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Roma. — Popiežius išlei
do milionus dolerių vajui 
del klerikalų išrinkimo Sei
man.

Detroit. — Chryslerio au
to. darbininkai nutarė strei- 
kuot del algos.

su
su-

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00

KOPIJA 5c

Ne tik vienoje Pennsylva- 
n i joje tai daroma, — daroma 
ir kitose valstijose. Tai nor
mali procedūra; tai tradicinis 
Ameiikos žmonių žygis. Washington, bal. 19.—Fe- 

deralis apskrities teisėjas 
1 Alan Goldsborough atrado

Metai XXXVIII. Dienraščio XXX.
Pcnnsy 1 van i j os valsti j o j e 

trečiosios partijos šalininkai 
surinko 32,000 piliečių parasti 
po peticijomis, reikalaujančio
mis, kad toje s valstijoje būtų 
pastatyti sąrašuose kandidatai 
prezidento ir vice prezidento 
vietoms — Henry A. Wallace

dina savo kolumnose vardus ir 
pavardes visi] tų, kurie sutiko 
pasirašyti peticijose.

Kam tai daroma?
Tam,- idant sukėlus prieš 

pasirašiusiuosius visokius tam
sybės apuokus.

Tai kurstymas prie pogro
mų.

Kai kur Wallace’o mitingai 
yra govėdų puolami, o Pitts- 
burgho reakcinė spauda ne
tiesiogiai kursto govėdas pul
ti tuos, kurie padavė savo pa
rašus už Wallace’? ir Tay
lor’ą !

Argi tai nėra šlyšktu ? !

Bene Galilėjus yra pasakęs: 
—O žemė visgi sukasi!. . . 
Mokslininkas tai, sakoma, 

pareiškė, ,kai jį inkvizitoriai 
kankino.

Panašiai gali pasakyti šian- 
• dien kiekvienas trečiosios par
tijos šalininkas savo puoli
kams ir 'provol^toriams:

—Nors jūs mus bjauriai 
puolate, tačiau mes .dirbsime 
ir ti-ečioji partija bus įkurta;

( jai likimas lemia suvaidinti 
Amerikoje milžinišką vaidme
nį. Istorijos lokomotyvas ne 
jums atgal pasukti!...

Istorinis trečiosios partijos 
judėjimas negalės būti sulai
kytas gąsdinimais ir grasini
mais.

Milijonai žmoniij stovi su 
šiuo judėjimu ir jų skaičius 
kasdien didės.

Wallace’o šalininkai tikisi, 
jog lapkričio mėn. 2 dianą, 
kai piliečiai eis prie urnų, už 
Wallace’ą bus paduota nema
žiau 20,000,000 balsų!

Mums, lietuvių kilmės ame
rikiečiams, tenka įsijungti šin 
didžiuliu darban energiškiau 
negu' kada nors bent kokiame 
darbe buvome įsijungę. ,

Būtinai perskaitykite šios 
dienos Laisvėje telpantį Naci- 
onalio Lietuvių Wallace for 
President Komiteto pareiški- 
mą-atsišaukimą.

Perskaitę,—veikite!

Tolydžio skelbiama: Romos 
gatvėse demonstruoja italai 
fašistai.

Dainuoja jie musolinišką 
himną, puola žydus ir, žino? 
ma, kairiuosius, padorius žmo
nes, — tuos, kurie fašizmui 
priešingi.

Tokioje atmosferoje vyks 
Italijos parlamento rinkimai!

šie žodžiai rašomi pačiose 
Italijos rinkimų išvakarėse.

Viename didžiųjų komerci- 
niij dienraščių skaitau iš Ro
mos žinią, jog. to krašto vi
daus reikalų ministras Scelba 
viešai pasakė':

—Jei vyriausybe matys, kad 
komunistai rinkimuose padarė 
daug “šelmysčių,” tai rinki
mai bus paskelbti nelegaliais 
ir atšaukti...

Tai reikia suprasti šitaip: 
jei demokratinis blokas — ko
munistai ir socialistai — rin
kimus laimės, — jie bus pa
skelbti nelegaliais!

Prie tokių “demokratinių” 
žygių ruošiasi Italijos reakci
ninkai.

TEISMAS NUKALTINO J. LEWISA IR 
UNIJA “KRIMINALIAI IR CIVILIAI”
ŠĮ Antradienį Teisėjas Goldsborough Paskirs Bausmę 
Mainieriu Vadui ir Unijai už “Teismo Paniekinimą”

pirmininką Johną L. Lewi- 
są ir pačią uniją už tai, kad 
jie “paniekinę teismą kri
minaliai ir civiliai.” Todėl 
Lewis galėtų būti baudžia
mas net kalėjimu, apart pi
niginės baudos jam ir uni
jai, kaip lėmė pranešimai 
pirmadienį iš Washingto- 
no.

Teisėjas Goldsborough į- 
žiūrėjo “panieką teismui” 
tame, kad Lewis ne tuojaus 
pašaukė 400,000 minkšto
sios anglies streikiėrių dar
ban, kai tik apskrities tei
sėjas buvo įsakęs, bet’ dar 
savaitę sugaišo.

Teisingumo departmentas 
atmetė Lewiso prašymą sa
vaitės pabaigoj, kad panai
kintų skundą prieš jį, nes 
pašaukus mainierius atgal

darban, klausimas 
sprendė, pagal Tafto-Hąrt- 
ley’o įstatymą, sakė Lewis. 
Bet teišingujno departmen- 
tas atmetė prašymą, paste
bėdamas, jog dar apie 150,- 
000 mainieriu tebestreikuo- 
ja.

Quirino, Naujasis Filipinų 
Prezidentas, Susidurs su 
Valstiečiais Sukilėliais

LAISVE—LIBERTY
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Chinų Komunistai Gręsia 
Tautininkams Hunane

ITALIJOS KOMUNISTAI NEPLANAVO 
JOKIO SUKILIMO NEI PRIEVARTOS

Washingtono Sekliai 
Pranašauja Sukilimus 
Ekvadore ir Čilėj

Washington. — Jungtinių 
Valstijų valstybės depart- 
mentas gavo pranešimą, 
kad “šiandien arba rytoj 
gali išsiveržti sukilimas Ek
vadore”, Pietinės Amerikos 
respublikoje, prieš laikino
jo prezidento Carlos J. Aro- 
semenos valdžią. Sakoma, 
kad sukilimui vadovausiąs 
generolas Alberto En. Gal
io, liberalų ir socialistų kan
didatas į prezidentus; su 
Galio eisianti ir armijos o- 
ficierių grupė.

Jungtinių Valstijų politi
niai sekliai taipgi raporta
vo, jog sužinoję, kad “ko
munistai” planuoją sukili
mą geg. 1 d. prieš Čilės pre
zidento Gab. Videlos* val
džia, v

Manila. — Mirus Filipinų 
prezidentui M. Roxas’ui, 
naujuoju prezidentu tapo jo 
pavaduotojas Elpidro Quiri
no. Dauguma kongreso na
rių, vadinamieji “liberalai”, 
pasižadėjo remti prez. Qui
rino valdžią.

Quirino ketino vykdyti 
demokratiją ir siekti tautos 
vienybės.

Tęsiasi valstiečių Hukba- 
lahapų kova dėl dvarinin
kų ir buožių žemių padali
nimo bežemiams ir mažaže
miams. Velionis prez. Ro- 
xas paskutinėje savo kalbo
je prieš mirtį prisipažino, 
kad tie valstiečiai neįveikti.

Jankių Generolas Atsiprašė 
Sovietinius Oficierius

Frankfurt, Vokietija. — 
Generolas Miller C. White, 
amerikonų armijos štabo 
galva, atsiprašė Sovietų o- 
ficierius Vasilių Ignatjevą 
ir Nikolajų Galkiną už tai, 
kad du jankiai kareiviai į- 
žeidė juos.

Tiedu kareiviai, John R. 
Murphy ir Robert Osolins- 
ki, keikė rusų oficierius 
gatvėje, įmetė- akmenį per 
langą i rusų oficierių kam
barį, įsiveržė vidun ir vis 
keikdami bandė sukelt muš
tynes.

2,000 STUDENTU KLAU
SĖSI ROBESONO

Columbus, Ohio. —Valsti
jos Universiteto valdyba 
neleido kalbėti universiteto 
aikštėje Pauliui Robesonui, 
garsiam dainininkui, negrų 
vadiii. Bet 2,000 studentų 
susirinko pasiklausyti Ro- 
besono mitinge prie pat uni
versiteto aikštės. Robesonas 
smerkė politikierius, kuriem 
Stumia Ameriką link fašiz
mo.

SMARKĖJA KOVA TARP 
ARABŲ IR ŽYDŲ

Jeruzalė. — Tūkštančiai 
žydų ir arabų kovėsi Arma- 
geddpn lygumoje. Žydai 
pranešė, kąd jie užmušę 100 
priešų; arabai taip pat gi
riasi pasisekimu. Mūšyje 
prieš žydus dalyvavo ir 
Transjordano arabų legio
nieriai.

/

Graikų Monarchistai Nusiminę 
Dėl Partizanų Laimėjimų

Korin th, Graikija.—Grai
kų partizanai taip sėkmin
gai kovoja Pelopennese, pie
tiniame Graikijos pus’salyje, 
kad įvaro monarehistus j 
desperaciją, rašo New Yor- 
ko Times korespondentas 
A. C. Sedgwick.

Monarchistų valdžia pa
sakojo, kad .šiauriniuose 
Graikijos pasieniuose parti
zanai gauną paspirties iš

Jugoslavijos, Albanijos' bei 
Bulgarijos. Bet kodėl parti
zanai laimi tolimiausiose 
nuo tų kraštų vietose? Tai 
klausimas, kurio monarchi- 
štai negali atsakyti.

Dabar moriarchistai sa
kosi sėkmingai pradėję pla
tų ofensyvą prieš partiza
nus vidurinėje ir šiaurinė
je Graikijoje; bet juo sun
kiau jiem darosi pietinėje 
šalies dalyje.

WK

Čangša, Chinija. — Čiang 
-Kai-šeko valdžia įsakė vy
rams iki 40 metų amžiaus 
Hunan provincijoj lavintis 
ginklus vartoti po 2 valan
das kas savaitę? Valdžia bi
jo, kad chinų komunistų 
armija gali persimesti per 
didžiąją pietinę Yangtze li
pę liepos mėnesį į Hunan 
provinciją ir sau panaudoti 
suvalytą ryžių derlių. Ko
munistų partizanų grupės 
jau veikia toje pietinėje 
provincijoje, '-.turinčioje 26 
milionus gyventojų.

Amerikiniai koresponden

tai spėja, kad komunistai 
ras daug, pritarimo tarp 
Hunano valstiečių. Pėnai 
valdo ten didžiąją daugumą 
žemės. Valstiečiai rendau- 
ninkai turi atiduoti ponams 
iki 70 nuošimčių viso der
liaus.

Chinijos valdžia Nankin- 
ge buvo nustačius tik apie 
38 nuošimčius derliaus ati
duoti žemės savininkams. 
Bet niekas to nuostato ne
klauso. Dvarininkai ir buo
žės žudė vadus organizaci
jų, kurios mėgino suhiažin- 
,ti rendas iki valdžios skirto' 
nuošimčio.

Nežiūrint, kaip Rinkimai Išeitų, Komunistai Ramiai 
Tęs Politinę Savo Veiklą, Užtikrino Jų Vadas Longo

Roma.—Italijos komunis 
tai neplanavo jokio sukili 
mo nei prievartos, nepai 
sant, ar seimo rinkimai ba 
landžio 18-19 d. jiem pavyk 
tų ar nepavyktų, — užreiš 
ke Luigi Longo, žymus ita 
lų komunistų vadas, kalbė

Admirolas Kritikuoja per 
Silpną Amerikos Agentų 
Veikimą Lotynu Amerikoj

Sovietai Sustabdė Nuosavybių 
Socializavimą Rytų: Vokietijoj

Berlin. — Sovietų koman- 
dierius rytinei Vokietijai, 
maršalas Vasilius Sokolovs
kis išleido įsakymą, kuris 
sustabdo tolesnį fabrikų ir 
kitų privačių biznių ėmimą 
į vokiečių visuomenės ran
kas. Sokolovskis kartu pra
nešė, jog į liaudies nuosavy
bę yra pervesta 8 nuošim
čiai biznio įstaigų, tame 
skaičiuje fabrikai, kurie pa
gamina 40 nuošimčių visų 
dirbinių rytinėje Vokietijo
je.

Sokolovskio patvarkymas 
sako, monopolinės pramo
nės jau išsklaidytos; kari-

nių kriminalistų turtai pa
versti visuomenės nuosavy
be, ir panaikintas medžia
ginis pamatas nacių ir ka
rininkų - junkerių atkuti
mui.

“N e u e s Deutschland” 
(Naujoji Vokietija), Socia
listinės, Vienybės Partijos 
(socialistų - kom u ni s t ų) 
laikraštis, spausdina daug 
laiškų, kurie ragina priimti 
parti j on vidutinius biznie
rius ir net buvusius smul
kiuosius nacių partijos na
rius, kurie prisipažįsta kly
dę ir pasižada darbuotis 
“naujajai, geresnei, demok
ratinei tėvynei.”

Washington. — Admiro
las Ellis M. Zacharias, bu
vęs Amerikos laivyno seklių 
direktorius, kritikavo šios 
šalies agentus, kad jie iš 
anksto nepranešė, kuomet 
buvo planuojamas kairiųjų 
liberalų sukilimas prieš Ko
lombijos prezid.Ospinos Pe- 
rezo valdžią. Kartu adm. 
Zacharias peikė Trumano- 
Marshallo vyriausybę, kad 
ji sušaukė amerikinių res
publikų konferenciją Bogo
toj, Kolombijoj ,tiktai kovai 
prieš komunizmą. O Pieti
nės ir Centralinės Ameri
kos kraštai tikėjosi, kad 
Jungtinės Valstijos žadės 
jiems reikalingą medžiagi
nę paramą, sako Zacharias.

damas pirm balsavimų pra
džios. Jis tikėjosi, kad 
Liaudies Frontas, vadovau
jamas kairiųjų socialistų ir 
komunistų, gal gaus iki 40 
nuošimčių balsų.

Balsavimai buvo ramūs ir 
baigėsi pirmadienį 2 vai. 
popiet, Italijos laiku. Pra
nešta, jog rinkimų pasek
mės bus vakare paskelbtos. 
(Todėl jų dar negalima pa- 
dųpti šioje Laisvės laido- 
je.)

Buvo paskleista gandai, 
jog kas ten mėginę užimti 
amunicijos sandėlius Mila
no ir Pavijos apylinkėse.

Teigiama, kad balsavi
muose dalyvavę apie 90 
nuošimčių visų pilnateisių 
piliečių. Premjero de Gas- 
perio krikščionys demokra
tai (klerikalai) pranašavo, 
kad jie gaus daugumą bal
sų.

Lenkija Nepirksianti 
Paprastų Vartojimo 
Daiktu iš Amerikos

Gen. de Gaulle Peršasi Į 
Francijos Prezidentus

Pasinaujino Mūšiai 
Bogotoj, Kolombijoj

Nauja Amerik. Dovana 
Italam pirm Rinkimų

Bogota.—Pasinaujino 
sikirtimai tarp liberalų 
lėlelių ir kariuomenės Bo
gotoj, Kolombijos sostinėj. 
Iš abiejų pusių zvimbia kul
kos viduryj miesto, arti 
valdžios rūmu. Vien sekma- 

1

dienį buvo nušauta 5 karei
viai ir 7 civiliai žmonės.

Visų amerikinių respubli
kų konferencija perkėlė sa
vo sesijas į Bogotos prie
miestį. Jungtinių Valstijų 
delegatas Marshallas pasiū
lė konferencijai aštrią re
zoliuciją prieš komunizmą.

Cleveland; Ohio ■
PRANEŠIMAS

Mirė Marijona šmiilkščiū- 
tė, sesuo apie 5 metai miru
sios Onos Petrauskienės. 
Paliko dideliame nubudime 
brolį A. J. Smitą žymų vei
kėją Philadelphijoj, o kitą 
brolį Kalifornijoj ir švogerį 
D. Petrauską, kuris šiomis 
dienomis sunkiai serga mie
sto ligoninėje.

Pašarvota bus Wilkelio 
koplyčioj ketvirtadienio va
kare bal. 22 d. Laidotuvės 
bus šeštadienį bal. 24 d. pir
mą vai. po pietų.

' J. žebrys.
(Liūdesio valandoje Lais

vės redakcija reiškią nuo
širdžią užuojautą d. A. J. 
Smitui, D. Petrauskui ir kU 
tiems . įnirusios giminėms 
bei draugams.)

ORAS. — Būsią lietaus

Washington. — Valdiriis 
ekonominio bendradarbia
vimo administratorius Paul 
G. Hoffmanas paskyrė Ita
lijai dar $8,102,000 paramos 
paskutinę dieną pirm Itali
jos seimo rinkimų. Tai buvo 
nauja dovana italams, kad 
jie balsuotų už klerikalus ir 
kitus dešiniuosius. Už tuos] 
pinigus bus siunčiama/Itali
jai anglis, kviečiai, miltai ir 
kiti maisto produktai.

Marseille, Francija.—Pro
fašistinis francūzų genero
las de Gaulle masiniame 
susirinkime reikalavo pa* 
skelbti rtaujus seimo rinki
mus ir sudaryti stiprią val
džią, kurios galva, girdi, 
turėtų būti pats de Gaulle. 
Jis ragino sukurt valstybių 
santarvę, sykiu su vakari
ne Vokietija, karui prieš 
Sovietų Sąjungą.

Policija buožėmis blaškė 
jaunuolius, demonstruojan
čius prieš de Gaulle.

- Varšava. — Jeigu Ameri
ka galutinai sulaikys siun- 
tirtią Lenkijon užsakytų 
mašinų ir fabrikinių įrengi
mų, tai Lenkija nepirks ir 
medvilnės (bovelnos) iš 
Jungtinių Valstijų. Pagal 
sutartį, Amerika turėjo pri
statyt Lenkijai fabrikinių 
-įrengimų už $12,000,00(). 
Bet paskutiniu laiku Wash- 
ingtono valdžia griežtai su
varžė mašinų ir kitų pra
monės įrankių pardavinėji
mą Sovietams ir draugin
giems jų kaimynams.

Menama, jog Amerika už- 
šaldys $5,000,000 Lenkijos 
pinigų, jeigu Lenkija ne
pirks amerikinės bovelnos 
ir kitų paprasto vartojimo 
daiktų..

Amerikonai ir Anglai Jau 
Kraustęsi iš Berlyno?

%
• I

Berlin. — Vokiečių laik
raščiai sovietinėje Berlyno 
dalyje rašo, kad daug ame
rikonų, anglų ir francūzų 
jau išsikraustė i iš savo už
imtų Berlyno ruožtu. Tie 
laikraščiai teigia, kad vaka
riniai talkininkai prarado 
teisę laikytis, Berlyne, kuo
met jie faktinei įkūrė vaka
rinės Vokietijos valstybę, 
atskirą nuo Sovietų užimtos 
rytinės Vokietijos.

Belgrad. — Prasideda 
teismas prieš du slovėnus 
inžinierius, kurie karo me
tu tarnavo slaptajai nacių 
policijai prieš Jugoslaviją.

Peiping. — Chinu komu
nistai, užimdami geležinke
lių centrą Szepingkai, suė
mė ir 6 Kanadiečius kunigus 
ir 5 vienuoles, kaip priešų 
agentus.

Sukilėliai Žada Šturmuot 
Kosta Rikos Sostinę

Panama. — Kosta Rikos 
dešiniųjų sukilėlių vadas 
pulk. Jose Figueres paskel
bė per radiją, kad jis štur
muos San Jose, sostinę Ko
sta* Rikos, Centralinėje A- 
merikoje. Nieko negirdėt a- 
pie prezidentą Teodorą Pi- 
cado. Praeitos savaitės gale 
buvo pranešta, kad jis pasi-

davęs sukilėliams. Teigia
ma, kad San Josę gina 
Liaudies Avangardas, ko
munistų vadovaujamas.

Indijos Seimas Duosiąs. Teises 
Milionams “N edasilytėtinųjų”

■ I.
...

New Delhi, Indija.—Indi
jos seimo komitetas prita
riančiai svarsto siūlymą su
teikti lygias teises paneig
tajam luomui — vadina
miems “nedasilytėtiniems” 
žmonėms. Apie 60’milionų 
jų iki šiol buvo taip nieki
nami, kad aukštesniojo luo
mo narys galėjo nužudyti 
“nedasilytėtiną” žmogų, jei
gu jo bent šešėlis ^palietė 
“aukštesnį j į.” Nedasily tėti-

nam buvo uždrausta net 
krautuvėn įžengti; pirki
nius jam paduodavo tik pro 
langą bei duris. Buvo už
ginta vedybos tarp “nedasi- 
lytėtinų” ir aukštesniųjų 
luomų asmenų.’

. Dabartinis sumanymas 
seimui, tarp kitko, siūlo mo
terims nuosavybės paveldi
mo teises ir reikalauja pa
naikinti daugpatystę.
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Roxas o Mirtis
Filipinų prezidentas Manuel A. Roxas mirė, — mirė 

staiga, netikėtai. Jis mirė, beje, keistoje aplinkoje: Tik 
ką buvo pasakęs kalbą, kurioje visaip plūdo komunistus. 
Ir, grįžęs iš mitingo, Roxas tuojau mirė!

Filipinų liaudis neverks Roxas’o, nes jis nebuvo jos 
draugas. Jis buvo draugas turčių klasės. Karo metu, sa
koma, jis bendradarbiavo su japonais, kuomet pastarieji 
buvo okupavę Filipinų salas. Nepaisant to, generolas 
^acArthuras jį pastatė kandidatu prezidento vietai. Na,’ 
ir remiamas MacArthuro ir Amerikos imperialistų, Ro
xas ir buvo prezidentu išrinktas. ‘

Liaudies būvio jis nepagerino ir jam tai nerūpėjo. 
Jis mojosi ginklo pagalba išnaikinti komunistus ir visus 
nenuoramas. Tačiau ir čia jam nepavyko: filipiniečiai 
valstiečiai ėmėsi ginklo kovoti prieš Roxas’o režimą.

Mirusiojo Filipinų prezidento vietą užėmė vice-pre- 
zidentas, Elpidio Quirino. Tačiau, pranešama, kad ir pa
starojo sveikata yra prasta.

Kokios politikos laikysis Quirino, sunku pasakyti. 
Sakoma, jis yra buvęs liberalas. Deja, pastaruoju metu 
liberalo vardas taip yra suniekintas, sukaneveiktas, kad 
jis jau beveik yra beprasmis.

Tiek Amerikoje, tiek visame buržuaziniame pasau
lyje, žmonės, kurie nešioja liberalo vardą, neretai tar
nauja žiauriausiai, juodžiausiai reakcijai.

Neužilgo matysime, kaip ten viskas bus.
1

' , Kas Juos Remia?
Republikonų partijos lyderiai šiuo metu siautėja, 

rinkdami sau šalininkus, kad pastarieji balsuotų už juos 
republikonų partijos suvažiavime, — kad jie balsuotų už 
jų kandidatūrą prezidento vietai.

Važinėja Stassenas, važinėja Dewey, Taftas ir kiti.
Stassenui pavyko laimėti Wisconsine ir Nebraskoje. 

Stassenas, buvęs Mihneąotos gubernatorius, besivadinąs- 
“liberalu”, daugiausiai šnro metu darbuojasi ir jis dau
giausiai laimi, pastumdamas į šalį savo oponentus.

Nemanykite, tačiau, jog šis siautėjimas, šitie suva
žiavimui pasiruošimai nelėšuoja pinigų.

Daug lešuoja!
Aną dieną kongresmanė (republikonė) Clare Hoff

man viešai klausė St&sseno, iš kur jis gavo tuos $750,- 
000, kuriuos dabar eikvoja propagandai už save?

Nemanoma, kad Stassenas į tai atsakys. Bet kad 
jis turi duosnių “dėdžių”, kurie jam duoda pinigų, kurie 
finansuoja jo kampaniją, niekas neginčys.

Pasirodo, jog tam tikros klikos kapitalistų deda ne
mažai pastangų pravedimui “savų žmonių” į prezidentus. 
Stassenas yra vienas globojamųjų. Gal būt jį remia di
džiųjų Minnesotos geležies rūdos kasyklų savininkai, gal 
kas kitas, bet jį remia grupė turčių?

Už Dewey ir Tafto nugaros stovi kitos turčių klikos, 
pinigingos ir savo reikalus suprantančios.

I

Liaudis, žmonės jų neremia. Faktinai, ne vienas 
“kandidatas į kandidatus” dar gali išleisti nemažai ^pini- 
gų, pateikdamas balsuotojams “dovanėlių”, kad tik pasi
rodyti gerais ir demokratiškais.

Ne taip yra su trečiosios partijos judėjimu. Turtin
gieji šito judėjimo neremia, čia viskas tenka ir teks pa- 

' dengti vyriausiai darbo žmonėms — darbininkams, far- 
meriams, profesionalams, biznieriams.

Tai tenka turėti galvoje kiekvienam, besidarbuojan
čiam už Wallace’ą. ■

* 
Išvietintų stovyklose Lais

ve godžiai skaitoma
Nežinau, tikrumoje, ar 

jie išvietinti ar patys išsi- 
vietino — kiekvienas teisi
nasi savotiškai. Štai prieš 

' mane 2 laiškai išvietintų. 
' Vienas nuo mano žmonos 
• pussėsers daktaro - dentis- 

tės, Gene Stapulionis, ir 
kiek anksčiau rašytas- nuo 
jos vyro pulkininko J. Sta- 
pulionio. Ji sako, kad laike 
vokiečių pasitraukimo iš 
Lietuvos buvo sužeista ir 
gulėjo ligoninėje ir buvo iš
vežta su kitais ligoniais į 
Vokietiją. *

Kaip jis atsidūrė, Vokieti
joje, jis nerašo, bet jis ra
šo, kad jis nori grįžti į Lie
tuvą, bet esą tai sunku pa
daryti dėl ne nuo jo pri
klausomų aplinkybių.

Štai jp žodžiai:
“Kas dėl mano nenoro va

žiuoti į Ameriką. Man sun
ku susigyventi su mintim, 
kad mes galime likti prieš 
savo norą amžini emigran
tai.”

Ji rašo:
‘“Aš dažnai pagalvoju, 

kad giminės yra labai geri, 
labai nuoširdūs, laj)ai daug 
mums padeda, bet kad jie 
taip mažai - težino apie 
mus. Gal ir jiems atrodo, 
kad mes tokie baisūs tingi
niai, baltarankiai,, fašistai 
ir kitokie. Tikrumoje gal ir 
prisibijotų tokių sulaukti į 
Ameriką... Bet iš jūsų nuo
širdžių linkėjimų aš jaučiu, 
kad jūs nevisai tikit, jog 
mes tokie baisūs esame. O 
tas būtų mums didžiausia 
paguoda.
. “Jeigu būtų galima šiais 
metais kur nors išvažiuoti 
iš Europos, nors kaip pa
prasčiausiai / darbo ; jėąai, 
mes laikytum^ didelė laime. 
Norėtųsi nėbeleisti savo 
dienų tokiame netikrume ir 
nežinioje. Bet kad tas vis
kas ne mūsų valioj.

“Išvažiuoja po biskį jau
nimas, nevedę vyrai ir mer
gaitės darbams tai į vieną, 
tai į kitą kraštą, ir mes iš
leidžiame juos su džiaugs
mu ir su dideliu pavydu. 
Nors jie irgi važiuoja ne į 
svečius, — mes .tai gerai 
žinome, bet kiekvienas no
rėtumėm jų vietoje būti. 
Vedusiems-arba su šeimo
mis išvažiavimo galimybės 
kol kas labai ribotos.”

Toliau štai ką rašo toji 
daktarė:

“Prieš pat Kalėdas gavau 
iš Bostono nuo tetulės 
A. Sabulienės - didelį 
pundą laikraščių — Laisvės 
ir kelios kopijos žurnalo i Berlyno dalyje paleido pas- 
Šviesa. - ' < i kalus, kad dar 150 vagonų

“Rąšau apie tai dėlei to, | atgabenę naujus Sovietų 
kad ten suradau straipsnius I kariuomenės, esą, “daugiau- 
‘Prisiminimai iš praeities’, i šiai mongolų’.”

rašo Simonas Janulis. Labai 
malonu buvo skaityti, o dar 
maloniau žinoti, kad jūsų 
vyras yra plunksnos žmo
gus. Tuos prisiminimus- 
skaitydama sužinojau, kad 
jūsų vyras yra kilmės uk
mergiškis ir dar daug daly
kų,- kurių anksčiau nežino
jau. Tais laikraščiais domi
si daugelis ir jie eina iš ran
kų į rankas ir jau visai bai
gia suplyšti.”

Toliaus rašoma: '
“Visumoje tuos laikraš

čius perskaičius susidarai 
vaizdą apie gyvenimą Ame
rikoje ir nuotaikas. Euro
poje, ypač .Vokietijoje^ nuo-' 
taikos yra daug liūdnesnės. 
Čia pradžia ir galas .kalbų 
yra: aš alkanas, aš sušalęs, 
neturiu batų, baltinių, dra
bužių, gyvenu sugriauto na
mo rūsy, neturiu kuro, ir 
taip be galo. Visi jaučia tą 
chaosą, kuris nei kiek ne
mažėja, bet vis didėja ir 
didėja....’’

Mano atsakymas vokie
čiams ir visiems fašistams: 
“Ir gerai!” Pasinešė “virš
žmogiais”, užkariavo ir api
plėšė visą Europą, išžudė 
bru fališkai milijonus žmo
nių, bet ant galo patys el
getomis paliko. Tai bent 
“viršžmogiai”— mokėjo pa
sigaminti visokias pekliškas 
bombas ir mašinas, o da
bar negali pasigaminti sau 
duonos ir drabužių!

Dabar aš taupau kiekvie
ną numerį Laisvės, Vilnies 
ir Liaudies Balso, ir suda
ręs bundelį po 10-15 siųsiu 
į Vokietiją, į stovyklas. Pa
tariu ir kitiems Laisvės 
skaitytojams, kurie turi ad
resus koncentracijos sto
vyklose esančių lietuvių, tą 
patį padaryti. .

Tai bus labai naudingas 
(kirbas — prablaivins ne 
vieną fašistų melagingos į 
agitacijos suklaidintą ir su- 
demoralizuotą protą.

Simonas Janulis.
BULGARIJOS SUTARTIS 
SU ČECHOSLOVAKIJA

Praga. — Pranešama, jog 
netrukus atvyks Bulgarijos 
premj. G..Dimitrovas su tri
mis kitais ministrais ir pa
sirašys apsigynimo ir kul
tūrinio bendradarbiavimu 
sutartį su Čechoslovakija.

Pletkai apie SoVietų Tan
kus ir “Mongolus” Berlyne

Berlin. — Anglai pasklei
dė gandus, kad 100 didžiau
sių Stalino tankų atvažiavę 
į priemiesčius sovietinėje 
Berlyno dalyje. Prancūzai 
per vokišką laikraštį savoje

Trečiajai Partijai Kurti!
NACIONĄLIO LIET. WALLACE for PRESIDENT KOMITETO PAREIŠKIMAS

Sujudo Amerikos liaudis, sujudo pa- 
' žangioji ir taiką mylinti visuomenė — 

darbininkai, intelektualai, farmeriai, biz
nieriai, — visi, kuriems rūpi taikos pa
saulyje išlaikymas, laimingesnio rytojaus

• darbo žmonėms užtikrinimas, Demokra
tinių teisių ir civilinių piliečių laisvių 
apgynimas.

Šis platusis, šis didysis sąjūdis juo 
labiau prasiplėtė po to, kai Henry A. 
Wallace pranešė, kad jis sutinka kandi
datuoti trečiosios partijos sąrašu Jung
tinių Valstijų prezidento vietai.

Šis sąjūdis šiuo metu eina prie čiuku
ro: paskyriose valstijose formuojasi pro- 
gresyvės partijos, o šių metų liepos me
nesio 24 ir 25 dd. Philadelphijoje įvyks 
milžiniškas žmonių sąskridis, kuriame 
buS formaliai ir oficialiai įkurta trečioji 
partija, liaudies partija.

Ši partija oficialiai užgirs Henry A. 
Wallace’a prezidento vietai, o Glen Tay
lor — vice - prezidento vietai.

Lietuviai amerikiečiai nuo šio didžiu
lio sąjūdžio, žinoma, neatsilieka ir nega
li atsilikti.

Jie veikliai dalyvauja trečiosios parti
jos kūrime — istoriniame sąjūdyje, ko
kio Amerikoje nėra buvę.

Pasitarę su National Wallace for Pre
sident Committee veikėjais, lietuv. ame
rikiečiai įkūrė Nacionalį Lietuvių Wal
lace for President Komitetą darbui, ap- 
švietai plėsti lietuvių visuomenėje. 
' Darbas didelis, reikalingas nemažų 
pajėgų '— reikalingas kiekvieno ir kiek
vienos talkos.

Bet mes žinome, jog dauguma Ameri
kos lietuvių visuomenė stovės su Wal- 
lace’u, stovės su trečiąja partija, stovės 
su mumis ir mums talkininkaus.

Koki gi šiandien darbai stovi prieš 
mūsų akis? Ko mes siekiamės? Ką mes 
turime pirmiausiai atlikti?

Štai tuojautiniai, greiti darbai, ku- 
riuosna privalo kiekvienas įsijungti:

1. Organizuoti Lietuvių Wallace for 
President Klubus. Tokie klubai galima ir 
reikia organizuoti kiekvienoje lietuvių 
kolonijoje. Jie turi būti platūs, juose pri
valo būti vietos kiekvienam balsuotojui, 
kiekyienam piliečiui, nepaisant, kas jis 
yra: republikonas, demokratas, socialis
tas, komunistas ar nepartinis. Jei tik 
žmogus sutinka dalyvauti judėjime Wal- 
lace’ui prezidentu išrinkti — jis reikia 
bandyti į klubus įtraukti. Šitų klubų pa
reiga turi būti: skleidimas apšvietos ir 
propagandos tarp lietuvių kilmės ameri
kiečių.

2. Sukelti finansų rinkiminei kampa
nijai. Ši kampanija lėšuos milijonus do-

lerių ir juos turės sudėti niekas kitas, 
kaip patys žmonės, pati liaudis, prita
rianti šiam judėjimui, trečiajai partijai. 
Be kitko, teks išleisti milijonai ir milijo
nai lapelių, brošiūrų; reikės sakyti kal
bos per radiją, supažindinant žmones su 
trečiosios partijos programa ir platfor
ma, raginant visuomenę, kad ji’ lapkri- 

• čio 2 dieną balsuotų už trečiosios parti
jos kandidatus — Wallace’a, Taylor’ą ir 
senatorius bei kongresmanus, kurie kan
didatuos , trečios partijos sąrašu. Lietu
viu Wallace for President Komitetas 
rinks aukas paskyrai, patieks viešą apy
skaitą ir perduos juos Nacionaliam Wal
lace for President Komitetui. Neužilgo 
bus išsiuntinėtos specialės aukoms rink
ti blankos.

3. Mūsų Komitetas tuojau išleis 10,- 
000 egzempliorių lietuvių -kalboje apie 
Wallace’ą ir Taylor’ą brošiūros, kuri teks 
paskleisti juo plačiau, kad žmonės susi
pažintų su trečiosios partijos kandida
tais ir tuo, už ką jiedu stoja.

Šitie tai yra patys svarbiausi darbai 
— tuojautiniai darbai, — kuriems nu
dirbti Lietuvių Komitetas ragina lietu
vius amerikiečius stoti į gretas.

Gyvename nepaprastą momentą: siau
tėja žiauri reakcija, ginklams leidžiami 
bilijonai dolerių, — ruošiamas kraštas 
naujam karui.

Demokratų-republikonų vilkiniui mūsų 
krašto ir pasaulio i naują karą kelią te
gali pastoti tik plačioji Amerikos liaudis, 
plačioji visuomene, kuriai rūpi taika.

Judėjimas už taiką ir prieš reakciją 
yra judėjimas dėl trečiosios partijos įkū
rimo; jam vadovauja Henry A. Wallace.

Šaukime masinius •mitingus, dalyvau
kime patys ir akstinkime kitus dalyvau
ti šiame istoriniame, didžiuliame Ameri
kos liaudies judėjime!

Nacionalis Lietuvių •
Wallace for President Komitetas 

Valdyba:
Rojus Mizara, pirmininkas,
Dr. J. J. Kaškiaučius, vice-pirmininkas 

, Vincas Čepulis, iždininkas,
Amelia Burba, finansų sekretorė,
J. W. Thomson,

susisiekimų sekretorius.
PASTABA: Visokiais reikalais rašy

kite susisiekimų sekretoriui J. W. Thorn - 
šonui, 45-42 — 41st St., Long Island Ci
ty 4, N. Y. Gi siųsdami pinigus: money 
orderius bei čekius išrašykite Vinco Če
puli© vardu, ir siųskite finansų sekreto
rei Amelia Burba, 427 Lorimer Street, 
Brooklyn 6, N. Y.

Neužilgo paskelbsime visus Komiteto 
narius. •

Žinios iš Lietuvos
KOVA SU VĖŽIU

Kova su vėžiu Lietuvoje dar 
niekados anksčiau nebuvo taip 
išvystyta, kaip dabar. Be 
eksperimentinės medicinos in-s 
stituto, veikiančio prie Lietu
vos TSR Mokslui Akademijas 
bei vairuojančio kovą< su vė
žiu respublikoje, veikia res
publikinis Vilniaus onkologi
nis dispanseris su savo stacio
narais, Kauno, Šiaulių, Klai-

vėžio

. Reakcija Amerikos Žemyne
Argentiniečių Vienybė rašo:
“Vėl kyla žiauri reakcija įvairiose Amerikos šalyse. 

‘Dar tik neseniai nugalėjus naci-fašizmą, tos, pačios šalys, 
kurios sakėsi kariaują už demokratiją, skuba panaudoti 

- naci-fašistinius metodus savo liaudies' priespaudai. Š. 
Amerikoninis imperializmas stengdamasis užimti nacis
tinės Vokietijos vietą, siekdamas užvaldyti pasaulį, viso
mis priemonėmis traukia įvairias valstybes į savo bučį, 
kad jos tarnautų imperialistinėms š. Amerikos užgai
doms, pasiduotų jos direktyvai ir slopintų demokratinę 
dvasią žiauriais reakciniais metodais.

, “Brazilija yra šalis, kuri daugiausia pasiduoda šiai 
reakcinei Š. Amerikos politikai, imdamosi šiurkščiausių 
būdų slopinimui šalyje kylančio komunistinio judėjimo ir 
bendrai darbininkų judėjimo. Jau visiems žinoma, kad 
ten žiauriai .persekiojama pažangioji spauda, kalinama 
žymesni visuomeniniai veikėjai ir t.t. Paskutiniu laiku ir 
lietuvių yra Brazilijos kalėjimuose, ir kaip pasirodo, jų 
laukia ištrėmimas.

“Areštuotieji daugumoje yra pažangūs lietuviai, ku
rie atstovavo Brazilijos lietuvius 1946 m. Urugvajuje į- 
vykusiame P P A L Kongrese. Reakcija juos kaltina ko
munizme pasiremdami vien tuo dalyvavimu kongrese.”

, United Mine Workers prezidentas John L. Lewis 
priima šimto dolerių mėnesiui pensijos planą, 
resniems • marnieriams, l 
gegužes 26-tos, 1946 melų.
kairėje sen. Stylos Bridges, valdžios atsiųstas taikytoju.

(viduryje.) paskelbė, jog jo unija 
. Pensiją turėtų mokėti 62 metų< ar vy- 

pasitraukusiems ar pasitraukiantiems iš darbo bile kada po 
Dešinėje Ezra Van Horn, kasyklų savininkų atstovas, o 

. Nežiūrint susitarimo, byla 
prieš Lewis’a už nesuvary’mą mainierių j darbą pirm to susitarimo tebebuvo tęsia
ma. Dėl to daugelis mainierių tebebuvo nėgrižę i darbą, laukdami, ką teismas pa- 

•s darys su Lewis’u.

pėdos,, Panevėžio onkodis- 
panseriais, onkopunktas ir kt. 
Šitose mokslo-tyrimo ir prak
tinio darbo įstaigose jau daug 
nuveikta: užbaigti tokie reikš
mingi mokslo darbai • kaip 
“An ksty vo j i s k ra n d ž i o
diagnozė,” “Organizmo. reak- 
tingumo stebėjimas įvairiose 
vėžio ligos stadijose,” “Kovos 
su vėžju Lietuvoje istorija,” 
“Vėžio ligos( bibliografija lie
tuvių kalba” ir daug kitų. 
Mokslinės bazės aprūpintos
dideliu tiriamųjų gyvulių

NAUJI KULTŪROS NAMAI
TELŠIAI. Kaip ir visuose 

kituose apskričių centruose, 
čia neseniai taip pat įrengti 
kultūros namai. Į atidarymo 
iškilmes atsilankiusi miesto 
visuomenė apžiūrėjo kultūros 
namų patalpas—puošnią kon
certų ir'susirinkimų salę, re
peticijų, šachmatų mėgėjų, 
poilsio kambarius, skaityklą ir 
biblioteką. •

NAUJAS J. DOVYDAIČIO 
ROMANAS

Literatūros žurnale “Per
galė” baigtas •spausdinti pir-

ūkių, kas itin išplečia .visas masis rašytojo J. Dovydaičio 
galimybes vesti mokslo darbą. | rOmanas .“Po audros.” Vals- 

j tybinė grožinės literatūros lei- 
kūrinį išleis atskiru 
Neseniai iš spaudos 
Dovydaičio apysakų 
“Draugai iki mir-

3 populiarūs filmai apie vė
žio ligą, apie jo ankstyvuo
sius simptomus plačiai de
monstruojami mūsų krašte. 
Specialios kilnojamos fotopa- 
rodos aplanko įvairias mūsų 
krašto vietoves ir supažindina 
darbo žmones su šia liga. Vien 
tik šių metų sausio mėn. 150 
fotoparodų ir 15 foto-serijų iš-1

dyk Ja šį 
leidiniu, 
išėjo J. 
rinkinys
ties.”

IR GAIDOS MENO 
MĖGĖJAMS

. , .Liaudies kūrybos namai, ku-
siuntinėta į respublikos Ijai-' ).icnls vadovauja mu2ikas Gal-
mus. Dešimtys gydytoj ų-on- 
kologų nuolatos daro praneši
mus įmonėse, fabrikuose iri 
kaimuose.

Kovai su vėžiu respublikoje 
vadovauja specialus valstybi
nis komitetas, į kurį įeina ne 
tik įžymūs mokslininkai, kaip 
profesoriai Mažylis, Jarzems- 
kis, Zachaiinas, Lašienė, bet 
ir visuomenės atstovai.

Gyd. J. Viešintas.

PJESĖS

dikas, išleido ir išsiuntinėjo į 
provinciją eilę naujų leidinių, 
skirtų meno mėgėjų rateliams. 
Jų tarpe yra du dainų rinki
niai : vienas lietuviškų autorių 
(Tallat - Kelpšos, Kavccko, 
Švedo, Andrulio ir kitų), ki
tas. žinomų Maskvos kompo
zitorių. Išsiuntinėta keletas 
pjesių: B. Dauguviečio “Lai
mė,” V. Bernotėno “Tikras 
kelias” ir kit.
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ARGENTINOS DEMOKRATI
NIŲ LIETUVIŲ ŽODIS

Vasario 16-tosios proga 
grupė lietuviu atžagareivių 
— kunigų, smetonininkų. 
buvusiųjų nacių kolaboran
tų ir jiems pritariančių,— 
plačiai paskelbė Argentinos 
spaudoje neva deklaraciją, 
pasisakydami prieš dabarti
nę Lietuvos santvarką ir 
Tarybų Sąjungą. Antitary
binei kampanijai tarnau
jančioji spauda patalpino 
tuos jų palietus šmeižtus, 
bet iš skaičiusiųjų tąjį jų 
pareiškimą vargiai kas pa
tikėjo ten skelbiamomis ne
sąmonėmis, tiems jau vi
siems įki Tėjusiems Tarybų 
Sąjungos * šmeižimams ir 
plūdimams.

Pažymėtina, kad tie lietu
vių tautos renegatai, atsi
žadėję wsavo gimtojo krašto 
ir perėję tarnauti ^Lietuvos 
liaudies priešam, savo bjau
rią akciją visuomet stengia
si padengti čia gyvenančių 
lietuvių vardu, operuoją už 
kitų tautiečių nugaros. It 
šį kartą jie “deklaravo” 
Argentinos lietuvių vardu, 
kurių jie niekad neatstova
vo ir negali atstovauti, nes 
juose neturi mažiausio pri
tarimo. Šuns balsas, sako
ma, Į dangų neina, už tai ir 
loja “visų lietuvių” vardu, 
kad davus įspūdį, jog tas; 
balsas nėra vien jų. Bet, | 
kad ir po kamuoflažu, jų 
"balsas pasilieka tokiu ir 
noTs jie kažin kaip staugtų, 
“dangaus” nepasieks.

Tikrieji Argentinos lietu- ’ 
vių atstovai pažangiosios jų i 
organizacijos ir laikraštis • 
‘Vienybė,’ kad nušvietus tų 
atžagareivių tikslus ir pa-, 
aiškinus Argentinos visuo- : 
menei apie tikrąją Lietu-1 gentinos lietuvių kolonija 
vos padėtį, kad atšaukus šių (pilnai pritaria visiems Lie-!
mūsų tautos renegatų pas
kleistą netiesą, davė viešą

♦ pareiškimą, kuriame sako
ma:

“Sąryšy su deklaracija,
* kurią davė, proga 16-tosios 
vasario, siaura grupė lietu
vių, atsižadėjusių. savo tė
vynės, pronacių ir dėl to

•įniršusiu prieš tarybų,san-. 
tvarką,'kurie panaudodami 
vardą , lietuvių kolonijos, 
kurios niekuomet neatsto
vavo ir neatstovauja, pada
rė skaudžius įžeidimus lais
vajai Lietuvos Tarybų So
cialistinei Respublikai ir T. 
S. R. S., mes, kultūrinės Ar
gentinos lietuvių draugijos, 
išreikšda nos mintis ir jaus
mus visos didžiumos mūsų 
tautiečių, gyvenančių šioje 
šalyje, perspėjame visus dėl 
šių nešvarių, žiopli: ir įžei
džiančių užpuolimų, kuriuos 
padarė tie neatsakomingi 
žmonės ir pareiškiame:

“Kad Lietuvos Tarybų 
Socialistinė. Respublika yra 
laisva ir nepriklausoma ir,
kad jos liaudis yra vienin- I tuvių 
telis sprendėjas’savo pas
kirties.

“Kad 16-toji vasario bu
vo laikoma nepriklausomy
bės diena buržuazinėje Lie
tuvoje ir kad dabar, kartu 
su buržuaziniu režimu Lie
tuvoje jau išnykusiu septy
ni metai atgal, tos dienos 
minėjimas beliko tik istori
joje.

“Kad Lietuvos respublika 
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švenčia kaipo savo išsilais
vinimo ir nepriklausomy
bės dieną 21-ją ’ liepos, nes 
tą dieną 1940 metais Lietu
vos liaudis atsiekė pilną 
laisvę ir nepriklausomybę 
išsilaisvindama nuo pries
paudos, kurioje ją laikė 
Smetonos režimas, tarnau
jantis užsienio kapitalo rei
kalams.

“Kad pati Lietuvos liau
dis, savo valia, prašė ir bu
vo priimta į Tarybų Socia
listinių Respublikų Sąjun
ga.

“Kad dabartinė Lietuvos 
vyriausybė yra tikroji iš
raiška jos liaudies siekių, 
kilusi iš rinkimų laisvų ir 
aukštai demokratinių.

“Kad Lietuvos niekuo
met nepuolė Tarybų Sąjun
ga, šalis kuri visuomet bu
vo nuoširdus Lietuvos liau
dies draugas.

“Kad Lietuva buvo už
pulta, apvogta ir suniokota 
hitlerinių gaujų ,o ne Tary
bų Sąjungos. Broliškosios 
respublikos sudarančios Ta
rybų Socialistinių Respubli
kų Sąjunga daug pagelbėjo 
ir gelbsti užgydyti kkro pa
darytas žaizdas ir Lietuvai 
pasikelti iš sunaikinimų, 
kuriuos jai paliko hitleri
niai grobikai. j

“Kad Lietuva, kaipo »na
rys daugiatautės Tarybų 
Socialistinių Respublikų Są
jungos, turi lygias teises ir 
užduotis, kaip ir visos 16- 
ka T.S.R.S. sudarančios res
publikos, ir kad TSRS glo
boja ir atstovauja 
Lietuvą prieš visas pasaulio 
šalis.

“Kad demokratinė

tuvos liaudies nuospren
džiams ir yra ištikima jos 
santvarkai ir dabartinei vy
riausybei.

“Už tai, perspėjame visus 
kaslink tų neteisybių ir me
lų, kuriuos skleidžia toji 
siaura nieko neatstovaujan
ti Lietuvos renegatų gru
pė. Atsišaukiame viešai į 
visuomenę, kviesdami budė
ti ir nesiduoti apgaudinėji
mui ir suvedžiojimui tokių 
žmonių, nes jie yra vado
vaujami pagedusių elemen
tų, kurie bendradarbiavo su 
naciais ir dabar atbėgę į 
šią šalį žeria šmeižtus ir 
biaurius melus prieš savo 
gimtąjį kraštą.

“Paskelbdami viešai mū
sų protestą ir išstojimą 

prieš tokias provakacijas 
prieš mūsų mūsų gimtinę, 
taip pat išreiškiame mūsų 
solidarumą T. S. R. Sąjun
gai, kuri tiek daug prisidė
jo Lietuvos išlaisvinime ir 
iškilime.

Pasirašo: Argentinos Lie-
Sąjunga “Laisvoji 

Lietuva”, Lietuvių • Komisi
ja Tėvynei Remti, Lietuvių 
Liaudies Teatras, Lietuvių 
Jaunimo Klubas, laikraštis 
“Vienybe.”

Šis pareiškimas, tikrasis 
Argentinos lietuvių koloni- 

: jos balsas, pažangiosios 6r- 
iganizuotosios jos dalies žo- 
i dis taipgi buvo paskelbtas 
(daugelyje vietos laikraščių 
: ir taip atremta smetoninin- 
j kų ir nacių palikuonių są- 
! mokslas sukelti vietos gy
ventojų nuomonę prieš da
bartinę Lietuvą ir tarybinę 
■ santvarką. Nepasisekė jiem 
• 16-tosios vasario bandymas, 
i nepasiseks ir kiti, kuriuos 
(jie darys ateityje, nes Ar- 
I gentinos lietuviai yra pa- 
I žangūs, myli savo gimtinę 
Į jau tapusia laisva tarybine 
l socialistine šalimi ir budi 
! jos garbės ir reikalu sargy- 
j boję. Argentinos Vienybe

Arthur J. Goldberg tapo pa
skirtas CIO generaliu patarė
ju vietoje buvusio Lee Prfess- 
mano. Pressmanas pasitraukė 
iš patarėjo, kad galėtu visą 
savo laiką ir pajėgas skirti 
Wallace’o kampanijai, jo iš
rinkimui prezidentu. Gold
berg taipgi tapo paskirtas ir 

United Steelworkers 
advokatu.

CLEVELAND!) ŽINIOS
JAU 14 MĖNESIŲ KAIP 

STREIKUOJA ,

Sekmadienį buvo graži įie- 
na, tad popiet j mūsų apylin
kę užvažiavo malonūs svečiai 
ir seni pažįstami, su kuriais 
buvome nesimatę apie penkis 
metus. Kadangi Diedrich ap- 
sipirko stubą Euclid, Ohio, tai 
netankiai užvažiuoja. Bet sek
madienį pasitaikė važiuoti į 
šią apylinkę, tad jr užvažia
vo.

Pasisveikinę tuoj klausėme 
vieni kitų, kaip viskas1 einasi. 
Prisiminėm ir apie darbus. 
Diedrich sako: “Aš jau ne
dirbu 14 mėnesių.“ Klausiu 
jo: “Kodėl? Ar darbo nė
ra, ar nesijauti gerai?“

Diedrich atsakė, kad jo dirb
tuvės darbininkai jau strei- 

, kuoja 14 mėnesių. Mat, Inde-' 
i pendent Machinist Union, ku- 
i rioj priklauso streikuojanti 
.darbininkai, išpildė lojalumo 
(afidavitus, prisiekaujant, kad 
(unijos viršininkai nėra komu- 
inistai, idant NLRB spręstų ki
virčus tarp darbininkų ir kom
panijos. Na, ii’ šiandien jau 14 

VERTINGI DALYKAI
Darąs
o«a 174% visų Con Edison darbi

ninkų atėjo pas mus daugiau kaip pirm 15 

metų. Juos (kaip ir daugelį jaunų 

žmonių šiandien) patraukė šviesi politika,

su Medikaliais Aptarnavimais, Pensijomis, 

Apdrauda, ir kitais gerumais...

Ilgi jų patyrimai žymia dalim suteikė 

ĮyF New Yorkui aukštos rūšies aptar-
I I

navimus.

mėnesių kaip NLRB sprendžia 
tuos ginčus ir iki šiol nepada
rė jokjo žingsnio. 120 darbi
ninkų, kurie dirbo toje dirbtu
vėje, stovi streiko lauke ir 
kompanija, po policijos apsau
ga, parsivežė' apie 70 skebų. 
Darbininkai pikietuoja ir, kaip 
atrodo, tai kompanija pasiry
žus sulaužyti uniją ii’ palikti 
darbininkus ant gatvės.

Kitur Negaunee- Darbo.
Toliau mano svečias sakė, 

kad nekurie iš jaunesnių gavo 
darbus. Kaip jie gavo, tai jis 
pats nežino. Sako, jis nuspren
dęs ejti ir prašyti darbo. Pa
matė garsinimą, kad G. B. 
kompanija reikalauja vyro, mo
kančio jo amatą. Nuėjęs paro
dė garsinimą ir paprašė dar
bo. Bosas atsakė, kad jam to- 

į kįo vyro reikia. Visus klausi
omis Diedrich atsakė gerai, bet 
dar jam reikia eiti pas gydy
toją. Daktaras išegzaminavęs 
išdavė paliudijimą. Diedrich 
pridavė bosui daktaro paliudi
jimą. Bosas pažiūrėjo ir pa
klausė kada jis gali ateiti dirb
ti. Diedrich atsakė, kad gali 

ateiti bile dieną. Bosas liepė 
ateiti seredoj. Diedrich atsa
kė: “Gerai, būsiu.’’ Bet kada 
nuėjo seredos ryte, bosas liepė 
palaukti kol jis sugrįš. Sugrį
žęs pasakė Diedrichui, kad ma
šiną dar reikia remontuoti ir 
apgailestavo, kad turi siųsti 
namo ir pridūrė, kad’kaip greit 
bus sutaisyta, taip greit pa
šauks atvirute arba telefonu. 
Bet ir su šia diena ji»s laukia 
to pašaukimo ir nesulaukia.

Vėliau jis sužinojo, kad ta 
kompanija pašaukė Pipe Ma
chine Co. ir sužinojo, kad jis 
esąs unijistas ir dar buvęs uni
jos pareigūnas (steward) ir 
už tai nepageidaujamas darbi
ninkas.

“Tai taip,’\ sako Diedrich, 
“veikia tas Taft-Hartley Ak
tas.“

Toliau Diedrich sakė, kad 
' prie dirbtuvės vis' atsibalado- 
Ija didlapių reporteriai. Darbi
ninkai pastatė jiems klausimą, 
kodėl jie nieko nerašo apie 
streiką ir nepasako, kodėl dar

bininkai streikuoja ir kieno 
kaltė dėl to streiko. Jeigu ir 

i parašo, tai vis palaikydami' 
(kompanijos pusę. Ir štai kokį| 
(atsakymą jie gavo: “Well, boys,ta.

mes esame irgi tik darbininkai 
kaip ir jūs ir ką mums bošai 
sako, tą mes ir rašome.“

Tai matome, kokia yra ta 
mūsų apšauktoji “laisva spau
da.“ Tik meluoti ir meluoti.

V. M. D.

Rochester, N. Y.
Lietuvių Darb. Susivienijimo 

11 kuopa rengia turkių vaka
rienę. įvyks šeštadienį, 24 d. 
balandžio, Gedemino Draugys
tės svetainėje, 575 Joseph Ave., 
6:30 vai. vakare. Visi nariai 
kviečiami atsilankyti ir pasi
kviesti kartu su savimi drau
gus. Tikietus galima gauti pas 
kuopos valdybos narius iškalno 
nusipirkti. F. K.

• 1

Amerikonas Hitlerio Pro
pagandistas Nukaitintas

Boston. — Amerikonas 
laikraštininkas Best čionai- 
tiniame teisme atrastas kal
tu kaip išdavikas. Jis karo 
metu per Berlyno radiją 
skleidė nacių - propagandą. 
Bausmė jam dar nepaskir-

»
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(Tąsa)
Bet turi būti atsiskaitymas... Aš nenorė
jau kalbėti prie vaikų ... Su komunis
tais!... Kaip tu gali? Aš vakar skai
čiau laikraštyje, ką jie daro ... Jie Ma
lagoje aštuonias bažnyčias padegė. Tai 
žvėrys! Ir štai tu, mano vyras, — su 
jais!

Tessa nusirengė, atsigulė ir tik tuo
met atsakė:

— Tu manai, kad man nešlykštu? 
Šlykštu. Politika — nešvarus dalykas. 

, Spekuliuoti ir tai geriau .. . Tačiau ko 
tu nori? Mudviem su tavim pinigai ne
reikalingi, kaip nors pragyvensime. O 
vaikai? Liusjenas šiandien vėl paėmė iš 
manęs penkis tūkstančius. Jeigu jam ne
duočiau, jis galėtų ką tnors papiauti... 
O tu ar pagalvojai apie Denizą? Ji gali 
šiandien ar ryt įsimylėti. Aš nenoriu, 
kad ji priklausytų nuo vyro. Jos charak
teris išdidus. Be pinigų ji neištvers,... 
Žinai, Amali, nepribaikite manęs! Man 
ir taip bloga ...

Žmona pabučiavo jį į kaktą ir užge
sino šviesą.

Tessa gulėjo ant nugaros, žiūrėdamas 
į tamsą. Jis žinojo, kad neužmigs. Švie
sūs taškai kilo į viršų, kaip šampano du
jos. Šalia tyliai dejavo žmona. Jis šnip
štelėjo: “Amali!” Ji neatsiliepė: ji de
javo miegodama. Tessa pajuto baimę. 
Amali greitai mirs. Ir jis mirs. Ir nie
ko!.*.. Jis prisiminė, kaip nukirto galvot 
Larošui, kuris nužudė policininką. Tai 
buvo rudenį. Arago bulvare po kojomis 
šnarėjo lapai. O saulė buvo didelė ir rau
dona. Larošas išgėrė romo, pliaukštelėjo 
liežuviu ir pasakė: “Baigta!” Manė, kad 
jis mirs ramiai, bet, kai jį vedė prie, gil
jotinos, jis spyrėsi; jį tempė, o jis kaukė, 
kaip šuo kaime. Tessa dabar girdėjo tą 
staugimą ir drebėjo. O šviesūs, taškai 
vis kilo į lubas... Gera jai, Amali! Ji 
tiki pragaru — tai taip pat išeitis. Te
gu —kančios, kad ttk jos būtų jaučia
mos. Tačiau jokio pragaro nėra: kapai, 
šaltis, tuštuma. Ir neiškentęs, Tešsa su
riko. Žmona pabudo: > .

— Kas tau. Poli?
Jis pasiteisindamas atsakė:
— Aš kažką sapnavau.

Ogiustas Viaras, apie kurį Žolijo pa
sakojo- nebūtus dalykus ir kurį dievino 
Pjeras, *buvo panašus į išsiblaškiusį ge
raširdį profesorių. Praėjęs amžius pasi
reiškė visur: jo pensne, plačiabrylėje 
juodoje skrybėlėje, palinkime į 'psicholo
ginį analizą, įmantriame stiliuje.

Viaras gimė Salone tais metais, ku
riuos praminė “Baisiaisias”; viršum jo - 
lopšio lėkė prūsų sviediniai. Viaro tė
vas buvo įsitikinęs respublikonas ir sė
dėjo dvejus metus kalėjime už pasisaky
mą prieš “Mažąjį Napoleoną.” Ogiustas 
iš mažens girdėjo Marato, Blanki, Dele- 
kliuzo vardus ir karštus ginčus apie1 so
cialinę revoliuciją. -

Paryžiuje Viaras įstojo į istorijos fa
kultetą. Jis norėjo atsidėti politinei ko
vai, bet netikėtai susižavėjo menu —• 

. paveikė amžius, o gal ir epocha. Jaunu
tis studentas ne kartą sutiko Lotynų 
kvartalo kavinėse senąjį Verleną, kuris, 
'girtai sulpstydamas, staiga sukurdavo 
puikias strofas, panašias# į riksmą pra
skrendančio-paukščio, atsimušusio į lai
dus. Viaras išleido eilių rinkinį, kuria
me buvo jaučiamas ne tik sekimas, bet 
ir talentas. Jis spausdino laikraščiuose 
recenzijas apie “Salonus”; norėjo būti 
kritikas. Tačiau jį sudomino Dreifuso 
byla. Jis f pasidarė Žoreso mokiniu. Iš 
prigimties kuklus, jis dirbo bet kokį dar
bą: rašė straipsnius smulkiems žurna-

- lams, kaltino klerikalus, važinėjo į pro
vincijos užkampius, kalbėdamas prieš 
militarizmą, ir drebančiu balsu reikala
vo lygių teisių moterims. Nuliekamu 
laiku jis daug skaitė; nenustojo domėtis 

h . menu; draugai juokaudami vadino jį
“mūsų atėniečiu.” Prieš pat karą jį iš*- 
rinko į parlamentą. Tas supuolė su Via
ro vedybomis; vedė jis moterį gydytoją. 
Viaro neleido su atsakingomis kalbomis 
į Palatą, tačiau jis dirbo įvairiose komi
sijose ir buvo laikomas kultūros reikalų 
specialistu. Jis važinėjo į tarptautinius 
kongresus; ten susipažino < su Leninu, 
Bebeliu, Plechanovu. Jis tvirtai tikėjo, 
kad socialistai, gavę rinkimuose daugu
mą, įvykdys didžiuosius pertvarkymus.

Vietoj to kilo karas. Viaras pergyveno

J
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CHAPMAN COHEN

. Krikščionybe, Vergija
• ir Darbininkai
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(Tąsa)

Kitas žymus už vergijos 
palaikymą kovotojas buvo 
kūnigas John Newton, rek
torius Šv. Marijos bažny
čios, kuris pirm palikimo 
kunigu buvo kapitonu laivo, 
kuris vežė vergus. Kada 
1789 metais Anglijos parla
mente Wilberfarce biliuš už 
panaikinimą vergijos buvo 
atmestas (už 88 balsai, 
prieš 163 balsai), tai ponas 
Stanley a r g u m e n t avo: 

' “Vergija yra visagalio die
vo įsteigta, kad viėni žmo
nės visados turi būti ver
gais kitų žmonių.”

Gi generolas Gascoigne 
sakė, jeigu biblija stoja už 
vergiją,, tai aišku, kad ver- 

. gija reikalinga ir būk su 
pagalba vergijos nemažai 
negrų vergų tapo krikščio
nimis ir pažino tikrą dievą.

Pirmą ir’tikrą žingsnį už 
paliūosavimą vergų Euro
poj padarė pusiau bedieviš
ka Prancūzijos revoliucinė 
valdžia, kuri pirmoji pa- 
liuosavo savo vergus kolo
nijose.

. . V
Amerikos Vergija

Kada mes žengiame iš 
Europos į Amerikos vergi
ją, tai’visų pirma suranda
me artimai tą patį, ką jau 
pirma apkalbėjome. Dėl to 
mes daug ką apleisim, o tik 
paliesime tas vietas, kurios 
yra daugiau bendros Ame-' 
rikos krikščionybės vergijai 
ir vergais piTklybai.

Kol europiečių nebuvo A- 
merikoje, tai ir vergija čia 
nebuvo žinoma. ' Čiabuvius 
indi j onus europiečiai krik
ščionys negalėjo padaryti 
vergais, tai 17-tam šimt
metyje pradėjo sau vergus 
gabentis iš Afrikos ir kitifr, 
ir įstatymų būdu įvedė ver
giją

Apie vergiją visų krikš
čionių mintys arti sutinka 
su katalikų vyskupo Bos- 
suet, kuris sakė: “Jeigu 
smerkti vergiją, tai tada 
sykiu reikėtų smerkti ir 
Dvasią Šventą.”

Kitas didelis vergijos už

jį skaudžiai, kaip savo svajonių žuvimą. 
Dalyvauti Cimervaldo konferencijoje vis 
dėlto atsisakė: “Negalima darbininkų 
klasę pastatyti prieš naciją!” Kalbos 
apie “šventąją sąjungą” jį ir jaudino, ir 
graudino. Jis apsiribojo protestais prieš 
griežtą cenzūrą ir prieš sušaudymus be 
teismo.

Atėjo audringi pokario metai. Viaras 
sveikino-rusų revoliuciją, tačiau smerkė 
komunistus: “Mes turime eiti savo ke
liu!” Karas sustiprino jo pasišlykštėji
mą krauju; jis buvo įsitikinęs, kad žmo
nija eis taikingo progreso keliu.

Jis tapo vienu socialistų partijos va
dų; tam padėjo ir amžius, ir erudicija. 
Savo' dvasia jis paseno, sukempėjo. Jo 
žmona mirė; dukterys ištekėjo; jis gyve
no vienas erdviame, nejaukiame bute, 
panašiame į paveikslų galeriją: kaip ir 
anksčiau, tebemėgo tapybą. Vis dažniau 
ir dažniau jis pajusdavo vienatvės reika
lingumą. Avalone jis turėjo kaimišką7 
namelį, visą apraizgytą glicinijomis. 
Ten, sėdėdamas ant apskilusio suolo, jis 
klausydavos gaidžių giedojimo arba var
lių kurkimo. Grįžęs iš Palatos posėdžių, 
jis įsitaisydavo priešais dukters portre
tą, nupieštą- Renuaro, ir gėrėdavosi rau
svomis spalvomis, šiltomis ir saldžiomis, 
kaip uogienės putos. Baiminimasis vis
ko, kas gali suardyti gyvenimo tvarką, 
turėjo įtakos jo politiniams vertini
mams. Žmogus, kurį dešinieji karikatū- 
rininkai vaizdavo su peiliu dantyse, bu
vo ramus užsidarėlis, iš papratimo kar
to jąs senus revoliucinius monologus?

Nelauktai, kaip vėjas jūroje, pakilo 
audra. Nerasdami sau vietos gyvenime, 
jaunieji pasuko' į kraštutines partijas. 
Vasario maištas išgąsdino Viarą. Jis 
ėmė nekęsti Breteilio auklėtinių: jie kė
sinosi į krašto rimtį. Viaras stojo Liau
dies fronto pusėn; jis dargi įveikė savy
je seną priešingumą komunistams; jis 
gynė savo namelį Avalone, savo paveiks
lus, savo vietą parlamente.

Rinkimų išvakarėse jis pasirodė dide
liame susirinkime kartu su komunistais, 
ir dešimt tūkstančių žmonių sutiko jį 
džiūgaudami. Pradžioje jis kalbėjo apie 
demokratiją, apie apmokamas atostogas, 
apie pilietinę taiką; tačiau, būdamas iš 
prigimties oratorius, jis pasidavė minios 
jausmams. Gyvi garsai prasimušė pro 
gražbylystės smėlį; gergždžiantis 'balsas 
sustiprėjo. Viaras prabilo apie kaimyni
nę Ispaniją, kur rinkimuose laimėjo 
Liaudies frontas:

— Estremadūros valstiečiai ėmė arti 
dvarininkų žemę. Vienuolynuose vietoj 
relikcijų — skriestuvas ir gaublys. Dar
bininkai mokosi vartoti šautuvą, kad ap
gintų laisvę ... •
' Kaip atsakymas, pasigirdo dešimties 
tūkstančių riksmas:

— Tegyvuoja Liaudies frontas!
Viršutiniame aukšte sėdėjo Mišo ir 

Deniza. Jis plojo, šaukė; paskui juokda
masis šnipštelėjo Denizai:

—Ne jam — ispanams ... 1
Po Viaro atsistojo komunistas Legre. 

Deniza riktelėjo:'“Aš jį pažįstu” — tai 
buyo darbininkas su randu skruoste, ku
ris klausė ją, kurio ji rajono.

— Draugai, svarbu ne vien urnos. 
Reikės krūtinėmis ginti Liaudies fronto 
vyriausybę. Tai ne žodžiai, o reikalas, ir 
sunkus.’ Reikia laimėti, būtinai. ..

Viaras paspaudė Legre rantą; tas su
kėlė- visuotinį entuziazmą: atrodė, kad 
praėjęs šimtmetis, utopistai ir pradinin
kai, sveikina žmones, sugebančius ne tik 
pasiaukoti, bet ir laimėti.

Deniza ir Mišo išėjo. Gatvėje buvo 
tvanku: artėjo audra. Ištižę žmonės ka
vinių terasose gėrė alų ir tingiai šluostė 
suprakaitavusius veidus.

Praėjo tik pusantro mėnesio po rinki
minio susirinkimo Falgiero gatvėje, ta
čiau Deniza ir Mišo kalbėjosi, kaip seni 
draugai. Deniza sakė:

— Viaras gerai kalba, bet kažko jam 
trūksta...

— Netiki tuo, ką sako.
— O man atrodo, kad tiki, bet perpus. 

Aš jį suprantu, man tas būna — prade
du įsitikinti ir tuoj pat susilaikau ...— 
Jųokdamos ji pridūrė: — Tiktai susi
rinkimuose aš nekalbu. Man patinka Le
gre, jam viskas rimtai išeina.

— Reikia, kad žodžiai derintųs su 
veiksmais.

(Bus daugiau)

tarėjas buvo metodistų ku
nigas George Whitefield, 
kuris taipgi panašiai už 
vergiją argumentavo. Taip
gi čia reikia pasakyti tą 
tiesą, kuri buyo tarpę Euro
pos krikščionių vergijos ir 
vėl tarpe Amerikos krikš
čioniškos vergijos.

Pas' Europos krikščionis 
buvo nusistatymas, kad lai
kyti vergus, tik tie vergai 
turi būti nekrikščionys. A- 
merikos krikščionys to lin
kui vergų neprisilaikė. Net 
1667 metais Virginia valsti
ja priėmė įstatymą, kad 
vergai’ ir po apkrikštijimo 
turi palikti pilnais vergais.

J. Douglas savo knygoje, 
“New England and New 
France”, sako:

“Tiesos seno testamento 
buvo tiesos Naujosios Ang
lijos kolonistų linkui vergi
jos palaikymo. Jeigu reika
las, tai sunaikinti dievo 
priešus, panašiai kaip seno
vėje izraelitai kad darė.”

Nors nedaug atsirasdavo 
žmonių, kurie išdrįsdavo 
kalbėti prieš vergiją, bet 
visur ir visados krikščionys 
su pagalba savo “dievo žo
džio” vis laimėdavo.

Pabaigoje 18-to ir pra
džioje 19-to šimtmečio Ang
lijoj greitai pradėjo fabri
kai augti, kurie reikalavo 
bovelnos dėl audeklų, o tas 
sudarė ekonominį 'reikalą 
vergų ir tuo nubloškė ver
gų paliuosavimo idėją ant 
tūlo laiko. Bet tuo laiku jau 
negrų vergų įvežimas iš Af
rikos buvo likviduotas, tai 
to viefą užėmė negrų ver
gų auginimas ir jų parda
vimas. Visai panašiai kaip 
gyvulius, kad augina ir 
pardavinėja.

(Daugiau bus)*■■■■■■■■ ........ ... n..—... ... ■
Nauji Paskalai Apie Vadi
namus “Sovietų Agentus”

Frankfurt, Vokietija. — 
Amerikonai skleidžia gan
dus, kad “Sovietų agen
tai”, girdi, mėginą patirti 
karinius sekretus vakarinė
je Vokietijoje, užimtoje a- 
merikonų, anglų ir francū- 
zu. c

Didžiausia maisto dėže pasaulyje, keturių aukštų, bus 
pastatyta Timeš Square, New' Yorke, pavaizdavimui 
mūsų kampanijos sukelti $£0,00*0,000 American Over
seas Aid-United Nations Appeal for Children, Dėžę 
iškels balandžio 23-čią, -kartu su įvyksiančiu vaikų 
paradti ant Broadway. Programoje dalyvaus filmų, 
scenos, radio ir naktinių klubų aktoriai, pakviesti Spe
cial Event Komiteto, kuriam vadovauja Harry Brandt.

Po parado, .2 vai.,* ant Central Park Mall, bus 
programa atvirame ore.

Detroit, Mich
Aukos Pagalbai Pijušui 

Krakaičiui
Suėję keli seni draugai P. 

Krakaičio, apkalbėjo jo dabar
tinį sunkų padėjimą ligoje ir ži
nodami, kad jis netekęs veik 
kalbos,, būdamas ligoniu jau 
per ilgą.laiką, vistiek neaplei
džia Savo nusistatymo, pagal 
išgalę parašo į savo darbinin
kišką spaudą. -

žinodami jo pasišventimą 
darbo klasei per visą gyvenimą, 
nutarė, kad mūsų užduotis lie
ka ta, šiek-tiek finansiniai duo
ti reikiamą pagalbą.

Likosi atsikreipta į P. Kra- 
kaičip pažįstamus ir žemiau se
ka Surašąs ypatų, kurios sutei
kė jam aukų — $116. Pinigai* 
likosi jam priduoti per F. Jo- 
čionį dienoje laidotuvių jo mo
ters tėvo, kuriose> P. Krakaitis 
pats negalėjo dalyvauti.

Aukavo:
Po $5: Phillis Kačergis, A. 

Gotauta, Chas. Juodaitis, V. 
Kirvela, Liokadija Jasiulionie- 
nė, Frank Nakas, Juliona Gare- 
lienė, P. Zųnaris, J. Greblikas, 
Jonas Povilaitis, J. Gonaičių 
šeima, P. Smalstis, P. Jočionis 
ir J. Dantai.

$3 Veržu šeima.
Po $2: M. Masis, Alex ir

Fern, A. Adomaitis.
Po $1: J. Bražauskas, E. Še- 

' pūtis, J. Nausėda, J. Aranuk, 
' V. Zline, J. Gugas, M. Bace
vičiene, V. Smalstienė, P. Stak- 
vilienė, A. Waitiekuniene, U. 
Jurkevičienė, Agota Kerutienė,
A. Lįtvinienė, A. Mills, J. Va
siliauskas, Natalia Astrauskie
nė, P. Daugėla, Chas. Nausėda, 
J.’ Savickas, J. Markūnas, R. 
Smigelskis, P. Stasiukaitis, J. 
Musteikis, A. Kačergis, Chas. 
Belūnas, A. Demskiai, J. Rad- 
zevich, J. Klimavičius, J. Stak- 
vila, A. Waitkunas, W. Lewon,
B. Klimas.

Po 50c: M. Janulienė, M. 
Palevičius, J. Smitrevičius, X- 
XX, A. Dapsis ir Napolis Wai- 
tiekūnas.

Visiems aukautojams išta
riam širdingai Ačiū!

P. Smalstis, pirm.
J. Danta, sekr.
P. Jočionis, ižd.

‘PAVASARIŲ GODOS’
Stasio Jasilionio

EILĖRAŠČIŲ KNYGA GATAVA
Jau atspausdinta Stasio Jasilionio eilėraš

čių knyga, apdaryta ir jau siuntinėjama 
prenumeratoriams. Kurie dar neužsisakėte 
tos knygos, tuojau užsisakykite. Kaina 
$1.00.

Kartu su užsakymu prašome prisiųsti Ir 
pinigus. Ant jūsų pareikalavimo knyga tuo
jau bus pasiųsta.

To paties autoriaus pirmoji eilėraščių 
knyga “Bešvintantis Rytas” galima gauti 
Laisvės knygyne ir kaina tik 50c. Kurie 
dar neturite pirmosios knygos, užsisakykite 
dabar, užsisakykite abi kartu, prisiųsdami 
$1.50.

Abiejose knygose yra d’aug giliai žmo
gaus sielą žavėjančių eilių. Tai knygos, 
kurios turėtų būti kiekvieno kultūriško 
žmogaus namuose.

Užsisakydami adresuokite:

Laisve
427 Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y.

I

660

RONKONKOMA
8684 i

A2A

TELEPHONE
STAGG 2-8043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius
Liūdėsio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

GRAND ST. BROOKLYN, N. Y
I- ------ l t hi».iW¥Od1—'■ ‘-1 *—n n ».*

■CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių
Direktorius

1113 Mt. Vernon St 
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110

Liūdesio valandoj' kreip 
kites prie manęs diena ar 
naktį. greit suteiksim* 
moderniška patarnavfma 
Patogiai, ir gražiai moder 
niš^ai įruoštą mūsų šer 
meninė. Mūsų patarnavi
mu ir kainomis būsite pa
tenkinti.

A

<♦>

A

4 pusi.-—Laisve (Liberty,'Lith. Daily)-* Antrad., Bal. 20, 1948



LITUANICA SQUARE

RESTAURANT

6 Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių
K ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

BROOKLYN, N. Y282 UNION AVĖ

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Antrad ,. Bal. 20, 1948

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

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

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

VAKARIENĖ 85c 
Iš 7-ių patrovų#

, Steven Augustine & Frank Sanko
SAVININKAI

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

Kas nori gražiaai laiką praleisti,- pasilinksminti ir pasišokti, užeina 
pas “Green Staę Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkint!

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ ’ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

PIETŪS 60c.
Iš 5-ių patrovų

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

ir Pats

Kliubo

dirbti prieš 30 metu šią dieną—i

CHICAGOS ŽINIOS

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer $1.75

Sudėjo $39,000
75c

$2.25

30c

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770
25c

35c

35c

35c

25c

35c

15c

n i u

4" »j. 4,4. ą, ą, į. .j,,
25c

$2.50

25c

25c

Viską,

šeimos pato-

S

30c
35c

38 metų 
vaikų tė-

60c
00c

tracija Išsaugojimui 
nuo Fašizmo, Kovai 
lančią Reakciją ir

$1.25
$2.25

35c
75c

PARTIJA, KURIAI 
LEMTA LAIMĖTI

35c 
25c

25c
35c
35c

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

00c 
85e 
60c 
60c 
60c 
60c

75c

25c
10c

25c
35c

65c
50c
25c

WALLACE’O MITINGE
DALYVAVO 30,000

Mū- 
girdi-

15c
10c
25c

GLEN TAYLOR
GERAS KALBĖTOJAS

jo ir perdavė drg. Juškcvičai- 
te i.

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

$1.00
25c

Demons- 
Amerikos 
Prieš' Ky- 
Budavoji-

84-02 Jamaica Avenue
Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

459 GRAND STREET 
(Skersai nuo Republic Teatro)

86c 
60c 
85c 

. 85c 
il.25

Moderniškai įrengtos Koplyčios

426 LAFAYETTE ST., 
Newark 5, N. J.

Tel.*MArket 2-5172

Ligon, ir Kaip Apsisaugoti ... 
Mirti, nes it Joti Neišbėgsi, 
su paveiksi...............................
Žydas, įdomūs skaitymai ......

Mu-
mokėti pąbau-

failių .....................................
vandcniitės ir širdies ligų 
nemalonaus kvapo .............
surūgusio pilvo (heartburn) 
veneciškų ligų ........ .....

Nužudė Meilužę
Nusižudė

50c 
pūsi..

45c

$1.50
25c

11.50

11.00
25c

brolis
Kazi-

Brazi-

30e 
15c 
35c 
25c

T 530 Summer Avenue, T
T Newark 4, N. J. t
| HUmboldt 2-7964 |
g^0 ų^g g^ų ų^g ų^g ųjų ų^g ų^g gjg g^g ų^g ų^ų g^ų ų»|!ų f^ų 0^0

raid, • prezidentas 
Electrical, Radio and 
Workers of America,

Matthew 
BUYAUSKAS 

■4 • ■ »

Laidotuvių Direktorius

dolerių, o čia nauja par- 
turtinga milionais žmo- 
kuriai lemta laimėt.

Rep.

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

Pajieškojimai
Tėvas, Simas Navickas ir 

Barnasius Navickas pajieško 
micro Navicko, kuris gyvena
lijoj. Paskutinį jo antrašą žinojome 
sekamai: Rua da Mooca 363, Sao 
Paulo, Brazil. Iš Lietuvos kilęs nuo 
Kauno apskr., Rumšiškes miestelio. 
Prašome jo paties atsiliepti arba 
kas žinote apie jį' ar jo antrašą, 
malonėkite pranešti sekamu adresu: 
B. Navickas, 76 Fourth St., Ply
mouth, Pa. (90-95)

dėl šios
B. šalčiū-

“Kadangi atėjai mums
mes jums suteikiame atlyginimą. Eik namo šiandieną.

Manager .

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

esam
Mes turime organi-

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

grupių ir 
Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 

t įvairioji spalvom.
JONAS STOKES

512'Marion St., Brooklyn
Kampas Broadway ir Stono Ave., prie 

.Chauncey St., Broadway Line.
Tel. GLenmore 5-6191

i Drs. Stenger & Stenger
I - Optometrists
Į 394-398 Broadway
I Brooklyn, N. Y.
Į Tel. ST. 2-8342 .

MONTREAL, CANADA

Jaunavedė, nustebusi dėl to
kio surpryzo, negalėjo surasti 
žodžių atsidėkoti... įsismagi
nusios moterys, po visų linkė
jimų ir sveikinimų, pasivaiši
no skaniai parengtais drg. Jo- 
neliūnienės (daugumoj) val
giais ir gėrimais, padainavę ir 
pasišnekučiavę, smagioj nuo
taikoj jšsiskirstė, dinkėdamos 
jaunavedei daug laimės.

Skanių saldainių 
partijos padovanojo 
n as.

tuot? . Ant rytojaus i vyko
teismas ir mušeiką nubaudė 
sumokėti $100 dėl Paragio ar
ba $200 užstatyti kauciją, jei
gu nori toliau bylinėtis, 
šeika atsisakė
dą, matomai, dar bandys to
liau bylinėtis.

KKHBIUiih Pasiėmė ar Pavogė? HELP WANTED—FEMALE
REIKALINGOS MOTERYS

ė E. Juškevičaitę
Apsivedė Adolfas Morkevi- 
s su Elena Juškevičaite. 
iu jaunavedžiai yra nuo

širdūs ir veiklūs pažangių or
ganizacijų veikėjai. Drg. A. 
Merkevičius pastaruoju laiku 
eina LLD 47 kuopos finansų 
sekretoriaus pareigas ir daug 
dirba Draugijos labui. Drg. 
Juškevičaite yra LLD Kana
dos Veikiančio Komiteto na
rė, aktyviai dalyvauja Vilijos 
chore ir eina LLD 47 k p. pro
tokolų sekretoriaus pareigas. 
Be to, drg. Juškevičaite, daug 
darbuojasi kas metai Liaudies 
Balso vajuose ir įvairiuose or
ganizacijų parengimuose.

Už drg. Juškevičaitės nuo
širdų pasidarbavimą organi
zacijoms ir pagerbimui jos, 
lietuvės moterys surengė jai 
“shower” partiją, balandžio 
2 d. Po iniciatyva drg. Jone- 
liūnienės ir padedant drg. Ki
sielienei ir Juraitienei, slapta 
susitarė ir netikėtai užklupo 
jaunavedžius namuose. Atvy
kusios viešnios užėmė jos vir
tuvę ir ėmėsi šeimininkauti: 
vienos virti kavą, kitos stalą 
ir valgius ruošti. Bematant 
stalas buvo 
riais pyragaičiais, užkandžiais, 
pyragais ir pastatyta pora bu
telių vyno. Ant kito stalo bu
vo sukrautos* dovanos, kurias i šaukta policija ir vieną iš tos 
V. Virbilienė vėliaus atraišio-i gaujos spėjo sugauti ir areš-

Nesiliauja Puolę 
, Sargą

Užpereitos savaitės Liau
dies Balse buvo aprašyta apie 
vagių sąmokslą apiplėšti Vy
tauto kliubą, padarius kaltini- 
mus prieš sargą. Bet pasiro
do, kad ta vagių gauja nepa
sitenkina savo atliktais dar
bais ir, nepavykus kliubą iš
plėšti tuomet, imasi kitoniškų 
priemonių pašalinimui sargo.

Kovo 21 d., sekmadienį, 
gauja žulikų, įėjus | kliubo 
svetainės koridorių, pasigavo

Jį 
užstojo jo žentas, M. Paragis, 
ir, besitampant, jam buvo su
draskytas siūtas. Buvo pa-

David Shacket, 
amžiaus ir dviejų 
vas, nušdvė savo meilužę, Ma
rią Capely, 22 metų amžiaus, 
iš Glace Bay. Tragedija įvyko 
kovo 22 d. rytą, išn u omu ei
tam kambary ant Durocher 
st.

Dvi kulkas suvaręs savo 
mylimajai, pats persišovė vi
durius, ir išeidamas iš kam
bario laiptais nusirito žemyn. 
Vežamas į ligoninę pasimirė.

Yra rastas laiškas, iš kurio 
turinio sprendžiama, kad 
žmogžudystę įvykdė bijoda
mas, kad jo meilės romanas 
neiškiltų aikštėn.

Reporteris.

apkrautas įvai-, sargą ir norėjo primušti.

BAR & GRILL
LIETUVIŠKA ALUDĖ
DEGT1NĖ, VYNAS ir 

ALUS

Kanados 
Black Horse Ale 

Joseph Zeidat, Jr. 
411 Grand St. 
Brooklyn, N. Y.,

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home

' August Gustas 
BELTAIRE FLORIST

Lietuvis Kvietkų Pardavėjas,
6762 FOURTH AVE., BROOKLYN 20, N. Y.

(kamp. 68th St.)
Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų

ir .tt., telefonuokite
SHoreroad 8-9330 » ’ '

Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką, 
ko jūs reikalausite.

Specialistai Pritaikymui
Šermenims, Vestuvėms ir Barikietams

Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS
FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

354 MARCY AVENUE, BROOKLYN (į N. Y. 
Skersai gatvės nuo Armory

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS «■ 
Telefonuokite dieną ar nakt| 

EVergreen 7-4774 *

Naujai išdekoruota šermenų koplyčia, kur
giai gali atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems, 
prakilniuose namuose be ekstra išlaidų.

Du kambariai šermenim, didelis puikiai įruoštas 
kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.

Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom suiyg parei
kalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega.

’ Unite d 
Machine 
CIO.

Taylor

Brooklynietė Mrs. Garvael- 
la išnešė savo karpetus ant 
šaligatvio* pašvitinti saulėje, o 
pati nuėjo prie kitų darbų. 
Kada jinai sugrįžo nešina šluo
ta karpetus valyti, jų jau ne
bebuvo. Apsiskundė policijai, 
kuri jos karpetus rado už ke
lių blokų, važiuojančius sku- 
durninko vežime.

Kilo klausimas, pasiėmė ji
sai juos ar pavogė. Savininkė 
atsisako skudurninką kaltinti, 
daleisdama', jog jisai paskaitė 
karpetus išmotais ir pasiėmė. 
Jo neareštavo.

Sovietų komandierius Aus
trijai gen. Kurasov parei
kalavo, kad anglų lėktuvai 

į nustotų skraidę į Schwe- 
' chat aikštę Vienoj, nes tai 
i yra sutarties laužymas.

- Jeruzalė. — Žydai atėmė 
iš arabų dar vieną svarbų 
miestelį prie kelio tarp Je
ruzalės ir Tel Aviv.

Palestina. — žydų ko va
liai prakirto arabų blokadą 
ir atvežė 300 trokų maisto 
savo tautiečiams Jeruzalė
je. f

Trumanas apgailestavo 
rakusio f asistuojančio Fili
pinų prezidento Roxaso.

OPERATORfcS
Patyrusios prie moteriškų apatinių, 

prie visų ma’inų.
GERA ALGA. NUOLATINIS DARBAS

Vakacijos su alga. Ligoje Pašalpos.
PARAMOUNT UNDERGARMENT

219 HIGH ST., ELIZABETH. N. J. 
ELIZABETH 2-5623

(95)

5

1476

MERGINOS
Kabinčjimui Suknelių ant Rakečių 

Dienos. 40 Valandų. Nuolatinis Darbas.
Linksmos Darbo Sąlygos

LOEHMANN’S
BEDFORD AVE., BROOKLYN, N. Y.

(Arti Sterling PI.)
(93)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

PROSYTOJAI
Prie geros rūšies vyriškų koatų.

Nuolatinis Darbas. Gera Alga.
MARKOWITZ

17 E. 16TH ST., N. Y. C.
(96)

UŽBAIGIANTIEJI 
PROSYTOJAI

prie dailesnės rūšie* koatų 
AUKŠTOS ALGOS 

NUOLATINIS DARBAS GARANTUOTAS

TAYLORED CLOTHES 
321 Greenwich Street 

(Arti Chambers St.) 
, (NEW YORK CITY)

tw»>

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

KRAUJO AUKUOTOJAI
Sveiki Vyrai ir«Moterys 

Erpipkitės su pirmadieniu baigiant 
penktadieniu 1:30 iki 3:30 P. M.

APMOKAMA

BLOOD TRANSFUSION ASSOC.
55 CENTRAL PARK WEST (105TH ST.) 

NEW YORK CITY
(98)

SANDĖLIS KNYGŲ 
IR ŽOLIŲ

Aukso Altoriukas, maldų knyga. Tilžės 
spaudimo, 448 Dusi., aiškus drūtas* 
gražiai padaryta, paauksuoti lapai 

Vainikėlis, maža, maldų knygele. Pa- 
vaiksl. mišių maldos, driltais juo
dais apdarais .................. >................

Oficierių Klausimai, Kareivių Juokin
gi Atsakymai; daug juokų ...........

Apie Dangų, Saulę, Menes} ir Žvaigždes 
Elenutė ir Jonukas, gražios apysakai!. 
Biblija, su 379 paveksl., išaiškinimai, 

kų jie reiškia ...................i............
Celibatas, neveduisų Kunigų Gyvenimas 

ir Darbai .. ...........................................
Burykla ir Burtininkas, pasikalbėjimai 

apie burtus ........................................ 1
Dainų Knyga, su apie 120 įvairių dainų 
Detroitu lietuvių katalikų muštynės ir 

prova su socialistais, už dalinimų 
lapelių prie bažųyžios. Knygutė su 

paveikslais............... .......................................
Duktė Marių, graži apysaka ..............
Duktė Gyvena POstynėjc—ir apie du 

brolius ..  .....
Erodas Boba, velniškas tiltas per Ne

muno Upę ....... .......... .............. ...........
Eustachijušas, apysaka iŠ pirmutinių 

amž. krikščionybės ............................
girtuoklių Gyvenimas, Jų gadzinkos ir 

kitokį elgesiai, su paveiksi...............
Geros Rodos, su daugeliu gerų pamok. 
Grigo Kalėdos ir Seno Jaunikio Nusim. 
Gudrus Piemenukas, graži žiemos apyš. 
Grigorius, kaip išgyveno prirakintas Ant 

salos per 17 metų ..........
Istorija, seno ir naujo testamento, su 

paveikslais ................... ..........................
Juokų Vežimas, daugelis juokingų pa

sakymų, ir 1.1...................................
Kabalas, laimes rodyklė, su Saliamono 

nosia ............... .'....................................
Karvės Nauda, gerų sūrių padarymas, 

stT paveikslais ......................................
Keliautojai, j šventi) Žemę, Jerusolimų 
Lengvas Būdas Išmokti Angliškos Kai. 
Laimė ir Planetos, nuspėjitnai laimių 

rašant paikutės ................................
Lytiškos 
Nebijok 

knyg. 
Nedoras 
Neužmokamas Žiedas, graži pasaka .... 
Pinigai, Galvažudžia( ir, prie ko jie 

priveda žmogų ............ .............. .......
Piloto Galas, Sūdžia Jėzaus ..............
Paparčio Žiedas, kur jį gali atrasti. Ir 

viski) paskui žinoti ..................... .
Patarimai Vyrams ir Moterims, kas 

tink šeimyniško gyvenimų ir lyties 
dalykų ................... j..................i................4...............

Praloto Olišaūsko Nuopelnai už Nu- 
smaugimų Savo Meilužės, su paveik. 

Pekla, Kur Ji Yra? Kam Reikalinga? 
ir Kokius žmones Kankina, su pa

veiksi. įrankių kankinimo .............
Ragana, gtaži apysaka ............................
Raktas į Laimingų Gyvenimų, atidaryk 

duris, rasi visas tavo gyveninio lai
mes užslėptas ............ ............... ...... ..

Noah Ark’as, įdomūs skaitymai ...........
Rymo Popiežius, ar jis yri tikras 

■ Kristaus pasekėjas ................ ...............
Tėys Užkeiktos Karalaitės .......... ..........
Velnias Kapitonas, 3-jų tomų knyga 
Virėja kėpėja, kenuotoja, su apie 450 

receptų ....... ......................
Stebuklingas Veidrodis, apys'aka .... .
Savizrolas, juokų ir funių knyga su 
paveiks. ;................. !..... ........................ .
Didžiausia nauja SAPNŲ knyga 300

Saulės Ritulys, su visų planetų paveiks. 
Sveikata, ligoniams knygutė, aprašo 

apie 350 visokių Augmenų ir kam 
jie tinkami ...........  y,.,............ .

Laiškams pėpiera, rašyti | Lietuvę, su 
apie 15 skirtingų pasveikinimų. Tua. 
40c; 3 tuz. $1>

Tyra Moą|is. NuO rožės, pallių Ir bile 
kokio niežulio. Uncija ....................
Dvi uncijos ...... .;.......................J........ .

ŽOLĖS ARBATOS FORMOJE
Kraujo Valytojas .....................................
Nervų pastiprintojas ...... .y....................
Moterų reguliatorius nuo diinkių iipriodų 
Nuo kosulio, dusulių bei mainų asthmos 
Nuo kosulio ir Kokliušo ........................
Nuo Inkstų įr akmenėlio augimo ....... .
Palangos Trajanka. tinkamos šaknys 

užpilti *ant degtinės ........ .......... .. .
Išvalymui akmenėliai, kad nešlapintl 

lovoje ................................ ....y...............
Vidurių valytojas ........................ .......... .
Nuo visokių reumatiškų sausgėlų .......... 
Nuo nesutukimo (eiti kūdyn) ..............
Nuo šlapligės diabetų ............................  85c
Gimdos tonikas, pataiso kliūtis nevaising. 75c 
Vyrlškdmo ' Pataisymai ......'......$L25
Nuo užsisenėjusl6 nosies ir galvos ka

taro (hayfever).... .....................  $1.25
Palangos Trajanka 75c, didesni pakeliai po 

, 1.00. 
(Tuo 
N«o 
Nuo 
Nuo 
Nuo
Plaukų tonikas, augina plaukus, valo 

plaiskenas, sulaiko slinkimų ir nuo 
pražilimo ... .y...........................   60c
dorintieji įsigyti bile vienų iš virš minėtų 

knygų ar žolių, rašykite į:

M. ŽUKAITIS.
384 Dean St., Spencerport, N. Y.

' * (adv.)

Rębecca Styles 
reikšmingai" nurodė, kad esa
me tokioj padėtyje, kokia bu
vo 1939 ir. 1914. Esame ant 
slenksčio III Pasaulinio karo. 
Turime daryti viską, kad ka
ro rengėjus, kurstytojus pa
žaboti, kol dar turime laiko.

Ohio upės potviniuose žu
vo 4 žmonės.

Flushing Meadow, N. Y.— 
Amerika nori, kad anglai ir 
po geg. 15 d. pasiliktų Pa
lestinoj “tvarkai palaikyti.”

Chicagos Stadiume Progre- 
syvės Partijos prezidentinio 
kandidato Henry A. WaJlace 
ir vice-prezidentinio kandida
to Glen Taylor susirinko pa
siklausyti tiek žmonių, kad, 
negalėjo, sutilpti į Stadiumą. I 
Konservatyviai apškalčiuotojai ■ 
sako,' kad viduje buvo ma-i 
kiaušiai 25,000, o apie 5,000 i
nebuvo nei tikietų, nei vietos, žmonės nuo 

Tai buvo didžiausis ir en-. 
tiiz. iastiškiausis mitingas - de
monstracija už išlaikymą tai
kos ir grąžinimą civilių lais
vių Amerikos žmonėms. t- 

Wallace Kalbą girdėjo de- 
sėtkai milionų Amerikos žiYfe- 
nią, nes ji buvo transliuojama 
per National Broadcasting sis
temą.
Wallace ir Taylor 
Sutikti Demonstratyviai

Taylor kalbėjo pirmas. Jam 
einant' ant Stadiumo pagrin
dų ir užėjus, kelias minutes 
griaudė: “We Want Tay
lor!... We Want Taylor!...” 
Tas pats reikšmingiau ir il
giau demonstruota Wallace’ui 
pasirodžius mitinge.

Jiedu abu pasakė reikšmin
gas kalbas. Wallace pradėjo 
šiais žodžiais:

—A m e ri k os didi a p i ų . a n t- 
galviai kiekviena diena darosi 
juodesni, storesnį ir .jų rašė- 
įai rašo vis labiau isteriškai 
todėl, kad mes padarėm di
delį progresą nuo mūsų isto
rinio mitingo, laikyto šiame 
Stadiume metai atgal.

—Metai- atgal mes nebuvom 
organizuoti. Tuomet daugelis 
širdžių atskirai pasisakė dęl 
darbo išlaikymui taikos, 
su balsas vargiai buvo 
mas.

—Bet šią naktį mes 
galingi.
zacijas, kurių reikšmę ir kal
bą politikieriai supranta — 
balsavimo metu.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 
,9—12 ryte 
1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta.

Valandos:

esant dar

vaizdas bu-
dolerinėibis

Kuomet prasidėjo rinkliava 
pinigų, tai tūkstantinės, pas
kui ’ penkšimtinės, - dvišimti- 
nės ir penkdešiintinės plaukte 
plaukė, rodos, matei, kad 

širdies duoda ir
pasiryžę reikalui 
daugiau duoti.

Bet gražiausis 
vo,, kuomet su
rankose, rodos, veik kiekvie
nas Stadiume mosavo, papra
šyti tos sumos, kuri buvo pa
siekiama visiems. Stadiumas 
žaliavo nuo popierinių, tai 
buvo tikra demonstracija, 
kad Progresyvė Partija daug 
turtingesnė 'už milionierių 
partijas. Jie turtingi bido
nais

ejš a —<*• m •—• m—ra —— ra——m —- m—utį —— n—ra——- ra—m

Egzaminuojant Akis, į 
i Rašome Receptas Į 
[Darome ir Pritaikome Akinius

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

Tel. EVergreen 4-9612

“Mės turime daryti 
kad Amerika išgelbėjus nuo 
fašizmo,” tai buvo Tayloro 
užakacentuoti žodžiai.

Kalbėjo . visa eilė žymių 
žmonių.

Pirmutinis trumpai kalbėjo 
pręf. Hertford G’. Tugwel, ku
ris baigdamas pabrėžė, kad, 
girdi, mes turime savo pro
gramą, drąsius ir kovingus va
dus; milionai esą mūs ir mes 
galime laimėti rinkimus.

Kalbėjo Albert'JJ Fitzge-

GREEN STAR BAR & GRILL
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NewYorko^/aWZliito
D-go Feiferio Dovana 
Liaudies Teatrui

Nelaiminga Laimė Sveiksta

ant
šul-

Vaidinant “Pergalę,” 
estrados buvo lietuviškas 
nys ir krūva rąstų, kuo žiūro
vai grožėjosi. To šulnio sie
nas ir tuos rąstus nupiešė drg. 
Robertas Feiferis.

> Visą darbą jis aukoja Liau-
■ dies Teatrui. Tik už jo pirk

tus dažus jam reikės mažą 
“bilukę” užmokėt.

Ir šulnys ir rąstai pasilieka 
Liaudines Teatro nuosavybe. 
Jie gal ne kartą, ras sau vie
tos lietuviškuose pastaty
muose.

Dar tenka pabrėžt, kad ir, 
graži “Pergalės” programėlės i 
technika buvo suplanuota d-1 
go Feiferio.

Dėkui, drauge!
Pergalietis.

Newyorkiete Miss Mattie 
Mill, 47 metų, aną dieną bu
vo laiminga — ji savo para
pijos bazare laimėjo dvi bon- 
kas vyno, žinoma, pasilinks
mino, o po to jai užėjo ūpas 
matyti-girdėti gaisragesius. Ji 
pamatė, bet už tą ją pasiuntė 
30 dienų kalėti.

Sofija Thomsonienė po ope
racijos jau baigia pasveikti, 
vaikščioja ir pamažu triūsiasi 
po na-mųs. O sustiprėjus, tiki
si ne* už ilgo pasimatyti su 
visais būsimose pramogose. 
Randasi namie, 4 5-42 — 
St., Long* Island City.

Sako: Buvo 
Didžiulis Sąjūdis

41st

Depsienė Išvyko 
Philadelphijon

Phil a-1Ona Depsienė išvyko 
delphijon pas savo seserį Mar- i 

Jos sesuo vis dar; 
savaičių ,

thą Dura.
serga. Prieš keletą 
jinai, dirbdama savo krautu-! 
vėje, 3375 Edgemont St.*, pa- j 
slydo užmynus gabaliuką mė
sos ir susilaužė koją. Depsienė 
bene kelintu kartu išvyko pa- • 
gelbėti sesers priežiūroje ir j 
jos šeimai krautuvėje. Jeigu! 
sąlygos leis, jinai žadėjo su- j 
grįžti pamatyti “Poną Ameri
koną” gegužės 2-rą, Labor' 
Lyceum.

New Yovko teatrų distrikte 
drausmė pasistatyti automo
bilius pratęsiama ir į šešta
dienius. Lig šiol draudė tik 
darbo dienomis.

Organizacijoms
Nepaprasta konferencija 

(antroji), šaukiama Pirmosios 
Gegužės Komiteto, įvyks šio 

( trečiadienio vakarą, Webster 
Hall, 119 East 11th St., New 
Yorke. Nepaprasta padėtis, 
reikalauja atitinkamo pasi
ruošimo, sako komitetas. Vi
soms organizacijoms svarbu 
ten’ turėti savo atstovus.

LLD185 Kp. Nariams
Trečiadienį, 21 balandžio, 

8 vai. vakare, įvyks LLD 185 
kp. susirinkimas Kultūros 
Centro name, kampas Atlan
tic Ave. ir 110th St., Rich
mond Hill. Nariai, kurie tilj 
galite, malonėkite ateiti, nes 
"turime daug svarbių reikalų. 
Kurie dar neužsimokėje, ma
lonėkite užsimokėti. Įėjimas į 
namą iš 110 gatvės, per ma
žąsias duris. ’ V. P.

(93-94)

PARDAVIMAI
Parsiduoda mūrinis kampinis na

mas, sueina šeši kampai; 4 šeimy
nų po 5 kambarius ir viena krautu
vė (store — Bar & Grill su sale). 
Kas nupirks hamą, tai galės vėliau 
ir krautuvę nupirkt. Savininkas 
namo lease daugiau neduoda. Dėl 
daugiau informacijų, kreipkitės pas 
Joseph Dohrow, 580 Grand St., 
Brooklyn, N. Y. Tel. ST. 2-8862. 
Skambinkite apie 10 vai. ryte.

(90-95)

SUSIRINKIMAI
RIDGEWOOD, N. Y.

LLD 55 kp. susirinkimas įvyks 20 
d. balandžio, 8 v., v. Šapolo-Vaiginio 
salėje, 147 Thames St., Brooklyn^. 
Dalyvaukite visi ’nariai šiame susi
rinkime. Turime daug svarbių daly
kų aptarti. — P. Babarskas, sekr.

(92-93)

Iš Pokylio Juozui 
Kačergiui Pagerbti

Klimas Ruošia
Filmy Vakarą

Nesenai grįžo iš Chicagos 
K. Petrikienė ir V. Čepulis,— 
abu ten buvo pasiųsti daly
vauti Wallace’o prezidento iš
rinkimo ir trečiosios partijos 
įkūrimo reikalais.

Jiedu dalyvavo 
me, didžiuliame 
mitinge 
Kanklių 
Varpų”

suvažiavi- 
m asiniame

Chicagos

Svarbios Prakalbos
Sveikatos Klausimu

Kaip jūsų sveikata pavasa
rio laiku? Dr. J. J. Kaškiau- 
čius sako, jog tai “svarbiausia 
ir. dažniausis klausimas.”

ik u, kuomet 
oras tankiai 
šalti vėjai ir 
paveikia ant

Turiu už garbę pranerti, 
kad balandžio (April) 24-tą, 
šeštadienio vakarą, bus rodo
mos filmos, kurias turėtų pa
matyti visi jaununoliai, karo 
veteranai ir visi balsuotojai.

įgilina “It’s Your America”
—be galo interesinga. Antra Į 22 d.
—New Yorko May Day para- į bo patalpose Brooklyno. 
d as. 
ta .
sportininkų 
voje.

Rodymas 
dą. Įžanga 
filmos parodymo bus 
ma po 50 c.
salėje,
Brooklyne.

ir matė
Choro “Kornevilio 

pastatymą.
Chicagoje, sako jiedu, di

delis pas žmones, ūpas dėl 
Wallace’o prezidentu išrinki
mo.

Abu savo kelione pasiten
kinę, nors pavargę.

Beje, abu jiedu sakys kal
bas masiniame lietuvių mitin
ge, įvykstančiame balandžio

Lietuvių Piliečių Klu-

buvo Anta- 
Svečiams už- 

visą eilę 
kalbas. 
J. Kaš- 
Je'rsey

Anskis,

Praėjusį sekmadienį L D S 
133 kuopa, Jersey City (N. 
J.), suruošė Juozui* Kačergiui 
pagerbti pokylį—tai buvo at- 
žymėjimas 40 metų sukakties, 
kai Kačergis dirba sceniniame 
mene. Kačergis, beje, yra 

! LDS 133 kuopos pirmininkas.
Svečių susirinko geras skai- 

i čius — artipilnė ukrainiečių 
j salė. Buvo vietinių, buvo iš 
! paskyrų New Jersės miestų, 
buvo gerokas būrys iš Brook
lyno, daugiausiai menininkų, 
su kuriais Juozas Kečergis 
per ilgus metus išvien veikė.

Toastmąsteriu 
n as Matulis,
kandus, jis iššaukė 
jų pasakyti trumpas 
Be kitų, kalbėjo Dr. J. 
kiančius, Rainienė (iš 
City), dailinininkas
Matulevičius, K. Petrikienė, 
Zaviša. Jonas Juška, M. Pa
nelis, Jurgis Stasiukaitis, 
Adelė Rainienė, Ignas Urbo
nas. kalifornietis Šatas, Jonas 
Valentis, Steponas Večkys, 
Rojus Mizara ir kiti, kurių 
p a v ar d ž i ų n e ats i men u.

Visi kalbėjusieji nurodė 
Juozo Kačergio nuopelnus, at
liktus draminiame mene, ir 
ragino jį nepasiduoti senatvei 
(Kačergis jau turi 67 metus 
amžiaus), bet darbuotis i)’ 
toliau mono srityje.

Eva Mizariene, pareiškusi 
Kačergiui linkėjimų, perskai
to sveikinimo telegramas: 
Elenos Feiferienės — nuo 
Brooklyno Ųiaudies Teatro, 
.Lilijos Kavaliauskaitės, Ag
nes ’ Jurevičienės; laišką nuo 
LMS vietos apskrities pirmi
ninko Vinco Bovino.

Beje, Jonas Valentis įteikė 
jubiliejatui nuo LMS Hl-čios 
apskrities dovanėlę—piniginę, 
o Antanas Matulis nuo visų 
svečių — gražią plunksną 
(parkerį) ir paišelį.

Kačergienei buvo įteiktas 
korsažas.

Trumpai kalbėjo Kačergie- 
nė, gi pats Juozas Kačergis 
pasakė ilgesnę kalbą, dėkoda
mas svečiams už atsilankymą 
ir žadėdamas darbuotis me
no srityje ir toliau, nepai
sant visokių kliūčių.

Juozas Kačergis -— senas 
darbuotojas Jersey City. Per 
ilgą laiką jis buvo kadaise 
gyvavusios Ilaisvės Draugijos 
pirmininkas; vėliau jo ir kitŲ 
pasidarbavimu Laisvės drau
gija įstojo į Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimą ir šian
dien čia veikia nemaža LDS 
133 kuopa, kurios pirmininko 
pareigas eina tas pats Juozas 
Kačergis., Gaila, kad iš LDS 
Cėntro nebuvo jokio pokylyj 
atstovo, neigi laiškelio, jubilie- 
jatą sveikinančio.

Po užkandžių svečiai d’ar 
linksminosi ir šnekučiavosi bė
gamaisiais klapsimais.

Dalyvis.

Bronxiėčio daktaro Henry 
A. Wahn dukra, sumaniusi 
pati pasimokyti vairuoti tėvo 
naujutėlį auto,t išlindo su au
to per garadžiaus sieną.

Trečia — vėliausia gail
is Lietuvos apie Lietuvos 

išstojimą Mask-

prasidės 8 valan- 
dykai. Po pirmos 

renka- 
Įvyks Laisvės

419 Lorimer Street, 
G. Klimas.

Rimta Priežastis
Buvęs apeliacijų vyriausis 

teisėjas Irving Lehman pali
kęs virš milioną dolerių — 
$1,145,179, kaip aprokuota 
taksų dėlei.

Visai nenuostabu, kad di
džiuma teisėjų labai pilotai at
sineša į darbininkus, ypatin
gai į streikierius ir pikietuo- 
to.jus. Juk tie teisėjai tik pil
do prisakymą “neturėk sveti
mų dievų prieš mane,” o jų 
.savuoju dievuliu yra doleris.,

New 
vusieji 
auto, 
siems norintiems jodinėti žmo
nių sprandais, 'jog kada nors 
tam ateis galas.)

Yorke parduodami 
Vokietijos kaizerio 
(Geras įspėjimas

bu
riu 
vi-

Neužgyre Spaustuvi
ninką Sutarties

New York o spaustuvių . sa
vininkai $u vietiniais unijos 
viršininkais buvo sudarę, nau
jai sutarčiai projektą, kuriuo- 
mi pridedama algos po $9. 
Tačiau pasiuntus projektą 
centralinei unijos įstaigai, ji 
praneša, jog ten prasilenkia
ma su tūlomis unijos taisyklė
mis. • ’

Pavasario 1 
gamta keičiasi, 
mainosi, lietūs, 
tas drėgnumas
žmonių sveikatos ir pavasario 
laiku daugiau žmonių serga ir 
miršta. Taigi, labai svarbu 
kiekvienam žmogui susirūpin
ti sveikata.

Dr. J. J. KašklauČius į svei
katos klausimus atsakys 25-tą 

a 1 an d ž i o, k ai b ėd am a s 
vių Kultūros Centre, 
Atlantic Avė., kampaą 
St., Richmond Hill, N. 
sai kalbės temoje:

“Kraujas — Gyvybės
• M ' jas.

J. W. Thomsonas, vegetaras, 
kalbės temoje:

“Maistas Yra Medicina.”
Atsilankiusieji ne tik kad 

išgirsite labai svarbias pra
kalbas dviejose temose, bet 
dar turėsite progos pasigėrė
ti ir naujuoju namu. Taigi, 
visi urmu į naują namą! Pra
džia 2 vai. po pietų. Įžanga 
veltui. Rengia ir kviečia

Sveikatos Kultūros Kliubas.

donų,’5 areštuotu ir sue ik roti 
dieną teisme, apie tai pagal-! 
vojimas, gali pakeisti ir gana, 
ramaus žmogaus spalvą.

GERI PIETOS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis 

' Savininkas

□

AUTY

jūsų se- 
laužymo

atrodyti 4

GAL RADOTE?

Nuvykus žiūrėti Pergalės, 
Labor Lyceum, dingo Songai
lų anūkės raudoni batukai, 
buvę padėti po kėde. Palei
džia, kad kas nors galėjo pa
skaityti juos užmirštais, paė
mė apsaugai nuo pražuvimo. 
Prašomi pranešti Sungailams, 
1510 Ocean Parkway, Brook- 
lyne.

James D. Rexford, orlaivys- 
tės studentas, užsimušė ties 
Floral Park jo automobiliui 
tvojus ,į stulpą.

rr

Lietu- 
110-06 
11 ()-th

Nešė-

Teko Biskelį Parausti

teismą, tas
Frank White,

Aną syk policija uoliai me
džiojo Times Square demons
trantus prieš deportavimus. 
Tarėsi sučiupę porą labai 
“raudonų.” Vienas buvo kal
tinamas net kazokiškai spy
ręs policišto arklį, 
purtęs išmetė savo 
iš balno. *

Kada pašaukė į 
“raudonasis,
išsiaiškino buvęs ten ne de
monstruoti, tik šiaip sau pa
sivaikščioti, nes neskaitęs 
skvero kokia uždrausta žmo
nėms vaikščioti vieta. Prie 
to. nesąs jokiu ' kazoku, tik 
dvasiškiu. Panašiai pasakė ir 
“raudona”' mergina, kuri tik 
šiaip sau per skverą ėjusi.

Išklausęs liūdymo, teisėjas 
jiems paliepė eiti namo. Ta
čiau patyrimas, jog tik už pa
sivaikščiojimą gali tapti “rau-

VISI TĖMYKITE: Brooklynan atvažiuoja • •

“PONAS AMERIKONAS
TRIJŲ VEIKSMŲ KOMEDIJA SU DAINOMIS

Stato Scenoje Aido Choras
SEKMADIENĮ/

19 4 8

ELENA FEIFERIENĖ 
“Magdės” rolėje

Paraše ir režisuoja ROJUS MIZARA

GEG. ■ MAY

Labor Lyceum Salėje
949 Willoughby Avenue, 

Brooklyn, N. Y. • JONAS LAZAUSKAS 
“Džiano Kamblio” rolė.

\ Kr Į - i

PRADŽIA 3:30 V. PO PIETŲ

417 Lorimer Street
Laisvės Name ‘

Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

t

Moksliniai atgaivinama oda, 
neveiklumą, sausumą prašalinant, 
plaukų slinkimo sulaikymas, 
plaiskanavimo prašalinimas ir at- 
auginimas plaukų.

Pergarhaniuojamo ant 
no permanent be plaukų 
ar bi kokio kirpimo.

Bile moteriškė, norinti
nuo 10 iki 15 metų jaunesnė, tu
rėtų užeiti dėl mokslinio atjaunė- 
jimo patarnavimo.

Leslie Beauty Shoppe
148 MONTAGUE ST.

Boro Hall, Brooklyn, N. Y.
Telefonas TRiangle 5-8988.

Saugokite jas gerai

JŪSŲ AKYS
yra

josu BUITIS

DUOKITE IŠEGZAMINUOTI SAVO AKIS IR 
“SUŽINOKITE TIESA APIE SAVO AKIS”

Jerome Hurwitz B. s. a. <>.

I OPTOMETRISTAS
Mes patys ištekiname stiklus, pritaikom jūsų regėjimui.

830 BROADWAY BROOKLYN, N. Y.
EV. 8-2123

Atdara kas vakarą iki 8-tos — Penktadieniais uždara

kuris pasi- 
gaspadorių

Valandos:

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

f
f❖❖

GYDYTOJAS

S. S. Lockett, M. D 
223 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y! • 
1—2 dienom 
6—8 vakarais

Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0208

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE

Peter Kapiskas

Peter, 
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus

, RHEINGOLD 
BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

* 332.M

Man's BULOVĄ...richly »ty)cd 
...always accurate and depend
able.

Lady’* BULOVĄ . . . modem 
beauty in every trim line . . .

£3X76

— JURGIO KAZAKEVIČIAUS ORKESTRUI griežiant

Įžanga $1.25 ir $1.00; tik šokiams 60c.
“PONAS AMERIKONAS”’ — komedija pilna sveiko humoro ir pamokymų, t . 1 i

Aido Choras sudainuos eilę gražių dainų; vaidinime bus' ir šokių.

Po vaidinimo bus šokiai
DaimontlniaiI •

įvairybė kostu- 
džiulerių. Suk- 
setai Elgin —

Graži 
miškų 
nelėm 
American • išdirbimo, 
Laikrodžiai Longines, 
Bulovą, Gruen, Hamil
ton, Benrus, etc. Vė
liausių madų Moterų 
ir Vyrų 
žiedai.

Mow ts the time to choose the perfect gift 
...a Parker M51" pen and matching pencil 
The demand will be great . . . so avoid dis
appointment . . . choose tomorrow!

•17.50

žvaiRi/lžiuoju ir Charlen 
Louis Calhcrn, • Ruth

Brandt’s GLOBE

Premjeru Šiandieni)!!
Enterpri>4! Studios perstoto 

INGRID BOY EI’.
BERGMAN • CHARLES

Erich Maria Remarque’s

“ARCH of TRIUMPH”
Laughton 

Warrick

B’v.’ay 
Ir 46 St.

f AtdAros 8:30—Vėlai Rodoma

Komediją vaidina rinktiniai Brooklyno lietuvių scenos megėjai-aktoriai, kaip 
tai: Jonas Juška, Jonas Lazauskas, Elena Feiferiene, Petras Grabauskas, Naste 
Buknienė, Juozas Judžentas, Vera Rimkienė, Alekas Velička, Lilija Kavaliaus
kaite, Anelyte Ventiene, Jonas Ignatavičius, Mąy Merk, Jonas Rušinskas ir kt.

Prašome gerbiamus Brooklyno lietuvius skaitlingai atsilankyti. Savo atvyki
mu jūs, ne tįk patys pasidžiaugsite šiuo pastatymu, bet taipgi ir paremsite Aido 
Chorą. ’ ' , ■

Tikietai gaunami pas Aido Choro narius ir Laisves administracijoje.

ROBERT LIPTON
Jeweler

Grand St., arti Graham Ave., Brooklyn701
.. i •>
4< I * ■

6 pusi.—JLaiove (Liberty. Lith. Daily)— Antrad., Bal. 20, 1948




