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Laimingai Grįžta. 
Teisėjo Galva Dega. 
Buvo Pažadėta, 

Bet Neištesėta. 
Fašizmo Atmatos.

Rašo A. BIMBA

Neseniai kaliforniečiai Ka
rosai, Elzbieta Vilkaitė ir Bal- 
tulionytė aplankė Rytus. Da
bar jie rašo: “Mums patin
ka kelionė namo atgal. Oras 
geras ir jaučiamės smagiai, 
nes Rytuose turėjome gerus 
laikus.“

Gaila, kad kaliforniečiai 
per trumpai tepabuvo Brook
lyne. Kai mes nusiduodame 
Kalifornijon, mes nebėgame 
nė kojų nesušildę. 

* * *
žinote, labai gražu, progai 

esant, laiko ir ištekliaus tu
rint, po Ameriką pavažinėti, 
kraštą pamatyti, daugiau svie
to susitikti, senąsias pažin-

Štai kodėl dienraščio Lais
vės piknikai būna toki skait
lingi ir entuziastingi. čia 
suplaukia žmonės iš plačių 
apylinkių.

šį penktadienį, Liepos Ket
virtą, įvyks net du Laisvės 
piknikai — vienas Brooklyne, 
kitas Maynarde. Ar vienam, 
ar kitam pasimatys visi su vi
sais.

Amerikos Aukščiausias Teis
mas susideda iš devynių 
smarkių advokatų. Galvas jie 
turi dideles, bet ne visuomet 
jas išmintingai panaudoja. Jie 
irgi nelaisvi nuo politinių nuo-' 
taikų. ,

Tai aiškiai parodė teisėjas 
Roberts. Prieš keletą dienų 
jis vienoje komisijoje pareiš
kė, kad mes esą nepakanka
mai ginkluoti, kad pavojus 
esąs didelis, kad tiesiog, gir
di, mūsų namai jau dega, o 
mes dar nė nesirengiame juos 
gesinti!

Ką gi galima apie šitą pa
sakyti? Tiktai tiek, kad ne 
mūsų namai dega, bet pono 
Robertso galva.

Visi dabar įgudę nelaimin
gus amerikiečius gąsdinti. Pa
vojų suranda ir ten, kur jo 
visiškai nėra.

Dabar vyriausybė nori įves
ti visuotiną militarinį lavini
mą. Agitacijai panaudoja vi
sus triksus. Panaudoja net 
Aukščiausio Teismo teisėjus. 
Mat, juo aukštesnis žmogus, 
tuo daugiau baimės jis gali 
įvaryti į neprotaujančių ir 
mažai protaujančių galvas.

Mūsų vyriausybė parduoda 
Chiang Kai-šekui labai dide
lius kiekius amunicijos. Tai 
tiesioginis Amerikos kišima
sis į Chinijos civilinį karą. Jei 
ne Amerikos ginklai, kaip vi
sas svietas seniai žino, Chiang 
Kai-šeko diktatūra nepasilai
kytų nė dienos!

Padėtis rimta ir baisi. Ge
nerolo Marshallo pažadėji
mas, kad mes nesikišime į 
Chinijos vidinius reikalus, 
sprogo, kaip muilo burbulas.

Fašizmui 
nei vil-

gyvuoja 
fašistinė 

su

Yra tokių naiviškų žmonių, 
kurie mano, kad su fašizmu 
jau esame apsidirbę ant visa
dos. Argi fašizmas ne pra
laimėjo karą? Argi Hitleris 
ir Mussolinis ne atsidūrė pas 
savo sutvertojus? 
nebelikę nei progų, 
čių.
’ Bet štai Ispanijoj 
gryniausio kraujo
diktatūra, štai Danijoj 
sektas platus fašistų suokal
bis vokiškus fašistus slaptai 
gabenti Lotynų Amerikon.

Francūzijoje susektas armi
joje suokalbis nuversti respu
bliką ir įvesti fašistinę dikta
tūrą.

T o je pačioje Vokietijoje 
anglų ir amerikiečių zonose 
hitlerininkai jaučiasi tikrais 
ponais. Italijoj fašistinės gau
jos terorizuoja socialistus ir 
komunistus.

Amerikoje valdžios apara-

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00
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BILIUS DEL RENDU PAKĖLIMO JAU TAPO ĮSTATYMU
ARDO FRANCŪZŲ FAŠISTŲ SUOKALBĮ PRIEŠ RESPUBLIKĄA

Kongresmanai Nutarė 
Duot Hawaii Salom 
Valstijos Teises

Washington. — Kongre
so atstovų rūmas pirmadie
nį nutarė 196 balsais prieš 
133 padaryt Hawaii salas 
49-ta valstija. Tarimas per
duotas senatui spręsti. 
Prez. Trumanas pilnai re
mia sumanymą pakelti tas 
astuonias salas į valstijos 
laipsnį. Šio pasiūlymo prie
šininkai kongrese argumen
tavo, kad tai būtų “neprak
tiška”. Jie nenori pripažint 
teisių lygybės “maišy
tiems” Hawaii teritorijos 
gyventojams, tarp kurių y- 
ra daug chinų ir japonų 
kilmės žmonių.

Chinų Komunistai
Muša Tautininkus

Peiping, Chinija. — Chi- 
nų komunistai atėmė iš 
Chiang Kai-sheko tautinin
kų Mancheng miestą ir 
Tsacho ir Sushui 'su gele
žinkelio stotimis, šiaurinėje 
Chinijoje. Dabar jie smar
kiai atakuoja Chiango ka
riuomenę kitame geležin
kelio mieste Paotinge. Tau
tininkai sakosi artėją prie 
Szepingkai, Mandžurijoje. 
(O pirm keleto dienų jie 
garsinosi, būk jau užėmę 
Szepingkai.)

Ginčai dėl Tarptautinės 
Jungt. Tautų Kariuomenės

Lake Success, N. Y. — 
Amerikos atstovas siūlė su
daryti tarptautinę Jungtim 
Tautų “policiją” iš tokių 
jėgų: 3,800 karinių lėktuvų, 
20 armijos divizijų, 9 karo 
laivų ir 90 submarinų. 
Francūzai ir anglai siūlė 
mažiau. O Sovietų atstovas 
pareiškė, jog dar peranksti 
būtų tas klausimas svars
tyti.)

13 NUOŠIMČIŲ PILIEČIŲ 
REMIA WALLACE’Ą

New York.-Bandomuose 
(šiaudiniuose) balsavimuo
se 13% pasisakė, jog jie 
balsuotų už naujos partijos 
kandidatus, jeigu Henry 
Wallace steigtų tokią 
tiją.

par-

Saudi Arabija Prašo 
$100,000,000 Paskolos

Paryžius. — Saudi Ara
bijos valdžia prašė 100 mi- 
lionų dolerių paskolos iš 
Jungtinių Valstijų; sako, 
kad tuos pinigus vartotų 
geležinkeliui pravesti į a- 
merikinės žibalo kompani-’ 
jos centrą Arabijoj.

New York.— Dikčiai nu
puolė elektrinių prietaisų 
biznis.

tas knibždėte knibžda fašis
tais, bet niekas ją negaudo, 
niekas jų nemeta laukan.

Ginkluotos Fašistų Šaikos 
Ruošėsi Šturmuot Paryžių 
Ateinantį Sekmadienį

Nedaryt Sutarčių Dėl 
Rendų Pakėlimo! 
Šaukia Unijos

Prez. Trumanas Pasmerkė ir’
t

Valdžia Suėmė Žandarų Generolų ir Tūlus Kitus Fašistų 
, Vadus; Jie Planavo Įsteigt Karinę Diktatūrą

Paryžius. — Francijos I munizmą”. Fašistai buvo 
vyriausybė susekė fašistų į suklastavę neva raudonųjų 
sąmokslą maršuoti į Pary- planus, girdi, “per komuni- 
žių ateinantį sekmadienį, 
nuversti respubliką ir į- 
steigti kariniai - fašistinę 
diktatūrą, kaip pranešė 
francūzų vyriausybė birž.
30 d.

Valdiniai sekliai sučiupo 
smulkmenišką fašistų “mė
lynąjį planą”, kaip jie puls 
ir grobs telefonus, radijo ir 
telegrafo stotis, ims val
džios įstaigas, šturmuos ka
lėjimus ir paleis tūkstan
čius fašistinių kalinių, ir

Vyriausiu savo obalsiu 
jie skelbė “kęvą prieš ko-

Suirsianti Paryžiaus 
Konferencija Dėlei 
Marshallo Plano

Paryžius. — Užsieniniai 
Anglijos ir Francijos mi
nistrai lėmė, kad turės iš
irti jų konferencija su So
vietu užsienio reikalu mi
nistru Molotovu kas liečia 
Amerikos valstybės sekre
toriaus Marshallo pasiūly
mą Europos ūkiui apvieny- 
ti ir atgaivinti. Molotovas 
sako, reikia gaivint ūkis- 
pramonė kiekvienoje šalyje 
nepriklausomai ir sužinot, 
kiek Amerika paremtų tą 
reikalą. O francūzai ir an
glai “aklai” užgirią Mar- 
shallo planą.

UNRRA GALUTINAI 
UŽSIDARĖ

Washington. — Pirma
dienio nakti oficialiai užsL 
darė UNRRA, tai yra, 
Jungtinių Tautų Pagalbos 
ir' Atsteigimo Administra
cija. Jos direktorius gene
rolas Lowell W. .Rooks 
skaičiuoja, kad UNRRA 
per ketverius metus davė 
apie 3 bilionų dolerių vertės 
pašalpų septyniolikai tautų. 
Amerika .daugiausiai prie 
to prisidėjo.

DARBININKAI IŠARDĖ 
DE GASPERIO PRAKALBAS

stinį sukilimą” nuverst es
amąją Francijos valdžią.

Tarp areštuotų fašistinio 
sąmokslo vadų yra ir gene
rolas Henri Guillaudot, vy
riausias žandarmerijos in
spektorius, kurio raštinė 
buvo pačioje karo ministe
rijoje.

Sukilimui buvo telkiami 
kagularai, apsimaskavę fa
šistai, ;
nius kukluksus, 
“makiai” (fašistiniai parti
zanai), karaliaus valdžios 
geidėjai, buvusios Vichy 
valdžios rėmėjai, generolo 
de Gaulle’o sekėiai ir kai 
kurie armijos pulkai šiaur- 
vakarin. Francijos kampe 
ir francūzų užimtame Vo
kietijos ruožte. Suokalbi-, 
ninku šaikos veikė ir pieti
nėje Franci joje.
Sąmokslo Vadai

Areštuota daug 
vaujančių fašistų, 
skaičiuje šie:

Grafas Andre de Vulpian, 
milionierius 1 a į k r a š č 10 
France Vivante leidėjas, 
Karo Veteranų Sąjungos 
pirmininkas, pas kurį, sa
koma, ir Hitleris lankėsi.

Kunigas Pierre Rault, 
kurio bute surasta tuzinas 
kulkosvaidžių. .

Armijos majoras Geo. 
TOustraneau-Lacau, kagu- 
larų (teroristų - fašistų) 
vadas. Jis seniau buvo fa
šistinio Petain’o Vichy ka
bineto viršininkas.

Marc Jacquot, milionie
rius vynų biznierius.

Jeanne de Waleffe, 
aiškiausios Paryžiaus drau
gijos, vadovė, pas kurią fa
šistiniai suokalbininkai lai
kydavo susirinkimus. Pas 
ją rastas ir Mussolinio pa
veikslas.
• Fašistai taipgi planavo 
paliuosuot nacius karinius 
kriminalistus, kaip savo 
talkininkus sukilime dėl re
spublikos valdžios nugriovi
mo.

Fašistų planai rodo, kačĮ 
jie urmu būtų užtraukę ant 
Paryžiaus dvi kariuomenės 
divizijas iš Bretanijos pro
vincijos ir vieną šarvuotą 
diviziją iš vakarinės Vokie-

Darbo unijos ir pilietinės 
organizacijos New Yorke ir 
kituose miestuose ragina į- 
namius nedaryt sutarčių su 
namų savininkais dėl vadi
namo “laisvo” rendų pakė
limo 15 nuošimčių. Tos or
ganizacijos nurodo, kad 
pirm 1948 m. kovo 1 d. į- 
vyks dar vieną kongreso 
sesija; todėl galima bus pa
spaust kongresmanus ir se
natorius, kad jie panaikin
tų leidimą taip pabranginti 
rendas; dar galima būtų 
paveikt kongresą palaikyti 
žmonišką rendų kontrolę.

Pasirašė Bilių. Keliantį 
Butų Rendas 15 Nuošimčių
Naujasis Įstatymas Duoda Valią Namų Savininkams Versti 
Įnamius Daryti Sutartis dėl Rendų Pabranginimo 15 Nuoš.

panašūs į ameriki-1 
jkluksus, juodieji

Prancūzų Fašistai 
Dar Vis Grūmo ja

varto
tame

po-

Venecija, Italija. —Ląi- 
vakroviai ir kiti darbinin
kai išardė premjero de Ga- 
sperio prakalbų mintigą. 
Jie sukėlė tokią smarkią 
demonstraciją prieš tą ka
talikų vadą, kad jis visai 
negavo kalbėti. Buvo ir 
muštynių tarp jo šalininkų 
ir priešų.

KIEK AUTOMOBILIAI 
UŽMUŠĖ

Chicago. — Nacionalė 
Saugumo Taryba paskelbė, 
jog gegužės mėnesį šiemet 
automobiliai užmušė 2,710 
žmonių Jungtinėse Valsti
jose.

Paryžius, liep. 1.—Vienas 
slaptas francūzų fašistų 
vadas gyrėsi, kad fašistai, 
girdi, turi 25,000 ginkluotų 
vyrų, kurie galėsią užklup
ti ir nuversti respublikos 
valdžią Paryžiuje, nors ji
nai ir areštavo kai kuriuos 
žymius fašistus. Tas jų va
das ketino įkurti “prieš-ko- 
munistinę” valdžią.

(Atrodo, kad Francijos 
socialistų valdžia negana 
ma fašistus nagan.)

les įstatymas sulaikė ren- 
dauninkų mėtymą iš namų 
per 6 mėnesius. Dabarti
niame įstatyme nėra tokios 
apsaugos įnamiams. Todėl 
žymiai • padaugės įnamių 
mėtymai laukan, pagal sa
vininkų norą. Nes daugu
ma valstijų turi vietinius į- 
statymus tik vienam mėne
siui sulaikyti įnamio išme
timą po to, kai savininkas 
liepia išsikraustyti.

Dabartinis įstatymas pa
naikina faktinai visą kont
rolę medžiagoms, reikalin
goms gyvenamiem namam 
statyti. Už tai prezidentas 
ypač karčiai smerkė šį įsta
tymą. <

i-

Dviejų

sakė, šis bi- 
duoda laisvę

Anglai Atmeta Komisijos 
Prašymą Nekart 3 Žydų

Jeruzalė. — Jungtinių 
Tautų komisija Palestinos 
įvykiams tyrinėti prašė-An
gliją nekart trijų nusmerk- 
tų žydų kovūnų. Sykiu ko
misija šaukė slaptuosius 
kovūnus sustabdyt savo žy
gius prieš anglus, kol ko
misija darys tyrinėjimus. 
Anglijos valdžia atmetė ko
misijos prašymą.

PANAIKINTA BYLA 
PRIEŠ 28 FAŠISTUS

Washington. — Jungtim 
Valstijų apeliacijos teismas 
užgyrė žemesnio teismo 
sprendimą, kuris panaikino 
bylą prieš Wm. Kunzę, 
Hansą Diebelį, Wm. D. Pel- 
ley ir 25 kitus fašistų bei 
nacių vadus šioje šalyje. 
Jie buvo patraukti teisman, 
kaip maišto kurstytojai 
prieš Amerikos valdžią ka
ro metu. Valdžia galėtų 
kreiptis į Aukščiausią Tei
smą, kad panaujintų bylą 
prieš juos. Nėra žinios, 
valdžia tatai darys.

ar

Socialdemokratas Perša 
Bloką prieš Komunizmą

Nurnberg, Vokietija. — 
Vokiečių Socialdemokratų 
Partijos -pirmininkas K. 
Schumacheris ragino Ame-' 
riką ir J Angliją sudaryti 
bloką prieš komunizmą.

Pittsburgh, Pa. — Dėl 
anglies . trūkumo mažėja 
plieno darbai.

Washington. — Prezid. 
Trumanas birželio 30 d. pa
sirašė kongreso priimtą 
republikonišką bilių neva 
dėl rendų kontrolės. Pasira
šydamas, jis ir smerkė tą 
bilių, kaip veidmainišką ir 
apgavi n gą.

Bilius pratęsia rendų 
kontrolę iki 1948 m. vasario 
29 d., bet leidžia savinin
kams vėrsti įnamius 15 
nuošimčių daugiau rendos 
mokėti. Pasak šio biliaus, 
savininkai ir įnamiai galį 
“laisvai” susitarti dėl rendų 
pakėlimo 15 nuošimčių, jei
gu ta sutartis bus pasirašy
ta laikotarpiui iki li948 me
tų pabaigos.
“Mažesnis iš 
Blogumų’”

Trumanas 
liaus posmas
tiktai savininkams spirti į- 
hamius mokėti aukštesnes 
rendas. Bet jei prezidentas 
būtų šį bilių atmetęs, tai 
būtu pasinaikinus bet'kokia 
rendų kontrolė liepos 1 d., 
kuomet išsibaigė senasis į- 
statymas dėl valdiško ren
dų tvarkymo.

Jeigu jis nebūtų pasira
šęs tą bilių, tai tuojau “mi- 
lionams amerikiečių būtų 
gręsęs išmetimas iš namų” 
už atsisakymą mokėti, to
kias rendas, kokių savinin
kai reikalaus. Todėl prezi
dentas pasirašė ši bilių, 
kaip “mažesnįjį iš dviejų 
blogumų.”

Savininkai vartos šį įsta
tymą kaip buožę prieš ren- 
dauninkus. Jie sakys, jei 
nepaskubėsite padaryti su
tarties dėl rendų pakėlimo 
15 nuošimčių, tai mes daug 
aukščiau jas pakelsime nuo 
1948 m. kovo 1 d., kada pa
sibaigs rendų kontrolė.

Prezidentas smerkė “sa
vanaudiškus, begėdiškus” 
namų savininkų “lobinin- 
kus” Washingtone, kurie 
paveikė daugumą kongres- 
manų ir senatorių užgirti 
tokią neva rendų kontrolę. 
Jis reikalavo, kad kongre
sas ištirtų tokias savininkų 
machinacijas.

Šis įstatymas juo labiau 
.brangina gyvenimo lėšas, 
sakė Trumanas,’ o kainos 
jau ir taip pakilo 17 nuo
šimčių po to, kai republiko- 
nai suardė kainų kontrolės 
įstatymą.
Įnamiai Palikti Be Apsau
gos nuo Išmetimo

Pirmesnis rendų kontro-

Valdžia Jau Sugrąžinę 
Minkštąsias Kasyklas 
I Kompaniją Rankas

Washington. — Valdžią' 
sugrąžino 2,600 minkštosios 
anglies kasyklų į privačias 
kompanijų rankas. Val
džia, pagal karinį įstatymą, 
laikė tas kasyklas savo ži
nyboje per 13 mėnesių iki 
birž. 30 d. Šio įstatymo ter
minui išsibaigus, dabar nu
imtos Jungt. Valstijų vė
liavos nuo kasyklų. Nors 
angliakasyklos oficialiai 
buvo “valdiška” pramonė, 
bet visą biznį vedė tos pa
čios kompanijos, o valdžia 
neleido unijai kovot dėl są
lygų pagerinimo.

POTVINIAI PADARE
300 MII. ŽALOS

&

4

i

New York.— Įvairių pra
monių kompanijos paskuti
niu laiku išleido pardavi
mui daug naujų savo bonų.

St. Louis, Mo. — Missis
sippi upės vanduo pakilo 39 
pėdas aukščiau Vidutin, jos 
lygio, pasiekdamas aukš- 
čiausią laipsnį per 103 me
tus. Mississippi ir Missouri 
upių potviniai ‘ užliejo dar 
desėtkus tūkstančių akrų f 
laukų. v'*

Skaičiuojama, kad šių y 
dviejų ir šalutinių upių f>o- 
tviniai padarė $300,000,000 
nuostolių.

ŽYDU KOVŪNAI PAŠOVĖ 
AŠTUONIS ANGLUS

t

m
Jeruzalė.—Slaptieji žydai 

kovūnai puolė anglus Tel ■ ? 
Aviv, Haifos ir Jaffos mie
stuose, Palestinoje; nušovū \
vieną anglų oficierių ir su- >
žeidė 7 kareivius. Tyrinę- • 
jančioji Jungtinių Tautų 
komisija pasmerkė žydų ’ 
atakas prieš anglus.

ORAS.—Būsią vėsiau.
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2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily),

Pasitiktas AFL, CIO ir gelžkeliečiu unijistų, Henry 
Wallace kalba tūkstančiams New Jersey darbininkų, 
piety pertraukoje išėjusių iš šapų ir ofisų išgirsti jo kal
bą laike jo ten apsilankymo. Wallace sakė, kad Taft- 
Hartley bilius yra “iš vieno gabalo” su Trumano Dok
trina užrubežiams. Jis ragino vieningai veikti atmeti
mui abiejų.

SUBSCRIPTION RATES
United States, per year ...................................... $7.00
United States, six months... .......  _ $3.75
Brooklyn, N. ¥., per year -............ ........_ $8.00
Brooklyn, N. Y., six months -........................- $4.00
Canada and Brazil, per year  ....................  $8.00
Canada and Brazil, six months___________$4.00
Foreign countries, per year_______________$9.00
Foreign countries, six months ____________ $4.50

Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office 
at Brooklyn, N. Y., under the Act pf March 3, 1879.

Klaidingas Valymas

KAS KĄ RAŠO IR SAKO

visiškas jų mate

tuomet Ta-

SKAITYTOJU BALSAI

Šamo

A. Bal-nas.

HHH11

Garsę (š. m. 
skaitome to-

Stand- 
perėmė 
kompa- 
Motors

(4-tam 
įdomus 
Moks- 

kurį gal 
išaiškinti.

tilpti ir per milijonus metų iš
sivystyti iš niekniekių, be jū
ros, upių, augmenijos, šilumos 
ir tam tikrų sąlygų, tokia 
gausybe įvairios gyvūnijos. Jų 
tarpe, beždžiones, o po jos ir 
žmogus.

Ką apie tai pasakytų mūsų 
gerbiami mokslo ir filozofijos 
daktarai ?

valdžioj įvyko 
išmetant lauk 
ir socialistus.

WILLIAM O’DWYER
New Yorko miesto majoras 

paragino visus priešingus 
TaftJHartley biliui masiniai 
protestuoti prieš jį. Jis buvo 
paskelbęs mieste Veto Dieną 
ir/kalbėjo abiejų didžiųjų uni
jinių sąjungų masiniuose mi
tinguose, įvykusiuose birželio 
4-tą ir 10-tą, Madison Square 
Gardene. Abiejų, AfL ir. CIO 
mitinguose .dalyvavo minios 
svieto. (CIO pąrade ir mitinge 
dąlyvavo 100,000 darbininkų, 
suvykusių tiesiai iš šapų.

laiko, d*rauge 
svetimšalių le- 

į Indokiniją

Po srityje, 
amerikiečių-italų kom- 

ketina • įtaisyti oro 
Amerikiečių įmones 

į kiekvieną ekonomi- 
Italijoj, pradedant 

ir baigiant motorinė-
valtimis ant Tiberio
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KALBANT APIE 
NEPRIKLAUSOMYBES

Kanadiškis Liaudies Bal
sas rašo:

Mes jau žinom, kad Jung
tinės Valstijos atsakortiingos, 
jog Italijos 
perversmas, 
komunistus
Tas, tačiau, toli gražu ne vis
kas. Pasirodo, kad ekonomi- 
niuos reikaluos amerikiečiai 
atlieka dar daugiau ir Itali
ja virsta tiesiog Jungtinių 
Valstijų kolonija.

Šveicarų įtakingas laikraš
tis Basler Nationalzeitung iš
kelia viršun, jog amerikie
čiai perima visą eilę stam
biųjų firmų, kai kurias pa- 

italų-amerikiečių fir- 
Pavyzdžiui,

Oil kompanija 
Italų aliejaus 
AGIP. General 
derybas dėl paėmimo
kontrolei! didžiausios 
automobilių firmos —

SKURDAS IR LUKSUSAS
L. Prūseika rašo dienraš- 

tyj Vilnyj:
Estelle Manning pabuvojo 

Ispanijoj. “New Masses” iš
spausdino jos įspūdžius. Štai 
posmas: “Visur matau ilgiau
sią elgetų paradą. Moterys, 
vaikai, seniai, pageltę nuo 
džiovos ir nedavalgymo, slen
ka betiksliai, rankioja cigare- 
tų galiukus, prašo pezetos...”

Šalę to skurdo prabanga, 
luksusas.

Bet Estelle Manning matė 
ir kitokių žmonių. Ji
užsigrūdinusių kovotojų. Ispa
nijos liaudis dega pagieža 
prieš pavergėjus.

Washington. — Po kainų 
kontrolės panaikinimo, mė- 

dyniuotos, keturgubos Araga- sa pabrango jau 29 nuošim- 
co viršūnes galėjo sykiu su- čiais.

Vyriausybė paskelbė, kad jinai jau išmetus laukan 
dešimtį tarnautojų dėl “neištikimumo.” Kaip žinoma, 
Kongresas yra nutaręs valstybės aparato valymą pra
vesti. Tam reikalui paskyrė dvidešimt penkis milijonus 
dolerių. Po keleto savaičių slapto tyrinėjimo ir išleidus 
šimtus tūkstančių dolerių, surado viso labo tik dešimtį 

’ “neištikimų.”
O tais “neištikimais”, žinoma, yra pažangūs žmo

nės. Esą užuosta, kad kai kurie iš jų buvo komunistų 
simpatikai. Tikro komunisto nesą nė vieno.

z Visas šis’valstybės aparato valymas, mums atrodo, 
yra blogai sugalvotas ir klaidingai pravedamas. Jį reikia 
valyti ne nuo kairiųjų, bet nuo dešiniųjų. Nėra jokia pa
slaptis, kad net labai aukštose valdiškose pareigose kuž- 
dėte kužda fašistai ir hitlerininkai. Jie, o ne pažan
gūs žmonės, sudarę pavojų.

Ne Ten Surado Kaltininkus
Jungtinių Tautų komisija, kuri buvo paskirta išty

rimui nesusipratimų tarpe Graikijos ir jos kaimynų, 
patiekė savo raportą. Komisijos dauguma pasmerkia ju
goslavus, bulgarus ir albanus, o nieko nesako prieš Grai
kijos fašistinę valdžią, kuri yra tikrasis visų nesusipra
timų kaltininkas.

Tai buvo galima numatyti jau tada, kai komisija 
•buvo paskirta. Jai vadovavo Jungtinių Valstijų delega- 

! <tas. O nebereikia aiškinti, kaip šiuo reikalu laikosi mū- 
5 sų vyriausybė. Ji pasiėmė Graikijos vyriausybę savo 

globon ir jos griekų, tuo būdu, negali matyti.
Dabar komisijos raportas svarstomas Jungtinių 

Tautų Saugumo Taryboje. Čia irgi, matyt', Amerikos po
zicija paims viršų. Mūsų atstovas Taryboje ponas Austin 
kalbėjo labai grūmojančiai. Jis pareiškė, kad Saugumo 
Taryba gal turėsianti pavartoti spėką prieš Jugoslaviją 
ir Bulgariją.

® ' Plienas—Kam?
Iš Buenos Aires pranešama, kad Argentinos vyriausy

bė, kuriai vadovauja fašistinis Peronas, yra pasiryžusi 
Žūt-būt išvystyti plieno pramonę Argentinoje. Dėl to yra 
tariamasi su žymiomis Jungtinių Valstijų plieno kompa
nijomis, kurias Perono valdžia mano pasisamdyti plieno 
prąmonei “ant kojų pasistatyti.”

•Tačiau, visa bėda yra tame, kad Argentina neturi už
tenkamai žaliosios medžiagos plieno pramonei išvystyti. 
Geležies rūdos ji turi, šiek tiek, bet nėra anglies, — ang
lies turės gabentis iš Jungtinių Valstijų. Stokuoja ir ki- 
,tų medžiagų, būtinai reikalingų išplėtimui plieno pra
monės.

Kada šalis siekiasi ištobulinti savo plieno pramonę,— 
geras dalykas, jei toji pramonė manoma panaudoti žmo
nių būviui gerinti. Tačiau Peronas mažai tesirūpina apie 
argentiniečių gyvenimo pakėlimą: jam plienas reikalin
gas ginklams. Jis siekiasi padaryti Argentiną nenugali- 

' ma; jis siekiasi Argentiną taip apginkluoti, kad prieš ją 
drebėtų visos kitos Pietų Amerikos respublikos! ’

Ne sykį jau buvo spaudoje rašyta, jog Argentina “tu
ri akį” ant Čilės, Uruguajaus ir Brazilijos. Peronas, gir
di, ne vienam yra pasakęs, jog Čilė,- Uruguajus galėtų 
bpti įjungtos į Argentiną, o Braziliją galima būtų gero
kai apkarpyti.

Na, ir kai Peronas Argentiną pramonina, kai jis deda 
tiek daug pastangų į jos ginklavimą, tai tiek mažyčio 
Uruguajaus, tiek Čilės, tiek Brazilijos žmonės dažnai 
“naktimis nemiega,” nujausdami, jog visa tai yra daro-* 
ma prieš juos! <

Nors Amerikos vyriausybė ligi šiol dar pilnai šū Pero
nu nesusigerino, tačiau kiekvienam aišku, kad monopo
linis Amerikos kapitalas visaip Peroną remia, jį ginkluo
ja’— ginkluoja prieš kitas Lotynų respublikas!

—

' Į Piknikus!
Ča tik -trumpai primename: liepos 4 dieną įvyks du 

didžiuliai dienraščio Laisvės naudai piknikai. Vienas bus 
. Brooklyne (Maspethe, Brooklyno priemiestyj), kitas —- 

Maynard, Mass.
. Pasitikime, jog kaip kas metai, taip ir šiemet į abu 

I piknikus suplauks tūkstančiai lietuvių darbo žmonių ir 
į tuo būdu jie parodys savo meilę savam dienraščiui, ap

švietei ir bendrai darbininkų judėjimui, kurį mūsų dien- 
j rastis gynė ir tebegina!
| 'A . Taigi, prašome visus geruosius laisvięčius, visus gerus 
I lietuvius, visus darbo žmones — darbininkus, biznierius, 
’ farmerius, profesionalus — dalyvauti mūsų piknikuose!

verčia 
iriomis, 
a rd 
Šerus 
nijos 
veda 
savo 
italų
Isotta Fraschini. Milano Ele
vatorių Korporacija susijun
gė su New Yorko firma — 
Otis Elevator kompanija. 
Nauja kompanija pasidarė 
amerikiečių kompanijos sky
rius Italijoje. Ji vadinasi 
Stigler Otis Societa Anoni
mą.

Amerikiečių - italų kom
panija pradėjo darbus dėl 
išvystymo vandens jėgos. Ki
ta amerikiečių finansuojama 
kompanija planuoja pravesti 
geso vamzdžius 
Kita 
pan i ja
taksius, 
veržiasi 
nę sritį 
bankais 
mis 
upės.

Romoj įvykusioj italų-ame- 
rikięčių parodoj buvęs toks 
incidentas. Vienas parodos 
valdininkas kreipęsis į’ vieną 
seną italą sekančiai: “štai 
telefono sistema, per kurią 
italų firmos gali pasiųsti už
sakymus dėl amerikiečių 
prekių tiesiai į New Yorką.” 
Senas italas neakreipęs į tai 
jokios atydos. Tada valdinin
kas sušukęs: “Tamsta, irgi, 
aš manau, gali būti pasvei
kintas su sujungimu savo 
firmos su amerikiečiais. Tai 
bus puiki partnerystė.” Tada 
senis jam atsakęs: “Ne part
nerystė. Kaip ir visa Italija, 
mes»tapome Dėdės 
skyriaus raštine.”

TAI BENT PATRIJOTAI
Klerikalų 

birželio 26 d.) 
kį dalyką:

Prieš metus 
su prancūzų 
gionu, į Indokiniją pateko 
apie pora šimtų jaunų lietu
vių. Gyvendami neblogose 
materialinėse sąlygose, jau
čiasi, tačiau, apsupti nuola
tinių pavojų ir atskirti nuo 
viso kultūringo pasaulio ir 
nuo savųjų.

Vykstant indpkinų tauti
niam atbudimui, , prancūzų 
kolonialinė kariuomenė turi 
daug darbo malšinti nuola
tinius jų sukilimus, r,ad ir 
mūsų tautiečiai yra ten nuo
latiniame karo stovyje, Vi
sos , operacijos atliekamos 

. kepinant’ karštai tropikų 
sąulęi tankiosė džiunglėse, 
čiabuviai, apgaulaus, klas
tingo būdo žmonės, užpuldi
nėja iš pasalų. Tokiomis 
aplinkybėmis karas yra sun
kesnis, negu Europos fron
tuose. }

Francūzų svetimšalių le
gionus pasiųstas Indokini- 
jon tain, kąd slopinti indo- 
kinus, kovojančius už savo 
laisvę. Indokinijoje gyve
na milijonai žmonių; jie iš
troškę laisvo gyvenimo, bet 
dabartinė Franci jos valdžia 
atsisako tai jiems piypa- 
žinti.

Taigi ir tie “apie porą 
šimtų_ lietuvių,” esančių 
francūzų svetimšalių legio

ne, padeda kovot prieš in- 
dokinus ir jie, kaip mato
me, net skundžiasi, pareikš- 
dami, jog ji e ten esą “nuo
latiniame karo stovy j,” gi 
indokinai “klastingo būdo 
žmonės, užpuldinėja iš pa
salų”! . . .

Lauksime, kada lietuviš
kieji tarybininkai pradės 
rinkti aukas tiems “jau
niems lietuviams,” kurie, 
užuot grįžę Tarybų Lietu
von, įstojo į svetimšalių le
gioną indokinams slopinti!

Gal BALF’as tuo susirū
pins ? *

KARTOJA IR KARTOJA 
VIS TAS PAČIAS 
KVAILYBES

Klerikalų Garsas šitaip 
rašo:

Populiarus žurnalas “Li
berty,” išleistas už liepos 
mėnesį, įdėjo dr. Paul 
Schwartz ir r Guy Richardo 
straipsnį, kuriame jiedu įro
dinėja, kad Sovietų Rusija 
sausio men. 1943 m., pačiam 
karo įkaršty, sugesti j onavus 
naziams atskirą taiką.
Netenka nei sakyti, jog 

tas “populiarus žurnalas 
Liberty” yra niekas dau
giau, kaip reakcinis lapelis, 
sensacijomis besisiekiąs pa
kelti savo tiražą. Ir šis 
straipsnis, apie tai, būk 
Tarybų Sąjunga ieškojusi 
pas hitlerininkus “atskiros 
taikos,” yra vienas eilinių 
blofų, atkreiptų prieš Tary
bų Sąjungą!

1943 metais, turime atsi
minti, Tarybų Sąjunga pra
dėjo didžiulį prieš nacių ar
mijas ofehsyvą. Naciams 
jau buvo užduotas smūgis 
ties Leningradu ir kiekvie
nam buvo aiš|<u, jog nacių 
armijoms prasideda visuo
tinos sutemoj 
nugalėjimas!,‘ ? 

* Na, ir kodėl 
rybų Sąjungos vyriausybė 
-------- ;------ii__;______

Argi Tai Būtų Žmonijos 
z Lopšys

Laisvėj, bal. 25 d. 
pusi.) tilpo labai 
mokslinis neaiškumas, 
liškai ar religiškai, 
tik Krienas galėtų
Ten pat —- “Saulėtoje Armė
nijoje,” labai puikiame apra
šyme iš kelionės po Kaukazą 
Rašytojų Sąjungos delegacijos 
sakoma, kad - išėjus jiems iš 
lėktuvo: “Pietuose blizga am
žinu sniegu nukloti Didysis ir 
mažasis Araratas, šiaurėje, 
kiek atokiau, dųngso lediniuo- 
ta keturguba AYagaco viršū
nė.

“Tai žmonijos lopšys.” Taip 
aiškina mus sutikęs Armėni
jos Tarybinių Rašytojų Sąjun
gos sekretorius Ruben Koča- 
ras. Tai Ararato Slėnis.” Ma
nau, kad R. Kočaras aiškina 
ne sulyg savb nuomonės, o su- 
lyg žmonių papročių, —■ bibli
jos, šventraščio ir legendų pa
davimų. Ką pasaulis apie tai 
kalba? Kur sakomą, kad No- 
jus laike pasaulinio tvano su 
savo laivu ant Ararąto kalno 
išgelbėjo nuo pražūties vis^ 
gyvūniją pasaulio. (O gal pas 
juos ant Aragaco kalno). Ir iš 
to atsirado žmonijos lopšys. 
.Aišku-, kad tai klaida, seniai 
jau mokslo įrodyta ir .kurie jai 
dar tiki, tai norėčiau jiems 
Krieniškai uždainuoti šitaip 
apie tą pasakiškąjį Nojaus 
laivą, kur sakomą, kad: 
Jis suvarė savo lai van 
Didžius gyvips ir mažiukus; 
Slonius, ož.k.as, vąbaliukus. . .. 
Juk tada laivų, nebuvo, 
Kaip tie gyviai čia pakliuvo? 
Ir kaip kiaulė, ta degloji 
Net į steitus atrėpliojo?

O jei moksliškai įrodyti rei
kėtų, tai negalėčiau nei įsi-' 
vaizduoti, kaip ant tokios le- 

turėjo ieškoti pas nacius 
atskiros taikos ?!

Kaip sakėme, “Liberty” 
meluoja, o jos melus pakar
toja lietuviški “didvyriai,” 
^kuriem rūpi dar ir dar su
klaidinti nelaimingus savo 
skaitytojus!

ROZMAREKAS 
IR ŠIMUTIS

Dienraštis Vilnis rašo: ..
Amerikos lenkų katalikų 

tarpe dideles įtakos turi sa
vaitraštis “Przewodnik Ka- 
tolicki,” išeinąs New Bri
tain, Conn. Nors tas laikraš
tis yra konservatyvus, bet 
pastaruoju laiku jis vis tan
kiau duoda vėjo lenkams re
akcininkams.

“Przewodnik Katolicki” 
, pasmerkė veikimą Amerikos 

Lenkų Kongreso prezidento 
p. Rozmareko, vieno iš aki- 
plėšiškiausių priešų demok
ratines Lenkijos. “Przewod
nik” sako, kad Rozmarekas 
“nusistatęs prieš visą lenkų 
tautą” ir todėl negalįs turė
ti joje pasitikėjimo.

Na, o lietuviškų Jezuitų- 
Marijonų “Draugas” tokį 
Rozmareką kelia į padanges.

Kada lietuviai katalikai 
apvalys “Draugo” redakci
ją? Kada iš ten bus išvyti 
kraštutiniai reakcininkai ?

Imigracijos Komisionierius Carusi Apie 
Nėlegalę Imigraciją

Šioje šalyje daug kalba
ma apie nelegalį atvažiavi
mą imigrantų į Suv. Vals
tijas. Neseniai Ugo Carusi, 
S. V. Imigracijos ir Na
tūralizacijos Komisionie- 
rius komentavo apie tai 
žurnale “Monthly Review 
of the Immigration and 
Naturalization Service.”

Kada tas straipsnis pasi
rodė, National Commander 
of the American Legion, 
Paul H. Griffith, pasakė, 
kad dėl kiekvieno imigran
to, kuris atvažiavo į šį kra
štą legaliai, dešimt imi
grantų atvažiavo nelega
liai. Todėl, kad šis veterano 
pareiškimas buvo plačiai 
skelbiamas šioje šalyje, mes 
čionai paduosime sutrauką 
p. Carusi straipsnio “Ru
mour Versus Facts.”

“Vieni kalba, kad Imi
gracijos ir Natūralizacijos 
Tarnyba importuoja labai 
daug Europos tremtinių. 
Tikyenbėje, tai jinai nieko 
neimportuoja, tik įleidžia 
žmones, kuriems įstatymas 
leidžia atvažiuoti. Kas svar
biau, didelis skaičius imi
grantų neatvyko į šį kraš
tą, ar tai legaliai ar nelega
liai. Kiek atvažiavo — at
vyko legaliai, pastoviai re
zidencijai, ar kaipo svečiai, 
ar tik pervažiuodami. Pri
klausyti prie tų kategorijų, 
ateiviai privalo turėti imi
gracijos vizą kaip įstaty
mas reikalauja. Tas vizas 
išduoda Amerikos konsulai 
užsieny j. Immigration Ser
vice vienintelė atsakomybė 
yra patikrinti, ar ateiviai 
tūri visus įstatyme reika
laujamus dokumentus ir 
kad jie prisilaikytų prie ki
tų legalių taisyklių įleidi
mui į Suv. Valstijas.

Sakoma, kad daug Euro
pos tremtinių nelegaliai į- 
važiavo iš Kanados. Ta ži
nelė pasklido todėl, kad gal 
daug meksikiečių iš pietų 
įeina į Suv. Valstijas ieško
dami darbų. Bet šitie mek
sikiečiai • susekti ir sugrą- 
ginti į Meksiką 
000 per mėnesį. Bet tas su
grąžinimas meksikiečių iš
semia darbininkų .skaičių 
prie rubežiaus. Tie meksi
kiečiai nėra tremtiniai. ;

P. Carusi sako, kad ma
žam negu 100 nelegalių at
eivių atvyksta iš Europos 
per 'mėnesį. Tie imigrantai 

pasislėpusiai atvyksta ant 
laivų. Ir beveik kiekvienas 
rastas ant laivo prieš į- 
plaukimą į uostą. Amerikos 
imigracijos darbininkai pa-* 
ima tuos pasislėpėlius. Lai
vų kompanijos juos sugrą
žina ten, iš kur atvyko. Dėl 
to .sugrąžinimo, p. Carusi 
praneša, kad gauta daug 
laiškų, kurie kritikuoja 
Immigration Service už 
sugrąžinimą nekaltų žmo
nių į gyvenimą, kuris ar- 
šesnis už mirtį. Bet p. Pa
rusi sako, kad Tarnyba/tik 
išpildo Kongreso pravestus 
įstatymus ir teismų nu
sprendimus (daugelis iš ku
rių buvo Aukščiausio Teis
mo pravesti).

Tarnybos statistiniai ra
portai yra labai techniki
niai ir jie kartais misrepre- 
zentuoti, ir pašaliniai žmo
nės nedaro jokių skirtumų 
tarpe įvairių rūšių įleidimų. 
Nors Tarnyba renka ir iš
leidžia statistikas, kurios 
naudingos įstatymo išpildy
me, bet ji negali atsakyti 
visus klausimus.

Komisijonierius Carusi 
baigia straipsnį šiais žo
džiais: “Kongresas nustato 
pagrindinę tvarką; mes ad
ministruojame į s t atymą. 
Nelieka man kritikuoti ar
ba argumentuoti su tais, 
<kurie pareiškia savo nuo*- 
mones vienaip ar kitaip, 
bet ištirti faktai sudaro ge
riausią pagrindą išsprendi
mui bet kurios problemos—- 
ir šitos.” J

Kas link National Com
mander of the American 
Legion pareiškimo, p. Ca
rusi sako: “jo ir mūsų 
skaitlinės nesutinka, jeigu 
jis turi kokių nors.informa
cijų ir jas mums suteiktų, 
tai mes ištyrinėtumėm rei
kalą.” * HM

MAINIĖRIAI PASKELB
SIĄ VISUOTINĄ STREI
KĄ LIEPOS 8 D.

Pittsburgh, Pa. — 
giama, kad pusė milionp 
minkštosios anglies mairiie- 
rių prądės visuotiną savo 
streiką liepos 8 d., bąigįan- 
tis jų dešimties dienų ap
mokamom atostogom.

New York. — 
laivų oficieriai, Darbo 
deracijos unijistai, 
5 nuošimčius daugiau ai



.. ..i.- ■

3OSTONO APYLINKES
LAISVĖS PARAMAI PIKNIKAS

Dienraščio Laisvės

Liepos 4 July
VOSE PAVILION PARK 

/

Maynard, Mass.

WALTER GRANDALSKIO ORKESTRĄ GROS ŠOKIAMS

BROOKLYN!) APYLINKES
Pačios LAISVES Bendroves rengiamas 

piknikas

Įvyks.

Liepos 4 July
I

CLINTON PARK
Betts ir Maspeth Avės., Maspeth, L. L, N. Y.

A. PAVIDIS ORKESTRĄ GROS ŠOKIAMS

Abiejuose Piknikuose Bus Graži Dainų Programa 
f * .

Abiejuose Piknikuose Bus Didelės Masės Žmonių

Bus puiki proga pasilinksminti, pasimatyti su daugeliu pažįstamų ir
• * . ' • ♦ 

i

įsigyti naujų pažinčių. Dalyvaukite visi, paremkite savo dienraštį.



Argentinietes VeikiaMergina Su Šalmu

nuo

kul-

ketvertą 
tuomet 

tokiems

daryti, 
sezono 

Draugė 
paruoš- Dėl Mūsų Skyriaus 

Pakaitos
Skyrius perkeltas j kitą pus

lapį ir sumažintas tik šiai vie
nai savaitei, prireikus vietos 
piknikų skelbimams ir kitiems 
raštams. Ateinančią savaitę 
matysite apie Amerikos Mote
rų Kongreso darbus ir daug 
ko kito.

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* 
ve gyvybę už laisvę nuo fašizmo. Taciaq 
ateities laisvė ir taika priklausys tiktai 
nuo gyvųjų budrumo. Mobilizuokit žmo- 
nes taikai užrašymu dienraščio Laisvės!

Aš nežinau nei jos vardo, 
nei pavardės. Nežinau, ar 

’ jos pasielgimas — didvy
riškumas, arba vienas tik 
tūkstančių kasdieninių 

■ smulkių, bet tokių papras
tų frontinių šiokiadienių. 
Nežinau. Bet tai, ką aš tuo
met mačiau, giliai įstrigo 
mano atmintin, ir ši nedide
lė, plonutė mergina su švie
siais kaip linas, trumpai 
nukirptais plaukais, stovi 
prieš mano akis kaip spin
duliuotas draugystės, išti
kimybės ir meilės žmonėms 
žibėjimas.

... Vilnius Tarybų -aikš
tės rajone dega. Ir pati aik
štė buvo panaši į ugnies, 
dūmų ir kibirkščių jūrą — 
vokiečiai degino pastaty
tuosius aikštėje medinius 
lauko angarus su plokščiais 
stogais, dengtais juodu to
liu. Jie degė šviesiai ir liep
snos liežuviai blaškėsi į vi
sas šalis lyg norėdami lyž
telti žydinčias liepas juo
siančias aikštę. Bet lieps
nos liepų paliesti negalėjo, 
nes medžiai buvo per toli 
nuo jų; tik šimtamečių me
džių lapuose šlamėjo dū
mai, ir ant kvepiančių, gel
tonų liepų žiedų krito, lyg 
ugnies lietaus taškai, spin
dinčios kibirkštys.

Mūšiai vyko mieste. Svie
diniai sukrėsdavo namus, 
palikdami juose dideles an
gas ir daugelį plyšių, spin
duliais nubėgančių. Buvo 
matyti apnuogintos raudo
nos sienų plytos, kurios pri
minė gyvą nukankintą kū
ną.

Pilies aikštėje, prie ka
tedros buvo palyginti tylu. 
Bet oras čia taip pat buvo 
persisunkęs dusinančiais 
dūmais, kurių bangos už
liedavo aikštę, užtem- 
dydamos karštąją saulę. 
Po to, dūmų bangoms nu- 

✓ tilus, dar ilgai nutašytomis 
aikštės cemento plytomis 
skubėjo prie kalno papėdės 
nešvarūs, pilki šešėliai.

Vokiečiai įrengė kulko
svaidžių lizdą stovinčių 
prie aikštės pastatų viršū- 
namyje. Ir kai mūsų kovo
tojai prisilenkdami prie že
mės perbėginėjo nuo vienos 
katedros kolonos prie kitos, 
pro bokštą, nesijudinantį 
aikštės pakraštyje, Gedimi
no gatvės link —juos su
tikdavo liūtys kulkų. Kul
kos zvimbė, kaip bitės, atsi- 
duždavo į cementą, baltais 
kalkių dulkių kamuoliais 
šokinėjo po , tinkuotąsias 
bokšto sienas,

■' pias nuo prakaito kareivių 
palaidines, išsiurbdavo į 
žmonių kūnusk Reikėjo ap
eiti vokiečių sutvirtintus 
,namus arba sunaikinti kul
kosvaidžių lizdą. Tiesiog ei
ti kol kas buvo neįmanoma.

Mano žvilgsnis slystelėjo 
po aikštę. Ir netikėtai pa
mačiau, kaip nuo ano nepa
vojingo aikštės krašto prie 
bokšto bėgo du žmonės. 
Aukštas karys su geležiniu 
šalmu ir su sunkia špūle 
vielos rankose ir mergina, 
plonutė su lieknu liemeniu, 
juosiamu plataus diržo ir 
su tokiu pat, kaip ir kario 
geležiniu, bet mažu šalmu 
ant galvos. Pasiekę bokštą 
jie išsitiesė visu ūgiu ir su
stojo. Karys pasilenkė, pri-'

Rašo Aleksandras Bauža
tvirtino prie bokšto papėdės 
telefono laidą,' linktelėjo 
prisispaudžiusiai prie sie
nos merginai — kariui ir 
nubėgo nuo bokšto Gedimi
no gatvės link. Jis bėgo pro 
tą vietą, kurioje nelauktai 
ir baisia jėga prasidėjo švi
no liūtis. Padūkusiai sutar
škėjo kulkosvaidis. Kulkos 
pasipylė po cementą. Ka
reivis griuvo, nenubėgęs 
net dešimties žingsnių. 
Pradžioje jis liko bestovįs 
ant kelių, vėliau, mėšlun
giškai prispaudęs prie krū
tinės špūlę sunkiai nuvirto 
į priekį, ant karštų aikštės 
akmenų ir sustingo, lyg bū
tų užmigęs nuo nuovargio. 
Netoli bokšto sprogo sviedi
nys sudrebindamas karštą 
orą griausmingu dundesiu. 
Sviedinio skeveldra nuplė
šė galvą vienai statulai iš 
stovinčiųjų su sudėtomis 
ant krūtinės rankomis ties 
katedros kolonomis tarpo. 
Pilko, kieto, lyg akmens, ce
mento gabalai nuyirto že
myn ir nusirito ten, kur gu
lėjo kareivis.

Kaitrus vėjas kartu su 
šaudymo triukšmu sprogs
tančių sviedinių griausmu 
bei mūsų bombanešių dun
dėjimu atnešė ligi mūsų au
sų tokį pažįstamą ir taip 
mane visuomet sukrečiantį 
žmogaus stenėjimą. Karei
vis buvo gyvas. Jis vaitojo.

— Velniai!—išsunkė pro 
dantis mūsų padalinio va
das ir išspjovė nešvarų nuo 
dulkių spiūvį. Stovėdamas 
prisispaudęs prie kolonos, 
jis kartais pasukdavo gal
vą ir žvilgterdavo nuilsu
siu, bet, kaip visuomet, aš
triu žvilgsniu ar į viršuna- 
mės lanką, ar į bokštą, prie 
kurio lyg prisiklausydama 
draugo vaitojimų stovėjo 
mergaitė.

Prie didžiulio, apvalaus, 
balto bokšto mergaitė atro
dė maža, kaip žaisliukas ir 
nusiminusi.

—Pasirėngę? — kreipėsi 
vadas į kovotojus, plušėjau
čius ant kolonos prie 
svaidžio.

—Tuojau.
Mes stovėjome ir 

me. Aš dažnai su
žvilgterdavau į kulkosvai
dininkus. Man tuomet atro
dė, jog mano žvilgsnis pa
spartins jų darbą.
pro retėjančią tirštų dūmų 
prie retėjančią tirštų dūmų 
bangą, spindinčiu auksu su
žibėjo bokšto laikrodyje, ir 
vienai, tik vienai akimirkai 
aš nusigręžiau nuo ,dabar
ties į praeitį. Prisiminiau 
tuos laikus, kada tas kur
čias ir gilus laikrodžio mu
šimas skelbė, kad gyveni
mas nenukrypstamai žen
gia pirmyn.

Vėl vėjas atnešė silpną 
žmogaus vaitojimą. Sužeis
tasis sujudėjo. Mano širdį 
sukaustė šaltis, —aš bijo
jau, kad vokiečiai nepaste
bėtų sužeistojo kario jude
sio. Žvilgterėjau į mergai
tę; ji, matyt, pergyveno tą 
patį, ką ir aš. Jos lieknas 
mažas kūnas pasilenkė pir
myn ir sustingo, kaip kal
tinė statula. .

Dūmų kamuoliai tankūs 
kaip didžiuliai žemes debe
sys kilo .senamiesčio rajo
ne ir pakibo ti‘es namais,

kulko-

a 
laukė- 
baime

draskė šia-

bažnyčiomis, skverais, aikš
tėmis. Sekundės vos slinko, 
jos atrodė ilgos, kaip pas
kutinės valandėlės prieš 
puolimą.

Vėl stenėjimas ... Ir stai
ga mergaitėv atsiskyrė nuo 
baltos bokšto sienos ir, pri
silenkdama prie žemės, nu
bėgo sužeistojo link.

—Ugnis! — Sušuko 
kolonos vadas.

Užsisrėbęs sutratėjo
kosvaidis. Kulkos veržėsi į 
viršunamį; draskė stogo 
skardą, plėšė tinkuotą at- 
braidą.

0 mergaitė, pribėgusi 
prie sužeistojo, puolė prie 
jo ant kelių, paėmė jo ran
ką, apkabino ja savo ploną
jį kaklą' ir su sunkia našta 
nušliaužė prie bokšto. Bok
što sienoje vėl pradėjo šoki
nėti balti kalkių dulkių ka
muoliai. Vokiečiai šaudė į 
mergaitę.

Mes palikome dengusias 
mus katedros kolonas, ir, 
išbėgę į aikštę ir. išsitiesę 
visu ūgiu, pradėjome iš au
tomatų šaudyti j viršuna- 
mį. Aš labai norėjau, kad 
vokiečiai nukreiptų savo 
ugnį į mus. Trumpai žvilg
terėjau į tą vietą, kur buvo 
mergina, ir pamačiau, jog 
kelis žingsnius nuo bokšto 
ji gulėjo visai nejudėdama. 
Mano širdis pradėjo pašėlu
siai plakti, gerklė taip iš
džiūvo, jog nebegalėjau nu
ryti seilių. Ir aš mečiaus 
pirmyn, nubėgau prie bokš
to. *

— Atsargiai! — sušuko 
kažkas įspėjamai ir griež
tai ir tą pačią akimirką iš
girdau už savęs skubius 
žingsnius. Aš pasiekiau 
merginą pirmas, pakėliau 
ją ant rankų ir nunešiau ją 
prie bokšto. Mano delnai 
jautė jos karštą kūną, plo
nas pečių mentes. Ji buvo 
lengva ir maža. Geležinis 
sulenktas šalmas nuslinko 
nuo jos galvos ir pakibo ant 
dirželio, atskleisdamas jos 
šviesius, kaip linai, trum
pus plaukus. Mergaitė at
vėrė akis. Jos buvo ^dideles 
mėlynos ir nustebusios, 
paklausė šnabždėdama:

—Kaip jisai?
— Gyvas.
Ji laimingai nusišypsojo, 

o jo^ akys vaikiškai užsi
merkė, ir ji' neteko sąmonės. 
Tokią, be sąmonės, aš ją at
vežiau į lauko ligoninę.

... Nežinau, ar ji pasi
taisė, ar numirė, bet ši ma
ža plonutė mergina su Švie
siais plaukais gyvena mano 
širdyje, kaip daina apie di
džią draugystę, ištikimybę 
ir meilę žmonėms.

Iš ALS “LL” Moterų Skyriaus 
Visuotino Susirinkimo

Šių metų balandžio mėne
sio 13 dieną įvyko ALS “LL” 
Moterų Skyriaus visuotinas 
susirinkimas. Pirmsėde vien
balsiai išrinkta draugė G. 
Mackienė, sekretorė Stasė N. 
Kairienė. Dienotvarkės punk
tai buvo, apart protokolų skai
tymo, plačios informacijos, 
valdybos darinkimas, tėvynės 
paramos darbo klausimas, to
limesnis skyriaus veikimast bei 
įvairumai.

Po skaitymo protokolo iš 
sausio 6 dienos, buvo skaitomi 
laiškai iš Brazilijos. Tie laiš
kai buvo .prisiųsti draugei O. 
Gorienei, kuri, sulyg Kongre
so nutarimo, yrh Lietuvių Vie
nybės Komisijos atstovė pa
laikymui ryšių su Pietų Ame
rikos lietuvėmis moterimis. 
Vienas iš laiškų buvo nuo Ma
rijos Kuzmickienės iš Porto 
Alegre ir kitas nuo Paulinos 
Černauskienės iš.Sao Paulo.

Iš laiškų buvo pastebėta, 
kad Brazilijos demokratinės 
moterys, nežiūrint sunkių są
lygų šalyje, pavyzdingai at
lieka svarbų tėvynės paramos 
darbą. Brazilijoje, PPAL Kon
grese nutarta kampanija pa
ramai užbaigta su perviršium. 
Visos 
džiaugėsi ir grožėjosi 
braziliečių 
mokratiniam judėjimui ir tė
vynės labui.

Toliau draugė O. Gorienė, 
vardu ALKT Remti, pranešė, 
kad sėkmingai užbaigtas 50,- 
000 planas — išpildytas su 
perviršium ir kad sulyg numa
tymo ALKT, Remti visos mo
terys, pasidarbavusios para
mos darbe ,kviečiamos pasira
šyti į albumą.

Draugė St. N. Kairienė, 
kaipo skyriaus sekretorė, pra-

neše, kad sulyg valdybos nu
matymo buvo . išsiųsti pasvei
kinimai : vienas į Šiaurės Ame
riką, III Demokratinių Lietu
vių Moterų Suvažiavimui ir 
antras Tarybinės Armijos 29 
metų sukakties minėjimo die
noje į Parke Norte. Toliau 
buvo renkamos draugės val
dybos dapildymui. Išrinktos 
sekančiai: vice pirmininkė O. 
Gorienė, protokolų sekretorė 
VI. Bendoraitienė, iždininkės 
padėjėja Emilija Pilikauskie- 
nė, korespondentės VL Ben
doraitienė ir 'St. N. Kairienė, 
botekino globėja K. Valaitie
nė. Parengimų komisija: Br. 
Janušaitienė, E. Markuškienė, 
G. Mackienė, M. Sanauskienė, 
VI. Bendoraitienė, E. Pilikaus- 
kienė.

Prie tolimesnio skyriaus vei
kimo buvo įnešimų 
kaip greičiau, žiemos 
pradžiai parengimas. 
O. Gorienė įnešė, kad
ti parengimas mūsų tautos he
rojes Marijos Melnikaitės mir
ties paminėjimo dienoje ir St. 
N. Kairienė įnešė, kad atžy
mėti metų sukaktį Moterų 
Skyriaus gyvavimo, šie įneši
mai liko priimti ir bus sten
giamasi pravesti juos gyveni
me. Tais klausimais rūpintis 
pasiėmė sau už pareigą ren
gimo komisija, žodžiu, Mote
rų Skyrius pasiėmė sau už pa
reigą plėsti ir didinti lietuvių 
moterų organizuotą darbą. 
Ypač spaudos skleidimo, rė
mimo ir joje bendradarbiavi
mo, taipgi ir Urugvajuje tran
sliuojamo lietuviško radio pus
valandžio, ką moterys labai 
įvertina ir užsibrėžė remti vi
somis išgalėmis.

Pasibaigus susirinkimui, vi
sos dalyvės pasirašė ten at
neštame Albume.

Korespondentė, S. N. K.

Žaislai Nugalėjo 
Skrybėles

Pas mus čia, neseniai, 
lankėsi draugas. Sakė pra
kalbą, atlankė draugus ir 
tt. Tai vis pro šalį. Aš 
noriu papasakoti apie jo 
dėvimą pintinę skrybėlę. 
Skrybėlė, žiūrint į ją, būtų 
lyg paprasta, bet ne, ji nėra 
paprasta. Aš tiktai vieną 
panašią skrybęlę savo gyve
nime mačiau, Baltimoreje, 
gal 1886 metais. Toji skry
bėlė buvo mūsų kaimynės 
Stalgienės. Kuomet šitoji 
senesnė, tai apie ją pirmiau 

ir papasakosiu ...
Stalgiai turėjo 

jaunų vaikučių, o 
nebuvo ' papročio 
vaikučiams pirkti
todėl motina maldymui ver
kiančio kūdikio duodavo 
jam žaisti tuo, ko anas 
geisdavo.

Skrybėlė būdavo padėta 
ant komodos, ant jos žydė
jo gražios rožės. Ir kada 
reikėdavo vaiką numaldyti, 
tai paduodavo tą skrybėlę 
su raudonomis rožėmis ir 
kaspinais ir jis žaisdavo ja.

Mano motiną tas erzino, 
ji patarė Stalgienei neduoti 
skrybėlės suvelti, sužaloti.

Ji

Wilkes-Barre, Pa.
SMAGUS PIKNIKAS

Tai z bus smagus piknikas, 
kurį rengia SLA 115 kuopa, 
sekmadienį ,liepos 6 d., San- 
Suice Parke. Pradžia 1 vai. 
po pietų.

Pikniką# bus smagus todėl, 
kad tą dieną mainieriai baigs 
savo Vakacijas ir su važiuos 
visi smagiai laiką praleisti. 
Kurie norės, tai susiveš savo 
valgių ir vaišins vieni kitus, 
kalbėsis apie kasdieninius dar
bininkų reikalus ir dainuos.

Lietuvių stendas aprūpins j 
visus gėrimais. Parke yra di
deliu ir švarus prūdas mau
dymuisi. Vakare šokiai. Nuo
bodumo nebus, nes parke yra 
visokių atrakcijų. Kviečiame 
visus atsilankyti.

SLA 115 Kp. Rengėjai.

susirinkimo dalyves 
tokiu 

pasišventimu de-

i Stalgienė unaringai at
sake mano motinai, kad jos 
skrybėlė-esanti “labai gera 
ir brangi,” tad nieko ne
kenkia jai, kad vaikai pa
žaidžia ja. “Per nedėlią 
vaikai pasibovina ja, o ne
dėlioję dėviu į bažnyčią...” 
z Dabar, po 60 metų, vėl 
tokią gerą skrybėlę dėvėjo 
draugas svečiuodamasis 
Pittsburghe. Girdi, galima 
ją mankyti, ant jos sėdėti 
arba užsidėjus ant galvos 
ir gulėti, jai nieko neken
kia. Paėmęs’ parodė, kad J 
mikliai atšoka į formą.

Tik gaila, kad nėra kam 
su ja per nedėlią žaisti, 
idant sulygtų su Stalgienės 
skrybėle.

Nieko naujo nėra pasau
lyje. Žiūrėk, po 60 metų ir 
vėl tokia pat nesužalojama 
skrybėlė sutverta.

Praamžius,

Iš priežasties Agotos Bloznelienės mirties, laiki
nai nepriimsime atostogautojų. Tie kur jau yra pa
darę iš anksto rezervacijas, prašome panaikinti. 
Vėliau pranešime, ar priimsime atostogautojus.

R. F. D. 2, Cauterskill Rd.
, Telefonas Catskill 885M1

Catskill, N. Y/

Šeimininkėms
PRIESKONIAI VIDURVA

SARIO VALGIAMS
Vidurvasario šaltiems val

giams, susidedantiems iš ža
lių daržovių ar su jų prie
maišomis, valgomiems namie 
ar įsidedamiems išsivežti į 
laukus (sandvičiams), įvairu
mo skonyje priduoda skirtin
gi “dres'ingai.’ ’ ,

Veik visokiems dresingams 
pamatiniu vartojama gatavie
ji perkami French Dressing 
arba Mayonnaise. Skirtumą 
sudaro kiti pridečkai.
Su French Dressing Daroma 

Sekami:
Chiffonade: Trys ketvirta

daliai puoduko dressingo, po 
du šaukštukus smulkiai suka
poto svogūno ir petruškų 
(parsley), Į kietai virtas, su
kapotas kiaušinis, ketvirtada
lis puoduko virtą, smulkiai su
kapotų burokų.

Ketchup: Trys ketvirtada
liai puoduko dresingo, sumai
šyto su, ketvirtadaliu puoduko 
tomato ketchup’ę. ’ '

Muštardos: Tris ketvirta
dalius puoduko dresingo su
maišyti su dviem šaukštais 
gatavos muštardos.

Paryžinis: Trys ketvirtada
liai puoduko dyesingo, 2 
šaukštai sukapoto žaliojo pi
piro ir po tiek pat raudonojo 
pipiro ir celery, puse šaukšto 
sukapoto svogūno, ketvirtada
lis šaukšto sukapotų petruškų.

Roquefort: Trys ketvirta
daliai puoduko dresingo su
maišyti su keturiais šaukštais 
sutrinto Roquefort sūrio.

Su Mayonnaise:
Celery: Į puoduką mayon

naise sumaišyti ketvirtadalį 
puoduko smulkiai sukapotų 
celery ir šaukštą sukapoto ža
liojo pipiro.

Club: Į du puoduku ma
yonnaise įmaišyti 2 šaukštus

SCRANTON-WILKES-BARRE, PA

sukapotų serbentų (currants), 
2 šaukštu sukapotų razinkų, 
1 šaukštą sukapotų riešutų.

Fruit Salad: Į 2 puoduku 
mayonnaise lengvai įmaišyti 
puoduką suplaktos, grietinės.

!>.

DIDELĖ NAUJIENYBĖ SCRANTONO IR 
WILKES-BARRE APYLINKEI!

PIKNIKAS
Today’s Pattern

9110
X SIZES

f. S. 12-14
T) / M. 16- 18

L2O-4Q

Forma 9110\ gaunama trijų 
dydžių: small (12*14), me
dium (T6-18), large (20-40). 
Bliuze visai be siūlių — apsi
supai, surišai ir baigta. Kar
tu eina ir siuvinėjimui forma 
(transfer). Arba gali gražin
ti užsiuvant iškirptas austas 
gėlės ar “leisus.”

Dvidešimt penkis centus, 
kartu su pažyinejimu numerio 
irų dydžio, siųskite: ’ Amelia 
Burba, 427 Lorimer St.M 
Brooklyn 6, N. Y.

RENGIA
LITERATŪROS DRAUGIJOS 12-TAS APSKR.

Įvyks

Sekmadienį, Liepos 27 July
Bus Labai Gražioje Vietoje

ROCKY GLEN PARKE 
Moosic, Pa.

Labai paranku privažiuoti iš Scranton ir iš Wil
kes-Barre. Tačiaus bus svečių ir iš toliau: Philadel
phia, Brooklynas, ir Baltimore taipgi yra susidomė
ję šiuom pikniku ir rengiasi atvažiuoti.

Už $1.00 VALGIAI IR GĖRIMAI

1

So. Boston, Mass

Didysis Dienraščio Laisvės

PIKNIKAS
Įvyks Liepos-July 4th
Vose Pavilion Park, Maynard, Mass.

Iš So. Bostono BUSAI išeis 12 valandą dieną nuo: 
318 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

Draugai ir draugės, būkite laiku prie autobusų 
stoties, nes yra labai svarbu, kad visi busai išeitų į 
pikniką laiku iš So. Bostono.

4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily), Trečiad., Liep. 2, 1947



LIEPOS 4 D. ĮVYKS MAYNARDE 
LAISVĖS DIDYSIS PIKNIKAS

Pittsburgh, Pa. CLEVELANDO ŽINIOS HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALĘ 
REIKALINGI VYRAI

Jau pasiliko tiktai išvaka- 
rys to rfiūsų didžiojo lietu
viško kermošiaus — didžiojo 
pikniko dienraščio Laisves ir 
kitos pažangiosios spaudos 
paramai, kuris yra rengiamas 
Naujosios Anglijos pažangių
jų lietuvių organizacijų šį 
penktadienį, liepos 4-tą dieną, 
puikiame gojuje — Vose Pa
vilion Park, Maynard. Mass.

Tą dieną įvyks dar vienas 
tradicinis parengimas pažan
giųjų lietuvių judėjimo istori
joje. Čia suplauks tūkstan
čiai įvairių žmonių iš visų 
miestų, miestelių ir ūkių. £ia 
bus galima susitikti jau ma
tytų veidų ir daug dar nie
kad pirmiau nematytų. Tas 
ir sudarys didelį įvairumą pik
nike.

Kad programa bus duota 
labai puiki, tai jau tą veikiau
sia visi žino ir nėra reikalo 
kartoti. Ir ponas Minkus sa
kė, jog girdėjęs, kad Laisvės 
piknike bus labai graži me
niška programa. Tai yra ti
kra tiesa. Bet čia noriu bū
tinai atkartotinai priminti vi
siems ir visoms, kad piknikas 
bus atidarytas su labai gra-

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

VALANDOS:
9 A. M. — 12 N.; 1 — 8 P. M, 

Išskiriąnt trečiadieni 
ir sekmadienj.

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

TeL SOuth 8-5569

žia dalimi programos lygiai 1 
vai. po pietų.

Visi labai daug nustotų ne
pamatę gražiausių liaudies 
lietuviškų šokių su dainomis, 
kuriuos šoks ir dainuos Wor- 
cesterio Aido Choro artistai 
vadovybėje gerbiamos moky
tojos Josephinos Karsokienės. 
Tai bus demonstratyvis pikni
ko atidarymas, ir nei vienas 
nepraleiskite to nematę.

Dar daug įžangos tikietų 
galima parduoti visose kolo
nijose, kad ir pačiame pikni
ko išvakaryje. Tik reikia dar
buotis.

štai draugas A. Kaulak is iš. 
Auburn, Me., prisiuntė jau 
pinigus už visus išparduotus 
tikintus (10 serijų) $31.50.

Draugas S. V u id okas iš 
Rumford, Me., taipgi jau pri
siuntė už parduotus tikietus 
$25.72. Tai vis puikus pasi
darbavimas mūsų kad ir toli
mesnių kolonijų draugų.

žinoma, kitos kolonijos 
daug daugiau yra pasidarba
vusios. Ir tik tokiu gražiu 
pasidarbavimu įvyksta nepa
prastai dideli mūsų spaudos 
piknikai.

Būtų gražu, kad iš Maine 
valstijos šiemet svečių nema
žai dalyvautų piknike. Deja, 
draugas Kaulakis nusiskun
džia bloga sveikata. Gaila, 
kad geram draugui, LLD vie
tinės kuopos sekretoriui, ne- 
sisveikuoja. Bet vistiek būtų 
malonu su draugais čia susi
tikti. Dalyvaukite §iame pik
nike visi ir iš visur! Čia 
rasite paguodą ir tisokį susi- 
stiprinimą.

Iki malonaus susitikimo!
J. M. Karson.

Birželio 21 d. mirė Elena 
Antanaitienė, našlė, kuri gy
veno su dukra ant Warner St. 
Buvo apie 56 metų. Sirgo ma
žai. Iš Lietuvos paėjo iš 
Kauno srities. Palaidota Lie
tuvių šv. Kazimiero kapinyne. 
Po tėvais jos pavardė Iva
nauskaitė.

★ ★ ★
Birželio 25* d. lėktuvu iš

skrido Vladas Sadauskas į 
Braziliją, Pietų Amerikon, at
lankyti du brolius —< Juozą ir 
Joną, kurie ten seniai gyvena 
ir ilgai su jais nesimatė.

V. Sadauskas užlaiko kar- 
čiamą, yra narys LDS 160 
kuopos. Vėlinamo laimingos 
keliones ir pasimatymo su 
broliais.

GREEN STAR BAR & GRILL į
LIETUVIŠKAS KABARETAS

' 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.
! Geriausias Alus Brooklyne

’ PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

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

L Į
į) — « — ■ K—■ — « — ■ —M—-1^,

TELEPHONE 
8TAGG 2-5048

1113 Mt. Vernon St. 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

Liūdesio valandoj Kreip
kitės prio 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.

. z T X

RONKONKOMA
8634

MAII1IEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
Liūdėsio valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kalną.
Puikiai įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

S pusi.-—Laisve (Liberty, Lith. Daily), Trečiad., Liep. 2, 1947

Sekmadienį, 27 d. liepos, 
yra rengiamas išvažiavimas— 
piknikas Serbų Darže. Jį ren
gia LLD 87 kp. ir Lietuvių 
Moterų Kliubas bendrai. Prie 
įžangos tikietų bus išleista do
vanomis Jungtinių Valstijų 
bonusas $25 vertės. Nuva
žiuoti galima No. 37 gatve- 
kariu Charlos ir Liberty. ,

Pasiutęs šuo apkramtė apie 
20 žmonių., daugiausiai vaikų-. 
Viena drąsi mergaitė tą šu
nį uždarė į klėtką, kad gydy
tojas galėtų ištirti. Tyrimai 
parodė, kad šuo buvo pasiu
tęs. A ★ ★

Pennsylvanijos republikonas 
gubernatorius ir Republikonų 
Partijos politikieriai įvedė 
pirkinių taksus (sales„ tax) 
ant cigaretų, tabako, minkš
tų gėrimų. Už sodės buteliu
ką turime mokėti 1 centą dau
giau, o už cigaretų pakelį 3 
centus daugiau. O jeigu pa
gautų, kad nusipirkęs cigare
tų kitoj valstijoj vežiesi, tokiam 
bausmė $25 pinigais ir dar 
kiek kalėjimo.

Pittsburgh© generalis pro
kuroras Lesley imasi priemo
nių išnaikinti “loterijas’’ — 
pinigais lošimo mašinas krau
tuvėse ir kitose biznio vietose. 
Specialūs agentai tas mašinas 
suima ir jų savininkus bau
džia, bet gembleryste nema
žėja ir tiek.

D. P. Lekavičius.

Fotografas
Traukiu paveikslus familjjų, ves-! 

: tuvių, kitokių grupių ir pavienių. : 
:; Iš senų padarau , 

; naujus paveiks- 
;; lūs ir ‘kra javus 
^sudarau su 

! rikoniškais. 
; I kalui esant 
^padidinu toki 
iį dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai- 
; pogi atmaliavoju 

■ : į varnom spalvom.
Kampas Broadway ir Stone Ave. i 
prie Chauncey St., Broadway Lipe

JONAS STOKES
; 512 Marion St., Brooklyn,' ;

Tel. GLenmore 5-6191

F.W.Shalins
(Shalinskas) ?

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway ?

WQQDHAVEN,. N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves s

.$150
Koplyčias suteikiam nemokamai ? 

yjsose dalyse įpięstp. e

Tel Virginia7-4499

Legislatūroj Priimtas 
Van Aken Bilius 

/

Birželio 17 d. Ohio valsti
jos legislatūroj tapo priimtas 
Van Aken bilius. Dabar tik 
laukiama gubernatoriaus pasi
rašymo. Tas bilius yra ar
šesnis ir už « Taft-Hartley bi- 
lių.

Gubernatorius Herbert sako 
dar nenusisprendęs, ar pasi
rašys bilių ar ne. Sako, kad 
bilius labai greit buvo perleis
tas ir jis neturėjęs laiko ge
rai jį išstudijuoti. Dar neži
no, ar vetuos ar 'pasirašys, 
ir dar nėra niekam daręs jo
kio pareiškimo šavo nuomo
nės. Unijų eilėse yra mano
ma, kad dideli žmonių pro
testai dar laiko gubernatorių 
nuo pasisakymo už ar prieš 
bilių. Gal protestai pakeis jo 
nusistatymą į gerąją pusę.

Demonstravo Prieš 
Taft-Hartley Bilių

Protesto demonstracijoj 
prieš Taft-Hartley bilių daly
vavo 10,000 žmonių. Jie rei
kalavo, kad prezidentas ve
tuotų tą bilių. Jie taipgi rei
kalavo, kad gub. Herbert ve
tuotų Van Aken bilių. Kal
bėtojų buvo keturi: W. F. 
Donovan nuo plieno darbinin
kų, Jack Kroll nuo PAC, 
Stevenson nuo C1UC ir Willi
am Lavelle, CIO valstijos di
rektorius. Jie visi pasakė au
dringas kalbas: nurodė, kad 
tokie biliai įvestų chaosą tarp 
darbininkų ir darbdavių, o ne 
pagerintų dalykus. Publika 
ro.dė didelį pasipiktinimą to
kiais biliais, kurie veda prie 
vergijos.

★ 
ILGW Konvencijoj 
Devyni Šimtai Delegatų

International Ladies Gar
ment Workers Unija čia laikė 
konvenciją. , Delegatų suva
žiavo 900.

William Green, AFL ' pre
zidentas, kalbėdamas delega
tams pareiškė, kad CIO ir 
AFL gali susivienyti ir jau 
einama prie pilno susitarimo. 
Abi tos unijos jau principia- 
liai susitarė vieningai veikti 
tarpe organizuotų darbininkų 
ir niekas tos vienybės nesu
stabdys. Jis sake, kad didžiu
ma eilinių narių abiejose uni
jose pasisakė už tokią vieny
bę. Jei bent vienas iš vadų 
būtų priešingas arba mėgintų 
.pastoti kelią tokiai vienybei, 
jis bus netikęs vadovauti or
ganizuotų darbininkų judėji
mui.

Wm. Green sakė, kad uni
jos yra pasirengusios dirbti 
visa išgale, kad tokia vieny
bė būtų įvykdyta, nes dabar-

J. J. KAŠK1AUČIUS, M. D. I 
580 Summer Avenue, 

Newark 4* N. J. 
HUmboldt 2-7964
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: Matthew A. : 
BUYAUSKAS į 

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

i 426 Lafayette str.,

I Newark, N. J.
Tel. MArket 2-5172

į Joseph Garszva
į Undertaker & Embalmer

Manager ", i
■: JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue • :

Brooklyn 11, N. V.
Tel. $Vergreen 8-9770 į L

tiniu laiku tik glaudžiausioj 
vienybyėj veikiant darbo žmo
nės gali laimėti prieš reak
ciją. Green spėjo, kad vie
ningas darbo žmonių veiki
mas prieš Taft-Hartley bilių 
privers prezidentą Trumaną 
vetuoti Taft-Hartley bilių, bet 
jeigu tas bilius taptų įsta
tymu, AFL prieš jį kariaus, 
nežiūrint kaip ilgai imtų, kad 
ir 50 ar 100 metų, iki jis bus 
nugalėtas ir išbrauktas iš 
įstatymų knygos.

Labai pagirtina, kad Green 
vienybės klausimu taip kalba, 
ir pageidautina, kad jis taip 
sąžiningai veiktų, kaip jis 
kalba. Bet jeigu Green ma
no sutraukti CIO narius į 
AFL ir palikti visus reakci
nius vadus vadovyauti, tai aš 
netikiu, kad tas pavyks. Bet 
gerai, kad jau bent kalba apie 
vieningą veikimą, nes kitaip 
žmonės negalės atmušti visų 
reakcininkų puolimų.

Konvencijoj kalbėjo ir 
Adolph Berle, Jr., demokra
tas, buvęs valstybės sekreto
riaus pagelbininkas. Tam 
žmogui tik šautuvai ir kanuo- 
lės akyse rodosi. (Jis dele
gatams sakė, kad trečias pa
saulinis karas jau čia pat. 
Girdi, rusai jau turi savo šau
tuvus atsukę į Ameriką, o męs 
tik žiūrime į tuos šautuvus. 
Kokia bėda tokiems žmonėms 
gyventi ant šio pasaulio: jie 
gali gauti amneziją ir nusto
ti visai sąmonės ir ant galo 
dar į beprotnamį patelkti.

Cleveland Press 
Graudžiai Verkia

Kada Henry Wallace Wa
shingtone kalbėdamas pami
nėjo trečią partiją, tai Cle
veland Press savo editoriale 
išvadino Wallace paiku ir sa
kė, kad ta jo kalba turėtų 
būti atidengta. Tas duoda 
suprasti, kad Wallace kalba 
apie suorganizavimą trečios 
partijos Cleveland© Pressui 
nepatinka.

Toliau Press pareiškė, kad 
tokiai partijai įsikūrus, kaip 
Wallace kalba, tai visi ra
dikalai, liberalai ir kitokie 
kairiasparniai sugužėtų į ją. 
Taipgi ir komunistai turtų' 
šiltą prieglaudą; Matot, ko 
Press bijo. Jis bijo, kad ko
munistai savo balsais padėtų 
išrinkti pažangesnius atstovus, 
kurie yra nusistatę už taiką 
ir vieną pasaulį, žinoma, tas 
yra peilis po jų kaklu.

Press taipgi užbliovė savo 
editoriale, kad Trumanas ne- 
vetutų Taft-Hartley biliaus, 
nes jis pats susidemoralizuo- 
tų ir padarytų didžiausią 
klaidą tą darydamas . Girdi, 
jeigu Trumanas ir vetuotų tą 
bilių, tai Kongresas su pagal
ba demokratų atmes veto. I

Cleveland Press visada gy
rėsi palaikąs darbininkų pu
sę, bet dabar tiesiog pasiro
dė, kurią pusę palaiko.

Keletas Trumpų Žinučių
White Sewing Co. viršinin

kai turėjo pasitarimą su uni
jos atstovais gegužės 16 d. 
Gegužės 20 d. darbininkai 
turėjo susirinkimą. Streiko 
derybų komitetas raportavo, 
kad nieko daugiau nesutinka 
duoti, kaip pradžioje davė. 
Darbininkai nusitarė tęsti 
streiką. Tie, kurie yra pasi
likę streiko lauke, yra ener
gingi ir pilni ūpo tęsti kovą 
iki pergalės.

Iron Fireman Mfg. Co. 
septynių savaičių streikas už
sibaigė. Kompanija sutiko 
pakelti po 11 ¥2 cento į va
landą ir šešias apmokamas 
šveptes. , CIO-UAW Lokalo 
515 pirmininkas David Ben
jamin sakė, kad ši kompani
ja nebandė laužyti streiko ir 
nereikalavo jokių, drausmių 
prieš pikietą. Ir dabar abi 
pusės yra patenkintos, nėra 
jokios pagiežos.

Lloyd P. Johes Automo
bile Agency, 6820 Euclid avė., 
pądąvė skundą prieš Interna
tional Association of Ma
chinists 'ir reikąlavo drausmės 
prieš uniją. Teisėjas Burt W. 
Griffin atipętė kompanijos 
skundą. Jį^ pareiškė, kad su- 
lyg įstatymo', perleisto Ohio

SANDĖLIO SUPERINTENDENT 
RAKANDŲ UŽBAIGĖJAI 

PASIUNČIAMIEJI TAISYMAM VYRAI 
ŠĖPŲ DARYTOJAI

Reikia turėti patylimo prie rakandų. Puikiausi darbai bei vietos dabar yra 
mūsų Waterbury, Conn, krautuvėj. KREIPKITĖS t I

HADLEY COMPANY, WATERBURY, CONN.
(152)
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Detroit, Mich.
Puikus Buvo Pirmas Bendras 

Išvažiavimas
Tai jau ir mūsų pirmas ben

dras išvažiavimas pas mūsų 
visų mylimus draugus Badžius 
atsibuvo birž. 8 d. Išvažiavi
mą rengė LLD 188 kp. ir LDS 
86 kp. Suvažiavo didelė dau
guma mūsų narių ir prie to, 
dar daug svečių ir bendrai 
sudarė labai malonų įspūdį. 
Draugiškai, smagiai ir vaišin
gai, tikroj harmonijoj, pralei
dome laiką. Susipažinome su 
naujais draugais ir pasimatė
me su nekurtais senais, kurių 
jau seniai buvome nematę; 
turėjome puikiausią progą at
naujinti draugiškumo -santy
kius ir pasitarėme, kaip ir ka
da turėti bendrą sueigą pro- 
gresyviškos visuomenės gero
vei, labiausiai mūsų organiza
cijų išauginimui. Tai svarbiau
si yra šios rūšies išvažiavimai, 
nes jie solidarizuoja mūsų ju
dėjimą. t

Daugiausiai darbo pridėjo 
tai mūsų brangūs draugai Ste
ponavičiai, parūpindami ska
nius valgius, namie darytas 
dešras, skanių sūrių su svies
tu ir visokių kitų valgių, pri
taikytų tokiam išvažiavimui.

Buvo net ir iš toliau atva
žiavusių senos pažinties drau
gų, kai d-gai Radževičiai, 
Karpšliai ir kiti. Gi prieš pa
baigą, tai pilniausias automo
bilius mūsų 'draugų iš Kana
dos atvažiavo ir visus nustebi
no. Čia vėl prasidėjo didžiau
sias draugiškumas ir pasi
linksminimas.

Labai puikiai sudainavo 
gražių dainelių šie draugai ir 
draugės: Beliūnai, Vasiliaus
kienė, Kvietinskas, Vidrinskie- 
nė ir daug kitų, kurių pavar
džių neątsimenu. St. Babra
vičius, tąi visus pralenkė su 
savo gražiu tenoro balsu, su
dainuodamas tikrai artistiškai 
apie gitarą. Stasys ir kitas vis 
gražiausias dainas dainavo. 
Stasys sakė, jęi čia, Hamt- 
rameke, mes tversime vyrų 
chorą, tai jis pirmas stos į 
mūsų chorą. Pilnai-tikiu, kad 
jis tada parodytų, kas yra ant
ras pasaulinis dainininkas —■ 
St. Babravičius! Ir jeigu mes 
ir toliau taip nuoširdžiai dar
buosimės, tai dyvų nėra: pas 
mus gali tas įvykti, atsirasti 
choras ir kiti įdomumai.

Taigi,- ,varde mūsų kuopų 
šio bendro išvažiavimo komi
sijos, visiems dalyviams ir 
tiems, kurie puikiausiai dar
bavosi, ištariu- širdingiausią 
ačiū. Ačiū už jūsų gausų pri
sidėjimą ir atjautimą progre
syvių darbo žmonių veikimo ir 
jo įvertinimą.

Praeito mėn. 15 d. Yemans 
svetainėj turėjome LLD 188 
kp. mėnesinį susirinkimą 
skaitlingą ir svarbų veikimu ir 
tarimais. D-gas Beliūnas vedė 
susirinkimą. Tikrai malonu 
buvo visiems,, matyt, T^aip pui
kiai ir sugabiai jis tvarkė Su
sirinkimą ir mūsų kuopos svar
bius reikalus. Valdyba išda
vė gražius raportus ir pasiro
dė, kad viskas eina geriausioj 
tvarkoj. Kuopos turtas buvo 
kiek nupuolęs, bet jau šiuo 
laiku vėl pakilo ir dar vis ky
la. Organizatorius irgi neblo
gą raportą išdavė. Nors nau
jų narių šiame susirinkime ne
gauta, .bet organizatorius sakė 
kalbinęs nekurtuos ir gavęs 
kelis pasižadėjimus sekančiam 
susirinkimui. Bet šį sykį persi
kėlė iš 52 kp. d-gas Šeputis, 

legįsiatūroj 1940 m., unija tu
ri teisę statyti po du pikiętus 
prie visų dirbtuvės vartų ir 
kada nėra susirėmimų, tai nė
ra reikalo drausti tokius pikie- 
tavimus. Vy M. D.

BUSHELMEN
- PRIE KOUTŲ 

NUOLATINIS DARBAS,
ŠVIESI, ORINGA DIRBTUVĖ ’ 

WEATHERILL
680 — 5th AVĖ., N. Y. C.

(153)

Reikalingi BUSHEI.MAN ir Prosytojae. 
Kreii>kitčs gatavai j Darbą. Fisher Brothers, 

1538 Pitkin Avenue, Brooklyn.
052)

LYDYTOJAI 
ELEKTRA 

su tank patylimu vien tik. 
FLEET ARC INC.

70-J2 51 ST AVENUE ,
WOODSIDE, L. I.

(152)

nes jis arčiau mūsų kuopos 
gyvena.

Pramogų komisija raporta
vo, kad mūsų išvažiavimas pa
vyko kuo puikiausiai ir daug 
uždirbome. Iš 10-tos Apskri
ties Konferencijos išduotas 
raportas ir smagu pažyfnėti, 
kad mūsų kuopa buvo pavyz
džiu kitoms kuopoms.

Išrinkome darbininkus dirb
ti Vilnies piknike. Spaudos ir 
literatūros darbas irgi gerai 
eina. Jau kalbėjome apie ki
tą išvažiavimą LLD Centro 
paramai. Apie tai turėsime ki
ta kartą parašyti.

LLD Narys.,

Akron, Ohio. — Daugiau 
kaip 20 vadų Darbo Feder 
racijos ir CIO unijų reika
lauja skelbt visuotiną strei
ką prieš Tafto-Hartley ak
tą.

New York. — Amerikos : 
Slavų kongresas pasmerkė 
Jungt. Tautų komisijos 
daugumos raportą, advoka
taujantį Graikijos fašis
tams.

PRANEŠIMAI
HARTFORD, CONN.

Atydai vykstančiąjų bysu į 
Laisvės pikniku Brooklynan, 4 
d. liepos. Prašome įsitempti, 
kad basas išęis lygiai 8-.t$ v^l. 
iš ryto, nuo Ląisvėę Choro sa
lės, 155 Hungerford St. Visi, 1 
kurie esate užsisakę važiuoti 
į Laisvės pikniką busu, pribu
kite j laiką, F. J. Repšys.

(152-153)' J

HARRISON-KEARNY, N. J.
Iš sekančių vietų busais išvyksta 

j Laisvės pikniką, liepos 4 d., Mas- * ’ 
peth, N. Y.: Ill John St., Harrison; . 
Johnston ir. Kearny Avės., Kearny;
Dukes’St. ir Schuyler Ave., Kearny. ' , j 
Kurie norite važiuoti sykiu, pasi
skubinkite įsigyti bilietus pas Ka- k 
pitoną Joną Degutį, 22 John St,, < 
Kearny ir P. Maršoną, 22 Davis St., ■ 
Harrisone. Bušo komisija: J. Mar
cinkevičius, P. Maršonas ir kap. J. j 
Degutis. * .(152-153)

BĄYONNE, N. J.
Nuo Mike’s Midtown Tavern, 26th 

St. ir Avenue E, yra organizuojama K 
važiavimas į dienraščio Laisvi pik
niką, liepos 4 d. Nuvažiavimas bus 
aprūpintas už $1.60. Tad visi, kurie 
norite važihoti, malonėkite susįrink- | 
ti prie Mike Panelio užeigos, po 347 
Avenue E, 10 vai, ryto. (152-153) .

MONTELLO, MASS.
Liet. Taut. Namo Org. piknikas , 

įvyks 4 d. liepos, L. T. Parke, 1 vaL 
dieną. Bus muzika, skanių valgių ir 
gėrimų. Kurie nevažiuosite į May- 
nardą, dalyvaukite šiame piknike. — 
Komisija. (152-153)

MONTELLO,"MASS.
Moterų Apšvietos Klubo piknikas 

įvyks 6 d. liepos, Liet. Taut. Parke. 
Pradžia 1 vai. dieną. Bus muzika, 
skanių valgių ir gėrimu. Kviečia 
visus Komisija. (152-153)

BINGHAMTON, N. Y.
LLD 20 kp. moterų skyr. susifin— 

kimas įvyks liepos 4 d., Liet, salėje, 
315 Clinton St., 7:30 v. v. Visos na
rės turėtume dalyvauti šiame susi
rinkime, nes turime daug svarbių 
reikalų atlikti. Atsiveskite ir naujų 
narių.—O Girnienė, sekr. (152-153)

REIKALAVIMAI
FĄRMOS DUBININKAS - 

Noriu gauti darbą ant farmos. 
Esu pilnai patyręs visokių Jfarinos 
darbų darbininkas. Pats turėjau 
farmą. Kam reikia tokio darbininko 
prašau rašyti: W. Klimas, Branch- 
Ville, N. J. (151-153)
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JURGIS KAZAKEVIČIUS

LAISVĖS PIKNIKE GIRDĖSIME DAINŲ
C

Oi, dainos-dainelės, tos visų 
numylėtosios! Jos skambės 
gražiai ir galingai dienraščio 
Laisvės metiniame piknike šio 
penktadienio popietį ir vaka
rą, lepos 4-tą (July). Klaš- 
čiaus Clinton Parke, Betts ir 
Maspeth Avės., Maspethe.

Piknike dainuos du šaunūs 
chorai:

Newarko Sietynas, vado
vaujamas Walter Žuko;

Brooklyno Aidas, vadovau
jamas Jurgio Kazakevičiaus.

Abu chorai susideda dau
giausiai iš muzikališko, me- 

taniško jaunimo. O tai reiškia,

Transporto Darbinin
kams Nekelsi? Algų

Majoras O’Dwyer sakė re
komenduosiąs bud^eto tary
bai nekelti miesto transporta- 
cijos darbininkams algų, kaip 
to pirmiau buvo tikimasi. Jis 
gavęs nuo budžeto direkto
riaus tuo klausimu laišką. Di
rektorius sakęs, kad dabarti
niame budžete nesiranda tų 
ekstra $5,500,000, kurių rei
kėtų pakeliant transportinin
kams algas.

Ridgewoocle du jauni vy
rai sulaikyti kvotimui po $1,- 
000 kiekvienas už muštynes, į 
kurias jie įsipainioję iš girtu
mo, vienas kito nei nepažinda
mi.

SERGA
Josephine Skirmontienę iš

tiko nelaimė, koks nors auga
las ar gal šiaip kur nejučio
mis paliestas jos odai aižus 
chemikalas “įkando” rankas. 
Jos rankos labai ištino, nuo
das pradėjo odą vietomis kel
ti, tarsi nuplikyta būtų. Jau 
ir taip nesmagaus oro laiko
tarpiu prisidėjus rankų arzu- 
mui veik nelieka progos pail
sėti, laikas darosi labai nuo
bodus.

Randasi namie, 1 Brown 
Place, Maspethe.

Skirmontienė yra veikli Mo
terų Apšvietos Kliubo narė, o 
dabar ir jo iždininkė, taipgi 
nuolatinė Laisvės ir mūsų \ iso 
demokratinio judėjimo drau
gė ir rėmėja bei pramogų lan
kytoja. Linkime jai greit pa
sveikti ir vėl su mumis būti. O 
kol kas, įkyrioje jos* ligoje, 
kurioms galima, draugės, už
eis pasakyti jai “helio” ir va
landžiuke pobūvio padėti jai 
mažiau justi savas rankas.

D-ė.

kad ir piknikas bus turtingas

Rendaiminkams Nėra
Būtina Pasirašyti 
Sutartis

jaunimu — choristais, teatri
ninkais, jų draugais. Nepra
leis nei tie, kurie jau žino, kad 
su garbingais choristais ir ki
tais menininkais visuomet įsi- 
gyji naujų, vertingų pažinčių 
ir turi smagiausią iš smagiųjų 
pobūvį.

O kadangi šokiams gros 
Pavidžio Radio Orkestrą, 7 
kavalkų, ir salė čia šokiams 
patogi, tad puikesnės progos 
šokius mėgstančiam jaunimui 
nerasi visame Brooklyne. Gi 
kur jaunimas, jo dainos ir šo
kiai, ten ir senimui smagu pa
buvoti. Tad sulaukę liepos 
(July) 4-tos visi trauksime į WALTER ŽUKAS
Clinton Park, Maspethe.

JONAS KAŠKAIT1S

Lietuviu Laisvės Radijo Programa
Praėjusio sekmadienio, bir

želio 29 d., programa išėjo 
apvAliai ir sklandžiai. Skelbi
mai, pranešimai, žinios, svei
katos trupiniai, dainos ir mu
zika — visa kas pritikliai su
pinta į vieną ištisinę progra
ma. c

Bent keliais atvejais pagir
tinai sudainavo brukliniškio 
Aido Choro vyrų Kvartetas: 
A. Velička, A. Navikas, A. 
Purvėnas ir P.* Grabauskas, 
Jurgio Kazakevičiaus vadovy
bėje.

R. Mizaros pranešimas 
skambėjo lygiai ir glūdžiai. 
Tiko klausovo ausiai ir šir
džiai ir protui.

J. Siurbos — vyriausiojo 
pranešėjo baisingumas šiuo 
kait buvo apygeris. Nebuvo 
toks vientisai monotoniškas, 
daugiau turėjo ryškumo. Dik
cija ir balso moduliacija juk 
taip daug reiškia. Tam reikia 
gero prisirengimo ir bendrai 
gero išsilavinimo ir mokslumo. 
Jūs visi girdite didžiųjų radi
jo stočių programas. Patėmi- 
jot, kaip ir kokio pranešėjo 
skamba balsas. Tai«jau me
nas, artistiškas gabumas, kad 
balsas eitų skambiai, su pri
tinkamais pakilimais ir nusi
leidimais, kad jame girdėtum 
ir širdies ir proto diktavimą.

Čia norisi padaryti keletą 
patėmijimų ir dėl tūlų žodžių 
ištarimo, dėl jų priegaidės bei 
akcento ir kirčio. Labai dau
gelis negerai taria žodį “lie
tuvis.” Sako “lietuvis,” “lietu- 
vys” ir tik retas išmoko taisyk- 
liškai ištaiti ir taisyki iškai 
linksniuoti: lietuvis, lietuvio, 
lietuviui, lietuvį, (su) lietuviu, 
lietuvyje, (ei) lietuvi. Tai Vie- 

I naskaita. Daugiskaita irgi kir

tį deda beveik visur ant u: 
lietuviai, lietuvių, lietuviams, 
lietuvius, (su) lietuviais, lietu
viuose, lietuvi, šitaip visi turi
me išmokti tarti šitą taip daž- 

>nai mūsų vartojamą žodį. Mū
sų kalbėtojai ir radijo prane
šėjai irgi privalo taisykliškai 
ištarti šitą ir daugybę kitų žo
džių.

Kad lengviau jums būtų su- 
sivaikyti su žodžiu “lietuvis,” 
jūs tuoj čia pat po liežuviu 
pagatavai turėkite kitą fone
tiškai panašų žodį — liežuvis. 
“Liežuvį” dažniausia visi iš
taria gerai ir gerai jį links
niuoja. Kai suima jus abejonė 
apie “lietuvį,” tai paimkite 
“liežuvį.” Lengviau bus susi
doroti.

Daugelis ir neblogai prasi
siekusių ir vadovaujamų žmo
nių, bala žino, iš kur pasigavo 
“literatūrą.” Ir linksniuoja vis 
kirsdami ant a. O turi būti “li
teratūra,” taip kaip ir tempe
ratūra,” “kultūra,” “procedū
ra.”

Kiti sako: programas, pro
gramas, programa — netikti; 
šiai. Turi būti: programa 
(moteriškosios giminės). Esti 
netikslumų ir su orkestru. Tu
ri būti: orkestras (vyriškosios 
giminės). Reikėtų vienodžiau 
tarti ir automobilį — automo
bilis, automobilio ir t.t.

Keblumų yra ir su žodžiu 
Lietuva. Vieni sako: Lietuva, 
kiti — Lietuva, treti — Lietu
va' — taisykliškai. Linksniuoti 
reikia šitaip: Lietuva, Lietu
vos, Lietuvai, Lietuvą, (su) 
Lietuva, Lietuvoje (arba Lie
tuvoj), (ai) Lietuva. Visai 
taipo pat reikia ištarti ir links
niuoti žodžius Palanga, Dova
na, lyguma.

Bet kitaip yra su mergina.

a-------------------------------------------
jai pritaikytas duetas — iš 
plokštelių. Moteriškas balsas 
buvo ir visai malonus, melo- 
diškai skambus. Veikiausiai 
plokštelė įdainuota Lietuvoje.

Dėl laiko stokos nesuspėjau 
peržvelgti pirmesniųjų kelių 
sekmadienų radijo programų. 
Nors trumpai šį tą paminėsiu.

Sekmadienį, birželio 22 d., 
pirmą kaitą per mūsų radiją 
dainavo Violeta čypaitė, pir
ma to jau girdėta koncertuo
se. Jos balsas skambėjo visai, 
kaip reikia. Gerai suvaldomas, 
šv.elnus, daug jis žada mūsų 
jaunutei dainininkei. Ją sutar
tinai fortepijonu lydėjo Alma 
Kasmočiūtė. A. Bimbos ryš
kus ir brandus pranešimas apie 
pabėgėlius gal padės dauge
liui susiorientuoti ir nusispręs- 
ti, kad geriausia grįžti Lietu
von " ir ten gražiai daibuotis 
savo tėviškės naudai. J. Siur- 
ba pateikė įdomių, žinių iš 
gimtojo krašto, kaip stropiai 
eina statybiniai dar.bai, ūkio 
atgavimas, remontai, kaip ky
la pramonės produkcija, kaip 
dailiai veikia meno savyveik- 
los rateliai.

O dar pirma to, birželio 15 
i d. tikrai maloniai ir švelniai 
dainavo Elenutė Feiferienė ir 
Anelytė Ventienė. Balseliai 

' tokie sutartiniai,' kaip skudu
čiai, aidėjo oro bangomis. 
Bravo, bravissimo, bravo, mū
sų mielosios lakštutes!

(Pabaiga rytoj)

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LDS 1 kp. pusmetinis susirinki
mas įvyks liepos 3 d. Laisvės salė
je. Visi nariai dalyvaukite, nes bus 
raportai iš praeito pusmečio veiklos 
ir finansų stovis. Pažiūrėkite į mo
kesčių knygutę, kad neliktumėt su
spenduoti. Atsiveskite ir naujų na
rių, nes dabar vajaus laikotarpis 
įrašyti naujus narius j LDS — M. 
Sthkovas, prot. sekr. (152-153)

EAST NEW YORK — 
RICHMOND HILL, N. Y.

______ i
New Yorko majoras O’Dwy

er praėjusį pirmadienį patarė 
rendauninkams, kad naujasis ' 
rendų įstatymas neverčia jų 
mokėti 15 nuošimčių daugiau1 
rendos, negu dabar moka. j

Jie gali savanoriai sutikti 
tiek damokėti, jeigu jie nori 
gauti nuo namo savininko raš
tišką užtikrinimą buto laiko
tarpiui ne trumpesniam, kaip 
ligi galo 1948 metų. Jeigu jie 
nenori — neieško raštiško už
tikrinimo, jiem neprivalu su
tikti kelti rendą.

Tiesa, sako majoras toliau, 
jeigu rendauninkas atsisako 
rendą kelti, savininkas gali 

,kreiptis į miestavą teismą lei
dimo rendauninką išmesti, bet 
tik tomis sąlygomis, kurios nu
statytos naujajame Įstatyme.

Einant New Yorko valsti
jos rendų įstatymu, miestavas 
teisėjas gali metamojo lauk iš 
buto gyvenimą name pratęsti

PAJIEŠKOJIMAI
Malford Andrefs paieško per Ame

rikos Lietuvių Piliečių Kliubą 
(Brooklyne) savo giminaičio Joseph 

i Sviterio, kadaise gyvenusio Brook- 
' lyne. Malford Andrefs dabar gyve
na Francijoj; adresas: Maloncurt la 

: Montųue 65, Port Roneurt, Metz į Mossill, France.

BAR & GRILL
Lietuviška Alude

DEGTINĖ, VYNAS 
IR ALUS

i Kanados 
Black Horse Ale

JOSEPH ZEIDAT
411 Grand St., 

Brooklyn 11, N. Y.

iki 6 mėnesių, bet po to pra
ilginti neturi teisės. Tam rei
kėtų naujo, pagerinto įstaty
mo. '

Valstijinis įstatymas 
Neveikiąs

Charles E. Breitel, gub. 
Dewey patarėjas, sako, kad 
šios valstijos įstatymas visai 
negali veikti, kol yra šiokia 
tokia federalė rendų kontrolė. 
Jis sako, kad valstijinis įsta
tymas galėtų ir turėtų pradėti 
veikti tik tuomet, jei federą- 
lis įstatymas būtų visiškai pa
naikintas.

Mes pradedame nors kartą 
šiemet atsakančiai sušilti. Bir
želio 27-tą New Yorke buvo 
šilumos 86 laipsniai, šeštadie
nio priešpietį pavėsyje buvo 
82, o saulėkaitoje 95 laips
niai.

I

Washington. — Valdžia 
vis dar neišgauna taksų iš 
30,000 piliečių.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES <161 Balių, Koncertų, Bnnkietų, 
Ve»tuvių, Susirinkimų ir t.t. Puikus 

Btcičiua bu naujausiai* Įtaisymai*.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-8842

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEEMONAS, 

Savininkas 0

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

BROOkLYNt RAtfttASI NE 
TIK MEDIS

Kas sakė, kad Brooklynas 
toli, nuo gamtos. Prieš keletą 
metų Brooklyne esamą medį 
net apysakoje aprašė. O aną 
dieną kieme, prie 522 Carlton 
Ave., rado šešių pėdų gyvatę. 
Tą pūsčios viešnią iš ten iš
kraustyti pašaukė ASPCA 
ekspertus. Ją pirma įvare į 
peleninę, o paskui, su atitin
kama pirštine, įkėlė į maišą.

Jack Schulman, 22 m., gy
venęs 2469 85th St., Brookly
ne, areštuotas kaltinimu, kad 
jis vaikščiojęs po namus per- 
sistatydamas muilo pardavėju 
ir apiplėšinėdavęs šeiminin
kes. Kadangi jis neseniai bu
vo paleistas iš proto ligoninės, 
tad gal jį ir vėl grąžins tenai.

New York. — Įvairiuose 
Amerikos uostuose strei-; 
kuoja jau 100,000 CIO lai-- 
vastačių.

Peter 
KAPISKAS
BAR&GRIIL
Degtinės, Vynai ir Alus

RHEINGOLD 
BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

DĖL BROOKLYNIŠKIO
LAISVES PIKNIKO

J* j;
Prašome Įsitėmyti šiuos dalykus:

i PIKNIKAS PRASIDĖS 1-MĄ VAL. PO PIETŲ
I MUZIKA NUO 4-TOS VAL. PO PIETŲ

, PROGRAMA 7-TĄ VAL. VAKARE
Šokiams Gros * • i

i! PAVIDIS RADIO ORCHESTRA
Pikniko Vieta

. KLAŠČIAUS CLINTON PARK
Betts ir Maspeth Avės., Maspeth, N. Y.

Įžanga 60c. (taksai įskaityti) ‘
— — — — — — — — -------- ------------------ —------------- — — —

Kelrodis Automobiliais: Iš Connecticut važiuokite per 
White Stone Bridge. Nesisukite, kur sako “Brooklyn,” 
klauskitės į Maspeth. Iš New Jersey ir Pennsylvanijos 
geriausia važiuoti per Williamsburg Bridge. Pervažiavę 
Tiltą ir Plazą ant Marcy Avenue, sukite po kairei, už 

. dviejų blokų Grand St., Grand St. sukite po dešinei ir 
' važiuokite Grand Streetu iki Rust St. čia sukite po kairei

ir įvažiuokite tiesiai į Parką. ■
Iš New Yorko Miesto traukiniais: Važiuokite ant 

Union Square ir čia imkite požeminį Canarsie traukinį, 
! išlipkite į viVšų ant Grand Street stoties ir čia imkite

GRAND gatvekarį, išlipkite ant Rust St., eikite po kairei ; 
■’ ir įeisite tiesiai į Clinton Park,

Daugelis varo vienodai: mer
gina, merginos, merginų, mer
ginoms. . . O turi būti šitaip: 
mergina, merginos, merginai, 
merginą, (su) mergina, mer
ginoje, (ai) mergina; mergi
nos, merginų, merginoms, 
merginas, merginomis, mergi
nose. Mergina ir sveikata — 
abu žodžiai vienodai kirčiuo
jami ir linksniuojami. Tai,' 
jeigu kada negalite susidoroti 
su mergina, tai atsiminkite 
sveikatą arba mokyklą, žodis 
mokykla irgi visaip kryžiuo
jamas. Daug kas sako mokyk
la; Negerai! Turi būti mo
kykla, taip kaip ir mergina, 
sveikata, aguona (ne aguo
na), ganykla (o ne ganykla), 
karūna (o ne karūna).

Na tai taip su tais ištari
mais. Prisiėjo ilgėliau apsi
stoti. Atleiskite.* Nesigailėsi
me, jei tai išeis ant gero, jei 
skaitytojai ir kalbėtojai pasi- 
stenks išmokti ir pataisyti sa
vo klaideles. Tuo prirodys sa
vo akylumą ir supratingumą.

Grožinė mūsų radijo pro- 
i gramų dalis išeina pagirtinai. 

Tatai pakelia mūsų radijo ver
tybę ir pritraukia daugiau 
klausovų. šiuo kartu vyriškai 
pasirodė aidiečių Kvartetas. 
Gražiai skambėjo4ir polkutė ir

LDS 13 kp. susirinkimas, neįvyks 
šį mėnesį, liepos-July. Įvyks sekantį 
mėnesį, rugpjūčio-August. — Valdy
ba. (152-153)

MASPETH, N. Y.
LDS ir ALDLD kuopų susirinki

mas įvyks liepos 3 d. Rusų Name, 
56-58 — 61st St. Prašome narius 
būti laiku, 7:30 v. v. Turėsime ap
tarti svarbių dalykų ir taipgi nutar
sime ar, laikyti ar nelaikyti susirin
kimų per ištisą vasaros sezoną. — 
Kom. (152-153)

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fornišiuota# kam

barys, žiemą apšildomas. Visada yra 
šiltas vanduo ir kiti patogumai. 
Kreipkitės pas J. Urboną, 265 So. 
2nd St., Brooklyn, N. Y. Apt. 18.

(152-154)

REIKALAVIMAI
Reikalingas bartenderis, patyręs 

prie Bar & Grill biznio. Gali atsi
kreipti, kad ir ^nepatyręs, bile tin
kamas tame biznyje, mes išmokinsi
me. Dėl daugiau informacijų, prašo
me kreiptis į Happy Days Bar & 
Grill, 426 South 5tbf St., Brooklyn, 
N. Y. (147-152)

PARDAVIMAI
Parsiduoda 2 šeimynų mūrinis 

namas, krautuvei patalpa ir 5 gara- 
džiai, tinkama vieta dėl Bar & Grill. 
Randos neša $150.00 į mėnesį. Kai
na $11,000. Kreipkitės j Mr.. J. Stel- 
mock, 2542 Tilden Ave., (Flatbush) 
Brooklyn, N. Y. Arba kreipkitės 
125 East 32nd St., Flatbush.

(151-152)

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

TeI.EVergreen 7-6868 
221 South 4th Street

Valandos: R-^^kare

Penktadieniais Uždaryta

Frank Givis
Taiso Visokius Namų Ra
kandus - Furniture. Sutai

so Medį ir Permąliavoja.

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.

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko 

SAVININKAI 

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYN!)
PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgiu 
ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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

---------- r; ;------------------------------- z -

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

*
PIETŪS'60c. VAKARIENĖ 85c

Iš 5-ių patrovų Iš 7-ių patrovų
VAKARIENĖ ŠEIMAI Iš DVIEJŲ 

8-ių Patrovų Gerai Suderinto Valgio $1.60

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

Kiekvieną šeštadieni įvyksta puota, pasivaišinimas bei parS. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.

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

Valgiais ir gęrirtiais aptarnaujame žemom kainom.

Didelis Išpardavimas!
Daimantai, Laikrodžiai, Platinumai ir Džiuleriai 

Parduodami Labai Nužemintom Kalbom.

Nepaprastai Žemom Kainom!
Aukso, Platinum žiedai, Kryžiai, Laketukai, 

Branzalietai ir Špilkos.
Taipgi Links ir Pendants

DIDELIS SANDĖLIS IŠPARDAVIMUI 
! STEBINANČIAI ŽEMOM RAINOM

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

Religijiniai daiktai, abrozdai ir stovylukės 
nužemintom kainom.

Ką Tik Jūs Pirkaite, Stebėsitės Kainų Nužeminimu.

ROBERT LIPTON
Jeweler

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

I ■■*■■■ Hl.
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6 push—Laisvė (Liberty, Lith. Daily), Trečiad., Liep. 2, 1947




