 2-0790.

J. Alvinas.

Paryžius. — Pranešama, 
kąd Sovietai planuoja pasi- 
gamint 60,000,000 tonų 
žibalo per metus; • pirm 
karo pasigamindavo po, 
31,000,000 tonų.

Šimtai Los Angeles CIO unijistų pasekė United Au
tomobile Workers Lokalo 230-to prezidento John Al
lard pavyzdžiu, telefonavo prezidentui Trumanui prašy
mą atmesti Taft-Hartley bilių. Taipgi siuntė laiškus ir 
telegramas, ragino neleisti tapti Įstatymu tokio biliaus, 
kuris pavergtų darbininkus.

WORCESTER, MASS.
LLD 11-TA KUOPA IR 

LAISVĖS PIKNIKAS

LLD 11 kp. susirinkime d. 
S. Janulis sakė, jau iškolek- 
tuota duoklės iš 80 narių, dar 
40 nėra užsimokėję. O su 
1-ma diena liepos, mūsų 
konstitucija sako, duoklės tu
ri būti sumokėtos. Taigi pra
šau pasimokėti, nes Draugijai 
reikia išlaidų apmokėti knygų 
leidimą, žurnalas “Šviesa” ir 
leidimas knygų kaštuoja labai 
daug pinigų. Draugai, bū
kim vjsi geram stovyj.

D. J. Jaškevičius plačiai ra
portavo iš apskričių posėdžio 
Laisvės pikniko klausime, nes 
visi šio pikniko įvykdymo rei
kalai yra palikta worcesterie- 
čiams.

Maynard, Mass., parkas, 
kur šis didžiulis spaudos rei
kalams piknikas įvyks, yra la
bai daug pagerintas. Muzi
kantam išbudavota graži es
trada ir didelė platforma dėl

šokių lauke, aprič svetainės. 
Daugybė yra suolų, stalų, kur 
tūkstančiai žmonių gali susėst. 
O mūsų pikniko komisija ruo
šiasi turėti užtektinai visiem 
valgyti ir atsigerti, nes šiemet 
visko galima gauti. Mes, ren
gėjai, prašom jus, draugės ir 
draugai, iš visų plačiųjų ko
lonijų atvykti pas mus į May- 
nardą į svečius.

Bušai prie svetainės, 29 En
dicott St., 4 dieną liepos bus 
10:30 iš ryto ir išvažiuos 
kaip 11 vai., todėl būkit laiku 
prie svetainės. Komisija ir 
darbininkai būkit prie svetai
nės, 29 Endicott St., kaip . 6 
vai. iš. ryto. Mes turime nu
važiavę viską susitvarkyti. 
Vieną kartą ant metų atsi- 
kelkim anksčiau dėl gerčvės 
mūsų dienraščio Laisvės. 
Draugės ir draugai, prisidėji
mas prie kultūros ir apšvie
tus darbo, — nėra gražesnio 
darbo žmogaus gyvenime.

J. M. L.

| i SCRANTON-WILKES-BARRE, PA.
-----—t e-----

DIDELĖ NAUJIENYBĖ SCRANTONO IR 
WILKES-BARRE APYLINKEI!

PIKNIKAS
II ' RENGIA

LITERATŪROS DRAUGIJOS 12-TAS APSKR.
| Į Įvyks

| Į Sekmadienį, Liepos 27 July
Bus Labai Gražioje Vietoje

ROCKY GLEN PARKE 
Moosic, Pa.

Labai paranku privažiuoti iš Scranton ir iš Wil- 
|Į kes-Barre. Tacitus bus svečių y* iš toliau: Philadel- 
| Į phia, Brooklynas, ir Baltimore taipgi yra susidome- 
IĮ ję šiuom pikniku ir rengiasi atvažiuoti.

Už $1.00 VALGIAI IR GĖRIMAI
I

*41 —M M M M ■ M — M NN K B K M B —■—-f-«— M— ■—•«—

I GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS 

M

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

i ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
n ’ Geriausias Alus Brooklyne 11

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

459 Grand Street, 
(Skersai nuo Republic Teatro)

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



CHICAGOS ŽINIOS
4,000 Demonstravo prieš 

Tafto-Hartley Bilių

Nežiūrint pastovaus lietaus 
ir bendrai blogo oro, virš 4,- 
000 unijistų ir jų draugų su
sirinko prie miesto tarybos ant 
Clark ir Randolph pareikšti 
savo protestą prieš Ta ft-Hart
ley bilių ir reikalauti prezi
dentinio vetavimo.

Nors mitingą rengė CIO 
miesto taryba ir daugumą m i-! 
nios sudarė CIO unijistai. ne
mažai AFL narių ir neorgani
zuotų miesto centre dirbančių 
žmonių prisidėjo prie mitin
go.

Lietuviai buvo plačiai atsto
vauti savo unijose — siuvėjų, | 
elektros darbininkų, pakuoto- j 
jų ir 1.1.

Solidarumo telegramos bu
vo perskaitytos nuo (’10 ore 
zidento Murray, Wallace’o ir 
senatoriaus Pepper’io. Vyskū- į 
pas Sheil, kuris dėl blogo oro j 
negalėjo laiku atskristi iš Cle- 
velando, kur jis dabar yra nu-j 
važiavęs, atsiuntė savo sekrc j 
torių kunigą P. D. Meegan, i 
kuris savo kalboje smerkė ver
govės bilių.

šimtai parašų ir plakatų 
nuo įvairių unijų margavo virš 
demonstrantų galvų ir vyriau- j 
sias šūkis buvo: “Vetuoti Taf-.l
to bilių!“ “Tafto-Hartley bi- 
lius yra kelias į fašizmą,“ sa
kė parašas ant tribūnos.

Chicagos CIO tarybos pir
mininkas M. Manu, elektristų, 
pakuotoji!, metalistų, siuvėjų, 
kailiasiuvių ir įvairių kitų uni
jų atstovai savo kalbose nuro
dė, kad organizuota darbinin
kija nesileis pavergiama ir nu
stumiama į 50 metų atgal pa
dėtį.

Kalbėtojai ypatingai pabrė-

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue

Brooklyn 11, N. V.

Tel. EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

-

RONKONl
8631

CHARLES .1. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

Pararnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčiom, Duodamos 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

BROOKLYN, N. Y.660 GRAND ST.

g pusi.-—-Laisvė (Liberty, Lith. Daily), Trečiad., Birž. 25, 1947

žė, kad jie laukia iš senato
riaus Lucas’o prezidentinio ve
to parėmimo — jeigu Trūma- 
nas vetuos. Lucas, kuris buvo 
išrinktas unijų pagalba, dabar 
remia Tafto bilių, bet dar ga
li pakeisti nusistatymą.

Liaudies Teatras Imasi Darbo
Lietuvių Liaudies Teatro 

valdyba A turėjo susirinkimą, 
kuriame, štai kas nutarta:

Tuojau pagaminti mokesčių 
knygutes.

Pravesti naujų narių vajų.
Imtis mokintis veikalą 

“Klampynė“ ir suvaidinti ru
deniop.
' Veikalo vaidinimo klausimu 
tačiau bus šaukiamas visų na
riu susirinkimas. Jei susirin
kimas užgirs, bus pavesta Pla
navimo Komisijai surinkti vai- 
dylas, paskirti režisierių ir 
ruoštis prie vaidinimo,

Reguliaris visų narių susi
rinkimas nutarta šaukti ket
virtadieni, birželio 26, Lietu
vių Auditorijos salėje. Tame 
susirinkime bus nustatyta re- 
guliarė susirinkimų diena.

Planavimo komisija turės 
paruošti susirinkimui ką nors 
naudingo lavinimuisi. Sekan
čiame susirinkime bus skaity
tas veikalas “Klampynė,“ ku
rį išleido LKM centras.

Valdyba taipgi nusitarė ap
lankyti chorų susirinkimus iš
dėstymui, kaip Liaudies Teat
ras veiks, kad jis nebus cho
rams kompeticija, bet koope
ruos su jais ir gali dažnai cho
rams pagelbėti, taipgi norės 
chorų pagalbos savam veiki
mui.

Vieta pažymėti, kad Liau
dies Teatro valdyboj yra ke
turi jauni, tik vienas senesnių.

F otografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir kra javtis /į 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom. ,

Kampas Broadway ir Stone Avė., 
prie Chauncey St., Broadway Line

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn, 

Tel. GLenmore 5-6191

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 Mi. Vernon Si.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

Rastas Užsmaugtas 3 Metų 
Berniukas

Naktį, Mrs. Betty Barrows 
sušuko skaudžiu balsu, šauk
dama- savo motiną į pagalbą. 
Pastaroji atėjusi į, jos miega
mą kambarį, rado dukterį gu
linčią ir verkiančią. Paskiau 
surado, kad jos sūnus Gerald 
Drazin užsmaugtas. Betty sa
ko, kad buvęs koks ten vyras 
ir norėjęs net ją pasmaugti. 
Jos motina ir patėvis Roy 
Black -visur išieškojo bandito, 
bet niekur nerado. Pašaukė 
policiją ir gydytoją. Nežiū
rint, kokios pastangos buvo 
dėtos atgaivinti vaikutį dirbti
nu kvėpavimu, bet nepavyko 
atgaivinti1.

Mrs. Barrows turi persky
ras nuo pirmo vyro, —■ vaiku
čio tėvo. O su antru vyru, pa
gyvenusi 3 savaites, persisky
rė. Policija tyrinėja, kas ga
lėjo užsmaugti vaikutį.

Beje, abu Barrows sutiko 
imti “lie detector tests.”

Policijos rekordai rodo, kad 
Mrs. B. Barrows norėjusi nu
sižudyti, kaip Gerald tik gi
męs. Ji buvo persipjovusi ran
kos riešą.

Nelaimė atsitiko *6602 IIo- 
nore St.

Rašant šią žinią dar nebu
vo žinoma, kas padarė tą kri- 
minalystę.

Miesto Centre Įvyko Smarkus 
Susirėmimas Tarp Policijos ir 

Plėšikų
Policija pastebėjo smarkiai 

važiuojantį automobilių ir ėmė 
vytis. Pastarasis dar pagreiti
no važiavimą iki 80 mylių/. 
Įvyko susišaudymas. Sužeista 
net 5 žmonės. Policija šaukėsi 
pagalbos, net 30 policijos au
tomobilių pasileido į darbą. 
Vėliau surastas automibilius, 
bet jame važiavę plėšikai pa
būgo.

Pasirodo, kad automobilius 
buvo pavogtas. Jame rasta 
ginklų ir šovinių .

Policija buvo sulaikiusi du 
vyru, kurie stovėjo arti rasto 
automobiliaus, bet nuėmus 
pirštų antspaudas, surasta, 
kad jie nekalti. Rep.

Athenai. —Graikų parti
zanai nukirto karinį mo- 
narchistų lėktuvą ties Ko- 
zan, Makedonijoj.

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, Ji. Y.

Tel. ST. 2-8342

F. W. Shalins
(Shalihskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y. 

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel Virginia7-4499

MEDICAL SCHOOL ^ACQUIRES NEW SITE

Su Valdomųjų 
Sutikimu

Aerial view of site in Brooklyn for proposed Long Island College of 
Medicine—Brooklyn medical center. Area outlined in white (center), 
has.been acquired by the medical school for its new campus which will 
contain four buildings. In the background are the Kings County Hos
pital and the Kingston Avenue Hospital for Contagious Diseases. Shown 
at right is*the Brooklyn Slate Hospital. These three institutions contain 
more than 6,000 beds, and with the addition of the college’s new teach
ing and research facilities, will form one of the country’s largest medical 
centers designed to forward health standards in all of Brooklyn and 

Long Island.

Amerikiečiai visuose pasau
lio kampeliuose liepos ketvir
tą dieną prisimins, kad prieš 
171 m. State House varpas 
Philadelphijoj paskelbė pa
sauliui gimimą naujos tautos 
ir naujos vilties žmonijai.

Nuo tos pirmos Amerikos 
Nepriklausomybės Dienos 
daug nepriklausomybės dekla
racijų buvo paskelbta įvairio
se šalyse. Bet įvykiai ir žmo
nės Naujame Pasaulyje davė 
Amerikos nepriklausomybei 
tokių charakteristiškų ypaty
bių, kokiu visiškai nerandame 
panašiuose judėjimuose kitur.

Amerikiečiai išsilaisvino ne 
kada dominuojanti jėga su
silpnėjo, bet darė pirmus žy
gius, kada Anglija buvo stip
riausia jėga pasaulyje. Jie ga
lėjo taip daryti todėl, kad 
Septynių Metų Karas (1756- 
1763), kuriamo Anglija lai
mėjo Kanadą iš Franci jos, 
Floridą iš Ispanijos, ir konso
lę šiaurės Amerikos iki Mis
sissippi Upės, davė amerikie
čiams - kariams*, kurie prisi
dėjo prie šio Anglijos laimė
jimo, puikių patyrimų. Kada 
Thomas Paine rašė, kad kuo 
ilgiau Amerikos nepriklauso
mybė bus atidėta, tuo sunkiau 
bus įvykdinti, jis turėjo ome
nyje šių patriotų puikų mili- 
tarinj išsilavinimą.

Dauguma 18-to šimtmečio 
amerikiečių buvo angliškos 
kilmės, jų tautybė nesiskyrė 
nuo tų, kuriu konirclę jie no
rėjo sunaikinti. Jų kultūriniai 
ir ekonominiai ryšiai su tėvy
ne buvo labai stiprūs. Yra 
faktas, kad Amerikos Revoliu
cija prasidėjo kaipo karas 
“dėl anglų teisių.“ Pilnas atsi
skyrimas, kuris įvyko vieną 
metą po kovų pradžios, nebu
vo pasekme “tautinio“ jaus
mo, bet pasipiktinimas dėl 
kraujo liejimo ir nenuolan
kaus Anglijos karaliaus nusi- 
statymd ir amerikiečiai pilnai 
tikėjo į savo ypatingą likimą. 
Aktualiai, 1776 m. čia nebuvo 
viena tauta — tik 13 atskirų 
valstijų liuosoj federacijoj.

čia neįvyko visokių greitų 
sukilimų, rimti žygiai buvo 
pradėti prašalinti neteisingu
mus i'ū skriaudas. Patyrę vy
rai, kurie anksti matė, kad 
karas neišvengiamas, ilgai 
planavo ir buvo pasiryžę au
koti viską Įsteigti naują val
džią.

Amerikoje patriotai nesi
stengė išlaisvinti savo žmones 
arba paskelbti nepriklausomy
bės deklaraciją, tikėdami įgy
ti paramos, kuri įvykdintų jų 
žodžius, — nepriklausomybės 
klausimas buvo pavestas Ant
ram Kontinentiniam Kongre
sui — the Revolutionary Con
gress — ir karštai diskusuoja- 
mas-atstovų 13 valstijų, kurie 
atvyko į Philadelphią viso
kiais būdais, — ant arklių, 
vagonais ir 1.1. Kada šio Kon
greso 56 nariai padarė savo 
svarbų sprendimą, jie paskel

bė jį žmonėms, kurie jau ka
riavo.

Kiekviena eilutė dokumen
to, skaityto liepos 4 d., 1776 
m., nuo State House laiptų 
Philadelphijoj, parodo ligą, 
rimtą apsvarstymą. Jis pripa
žino “pagarbą žmonijos, opi
nijai.” Citavo nuo 25 ligi 30 
atsitikimų, kurie “vedė prie 
atsiskyrimo.” Dokumentas nu
sako, kad tos priežastys, sa- 
vaimi ve,d ė prie to rimto žy
gio, bet įrodė, kad Anglijos 
karalius “turėjo planą valdy
ti (amerikiečius) absoliutišku 
despotizmu.“ Dokumentas pa
reiškė demokratijos principus 
ir filozofijas. "We hold these 
truths to be self-evident, that 
all mep are created equal“... 
sako Nepriklausomybės De
klaracija. Ir prie to principo 
ši šalis prisilaikė per 171 m. 
Naminis karas įvyko todėl, 
kad amerikiečiai realizavo, 
kad jie negalėjo gyventi “pu
siau vergais, pusiau laisvais.“ 
Ir Konstitucijonališkas prie
das, duodant lygias teises mo
terims, buvo panašus žygis.

Valstijų anti-diskriminacijos 
Įstatymai, vietinės pastangos 
sunaikinti tikybinę ir rasinę 
neapykantą, ir net paskutinie
ji Įvykiai South Carolina vals
tijoj nubausti linčiavimo būre
lį, turi savo pradžią tame 
principe, kuris buvo pareikš
tas beveik prieš du šimtmečiu, 
kaipo pagrindas mūsų tauti
nes struktūros.

Nepriklausomybės Deklara
cija aiškiai pabrėžia lygybės 
principą. Kiekvienas turi tei
sę “to life, liberty and the 
pursuit of happiness.” Ir Įgy
vendinti tą principą, 18-to 
šimtmečio amerikiečiai nepri
ėmė tękios valdžios formos, 
rūšies, kuri egzistavo Europo
je. Jie nutarė ieškoti naujos 
valdžios formos, kurioje kiek
viena valstija, apskritis, mies
tas ir kaimas- turėtų maksimu
mu sau-valdžios, ir centralė 
valdžia, nors stipri, turėtų 
nešti tik tas tautines atsako
mybes, kurių valstijos ir apy
linkės negali Panešti.

Nors tūli žmonės, kurie for
muoja naujas valdžias 20-ta- 
me šimtmetyje, pav., Europo
je šiandien — nesutinka su 
pažiūromis įsteigėjų Amerikos 
valdžios, bet realizavimas 
principų, paskelbtų Nepri
klausomybės Deklaracijoje ir 
vėliau įkūnytų į Konstituciją, 
pasilieka žmonijos viltis, ypač*1 
tu. kurie visa širdžia tiki, kafl 
valdžia gali veikti “tik su su
tikimu valdomųjų.“ r

FLIS—Common Council.

REIKALAVIMAI
REIKALAVIMAI

Reikalingas darbininkas dirbti ant 
vištų ūkės, New Jersey valstijoj. 
Gera alga. Valgis ir kambarys ant 
vietos. Gali būti, kad ir senyvas 
žmogus, bet turi būt pavienis. Pra
šome kreiptis pas Stanley Worth, 
1530 East 18th St., Brooklyn, N.Y. 
Telefonas ESplanade 5-3858.

(146-148)

Detroit, Mich.
( • ________________, ■

Mi'cnigano valstijos pilie
čiai visas kanuoles atsuko 
prieš mūsų legislatūroje perė
jusį Callahan (Gestapo) bilių. 
Čia dedamos visos pastangos, 
kad privertus gub. Kim Sigle- 
ri vetuoti tą bilių, bet žinant 
Siglerio fašistu o j an či as ten
dencijas, visi žino, kad spau
dimas turi būti didelis, kad jį 
privertus bilių vetuoti.

Jeigu minėtas bilius įeis ga
llon, Michigan valstija bus 
pirmutinė iš f visų 48 valstijų, 
kur' fašizmas greitu laiku pil
nai Įsigalės ir darbo liaudis 
neteks savo konstitucinių tei
siu. «•

Minėtas bilius paveda vie
no žmogaus diktatūrai, būtent 
valstijos generaliam prokuro
rui, teisę spręsti, kas yra “iš
tikimas” šiai šaĮiai ir kas ne. 
Tas ištikimumas bus spren
džiamas sulyg tuo, kaip or
ganizacija ar ypata pildys to 
biliaus įsakymus. Visi laik
raščiai, žurnalai ar kitokia li
teratūra bus po griežčiausia 
cenzūra. Kiekvienas leidinys 
turės nešti sekamą užrašą:

“Published in compliance 
with the law of the state of 
Michigan governing the oper
ation of foreign agencies.”

Argi tenka stebėtis tad, 
kad pažangioji Michigano 
liaudis taip smarkiai susirū
pino dėl tokio biliaus priėmi
mo mūsų legislatūroj ? Kaip 
greit Sigleris padės savo pa
rašą po tuo bilium, taip greit, 
ant rytojaus, tas bilius įeina 
galion ir Michigan valstijoj 
tuoj pradės veikti visas tin
klas fašistinių šnipų, kurie se
kios kiekvieną’. pažangesnį 
žmogų, tėmys, su kuo jis kal
ba, ką jis skaito ir kaip jis 
protauja.
Jei bent kada mūsų lietuvių 

organizacijoms teko kalbėti 
apie didesnę veiklą prieš re
akciją, tai jau šiandien vien 
kalbos neužtenka, šiandien 
jau negalima stovėti nuoša
liai ir tėmyti, kų kiti daro, 
bet patiems tenka aktyviškai 
Įsitraukti į tą veikimą. Mes 
lygiai naudojamės iki šiol iš
kovotomis teisėmis, esame ap
saugoti ekonominiuose reika
luose darbo unijų, skaitome 
tokią literatūrą, kokia mums 
patinka. Bet jei mes neprisi- 
dėsime prie šios kovos, mes 
tą viską galime prarasti.

Dideliais pelnais apsvaigę 
monopolistai rengia mums 
kilpas, kad krizini atėjus 
jiems netektų nukentėti; kad 
jie ir tada galėtų sau didelius 
pelnus krauti. Kad jiems bū
tų laisvos rankos pasirinkti iš 
bedarbių eilių, pačius tvirčiau
sius, sveikiausius darbininkus 
ir juos išnaudojus išmesti ir 
kitais pamainyti. Jie nenori, 
kad samdant darbininką rei
kėtų skaitytis su unija, skai
tytis su bent kokiomis “senio
rity” teisėmis, iškovotomis 
unijų.

Pakanka tų kelių nurody
mų, kad įtikinus bent kiek 
darbo žmonių reikalus su
prantančius, jog šiandien ten
ka visiems stoti į darbą ir ko
voti prieš tą fašistinį bilių ir, 
žinoma, visus fašistų pasimo- 
jimus atimti paskutines de
mokratines žmonių teises. 
Pirmas punktas ant kiekvie
nos organizacijos dienotvar- 
kio turi būti kova prieš Calla-- 
han bilių, prieš Taft-Hartley 
vergijos bilių. Civilių Teisių 
Kongresas (Civil Rights Con
gress) savo konferehcijoj su
darė tinkamą planą. Reikia 
ir mums, lietuviams, jį pra
vesti savo organizacijose. Tam 
darbui reikia sudaryti specia
li veiklos komitetą, kuris rū
pintųsi, ,kad visos Detroito or
ganizacijos būtų aplankytos ir 
supažindintos su tuom pavo
jum, kuris prieš mus stovi. 
Kada tas bilius įeis galion, ta
da jau bus kilr kas sunkiau 
prieš jį kovoti, bus sunkiau jį 
nugalėti. Kaipo ateiviams, tas 
bilius dideliai pavojingas. Tad 
neatidėliojant imkimės už 
.darbo. Detroitietė.

Rortia?^- Suimtas buvęs 
fašistų milicijos vadas.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Reikalingos Operatorės
Prie Singrer Sewing Malinu ant Kayon 
Suknelių; Sekainų Darbas. Muzika laike 
jūaų darbo. Poilsio periodas ir gera alga.
J. H. Manufacturing Co., Inc.

iHARBORSIDE TERMINAL
34 EXCHANGE PLACE

Unit No. I, ■f-tos Lubos, Jersey City, N. J.
(14®)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

AUTO MECHANIKAI
Patyrę Prie LINCOLN ir MERQURY 

Aukitos Algos
Puikiausios Darbo Sąlygos

CLARENDON MOTORS
229 Empire Blvd., Brooklyn.

(148)

Waterbury, Conn.
Iš ’’LLD 28 Kp. Veikimo
Pereitas kuopos susirinki

mas buvo skaitlingas. Gal to
dėl, kad buvo garsinta, kad 
tame susirinkime M. Svinkū- 
nienė demonstruos, kaip ga
lima maisto ir gėrimo paga
minti iš daržovių. Buvo per- 
statytyti septyni nauji nariai 
į kuopą, kurie vienbalsiai bu
vo priimti. •

Kada baigėsi kuopos reika
lai, tai d. M. Svinkūnienė pa
rodė, kaip galima skanaus ir 
sveiko maisto pasigaminti iš 
daržovių. Ji į tai įdėjo daug 
energijos. Vjsi atydžiai klau- 
sėsti aiškinimų ir tėmijo.*

Atrodo, kad nuolatos reikė
tų ką nors susirinkimuose tu
rėti, nes ta< daugiau suinte
resuoja narius ir simpatikus. 
Reikia stengtis turėti paskai
tas arba kitokių pamargini- 
mų. ‘ Stasys.

Komisija suruošimui dien
raščio Laisvės naudai pikniko, 
kuris Įvyks 3 d. rugpjūčio, 
jau veikia. Jau duota paga
minti reikalingi apgarsinimai 
ir įžangos tikietai.

Taipgi kviečiame Lietuvių 
Literatūros Draugijos ir Lie
tuvių Darbininkų Susivieniji
mo Connecticut valstijos ap
skričių visas kuopas energin
gai rengtis prie šio pikniko, 
pasisamdyti busus ir dalyvau
ti. Viena, kad reikia demo
kratijos gynėją paremti; an
tra, mes seniai didelių pikni
kų neturėjome iš priežasties 
karo, o didelės sueigos reika
lingos ir tam, kad vienmin
čiai žmonės galėtų susieiti, 
pasikalbėti, pasidalinti gyve
nimo patyrimais kovai už ge
resnį būvį. Piknike bus ir 
kalbėtojas iš dienraščio Lais
vės redakcijos, kuris aiškins 
svarbius pasaulio įvykius ir 
Amerikos žmonių pareigas.

Kaip tik bus gatavi plaka
tai ir tikietai, tai bus jie iš
siuntinėti kolonijoms. Gavę, 
platinkite, gerai garsinkite 
pikniką ir prie jo ruoškitės.

Komisijos Narys.

Tennent, N. J. — Karo 
sekretorius Pattersonas sa
vo kalboje reikalavo stip
rios armijos.

PRANEŠIMAI
BAYONNE, N. J.

Kurie norite važiuoti j dienraščio 
Laisvės pikniką, liepos 4-tą d., 
Maspeth, N. Y., tai tuoj užsiregist
ruokite pas Mike Panelį, užeikite į 
jo įstaigą, kampas 26th St. ir Ave
nue E. Nuvažiavimas ir įėjimas į 
parką bus aprūpinta už $1.60. Tad 
ilgai nelaukite, tuoj užsiregistruoki
te pas Mike Panelį. (146-147)

SHENANDOAH, PA.
Prašau įsitėmyti, kad SLA 199 

kp. iš Shaft, Pa. (pirmeiviškos kuo
pos) piknikas įvyks 29 d. birželio- 
June, bus Brandville’s giraitėje, ten 
kur visi piknikai būna. Bus skanių 
valgių ir gėrimų. Pirmos klasės mu- 
zidentai gros šokiams. Visus kviečia
me atsilankyti. — SLA 199 kp. Val
dyba. (145-7)

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

VALANDOS:
9 A. M. — 12 N.; 1-8 P. M. 

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadieni.

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

Tel. SOuth 8-5569



NewYorko^<žaĖŽzfeZliiioi
New Yorko Laivų Statybos Nori Atimti Teisę Susirinkti 
DarbininkaiRuošiasiStreikui Viešose Vietose

New Yorko prieplaukos lai
vų statyto.) ai-taisy toj ai ruošia
si savo streikui su pilnu supra
timu esamosios padėties ir su 
demonstratyvišku entuziazmu, 
kaip parodė jų atstovų susi
rinkimas, Įvykęs praėjusį pir
madienį. /Xpie 6,000 unijistų 
užpildė kiekvieną stovimą 
kampelį Manhattan Center ir 
šaligatvį prie salės.

Darbininkai vienbalsiai, en
tuziastiškai šaukė už streiką 
laimėjimui po 14 centų algos 
priedo per valandą, šešių ap
mokamų šventadienių, gerovės 
fondo ir kitų koncesijų.

Streiko pradžios tikimasi 
ateinančio pirmadienio vaka

Lietuvių Laisvės Radio 
Klubo Reikale

Nenuilstančiai d a r b uojasi 
radio klubui Mylda žukienė, 
iš Elizabeth, N. J. Neseniai ji 
prisiuntė geroką skaičių pa
vardžių asmenų, kurie finan
siškai parėmė klubo gyvavimą 
ir tų, kurie įsirašp kaipo na
riai.

Dabar, šį sykį, Mylda žu
kienė prisiuntė dar daugiau ir 
sykiu čekį sumoje $55.

Po $5: Liet. Darb. Progre
syvių Klubas, Elizabeth, N. 
J.; Juozas žalionis, Cranford. 
N. J.

Po $2: T.’ KaškiauČius,
Newark, N. J.; Mr. & Mrs. A. 
Ražanskiai, Union, N. J.; Jo
seph žalionis, Cranford, N. 
J.; Carl Pociūnas, Elizabeth, 
N. J.; M. Burkauskienė, Eli
zabeth, N. J.; Mr. & Mrs. J. 
Staneliai, Westfield, N. J.: 
Kl. Deps, B’klyn, N. Y.; An
thony Amshejus, Bayonne, N. 
J.

Po $1 : F. Klastauskas. 
Great Neck, N. Y.: Chas Ya- 
nush, Hillside, N. J.; II. Ku
dirkienė, Elizabeth, N. J.; 
Carl Belte, B’klyn, N. Y.; 
Frank Stankus, Linden, N. J.; 
Anthony Palson, Short Hills, 
N. J.; P. Taras, Elizabeth, 
N. J.: Chas. Dumčius, Kear
ny, N. J.; Paul Kardokas, 
Linden ,N. J.; George Sidars, 
Elizabeth, N. J.; M. Kazlaus
kienė, Eliz., N. J.; W. Bajo
ras, Kearny, N. J.: A. Kush-

SVEČIAI
Birželio 21-mą laisviečius 

atlankė draugas J. Deltuva, iš 
Hanover Sta.. Md., gerai ži
nomas kaipo baltimorietis, ka
dangi priklauso ir darbuojasi 
su Baltimorės organizacijo
mis, nors gy.vena atstu nuo 
miesto. Svečias penkine ap
dovanojo dienraštį.

Mr. ir Mrs. Antanas Yakštys ; 
ir sūnus’Antanas, detroitiečiai, 
svečiuojasi pas savo brolį ir I 
brolienę Motiejų ir Marcelę • 
Yakščius ir jų šeimą ',gyvenan- i 
čius 86-08 76th St., Woodha-1 
vene. Ir pasimato su kitais gi
minėmis ir draugais. Draugai 
Yakščiai yra dienraščio Vii- į 
nies skaitytojai ir geri lietu
vių organizacijų pafrijotai.

MIRĖ
Agota Spilgis, 79 m. am

žiaus, gyveno 239 No. 5th St., j 
Brooklyn, N. Y., mirė birželio 
23 d., Greenpoint ligoninėje, i 
Kūnas pašarvotas grab. S. • 
Aromiskio koplyčioje. 423į 
Metropolitan Avė. Laidotuvės j 
įvyks birželio 26 d., iš Apreiš
kimo bažnyčios į Šv. Jono ka
pines. Velionė paliko nuliūdi
me dukterį Mary Klonis, sūnų 
Lawrence ir 4 anūkus. Laido
tuvių pareigomis rūpinasi gra- 
borius S. Aromiškiš.

Van Heflin ir Joan Crawford filmoje “Possessed,” ro
domoje Hollywood Teatre, Broadway ir 51st St., New 
Yorke.

rą, jeigu kompanijos iki to 
laiko nepasistengs susitarti su 
darbininkais. Išeitų į streiką 
25 tūkstančiai New Yorko 
darbininkų ir 75,000 kitur vi
su Atlantiko ir jo įlankos pa
jūriu, kaip skelbia John 
Green, prezidentas CIO In
ternational Union of Marine 
and Shipbuilding Workers 

| (IUMSW).
Su laivų statėjais-taisyto- 

' jais artimai surišti ir laivams 
į dalis gaminantieji plieno dar- 
■ bininkai. Taigi, daugelis jų, 
j tarpe tų, Bethlehem Steel ir- 
. gi sustos dirbę, kadangi jų 
samdytojai nepasirašo sutar
čių.

lis, Kearny, N. J.; A. Pociū
nienė, Eliz., N. J.; Z. Stasulis, 

'Eliz., N. J.: W. Sheralis, Cran
ford, N. J.; Frank šiaulys, 
Eliz., N. J.; K. čiurlis, Eliz., 
N. J.: B. Skubliskas, Rich. 
Hill, N. Y.; Walter Dreskis, 
Kearny, N. J.; Ch. Songaila,
B’klyn, N. Y.; C. Kukenis,
Linden, N. J.; M. Daugintas,
Linden, N. J.: J. Grayson,

■ Summit, N. J.; P. Casper, 
Newark, N. J.; B. Makutėnie- 
nė, Cranford, N. L: A. Janu-

■ šonis, Newark, N. J.; J. ži- 
i linskas, Newark, N. J.

Po 50c: Tessie Stočkus, 
| Newark, N. J.: J. Baranaus
kas .Plainfield, N. J.

Širdingai dėkojame Myldai 
Žakienei už jos gražų pasi
darbavimą šiame darbe.

Kviečiame ir kitus gerus 
prietelius įsirašyti į Laisvės 
Radio Klubą, čekius arba mo- 

i ney-orderius išrašykite: Lith
uanian Liberty Radio Club, ir 
pasiųskite sekamu antrašu: 
427 Lorimer St., Brooklyne. 
Prašome nerašyti čekius as
menų pavardėmis.

Pasiskelbimais ir kitais pra
nešimais per radio, prašome 
kreiptis į Klubo sekretorę, 
Lillian K. Belte. Vėliausia, 

[ kada galima priduoti minėtus 
skelbimus, tai yra trečiadie
niais. Mirties pranešimus ga
lima priimti penktadieniais.

Klausykitės mūsų radio pro
gramos nedėldieniais nuo 
10:30 iki 11 vai. rytais. Stotis 

i WBYN, 1430 klc.
L. L. R. Kl.

Mrs. Harriet MacIntyre, 40 
m., nušokusi mirtin nuo 8 
aukštų apartmento, 253 W. 

|16th Št., New Yorke, kur ji
nai gyveno. Ji būk palikusi 
kokį raštelį, bet policija jo 
neskelbia.

Ant karštų pėdų po priėmi
mo šalies senate darbinin
kams vergijos biliaus, miesto 
reakcininkai jau turėjo paruo
šę per republ ikoną Queens 
kaunsilmaną L. Gary Clem
ente įteikti miesto tarybai pa
našiai aršų bilių.

Clemente bilius uždraustų 
bile unijai ar kitai progresy- 
viškai organizacijai vartoti 
miesto auditorijas, parkus, o 
gal ir net gatves susirinki
mams.

Bilius, matomai, pirmoje 
vietoje taikomas prieš komu
nistus, kurie daugiausia ap- 
švietos paskleidžia per mitin
gus gatvėse rinkimų metu ir 
visada. Tiesa, einant jos pa
čios konstitucija ir Aukščiau
siojo Teismo sutikimu, kom. 

į partija nepaeina po tuo biliu- 
[ mi. Tačiau Clemente, taipgi 
federaliai ir vietiniai ragan- 
gaudžiai ginčija, būk paeiną.

Numatoma, kad prieš tokį 
bilių bus griežtai kovojama, 
nes tai būtų smūgiu ir kitoms 
organizacijoms, kaip kad var
totojų ir rendauninkų tary-

Namas Vos Neužgriuvo 
Keliolikos Žmonių v

Dėka tam, kad praeivis 
James Day pastebėjo pa
smerktą pastatą plyštant ir 
įbėgęs iššaukė visus bėgti, lau
kan, mažiausia 12-ka žmonių 
išliko gyvi. Už kelių minučių 
po išbėgimo žmonių ir pribu
vus policijai, namas subyrėjo 
į šipulius.

Namas, 636 Second Ave., 
New Yorke, buvęs valdinio 
butų departmento pasmerktas 
nuo 18-tos Šio mėnesio, bet gy
ventojams dar nebuvę praneš
ta. Savininkė sakėsi praneši
mus išsiuntusi 23-čią, kurios 

: prievakarį namas įgriuvo. 
Į Apie 40 gyventojų liko bena- 
! miais. i

Policija įsakė išsikraustyti 
ir gyventojams gretimųjų ‘pa
našių pavojingų kitų namų, 
630, 632 ir 638 Second Ave. 
Taigi, benamių gal bus apie 
pora , šimtų.

P. S.: Gal mes galėtume 
panaudoti mūsų miesto parkų 
komisionieriaus Moses talen
tą atstatymui newyorkieciams 
namų, šiandien pasklido ži
nios, kad jis siunčiamas padė
ti atstatyti Vokietiją.

T-as.

B r o o k 1 yno kaunsilmanas 
Sharkey įteikė miesto tarybai 
rezoliuciją, kuri, jeigu praeis 
miesto taryboje, prašys vals
tijos leisti miestui loterijas li
goninių fondui.

boms. Pavyzdžiui, išmotus 
rendauninką iš namų, čia pat 
susispietę masiniai mitingai ne 
kartą rendauninką sukrausto 
atgal arba net nedaleidžia iš
mesti.

Darbo Partija pastaruoju 
laiku taipgi dažnai pavartoja 
gatves. New Yorko unijos ša
pų distriktuose sušaukia de- 
sėtkus tūkstančių žmonių į 
mitingus gatvėse visokiais rei
kalais. Sušaukia trumpu laiku, 
pietų pertraukomis arba tuo
jau po darbo. To negalėtų 
padaryti turint parendavoti 
sales ir darbininkams važinė
ti kur toli nuo darbavietės.

Tas pats Clemente kiek 
’pirmiau buvo įteikęs rezoliu
ciją, reikalaujančią išmesti iš 
darbo bile kurį miesto virši
ninką ar samdinį, kuris nesu
tiktų su “mūsų” ekonomine 
sistema. Kitais žodžiais, mies
to darbininkai ir tarnautojai 
turėtų tylėti, nežiūrint, kokias 
blogybes jie matytų mieste 
vykdomas pačių darbininkų ir 
miesto gyventojų nenaudai.

Rendauninkai Gina 
Savo Teises

New Yorko Miesto Tarybos 
bute praėjusį ketvirtadienį 
įvyko viešas posėdis svarsty
mui rendų ir namų problemų. 
Į posėdį suvyko namų savi
ninkų ir rendauninkų, taipgi 
kitų organizacijų atstovai.

Savininkų atstovai tikrino, 
kad kovoti prieš rendų kėlimą 
nesą reikalo, nes namų esą 
pakankamai. Girdi, “New 
Yorke nei vienas nebuvo iš
mestas iš namų.”

Gal kai kas galėtų tam ir 
patikėti. Bet į posėdį atvyko 
ir Vojo^ kalbėti keli iš tų “ne
buvusių,” kurių rakandai dar 
tebestovėjo ant šaligatvių prie 
buvusių jų namų. Atvyko gru
pė jau gavusių išmetimo iš 
namų įsakymus. Ir pribuvo 
apie pora šimtų rendaunin
kų organizacijų atstovų, pa
siruošusių kovoti už miestavą 
įstatymą, kuris uždraustų iš
mesti iš namų.

Tarpe atvykusių “gyvųjų 
faktų,” parodančių, kokiame 
pavojuje atsiduria visi ren
dauninkai leidus “savanoriai” 
rendas kelti, radosi ir Mrs. 
Mary Weisman, 53 metų, de
šimties vaikų motina. Ji su 
šeima buvo buvusi išmesta iš 
namų Boro Park sekcijoje, 
Brooklyne, praėjusį antradie
nį, bet jau buvo sukraustyta 
atgal, dėka masiniam kaimynų 
išstojimui prieš metimą iš na
mų, kaimynams patiems atplė
šus užraktą ir ją atgal su
krausčius.

Posėdis buvo šauktas ap
svarstyti pritaikomybę Shar
key biliaus apsaugai miesto 
gyventojų nuo išmetimo iš na
mų (Jabar, kada federalis lei
dimas kelti rendas plačiai ati
daro tam duris.

Mrs. Anna Schutte, 2020 
Broadway, New York, virš 60 
m. amžiaus, rasta pakelyje 
prie Riverside Drive ir 77th 
St., mirusi. Jos mirties prie
žastis tebeaiškinama.

PARDAVIMAI
Parsiduoda 2 šeimynų mūrinis 

namas, 8 kambarių, po 4 kamba
rius apartmentai, su visais moder
niniais įrengimais. vienam karui 
garadžius. Vienas apartmentas nau
jai išfoimišiuotas, gali pirktj su for- 
ničiais, jei pirkėjas to reikalaus. 
Prieinama kaina. Kreipkitės: 101-50 
114th St., Richmond Hill, N. Y.

(144-6)

Richmond Hill, N. Y. — 8 kamba
rių, atskirai statytas namas. Tuščias 
floras. Su maudynėm. $6,400.

Dviem šeimynom mūrinis namas, 
atskirai statytas su 12 kambarių, 
šiluma, tuščias floras, garadžiai, 
50x100, $12,950. B. A. Zinis, 499 
Grand St., Brooklyn, N. Y. Tel. Re
public 9-1506.

If y wy • • « p v« •Helen Vaitaibs Gražiai
Siekiasi Moksle

Helen Vaitaitis
Birželio (June) 12 d., 194 7, 

baigė vidurinę mokyklą — 
Brockton High School — He-
Iena Vaitaitytė, duktė Jono ir 
Helenos Vaitaičių. Ta proga 
Mrs. Mary Bonkevičienė, He
lenos močiutė ir Mrs. Adelai
de Marrone-Sveser, teta, nu
važiavo į Brocktoną pasima
tyti su Helenėle ir jos tėvu 
Jonu. ♦

Helena Vaitaitienė, brook- 
lyniečių Bonkevičių duktė, 
Helenėlės motina, kadaise 
buvusi Laisvės knygvedė ir 
veikli aidietė, mirė jau seno
kai, dukrelei dar mažai esant.

Jaunutė Helen gražiai au
ga ir mokosi. Šią mokyklą bai
gė su pagyrimu ir dovana, 
kaip rašo Brocktono spauda. 
Buvo veikli mokinių komitete. 
Jai paskirta Edward Parker 
$100 dovana tolimesniam 
mokslui, kurį jinai ketina tęs
ti Bostono Universiteto dailės 
mokslų kolegijoje.

1 Liuoslaikiais jinai daugiau
sia užsiima skaitymu. O mė
giamiausiais jos sportais yra 
plaukiojimas ir tennis.

Linkime Helenai laimės sie- 
kimęsi aukštojo mokslo.

Bėgiu poros metų į miesta- 
vąjį “sąžinės fondą” nežino
mi asmenys sumokėjo $2,000. 
Vienu ar kitu būdu padarę 
miestui kokią skriaudą, sako
ma, atsiunčia į tą fondą įvai
rias sumas atsilyginti ir at
gauti sąžinės ramybę.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tcl.EVergreen 7-6868 
221 South 4th Street

Penktadieniais Uždaryta

BAR & GRILL
Lietuviška Alude

DEGTINĖ, VYNAS 
IR ALUS

Kanados 
Black Horse Ale

JOSEPH ZEIDAT 
411 Grand St., 

Brooklyn 11, N. Y.

Frank Givis
$ r

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.

Auto Nelaime Atėmė 
Dalį Šeimos

Charles Kerner’io vairuoja
mam auto susidūrus su kitu, 
tapo užmuštas jis pats ir »jo j 
4 metų dukrytė Joan. Mrs. j 
Kerner, du jaunuoliai jų sū
nūs ir jų draugas, taipgi Vai
ruotojas kitos mašinos išliko 
visai nesužeiti. Kerneriai gy
vena 1519 59th St., Brookly
ne.

1 Kitą mašiną vairavo jau
nuolis Arnold Lee iš Palm 
Beach, Fla.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Sveikatos Kultūros Draugijos na
riai būtinai turite ateiti j susirin
kimą, kuriame nutarsime kaip prisi
rengti prie rudeninio veikimo. Atsi
veskite ir naujų narių. Susirinkimas 
įvyks 26 d. birželio, 8 v. v. Laisvės 
salėje. - - J. W. Thomson, pirm.
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Peter Kapiskas

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko 

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

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

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

PIETŪS 60c.
Iš 5-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 LIPTON
Jeweler

, 701 Grand St., arti Graham Ave., Brooklyn.
• i : ____ _ ____ ______ _____________

* _ ____

6 pusi.-4—Laisve «(Liberty, Lith. Daily), Trečiad., Birž. 25, 1947

Nacionalės Advokatų Gildi
jos New Yorko skyrius prašė 
prez. Truman o atmesti rendų 
iškontroliavimo bilių, kaipo 
žalingą visuomenei. Reikalavo 
palaikyti kontrolę ir neleisti 
rendas kelti.

1 Newyorkieciai gausime eu- 
ropiško alaus — iš čechoslo- 
vakijos atvežė 600 bačkų ir 
1,100 dėžių bonkose Pilsne- 
rio. Gaus kai kas, ne visi.

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Peter 
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus 
RHEINGOLD

BEER & ALES
I

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

v

VAKARIENĖ 85c
Iš 7-ių patrovų




