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Izraeliaus nepriklausomybė 
paskelbta ir jau Jungtinių 
Valstijų de facto pripažinta.

Tą pati padarė ir Tarybų 
Sąjunga.

Viskas Įvyko nepaprastu 
greičiu.

Bet ar žydų respublika gy
vuos, ar ji atsilaikys prieš ara
biškų valstybių armijas ir 
moderniškus .ginklus, ga 
iš Anglijos ir Amerikos?

Jei Jungtinės Tautos 
Jungtinės Valstijos greit 
teiks žydams pagalbos, 
vargiai ji atsilaikys, vargiai ji 
nebus arabiškų armijų oku
puota.

žinoma, tai nereikš, kad 
arabai iš Izraeliaus respubli
kos nebus vėliau išguiti.
raeliaus respublikai 
gyvuoti ir ji gyvuos!

Wallace Džiaugiasi
Stalino Atsakymu

Stalinas Sako: H. Wallace’o Pasiūlymai 
Gali Būti Pamatas Taikioms Deryboms

------------------------------------------ —a . ■ 1__________________ ” . H---------------------------::------

Sovietai Pripažino 
Izraeliaus Valstybę
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Jų po-/ žydai apsivienijo. 
grindžjo kovūnai — Irguno ir 
Sterno nariai • 
ganą, viešąją armiją.

Po Izraeliaus nepriklauso
mybės deklaracijos dokumen
tu pasirašė visos partijos, 
Įskaitant ir komunistų.

Beje, Komunistų Partija da
bar vadinsis Izraeliaus Komu
nistų Partija. Iki šiol ji va- 

komunistų 
komunistai, 
savo parti-

San Francisco, Calif. — 
Henry Wallace džiaugs
mingai tarė apie premjero 
Stalino atsiliepimą į Wal
lace’o atvirą laišką:

“Rusijos premjero pareiš
kimas Jungtinių Valstijų 
žmonėms yra tikrovinis ir 
aiškus Rusijos pasiūlymas 
susėsti ir apsvarstyti skir
tumus tarp šių dviejų šalių, 
surasti būdus ir priemones 
‘šaltajam karui’ baigti.”

Žinia apie Stalino atsaky
mą buvo paduota Walla-

Anglai ir Naciai Padedą 
Arabams prieš Žydus

Ramallah, Palestina. — 
Bent 8 anglų kareiviai ir 1 
nacis padėjo arabams užim
ti Neve Yaakov miestelį, iš 
kurio pasitraukė žydų ka
riuomenė. Anglai ir naciai 
žinojo, kaip išrankioti mi
nas, kurias žydai užtaisė 
namuose ir gatvėse, 
pasitraukdami iš N. 
kov.
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šiuo metu

dinosi Palestinos 
partija. Arabai 
matyt, organizuos 
ją.

Visas pasaulis
stebi tai, kas darosi nedide
liuose Izraeliaus plotuose.

Stebi, bet mažai ką daro 
naujam kraštui padėti, kuo
met ji terioja anglų ir Wall 
Stryto užsiundyti arabiškų 
valstybių puolikai.

radiją. Susijaudinęs Wal
lace sakė:

“Aš esu nusižeminusiai ir 
giliai dėkingas, kad patar
navau šiam pasiūlymui dėl 
mūsų nesutarimų išspren
dimo. Jeigu aš bent kiek 
padėjau taikos reikalui pa
saulyje, tai jausiu, kad vi
sa mano rinkiminė kampa
nija yra milžiniškas pasise
kimas.” ‘ ■

Dewey Pareiškė: 
Mundto Bilius Nedoras 
ir Totalitarinis

Skerdyklos Mojasi.
Sulaužyti Streiką '• »

Susitarimas tarp Jungt. Valstijų 
Ir Sovietų Ne Tik Galimas, bet 
Ir Būtinas, Pareiškė Stalinas

Atominių Ginklų Bandymuose 
Dalyvavę 10 Tūkstančių

Didžiajame New Yorke, kur 
žydu kilmės žmonės sudaro 
didelę gyventojų d ai Į, vyksta 
milžiniškas judėjimas.

* Praėjusi šeštadienį Polo 
Grounds stadijume Įvyko 40,- 
000 žydų masinis sanskridis.

—Mazeltou! Mazeltou! 
(sveikinimai, sveikinimai!) —• 
aidėjo iš didžiulės minios 
krūtinių šūkiai.

SekmadienĮ didžiulis Madi
son Square Gardenas buvo 
kupinas žydų.

Vis tai sanskridžiai, ant 
greitųjų sušaukti istoriniam 
Įvykiui atžymėti.

Kitas ir konkretingesnis šū-

Chicago. — Swift sker
dyklų kompanija pertraukė 
derybas su CIO skerdykline 
unija dėl algos pakėlimo. 
Streikas prieš didžiąsias 
skerdyklas tęsiasi jau 63 
dienas. Kompanijos laukia 
milicijos streikui laužyti.

Kearny, N. J., Eksplo
zija Užmušė bent 10

Kuoveikiausiai nuimti embar
go nuo ginklą! . . .

šiam obalsiui mielai 
ria plačioji Amerikos 
menė. u

Kearny, N. J., geg. 18.— 
Eksplozija čionaitiniame 
Copiers Co chemikalų fab
rike užmušė bent 10 žmo
nių; kai kuriuos kitus su
žeidė. Sprogimo trenksmas 
buvo girdėti per 15 mylių.

Portland, Ore. — Ar už
draust Komunistų Partiją? 
Šiuo klausimu debatavo per 
radiją du republikonai poli
tikieriai Haroldas E. Stas
sen ir Thomas Dewey, New 
Yorko valstijos gubernato
rius. Stassenas griežtai rei
kalavo, kad Kongresas už- 
girtų Mundto bilių, kuris 
siekia nušluoti “politinę ko
munistų organizaciją” ir 
kitas pažangias sąjungas 
bei draugijas.

Dewey atsakė, kad Mund
to bilius bergdžias, kad jis 
laužo Jungtinių Valstijų 
Konstituciją ir jos Teisių 
Bilių. “Tai nemorališkas i/ 
totalitarinis” (fašistinis) 
sumanymas, užreiškė De
wey ir nurodė, kaip Musso- 
linis, Hitleris ir Kanada, 
uždrausdami ,,, Komunistų 
Partiją, nieko1 nelaimėjo.

Dewey priminė, jog Ame
rika jau turi 27 įstatymus, 
kuriais galėtų bausti komu
nistus, jeigu jie darytų ką 
nors pavojingo šiai šaliai.

sekmadienį

prita-
visuo-

teko 
būti Newarko Sietyno Choro 
pramogoje.

Sietyno Choras šiuo metu 
vienas geriausiųjų mūsų cho
rų Amerikoje, jei ne pats ge
riausias. Turi nemažai jauni
mo — su gerais balsais ir ta
lentu jaunimo. Choro vado
vas — energingas ir gabus 
Walter Žukas.

Prieš porai savaičių sietynie- 
čiai buvo lėktuvu nuskridę 
Chicagon ir ten davė koncer
tą, kuriuo sužavėjo klausyto- 

* jus.
Patiko man sietyniečių 

“Moonlight Melodies.” Tie
sa, turinio požvilgiu jis neda- 

JiT f vė nieko “ekstra,” bet forma- 
puiki!
• Dainos btivo gražiai sukom
binuotos su šokiais, su* muzi
ka — smuiką, piano solo.

Dainos — lietuviškos ir an
gliškos; dainos choro ir solis
tų. >Visa tai apdairiai susįn- 
chronizuota ir sudarė žavesio 
ir smagumo klausytojams.

Beje, sietyniečiai buvo tab 
kon pasikvietę du dainininkus 
iŠ Brooklyno — Albertą Vasi
liauską ir mūsų lakštingalą— 
Dolores Petronytę.

Washington. — Prasideda 
derybos tarp minkštųjų an- 
gliakasyklų kompanijų ir 
Mainierių Unijos dėl naujos 
sutarties.'

Egiptas užgrobė 3,200 to
nų reikmenų, kurie buvo 
keturiais laivais gabenami 
Palestinos žydams.

New York. — Pakilo pra
monių serai Wall'S try te.

Amerika Pasiūlė' Jungt. Tautom 
Sustabdyt Arabų-Žydų Mūšius

, Lake Success, N. Y. — 
Jungtinės Valstijos geg. 17 
d. įteikė Jungt. Tautų Sau
gumo Tarybai rezoliucijh,' 
kuri įsako žydams ir ara
bams sustab.dyti njūšius Pa
lestinoj per 36 valandas nuo 
rezoliucijos užgyrimo. So
vietų Sąjungos atstovas 
Andrius Gromyko reikalavo 
tuojau svarstyti rezoliuciją, 
nors tiesiogiai neužgyrė jos 
turinio. ,

Amerikos atstovas War
ren R. Austin kartu siūlė

Taigi, baigiasi žieminės pra-

mogos.
Mūsų apylinkėje dar turėsi

me dvi: sekamą, sekmadienį 
Great Necke bus suvaidinta 
kdmedija “Ponas Ameriko
nas,” gi gegužės 30 dieną 
Kultūrinio • Lietuvių ’ Centro 
atidarymo proga, pasigerėsime 
didžiuliu koncertu.

O paskui—piknikai!

eilę klausimų, • kurie' adre
suojami žydų valstybei Pa
lestinoje ir Arabų Sąjun
gai, susidedančiai iš septy
nių arabiškų kraštų. Gro
myko parėmė klausimus ir 
reikalavo tuojaus veikti.

Bet Saugumo Taryba per
traukė sesiją, kad jos na
riai tuo tarpu galėtų atsi
klausti savo valdžių nuomo
nių. , / .

Amerikos rezoliucija siū
lo veikti pagal Jungt. Tau
tų konstitucijos skyrių VII. 
Šis skyrius įgalina Saugu
mo Tarybą įsakyti kariau- 
j an tiem kraštam priimti ta
rybos patarimą dėl susitai
kymo, daryti ekonominio 
spaudimo veiksmus prieš 
nešitaikančius * ir net pa
skelbti visų Jungtinių Tau
tų karą prieš įsiveržėlius, 
neklausančius Saugumo Ta
rybos įsakymų.

MASKVA. — Premjeras Stalinas sakė geg. 17 d., 
jog Sovietų Sąjunga galėtų priimti Henrio Wallace’o 
pasiūlymus kaip “gerą ir naudingą pamatą” taikioms- 
deryboms su Jungtinėmis Valstijomis. Tuos pasiūlymus 
Wallace išdėstė atvirame laiške Stalinui geg. 11 d.

Stalino pareiškimas, paskleistas per Maskvos radi
ją, sako, jog nežiūrint santvarkų skirtumo, Jungtinės 
Valstijos ir Sovietai galėtų ir turėtų taikiai išspręsti 
ginčijamus klausimus ir bendradarbiauti.

STALINO ATSAKYMAS Į WALLACE’O LAIŠKĄ
Atsiliepdamas į Wallace’o siūlymus, Stalinas pa

reiškė :
— Aš manau, jog tarp politinių dokumentų pas

kutiniais laikais, siekiančių sutvirtinti taiką,' įsteigti 
tarptautinį bendradarbiavimą ir užtikrinti demokrati
ją, svarbiausias dokumentas yra atviras laiškas p. 
Wallace’o, trečiosios partijos kandidato Jungtinių Vals
tijų prezidento vietai. •

P-o Wallace’o atviras laiškas negali būti laikomas 
tik paprastu pareiškimu, kad pageidaujama gerinti 
tarptautinę padėtį, kad pageidaujama išspręsti skirtu
mus tarp Sovietų Sąjungos ir Jungtim Valstijų ir kad 
geistina surasti būdus tokiam susitarimui.

Jungtinių Valstijų valdžios pareiškimas gegužės 4 
d. i*r Sovietų Sąjungos atsakymas geg. 9 d. yra nepa
kankami todėl, kad jie tiktai pareiškia pageidavimą 
išspręsti Sovietų-Amerikos skirtumus ir neina toliau.

. Atvirojo laiško svarbioji prasmė yra tame, kad jis . 
nesitenkina tiktai pareiškimu, bet toliau eina, daro 
rimtą žingsnį pirmyn ir pateikia daiktišką programą 
taikiam išsprendimui skirtumų tarp Sovietų Sąjungos 
ir Jungtinių Valstijų.

. Negalima sakyti, kad p. Wallace’o atviras, laiškas 
apima visus skirtumų klausimus be išimties; taip pat 
negalima pasakyti, kad nereikėtų pagerinti tūlus su
formulavimus ir aiškinimus tame ^atvirame laiške, bet 
tai ir nėra svarbiausias dalykas šiuo laiku. Pamatinis 
dalykas yra tas, jog. p. Wąllace savo laiške atvirai ir 
teisingai bando duoti daiktišką programą taikingam; 
susitarimui, daiktiškus pasiūlymus visais pamatiniais 
klausimais dėl skirtumų tarp Sovietų 'Sąjungos ir 
Jungtinių Valstijų. \ »

Šie pasiūlymai yra visiem žinomi: Bendrai suma- 
žint apsiginklavimą ir uždraust atominių ginklų varto
jimą; padaryti taikos sutartis su Vokietija ir Japonija 
ir išrišti klausimą dėl kariuomenės ištraukimo iš tų . 
kraštų; ištraukti svetimąją kariuomenę iš Chinijos ir 
Korėjos; gerbti įvairių šalių nepriklausomybę (suvere
numą) ir nesikišti į vidujinius jų reikalus; neleisti ka
rinių bazių laikyti kraštuose, kurie yra Jungtinių Tau
tų nariai; pasauliniai išvystyti tarptautinę prekybą, 
užginant jos varžymus prieš bet kurią šalį; Jungtinių 
Tautų ribose paremti ir ekonominiai atsteigti nukentė
jusius nuo karo kraštus; ginti demokratiją ir užtikrin
ti pilietines teises žmonėins’visose šalyse, ir t.t.

Galima sutikti ar nesutikti su p. Wallace’o progra
ma,, tačiaus vienas dalykas yra neabejotinaą: Nėra jo
kio norinčio taikos ir tautų bendradarbiavimo valsty- 
binio politiko, kurią galėtų šią programą ignoruoti, ka
dangi ji atspindi tautų viltis ir troškimus dėl taikos 
sutvirtinimo ir, be abejojimo, bus remiama daugelio . 
milijonų paprastųjų žmonių. /' •

Aš nežinau, ar Jungtinių Valstijų valdžia ūžgiria 
p. Wallace’o programą, kaip pamatą susitarimui tarp 
Sovietų Sąjungos ir Jungtinių Valstjių.

i Kas liečia Sovietų Sąjungos vyriausybę, jinai ma
no, jog p. Wallace’o programa galėtų tarnauti kaip ge
ras ir vaisingas pamatas tokiam susitarimui ir tarptau- 
-tinio bendradarbiavimo išvystymui, kadangi Sovietų 
Sąjungos vyriausybė laikosi .tokios nuomonės* jog ne
žiūrint skirtumų ekonominėse santvarkose ir ideolo
gijose, šių sąntvarkų gyvavimas syRiu ir taikus skir-, 
tumų išsprendimas tarp Sovietų Sąjungos ir Jungtinių 
Valstijų yra ne tik galimas, bet taipgi, be abejojimo, 
reikalingas bendrosios taikos labui.

Washington. — Prežid. 
Trumanąs paskelbė, jog pili 
nai pavyko naujų atominių 
bombų, atominių torpedų ir 
kitų tokių sviedinių bandy
mai Eniwetok salos srity
je, Pacifiko Vandenyne. 
Tuose bandymuose dalyva
vo 10,000 jūreivių, kareivių, 
lakūnų ir mokslininkų. Sle
piama bet kokios tikresnės 
žinios apie tai.

Žydai Užėmė Acre, 
Suėmė 4,000 Arabų, 
Bet Tel Aviv Pavojuj

Palestina, geg. 18. Žy
dai užėmė Acre miestą ir 
uostą, arti Lebano rube- 
žiaus, ir suėmė 4,000 arabų 
kareivių ir oficierių, sako
ma, daugiausiai lebaniečių. 
Galilėjoje, šiaurinėje Pales
tinoje, žydai suardė didelį 
tvenkinį ir jo vandenimis 
nuskąndino 500* arabų, kaip 
praneša žydų vyriausybė.

Egiptėriai, vartodami an
gliškus lėktuvus, jau ket
virtą dieną paeiliui bom
bardavo ir apšaudė di
džiausią žydų miestą Tel 
Avivą.

Egiptėnų arabų komanda 
praneša, kad jie užėmė Ga
za miestą ir, maršuoda.mi 
pajūriais į šiaurę, pasiekė 
vietas tik už desėtko mylių 
nuo Tel Avivo.

Arabų Legionas iš Trans- 
jordano užėmė pozicijas tik 
už 5 mylių nuo Jeruzalės; 
teigiama, kad jų artilerija 
jau siekia .Palestinos vidu-

Maskva. — Sovietų Są
junga pilnai pripažino Izra
eliaus valstybę Palestinoje.

Sovidtinio pripažinimo 
prašė Moshe Shertok,\lzra- 
eliaus užsienio reikahj mi
nistras, telegrafuodamas 
Molotovui, Sovietų užsieni
niam ministrui.

Molotovas atsakė:
“Sovietų Sąjungos 

riausybė nutarė oficialiai 
pripažinti Izraeliaus valsty
bę ir laikinąją jos valdžią. 
Sovietų vyriausybė tikisi, 
jog nepriklausomosios žydų 
valstybės įkūrimas tarnaus 
taikos sustiprinimo ir sau
gumo reikalui Palestinoje 
ir Artimuose Rytuose; mes 
taipgi reiškiame pasitikę j i-' 
mą, kad sėkmingai išsivys
tys draugiški santykiai tarp 
Sovietų Sąjungos ir Izrae
liaus valstybės.”

vy?

Milžiniškas Atom- f ' \
Bombinis Lėktuvlaivis

Washington. — Kongres- 
manų komitetas užgyrė sta
tymą milžiniško lėktuvlai- 
vio atominiams bombe- 
riams nešioti. Lėktuvlai
vis bus 65,000 iki 80,000 ,to
nų ir lėšuos nuo 125 iki 200 
milionų dolerių.

Statybos Kompanija 
Naikina Uniją
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Atlantic City, N. J.— Se
natorius Glen Taylor svei
kino CIO Kailiasiuvių uni
jos kovingumą.

ORAS. — Būsią šilčiau.

Newark, N. J. — Fair
mount gyvenamųjų namų 
statymo kompanija paleido 
300 unijinius darbininkus 
ir paskelbė,, kad samdys tik 
neunijistus. Kompanijos na
mų projektas siekiąs 10 mi-* 
lionu doleriu vertės. V * t

Washington. — Amerikos 
valdžia dar neatsiliepė į 
Stalino atsakymą Walla- 
ce’ui dėl taikių derybų tarp 
Sovietų Sąjungos ir Ameri
kos.

. UI. A.1 r 1
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Telkiama Michigano Policija ir 
Milicija prieš Atito. Streiką

Teisėjas Palaiko Drausmę 
Prieš Mainierių Uniją

__ __ __  * • r
Washington. — Federalis 

apskrities teisėjas Golds- 
borough atšaukė antrą 
bausmę Mainierių Unijai ir 
jos pirmininkui įJohnui L.

Lewisui ,esą, už “civilį teis
mo paniekinimą”; bet Gold- 
sborough toliau palaiko in- 
džįonkšiną, užginantį mai- 
nieriams streikuoti. >

J * •

- Arabai sakoJeruzalė.
si sėkmingai atakuoją žy
dišką Jeruzalės dąlį.

Detroit — Kuomet šim
tai streiko pikietininkų pa
stojo. kelią raštininkams ir 
priežiūros samdiniams į 
Chryslerio autom obilių 
Highland Park fabriką, tai 
policija, žiauriai užpuolė 
streikierius. Kilo mušty
nės; buvo apkulta keliolika 
policininkų ir sužeista kele
tas pikietininkt).

Šerifas užtraukė Michi
gano valstijos policiją prieš 
streikierius. Republikonas 
gubernatorius Kim Sigler į- 
sakė pulkui milicijos pasi
ruoši veikti prieš streiko 
pikietininkus. Wayne aps
kritie^ teisėjas Theodore 
Richter davė laikinį in- 
džionkšiną, uždrausdamas 
streikieriams daugmeniš- 
kai pikiętuoti.
General Motors Darbinin- 

, kai Rengiasi Stieikuoti
Ruošiasi streikui 225,000

General Motors darbininkų, 
dirbančių 90-je fabrikų į- 
vairiose valstijose. Jų pa
liaubos su kompanija išsi
baigs gegužės 28 d. CIO 
Auto. Darbininkų (Unija 
reikalauja visiems pakelti 
algą 15 centų valandai. Rei
kalaujama ir tūlų kitų prie
dų, sakoma, siekiančių dar 
10 centų valandai.

(Columbus, Ohio.— Su
streikavo 1,000 Fisher auto, 
body darbininkų.)

Ragina Atmest Priesaiką 
Prieš Komunistus !

Washington. — CIO Val
dinių Darbininkų. - Tarnau- ’ 
tojų Unijos pirmininkas ra
gino visus pareigūnus at-, 
mesti Tafto-Hartley’o įsta
tymo reikalaujamas prie- z 
saikas prieš komunistus;

r
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Mėsa, Aplaistyta Darbininkų Krauju
100,000 mėsos pramonės darbininkų dar vis tebėra 

streiko lauke.
Sakoma, ši savaitė būsianti sprendžiamoji streikui 

. savaitė. Per šią savaitę samdytojai dėsią daugiausiai 
pastangų darbininkų streikui sulaužyti.

Sūmdytojai, mėsos pramonės magnatai; ne juokais 
ryžtasi streiką sutaškyti. Jie naudoja visokius “triksUs”; 
jieųis pagalbon, beje, stoja policija.

Kansas City, Kansas, 35 darbininkai, policijos žiau
riai sumušti, dar vis tebėra gydomi.

St. Paul mieste, Minnesotoje, policija išstojo prieš 
streikierius ir tarp abiejų pusių įvyko susirėmimas.

St. Paul mieste, beje, jau ir milicija išstatyta prieš 
streikierius; gubernatorius ją išstatė, kad būtų galima 
“tvarką palaikyti.”

Daug streikierių, sakoma, jau neturi lėšų pragyve
nimui. Kad ir labai sunkiai jie verčiasi, tačiau, visvien 
ryžtingai laikosi kovos fronte.

Na,, o iš kitų unijų pagalbos tegauna nedaug! . . .
Jeigu samdytojams pavyktų šis mėsos pramonės 

darbininkų streikas sulaužyti, tai t'uomi būtų užduotas 
didelis smūgis visoms darbo unijoms — visiems darbi
ninkams. Turime suprasti, jog samdytojai veikia* išvien. 
-Laimėję vienur, jie sieksis prieš darbininkus laimėti ir 
kitose pramonėse.

Visą tai deda pareigą ant visų ypačiai organizuotų 
darbininkų padėti mėsos pramonės streikuojantiems dar
bininkams. '

Negalima prileisti samdytojams šį streiką sulau
žyti.
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"patvarkymams !r princi
pams.” -

' Šis geras, aiškus ir ašt
rus majoro O’Dwyer, pa
reiškimas, suprantama, la
bai nepatiks Forbesuį ir vi
sai tai klikai, kuri dabar 
Katalikamš Karo Vetera
nais vadovauja. Jie tos or
ganizacijos vardu remia vi
sus reakcinius,, fašistinius 
žygius tiek Kongrese, tiek 
visam gyvenime, kurie sie
kia sunaikinti Amerikos 
žmonių laisves? >

buvę jų pasakytą: Mes bu
vome vaikiški ir žiopli, kąd 
susidėjome ir. išvien dir
bome su pralotu Urbonavi
čium, Kneižiu ir kitais an
ti -semitais ir fašistais. Da
bar susipratome, juos paži
nome ir daugiau mums šu 
jais nepakeliui! '

Lietu Žinios

kalba ir
šis bilius
tik prieš ko-
komunizmą,

ko- 
nė-

Dvasiškija ir Taika «
Aną dieną Henry A. Wallace, kalbėdamas Madison® 

Square Gardene, tarp kito atsišaukė į dvasiškija, kad jii 
'stotų kovon už taikos išlaikymą, prieš karo provokato-' 
rius. ’7

Jei dvasiškija norėtų, aišku, ji atliktų naudingą 
darbą žmonių judėjime už pastovios taikos išlaikymą.

Tenka pripažinti, jog protestantų dvasiškija tuo at
žvilgiu darbuojasi neblogai.

Neseniai ’Bostone įvykusioji bertaininė metodistų 
konferencija, kurioje dalyvavo iš viso pasaulio metodis
tų dvasiškijos atstovai — apie 60 vyskupų ir kitokių 
dvasiškių — pasisakė ųž taiką, prieš karo kurstytojus. 
Konferencija pasisakė už tai, kad Amerika pradėtų pasi
tarimus su T. Sąjungos vyriausybe ir kad abiejų kraš
tų vyriausybės bandytų išlyginti nesusipratimus ir tuo- 
mi tarkai pasitarnauti.

Deja, kiek tai liečia katalikų dvasiškiją — kitas da
lykas. Ji nusistačiusį šališkai. Užuot dirbus už taiką, Va
tikano kurstoma; katalikų dvasiškija dirba išvien su ka
ro provokatoriais. ♦

Paimkime lietuvišką katalikų dvasiškiją Ameriko
je. Ar\įūs girdėjote bent iš vieno kunigo aiškų pasisaky-

> mą prieš karo, kurstytojus? Žinomą, negirdėjote! O tuo 
pačiu sykiu ši pati dvasiškija diena iš dienos kursto, pa
rapijiečius prieš Tarybų Sąjungą; tą kraštą šmeižia, nie
kina ir ne vienas kunigėlis yra pareiškęs noro matyti nau
ją, karą!

Taip vadinamoji katalikų (klerikalinė) spauda vai
dina tokią pačią rolę.

Na, o drąsiai galime sakyti, jog 99 nuošimčiai lie
tuvių katalikų darbo žmonių stoja už taiką, trokšta pa

stovios taikos. Karo jie bijosi (ir teisingai), kaip didžiau
sios sau ir visai žmonijai nelaimės.

Būtų gražu ir naudinga, jei lietuviai katalikai para
pijiečiai, paaksfrinti Wallace’o, reikalautų, kad jų kle
bonai keistų savo politiką!

GERAI IŠBARĖ, BET 
TEISINGOS IŠVADOS 
NEPADARĖ

Menševikų Keleivis išdro
žia ilgą ir teisingą pamok
slą savo kaimynų klerikalų 
Darbininkui apie žydus. 
Pacitavęs iš Darbininko 
bjaurius, melagingus anti
semitinius plepalus/ Kelei
vis sako:

žinovai sako, kad Hitleris 
tikrai yra miręs, bet Hitlerio 
dvasia, šituose “Darbininko” 
žodžiuose tiki'ai tebėra gyva. 
Ji gyva savo besaike neapy
kanta link žydų. Kartu toji 
dvasia matosi ir nemoksliš
kuose “samprotavimuose” 
apie žydų karalystę*.

Pasakymas, kad žydai 
“Įkūrė savo karalystę ant ca
ro imperijos griuvėsių” yra 
sėnas, kaip ūsuotas Adolfas. 
Tai reiškia, kad bolševizmas 
yra žydų padaras, o šiandie
ninė Rusija yra žydų' valdo
ma. Amžinatilsi Hitlerio 
“judeomarksizmas” prisikėlė 
praloto Urbonavičiaus laik
raštyje ir rodo* savo' kvailą, 
bet ignorantiškai drąsų snu
kuti. Dar kvailesnis Hitle
rio propagandos palikimas 
matosi posakyje, kad prie 
Europos nutarto,Įimo /‘prisi
dėjo ir žydų •< rankos.” Tai 
sena hitlerinės propagandos 
dainelė, kad. antrą pasaulini 
karą sukėlę žydai. Ne Hit
leris, bet žydai. j

žydai sukarę bolševizmą, 
žydai kalti1'"dėl pasaulinio 
karo, žydai veržiasi turėti 
savo karalystę “dabai1,” ka
da jie turi plačią Rusijos te- 

• ritoriją. . .
Mes nekritikuojame šitų 

nesveiko, aklo ir pralotiškai 
idiotiško antisemitizmo. Jis 
yra žemiau kritikos. Bet.įdo
mu yra, kiek hitlerinis 
šizmas dar yra gyvas 
kurių žmonių galvose.

Palestinos klausimas šian
dien yra didžiųjų valstybių 
varžytynių sūkuryje... To
dėl jis toks painus. Bet “iš
rišti” tą klausimą skystomis 
antisemitiškomis ’ Hitlęrio at- 
rugomis gali tiktai žmonės, 
kurie dar tebegyvena “Nau
josios Europos” propaganda 
ir kurie vis dar tebedūsau
ja—“ach, kad fiureris čia 
butui..” (K., geg. 12 d.)

Pilnai sutinkame ir sako
me “valio!” Tačiau bėda su 
šiuo pamokslu yra tame, 
kad' jis susideda iš plikų 
žodžitį, neparemtas autorių 
darbais. Keleivio redakto
rių darbai byloja priešin
gai. , Argi ne faktas, kad 
Strazdas, Jonuškis ir Mi- 
chelsonas turi sudarę bend
rą Jrontą su tais klerikalin. 
hitlerininkais ' iš Darbi
ninko pastogės? Argi jie nė 
visi įeina į Lietuv. Tarybos 
Bostono Skyrių, ir toje pa
čioje jjrohitierinėje baloje 
maudosi?

Šis šių vyrų pamokslas 
būtų buvęs nuoširdus tik ta
da, jeigu jo pabaigoje būtų

INSTRUMENTAI /PIENI
NIŲ LABORATORIJOMS

Vilnius. — Artnųiausiu 
metu respublikos pieninių 
laboratorijoms ir pieno nu
griebimo punktams 
bus paskirstytas 
didelis skaičius įvairių 
instrumentų. Pieninėms pa
teikiama 10 tūkstančių bu- 
terometrų, kurių pagalba 
nustatomas 
mas ,o taip pat 5 tūkstan
čiai komplektų pipečių pie
no pavyzdžiams imti. Ta
tai įgalins pavyzdingai or
ganizuoti pieno kokybės nu
statymą.

pieno riebu-

IR

kurie šiai jų nesąmonei

presoriai šiomis dienomis iš 
šalies sostinės atsiųsti Vil
niaus šaldytuvams ir Kau
no pieno perdirbimo kombi
natui. Keturių mėsos kom
binatų — Vilniaus, Kauno, 
Klaipėdos ir šiąulių — me
dicinos preparatų cechams 
prisiųstos šaldymo kame
ros, kuriose temperatūra 
gali kristi ligi 60 laipsnių 
šalčio.

Korespondentas George Polk.
■ Graikijoje kažin kas nužudė amerikinį radijo kores

pondentą George Polk. Jo kūnas rastas Salonikų miesto 
/ prieplaukoje.

-ĖUs Polk nužudė? Už ką? x
Polk, sakoma, ryžosi vykti .į graikų patrijotų (par- 

ti^afuj) valdomą teritoriją, pasikalbėti su patrijotų liau
dies vyriausybės nariais ir apie tai raportuoti Amerikos 

’ žiiionėms. : <
Prieš virš savaitę (gegužės 9 d.) laiko jis išvyko iš 

savo kambario, kurį turėjo nusinuomavęs viename Salo
nikų hotelyje, ir po to niekas jo nematė, iki kūnas buvo 
surastas prieplaukoje. Jo rankos ir kojos buvo surištos 
viela. Matyt; Polko nužudytojai buvo manę, jog tokiu bū- 

* du įmestas į vandenį, kūnas niekad' pakraščio nepa
sieks ir jo niekas nesuras. Banditai, nužudydami koresr 
pondentą, manė pasieks du dalykus: palankaus graikų 
partiząnąmš korespondento nebebus ir kaltė dėl jo “ne- 
arsihadinio” bus primesta partizanams. Bet jiems nepa- 
vykt). . _ 1

Taigi, klausimas “kas ir už ką,” atsisako pats savai- 
me. Polk’ą bus nužudę graikų monarchistihiąi banditai 
dėl to, kad jis bdvo, jų nuomonė, palankūs partizanains- 

**pąthijotams. Tai galėjo būti atlikti su Sofulio valdžios 
pri tarini u. •/

ATSAKYMAS KATALI
KIŠKIEMS FAŠISTAMS

New Yorko miesto majo
ras O’Dwyer, kaip ir mili
jonai kitų padorių ameri
kiečių, besąlyginiai pa
smerkė ir atmetė Kongre- 
>san įneštą Mundt-Nixon 'bi- 
lių. Jis pasakė, kad šis bi
lius veda į fašizmą.

Toks majoro O’Dwyer 
nusistatymas labai nepatiko 
organizacijai, ' pasivadinu
siai “Katalikais Karo Ve
teranais”, kurios vadovybė 
aiškiai fašistuoja. Jos pre
zidentas Forbes atvirai ir 
viešai pasmerkė majorą. 
“Jūsų nusistatymas”, girdi, 
“muš visus supurtė.” H '.

Dabar įonasį O’Dwyer 
parašė Forbesui atsakymą. 
Savo laiške majoras rimtai 
pareiškė, kad šis “bilius yra 
pavojingas, ir kad jojo pa
vojus siekia daug; toliau, 
negu pažabojimas komuniz
mo... Ir juo daugiau aš šį 
bilių studijuoju, tuo aiškiau 
man> pasidaro, kad jis toli 
gražu neapsaugo amerikie
tiško gyvenimo būdo, prie
šingai, jis toli nueitų linkui 
to būdo panaikinimo.”

Taip lygiai 
munistai, kad 
ra nukreiptas 
munistus bei
kad jis lygiai pavojingas vi
siems amerikiečiams, vi
soms Amerikos žmonių de
mokratinėms teisėms. Tik 
trumparegiai tos tiesos 
šiandien nemato, jie nuro
do.

“Šis bilius”, toliau nurodo 
,p. O’Dwyer, “patiekia pa
vojingą1 trumpą kelią į. min
ties kontrolę ir į policinės 
valstybės reguliacijas. -Jis 
įgalina vieną valdžios virši
ninką interpretuoti ir cen- 

'zūruoti žmonių mintis ir o- 
pinijas, ir leidžia' jam nu
spręsti išdavikiškumą arba 
nelojališkumą bile kokios 
politinės, civilinės arba re
liginės organizacijos...”

Majoras pataiko tiesiai 
pirštu į akį, kada jis prime
na Katalikiškiems Vetera
nams, kad Mundt-Nixon 
Bilius, tapęs įstatymu, galė
tų būti labai gražiai panau
dotas prieš katalikus. “Kai
po katalikai”, jis sako, “mes 
neturime pamiršti tuos per
sekiojimus, kuriuos mums 
teko panešti nuo Know No
thing Partijos, nuo Ku 
Klux Klano. Neigi mes pri
valome . pamiršti piktąją 
anti - katalikišką agitaciją 
prieš Al. Smith laike prezi
dentinių rinkimų. Nėra ne
galima įsivaizduoti tokia 
padėtis, kad kur nors Ku 
Klūks Klaniškas viršinin
kas, nusiteikęs prieš katali
kų mažumą, galėtų paskelb
ti katalikus išdavikais, nelo- 
jališkais, arba tarnaujan
čiais svetim. tautai. Tas ga< 
Ii atrodyti dabar negalimu, 
bet šis bilius atidaro duris, 
ir atidaro labai plačių!, kaip 
tik tokiomis fantastiškoms 
galimybėms.

“Kaipo katalikas, kaipo 
karė veteranas ir kaipo pi
lietis, gyvetiąs pasaulio di
džiausiam mieste, kuriame, 
aštūbni milijonai visokių 
rasių; spalvų, religijų ir su
pratimų gyvena .taikoje ir 
ramybėje amerikines, demo
kratijos dvasioje, aš turiu 
priešintis • Mundt Biliaus #.... . ' ‘ ’ • • • *
—7—■ ..... —

Graikijos inonarčhistų valdžia areštuoja ir žudo šim
tais graiktis patrijotus, — ji tai daro viešai. Gi slaptai 
banditiški jos agentai žudo svetimšalius koresponden
tus, kurie ribpritaria jų višpatąvimui.

. Abejojama, ar bus išaiškinti Polk’o žudeikos. '
Bet fhes neabejojame tuo, kąd, nepaisant, 4<bkius 

baisius darbus atlieka graikai. monarchistaiUašistai, 
jiems Trumanas. pagalbą visvieh tėiks. ✓

Ta
kai

SUŠILĘ IEŠKO
Už SAVE KVAILESNIŲ

Naujienos (geg. 15 d.) sa
ko: “Lietuvoj mažažemiams 
prievarta primetama dau
giau žemės.” Reiškia, Lie
tuvos mažažemiai bei beže
miai valstiečiai nenorėjo ir 
nenori žemės. Jiems tarybi
nė vyriausybė po prievarta 
žemę bruka.

Ir Naujienų redaktoriai 
sušilę ieško už save kvailes
niu
tikėtų. Kas nėrs mažiausį 
supratimą turi apie, Lietu
vos valstiečius, tas supran
ta, kokia tai nesąmonė yra.

Šitam savo supratimui 
arba “pranešimui” paremti 
Naujienos demagogiškai iš
kraipo Lietuvos Komunistų 
Partijos sekretoriaus Snieč
kaus pranešimą, padarytą 
partijos CK. plenume. Kaip 
ir paprastai Lietuvoje pri
imtu savikritikos būdu, j « z
Sniečkus smarkiai kritika
vo apskričių komitetus, ku
rie dar nėra pilnai pravedę 
žemės reformos, tai yra, 
dar nėra užbaigę žemės iš-1, 
dalinimo bežemiams ir ma
žažemiams valstiečiams. Už 
pavyzdį tokio apsileidimo 
Sniečkus paėmė Šiaulių, 
Kupiškio ir Tauragės aps
kričių partinius komitetus. 
Jis reikalavo, tkad ten ir vi
sur kitur žemės išdalinimas 
turi būti užbaigtas be jokio 
delsimo, kad visi komitetų 
pasiteisinimai už apsileidi
mą neturi jokios vertės. Jis 
nurodė, kad žemės yra ir 
kad dar yra bežemių bei 
mažažemių, kurie nėra gavę 
žemės. Komitetai turi pri
žiūrėti, kad valdžios orga
nai žemės jiems suteiktų.

Tai juk nėra niekam prie
varta žemės primetimas. 
Tai yra reikalavimas, kad 
tuojau ir pilnai visur 
būtų pravesta tarybinės vy
riausybės žemės* reformos 
programa.

KLERIKALŲ DRAUGAS - 
Už SKEBUS IR TERORĄ 
PRIEŠ STREIKIERIUS

Ilga ir sunki yra skerdyklų 
darbininkų kova/ Visur 
prieš juos vartojamas bjau
rus teroras. Daugelyje vie
tų ^streikieriams galvos 
skaldomos/, Ypatingai šio
mis dienomis Minne^btoj 
puolami streikieriai. Tos 
valstijos gubernatorius pa
šaukė nacioilalinę gvardiją 
ginklais “palaikyti tvarką”, 
tai yra, apsaugoti skebus ir 
terorizuoti streikierius.
\ Ar Chicagos kunigų 
Draugas pasmerkia skebus 
ir valdžias organus už tero
rizavimą darbininkų? Kur 
Jtau. Draugas atvirai išsto
ja prieš- streikierius./ šthi 
kokį /bjaurų pranešimą 
Draugas patalpino gegužės 
15 dieną:

St. Paul, Minn., geg. 1J.— 
Gauja 200 lazdas nešinų vy
rų vidurnakty užpuolė su
streikuotą Cudahy & Co. 

, mėsos fabriką Newport mies
te, išdaužė mašinerijas ir pa
stato vidų, ir pagrobė 30 
darbininkų ir fabriko sąrgy- 
binių Jtaipo Įkaitus. Penki , 
tų įkaitų šiandien dar buvo 
pradingę. > Visi paleistieji 
buvo sumušti, penki jų labai 
sunkiai sužeisti.

x Fabriko užvaizdą H. W. 
bus
sar-

RADIJO APARATAI 
BATERIJOS

Vien tik praėjusiais 
tais 1180 kaimo klūbų-skai- 
tyklų prabilo radijas: jose 
buvo gauti radijo imtuvai 
“Rodina”. Šiuo metu į peri
feriją išsiunčiami . dideli 
kiekiai baterijų imtuvams 
— visp 1900 komplektų. Šie
met klubai-skaityklos vėl 
gaus šimtus naujų radijo 
paratų.

ŠALDYTUVŲ KOM
PRESORIAI

100, tūkstančių kalorijų 
per valandą pajėgumo kom-

me-

a-

Ketveri Metai be 
Juozo Ramanausko

Gegužės 18 dieną sukako 
lygiai ketveri metai, kai 
mirė Juozas Ramanauskas 
iš Minersville, Pa.

Šia proga senutė Marijo
na Ramanauskienė, velionės 
našlė, prisiųsdama Laisvei 
penkinę, žymi: “Jūs pami
nėkit tą sukaktį, nes aš ne
gabu, ašaros iš akių bė
ga...”

Juozas Ramanauskas bu
vo vienas • retų Amerikos 
lietuvių darbininkų,' taip 
kruopščiai veikusių lietuviš
kuose dirvonuose.

Ilgus metus jis dirbo an-

Juozas Ramanauskas
gliakasyklose, Šenadoryje, 
-Minersvillėje, ir dirbdamas 
sunkiai kasyklose, kasda
mas anglį, niekad nepamir
šo organizacinio ir visuo
meninio lietuvių judėjimo.

• Velionis buvo nuplatiniš 
ir dažhus Laisvės bendra
darbis, priklausęs pažangio
sioms lietuvių darbininRų 
organizacijoms.

Juozas Ramanauskas mi
rė prieš ketvėris metus, ta
čiau jis nėra pamirštas; jo 
naudingi visuomeniški dar
bai visuorhet bus atminti ir 
jie suteiks kitiems, pasiliku- 
siems, įkvėpimo ir noro 
darbuotis dėl darbo žmonių 
gerovės ir laimingesnio ry
tojaus!

Reistėr sake, nuostoliai 
“didoki.” Gauja sumušė

gybinįoprie vartų ir išlaužė 
varius. Telefonų vielos bu
vo išrautos, raštinės baldai ir 
mašinos sudaužyti. Gyvulių 
tvartai buvo atidaryti ir 200 
kiaulių buvo pleistos.

Matote, kpvingi streikie- 
riai vadinama “gauja.” Nie
kur nesakoma, kad tie “pa
grobti darbininkai ir sar
gai” buvo kompanijos pa
statyti skebai ir ihušeikos.

LITERATŪROS VAKA
RAI KAIMO SKAI-

TY^LOJE
Šakiai. — Mėgiama poil

sio vieta Žičkalnių apylin
kės (Barzdų valse.) vals
tiečiams yra ’jų klubas-škai- 
tykla. Ne tik pasiskaityti 
laikraščių ar* sužinoti nau
jienų ateina jie čia: klubo • 
darbas įvairus ir turinin
gas. Vedėjos drg. A. Bra- 
zaitytės iniciatyva vyksta 
literatūros vakarai. Dabar 
juose nagrinėjama “Jauno- 
ji gvardija.”

Kapitališkai atremontuo
tas malūnas Žasliuose (Kai
šiadorių apskr.). Įrengta 
nauja transmisija, sutvar
kytas pajėgus lokomobilis

SOCIALISTINĖS STATY
BOS SKYR. MUZIEJUJE
Panevėžys. — Stenduose 

išdėstytos diagramos, nuo
traukos. Jos vaizduoja po
karinį miesto ir apskrities 
pramonės kilimą, penkme
čio statybą, parodo * kaip 
vystomas žemės ūkis. Čia* 
pat parodyta ir dalis šių pa
siekimų : vienas prie kito iš
dėstyti cukraus, muilo, spi
rito ir kitų atkurtųjų pra
monės įmonių produkcija..

Vietos kraštotyros muzie
jus gerai padarė, įsteigęs 
socialistinės statybos sky
rių. Pastarasis, vis papildo
mas naujais eksponatais, 
parodys lankytojams kokių 
naujų pasiekimų kas kartą 
susilaukia miestas ir aps
kritis..

_»_________
BJBLIOTEKA NAUJOSE 

PATALPOSE
Panevėžys. — Didelis mū

rinis namas baigtas atstaty
ti Respublikos gatvėj. Prieš 
kurį laiką pirmojoje atsta
tyto pastato dalyje pradėjo 
dirbti kultūros namai. Da
bar statybininkai perdavė 
naudojimui visą namą, į jį 
persikėlė miesto viešoji bib
lioteka Nr. 1. Erdvioje sa
lėje įrengta skaitykla.

90,000 VIENADIENIŲ
VIŠČIUKŲ

DidęliusPanevėžys, 
uždavinius šiais metais pa- k 
siėmė Panevėžio viščiukų 
perykla. Per sezoną Čia nu
matyta išperinti daugiau 
kaip 90 tūkstančių viena
dienių viščiukų ir apie 2,5 
tūkstančio k Lt ų naminių 
paukščių.

Pagrindinį kiekį kiauši
nių peryklai patieks esantis 
prie jos Staniūnų tarybinis 
ūkis. Jame šiuo mętu augi
nama daugiau kaip 4,000 
veislinių vištų, daugiausia 
leghornų ir rodislandų. Ar
timiausiomis dienomis bus 
pradėtas kiaušinių rinki
mas artėjančiam perinimo* 
sezonui.

Plečiamas peryklos pajė
gumas. Tam tikslui jai pas
kirtas naujas inkubatorius.

Auga Parduotuvių Skai- * 
Čius Telšiuose. Paskutiniu 
metu Čia įsteigtos dvi mė
sos, vieha pramoninių pre
kių ir viena drabužių par
duotuvė!

2 pu»l.~Lai»vž (Libterty, Lith. Daily)-. Treč., Gęgūž. 19, 1948
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Pridek razinkas, pavirink 
kelias minutes. Sudėk visus 
kitus dalykus ir. užvirinus 
supilk' ant liežuvio riekelių.

Žiedo
savo

• v>
1S

Klubo Koresp.
P. W alantienė

a
i c

Atsibuvo Suvažiavimas Kovo (March) 21-mą, 1948, 
Worcester, Mass.

Ana 
Ana Aido- 
sekamos

Naujas Marijampolės 
Teatro Pastatymas

. MARIJAMPOLĖ. — 
dramos teatras papildė savo
repertuarą hauju veikalu. Ma
rijampolės scenoje pastatyta 
Arbuzovo / pjesė “Susitikimas 
su jaunyste.” ' Pastatymą re
žisavo O. Kupstienė, dailinin
kas—M.. Ląbuckas.

1

pajėgtų atmušti visos ko
mercinės spaudos ir radio 
atakas ant Wallace’o ir ki
tų liaudies kandidatų.

j A-a. ,

“bežiūrint” praėjo
Tuo laikotarpiu 

ėjo daug visokių 
už mūsų pergalę

9483 SIZES * H-17

Šeimininkėms
Skyrių, Veda E. V.

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?

Laisvės Statula Raudotų 
Jeigu Tai Sužinotų

Mūsų šalyje,1 New Yorko 
mieste, gyvena jauna dar
buotoja vardu Claudia Jo
nes. Kam yra taikęsi daly
vauti darbininkų ir bend
rai liaudies konferencijose, 
didžiuose pažangiųjų orga
nizacijų masiniuose mitin
guose, tie yra matę ir gir
dėję Claudią. Tai veikėja, 
kurią negrų liaudis myli, 
kaip dukterį, o visas darbi
ninkų judėjimas ją skaito 
vadovaujančia moterimi ir 
simboliu galimybės visų 
darbo žmonių vieningumo.

Claudia atvyko į Jungti
nes Valstijas iš Trinidad, 
būdama 8 metų amžiaus. 
Dabar jau yra čia išgyve
nusi 24 metus. Pirm karo, 
1940 metais, ji paprašė mū
sų šalies pilietybės, užsimo
kėjo už patikrinimą apie jos 
atvykimą į šią šalį, gavo 
kvitą, bet nebesulaukė pra
nešimo, kad jinai jau gali 
įteikti prašymą pilietybės. 
Pakartojus paklausimą laiš
ku, jai atsakė, kad “pažiū
rės.”

turi jokių kitų namų ir ša
lies, neturi kįtų draugų.

Amerikos Civilių Teisių 
Kongresas ėmėsi ją ginti 
nuo deportacijos.

Am. Moterų Kongresas 
pareiškė, jog praradimu' 
Claudia Jones prarastume 
labai daug. Bet kam praras
ti? Jeigu uoliai paremsime 
Civilių Teisių Kongreso ir 
kitų pažangių organizacijų 
kovą gynime teisių; jeigu 
atmesime Mundt bilių; jei
gu išrinksime gerą kongre
są, gerą prezidentą ir kitus 
vyriausybininkus — jeigu 
visa tai padarysime, mes 
apsaugosime Claudią Jones 
ir visus kitus nuo deporta
vimų. Mūsų demokratija 
žengs pirmyn, ne atgal.

M-tė.

Republikonai Neleis 
Užmiršti, Kad Esi 
Tik Moteris

Naujosios Anglijos Lietuvių Moterų 
Suvažiavimas Pasisakė už Wallace

Suvažiavimą atidarė or
ganizatorė M. K. Sukackie
nė, 11 vai. ryto. Mandatus 
tvarkyti paskirtos V. Kviet- 
kauskienė, Y. Niaurienė ir 
K. Čereškienė. Laike man
datų tvarkymo buvo pa
kviestos pakalbėti draugės 
iš kolonijų. Puikių minčių 
išreikšta.

Iš mandatų pasirodė, kad 
dalyvauja 82 delegatės, ku- 
rios reprezentuoja apie 
000 narių.

Tvarkos vedėja- išrinkta 
M. K. Sukackienė, užrašų 
raštininke — K. Valange- 
vičienė.

Praėjusio suvažiavimo ra
portas skaitytas ir priim
tas. '

Finansų raportas priim
tas. Kasoje pinigų nuo 1947 
m. buvo $285.48.

Vęliau sekė kolonijų ra
portai. Pasirodo, labai daug 
nuveikta per 1947-tus me
tus, ypač Lawrence, Mass. 
Ten draugės dirbo išsijuo- 
susios, -ir atnešė puikaus 
pelno nuo praėjusių metų

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

7 metai. 
Claudia 

’pareigų 
ant fašizmo ir už išlaikymą 
demokratijos namie, už ge
resnę ateitį visiems. Nuo 
jaunutės mokinės pradėjusi 
dalyvauti pažangiuose veik
smuose, jinai įstojo į to lai
ko pažangiausias organiza
cijas, tarpe tų ir į komunis
tų* partiją.

Jinai yra narė po karo 
‘įsisteigusios pasaulinės mo
terų organizacijos, veikli 
tos organizacijos ameriki
nėje sekcijoje — Amerikos 
Moterų Kongrese ir, kaipo 
negrė, vadovaujanti veikė
ja - organizuotąja ir švie
tėja negrių.

Į tos pavyzdingos moters 
butą prieš keletą mėnesių 
atėjo trys vyrai ir išvedė ja 
j Ellis Salą, sulaikydami 
deportavimui. Deportavi
mui kur? Išgyvenusi nuo 
kūdikystės čionai jinai ne-

Kongresmane, buvusioji akto
rė ir dabartinė aktoriaus žmo
na Helen Gahagan Douglas, 
Jungtinių Valstijų kongrese 
kalba ir demonstruoja savo 
pirkinį, kuris šiemet kainavo 
61 nuošimti daugiau, negu už 
tokį pat pirkinį jinai buvo 
mokėjusi OPA kainomis. Ar 
Atmenate, kaip politikieriai ir 
komercinė spauda tuomet 
būbnijo, būk stokos produktų 
ir aukštų kainų pamate esąs 
OPA, kad jį panaikinus visko 
būsiąs perteklius ir kainos bū
siančios mažesnės? Mes sa
kėme, kad kainos pakils. Kas 
buvo teisus?

New Yorko valstijos 
liečiai, kaip atsimename, 
praėjusiuose rinkimuose nu
balsavo duoti veteranams 
bonus. Tai buvo pasekmėje 
liaudies reikalavimų. Ypa
tingai to stipriai reikalavo 
organizuoti darbini nkai. 
Komunistai už tai agitavo 
per savo susirinkimus, leido 
lapelius. Už tai stojo darbo 
partija ir unijos. I

Kada atėjo eilė tam gau
ti pinigų, republikųnas gu- 
bern. Dewey ir jo kolegų 
kontroliuojamas s e i m e lis 
aptaksavo visuomenę, tame 
skaičiuje ir veteranų šei
mas, vieton tam panaudoti 
valstijos iždo perviršių. Tą 
iždą panaudos puikiems 
vieškeliams tiesti, kad pui
kios auto mašinos galėtų 
greičiau važiuoti, kad nepa
gražinti šalikėliai nerėžtų 
mąšinoje sėdinčiojo akies. 
Tai kas, ka*d taksus mokan
tysis neturi ir gal niekad 
neturės auto. Tai 
kas, kad jis gal dar ne
turi ir nuosavos pastogės 
ne tik pirktos, bet nei nuo
motos.

Tuos taksus sumokėjo 
(po 10 nuošimčių nuo tak- 
suojamų/ pajamų už 19^7 
metus) ir moterų veteranių 
šeimos. Bet... moterys ve
teranės bonų negaus. Joms 
nemoka bonų vaduodamiesiišjos jaunos draugės padarė 
tuo techniškumu, kad mote-!mums gerą pradžią traukti 
rys nebuvo skaitomos armi-,|ir jaunas nares į Įdubą, 

nes mes labai jų pageidau
jame mūsų veikime.

Ateidamos į susirinkimą, 
draugės atsinešė įvairaus 
maisto ir pp susirinkimo 
smagiai pasivaišino ir pasi
kalbėjo tarpe savęs. Maisto 
atnešė: Mrs.. Michell. H. 
Tureikienė, A. Aidokaitie- 
nė, V. Urbienė,. M. Pauliu- 
kaitienė, A. Žalnieraitienė, 
H. Merkienė, Mattis, Mrs. 
A. Klimo, Miss’D. Michell, 

Walantiene. Buvo veik 
asmenų ir visiems ūžte* 

ko vaišių.
Jeigu būčiau praleidusi 

katrų vardus, meldžiu at?

Philadelphijos Lietuvių 
Moterų Klubo susirinkimas 
įvyko 8 d. gegužės, 735 
Fairmount Avė.

Susirinkimas atsidarė' 8 
vai. vakaro ir visus klubo 
reikalus perbėgom greitai, 
trumpu laiku, nes šis susi
rinkimas buvo skirtingas 
nuo kitų tuomi, kad buvo 
narėsi sukviestos- šeštadienio 
vakarą, minėti Motinos Die
ną. Draugių atėjo didelis 
būrys, už tai pagirtinos. 
Buvo ir svečių: R. Merkis, 
F. Walant ir ' Procius iš 
Chester, Pa.

Baigus sus i rinkimą, 
draugė A. Merkienė pa
skaitė iš dienraščio Laisvės 
reikšmę Motinos Dienos. 
Marija Ramanauskienė kal
bėjo apie moterų veikimą 
seniau. Procius ir Merkis 
irgi kalbėjo.

Įsirašė į klubą 5 naujos 
narės: Ana Rieley, 
G r a f e n e , 
kaitienė, ir
dvi dar jaunos draugės, Ly
ros Chorb narės, Angeline 
Klimo ir Ddrothy Michell.

jos dalimi, o tik pagelbinė- 
mis. Taigi, nors jos ne ma
žiau pavojų išgyveno ir 
darbų nudirbo su tais vy
rais, kurie ėjo karines pa
reigas uJfrontyje, tačiau jų 
dabar nereikia, tad ko čia 
jonjis rūpintis. Neduosime 
bonų — , “lai mauras žino 
savo vjetą!”

Argi nuostabu, kad mote
rys žino savo vietą. Tūks
tančiai moterų, tūlos neši
nos mažyčius kūdikius ant 
rankų, suguži į Wallace for 
P r e s i d enį konferencijas, 
masinius mitingus, komite
tus. f / U

Moterys bus pirmosios ir 
skambinti durų varpelius 
su agitacija už Wallace. O 
varpelių skambinti reikės 
be galo daug, kad liaudis

I 
piknikoj šiemet taip pat pik
nikas paliktas rengti Law
rence, Mass. Įvyks birželio 
(June) 6-tą.

/
Nutarta rengti, koncertą 

ar teatrą ateinantį sezoną, 
Worcester, Mass.

Kitų metų suvažiavimas 
įvyks South Bostone.

Išnešta rezoliucija kas 
link Henry Wallace' kandi
datūros į Jungtinių Vals
tybių prezidentą. Visos, 
kaip viena, pasisakė už jo 
rėmimą ir dirbti savo kolo
nijose kiek katra išgali, kad 
padėjus jo vardą balsavi
mo blankose (balotuose).

Į valdybą išrinktos:
Pirm. V. Taraškienė, 
Vice-pirm. N. Grybiene, 
Užrašų r aš t.

K. Valangevičienč,
Fin. rašt.

O. Damašauskiene, 
, Kasierka Y. Niaurienė.
' Susirinkimas uždarytas 
4 vai. po pietų.

V. Taraškienė, pirm.
. K. Valangevičiene, 

užrašų i rašt.

leisti, nes tik tiek teturėjau 
surašė.

i
Turiu suminėti pirmes- 

niame susirinkime gautą 
naują narę M. Ivanauskie
nę. Jos vardas tuomet nebu
vo man priduotas. Taipgi 
paskelbiu padėką draugei 
Teresei Šaulinskienei.* Ji 
aukavo veik $5 vertės mais
to minėjimui ■ Moterį Die
nos, atsibuvusiam kovo 21 
d. Mrs. Walsky iš Merchan
tville, N. J., aukavo $5 Hen
ry A. Wallace rinkimams. 
Jau priduota komitetui. 
Ačiū už auka, v

Nusitarėm turėti susirin
kimus kiekvieno mėnesio 
trečią š.eštadienį (subatą). 
Sekantis susirinkimas įvyks 
birželio 19-tą, 8-tą vai; va
karo. Esate visos kviečia
mos ateiti ir atsivesti naujų 
narių.«

Rūkytas Liežuvis su 
Razinkų Padažu

Išvirk liežuvį, (dycjpo 
pagal savo šeimyną), nu
lupk skūrą, fsupjaustyk rie
kelėmis,' užpilk padažu ir 
duok 'valgyti kolei - karštas.

Padažą Daryk Taip:
/ j'

Vienas ketvirtadalis 
dūko rudo cukraus

du šaukštai miltų 
žiupsnelis druskos

pusė puoduko vandens
3 šaukštai aplesino (oran

ge) sunkos
2 šaukštai citrinos (lemo- 

no) sunkos
pusė sutarkuotos lemono 

žievės
pusė puoduko razinkų 
geras šaukštas sviesto.
Sumašyk miltus, cukrų ir 

druską kartu, supilk van
denį ir užvirink ant leng
vos ugnies, dažnai maišant.

Elena Valatkiene-r Viena 
Ankstybųjų Darbuotojų

Balandžio 19-tą, Detroi- mirties išbuvo ligoninėje, 
te, * mirė Elena Valatkienė, 
ilgai-gyvenusi Akron, Ohio, 
ir kelis metus gyvenusi De
troite. Buvo parvežta ir ba
landžio 23-čią palafddta jos 
gyventame Akrone, kur jau 
nuo seniau ilsisi jos vyras

(Elena Valatkiene 
1882-1948

kur tebegyvena du 
likusių keturių, vdikų.

Valatkienė, duktė
ir Petronėlės Meleckių-Vai- 
tekūnų, buvo gimusi birže
lio 7-tą, 1882 metais, Ažy- 
tėnuose, Krakių par. •

Išėjusi už Donato Valat
kos, sykiu su vyru ir mažy
te vyriausia dukryte Adele 
1909 metais atvyko į šią ša
lį ir veik visą amžių išgy
veno Akrone, išskyrus trum
pą laikotarpį (apie 1926 
metais) seniau ir paskiau
siu laiku ' kelis metus pra
gyventus Detroite.

Velionė Valatkienė jau 
eilė metų nesveikavo. Per 
tūlą laiką buvusią pažįsta
mą iš darbo- organizacijose, 
draugę Valatkienę pirmu ir 
paskutiniu kartu asmeniš
kai susitikau bene 1933 me
tais, didžiojo nedarbo laiko
tarpiu. Jinai jau tuomet il
sėjosi lovoje sd kokia tai li
ga. Tačiau tebebuvo pilna 
gyvumo ir rūpesties apie 
mūsų judėjimą, organizaci
jas, spaudą. Tą judėjimą ži
nojo iš skaitymo dienraščio 
Laisvės ir kitos mūsų spau
dos.

Nuo 1937 metų jinai tapo 
visiška ligone. Kraujo apy
takos sugedimas ją pusiau 
suparalyžiavo. Nuo to laiko 
jinai buvo po nuolatine gy
dytojaus priežiūra, beępėkė, 
negalinti pati sau nieku pa
sitarnauti ,negalimą nei va
landai be priežiūros palikti, 
tad visą tą laikotarpį iki'

Detroito priemiestyje, kas 
savaitė aplankoma ten.gy
venančios dukters Bernice 
Ruffini, toli gyvenantiems 
šeimos nariams atlankant 
rečiau.

Liko liūdesyje trys duk
terys: Adelė Valatkaitė- 
White, New Yorke; Bernice 
Ruffini, Detroite;, Anna 
Melnick, Akrone, ir sūnus 
Walter Valatka taipgi Ak
rone. *

Draugė Valatkienė atvy
kusi Amerikon anksti stojo 
į organizuotų darbininkų 
eiles. Buvo veiklia nare Lie
tuvių ‘Darbininkių Susivie
nijime" ir Literatūros Drau
gijos kuopose, yra ilgai se
kretoriavusi jose abiejose. 
Tūlą laiką buvę nare ir po
litinės partijos lietuviško
sios sekcijos. Jai pasinaiki
nus, susirinkimams tapus 
nesuprantamais, o šeimos 
pareigoms padidėjus, velio
nė iš partijos buvo pasi
traukus. Tačiau reikale pa
tikimos • uolios talkininkės 
draugai kreipdavosi į Va
latkienę ir nebūdavo suvil- 
ti kol jos spėkos tesėjo.

Velionė pagelbėjo suorga
nizuoti ir Ateities 
Vaikų Draugijėlę 
mieste, nepalikdama nuoša
liai nei savo vaikų.

Draugės Valatkienės pa
stangos šviesti vaikus kla
siniai suteikė jai garbę, ko
kios ne kiekviena eilinė mo
tina turi laimės sulaukti. Ji 
paliko darbininkų judėjimui 
bent vieną labai stiprią įpė
dinę. Buvusi jos pirmoji 
ranka duktė Adelė, talkinu
si mokinai sekretorystėse, 
vaikų mokyme ir kituose 
darbuose, lietuviams dau
giau žinoma kaipo daininin
kė ir chorvedė, yra iškilusi 
į vadovaujančias unijistes.

Adelė yra suorganizavusi 
eilę šapų, teikusi vadovybę 
kovose ne vieno amato dar
bininkams, ne viename 
mieste, tuo pat kartu neuž- 
miršdama ir lietuvių judėji
mo. Pastaraisiais keliais 
metais gyvena New Yorke, 
dirba organizatore kovingo
je kailiasiuvių unijoje (CIO 
Furv& Leather Workers), 
maršuoja su darbininkais 
jų pikietuose ir demonstra
cijose. Žino savo šalies ir 
pasaulio politiką. .

Darbininkų j u d ė j i mas 
esame dėkingi Velionei Va
latkienei už jos darbus ir 
už suteiktą vadovę. Ilsėkis, 
drauge, ramiai!

Liūdnai šeimai reiškiame 
užuojautą. D-ė.

★ ★ ★

Iš LLD 20-tos Kuopos Mo
terų Skyriaus Veiklos 
Susirinkimas įvyko gegu

žės 7-tą, Lietuvių Svetainė
je. Narių dalyvavo nemažai. 
Visos rimtai svarstė began-, 
čius šių dienų reikalus. Ko
miteto raportai priimti.

Komisijos raportavo iš 
atsibuvusio parengimo ba
landžio 10-tą, Lietuvių Sve
tainėje. Žmonių dalyvavo 
nemažai. Pelno liko $54.62. 

į Prezidentiniams rinkimams . 
aukų per vakarienę ir po 
surinkta $42.75. Pinigai 
priduoti Wallace for Presi
dent Klubo komitetui. Viso 
pelnu ir aukomis sukelta 
$97.37. Komisijos raportas 
priimtas su pagyrimu. ■ • •

Nutarta paaukoti $50 ap- 
švietos fondui. , -į

Priimta rezoliucija prieš • 
Mundt bilių.

Delegatės raportavo iš 
Henry Wallace Klubo veik
los. Sakė, kad yra gerai ir 
energingai veikiama. Yra 
daug jaunų žmonių iš stu
dentu tarpo ir jie gerai pa
sidarbavo surengime ban- 
kieto balandžio (April) 24- 
tą, -Arlington Hotel, kur 
susirinko žmonių,apie 300, 
aukų surinkta netoli $400. 
Delegačių* raportai priimti.

Nutarta rengti Motinos 
Dienos apvaikščiojimą ge
gužės 16-tą, Lietuvių Sve
tainėje. i

Padėka
'Lietuvių Literatūros 

Draugijos 20-tos kuopos 
moterys dėkavoja visiems 
rėmėjams, dalyviams, komi
sijai, darbininkams vaka
rienės, įvykusios balandžio 
10. Taipgi dėkui ir tiems, 
kurie pirkosi tikietus tiks
lu paremti organizaciją, 
nors ir nedalyvavo parengi
me. - i

Moterų Skyriaus
Korespondentė J. K. N.
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Pyragas .ilgiau išsilaikys 
šviežiu uždengtas, bet rei
kia pirm' uždengimo leisti 
visai, atšalti. Nesant atitin
kamos dėžutės, geriausia 
bus padėti pyragą ant lėkš
tės ir apvožti bliūduku, pa
kankamai giliu „ atsiremti 
kraštais ant lėkštės.

Padėka,
Esame giliai dėkingi vi

siems seniems šeimos na
riams Akrone, teikusiems 
velionei mūsų motinai pa
garbą ir mums užuojautą 
skaitlingu atsilankymu f į 
šermenis. Kas galėjo tikė
tis, kad per dešimtrhetį li
gos priblokštą mūsų moti
ną ir gyvenimo išsklidintą 
iš tėvų namelio* šeimą taip 
draugiškai beatsimins ir už
jaus draugai. Tokį rūpestį 
ir draugingumą savo na
riams turi tiktai darbinin
kų judėjimas.

Duktė Adelė ir 
visa šeima.

Today’s Pattern

Naują elektrinę įrengė Vir
balio (Vilkaviškio apskrityj) 
vagonų depo kolektyvas.

centus, 
numerio 
Amelia 
Street

L 3

Dvidešimt plikis 
kartu su pažymėjimu 
ir dydžio, siųskite 
Burba, 427 Lorimer 
Brooklyn 6, N. Y.

PieceOne-
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MONTREAL; CANADA Montello, Mass.

Apysaka
1 ANTROJI DALIS"✓

Pas Montinji susirinkdavo antradie
niais. Erdviame, cigarų dūmų pilname 
kabinete, prie kavos puodelio, grukšno-

■ darni baltą Martinko salų romą, Bretei
lio draugai svarstydavo einamuosius po
litinius klausimus. Damos tuo laiku ger
davo svetainėje arbatą ir liežuvaudavo. 
Montinji duktė Žozefina nekantriai lauk
davo, kada, vyrai pereis į svetainę: jos 
meilė Liusjenui, kuris pas Montinji at
silankydavo -kiekvieną antradienį, dar 
nebuvo atšalusi.

Prabėgo kone dveji metai, kai laimė
jo Liaudies frontas. Anot Deserio, viskas 
susigulėjo. Viaras gyrėsi: “Aš išmokau 
valdyti — dabar manęs nepastebi...” 
Reikalai klojosi neblogai. Įmonės buvo 
užverstos užsakymais. Krautuvėse par
davėjos nespėdavo išdavinėti prekių. 
Dingo užrašai “išnuomojama”: tuščių 
patalpų jau nebebuvo. Ekonomistai rašė 
apie krizės pabaigą ir pranašavo ilgą 
gerovės periodą.

Tačiau po nusiraminimo skraiste slė
pėsi visuotinis nepasitenkinimas. Bur- 

' žua tebeatminė liepos mėnesio streikus; 
'jie nedovanojo Liaudies frontui už savo 
išgąstį. Keturiasdešimties valandų dar
bo savaitė ir apmokamos atostogos— 
štai visų negandų priežastis. Taip sam
protavo ne tik Montinji lankytojai, bet ir 
mažų išteklių žmonės, prisiskaitę laik
raščių straipsnių. Krautuvininkė, pra
nešdama pirkėjams, kad muilas vėl pa- 
brangęs keturiais sū, filosofavo: 
ko pepadarysi. Juk ponai 
ė 
užpildydamas pajamų 'lapelį, murmėjo: 
“Dykaduoniai!” Jam “dykaduoniais” 
buvo mokytojas, du pašto tarnautojai ir 
kaimyninio miestelio darbininkai. Dar
bininkai, savo ruožtu, irgi piktinosi. Pra
gyvenimas brango kiekvieną dieną, ir už
darbių pakėlimas, kurį jie buvo iškovo
ję prieš dvejus metus, nuėjo niekais. To
dėl nuolat kilo streikai. Savininkai ne
nusileido. ‘Viaras skatino būti išmintin
gais. Fašistai visų akyse formavo ko
vos būrius, ir darbininkai klausdavo: 
“Kas mus apgins? Juk ne žandarai — 
tie tik ir laukia valandos, kad susidoro
tų su mumis.” Ispanijoje dar tebėjo mū
šiai; bet fašistai jau buvo atkirtę Kata- 
loniją nuo Madrido; ir darbininkai pik
tai niurnėjo: “Išdavė...” Išdavystė, 
kaip rūdis, įsiėdė į liaudies sielą. O laik
raščiai rašė apie karo pavojus. Vienos - 
Ringu pražygiavo vokiečių divizijos; Vi
si spėliojo, kur dabar paskųs Hitleris? 
Vakarais kavinėse jaudindavos, ginčyda
vos, paskui ramiai užmigdavo. Neįpras
tai šaltas tūkstantis devyni šimtai tris
dešimt aštuntųjų metų pavasaris užti
ko Paryžių ramų ir iškrikusį, sotų ir ne
patenkintą.

Per tą laiką Breteilis buvo daug ką iš
bandęs. Draugai, su kuriais jis susitik
davo pas Montinji, nežinojo jo įvairiopos 
veiklos. Teigdamas, kad visas blogis sly
pi tariamojoj rimty, Breteilis ištisus me
tus paskyrė teroristiniams aktams. Pa

ščius atsakingiausius darbus jis pavedė 
’Grine. Tai Grine padegė šešis karo lėk
tuvus, taip pat jis padėjo pragaro maši
ną geležinkelio tunelyje. Norėdamas 
įbauginti kapitalistus, Breteilis pavedė 
Grine susprogdinti namą, priklausantį 
“Įmonininkų Sąjungai.” Bomba apardė 
fasadą ir užmušė sargą.

Dešinioji spauda dėl tų pasikėsinimų. 
kaltino komunistus., Viaras atsake žur
nalistams išsisukinėdamas: “Nusikalti
mo pobūdis vis dar neišaiškintas ...” 
Liaudies fronto šalininkai reikalavo 
griežtų priemonių; norėdamas juos nu
raminti, Viaras “iškėlė aikštėn sąmoks
lą.” Aišku, jis nepalietė nei Breteilio,, nei 
“ištikimųjų”- arsenalų; tačiau policija 
išvilko iš įvairių pogrindžių keletą kul
kosvaidžių ir suėmė pusšimtį Vištikimų- 
jų.” Viaras patiekė sąmokslą, lyg kokią 
vaikišką išdaigą; jo nurodymu, laikraš
čiai sąmokslininkus praminė “kagulia- 
rais,” įtikinėjo,\ kad jie nešioją vidur
amžiškus kapišonus ir kaukes. Palatoje’ 
Breteilis pasipiktinęs įrodinėjo, kad vy
riausybė persekiojanti “tikruosius pa
triotus,” ir Nuimtuosius greitai paleido.

Dabar Breteilis nutarė pakeisti takti
ką; nuo bombų jis perėjo prie parlamen
tinių intrigų, tikėdamasis, kad tarptau
tinė painiava padės jam nuskaldyti vy
riausybinę daugumą. Visos sienos buvo 
nuklijuotos atsišaukimais: “Liaudies

“Nie- 
darbininkai 

važinėti į kurortus...” Fermeris,

frontas Prancūziją veda Į karą!” Bre- 
teilio draugai, važinėdami po kraštą, 
maldavo valstiečius “gelbėti taiką.’.’ Ar
tėjo eilinė ministrų tarybos krizė: radi
kalams įkyrėjo socialistai. Kapitalų ap
krovimas mokesčiais — štai čia paslys 
atsargusis Bliumas! Tuomet galės iškil
ti Tessa ... Ir Breteilis meilinosi sena
jam advokatui, gyrė jo kalbas, vaišino 
maniškai gaminta antimi arba fazanų 
kepsniu salmi. Tessa gyrė patiekalus, bet 
laikėsi atsargiai; netgipabrėždavo sa
vo gerus santykius su Viaru: “Socialis
tai pasirodė esą geri prancūzai...” Gal 
būt, numatydamas savo greitą. triumfą, 
jis norėjo užtikrinti sau -socialistų bal
sus; gal būt, norėjo nuraminti kairiuo
sius radikalus, iš dalies padūkėlį Fuže, 
kuris Breteilio nevadino’ kitaip, kaip 
“ hitlerininku.” ' . ' ■

, Nuversti kabinetą, be abejo, buvo sun
kiau, negu susprogdinti namą. Breteiliui 
teko šauktis naujų žmonių pagalbos. Gri- 
ne ir kiti “latnikai” dabar tupėjo be dar
bo. Breteiliui pasisekė susidraugauti, su 
dviem įžymiais deputatais, kurie lanky
davosi pas Montinji: su , Diukanu ir 
Grandelių. Tai buvo nevienodo tipo žmo
nės. Provincijos veterinoriaus sūnus Dių- 
kanas jaunystėje pažino vargą; tačiau 
jis liko socialinio judėjimo nuošaly. Jo 
idealas buvo riterinė asketiškoji Pran
cūzijai jis svajojo apie Lotaringijos pie
menaitės žygius, apie darbą nežinomų 
Šartro ir Reimso katedrų statytojų, apie 
tautą, kaip visumą. Karo metu jis tar
navo lakūnu, buvo sunkiai sužeistas; jį. 
du kartus apdovanojo. Paskui jis susiža
vėjo politika, skelbė “integralinį nacio
nalizmą.” Į parlamentą jį pasiuntė vie
nas kalnų departmentas. .Diukanas pasi
rinko ^au vietą pačioje'dešinėje; tačiau 
dažnai jis sutrikdydavo ' savo kaimynus 
netikėtais pareiškimais. Kartą jis taip 
pasakė iš tribūnos: “Jeigu mums grę- 
sia naujos Komunos baisybės, aš geriau 
vertinu Paryžiaus gynėjo postą, negu 
dvejopą Tjero vaidmenį.” Tai’ buvo kuk
lus, nežymus penkių dešimtų metų žmo
gus, knaptakalbis. Jaudindamasis jis 
kalbėdavo taip neaiškiai, kad jo nesu
prasdavo net artimieji. Palatoje jis re
tai tekalbėjo, bet turėjo didelės įtakos: 
vertino jd tvarkingumą ir žinias'— jis 
buvo geriausias oreivystės specialistas ir 
vadovavo aviacijos komisijos darbams. 
Jis nuėjo su Breteiliu, galvodamas, .kad 
Liaudies frontas veda Prancūziją į žlu
gimą. Breteilis 'stengėsi jo neatstumti ir 
niekuomet prie jo neužsiminė apie ben
dradarbiavimą su Vokietija.

Jei Diukanas buvo gerai žinomas par
lamento ir kariuomenės sluoksniuose, tai 
Grandelį žinojo visa šalis. Grandelis bu
vo jaunas ir labai patrauklus: dailus veį->. 
das, nosis $u kuprele, mėlynos svajingos 
akys; jis buvo panašus į Sen-Žiusto por
tretus. Kalbėjo jis puikiai, ir netgi prie
šai užkerėti klausėsi jo, kaip lakštinga
los. Vaikystėje Grandelis buvo vunder
kindas: nuostabiai grojo smuiku. Jo tė
vas, po paliaubų praturtėjęs iš biržos 
spekuliacijų, greitai nusmuko, ir Gran
delis pats iškilo: rašė “esse” apie “skur
do mistiką,” apie “kosmines audras” ir 
socialines pjeses su alegoriškais persona
žais. Prieš keletą metų jis pritapo prie 
socialistų; su dideliu pasisekimu kalbėjo 
mitinguose. Jį išrinko į parlamentą. Ten 
jis staiga pareiškė, kad jam nepatinkąs 
Bliumo ir Viaro internacionalizmas; kad 
jis, Grandelis, esąs prancūzas ir atsto
vas tų prancūzų darbininkų, kurie bran
giną ne Marksą, bet Prudoną ir nenorį 
gyventi svetimais nurodymais, Grandelis 
tapo dienos herojum. Jį kvietėsi radika
lai, socialistai respublikonai, demokratai. 
Jis pasivadino “nepriklausomuoju socia
listu,” tačiau balsuojant palaikydavo "de
šiniųjų opoziciją ir susibičiuliavo su ■ 
Breteiliu. Grandelis turėjo nemaža prie
šų; parlamento kuluaruose noriąi buvo 
klausoma kalbų, dergiančių jauno depu
tato reputaciją. Buvo tvirtinama, kad jis1 
perdaug dažnai susitinkąs su vokiečių 
pasiuntinybės atašė; netgi buvo kalba
ma, kad radikalas Fuže suradus doku
mentų, kompromituojančių Grandelį. Vi
są tai buvo, panašu į insinuaciją. Pats 
Grandelis paniekinamai kilstelėdavo tan
kius, tarytum nupieštus, antakius-: “Se
na priemonė — juodinti priešą‘ir kartu 
sumaišyti kortas. Kai ateis laikas, aš įro-. 
dysiu, kad Fuže Maskvos agentas.”

(Bus daugiau)

darni.
, Teisėjas atsižvelgė j jų ka
riuomenės gerą rekordą, baus
mę paskyrė žymiai lengvesnę.

į rankos 
kiek iai- 
smarkiai 
daktarą,

-----------
Kartais ir Adatos Įdūrimas 

Yra Pavojingas
Dirbant prie siuvimo drg. 

E. Morkevičienė (Juškevičai- 
tė) įsidūrė su .adata 
pirštą po nagu. Po 
ko pradėjo pirštą 
gelti. Nuvykus pas
pripažino, kad pirštą apėmė 
gangrena. Daktaras žaizdą 
perpjovė ir išvalė. Jei būtų 
pavėluota nueiti pas daktarą, 
tokiais atžvilgiais pasitaiko 
prarasti pirštą arba net ir vi
są ranką.

Drg. Morkevičienė hpie sa
vaitę laiko išliko iš darbo ir 
perkentėjo ’daug . skausmų, 
vien tik nuo menko adatos 
įsidūrimo.

nekuriubs
Paminėjo Vedybinę Sukaktį

Juozui ir Stasei Čičinskams 
gegužės mėnesio pradžioje su
kako -dvidešimt metų vedybi
nio gyvenimo, šias sukąktu- 
ves paminėti jų duktė Stefani
ja su vyru, Juozu -Vekteriu, 
sūnus Edwardas ir uošviai 
surengė jiems surprizinį balių 
pas drg. Vektorius. Balius 
-buvo puikus. Dalyvavo nema
žai jų draugi] ir< giminių. 
Taipgi jie buvo apdovdnoti 
puikiomis dovanomis.

Naujas Pirmininkas
Mirus teisėjui E. Boivin, 

premjeras Duplessis paskyrė 
teisėją Pelletier ėjimui Mont
realo Labor Relations komite
to pirmininko pareigų.

Labor Relations komitetas 
susideda iš penkių asmenų : 
teisėjo ir po du asmenis nuo 
darbininkų ir samdytojų. Jau 
kuris laikas kai veikia šis ko
mitetas, bet mažai padarė 
naudos. > Galima tikėtis, kad 
naujas komiteto pirmininkas 
geriau sugebės vesti to komi? 
teto reikalus 
patarnavimą.

Montreale Drebėjo Žemė
Gegužės 7 d., apie 8 vai. 

ryto, Montreale ir šiaurinėse 
nuo Montreal o dalyse buvo 
jaučiamas žemės drebėjimas. 
Drebėjimas tęsėsi apie 27 se
kundes ir vietomis buvo gana 
smarkus^.- Gyventojai jokių 
nuostolių neturėjo, tik nekurie 
buvo išgąsdinti . Yra praneša
ma, kąd tą rytą mirė nuo šir
dies ligos keturi asmenys. 
Spėjama, kad išsigandimas. pa
greitino jų mirtį.

šis žemės drebėjimas buvo 
labai išgąsdinęs
L’Abord a Plouffe miestuko 
gVventojus, kurie tuo laiku 
buvo bažnyčioje. Pajutę že
mes drebėjimą, viši pametę 
maldas išbėgiojo.

Viena moteris buvus išmes
ta iš lovoš^ o nekuriu namų 
sienos esą trūkusios.

Tai antras žemės drebėji
mas Montreale keturių metų 
laikotarpyje.' Paskutiniu’ lai
ku buvo jaučiamas 1944 m., 
rugsėjo, men., bet daug ma
žesnis. Tokie žemės drebėji
mai' Montreale yra užrekor- 
duoti nuo 17 šimtmečio, bet 
jokių didelių nuostolių iki šiol 
nėra padarę. ' Rep.

PROGRESYVŪS PARTIJOS 
DIDYSIS BANKIETAS

Š. m. gegužės 22-rai dienai 
yra ruošiamas didelis bankie- 
tas pažymėjimui progresyvės 
partijos vietinio skyriaus nu
veiktų darbų politiniame ju
dėjime. Kitais žodžiais ta
riant, bus turkių puiki vaka
rienė su trumpa prakalba ii 
šokiais. Atrodo, kad bus šau
nus vakaras, kadangi gera or
kestrą gros šokiams.

šio bankieto tikslas yra su
pažindinti pažangesnius pilie
čius su trečiosios partijos mo
tyvais ir programa; su pro
gresyvių Amerikos piliečių ju
dėjimui abelnai. 'Tai yra A- 
merikos žmonių judėjimas, 
idant pastoti kelią fašistinei 
reakcijai, kuri veda šią šalį 
į tretįjį pasaulinį karą .

Šiuo momentu Amerikos 
progresyvių piliečių svarbiau
sia užduotimi yra surinkti už
tenkamai balsuotojų parašų, 
kad padėjus trečiosios parti
jos kandidatus ant baloto šių 
metų prezidentiniams rinki
mams. Kaip girdėti iš rapor
tų, tai pasirodo, jog Massa
chusetts valstijoj kai kuriuose 
distriktuosė rinkimo parašų 
vajus yra baigiamas.

Šios šalies piliečiai, kurie 
stovi už taiką ir padorų gy
venimą, yra pasiryžę išbalsuo-

Jti Henry A. Wallace ir Glen 
Taylor prezidento ir vice
prezidento vietai. Tai dar ne 
viskas, jie yra pasiryžę iš
rinkti progresyvės partijos se
natorius, kongresmanus, gu
bernatorius, majorus ir kitus 
valdininkus taip, kad nuo šių 
metų prasidėtų nauja gadynė. 
Arba kaip -jau yra pavadin
tas: “Paprastųjų žmonių

šimtmetis.” Ir ta gadynė at
eina, ar kam patinka, ar ne. 
Jokis žiauriosios reakcijos pa
dūkimas jos nesuraikys.

S. B.

• Paskaitininkų grupę su
darė Aukštadvario vals
čiaus (Trakų apskr.) moky
tojai. Politines, mokslines 
ir agrotechnikos žinias val
stiečių tarpe skleidžia .25 
mokytojai.
• Metodinis Mokytojų Ra
telis veikia Latavėnų kaime 
(Anykščių apskr.). Nese
niai ratelyje’ buvo apsvars
tyti klausimai, susiję su ra
šomųjų darbų organizavi
mu.
• Valstiečiams reikalingos 
prekes nuolat būna Skaist
girio Valsčiaus (Joniškio 
apskr.) kooperatyve. Vals
tiečiai perkasi čia žibalo, 
degtukų, cukraus. Vietoje 
organizuotas žemes ūkio 
produktų supirkimas.

ir duos geresnį

'k ★

Vyksta NamoJugoslavai
Jau 3,500 jugoslavų yra iš? 

vykusių iš Kanados į savo 
gimtąja šalį Jugoslaviją. Bet 
dar 900 asmenų rengiasi bir
želio mėnesio pradžioje laivu 
“Radnik” vykti į Jugoslaviją.

'Mūsų šalies vyriausybė pa- 
tyąrl*ė, kad išvykę jugoslavai 
neteks „Kanados pilietybės ir 
nebegales grįžti afcgal. zAtro
do, kad tas įstatymas specia
liai taikomas sulaikymui jugo
slavų. .

Kare Herojai, Namie— 
Banditai

Du karo veteranai: J. P. 
Šteicheff, 26 metų amžiaus, 
ir L. Beauchamp, 23 metų 
amžiaus, yra nuteisti po ketu
ris metus kalėjimo už gengs- 
terystes. šie du jauni vyru
kai tarnaudami kariuomenėje 
užjūryje atsižymėjo karo mū
šiuose Franci jo j, Italijoj ir 
Vokietijoj ir buvo apdekoruo- 
ti medaliais už narsumą. Grį
žę iš' karo namo, atsižymėjo 
plėšikavimu. Jie apsiginkla
vę kulkosvaidžiu apiplėšė 
gemblerių įstaigą, išsinešdami 
$1,600 ir tris asmenis peršau-

Great Neck, N. Y.
Paskutinis Užkvietimas

Šį sekmadienį, gegužės 
d., įvyksta vietinių lietuvių 
draugysčių bendras parengi
mas, kuriame bus suvaidinta 
trijų veiksmų komedija “Po
nas Amerikonas.” N

Šio veikalo vaidinime da
lyvauja geriausi artistai iš 
Brooklyno ir garsusis “Aido” 
Choras po vadovyste G. Ka
zakevičiaus.

Taigi, mūsų didžiausias pa-' 
geidavimas yra, kad vietiniai 
ir i,š apylinkės kolonijų lietu
viai pasinaudotų šia puikia 
proga ir matytų t šią gražią 
komediją. Mes esame labai 
dėkingi. Brooklyno artistams 
iš “Aido” Choro už išpildymą 
programos. Bet šiame paren
gime mes norėtumėm matyti 
ir daugiau mūsų gerų drau
gų ir pažįstamų. Viena, kad 
mes turime tokį puikų paren
gimą ,o antra, juk pati gamta 
pas mus pačiame gražume ir 
malonume — pasipuošus įvai
riais rūbais, tai yra, lapeliais 
ir žiedeliais. Kodėl nepasi
džiaugti, kodėl nepakvėpuoti 
tuo tyru oru ? Todėl, mes 
kviečiame visus dalyvauti’ šia
me parengime ir jūsų atsilan
kymas bus aukštai įkainuoja
mas. Pradžia 4 vai. po pie
tų, lošimas lygiai 5 vai. Po 
lošimo bus šokiai, gros G. Ka
zakevičiaus orkestras. Iki pa
simatymo A. J. Kasmočių sve- 
tainėje-parke, 91 Steamboat 
Rd.. Great Neck.

Užkviečia
Rengimo Komitetas.
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DIDELIS PIKNIKAS
rengia lietuvių BROLIŲ PAšALPINĖ 

DRAUGIJA, ELIZABETH, N. J.

— Sekmadienį, — . ✓

Gegužės 23 May, 1948
/

Lithuanian Liberty >Parkz
348 Mitchell Ave., Pradžia 1 vai. dieną

Įžanga 50c (su taksais) *

TURĖSIME SKANIŲ VALGIŲ IR GERŲ GĖRIMŲ 
BUS GERA MUZIKA

Kviečiame elizabethiečius ir iš apylinkės lietuvius 
i dalyvauti, linksmai praleisti laiką. į
Į . — Rengėjai. Į

Dienraščio Laisves
%

Įsitėmykite datas ir vietas' kur įvyksta 
mūsų didžiosios vasarinės iškilmės.

BROOKLYN, LIEPOS 4 JULY
Clinton Park, Maspeth, L. L, N. Y.

Bostono Apylinke 
MAYNARD, MASS, LIEPOS 4 JULY 

Vose Pavilion Park
Ant rytojaus po šių piknikų bus šventa, Neprigulmy- 
bes Paskelbimo Šventė. Proga būsais » važiuoti 

į piknikus iš toliau.

RONKONKOMA
8684

TELEPHONE 
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
. (BIELIAUSKAS) L

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus K 

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

• Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

“~Į Laidotuvių
Direktorius

<»► ,
Liūdesio 'valandoj kreip
kitės prie manęs -dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. . 

.Patogiai ir gražiai moder
niškai įruošta mūsų šer
meninė. Mūsų patarnavi
mu ir kainomis būsite pa
tenkinti.

1113 Mt. Vernon St
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110
’ »

4 pusi.—Laisve ( Liberty t Uth. Daily)-* Tier., Geguž. 19, 1948
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SKELBKITĖS LAISVĖJE
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231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y. • •• a/
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■ Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA D1EN£ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

BROOKLYN, N. Y<282 UNION AVĖ.
Tel. EVergrecn 4-9612

t
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PRANEŠIMAI GREEN STAR BAR & GRILL

I
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5 pust.—-Laisvė (Liberty, Litn. Daily)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

ryto, 
pasi- 

dainų, rd

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

A*

•S

i

Moderniškai įrengtos Koplyčios

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

Tel. MArket 2-5172

y lŲt;Wįi»MBIWWĮMMMĮĮ|

Darbininkai iš naujo pradėjusioje dirbti karinių lėk
tuvų šapoje Wichita, Kansas, dirba prie taip vadina
mo superfortress. Čia atnaujinami B-29 lėktuvai. 
Apačioje matosi paskiausis dalių sudėstymo punktas.

459 GRAND STREET 
(Skersai nuo Republic Tęatro)

darbas mūsų

III. Jie buvo 
tu ves. Kaipo 
bamoj dienoj, 
palydovų.

Steven Augustine & Frank Sanko
SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

RADIJO KLIUBAS
Pvadijo 

metų 
progra- 
Detro-

nekantrumu' laulę- 
sekmadienio 

pusvalandį 
meliodingų

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

Kas nori' gražiaai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina 
pas “Green Star Bar and Grill,’’ ne^ žino, kad visados bus patepkintl.

X ATEIKITE PASIMATYTIi SU GIVIAIS. ‘
Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

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

F. W. Shalins
(SHALINSKAS)

Funeral Home 
84-02 Jafnaica Avenue

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y. 

Suteikiam garbingas laidotuves

' 8150
Koplyčias suteikiam nemokamai 
x visose dalyse miesto. ‘

Tel. Virginia 7-4499

E-

Tai vieta, kurioje jūs jausitės 'kaip namie. Viskas patogu ir rida- 
lonu. Mandagus patarnavimas. J

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

Salę išnuomuojame dėl puotų, pokilių, krikštynų, )5arių, vestuvių. 
Žemos kainos už viską.

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom. ' «

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau Katrinos Strakšienės 

(Šakalytės) ir Juozo Šakalio, gimu
sių Skuodo valse. Kretingos apskr., 
Būdvietės kaimo, Lietuvoj. Turiu la
bai svarbų reikalą, malonėkite atsi
liepti arba žinanti praneškite, už ką 
būsiu labai dėkinga—Ona Šmitaitė, 
55 Cleveland Ave., Brockton 7, 
Mass.’ (116-118)

ALUS

A

KAS AMERIKOJE NAIKINA 
DEMOKRATIJĄ?

Cook Apskrities Progresyvei 
Partijai ' Illinois Aukščiausis 
Tribunolas atsisakė garantuo
ti, kad jos kandidatai bus ant 
baloto lapkričio rinkimuose.

Tas pats teismas balandžio 
8 d., šių metų, pripažino ją 
legalia. Bet dabar atsisakė 
patenkinti P. P. reikalavimą 
jsakyt apskrities komisionie- 
riui priimti jos kandidatus be 
peticijų.

Balandžio 8 d., 111. Aukš
čiausio teismo sprendimo ap- 
skrities rinkimų komisionieriai 
nepildė. Balandžio 13 d. ant 
praimerės baloto Progresyvės 
Partijos nepadėjo. Ir dabar 
atsisako tatai padaryti. Ko
dėl? O gi todėl, kad susi
uostė, jog Springfieldo teismo 
pareigūnai jų. norus paten
kins. Kas ir padaryta.

Kokiais argumentais ponai 
Cook apskrities rinkimų komi
sionieriai rėmėsi atsisakydami 
P. P. kandidatus padėti ant 
baloto dėl lapkričio balsavi
mų? O gi štai kokiais:

Esą P. P. atsisakydama da
lyvauti balandžio 13 d. prai- 
merėse (nominacijose) neteko 
teisių Cook apskrityje būti le
gale partija.

Patys atsisakė atspausdinti 
Progresyvės Partijos kandida
tų sąrašą ant balandžio 13 d. 
nominacijų baloto, patys spio- 
vė ant 111. Aukščiausio Teismo 
nuosprendžio, kuris pripažino 
P. P legale, rinkimų Teisių 
laužytojai “suranda,” kad ne 
jie kalti, bet pati Progresyvi*

Kaipgi pagaliaus P. P. ga
lėjo dalyvauti balandžio 13 d. 
nominacijose, kuomet tie “de
mokratiški” rinkimų komisio
nieriai nepadėjo Progresyvės 
Partijos kandidatų ant balo
to, o jie turėjo tai padaryti 
Aukščiausio Teismo nuospren
džiu. Ar reikia dar didesnės 
apgaulystės, kaip jų pačių pa
daryta?

Reiškia, abiejų partijų re
akcininkai spiauja ant savo 
pačių nutarimų ir patvarky
mų, kuomet jiem jau neneša 
naudos!

‘-Z
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REIKALINGOS OPERATORES
Sekšinu darbas prie aijonų 

GERA AUGA. NUOLATINIS DARBAS 
RANLEY FASHIONS

54 KNICKERBOCKER AVE.
BROOKLYN

Canuraie Line to Morgan Ave. Station 
Telcfonan EVERGREEN 8-4488 

, (120)

DAILYDĖS
Patyrę 

GERA ALGA. NUOLATINIS DARBAS

LIONS HEAD LAKE
PATERSON-H AMBURG-TURNPIKE 

t Tarpe Paterson & Pompton Lakes, N. J.
__________________ (iW

NAMŲ DARBININKC-MOTERIS. Būti 
Kaipo vienai iš šeimos. PaKell)ėti prie .vai
kučio. Lengvas namų darbas. Guolis ant 
vietos. Kick-tiek kalbanti angliškai.

GEDNEY 6-5761. (121)

Tai štai kodėl reikia abiejų 
partijų, Republikonų ' ir De
mokratų, “politiką” iš visur 
išvalyti: Cook apskrityje, 
Springfielde ir šalies plotu.

Visokie Mundt’ai ir jiems 
panašūs rėkia apie pavojų de
mokratijai iš komunistų pusės. 
B'et kasdien pradeda^ įrodyti, 
kad jie, o ne/kas kitas,, yra 
g r a b o ri ą i d c m o k r at i. j o s.

Progrešyvis.

Dėl Finansinių Bėdų Nusižudė

Stanley Van Hoy, 49, real 
estate pardavėjas, nusižudė 
nušokdamas nuo 6-šių aukštų 
budinko stogo, 517 Oakdale 
avė., kuriame turėjo apart- 
mentą su žmona.

Paliktam rastelyj prašė 
duot žinoti seserei ir tėvui, ku
ris yra kunigas ir gyvena De 
Poy, Ky., ir kad jį palaidotų 
Cane Valley, Ky.

Mrs. Van Hoy aiškino, kad 
jos vyras turėjęs finansinių 
nuostolių ir buvęs metus laiko 
gydytoj o p r i e ž i ū ro j e.

PHILADELPHIA, PA
♦ J

ALDLD 10 kuopa organizuoja busų ekskursi
ją į Brooklyną ant Atidarymo Amerikos Lietu
vių Kultūrinio Centro, kuris įvyks gegužes 30— 
May 30th.

• Šiuomi pranešame, kad busas yra pasamdytas 
ir išvažiuos 10 valandą ryto, nuo svetainės 735 
Fairmount Ave.

Kurie norite dalyvauti Amerikos Lietuvių 
Kultūrinio Centro atidarymo iškilmėje, prašo
me tuojau įsigyti bušo bilietus.

Bus gražus apsivąžinėjimas, linksmoje kom
panijoje ir turėsime malonių pasimatymų su 
brooklyniečiais ir kitais Kultūriniame Centre. 
Dėl bilietų prašome kreiptis į buso organizavi
mo Komisiją:

A. Galkus, 1127 Green St., K. Budzinskas ir 
Siaulinkiene.

Palaidota O. Žolynienė

Gegužės 14 d., Liet. Tau
tiškose kapinėse tapo palai
dota tragiškai mirus Ona žo
lynienė, kuri netikėtai atsi
skyrė- su šeimyna amžinai. 
Gegužės 8 d., einant į krau
tuvę tapo parblokšta didelio 
troko ir greit mirė.

Velionės kūnas buvo, pašar
votas A. M. Phillips koplyčio
je. Išlydint į kapines Jadvy
ga Giedraitienė sudainavo tris 
liūdesio daineles; Alice Joni
kienė pasakė atsisveikinimo 
kalbą. Pastaroji kalbėjo ir 
kapinėse prie karsto.

Velionė turėjo, nemažai gi
minių iš savo pusės ir dar dau
giau iš B. žolyno (jos vyro) 
pusės. Jo giminių (brolių ir 
kitų) daug randasi Rackford, 

atvykę į laido- 
pąprastoj, dir- 
buvo nemažai

Buvusi.

DIDELIS PIKNIKAS

So, Carolines Delegatai 
Nominuosią Eisenhoweri

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST

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

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

ir tt., telefonuokite , . - .
t ' SHoreroad 8-9330

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

» Specialistai Pritaikymui
Šermenims, Vestuvėms ir Bankietams

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 6, N. Y.
Skersai gatvės nuo Armory

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį

EVergreen 7-4774

Naujai išdekoruota šermenų koplyčia, kur šeimos pato
giai gali atiduoti paskutinę pagarbą ^avo mylimiesiems, 
prakilniuose namuose be ekstra išlaidų. z

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

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

Domesio Connecticut
Valstijos Lietuviams

Prašau atkreipti domesį, 
Hartfordo, New Britain ir ki
tų Conn, valstijos kolonijų lie
tuvių. Kaif) jau paskelbta, 
kad Dekoracijų Dienoje, 30 
gegužės, Brooklyne, N. Y., 
bus atidarymas-Lietuvių Kul
tūrinio Centro. Tai senai lauk
tas parengimas. Skelbia, kad 
atidarymas faktiškai įvyks dvi 
dienas 29 ir 30 gegužės.

Aišku, kad kiekvienas steng
sis ten būti? Draugai, kurie 
turite ' nuosavus automobilius, 
tai pasistengkite tiek nuvežti, 
kiek tik galima. Nevažiuoki
te pusiau tuščiais auto, nes 
daug yra pageidaujančių vyk
ti. Aš ir mano draugė, taip 
pat, labai norėtume pamatyti 
namą i)- dalyvauti tame atida
ryme. Bet, jeigu neatsiras ge
radarių, tai aišku, kad reikės 
pasilikti. Tokių yra daug.

rIį)dėl. prašau visus draugus, 
kurie tik turite automobilius, 
tai važiuokite į atidarymą ir 
paimkite kiek tik galima tų, 
kdrie norėtų ton dalyvauti. Iš 
to bus naudos ir Lietuvių Na
mo Bendrovei ir gero padary
site draugams.

Sųsnikų Jurgis.

PRESERIAI 
SPUNČ1UOTOJAI IR 

KRYSERIAI
PRIE HOFFMAN MAŠINOS 
WALFISH CLOTHING CO.

702 Broadway, N. Y. 5 lubos
(118)

State College, Miss. — 
New Yorko Times redakci
jos narys, kalbėdamas stu
dentams, tvirtino, kads A- 
merika “turi teisę” sprąsti 
pasaulio likimą.

------------------- -—T

Washington. — Valdžia 
pripažino fabrikantam teisę 
agituot prieš uniją.

'Rengia Lietuvių Brolių 
šalpinė Draugija, sekmadienį, 
gegužės 23, Lithuanian Liber
ty Parke, 340 Mitchell Ave., 
Linden, N. J. Pradžia 1 vai. 
po pietų.

Kviečiame elizabethiečius ir 
iš apylinkės lietuvius — jau
nus ir senus, Kauno ir Suval
kų 1 gubernijos — dalyvauti 
šiame piknike. Kad ir lietus 
įvyktų, vis,vien piknikas bus, 
nes turime didelę svetainę ir 
daug vietos del pikniko.

Turėsime skanių valgių ir 
gėrimų. Bus ir gera muzika. 
Visi žinome, kad Brolių Drau
gija moka gerai ir mandagiai 
patarnauti, tai prašau būkite 
patys ir kvieskite savo kaimy
nus ir kitus paž-įstamus daly
vauti. Praleisite linksmai lai
kai. Tikietas 50 c. su taksais.

A. Stripeika.

•J®

I
J. J. Kaškiaučius, M. D.;; 

530 Summer Avenue, , I j 
Newark 4, N. J. /
HUmboldt 2-7964 P

• • R

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

?Fel. ST. 2-8342

Detroito ' Lietuvių 
Kliubas jau keliolika 
davė visų mėgiamas 
mas iš WJLB stoties, 
itiečiai su 
davome 
kad ištisą 
klausyti
svarbių pranešimų.

Gaila, bot bent tują laiką 
tų programų negird ėsime. 
Paskutinėje programoje ba
landžio 25 dieną šauniai su
dainavo Aido Choro merginų 
sekstetas. Bet po to išgirdo
me pranešimą-, kad kaip mū
sų Kliubą, taip ir kitų svetim- 
kalbių programus išmeta iš 
radijo stoties. Matyti, Detroi
te reakcija tikrai pradėjo 
šėlti. Reakcininkai bijo, kad 
pažangieji svetimkalbiai per 
radiją veda agitaciją už uni
jas, už Progresyvę Partiją ir 
jos prezidentinį' kandidatą 
Henry A. Wallace.

LLD 188 Kuopos Veikla
Valdyba deda didžiausias 

su šiuo ■ mėnesiu, 
narię užsilikusias 

surinkti ir pasiųsti 
Šiais 
kuo

kad visų 
duokles 
Centrui, 
mės, kad
įrašyti į LLD.

Svarbesnis 
abiejų kuopų Detroite laukia, 
tai 10-tos Apskrities' Michi
gan valstijos- suvažiavimas, 
kuris įvyks gegužės 29-tą • ir 
30-tą, 4097 Porter St.

Gegužės 29-tą įvyks sutiki
mo vakarėlis, kuriame pavai
šinsime delegatus ir suruoši
me gražiausią programą. Ge
gužės 30-tą prasidės svarbi 
konferencija. Girdėjome, kad 
jau kitos kuopos turi išrinkę 
delegatus, tai malonu girdėti. 
Kurios kuopos dar neišrinkote 
delegatus, tai rinkite kuo 
daugiausia, nes šioj konferen
cijoj bus daug naujų ir svar
bių dalykų apsvarstyti. Už tai 
būsianti ^elegatai svarstykite 
išanksto svarbesnius klausi
mus, kad konferencijoj būtų 
lengviau išvengiami tie keblu
mai. Narys.
_________________ * ________________________ i____

BAR & GRIL
LIETUVIŠKA ALUDE
DEGTINĖ, VYNAS ir

Kanados
Black Horse Ale

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

Washington. — ■ Demok
ratas senatorius Olin D. 
Johnston,iš South Carolines 
pareiškė per radiją, kad tos 
valstijos delegatai naciona- 
liame Dęmokratų Partijos 
suvažiavime nominuos gene 
rolą Eisenhoweri kandida
tu prezidento vietai. Jisai 
sakė: “Skirtumas tarp Tru- 
mano ir Tepublikono yra tik 
toks, kaip tarp velnio ir šė-' 
tono.”

Sen. Johnston reikalauja 
palaikyti baltųjų galią prieš 
negrus ir imti taksus už 
balsavimo teisę federaliuose 
rinkimuose.

MOTERŲ SĄJUNGA NO
RI AMERIKOS DERYBŲ 
SU SOVIETAIS

Pine Lake, Mich. —Ame
rikiečių Moterų Konferen
cija dėl Taikos ir Laisvės 
nupeikė Trumano valdžios 
atsisakymą nuo taikių de
rybų su Sovietų Sąjunga? 
Tų moterų organizacija yra 
dalis Tarptautinės Moterų 
Sąjuiigos dėl Taikos ir Lai
svės. * ■

ANGLŲ DARBO PARTI
JA STABDO PRAMONIŲ 

gOCIALIZAVIMĄ
London. — Anglų Darbo 

Partijos suvažiavime deši
nieji vadai pervarė rezoliu
ciją, reikalaujančią sustab
dyti naujų pramonių ėmimą 
į valstybės nuosavybę Di
džioji dauguma pramonių 
paliekama privačiose ran
kose.

London. — Anglijos y ai
džia atmeta atsakomybę už 
tai, kad anglų oficieriai va
dovauja Transjordano ara
bam, atakuojantiem Pales
tinos žydus.

MONTELLO, MASS.
’ Didelis metinis bankietas. Rengia 
progresyvių Am. I Piliečių Trečioji 
Partija, naudai “Henry Wallace pre-, 
zidentinių rinkimų, įvyks geg. 22 d. 
Liet. Taųt. Namo, apatinėje salėje, 
8 Vine St. Pradžia 7:30 v. v. Bus 
turkey vakarienė ir šokiai. Įžanga 
tik $2. Kviečia Komitetas. (118-118)

MONTELLO, MASS.
Gegužės apvaikščiojimas (May 

Walk) rengia moterų Apšvietos Kl., 
įvyks geg. 23 d. Prasidės nuo Liet. 
Taut. Namo, 8 Vine St., eis į Lie
tuvių Tautško Namo parką, ant 
Keswick Rd., prie Winter St. Ten 
ras% savo gerus prietelius belaukiant 

, su gerais valgiais. Kviečia visus da
lyvauti. — Reng. Koni. (118-119)

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir kra javus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai-: 
po£i atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St.. Brooklyn

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

Tel. GLenmore 5-6191Tel. EVergreen 8-9770

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

VAKARIENĖ 85c 
Iš 7-ių patravų

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

PIETŪS 60c.
< Iš 5-ių patrovų

W *

LITUANICA SQUARE , .

RESTAURANT
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NehMirkkZWWZinlin
Nuolankavimas Bosams 
Nepadeda Darbininkams 
Pagerinti Būvį

Tūkstančiai Newyorkieciu Pasmerkė
Franco ir Naminį Fašizmą

Komunistai Renka Pusę 
Miliono Dolerių Kovai 
Prieš Mundt Bilių

• New Yorke, Hotel New 
Yorker dabar posėdžiaujan
čioje skrybėlinių konvencijoje 
unijos prezidentas Max Za
ritsky raportavo, jog labai 
sunku pasidarė susitarti su 
bosais.* Faktinai, sako jis, ne
pavyko “sutarčių atnaujinti 
pastaraisiais dviem is metais.”

Zaritsky yra paskilbęs nuo- 
lankavimu bosams ir bandymu 
įtikti jiems kandžiojimu pa
žangiojo judėjimo. Ir dabar, 
šioje konvencijoje jis pasisa
kė prieš Wallace, už rėmimą 
“laisvosios prekybos ir pramo
nės sistemos.” O skrybėliniai 
lai pilvus susiveržę palauksią. 
Jo manymu, “pamažu 
giąu laimėsią.”

atsiųstus svei-

keliais žodžiais 
Įdomias ir reikš-

dau-

gy

Queėns Iškilmingai 
Pasitiks Taylorą

I _______

Didžiu sujudimu Queens
ventojai laukia . atvykstančio 
jiems kalbėti senatoriaus Glen 
H. Tavlor, trečiosios partijos 
kandidato į vice-prezidentą, 
Wallace draugo. Taylor kal
bės tenai birželio 7-tą, Sunny
side Gardens.

Taylorui pasitikti mobilizuo- 
jasi auto mašinų cavalcade. 
Jį pasitiks prie Star Square, 
Long Island City, važiuos per 
Queensbridge projektą, ant 
Steinway, Broadway ir Roo
sevelt Ave. iki Sunnyside 
Gardens.

Daugelis žymik piliečių jau 
užregistravę . savo \ mašinas. 
Eiliniai piliečiai irgi planuoja 
naujai nuvaškuoti savo senu
ką fordą tai iškilmei.

Gaisras apgadino bravarnės 
pastatą Stapleton, Staten Is
land.

kTu viną

il aminio
Jo vei-

Komi- 
pilvu 
sura
šą lies

Tarp šimtų, masinių mitin
gų įvykstančių mieste pasta
raisiais laikais nebuvo kito 
tokio entuziastiško ir reikš
mingo, koks Įvyko Madison 
Square Gardene praėjusio pir
madienio vakarą, gegužės 17.

Mitingas buvo šauktas per 
Joint Anti-Fascist Committee, 
kuris teikia pagalbą Ispanijos 
1 i a u d i e č i a m s, k o vo j a n t i e m s
prieš fašisto Franco
diktatūrą Ispanijoje. Ir kovo
ja prieš -Įsigalėjimą 
fašizmo mūsų šalyje.
k ėjai buvo pirmieji pašaukti
Neamęrikinių Veiksmų 
teto, pirmieji atsisakė 
šliaužioti, išduoti narių 
šus, atsisakė paneigti
konstituciją. Jie tapo pii mai
šiais kankiniais naminio fa
šizmo už pavadinimą jo ti
kruoju vardu.

Mitingas buvo nepaprastai 
■ gabiai suplanuotas ir drama- 
; tiškai įvykdytas. Desėtkai 
kalbėtojų ir pirmo laipsnio 
menininkų, atrodė, negalėtų 
sutilpti vienoje programoje 
per ištisą dieną. O vienok nuo 
7:3O išteko laiko ta progra
ma visa pasinaudoti ir pirm 
12-tos užbaigti.

Kalbos, sveikinimai buvo 
trumpi, bet taip sutvarkyti, 
jog kiekvienas jų palietė skir
tingą reikalo sritį. Pasakyta 
viskas, kas reikalinga, tuo pa
jumi teikiant progą čia atėju
siems išgirsti visus žymius kal
bėtojus, darbuotojus, kovoto
jus: kongresmanus Marcanto- 
nio ir Isacson. daktarus Bars
ky ir Ward, autorius Fast, 
Maltz, Ąlvah Bessie ir kitus, 
paskubusius teisininkus Rogge 
ir* Crum, liaudiečių armijos 
vadą Modesto, menininkus 
Paul Draper, Federico Rėy, 
Tina Ramirez, Pilar Gomez, 

| viskupą Moulton. Taipgi iš-

ATIDARYMAS!

>z«>:z :j>.: ;.<į<«įę?S

Amerikos Lietuviu Kultūrinio Cpntro Of^ciaĮis 
Atidarymas Įvyks Dekoracijų Dienos Šventėje

Gegužes -May 29 i r30
LIBERTY AUDITORIUM

(Tai naujame nuosavame name)
110-06 Atlantic Ave. Richmond Hill, N. Y,

/

Šeštadienį-Gegužes-May 29-tą
ŠOKIAI nuo 8 P. M. iki vidurnakčio. Įžanga $1.00, 

taksai įskaityti.

Sekmadienį-rGegužės-May 30-tą
KONCERTAS nuo 3 P. M. šokiai nuo 8 iki vidurnakčio. 

Koncertui įžanga $1.50, vien tik šokiams $1.00, 
. i taksai įskaityti. •

PO KONCERTO BUS ŠOKIAI
GEO. KAZAKEVIČIAUS ORCHESTRA

girsti Pasi on arijos ir kitų žy
mių kovotojų'.
kinimus.

•

Sunku būtų 
apsklembti jų
mingas kalbas, tad tenkinuosi 
tik teikimu bendrojo tikslo, 
sukurto vaizdo ir pasekmių.

Mitingo vyriausiais šūkiais 
buvo:

Nutraukti ryšius su Franco 
yaldžia Ispanijoje, nuimti em
bargo 
juos.
cijos

nuo liaudiečių, ręrpti 
Tuo klausimu re žolių 
pasiųsta Marshallui, 
Lie ir Austinui.

Atmesti fašistišką Mundt- 
Nixon bilių.

Jaudinantis buvo sveikini
mas nuo 20,000 Ispanijos mo
terų, esančių Franco kalėji
muose.

/Nepaprastą įspūdi pąliko 
dalyviuose sukvietimas ant 
estrados naminio fašizmo jau 
persekiojamų liaudies vadų. 
Tą iššaukimą atliko jau obe- 
liškai pražydęs vyskupas 
Moulton. Trumpoje kalboje 
jis pareiškė, kad praeities bu
delius ir tironus žmonės senai 
užmiršo, kuomet Patrick Hen
ry, Paine,.. Rooseveltas lie
kasi liaudies tradicija. Po to 
jis perskaitė vardus šių dienų 

‘karžygių už laisvę, įskaitant 
komunistų vadus Williamsona 
ir Dennisą.

Mitinge buvusieji tokie visi 
nuteistieji ar teisiamieji, tarpe 
tą ir Hollywoodo dešimties at
stovai, buvo iškviesti ant es
trados. vyskupo pasitikti ir 
pasveikinti padavimu rankos, 
o 15-kos tūkstančių minios pa
sitikti atsistojimu / ir audringa 
ilgai užsitęsusią ovacija.

Nepaprastai lakūs ir miklūs 
ispanai šokėjai Rey, Gomez ir 
Ramirez: Paul Draper; taipgi 
Liaudies Philhar meniškas 
Choras davė turtingą meno 
programą.

Paul Draper ir kalbėjo. Jo 
šokis taip pat vaizdavo ramų, 
darbštų amerikietį, kuris iš
naudotojams pradėjus iš visų 
pusių ant jominti išbarto vis 
atsiprašinėja išnaudotojų, kad, 
jis jiems nepatikęs. Tačiau 
pamatęs, kad nuolankavimui 
nebus galo, kad ir pilvu 
šliauždamas žmogus neįtiks 
išnaudotojui ir pavergėjui, at
sistoja kovoti priešus, kaip 
privalo kovoti žmogus.

Pasirodo, ne tiktai daina, 
bet ir šokis gali kalbėti.

Rinkliavą pravedė žymus 
liaudies talkininkas, kalifor- 
nietis teisininkas B arti e jy 
Črum. Buvo aukų kelios po 
tūkstantį: viena nuo elektris- 
tų unijos, kitos nuo asmenų. 
Daugiau radosi po 500 dole
rių, ^dar daugiau po ^50, po 
200 ir po šimtinę. Po ket
virtadalį šimto, dešimkių ir 
penkinių buvo labai daug. 
Migla dolerinių1 pakilo iš ga
lerijų, daugiausia jaunimo, 
pirm to jau.-užsimokėjusio už 
Įėjimą, čionai. ,

Akyregyje to, kad pastaro
sios savaitės bėgiu įvyko mies
te šimtai masinių mitingų, ke
li iš jų skaitantieji dalyvius 
desėtkais tūkstančių, šis ko
vos prieš fašizmą spalvingas 
mitingas reikia skaityti didžiu 
liaudie's nuopelnu, 
žmonių pasiryžimą 
pridėti savo petį/prie 
laikymui laisvių sau 
boti tas laisves 
tiems:

Tūli

Brooklyn© biednuomenės ap
gyventoje Bėdford-Stuyvesant 
sekcijoje veikianti komunistų 
organizacija sukėlė jai paskir
tą ir klubų priimtą kvotą ko
vos prieš Muhdt bilių1 fondui 
175 nuošimčiais. Tą darbą at
liko trimis dienomis ir apie tai 
telegrama pranešė generaliam 
partijos sekretoriui , Eugene 
Dennisui.

Greta to, kaip pranešama 
angliškame darbininkų dien
raštyje Daily Workeryje, pa
sižadėjo gauti 75 naujus na
rius tarp gegužės 18-tos ir 30- 
tos.

Williamsburgiečių sekcija, 
kurioje veikia ir lietuvių ko
munistų klubas, kol kas tebe
buvo neužbaigusi kvotos,
klubai jau šią savaitę buvo 
užbaigę 5*00 ir iki 1,200 dole
rių kvotas; bet atsilikusieji 
prilaiko sekciją. Kvotas sek
cijų vadovybė skirsto atsižvel
giant į skaičių narių ir tas są
lygas, kuriose klubams ten|<a 
veikti/ \

' Vadovybę sekcijose sudaro 
klubų organizatoriai arba jų 
pavaduotojai Ir'kiti valdybų 
nariai.

Kvotas sukelti nėra lengva. 
Komunistai ir jų simpatikai, 
didelėje didžiumoje, yra eili
niai dxarbo žmonės, turintieji 
mažiausias pajamas, jų stam
bią dalį praleidžiantieji sa
vuose liaudies judėjimuose. 
Tačiau kiekvienas skaito šią 
užduotį vyriausia,., kadangi ži- 

dasileisti 
fašizmą, 

fašizmas, 
prieš ko- 
buvo pri-

no. jog negalima 
pralaimėjimo prieš 
Mundt bilius yra 
pridengtas riksmu 
munizmą, kaip kad
dengtas Italijoje, Vokietijoje, 
Japonijoje ruošiant pasauliui 
vergiją ir naują karą.

N.

Casimir Cuches, 67 m. 
žiauš, gyveno 145 South 
St., Brooklyne, mirė geg. 17 
d;, Qreenpoint ligoninėj. Kū
nas pašarvotas grab. J. Garš
vos koplyčioj, 231 Bedford 
Ave.

Laidotuvės įvyks geg. 20 d., 
2 vai. dieną, Mt. Olivet kapi
nėse. Velionis paliko nuliūdi
me tris sūnus. Laidotuvių ap
eigomis rūpinasi grab. Garš
va.

am- 
4th

Anna Walsh, 85 m. amžiaus, 
gyveno 98 Lynch St., Brookly
ne, mirė geg. 17 d 
Kūnas 
Gusto 
Avė. 
20 d.,
lionė paliko* nuliūdime dukte
rį. Laidotuvių apeigomis rū
pinasi graborius Gustas.

namuose, 
pašarvotas grab, Povilo 
koplyčioj, 354 Marcy 
Laidotuvės įvyks geg. 

Šv. Jono kapinėse. Ve

Siųskite Siuntinius j 
LIETUVĄ

Ir j visas kitas Europos dalis. , 
Pilnai apdrausta ir muitas 

apmokėtas per * 
THE LEWNARD TRADING CO. 
63 Park Row, New York 7, N. Y.

CORTLANI'T 7-3962
JI (122)'

Jis rodo 
budėti ir 
darbo iš- 
ir pagel-

atgauti ki-
Rep.

Praplečia
Sveikatos Planą

New Yorke iki šiol veikęs 
darbavietėse sveikatos planas 
buvo leistas tik didžiosioms 
įstaigoms. Dabar jis praplės
tas. Juomi leido naudotis ir 
toms įstaigoms, kuriose dirba 
10 ar daugiau asmenų.

Kolegijos Studentai 
Smerkia Nubaltinimą 
Studentu Šmeižiko

šeši šimtai New York City 
College studentu praėjusį pir
madienį ‘ priėmė Miesto Ta
rybos didžiumos vadui* Shar
key laišką, kuriame smerkia 
tarybą už nubaltinimą savo 
nario Hugh Quinn.

Quinn studentams prasikal
to jų Įtarimu padegėjais, ką 
studentai skaito kriminališku 
šmeižtu. Jis įtarė pažangiuo
sius studentus'padegus Army 
Hali praėjusio sausio mėnesį. 
Tačiau tam neturėjo faktų, 
padegėjai ir šiandien tebėra, 
neišaiškinti. Studentai tai ly
gina reichstago provokacijai.

Darbininkų atstovas tarybo
je Benjamin J. Davis dėl to 
praėjusią savaitę buvo pasiū
lęs tarybai ištirti Quinna. Vie
toje sudrausti Quinna, tarybos 
didžiuma nutarė pasmerkti 
Davisą už reikalavimą, kad 
Quinnas būtų ištirtas, kad jis 
turėtų piktą /įtarimą studentų 
įrodyti faktais arba atšaukti.

šis tarybos elgesys — balti- 
nimas Quinno—dr iššaukė stu
dentų protestą. Protestavu
sieji visi yra tos buvusios pa
degtos Army Hali dalyviai. O 
kuris gi norėtų nekaltai būti 
Įtartas kriminalistu-padegėju ? 
Ypač užgauna, kada tokį įta
rimą iškelia asmuo, kuris tu
rėtų būti atsakingas, yra mies
to tarybos narys.

Kūdikis—
Ne Nuomininkas

’ *
Nuomininkų su namų savi

ninkais byloje, Bronxe, teisė
jas Christopher C. McGrath 
patvarkė, kad kūdikis “yra 
Dievo davinys/ o ne nu.omi- 
ninkas. Tad dėl padaugėjimo 
šeimos pribuvimu naujagimio 
ar kelių šeima neskaitoma pa
didėjusia nuomininkais. Ne
galima dėl to šeimos išmesti 
ar reikalauti daugiau nuomos.

Miesto kelios vidurinės mo
kyklos. dieninės ir vakarinės, 
veiks ir vidurvasariu, kad ga
lėtų jomis naudotis norintieji 
paskubėti baigti mokslą.

, GYDYTOJAS

Į S. S. Lockett, M. D.
| 223 South 4th Street
[ BROOKLYN, N; Y.

Valandos: di*nom.> u }6—8 vakarais j

> Ir Pagal Pasitarimais. E
; Telefonas EVergreen 4-0203 į

Ū-------------------- --------------------—|

GERI PIETOS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės j

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas
417 Lorimer Street

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

Peter Kapiskas

Peter 
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus

RHEINGOLD
BEER & ALES •

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

j- j. j-j. j- — — —* >

Teisėjas Pasisakė Prieš Miesto CIO Parems 
Draudimą Pikietuoti Chrysleriečius

Ne .visai tais žodžiais, bet 
dar garsesniu darbu teisėjas 
Harry G. Andrews patvirtino 
teisę . pikietuoti; Jis išmetė 
kaltinimą prieš pikietuotoją 
Terry Robinson, CIO Public 
Workers organizatorę.

Robinson buvo areštuota ge 
gūžės 10-tą, pikietuojant u,ž- 
streikuotą Armour skerdyklą 
ir mėsos pakuotuvę, 40th St. 
ir 11 th Ave., New Yorke.

D'idžiojo New Yorko CIO 
Taryba pasiuntė telegramą 
Chryslerio d a r b i n i n kams, 
streikuojantiems už “aukštes
nes algas ir geresnį gyvenimo 
lygį?’ Mūsiškis CIO pareiškia, 
jog automobilistai “kovoja už 
visų CIO narių reikalus.”

Streike jau randasi tos fir
mos 75,000 darbininkų.

Baigia tyrinėti nuomų ir na
mų užlaikymo lėšų stovį New 
Yorke. Tyrimas pradėtas sa-
vininkams pareikalavus pa
kelti nuomas 15 nuošimčių, o 
nuomininkams reika’aująnt 
numušti nuomas 5 nuošim
čiais. Tyrimui parinkta 48,- 
000 tipiškų butų .

Newyorkietis špokas pagar
sėjo šiomis dienomis, kada 
vieną gražią dieną šeimininkė, 
2 Elwood St. gyventoja, apsi
žiūrėjo, jog Špokienė peri vai
kus susisukusi lizdą ant jos 
mapos.

SUSIRINKIMAI
RICHMOND HILL-EAST 

NEW YORK, N. Y.
LLD 185 kp. susirinkimas įvyks 

geg. 19 d., Kultūros Centre, 110-06 
Atlantic Avė., 8 v. v. Nariai, kurie 
galite, malonėkite dalyvauti, kurie 
dar neužsimokėję už šiuos melus, 
malonėkite užsimokėti. — V. P.

(117-118)

DANTŲ GYDYTOJAS I

Dr. A. Petrikai 
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
. . Valandos: j^^ara I 

Penktadieniais uždaryta. . B 
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Brooklyne du vyrai areš
tuoti ir sulaikyti vienas -be 
kaucijos, o kitas po $10,000 
kaucija. Juos kaltina atlikus 
20 ar daugiau apiplėšimų.

Staigus lietus • pirmadienio 
vakarą buvo užplukdęs Foch 
Boulevard tarp 146th ir 147th 
Sts., Ozone Parke.

t-------- —-- --------------- r-----

PEIST LANE 
DRUGS, Ine.

!; 405 SO. 4th ST., ‘
j Cor. Hewes St. 1

Brooklyn, N. Y.

. i Visokiausi vaistai, kosmetikai, ku-j 
J dikiam reikmenys, įvairūs daik-' 
li teliai, ligonių kambariui reikme-

r' nys už griežtai žemas kainas.^

j RECEPTŲ SPECIALISTAI. į

MAX PEIST, Ph. G., 
į EDWIN LANE, Ph. G.

[ Tel. EVergreen 7-6238
———j

JŪSŲ AKYS
f

/ yra

JŪSŲ BUITIS

SAUGOKITE JAS GERAI

Duokite išegzaminuoti savo akis 

ir ‘sužinokite tiesa apie savo akis’

Jerome Hurwitz b. s. a. o.
OPTOMETRISTAS

Mes patys ištekiname stiklus, pritaikom jūsų regėjimui. 
830 BROADWAY ' BROOKLYN, N. Y.

, EV. 8-2123
Atdara kas vakarą iki 8-tos — Penktadieniais uždara

Man’s BULOVĄ...richly styled 
...always accurate and depend* 
•bU. i

modemUdf. BULOVĄ

įvairybe kostu- 
džiulerlų. Suk- 
setai Elgin — 

išdirbinio,

Graži 
miškų 
neiėm 
American 
Laikrodžiai Longines,
Bulovą, Gruen, Hamil
ton, Benrus, etc. Vė
liausių madų Moterų 
Ir Vyrų Daimontiniai 
žiedai.

Now is the time to choose the perfect gift 
. .a Parker •‘51w pen and matching pencil.

The demand will be great ... so avoid db* 
appointment . . . choose tomorrow!

•17.50

• •

ROBERT LIPTON
. , i Jeweler

701 Grand St., arti Graham Ave., Brooklyn

6 pual.—Laiave (Liberty, Lith. Daily)—Tree., Geguž. 19, 1948




