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Anglai, Chinai ir Belgai Užkerta Kelią Amerikiniam
ustatant Pasiūlymui Sustabdyti Araby-Žydij Karą Palestinoje

• Lake Success, N. Y. —, džios siūlymą įsakyti'

u

ter siūlė išbraukti šį para 
grafą.

Republikonas kongresma- 
nas Richard Nixon, biliaus

Didžiajame Madison Sq 
Gardene iš viso telpa apie 22, 
000 žmonių.
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Komunizmas.
Kreiva Aritmetika.
Izraclius ar Izraelis?
Dominikas Petrauskas.

Rašo R. M1ZARA

Amerikoje nebuvo 
tiek daug kalbama ir rašoma 
apie komunizmą, kaip eina
muoju metu.

žinoma, daugiausiai kalba
ma neigiamai, kadangi mūsų

• krašte stambioji spauda, radi
jas ir kitos “informacijų“ ir 
propagandos priemonės yra 
komunizmo priešų rankose.

Begalinis rėkimas ir šūka
lojimas apie “komunizmo pa
voju“ gali laikinai suklaidin
ti no vieną žmogų, m 
jį prieš komunizmą. Bot kas 
gali teigti, kad tuo būdu ko-1 
munizmo plėtojimasis bus su- 

, laikytas?
Ne aštrūs žodžiai, ne polici

nės priemonės, ne . žiaurūs 
Įstatymai gali sulaikyti komu
nizmo plėtojimąsi, o tik pa
tenkinimas pagrindinių pla
čiųjų darbo žmonių masių 
reikalavimų.

Šiu dienu komunistai, kaip 
pirmieji krikščionys: juo dau
giau juos šmeiši ir persekiosi, 
juo tvirčiau jie Įsigalės.

’ Tatai, rodosi, turėtų supras
ti visokį raudonbaubiai 
Mundto biliaus šalininkai.
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Anglija Pataikauja 
Arabų Salių. Karui 
Prieš Izraeliu •

SU- 

Anglijos, Chinijos ir Belgi-1 stabdyt karinius žygius Pa
jos delegatai Jungt. Tautų ’ 
Sdugumo Taryboje reikala- 

! vo atmest Amerikos pasiū
lymą, kuris ragina liepti 
žydam ip arabam sustabdy
ti karo veiksmus Palestino-

' je.
Prieš užpuolikus (arabų 

kraštus) galima būtų pa
vartot ir ginkluotą jėgą 
pagal tą Jungtinių Tautų 
konstitucijoj skyrių, ku

ri’ riuom Amerika remia šavo 
reikalavimą.

Anglijos atstovas Alex- 
Va, kokia aritmetika naudo-; anc|er Cadogan pasakojo, 

jasi nmjorkKkė komerone ka{j -ydaj .<neteisgtai„ įkfi. 

rę savo Izraeliaus valstybę. 
Taip jis aplinkiniai teisino 

'arabiškų šalių įsiveržimą į 
. Kuomet įvyksta ten komu-! Palestiną. Cadogan siūlė 
nistų mitingas. Gardenas esti i tiktai prašyti, kad žydai ir 
kupinas žmonių, tai komerci-1 arabai nustotų kariavę, be 
nė spauda sako: buvo apie jokios prievartos iš Jungt. 
15,000 publikos. 'Tautu roicSc-

Kuomet ten įvyksta Wall- i 
ące’o šalininkų mitingas, Gar
denas esti kupinas žmonių, 
tai komercinė spauda rašo: 
buvo apie 18,000 publikos.

Kuomet įvyksta - koks nors 
kitas, mitingas, komercinei 
gaudai priimtinas, ir Garde-

! Tautų pusės.
Amerikos atstovas War

ren R. Austin tik silpnai, 
nedrąsiai gynė savo val- 
..................... ——■ ■——....

i lestinoje.
i Vien tik Sovietų Sąjungos 
ir Ukrainos delegatai remia 
tą Amerikos pasiūlymą.

Visi pranešimai iki šiol 
rodo, kad anglai ir jų šali
ninkai nupuldys amerikinį 
planą Saugumo Taryboje. 
Amerikos siūlymui priimti 
reikia'7 iš 11 Saugumo Ta
rybos narių. Teigiama, kad 
jis negaus tiek balsų.

Chinijos delegatas, neig
damas Izraeliaus valstybę, 
sakė, kad ją įsteigė “tik at
eivių žydų mažūma.”

žydų valstybės atstovas, 
majoras Aubrey Eban rei
kalavo pataisyt amerikinį 
pasiūlymą taip, kad arabų 
kraštai būtų t įkaitinti už, 
užpuolikišką karą. Jis pri
minė, jog pačios tų kraštų 
valdžios savo telegramose 
Jungtinėms Tautoms prisi
pažino, kad jos veda užpuo
limo karą prieš Izraeliaus 
valstybę.
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Darbininkai Prašo Nobelio 
Dovanos Wallace’ui

Guatemala. — Šio krašto
prašonas esti kupinas žmonių, tai Darbo Federacija 

toji pati spauda rašo: buvo tarptautinės Nobelio dova-
22.000 žmbmų. . _ nos Henriui Wallace’ui už

Matot, ta pati salė, toks pat pasįangas taikai išlaiky
ti pasaulyje. Guatemala yra 
Centrinė's Amerikos 

į publika.

žmonių * skaičius ją užpildo, 
tačiau “nešališkoje“ komerci 
nėję spaudoje aritmetika1 su 
simaišo!

res-

Atominiai Mokslininkai 
Prieš Valdinį Koštuvą

Kongresmanai Uzgy 
re Mundto Policinės 
Valstybės Bilių
Už Bilią Balsavo 319, prieš 58; Mundto Bilius Mojasi 
“I šiukšlyną Numesti” Konstitucines Amerikiečių Teises 

t ______ :_____

Washington. — Kongreso | trečiąją partiją. Todėl Mul 
Atstovų Rūmas 319 balsų 
prieš 58 užgyrė Mundto- 
Nixono bilių, kuris reika
lauja sunaikint Komunistų , ,
Partiją ir faktinai įsteigt bendradarbis, užreiškė: Šis 
pojicinę valstybę Ameriko- i bilius “kirs tiktai užkietėju- 
je. Kongresmanų dauguma ■ šiem komunistam.” Bet ir 
nepaisė įspėjimų, v kad jie INixonas reikalavo palaikyti 
“numes Konstitucijos Tei-ibiliuje paragrafą prieš- 
siu Bilių į šiukšlyną,” jeigu 
priims Mundto sumanymą.

Kadangi Washingtone 
pasklido nuomonė, jog Se
natas atmes Mundto bilių, 
tai kongresmanas John 
Rankin, reakcinis demokra
tas, pašoko ir piktai užgin
čijo. Jis tvirtino, kad vete
ranų organizacijos ir pana- ■ 
šūs elementai paveiksią Se
natą užgirti šį bilių.

Prieš Wallace’o Partiją
Demokratas kongresma

nas A. J. Multer įžiūrėjo, 
kad biliaus paragrafas 
prieš vadinamas “komunis-: 
tinįo fronto” organizacijas 
galėtų būti panau
dotas prieš W a 1 1 a. c e’ o

Jaunuoliai, nacionalęs Israel armijos kariai, sau
go Jeruzaliu iš svarbaus žvalgų punkto užmiestyje.

Žydai Įnirtusi 
Jeruzalėje nui

Tel Aviv. — Transjorda- 
no arabų artilerija bombar
davo žydų universitetą ir‘li
goninę Jeruzalėje. Arabai 
užėmė šiaurinį Jeruzalės 
priemiestį Šeikh Jarrah ir 
gręsia visam miestui.

Žydų milicininkai, gavę 
pastiprinimų, .prasive r ž ė 
pro Siono vartus, pietinėje 
senmiesčio pusėje ir paliuo- 
savo 1,300 savo kovūnų, 
kuriuos arabai buvo apgulę. 
Verda įtūžę mūšiai Jeruza
lės gatvėse.

ai Ginasi 
j Arabų

Arabiški Egipto lakūnai 
jau šeštą dieną paeiliui 
bombardavo ir apšaudė Tel 
Avivą, didžiausią žydų mie
stą.

Žydai atėmė iš arabų Sa- 
rafandą, buvusią anglų ka
rinę -stovyklą, ir Jubeibe 
miestelį. Jie tebelaiko apgu
lę arabus- Ramleh ir tikisi 
.paimti šį miestą.

Egiptėnai .užėmė Beerše- 
bą, pietinėje Palestinoje. 
Kita, arabų kariuomenė Už
ėmė Hartuv ir Samakh.

Streiklaužiai Vi< 
Nušovė;, Kitą P 
Milicija Grūmoj

Waterloo, Iowa, geg. 20.
Atsiųsta valstijos milici

ja, grūmodama durtuvais, 
blaško streikierius, mėgi
nančius pikietuoti Rath 
kompanijos skerdyklą. Mi
licininkai praskina kelią 
žmogžudiškiems streiklau
žiams, automobiliais va
žiuojantiems ir einantiems 
į skerdyklą.

Geg. 19 d. ■ streiklaužiai, 
važiuodami auto mobiliu,

eną Streikierį, 
ašovė; Pašaukta 
ia Streikieriam
nušovė vieną streiko pikie- 
tininką ir pašovė kitą. Dėl 
to šimtai streikierių suėjo 
į protesto demonstraciją 
ties skerdykla ir apdaužė 
kai kuriuos skebų automo
bilius. ' Tuomet lowos gu
bernatorius Robert D. Blue 
atsiuntė kuopą milicijos 
“tvarkai daryti” prieš strei
kierius. Bus atsiųsta dar 
kelios milicininkų kuopos 
'streikui laužyti.

Chiny Komunistai Tik
10 Myliy nuo Peipingo

biliuje paragrafą 
bendrąsias progresyves or
ganizacijas, krikštijamas 
“komunistiniais frontais.” 
Taip Multerio siūlymas ir 
atmestas.

Nenusimena
Darbietis kongresmanas 

Vito Marcantonio, vadova
vęs kovai prieš Mundto bi- 
lių, pareiškė:

“Dabar 58 kongresmanai 
balsavo prieš jį; o iš pat 
pradžios tiktai trys prieši
nosi tam biliui. Jeigu Kon
greso Atstovų Rūmų na
riams būtų buvę duota dvi 
savaitės laiko susipažinti su 
šio biliaus turirpu, tai jie 
nebūtų jo užgyrę. Dabar gi 
jis urmu pervarytas. Mes 
turime plačiai visuomenę 
supažindinti su šio biliaus 
turiniu. Mes dar galime su
mušti šią išgamišką baise
nybę.”

Ką žada Mundto Bilius
Mundto-Nixono bilius už

draudžia “mėginti bet, ko
kiu būdu” pakeisti Ameri
kos valdžią į skirtingos rū
šies valdžią, kurią kongres- 

(Tąsa 5 pus.} 
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TASS Smerkia Ameriką 
Už Atsisakymą Tartis
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Oak Ridge, Tenn.— Val
džios agentai košia “ištiki
mybę” mokslininkų čionaiti- 
niuose atominiuose fabri
kuose; kvočia juos už atsi
tiktinus pasišnekėjimus su 
žmonėmis, kuriuos valdžia 

j laiko kairiaisiais. Vienas 
košiamas dėl to, kad buto 
savininkas sakė radęs jo 
kambaryj egzempliorių žur
nalo New M’asses. Dėl to
kių nuožiūrų jau suspen
duoti 3 mokslininkai.

Oak Ridge Mokslininkų 
Sąjunga užprotestavo prieš 
tokį mokslininkų teroriza- j 
vimą. 1

Su žydų respublikos, Izrae-1 
liaus, paskelbimu, atsiranda 
mūsų spaudoje naujų žodžių, 
naujų miestų pavadinimų, ku-, 
rie, deja, lietuvių spaudoje ne 
vienodai rašomi. * 

Kaip rašyti patį žydų valsty-; 
bės pavadinimą: Izraelius ar pareiškė, kad jis nesutinka 
Izraelis? |su kai kuriais Mundto bi-

Yieni laikraščiai rašo vie-1 |iaug ktais rie§ Komu. 

kūpąs Skvireckis savo “Nauja- ni^tų Partiją ir kitas, kai- 
. me Testamente“ rašo “Izrae- riųjų organizacijas. Taftas 

lis.” j tvirtino, kad senatas atidė-
Kitas dalykas: Jeruzohmas sj Mundto biliaus balsavi- 

ar Jeruzalė .
Pas mus rašoma abejaip. i natiJU metų.

Skvireckis rašo: “Jeruzalė?* - j ~ . m s
Šaltasis Karas Pridengia Trasių Ofensyvą

“Jeruzolimas ir Izraelius. , v n .. ■■ n° .vi „ J

bet tie. kūne rašo Jeruzalė - Pnės Darbo Unijas,—-Pareiškė Wallace 
n- “Izraelis/ gal būt turi tam . < J 7 '
kitokio pagrindo. , ~

Menu, jog šis, kaip ir kiti San Francisco. . Ameri- 
kalbiniai dalykai, mums teks kos valdovai palaiko ”šaltą- 
derinti su Lietuvos rašytojų jį (kurstymų) karą” prieš 
nustatyta taisykle. Sovietų Rusiją, — pareiškė

Jei norėsime kiek tiek žmo- j-----------------------------------------------
niškiau lietuviškai rašyti ir kai jo sveikata buvo tvirtesnė, 
kalbėti, visuomet turėsime velionis buvo nuolatinis Lais- 
semtis pamokų iŠ pačios Lietu-j vės bendradarbis, 
vos spaudos.

Sen Taftas Nepritaria 
Mundto 'Eilini

Washington. — Republic 
konas senatorius Taftas

Jeruzale, geg. 20. —Pra
nešama, arabai čia ima vir
šų prieš žydus. ITALU KOMUNISTAI.

SAUKIA LIAUDĮ
GELBĖT ŠALĮ

MARSHALL UŽGINA 
ŽYDAMS GINKLUS 
PARDAVINĖTI

Peiping, Chinija. — Tau
tininkų komanda praneša, 
jog chinų komunistai’ ata
kuoja juos už 10 mylių nuo 
Peipingo, senosios sostinės. 
Komunistai užėmė pozici
jas už 3 mylių nuo didžio
sios Peipingo lėktuvų aikš
tės.

Tautininkų generol. Teng 
pareiškė baimę, kad komu
nistai iš savo užimto La- 
ohokow nepersimestų į pie-

I vietų žinių agentūra TASS 
smerkė Trumano valdžią, 
kad jinai atsisako nuo tai
kių derybų su Sovietais, 
nors pati Amerikos valdžia 
geg. 4 d. per savo ambasa
dorių Maskvoj pasiūlė de
rybas. TASS sako: Jei pre
zidentas būtų Rooseveltas, 
derybos įvyktų. •

'.JrI
/m, d

tinę Chiniją.
Komunistai pasmarkino 

atakas prieš Činhšieną, tau
tininkų tvirtovę pietinėje 
Mandžurijoje.

New York. — Svarbiausi 
maisto dalykai nuo kovo i- 
ki balandžio pabaigos pa
brango 2 nuošimčiais.

Maskva.' — Oficialė So-

W J

Gegužės 7 dieną clevelan- 
dietis J. žebrys rašė man:

“Rytoj palydėsime į kapus 
vieną iš mūsų ilgamečių vei
kėjų,— tai draugą Dominiką 
Petrauską.

“Šis draugas yra daug, daug 
darbo įdėjęs į vietos organiza
cijas.

“Su laiku prisieis ką nors 
plačiau apie jį parašyti. .

Reta didesnė kampanija 
praėjo' kuriai jis nebūtų kuo 
nors prisidėjęs.

Laisviečių vardu reiškiu mi
rusiojo giminėms ir draugams 
nuoširdžią užuojautą, o jam 
—ramiai ilsėtis Highland© ka
pinėse !

Gerai pažinojau velionį Do-, 
minįką Petrauską. Kadaise,

Vienas po kito išsiskiria mū
sų veikėjai, miršta gerieji 
draugai ir draugės. O jie 
šiandien taip . būtų reikalin
gi!. . .

Likusieji, tvirtinkime savo 
gretas!. ..

'.M?'

Henry Wallace, — ir tokiu 
būdu jie pridengia trustų 
ofensyvą prieš darbo uni
jas. Korporacijos, išnaudo- 
damos “šaltąjį karą”, pasi
ryžo j trupinius sudaužyti 
darbininkų judėjimą, — sa
kė Wallace, kalbėdamas 
10,000 žmonių susirinkime 
Cow Palace salėje.

Trumano - Marshallo val
džia išsisukinėja nuo taikių 
derybų su Sovietais, tęsė 
Wallace, trečiosios partijos 
kandidatas prezidento vie
tai. Jie pasakoja, kad tokios 
“dvipusiškos derybos” apei
tų Jungtines Tautas. Gerai, 
kad jie bent pripažino Jung. 
Tąutas, kurias taip tankiai 
apeidinėjo Graikijoj ir ki
tur.

Roma. — Italijos komu
nistų laikraštis Unitą iš
spausdino savo partijos ra
portą apie balandžio 18 d. 
rinKimųs ir šaukė Demok
ratinį Liaudies Frontą 
smarkiau ir plačiau veikti— 
“ginti šalies nepriklausomy
bę, taiką ir Italijos žmonių 
gerovę.” Raportas sako:

Premjero de Gasperio kle
rikalai laimėjo rinkimus tik 
todėl, kad jiem padėjo sve
timieji imperialistai, kad 
pažangesni italai buvo tero
rizuojami religiniai ir ki
taip ir kad de Gasperię val
džia vogė balsus.'

Čia sii-Waterloo, Iowa. V 
burta jau 500 milicijos prieš, 
skerdyklų streikieįrius.

Washington. — Amerikos 
valstybės sekretorius Mar
shall sakė, bus ir toliau už
drausta amerikinius gink
lus pardavinėti Palestinos 
žydams, “taipgi ir ara
bams” bent tol, iki Jungtim 
Tautos nuspręs, ką daryti 
dėl Palestinos.’

’ ■ ' f

Marshallas nieko neatsa
kė į reporterių klausimą: 
Kaip tamstai atrodo Angli
jos pareiškimas, kad jinai 
vis siųs ginklus arabiškiems 
kraštams?

' Demokratas kongresma- 
nas A. G. Klein pareiškė: 
“Anglija yra tikroji karinė 
užpuolike prieš Izraeliaus 
valstybę.”

ORAS.—Būsią šilta. .
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Chicagos Universiteto Prezidentas Hutchins 
Kritikuoja Mokyklinę Amerikos Apšvietą

Frankfurt, Vokietija. —' 
Chicagos Universiteto pre
zidentas Robertas M. Hut
chins pareiškė, jog silpnas 
yra mokslinis lavinimas A- 
merik. universitetuose, ko
legijose ir vidurinėse mo
kyklose. Kalbėdamas tarp
tautiniame universitetų ir 
kolegijų galvų suvažiavime, 
prof. Hutchins sakė:

Aukštųjų mokslo įstaigų 
direktoriai - globėjai Ame
rikoj dažnai užkaria joms 
“džentelmaniškumą” vietoj 
mokslinės programos; stu
dentu dauguma yra entu
ziastiški sportams, bet ne 
mokslui; patys profesoriai' 
savo sueigose neranda pasi
kalbėjimams rimtų klausi-

mų ir šnekasi apie orą. A- 

 

merikiniudse universitetuo 
se nekreipi

vokiečių, italui i r rusų kul
tūra.

a dėmesio į

ŽMOGŽUDIS GIRIASI
Charleston, S. C. ■■■T 

dolph Serreo, pajovęs susi
rinkime CIO Matininkų li
nijos progresyvj delegtą 
Robertą New, treciosios 
partijos veikėją, paraše de
šiniajam Unijos piripinin- 
kui Curran’ui laišką iš ka
lėjimo; laiške sako:

“Aš padariau, ką tik ga
lėjau, kad apsaugot šią uni
ją nuo komunistų; gailiuosi, 
kad daugiau negaliu pada
ryti.
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TOSTERIS APIE STASSE
NO IR DEWEY 
DEBATUS

Gegužės 17 dieną Port
land, Ore., du republikonų 
šulai debatavo apie Ameri
kos
Buvo skelbiama, kad Stas- 
senas rėikalaus Komunistų 
Partiją uždrausti įstaty
mais, o Dewey .tam priešin
sis. Bet kai debatai pasi
baigė, tai pasirodė, kad jie
du abudu laikosi vienos ir 
tos pačios pozicijos, tai yra, 
abudu' stoja už Mundt-Nix
on Bilių, pagal kurį ne tik 
Komunistų Partija, bet vi-

tijos legališka, 
demagogiškas akių muilini
mas. Tai tik meškerė pasi
gavimui balsuotojų.’7

yra tiktai -Antano- Venclovos

Komunistų Partiją.

, Amerikietis James ir Rusė Galina •
Pasitaikė taip, kad Jungtinių Valstijų armijos sar- 

žentas James McMillin, tarnautojas Amerikos ambasa
dos Maskvoje, pamylėjo maskvietę moterį, kurios vardas 
Galina.

Saržentas McMillin, pasirodo, ne tik pamylėjo Gali- _______ ______ _
na, bet ir tarybinę santvarką, nusitardamas joje pasi-|3Okios demokratinėš orga' 
likti ir apsigyventi. 4

' Pagal jo paties laišką, pasiųstą Amerikos ambasado- legališkomis. * 
riui ir Maskvos miesto majorui, MįMillin’ui kapitalisti- ' 
nė sistema nepatinka — jam geriau patinka socialistinė 
santvarka.

Nieko čia, rodosi, baisaus, nieko tragiško, kaip nie
ko tragiško nebuvo, kada Anglijos karalius monarchinį 
sostą išmainė ant amerikietės gyvanašlės.

Bet žiūrėkime, kas dabar iš to viso išsivystė. Mūsų, 
valstybės departmentas, nei iš šio nei iš to, ištraukė to- Dewey, 
kią teoriją: minėtoji maskvietė moteriškė esanti “tary- Mundt’ Bilių, bet’ skirtim 
binė šnipė” ir ji “apgavo” jauną, nepatyrusį amerikietį | gais supratimais. Stasse-f 

nas remia šį bilių todėl, kad 
jis padarysiąs Komunistų 

nelegališka, tuo

nizacijos būtų paverstos ne-

Komunistų Partijos pir
mininkas William Z. Tos
teris apie tai rašo ‘/Daily 
Worker” ir sako, kad šitie 
debatai buvo šlykšti apga
vystė.

v “Tiek Stassenas, tiek 
jis sako, “remia

saržentą!
Kam to reikėjo?
Jeigu jau mūsų valstybės departmentas, pagaliau, Partiją 

prileidžia tai, tuomet jis pažemina visus amerikiečius, y- tarpu Dewey" remia bilių, 
pačiai paskirtus pareigūnus mūsų ambasadose! Jie toki I kad jis‘Komunistų Partijos 
.jau niekam verti, kad ims juos ir apsuks kitos valstybės neuždrausiąs. 
šnipė!

Tai, beje, netinka mūsų tradicijoms.
Juk kiekvienas, kuris mato Hollywoodo filmas, pui- į uždrausti ir tiki, kad Mundt 

kiai supranta, kaip visur ir kiekviename žingsnyj ame- . Bilius tai padarytu. To 
rikiečiai yra gudriausi; joki šnipai, joki apsimetėliai jų j tikslo siekdamas jis visiš- 
niekad ir niekur negalėjo ir negali apgaut!...' |kai nesivaržo dėl demokra-

O čia?!... . itijos smulkmenų ir sutiki-
Mes nemanome, kad Galina būtų šnipe, o saržentas : mo su konstitucija. Iš ki- 

McMillin — toks jau ablavukas, kokiu jį siekiasi pasta- 1 tos pusės, Dewey lošia giv 
tyti valstybės departmentas ir komercinė spauda. draus demagogo rolę. Pa' 

Mes manome, jog McMillin iš tikrųjų pamylėjo Ga- kartojęs visus Stasseno me- 
linų, o pastaroji jį. Na, ir susituokė!~ ' . . v. Jus apie mūsų partiją, jis

Galina ^pirmiau buvo ištekėjusi už kito amerikiečio ; sak0> kaj būtų ir jiedemo- 
saržento — John Biconish (gimusio Binghamtone). Bet, kratiška ir priešinga kons- 
einant neseniai išleistu tarybiniu įstatymu, Galina nėga- titucijai, taip pat pavojin- 
lėjo apleisti savo šalies, kai jos vyras grįžo Amerikon. ! ga> nuvaryti Komunistų 
Ji ten turėjo pasilikti ir, aišku, Maskvos teismas turėjo lpartiją į pogrindinį gyveni- 
jai suteikti ištuoką (divorsą). ma. Iš vienos pusės, jis per-

Saržentas Biconish daugiau negu kas kitas pasako apie ' sįstat0 liberalu kalbėdamas 
Galiną: ji, sako Biconish, buvo pavyzdinga mpteriškė ir apįe Amerikos’civilines tei- 
gera žmona. Apie jokias šnipijadas ji niekad neprisiminė ses įg kitos pusės_ jis pri-
ir tuo neužsiimdinėjo. . įsigerina reakcijoniėriams,

Po to saržentas McMillin susitiko su Galina Nunaje- i remdamas Mundt Bilių ku
ris užduotų skaudžiausi vi

ešoje mūsų istorijoje smūgį
■ demokratinėms laisvėms.

“Kas liečia diskusijas, ar 
Mundt Bilius padarytų Ko- 

imunistų Partiją nelegališ
ka, ar nepadarytų, Stasseno

■ pusėje tiesa, tai yra, 
i b i 1 i u s kaip tik 
tą ir padarytų. Uždrau
dimui partijos nereikia 
įstatyme pasakyti žodžiais, 
kad partija uždraudžiama.

“Tą patį gali pasiekti 
žiaurūs valdžios patvarky
mai ir policijos persekioji
mas. Kaip tik taip veiktų 
Mundt įstatymas. Jis 'nuva
rytų partiją į požemį, pa
darydamas nelegališku par
tijos programos' skelbimą, ir 
paversdamas partijos /ba
rius nelegališkais, versda
mas juos užsiregistruoti, 
kaipo išdavikus savo' šalies!

“Jokia politinė partija, 
kovojanti už liaudies inte
resus, nesutiks priimti to
kias žeminančias sąlygas. 
Tuo būdu mūsų partijos 
Nacionalė Taryba viešai 
pareiškė, kad jeigu Mundt 
Bilius taptų įstatymu, ji 
atsisakytų narius 
truoti ir tuomi 
juos į pavojų.”

Fosteris kaltina 
i dalyvavime suokalbyje pa
slėpti nuo 
!nių tikrąją Mundt Biliaus 
prasmę. Jis 
‘susirūpinimas’ 
laisvėmis ir jo šnektos apie 
palaikymą Komunistų Par-

va Biconish’iene ir paprašė jos rankos.
Šiandien jiedu, matyt, jau yra pora ir tegyvena sau 

jiedu laimingai!
Bet mums vis tik neaišku: Kam tas didžiulis triukš

mas? Kam tuojau žeminti ir pravardžiuoti saržento Mc- 
Millin’o žmoną, amerikiečių marčią?!

“Taikos Ofensyvas”
Ar gali būti žmonijai pavojingas “taikos ofensyvas”, 

— kova už taikos palaikymą pasaulyje?
Žinoma, negalima!
Kiekvienas žmoniškas žmogus pasakys, jog taika— 

pastovi taika — didžiausia žmonijos laime ir viltis.
Bet žiūrėkime, kas šiandjen ką kaltina dėl siekimosi 

nustumti/karo pavojų?
Komercinė spauda ir radijas, mūsų valstybės depart- 

mentas ir jo gynėjai, dėl taikos ofensyvo kaltina Wal- 
lace’ą ir Staliną!'Jie esą kaltininkai dėl to, kam siūlo 
taiką! . .

Jiedu kaltininkai dėl to, kam siūlo — Wallafce siūlė, ę 
Stalinas su jo siūlymais sutiko — kad Jungtinės Valsti
jos ir Tarybų Sąjunga atsisėstų prie bendro stalo ir ben
drai išlygintų visus nesusipratimus, stumiančius šiuodu 
kraštu nuo*“šaltojo” prie “karštojo” karo.

Kai Wallace' paskelbė savo atviro laiško Stalinui tu
rinį, mes džiaugėmės, bet nemanėme, kad T. Sąjungos 
premjeras taip greit jam į tai atsakys ir atsakys taip 
teigiamai.'

Dabar jau atsakyta.
* Stalinas sutinka su Wallace’o siūlymais.

Vadinasi, nuo kęlio kliūtys pašalintos, jau galima 
eiti toliau, — abi šalys gali tartis if, kai jiedvi susitars, 
“šaltasis ikaras” baigsis ir užviešpataus nauja žmonijai 
era, — ilgos, pastovios taikos era! •

Deja! Valstybės departmentas atsisako Stalino siū
lymą priimti. Valstybės departmentas, aišku, žino, kad 
milžiniška Amerikos žmonių dauguma trokšta ne karo, 
bet taikos, tačiau jis, valstybės departmentas, matyt, 
“nepasiruošęs” apie taiką kalbėti. . * .

O tuo tarpu Amerika leidžia 45 bilijonus dolerių per 
metus ginklavimuisi. Užuot statę mokyklas, gyvenamuo
sius namus, ligonines, mes statysime šarvuotlaįvius, 

.lėktuvus, liedysime kanuoles ir tankus.
• Pirmiau skelbėme, jog Tarybų Sąjunga ruošiasi 

“karo ofensyvui” prieš Ameriką, o' dabar skelbsime, kad 
ji aMplėšikiškai veda “taikos ofensyvą.”

Bet kur nueisime, šitaip eidami?
Ką pasakys platusis pasaulis?

Stasseno po
zicija atvirai reakcijoniška. 
Jis nori Komunistų Partiją

dimui

uzregis- 
išstatyti

Dewey

Amerikos žmo-

sako: “Dew$y 
civilinėmis

RUSŲ TAUTOS 
PASITIKIMAS 
LIETUVIŠKAI NOVELEI

Lietuviškų novelių rinki
nio pasirodymas rusų kal
boje padarė labai gilaus 
įspūdžio. Tai galima spręs
ti iš rinkinio apžvalgos, M. 
Zenkevičiaus patiektos žy
miajame žurnale “Litera- 
turnaja Gazieta.” Zenkevi
čius rašo: " «•

Lietuvių poeziją tarybinis 
rusų skaitytojas jau turėjo 
progos pažinti iš- daugelio 
vertimų,, ko negalima būtų 
pasakyti apie lietuvišką pro
zą. O tarp kita ko lietuviš
ka proza jau egzistuoja iš
tisus dešimtis metų, tarybi
niais metais akivaizdžiai pa

stebimos josįidėjinio-meninio ■ 
‘ augimo ir pagyvėjimo žy

mės, nors, J. Baltušio žo
džiais, ji dai‘ tebelieka “silp
niausia vieta tarybinėje lie-" 
tuvių literatūroje.” Neseniai 
išėjusios rusų kalba “Lietu
viškos novelės” supažindina 
mus su dvidešimt trimis pro
zininkais, daugumoje — nū
dieniais.

Rinkinys atsiskleidžia po
puliarios liaudies rašytojos 
J. žemajtės apsakymais > 
pasibaigia neseniai 
talentingo rašytojo 
Cvirkos apsakymais.

Pirmosios rinkinio 
— žemaitės “Vaikai, 
ganto “Kvailiukių 
parašytos praeito šimtmečio j 
80-taisiais metais ir byloja 
apie nepaprastą i lietuvių 
valstiečiu skurdą ir beteisiš
kumą. Pagal įdėtą į juos 
skausmą, šiuos apsakymus 
apie nelaiminguosius vaikus, 
priverstus jau k et vėrių metų , 
amžiuje bernauti, apie lie- i 

\tuvių žemdirbiui' skurdą ir į 
tamsumą, nešančių trigubą i 
vergovės naštą — savųjų 
didžturčių, lenkų ponų, ku
nigų ir caro vienvaldystės, 
galima būtų palyginti tiktai 
su Rešiotnikovo ir Slepcovo, 
apsakymais, šiuose apsaky
muose atsiskleidžia^baisi lie
tuviško kaimo buitis. Ypač 
sunkus čia buvo moterų ir 
vaikų likimas.„

Vienuolis — vienas pačių 
populiariausių šiuo metu lie
tuvių rašytojų — savo litera
tūrinę veiklą pradėjo 1905. 
metais Tbilisyje, -kur jis bu
vo suimtas už dalyvavimą 
revoliucinėje veikloje. Ap
sakyme “Paskenduolė” senaj 
dar Karamzino panaudotą 
siužetu apie visų pamirštą 
valstietę mergaitę, pasiskan
dinusią ežere, Vienuolis ap
vilko gyvomis realistinėmis 
detalėmis. Apsakymas para
šytas teisingai ir paprastai ir 
piešia ryškų moters paveikslą 

< buožės -aplinkoje, kur vyrau
ja niūrūs šeimos papročiai ir 
neribota kunigų įtaka. * Šis 
Vienuolio apsakymas pelny
tai plačiai žinomas ir išvers
tas i daugelį kalbų.

Įžymus šiuo metu lietuvių 
poetas ir .prozaikas Mykolai
tis •• Putinas atstovaujamas 
nedidele ištrauka iš jo daug 
triukšrho sukėlusio - romano' 
“Altorių šešėlyje,” išėjusio 
dar 1933 metais, šis romą- I
nas charakteringas antikleri- 
kalinei pažangiosios lietuvių 
literatūros krypčiai. Ištrau
ka, atspausdinta rinkinyje, ’ 
pavadinta “Kunigai” ir pa
sakoja, kaip jaunas, dar ne
patyręs visų-katalikiškos po
litikos suktybių kunigėlis 
tampa liudininku to, kaip 
senas kunigas Uazda išperia 
atėjusius valstiečius, nepa
tenkintus jo suktybėmis kai
mo kooperatyve.

Labai gyvai, su dideliu pa
stabumu ir jumoru parašytas

■---- -------- -----------------------

mirusio I
Petro i

novelės i 
’ Vaiž-i 
ašaros”!

Ką pasakys milijonai amerikiečių, trokštančių nie
ko daugiau, kaip taikos ir gražesnio sau, ir savo- kraštui 
gyvenimo? ......... /

apsaky
mai “Susitikimas,” kuriame 
spalvingai , piešiamas nepa
prastai skurdus kaimo moky
tojas, .ištremtas už sav-o ra
dikalumą į patį tamsiausią 
kaimo, užkampį.. Pažįstamas 
mums kaip poetas, Antanas 
Venclova pasirodo esąs pa
stabas ir subtilus prozinin
kas.

V. žilionio apsakyme “Ra
sa krito” atsiskleidžia “tam
sos galia” senojo zkaimo gy
venime. Vaikydamasis turto 
valstietis mėgina užmušti 
pasenusį savo» žmonos tėvą. 
Tame pačiame plane parašy
ta J. Grušo novelė “Už sau
lę gražesnė”, kur miško kir
tėjų artelė stumia 
mirtį patį 
draugą.

Visų šių 
skaityti be

į tikrą 
silpniausią savo

kūrinių negali 
skausmo, be už

uojautos ir pasipiktinimo.
Pirmas apsakymas, skuris 

teikia skaitytojui palengvėji
mo ir pasitenkinimo — A. 
Gudaičio - Guzevičiaus “Ge
riausioji diena gyvenime”, 
— skirtas ' liaudies kerštui, 
kuri sukyla prieš savo engė
jus. Giliai jaudina A. Ma- 
ginsko novelė “Laiškas į 
TSRS”, primenanti tuos lai
kus, kai viena tik mintis apie 
tai, kad pasaulyje egzistuoja 
Tarybų Sąjunga, žadino Lie
tuvos darbo žmonių viltį, 
kad bus iškovota teisybė.

Lietuvių rašytojų apsaky
mai apie Didįjį Tėvynės ka
rą mums itin įdomūs. Juose 
mus džiugina pirmą kartą 
lietuvių literatūroje aiškiai 
išreikšta mintis apie tautų 
draugystę. Jono Marcinkevi
čiaus , “žvaigždė” labiausiai 
raiški šių novelių cikle.

J. Marcinkevičius rašyti 
pradėjo kalėjime, kuriame 
jis iškalėjo 10 metų. Jis — 
autorius keleto romanų, vie
nas goresniųjų naujosios lie
tuvių rašytojų kartos prozi
ninkų.

J. šiipkus, kaip ir Venclo
va, ne tik poetas,, bet ir pr,o- 
z in ink as, apsakymų rinkinio 
autorius. Apsakyme “Keturi 
ant upės-kranto” jis gyvai ir 
teisingai piešia, kaip parti
zanai išgelbėti valstiečius 
nuo žiaurios vokiečių baus
mės.

Apie naują lietuvišką kai
mą tarybinėje santvarkoje 
pasakoja J. Baltušis. Apsa
kyme “Abišalė” jis parodo, 
kaip žiaurios klasių kovos 
procese pasikeičia anksčiau 
įbaugintas buvęs tamsus lie
tuvis valstietis.

Jaukiausieji rinkinio auto
riai — Korsakienė ir Dovy
daitis savo apsakymuose pa
sakoja apie socialistinės Lie
tuvos statybą, apie jos nau
juosius žmones. Jono Dovy
daičio “Pražūties miestas” 
griežtai pabrėžia skirtumą 
tarp 'lietuviškosios buržuazi
jos ir Lietuvos darbo žmonių 
gyvenimo praeityje iki, tary
bų valdžios įvedimo. Apsa
kyme veikiąs Tėvynės karo 
dalyvis svajoja apie naują 
puikų Lietuvos gyvenįmą, 
“kuris jau niekuo nebepri
mins Pražūties miesto — 
niūrios praeities gėdos.”

Korsakienė yra vertųsi į 
lietuvių kalbą Čechovą. Gor
kį, Serafimęvičią. Nedidelia
me apsakyme “Pirmoji ope
racija” ji aprašinėja miesto 
ligoninę prieš ateisiant Rau
donajai Armijai;' vokiečiai 
pasitraukdami padega ligo
ninę, vyresnysis gydytojas 
pabėga, jaunesnysis stengia
si išgelbėti ligonius ir. pasi
tinka Raudonąją Armija, 
kuri juos padeda išgelbėti.

Paskutiniame . knygos ap
sakyme mes matome, kaip, 
keičiasi amžiais užguiti bu
vę Lietuvos x valstiečiai. P. 
Cvirkos apsakymuose paro-, 
dytas senas kumetis, kuris 
su granata rankoje gina gau
tąją žemę.

Tarybiniai ' lietuvių prozi
ninkai neparašė dąr stambių

Illinojaus Valstijos 
Lietuvių Konferencija

Springfield, 111.^— Gegužės 30 diena šio miesto lietu
viams bus nepaprasta ir ilgai atmintina diena. Iš tikro, 
tai visos valstijos lietuviams nepaprasta diena. Tą dieną 
čia įvyks visos valstijos lietuvių konferencija, kurios 
tikslas:

- 1. Geriau sumobilizuoti lietuvius prezidentiniams 
rinkimams, taipjau ir Kongreso ir valstijų rinkimams.

2. Už taikos išlaikymą.
3. Apkalbėti bendrus lietuvių reikalus, surasti budus 

padidinimui ir pagerinimui lietuvių kultūrinio veikimo.
Jei kuri organizacija nori ką nors kita konferencijai 

patiekti, gali tai padaryti per savo delegatus.
Delegatus į konferenciją prašome rinkti sekamai:
a) Nuo jau gyvuojančių organizacijų: kaip tai, di

džiųjų fraternalių organizacijų kuopų; vietinių pašelpi- 
nių draugysčių ir klubų, taipgi kultūrinių, apšvietos bei 
pilietybes organizacijų ir giupių.

Rinkite po vieną delegatą nuo organizacijos ir po 
vieną nuo kiekvieno 10 narių skaičiaus.

b) Kur nėra tokių organizacijų, arba kur jos ne- 
siųs delegatų, sukurti lietuvių klubus už Wallace bent 
iš 10 narių ir siųsti delegatą.

c) Kur nėra užtektinai lietuvių sukurti tokį klubą, 
pavieniai raginami dalyvauti.

Konferencija bus gan skaitlinga. Iš Chicagos vienos 
atvyks apie 25 delegatai.

Gauta žinių, kad iš Chicagos ypač skaitlinga atsto
vybė bus. Jaunimas ten stropiai organizuojasi. Bus visa 
eilė lietuvių karo veteranų. LLD Apskrities Komitetas 
jau išrinko atstovus visoms tos apskrities kuopoms, taip
gi ir LDS ir LMS apskritys tai padarys.

Atstovus išrinko Moterų Klubas, rinks ir kelios ki
tos organizacijos. Iš Chicagos mes tikimės apie Ž5 ar 30 
žmonių, o gal dar daugiau.

Konferenciją bus:
Slovene Workers Home, 1031 So. 11th St., Spring

field, Ill. Prasidės 10 valandą ryte, baigsis 4 vai. po piet 
Gražus koncertas -
Po konferencijai bus koncertas, kurio programą pil

dys Chicagos ir vietiniai artistai.
Iš Chicagos' kiek girdėjome, atvyks du automobiliai 

artistų. Taipgi dalyvaus gera pianistė, muzikos mokyto
ja, Helen Pečiukaitė, i$ St. Lobis, Mo. Jinai ten mokina 
muzikos.

Kurie rengiasi atvykti į koncertą, patartina atvykti 
anksti ir dalyvauti konferencijoj,.

Beje, žada atvykti konferencijon ir grupė Illinois 
Universiteto lietuvių studentų.

s Į Springfieldiečius -
Konferenciją šaukia Valstijos Komitetas, bet mums 

i teks daug darbo atlikti, nes mūsų mieste konferencija 
įvyksta. Mobilizuokimės! Reikia visoms mūsų miesto lie

tuvių organizacijoms išrinkti delegatus. Taipgi gerai 
pasiruoškime svečius priimti. Girdėjau, kad iš Chicagos 
geras būrys ruošiasi atvykti šeštadienio vakare. Mes tu
rėtume čionai juos patikti ir nakvynę parūpinti, nes 

i viešbučiuose kartais sunku nakvynes gauti.
Pasidarbuokime, kad ši konferencija ir koncertas 

sutrauktų juo, daugiau springfieldiečių ir apylinkės lie
tuvių. Tokia proga mums retai kada taikosi, galima sa
kyti, tai pirma tokia proga.

Reikia visus kalbinti, visiems apie tai' kalbėti. Tu
rintieji giminių ir pažįstamų čia ar kituose miesteliuose 
netoli, kvieskite juos dalyvauti. Laikas patogus, nes dvi 
dienos šventos.

Kvieslys.
--------------------------------------------- ž-------------------

Lietuvių Veikėjų Pasitarimas III Partijos 
ir Rinkiminės Kampanijos Reikalais

' Šių metų gegužės 30 dieną yra šaukiamas New Yorko, 
New Jersey, Pennsylvania, Connecticut ir Massachusetts 
valstijų^lietuvių veikėjų pasitarimhs dėl trečjosios parti
jos kūrimo ir Wallace’o prezidentu išrinkimo.

Pasitarimas įvyks Brooklyn©, Laisves salėje,- 419
Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

z Prasidės 10 v. ryto ir tęsis: apie tris valandas.
Gegužės 30 dieną, kaip visiems žinoma, nemažai lietu

vių suvažiuos Brooklynan dalyvauti Kultūrinio Lietuvių 
Centro atidaryme. Ta pęoga Nacionalis Lietuvių Wallace 
for President Komitetas šaukia šį pasitarimą. Jis, žino
ma, nebus jokia oficiali konferencija, — tai bus tik pa
sitarimas, nefoFmalus pasitarimas, kad susipažinus su 
tuo, kas kuriuose miestuose ir kuriose valstijose yra da
roma lietuviuose trečiajai partijai įkurti.

Susiorganizavęs Lietuvių Komitetas turi pašibrėžęs 
plačią darbų programą, su kuria reikia visiems susipa
žinti ir po to stoti darban jai gyveniman pravesti.

Taigi visi veikėjai ir visuomenininkai yra kviečiamą 
daylvauti šiame pasitarime. . '

Prašome būt laiku, kad lygiai 10 v. galėtume pasita
rimą pradėti ir anksti jį baigti, o paskui dalyvauti Kul
tūrinio Lietuvių Centro atidarymo pobūvyje.

Nacionalis Lietuvių WALLACE for PRESIDENT 
KOMITETAS.

/20-23)

prozos veikalų apie naują 
tarybinę Lietuvą, bet jie ei
na teisingu keliu. Jų apsaky- 
mai, skirtingi^j&vo reikšme

ir meniškumu, parašyti sii 
noru, teisingai ir« sąžiningai 
ndpiešia didžiuosius ihūsų 
dienų įvykius.

2 piisl.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)-* Penkt., Geg. 21, 1948
. ' • . i
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Kretingos Apskritis 
Atsikuria

*1
ft

(Kelionės įspūdžiai)
Rašo L. SKLĖRYTĖ 

I

VILNIUS. — Kaip gerai j skrities mažažemių ir beže- 
pažįstamas šis kelias į Kre- mių valstiečių gavo žemės, 
tingą daugeliui lietuvių! |Naujakuriai kartu su žeme 
Kiek kartų jie važiavo juo gavo iš valstybės apie 3,000 
į Palangą, į tą mylimiausią,; gyvenamųjų ir ūkinių pa- 
puikų Lietuvos kurortą! statų, 2,000 galvų galvijų,: 
Jau Giruliuose — priešpas-, didelį kiekį žemės ūkio in- ■ 
kutinėję stotyje — jaučia-; ventoriaus, daugiau kaip 6 j 
mas jūros artumas. Pro milijonus rublių statybai ir 
vagono langą prabėga že-i įsikūrimui, 600 tonų sėkli- 
mos šakotos pušys, auksi- nių grūdų, 
nes smiltys, kurių vaizdas 
primena pajūrio kopas... Su 
manimi kartu iš Vilniaus 
važiavo grupė kurorto dar
buotojų, kurie man papa
sakojo daug įdomių dalykų 
apie atstatomuosius darbus 
Palangoje, ir aš daviau 
jiems žodį būtinai kokiai 
dienai tenai nuvažiuoti.
Kretingoj stotyje mes at- 
siskyrėme, ir jų mašina nu
švilpė jūros kryptimi.

Kretingoje ir apskrityje 
man prisiėjo prabūti apie 
savaitę, ir išvažiavau' aš iš

4

Vystosi apskrities žemės 
.ūkis. Kiekvienais metais di
dėja pasėlių plotas. 1947 
metais Kretingos apskrities 
pasėlių plotas padidėjo 2,- 

Į 000 hektarų, palyginus su 
’ 1946 metais, derlius gi vir- 1 
išijo prieškarinį. Šiemet pa- 
i sėlių plotas padidės dar į 
daugiau kaip praeitais- me^; 
tais, daugiausia padidės va-: 
sariniu kviečiu ir miežiu 
pasėlių plotai; 26% padidė- 

į ja linų pasėliai, 60 nuoš. —; 
cukrinių runkelių, 81 nuoš.! 
— kanapių, tabako. Dan

tenai su lengva širdimi, ne- giau kaip 18,000 hektarų 
žiūrint to, kad apskritis bus apsėta pašarinėmis žo-J 
dar nevisai užgydė savo į 
žaizdas, padarytas vokiečių 
ir karo. Bet argi galima to
kiu, palyginamai trumpu 
laiku, atkurti nušluotus nuo 
žemės paviršiaus mieste
lius t— Skuodą, Gargždus, 
Darbėnus, dešimtis kaimų, I 
ir pačią Kretingą, kurios 
yj??.s cen^ras’_ P°e v°kiečių fų, įvairių dirbtuvių ir dix 
išėjimo, atrodo kaip griuvę- je]jus plotus bendrai dirba- 
sių krūva? Bet kada matai 
prieš save šimtus naujutė
lių, baltų namelių, dešimtis 
atstatytų miesto pastatų, j 
naujas krautuves, mokyk
las, elektros stotis, kada 
matai, kaip gyvai pradeda i 
pavasario sėją apskrities 
valstiečiai — tampa aišku, ^ar^us daugiau valstie- 
kad praeis kiek laiko— ir v. 
buvusio karo padarinių nė 
pėdsakų neliks.

Per visus tris metus ap- valstiečiai noriai sudaro su 
skrityje vyksta nenutrūks- tartis visiems laukų dar 
tama statyba ir atstatymas 
visų liaudies ūkio sričių. 
Daug kur nestik pasiektas 
bet ir pralenktas prieškari
nis lygis.

Kaip ir visur, Tarybų 
valdžia aprūpino darbo val
stiečius žeme. Dešimtys 
tūkstančių Kretingos ap-

' '

Mano Žodis Tautiečiams
Lietuviams

$ 
W:

-

c A

a

lėmis. Tarybinių ūkių pašė- ! 
lių plotai padidėja dvigu- i 
bai.

Neseniai susiorganizavo- ; 
si apskrityje žemės ūkio į 
kooperacija jungia apie 2,- į 
000 valstiečių ųkių, turi sa- ! 
vo žinioje dešimtis kalvių, 
malūnų, javų valymo punk-'

mos žemės.
Trys tarybiniai ūkiai 

sėkmingai augina veislinius 
gyvulius. Valstiečiai noriai 
perka tarybiniuose ūkiuose 
veislines sėklas.

j Dvi apskrities MTS ir 12 
MANP šiais metais suars

čių žemės, kaip praeitais, 
metais. MiTS įgijo apskrity
je didelį populiarumą, ir

bams atlikti.
Ąpskrityje jau prasidėjo 

pavasario sėja. Valstiečiai 
pavasario sėjai gerai pasi
ruošė. 72 kooperatinės kal
vės atremontavo apie 15,- 
000 žemės ūkio mašinų, 38 
javų valymo punktuose val
stiečiai išvalė sėklas, sėklų

BOSTON, MASS

Gegužės

Ramoškaitė

M A Y
Pradžia 3 vai. dieną

New England Mutual Hali 
225 CLAREDON ST., ■ 

kamp. Boylsįon.St.
Įžanga $1.20 (su taksais)

KONCERTAS
— RENGIA —

CAMBRIDGE AMERIKOS LIETUVIŲ 
PILIEČIŲ KLUBO CHORAS

SEKMADIENĮ

Koncerto programą pildys: BIRŪ.TA RAMOŠKAITE, pa
sižymėjusi dainininkė iš New Yorko; ALBERTAS VASI
LIAUSKAS, tenoras iš. New Yorko;. VALDEKO KAN- 
GRO, smuikininkas, ir KALJO RAID, čelistas—solistai ir 
duetistai ; • CAMBRIDGE AMER. LIET. . PIL. KLIUBO 
CHORAS, vadovybėje' AMELIJOS TATARONAITĖS.

Svetainė randasi du blokai nuo Bostono sodo./
Kviečia Rengimo Komitetas.

JIA 
i®

Tūkstančiai lokomotyvu ir gal milionai vagonu prez. Trumano įsakymu perimti ne
va valdžios globon tikslu sulaikyti darbininkus nuo streiko. Darbininkai buvo pą- 
skelbę pradėsią streiką gegužės 11-tą. Nors prie streiko jy neprileido, tačiau darbi
ninkai parodė, kad su organizuota ir vieninga darbininku pajėga turi skaitytis 
samdytojai ir valdžia. Gi valdžia paėmimu i savo rankas gelžkeliy pripažista orga

nizuotu darbininku galią. i

kontrolės laboratorijos pa-1 pjesėse, mokosi dainų, šo- gon, kur man pažįstamas 
tikrino grūdų daigumą. Į kių, ruošiasi pasirodymams, kiekveinas namas, kiekvie- 
pagalbą valstiečiams pava
sario sėjos darbuose išėjo 
pirmieji traktoriai.

Padidėjo valstiečių do
mėjimasis pirmaujančios a-

su pagaunančiu susidomėji
mu klausėsi dėstytojo že

idžiu.
Pilnai atstatytos vokiš- 

i kūjų okupantų sugriautos

nas medis miške, kiekviena 
kopa,' kadangi prieš karą 
daug metų iš eilės aš pra
leisdavau vasarą Palangoje. 
Praeitais metais aš taip pat 

savo atosto-11 IV I JLlllCUJld MA1 JUCIU ICUIVIVU (V 1 , t — TA i 1 • 1

Agrotechnikos klausimais. Jie j elektrines Darbėnuose Pa-1 ten praleidau 
I nori -žinoti kain išauginti kmgoje, Gargžduose, Plate- gas ir is visos Širdies dziau- 
! aukšta derliu, susipažinti iliuose ir kituose ™esteliuo- giausi, kad vokiečiai nespė- 
su aukšto derliaus meiste- j - '

iriu darbo metodais. 1 . ... -i mą,
Apskrities kultūros švie-1 daug naujų krautuvių, net 

timo įstaigų vedėjas manjr valsčių centruose, dabar 
pąpasakojo, kad jisai gauna valstiečiams 
iš valstiečių daug-pareiški- važiuoti pirktis prekių ap- 
mų, kuriuose jie prašo at- skrities miestan. 8 duonos 
siųsti į apylinkes ir vals- kepyklos gerai aprūpina ap- 
čius lektorius .- agronomus, | skrities gyventojus duonos 
zootechnikus. Apskrityje i ir pyragų gaminiais. Daug 
šiais metais suorganizuota i namų pastatyta ir atstatyta 

| daug agrotechninių ratelių, (Kretingoj e, kurios 
centras buvo visiškai 
sunaikintas vokiečių. Kiek
viename žingsnyj stovi nau
ji nameliai, gyvai Vyksta 
sugriautųjų namų remon
tas ir atstatymas.

Kretingoje prieš karą bu- 
vč geras kraštotyros muzie
jus. Jame buvo daug įdo
mių eksponatų — liaudies 
audiniai, seni apyvokos 
daiktąi ir 1.1. Išbėgu^’vokie
čiam, muziejaus liko tik siek
uos. Muziejui vadovauti bu
vo pavesta archeologui-in- 
žiriieriui J. Jablonskiui, ku
riam pavyko muziejų at
gaivinti. Jisai renka naujus

kuriems vadovauja ’klubų - 
skaityklų vedėjai. Daugiau 
kaip 60 klubų - skaityklų 
dalyvauja agropropagando- 
je. Salantų valsčiaus Juodu
pės apylinkės klubo - skai
tyklos vedėja Apuoderytė 
organizavo agrotechninį ra
telį, kuriame perskaityta 10 
paskaitų, Garždelių apylin
kės skaitykloj vedėja Rom- 
kutė paskaitė valstiečiams 
apie 10»paskaitų. Daugiau 
kaip 50 kilnojamų bibliote
kėlių su agrotechnine lite
ratūra pasiųsta į visus Kre
tingos apskrities kampelius.'

Kretingoje veikia sodinin
kystės mokykla, kuri šią 
vasarą duos jau trečią so
dininkystės ir bitininkystės 
specialistų laidą.

Niekad apskrityje nesi- ■ 
mokė tiek vaikų, įiek da
bar, prie Tarybų valdžios. 
Pradžios ir vidurinėse. moL ft
kyklcįse- mokosi vaikų tris 
kartus daugiau, kaip Sme
tonos laikais^ o vietoje atri
ju mokslo įstaigų, dabar 
dirba 4 gimnazijos ir 8 pro
gimnazijos.

Apskrityje sudarytas pla
tus tinklas klubų - skaityk
lų ir bibliotekų, kurių bur
žuaziniais laikais, v i s a-j 
nebuvo. Viename 'tiktai 
Kretingos valsčiuje yra 8 
bibliotekos, kurių knygų 
fondas siekia 25,000 knygų. 
Palangoje " ir Kretingoj? 
veikia Kultūros Namai su 
dešimtimis saviveiklos ra
telių. Įdomų ir malonu ste
bėti naują tarybinį Lietu
vos jaunimą, apimtą verži
musi į mokslą, į> šviesą. Jie 
stropiai mokosi savo1 roles

•

se. jo sunaikinti šį žavingą ku- 
Įvykdžlus piniginę refor- rortą. Sugriauta ir sude- 

’ apskrityje attidaryta ginta keliolika vilų, jų tar-

nėra reikalo

eksponatus, tvarko senuo
sius, jis 
naują

įsteigė visiškai 
muziejaus skyrių, 

vaizduojantį, vokiškosios o- 
kupacijos padarinius. v Šis 
skyrius pritraukia , daug 
lankytojų.

Didelį dėmesį Tarybų val
džia teikia •; apskrities svei
katos apsaugos ir socialinio 
aprūpinimo • reikalams. At
statyta Kretingos apskri
ties ligoninė, Palangoje į- 
rengiama nauja ligoninė, 
veikia naujos ambulatori
jos, sanitarinės-epideminės 
stotys.

Daugiavaikėms ir vieni
šoms motinoms valstybė 
teikia didelę pagalbą. Nuo 
1944 m. rudens iki šfy laiko 
joms buvo išmokėta apie 7 
milijonai rubify pašalpų. 
Apie 200 motinų, gyvenan
čių apskrityje, apdovanotos 
ordinais ir medaliais.’

Keletas žodžių apie Bal
tijos jūros pažibą — Palan
gą. Aš išlaikiau savo žodį ir 
išvažiavau dienai Palan-

/

pe viešbutis “Jūratė”, ir 
dar keletas vilų, visgi at
statyti kurortą buvo labai 
sunku, nes buvo išgrobtas 
visas vilų įrengimas ir ap
statymas. Iš stovėjusio jū
roje ant polių “Pajūrio” re
storano liko tik poliai, o iš 
maudymosi kabinų pasiliko 
tik prisiminimas. Bet visa 
tai yra tik laikina, viskas 
greit atstatoma, viskas ruo
šiama svečių atvykimui. O 
amžinai ošianti Baltijos jū
ra, auksinės kopos, pliažas, 
pušys — pritrauks tūks
tančių poilsiautojų ne tiktai 
iš Lietuvos, bet taip pat ir 
iš kitų broliškųjų respubli- 
kų.

Aš klaidžiojau po tiesias 
kurorto gatves, žvalgiausi 
į vilas, ’iš kur girdėjosi 
pinklų dūzgimas, plaktukų 
taukšėjimas. Įstatomi rė
mai, durys, dažomi butai. 
Atstatoma vandens gydyk
la, atremontuota kurhauzo 
žiūrovų salė 450 žmonių. Se
zono pradžiai bus atidaryta 
eilė naujų krautuvių. Jeigu 
praeitais metais Palangoje 
ilsėjosi daugiau kaip 4,000 
žmonių, tai.šiais metais lau
kiama svečių du kartu dau
giau. Praeis dar keletą sa
vaičių, ir autobusaįjcasdien 
iš Kretingos atveš šimtus 
poilsiautojų.

Šiemet Palangos kurortas 
pirrha kartą veikė visą žie-, 
mą. Sanatorijoje Nr. 1 per 
žiemą pailsėjo šimtai darbo 
žmonių. Ir žiemą Palanga 
ne mažiau graži, kaip vasa
rą. Pikta audringa jūra, 
padengtos sniegu kopos, 
amžinai žalios pušys;

Kretingos apskritis sėk
mingai atsistato, greitai už-j 
gydo karo padarytąsias žai
zdas.

Frankfurt, Vokietija. — 
Karinė amerikonų . vyriau
sybė uždraudė savo srityje 
s6vietinius laikraščius ir 
žurnalus.

e >• » l

' 1939 metais hitlerinė Vo
kietija atplėšė iš Lietuvos 
Klaipėdos kraštą. Daug lie
tuvių buvę ištremta iš savo 
gimtojo krašto, daug jų pa
liko savo gyvybes vokiečių 
fašistų “koncentracijos sto
vyklose, buvo sudeginti jų 
krematoriumuose.

Teko ir man palikti gim
tąjį kraštą, kur nebeturė
jau teisės gyventi ir dirbti, 
o turėjau kaip svetimšalis 
apsigyventi Vokietijos gi
lumoje, Berlyno krašte. 
Ten, nuo pat li941 metų, te
ko sunkiomis sąlygomis gy
venti ir dirbti, kartu su dau
gybe kitų, iš jų gimtųjų 
kraštų išplėštų ir atgaben- 

itų svetimšalių. Vokiečių iš- 
| didumas, panieka jų sun- 
į kiai išnaudojamiems sve
timšaliams sunkiai slėgė 
širdį.

Artėjant frontui prie 
Berlyno, patekau į Saksoni
ją pas savo šeimą, kuri vo- 
i kiečių buvo čia atvaryta. 
Čia ir sulaukėme Tarybinės 
Armijos.- Karo veiksmams 

I sustojus, tuojau, nieko ne- 
I laukdami, grįžome į savo 
. gimtąjį kraštą. Jau 1945 
j metais, liepos mėnesį pasie- 
ikiau savo tėvynę Lietuvą. 
Atvykęs, Vilniuje apsilan
kiau pas dabar jau mirusį 

' mūsų rašytoją — poetą Liu
da Gira, kursai, nors sun- 

C Z z

: kiai sirgdamas, mane malo
niai, lietuvišku būdu pri

rėmė ir suteikė man para- 
,mos. Maloniai buvau priim
tas ir LTSR Aukščiausio- 
[sios Tarybos Prezidiumo 
Pirmininko, Justo Paleckio, 

j kuris taip pat ypatingai do- 
Įmėjosi visų iš tėvynės iš
liežtų ir pasaulyje išblašky
tų lietuvių likimu. Šis pasi
matymas su taip garbin
gais savo Tėvynės lietuviais 
padarė man giliausi įspūdį 
ir visuomet liks dėkingoje 
mano atmintyje.

Tarybinės Vyriausybės 
rūpesčiu aš atvykau laimin
gai į savo gimtąjį kraštą ir 
kartu su visa savo šeima 
sustojau Šilutėje. Tuojau 
man pavedė suorganizuoti 
čia pat steigiamą Žemės 
Ūkio Banko skyrių ir at
skiras i kredito draugijas 
apskrityje'. Visur vyko at-

M 

statymo \ darbai. Nebuvo 
lengva. Vokiečių fašistų ks?) 
ro siaubas buvo nemažaLvū 
są gyvenimą suardęš— 
Mažojoje Lietuvoje. Krašto 
žmonės, vokiečių prievarta 
išvaryti, didžia dalimi buvo 
palikę kraštą. Bet pas mus 
plačiu frontu išsivystė at: 
statymo ir kūrybos darbai. 
Nemažas skaičius klaipė
diečių vėl yra grįžę į savo 
kraštą ir čia susikūrė nau
ją gyvenimą. Visiems geros 
valios ir sąžiningai į Tary
bų Lietuvos kūrybos darbą 
įsijungti norintiems gyven
tojams yra tėvynėje ir nau
jai iš. vokiečių pančių išlais
vintame Klaipėdos krašte, 
darbo ir duonos. Lietuvį 
džiugina ir tas faktas, kad 
Mažoji Lietuva šiandien ta- 

!po tikrai lietuviška. Nebėra 
Dreslerių, Krausų, Gubbų, 
Konradų, Bingaunų ir kitų 
germanizatorių, tiek pra- 

| gaištingai anuomet veiku
sių. Daug tautiečių nuolat 
grįžta iš svetimų kraštų į 

(savo gimtąjį kraštą ir vis 
plačiau įsijungia į didžiuo-. 
sius tarybinės Lietuvos kū
rybos darbus. Kviečių visus 

l svetimuose kraštuose tebe- 
vargstančius tautiečius su
grįžti į savo gimtąjį kraštą. 
Lietuvis — Lietuvon!

Jonas Kybrancas, 
Buv. Klaipėdos Krašto Sei
melio narys, Lietuviškųjų 

! Organizacijų Komiteto Pir
mininkas Klaipėdoje, dabar 
— Šilutės Žemės Ūkio Ban
ko Skyriaus Direktorius. 
1948 m. balandžio m.

Karolio Požėlos Muziejus

JONIŠKIS. — Partijos Jo- 
Iniškio apskrities komitetas sa- 
Vo biuro posėdyje priėmė nu- 

I 1tarimą įsteigti Žeimelio vals- 
’ čiaus. Bardiškių kaime — K.
Požėlos gimtinėje — Karolio 
Požėlos muziejų. Pagrindinius 
eksponatus sudarys K. Požė- 

į los išlikę asmeniniai baldai, 
daiktai, laiškai, įvairūs doku
mentai ir kt. Dalis ekspona
tų bus gauti iš Vilniaus Re
voliucijos muziejaus.

Be K. Požėlos, muziejuje 
manoma atvaizduoti taip pat 
Greifenbergerio, Giedrio ir 
čarno gyvenimą bei jų revo-

1 bucinę veiklą;
\ _____________________________ t

£.“NAUJAS’

SALOTU GARDĖSIS
-GATAVAS VALGYTI1'

sako Elsie, 
Borden Karvė

sėlerių, 
cibulių, 
morkų

petrufc- 
laliųjų 

ir gar-

f A

JEI BORDEN’S)
TAI TURI BŪTI

šis naujas salotų gardėsis^yra 
gatavas valgymui!

Kiekviename smetoningame 
SaukSte yra kaip tik tinkamas 
kiekis traSkių 
kų, raudonųjų 
pipirų, švelnių 
dilų pimientų!

Be t dikčiai 
grynos, šviežios Smetonos.

Žiūrėkite, kad užtektų. Už
sisakykite b«nt 2 dėžes nuo 
savo Borden pieniaus arba 
maisto krautuvėje.

vegetable 
SALAD

. CREAMED 
COTTAGE CHEES!

pridėtadar

GERAS!”

U2SISTATYKITE Joe King, Borden žinių refcorterj, WCBS, 9 :00 A. M., Kiekvieną Jokią dieną

TŠordens Naujas DARŽOVIŲ SALOTU 
SMETONUOTAS COTTAGE SŪRIS

3 pusi.—Laisvę (Liberty, Lith. Daily)— Penkt., Geg. 21, 1948
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(Tąsa)
— Grine aš nepažinojau. Supranti? ' 
Žmona nusišluostė rankas į priejuos

tę (ji ruošė mėgstamąjį Breteilio ska
nėstą — bezę), šnairomis pažiūrėjo į 
vyrą ir suspiegė:

—r Išgama!
Jis nieko neatsakė.

Klampiu taku Grine sėlino iš Vernėjo 
stoties į buvusį medžiotojų paviljoną. Po 
ilgos darganos atėjo pirmoji šilta diena, 
ir Grine pagalvojo: “Greitai velykės ...” 
Išėjęs į pievelę,, jis atsisegė paltą: kaiti- ‘ 
na. Po medžiais žaliavo smailūs gludu- 
čių lapai; po mėnesio čia privažiuos pa
ryžiečių ... Ramaus gyvenimo vaizdai 
dažniausiai sukeldavo Grine apmaudą: 
pats to nesuvokdamas, jis pavydėdavo 
kitiems nerūpestingumo. Tačiau dabar, 
saulės ir pavasariško miško sambrūzdžio 
meiliai nuteiktas, jis švelniai pagalvojo 
apie poreles, kurios ateis į šią tarpumiš
kę skinti gludučių.

Kur dabar siųs jį Breteilis? Prie Is
panijos sienos? Į. Bretaniją?. Iš anksty
bos jaunystės Grine buvo įpratęs keliau
ti, pažino prirūkušių vagonų tvankumą, 
šaltį ir didžiųjų stočių žiovulį, valgymą 
prie bendro stalo trečios rūšies viešbu
čiuose, kur komivojažeriai kits kitam 
pasakojo visiems įkyrėjusius anekdotus, 
naktis nekūrentame kambaryje, ‘taukuo
tu? patalus ir oleografijas ant dėmėtų 
sienų. Jis nemėgo kraustytis, bet slin
kiai įsivaizdavo ir sėslų gyvenimą. Ank
styvesnieji profesija padėjo jam vykdyti 
rizikingus Breteilio uždavinius: kai jis 
išnykdavo savaitei, viešbučio šeimininkė 
nesistebėdavoPrancūziją jis žinojo, 
kaip savo kvartalą; jis visur turėjo 
mėgstamas rezidencijas, bičiulius — 
smuklininkus ir ryšius su policija. Pas-’ 
taruosius keturis mėnesius jis išbuvo be 
darbo. Obri laiškas nedžiugino ir nenu
liūdino jo. Abejingai įsikišo jis į portfelį 
rieseserį ir konjako bonką, o į kelnių ki
šenę — revolverį. Šeimininkei jis pasa
kė: “Važiuoju į Anesį su aparatais”; pa
sakė ir pagalvojo: “Protezai arba bom
bos — argi ne vistiek? ..” Tai, kas 
prieš dvejus metus jam atrodė rūstybės 
išsiveržimu, azartišku lošimu, romanti
ka, dabar virto darbu; vykdė jį stropiai, 
tačiau be aistros.

Balandžio vidudienis, saulės riboji
mas, paukščių klegėjimas įjautrino 
Grine. Jis galvojo ne apie “ištikimuo
sius,” bet apie viešbučio laikytojo Ane- 
syje dukterį, garbanotąją Liuliu. Neatsi
tiktinai jis pasakė šeimininkei: “Einu į, 
Anesį,” svajojo ir prasitarė .. . Gera 
būtų visko atsisakyti, vesti Liuliu ir ati
daryti kavinę arba viešbutį. Svajonės! 
Grine nebuvo taupus: atlyginijną, gau
namą iš Breteilio, išleido kostiumartis ir 
dovanoms tai pačiai Liuliu.

Obri jau laukė jo. Medžiotojų pavil
jonu buvo vadinama apgriauta palapinė 
alksnyne, išbaltintomis sienomis, subrai
žytomis įsimylėjusių, kurie įrašydavo 
jose vardus ir datas. Obri sėdėjo ant ak
meninio suolo, atsukdamas saulei čia 

<vieną, čia kitą šoną. Jis taip pat buvo 
,pasidavęs pavasario lepnumui. Argi juo
kai po ilgų mėnesių, pralėistų triukš
mingame metro, dvokiančiame muilu ir 
rūgštimi, atsidurti rojuje, šalia mažo 
upeliuko; po *medziais, apsidengusiais 
blyškiai žabu pūku. Otri pamiršo, ko jis 
čia, ir pamatęs tvarkingą, švariai riūsi- 
.skutusį Grine, atsidtfsO’; štai ir pasibai
gė pasaka 1... Pasisveikino; paskui Ob- 

Sv ri tarė: . .,
— Sėski?! Ateis latfiikas Delmas. Jis 

turi visas instrukcijas.
Grine pasitiesė“ laikraštį: iiofierėjo su- * 

tepti naujų kelnių.
— Čia 'nedrėgna, saulė ... Aš jūi taip 

pat bijau, nes labai lengva persišaldyti1. 
. Jie tylėdami žiūrėjo į sidabrinį upe
liūkščio raibuliavimą, ir pamažu juos 
vėl užvaldė malonus nuovargis.

•*— Ar viršininkas' neateis?
— Ne. Jis Mirguliuoją. Ne tas amžius.
— Kiek jis, tavo nuomone?
— Per šešiasdešimt.
— Pašerto jisai. Tai po sūnaus mir

ties. Dveji metai, kai mirė sūnus. Aš 
gerai mėnu — tuomet buvo streikas... 
Jo žmona verkė. G aš atėjau, jis mel-. 
džinsų.. x

— Taip, tai prastas dalykas... Ar tu 
vedes ?

— Ne, o tu?
Biaurus Obri veidas valandėlę nušvito 

drovia šypsena:
— Dar ne,
— Vadinasi, galvoji? .. . Taip beveik 

geriau. Aš štai greitai vesiu. Anesyje 
. radau ... Gražuolė. Tėvas — advokatas. 
Jie ten dvarelį turi. Aš ir "pats manau 
ten persikelti. Nusipirksiu viešbutį. An
glai atvažiuoja, anglai turi valiutos. »Aš 
ir pinigus atidėjau. O mergaitė nuosta
bi. Kaip ji dainuoja! Koloratūra .

Liuliu niekuomet nedainuodavo, bet, 
pradėjęs meluoti, Grine negalėjo susilai
kyti; teisingiau, jis nemelavo, jis užsi
svajojo;, o aplinkui įstabiai čireno miško 
pa’ūkšteliai.

Obri pažiūrėjo į madingus oranžinės 
spalvos Grine batelius ir liūdnai pagal
vojo: “Tokiam lengva vesti. O kas už 
manęs eis? Nebent sena valkata . ..”

— Tas ... Kaip jis? ... Delmas? Jis, 
tur būt, paklydo.

— Ateis.
Obri nieko nelaukė; jis iš anksto buvo 

viską apgalvojęs; bet dabar kažko delsė. 
Grine ištraukė butelį. Tuomet Obri išsi
ėmė duonos ir dešros: buvo apsirūpinęs, 
numatydamas sunkią dieną. Nutarė už
kąsti. Dešra buvo stangri, kaip guma. 
Grine kramtė gardžiuodamasis: bevaikš
čiojant atsirado apetitas. Gurkštelėjęs iš 
butelio, Obri tarė:

— Į tavo sveikatą.
Nuo konjako Grine dar labiau, ištižo. 

vĖmė miegas; jis žiovavo ir, žiūrėdamas 
į vandenį, svajingai kalbėjo:

— Mėgstu žvejoti. Anesyje štai tokios 
forelės — žiūrėk . ..

Paskui jis užmigo; skrybėlė nuslinko 
ant šono; burna buvo praverta. O išblyš
kęs veidas, beveik visuomet perkreiptas 
mėšlungio, pasidarė ramus, net įraudo 
saulėje. Tame miegančiame žmoguje buvo 
kažkas vaikiška. Obri vis dar delsė. Jis 
daugiau nebegalvojo apie savo vienatvę, 
nesvajojo; jis grubiai kartojo pats sau: 
na! Ėmė pykti širdis: pirmykštį ištižimą 
pakeitė pusiau apalpimas. Jis susiraukė, 
biaurus kėnjakas! Štai, niekšas, miega! 
Viešbutį nori atidaryti — “Viktoriją” 
arba “Monrepo” ... Nepavyks! O gal jis 
ir ne išdavikas? Taip sau, žmogus įsigei
dė ramybės. Aišku, žvejoti maloniau, tą 
kiekvienas supranta. Tačiau kuo jis, 
Obri, blogesnis? Kodėl jis neturi, jokios 
ramybės? Mušti, piauti... Niekšai! Ne
žinia, kam buvo taikomas tas keiksmas, 
tačiau jis išjudino Obri. Jam pasidarė 
koktu, lyg būtų gerklėje pajutęs rūgštį. 
Ir tuomet jis išsitraukė stiletą.

Po dviejų minučių, įsitikinęs, kad lat- 
hikas GHrie negyvas, Obri padėjo po suo
lu bilietą, kurį jam davė Breteilis. Bilie
tas buvo Žako Dėlmaso vardu. Rūpestin
gai apžiūrėjęs savo rankas, paltą, kiše
nes, Obri greitai ėmė žingsniuoti į plentą. 
Dabar jfs nesidžiaugė pavasariška die-' 
na. Koktumas nesūmažėjo. Jis su pasi
šlykštėjimu prisiminė dešrą: kaip guma! 
Norėjo nusispiauti, bet nebuvo seilių.

Sutemo., Plente, prie autobuso sustoji
mo vietos, lūkuriavo dvi mergaitės. Pa- 
mačiūši’os Obri, Jos suprunkštė, ir viena 
tarė:

—■ Malonaus pasivaikščiojimo!
Obt-i perpykęs atsakė:
— Valkatos! .

1 i. ' f i '

Vėlai vakare “Invalidų Sąjungoje” jis 
prariėšė Breteiliui :

— .Įvykdyta. ’'
Brėteilis jam padėkojo, pasisodino ša

liai savęs į sofą.
—. Tai tavo kovos krikštas.
'tuomet Obri paklausė:
— Ar jis tikrai buvo išdavikas?
Ėre'tėilis atsistojo:
— Taip. Gali eiti.
Žiūrėdamas iš paskos į Obrį, jis He- A 

rafpiai pagalvojo: teks pašalinti ir šitą.
Kitą dieną visuose laikraščiuose mir

gėjo Grine portretai. Reporteriai prane
šinėjo; kad\ žmogus, žuvęs nuo paslaptin
gos rankos, buvęs gnomas savo dešiųio- 
mis pažiūromis — dalyvavęs vasario šeš
tosios dėmonsįracijose. Nepalikęs nė vie
nos kapeikos. Buvęs neturtingas; gobšiš- 
ki nusikaltimo motyvai esą nepagrįsti. 
Suprantama, komunistai tvirtiną, kad 
jokio Žako Delmaso jie nežino, bet yis 
dėlto esą aišku, kad Grine nužudę jie; 

'nogėdami nusikratyti' pęlitinio priešo, 
turėjusio įtakos “Katalikų komivojat 
žėriu sindikate.”

(Bus daugiau)

Žinios iš LietttVds
: vietines pramonės 

GAMINIŲ PARODA
: VILNIUS. — Stenduose

įrašytais viršuje įmonių var
dais išdėstyta daugybė ekspo
natų. Štai—naujutėlės gręži
mo staklės. Jų priešakyje— 
metalinės raidės “Žalgiris.’’ 
Staklės padarytos “Žalgirio” 
gamykloje. Naujojoje Vilnioje. 
Lankytojai atidžiai įsižiūri į 
“Elfos” pagamintų motorų. Ir 
taip nuo stendo prie stendo— 
ir parpatai, kaip palaipsniui 
atkuriama ir plečiama vietinė 
pramonė. Motorų ir staklių 
respublikoje anksčiau niekuo
met nebuvo gaminama, tad 
jos — visų lankytojų dėmesio 
centre.
\ “Artojo 

’ dėstyti 
nėmiš 
metalo

i grama 
. įmonės 
, dalinai jau įvykdyta, čia pat 
.— pirmoji jos produkcija — 
metaliniai ir emaliuoti indai, 
įvairios detalės ir tt.

1946 metų gegužės' mėnesj 
pradėta “Technodegos” staty
ba. Ligi šiol tam tikslui su
naudota 1,9 milijono rublių. 
Toliau diagramos atskleidžia, 
kaip sparčiai auga statybai 
ir ’pramonei skirto deguonies 
gamyba, kad nežiūrint vis" au
gančio plano, “Technodega” 
jį įvykdė sausio mėnesį, o va
sario mėnesį viršijo 15 nuoš.

šeši LKP (b) Kauno miesto 
komiteto) vykdomojo komiteto 
garbės raštai puošia “Sagos” 
vitriną. Joje išdėstytos aukš
tos kokybės šukos ir kiti šios 
įmonės gaminiai. v Skaičiai 
kalba.-, per 1947 metus šukų 
gamyba čia padidėjo 4 kartus, 
sagų—3 kartus. Vien šukų 
įmonė šiais metais pagamins 
1 milijoną.

Platij gaminių asortimentą 
demonstruoja Kauno “Lau
mės” įmonės—šeši jos cechai 
gamina parfumerijos reikme
nis, citrinos rūkštį, sacharinų, 
rašalų, ratams tepalą, grin
dims vašką ir tt.

Parodoje plačiai parodyta 
periferijos pramkombinatų —■ 
Šiaulių, Zarasų, Marijampo
lės ir kitų gamyba—vinys, rū
bai, apavas, ratai, įvairūs in
dai ir tt.

' Reikia tačiau pažymėti, kad 
dalis eksponatų turi dekoraty- 
vio pobūdžio: “žagrės” žemės 
ūkio mašinos, pavyzdžiui, 
dažnai žymiai blogesnės ko
kybės, negu atvežtosios į pa
rodą.

su

nuolatge yra didelis. Joje 
vyksta gyvas judėjimas.

> ★ ★ ★
Žuvininkystes Bazė Vištytyje

VILKAVIŠKIS. — Nauja 
žuvininkystės bazė steigiama 
Vištytyje. Vyksta pasirengi
mas žvejybos sezonui: žvejai 
gavo reikiamo inventoriaus, 
remontuojamos gamybinės pa
talpos, įrengiamos z ledainės, 
šaldytuvai.

išėjo j jtirą 20 valandų anks
čiau negu buvo numatyta. Su
trumpintas buvo ir “Chasano” 
laivo iškrovimo laikas.

išklaufsė paskaitas 
mašinas ir durpių 
apie vidaus degimo 

elektro-techniką,

fabriko stende iš- 
maišeliai su minerali- 
trųšomis. “Pergalės” 
gaminiu fabriko dia- 
rodo, kokia plati šios 
statybos programa, į

200 Naujų Staklių
KLAIPĖDA. — Vis daugiau 

vaterių su Taškento mašinų 
gamybos ženklu išrikiuojama 
“Trinyčių” tekstilės fabrike. 
Čia rengiamasi paleisti į dar- 
20 naujų verpimo mašinų su 
8,000 verpsčių. Tai padidins 
įmones pajėgumų pusantro 
karto.

Kurį laikų nenutrūkstama 
srove buvo prisiunčiamos au
dimo staklės “Gulbės” fabri
kui. ši įmonė žymiai pratur
tinta — ji gavo 200 naujų 
Klimo mašinų gamyklose pa
darytų staklių. Dalis jų veiks 
atstatytame korpe, kitos gi 
bus pastatytos dabar atstato
mose patalpose.

Laivai Iškraunami Pirm Laiko
KLAIPĖDA. — Pirm laiko 

įvykdę vasario mėnesio planų, 
jūros prekybos uosto antrojo 
rajono mechanizatoriai, kro
vėjai ir tarnautojai ir. toliau 
sėkmingai iškrauna atvykstan
čius laivus.

Šiomis dienomis į uostą 
įplaukė “Tosnos” laivas. An
trojo rajono kolektyvas iškro
vė jį skubos metodu. Laivas

DEL LEIDŽIAMO 
, ŽODYNO ■ I
Į Dienraštis Laisvė išleis 
| bai reikalingą žodyną,
į ris turės virš 25,000 žodžių
1
8
fi
!

fl
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Pavasario Muge Kaune
'Kaunas. — Čia surengta pir

moji po karo pavasario mugė. 
29 miesto prekybos ir pramo
nės org'anizacijii įsteigė čia 
daugiau kaip 130 kioskų ir pa
viljonų, 100 staliukų. Mugė
je gausus pramoninių prekių 
ir maisto produktų asorti
mentas. Kauno' ir apylinkių 
gyventojų susidorpėjimas smu-

Vadinsis: Į
Angliškai - Lietuviškas ! 

ŽODYNAS 1
English-Lithuanian 1 

DICTIONARY ;
į Šis žodynas greit bus pra-Į 
j dėtas spausdinti ir jis bus Į 
į gatavas į pabaiga šių metų. Į 
Į žodyno Kaina $4.00 •
f Iš ankšto ūžsišakUritieiiis1 
J ' > $3.00 ' i
j Kurie esate užsisakę šį žo- 
I dyną ir užsimokėję po $3. ' 
I būkite kantrūs, palaukite ' 
j dar keletą mėnesių ir gau-[ 
j site žodyną. • »
Į' 1 , I
j Kurie -dar nesate užsisakę, [ 
į ūzsisakykitė tuojau. Pasi-f 
jnaudokitė nuolaida kainoje. Į 
I Siųsdami užsakynius ir į 
j pinigus už žodyną, į 
i adresuokite: Į
s b 1 0 v

427 Lorimer Street 
Brooklyn, N. Y.

Kinp Lektorijus Jaunimui
KLAIPĖDA.—Įdėmiai- klau

sėsi 150 jaunuolių paskaitos 
“Tarybinio žmogaus bruožai.” 
Pranešimui pasibaigus buvo 
demonstruojamas filmas “Pa
vasaris.”

Po dviejų savaičių partinio 
švietimo namuose vėl susirin
ko jaunuoliai. Jie .išklausė 
pranešimą “Apie tarybinį pa
triotizmų,” o po to žiūrėjo 
filmo.

Dabar, per trečia vųkarų, 
numatytas pranešimas ‘‘Leni
no komjaunimo kovos kelias’ 
ir filmas “Kaip grūdinosi plie
nas.”

Du kartus per mėnesį ren
gia tokius vakarus neseniai 
LLKJS miesto komiteto įsteig
tasis jaunimo kino lektorijus.

Pasitobulinimo Kursai 
Durpininkams

EŽERĖLIS. — Šiojnis dieno
mis ĮSžerėlio miestelyje pasi
baigė Vyriausios Kuro valdy
bos suruošti durpynų mašinis
tų ir dešimtininkų dviejų mė
nesių pasitobulinimb kursai.

Mašinistai 
apie garo 
agregatus, 
variklius,
priešgaisrines priemones ir kt. 
Durpynų dšimtininkams pa
skaitytos paskaitos apie dur
pių gamybą, durpynų paruo
šiamuosius darbus ir sąskaity
bą. Greta teoretinių paskaitų 
vyko praktikos darbai.

Kursus 'baigė 51 durpyno 
mųšinistas ir 18 dešimtininkų.

★ ★ ★ 
Plečiama Prekyba

Kauno apskrities ir Kauno 
miesto Stalino rajono pramo
nės kombinatai šiomis dieno
mis atidarė savo krautuves, 
kuriose prekiaujama plataus 
vartojimo prekėmis. /

Be to, Kauno miesto rajono 
pramkombinatas sustiprino 
esamojo prekybos tinklo dar
bą ir suorganizavo plataus 
vartojimo prekių išvežiojimų 
į vaisčius bei apylinkes — ar
čiau prie gyventojų. Tai gra
žus pavyzdys, 'kuriuo turi pa
sekti ir kiti pramonės kombi
natai.

c

Indonezija. — Streikuoja 
1,283 mokytojai dėl daugiau 
algos.

oi

Dienraščio Laisvės

Įsitemykite datas ir-vietas kur įvyksta 
mūsų didžiosios vasarinės iškilmės.

BALTIMORE, BIRŽELIO 13 JUNE.
Kardash’s Park, Evergreen

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- 
bės Paskelbimo Šventė. Proga būsais važiuoti 

v į piknikus iš toliau.

Ir

7

TELEPHONE 
STAGG 2-5043

RONKONKOMA
8684

k

MATTHEW P. BALLAS
i (BIELIAUSKAS) /

Laisniuotas Graborius
/ 1

Liūdesio valaiidoje kreipkitės pas mus
Patarnavimas bus užtikrintas ip už prieinamą kainą.

Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos
' i .Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.PHILADELPHIJOS APIELtNKEJ
> I

Paramai Liėt. iiieYatūros Draugijos 6-toš. Ajisfcritfes
Piknikas Įvyks SekmUdięnj

GEGUŽES 23 MAY 
crescent picnic grounds ' 

56 Cornell Avenue Gloucester Ilėiglits, N. J. 
, Tai pirmutinis piknikas šio, sezono. Dalyvaus svečių 

iš kitų miestų. Visi kviečiami dalyvauti ir.praleisti links
imai laiką, neš pilfhi'kaš bus puikus’, bus valgią ir gėritnų. 
Nieko nestok u oš. ‘ ’

i šokėjai gulės pasišokti prie geros mūzikos.
Vieta labai graži ir visiems žinoma. Čia įvyksta dien

raščio .Laisvės piknikai.
. Kelrodi#: Automobiliais važiuodami iš PhiladelphijOs 

laikykitės Crescent Blvd. (Route 130); lygiai 5 mylios 
ntio tilto, ~~ 
kkmpo yra Betty’s Musical Ėar, 
Stotis, čia pasukite, po dešinei __ v<
ta. kurie važiuosime . bitsais,1 tai nūo Markėt Fėrry pa
imkite dešhlėjė puš^jįe busą No. 2 Gloucester Tfeights, 
kūfiš’ davės iki dietos.

Ūžkviečia visus Risima K&Htoifa.

Važiuokite iki Nicholson Rd., kur artt vieno 
o ant kito Atlantic Gas

■ J ' *

-ir čia pat pikniko vie-

aišve(Liberty, Lith. Daily)-* PenkL, GČg. 21, 1948

i ;
■



Philadelphia, Pa
Visi Keliai Veda j LLD 
6-tos Apskrities Pikniką!

Piknikas įvyks sekmadienį, 
23 d. gegužės, visiems žino
mam Crescent Picnic Grounds, 
Gloucester, N. J., toj pačio-j 
vietoj, kur įvyksta ir “Lais
vės” piknikai. Viskas, kas tik 

• reikalaingą dėlei didelio pik
niko, yra prirengta. Tikimasi 
turėti, pagal komisijos ap-' 
skaitliavimą, tarp 600-700 pu
blikos. Bus svečių iš daugelio 
miestų, visi bus priimti kuo j 
geriausia. Bus valgių ir gėri- ! 
mų iki valiai. Pakviesta Phi- 
ladelphijos Lyros Choras, po i 
vadovyste Merkiūtės, kad pa
linksmint publiką savo malo
niomis ir linksmomis dainomis. į 
Taip pat gros drg. šeškaus or
kestrą.

Pikniką oficialiai atidarysi
me kaip 12 valandą. Progra
mą pradėsime ant 2 vai. po 
pietų.

Šie draugės’ ir draugai apsi
ėmė dirbti piknike: Lesins- 
kas, Meškauskas, Alena Kuš- 
leikienė, Ona Kušleikienė, J. 
Gružauskas, Tureikienė, Meš-

kauskienė, šimkuniene, E. Mib 
lokiūtė, Walantiene, Merkie
nė, Shapranąuskienė, M. Tra
kimas, Urbienė, Abraitienė, 
Pajuodienė,. Budžinskas, Vine- 
lis, Walant, Pilėnas, Patten, 
Bakšas, Lastauskas,'Galkus ir 
Merkis.

Bridgeport, Conn
Bus Suvaidintos 2 Komedijos

Seattle, Wash. PRANEŠIMAI

Merkis, % 
apsiėmė 
nuvežti 

j parką, 
darbiniu-

Draugai Šmitas, 
Butvilas ir Walant 
savo automobiliais 
pikniko darbininkus 
Visi darbininkai ir
kės būkite kaip 9 :45 iš ryto 
po Nr. 735 Fairmount Avė.

Atsiminkime tai, kad mes 
siepiet rengiame tik 2 pikni
kus, »vienas apskrities naudai, 
kitas Laisvės naudai. Pasta
rasis įvyks' 5 d. rugsėjo, ne- 
dėlioj prieš Labor Dayv Todėl 
padarykime tuodu piknikus 
labai pasekmingais. Todėl 
pasimatymo, visi jauni ir 
ni traukime į pikniką.

Varde rengėjų,
J. A. Bekampis.

prasidės 7 :30 
Įžanga 75 

(įskaitant ir
cen- 
tak-

vaidinimui bus

iki
se-

Cornell Daily Sun, 
versite to 
tis, rašo, 
liūs ardo 
matus.

uni- 
studentų laikraš- 
kad Mundto bi- 
demokratijos pa-

PHILADELPHIA, PA

ALDLD 10 kuopa organizuoja busų ekskursi
ją į Brooklyną ant Atidarymo Amerikos Lietu-, 
vių Kultūrinio Centro, kuris įvyks gegužės 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 buso bilietus.

Bus gražus apsivažinėjimas, 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.

F. W. Shalins■

(SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. »Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
TeL Virginia 7-4499

Matthew .
BUYAUSKAS

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą, atlyginimą.

Moderniškai {rengtos Koplyčios

426 LAFAYETTE ST.,
f X

Newark 5, N. J. -
®eL MArket 2-6172

j August Gustas
BELTAIRE FLORIST

Lietuvis Kvietkų Pardavėjas 
j 6762 FOURTH AVE., BROOKLYN 20, N. Y. 
j \ >(kamp. 68th St.)
' Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šerfrienų 

ir tt., telefonuokite / ’
SHoreroad 8-9330

O ' , • f

Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių 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. X* 
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 stovo mylimiesiems, 
prakilniuc/se namuose be ekstra išlaidų.

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

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

“Išsvajota Stenografė,’ vie
no veiksmo komedija irz“Kon- 
trolis,” taipgi vieno veiksmo 
komedija, bus suvaidintos šeš
tadienį, gegužės (May) 22 d., 
Lietuvių Jaunų-Vyrų Draugi
jos salėje, 407 Lafayette St., 
Bridgeporte. Ruošia LDS ir 
LLD vietinės kuopos.

Vaidiriimas 
vai. vakare, 
tai asmeniui 
sus).

Pasibaigus
šokiai prie geros orkestros.

Abi komedijos parašytos ga
bių Lietuvos rašytojų, abi ko
medijos kupinos juokų — per
statų prieškarinį Lietuvos po
nų gyvenipią: kaip jie įsimyli 
į jaunas paneles, kaip eikvoja 
valstybės pinigus, kaip meili
nasi prie svetimų pačių ir tt.

Atėję pamatyti '— nesigai
lėsite.

Ypatingai užkviečiame sve
čius ir iš kitų miestų.

Kviečia visus—
Rengimo Komisija.

WORCESTER, MASS.
Lietuvių Progresyvių Bal

suotojų Klubo susirinkimas 
. įvyks geg. 21 d., 7:30 v. v. 
Visi nariai malonėkite da

lyvauti. J. Kižys, rašt.
(119-120)

SANDĖLIS KNYGŲ 
IR ŽOLIŲ

Aukso Altoriukas, maldų knyga. Tilžės 
gpaitdimo, 448 pusi., aiškūs drukas, 
srra*ii padaryta, paauksuoti lapai 

Vainikėlis, maža maldų knygelė. Pa- 
vaiksl. mišių maldos,' drūtais juo
dais apdarais ......................................

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

Apie Dangų. Saulę, Mėnesi Ir žvaigždes 
Elenutė ir Jonukas, gražios apysakait. 
Biblija, su 379 pavcksL, išaiškinimai, 

ką jie reiškia ................................
Celibatas, neveduisų Kunigų Gyvenimas 

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

apio burtus ........................................
Dainų Knyga, su apje 120’ jvairių dainų 
Detroito lietuvių katalikų muštynės ir 

prova su sorialistais, už dalinimų 
lapelių prie bažnyčios. Knygutė su 

paveikslais.....................................................-
Duktp Marių, graži apysakti .............
Duktė Gyvėna Pūstynėje—ir apie du 

brolius ...... „'..z........ m............................ ..................................

Erodas Boba, velnišku tiltas per Ne
muno Upę ...........................................

Eustachijušas, apysaka iš / pirmutinių 
amž. krikščionybės ............................

Girtuoklių Gyvenimas, jų gadzinkos ir 
kitoki elgesiai, su paveiksi...............

Geros Rodos, su daugeliu gerų pamok. 
Grigo Kalėdos ir Seno Jaunikio Nusim. 
Gudrus Piemenukas, graži žiemos apys. 
■Grigorius, kaip išgyveno prirakintas ant 

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

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

sakythų, ir 1.1...................... 1...........
Kabalas, laimės rodyklė, su Saliamono 

nosia .........    ,
Karvės Nauda, gerų .sūrių (^darymas, 

su paveikslais ....................... ..............
Keliautojai, | šventų Žemę, Jeruzoiimų 
Lengvas Būdas Išmokti Angliškos Kai. 
Laimė ir Planetos, nuspėjimai laimių 

rašant paikutes ................... •.............
Lytiškos
Nebijok

knyg.
Nedoras ...

.Neužmoka/nas Žiedas, graži pasaka ....
Pinigai, Galvažudžiai ir, prie ko jie 

priveda žmogų .................... . ...........
Piloto Galas, Sūdžia Jėzaus .............-
Paparčio Žiedas, kur j; gali atrasti, ir 

viekų paskui žinoti ............................
Patarimai Vyrams ir Moterims, kas 

link šeimyniško gyvenimo ir lyties 
dalykų ..................   !

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

Pekla, Kur Ji Yra? Kam Reikalinga? 
ir Kokius Žmones Kankina, su pa
veiksi. įrankių kankinimo .............

Ragana, graži apysaka !.......................
Raktas | Laimingų Gyvenimų, atidaryk 

duris, rasi visas tavo gyvenimo lai
mes užslėptas .................................... 1

Noah Ark’as, (domūs skaitymai ...........
Rymo Popiežius, ar jis yra tikras

Kristaus pasekėjas ............,:.L.............. 1
Trys. Užkeiktos Karalaitės ....................
Velnias Kapitonas, 3-jų tomų knyga I 
Virėja kepėja, kentiotoja, su apie 450 

receptų .............................................. :
Stebūklingas Veidrodis, apysaka .........
Savizrolas, juokų ir funių kiu'ga su 
paveiks. ..;....................... ............................
Didžiausia nauja SAPNŲ knyga 300 

$ 1.75c
Saulės Ritulys, su visų planetų paveiks.
Sveikata, ligoniams knygutė, -aprašo 

apie 350 visokių augmenų ir kam 
jie tinkami ............................... .

Laiškams popiera, rašyti j Lietuvų, su 
apie 15 skirtingų pasveikinimų. Tui. 
40c; >3 tu z. $1. 

Tyra Mostis. Nuo rožės, pailių ir bile 
kokio niežulio. Uncija ...  S I
Dvi uncijos I

ŽOLES ARBATOS FORMOJE 
Kraujo Valytojas ................ A...................
Nervų pastiprintojas ................... . ........

' Moterų reguliatorius nuo sunkių periodų 
N|to kosulio, dusulių bei mainų asthmos 
Nuo kosulio ir Kokliušo .......................
Nuo Inkstų ir akmenėlio augimo ...... —
Palangos Trajanka, tinkamos šaknys 

užpiltK ant degtinės .................. ....._
Išvalymui akmenėlis^, kad nešlapinti

- lovoje ............................
Vidurių • valytojas ................... . .... .
Nuo visokių reumatiškų sausgėlų 
Nuo nesutukimo (eiti kūdyn) ..... 
Nuo šlapligls diabetų ........ .........
Gimdos tonikas, pataiso kliūtis nevaising. 75c 
Vyriškumo Pataisymai ..............   $1.25
Nuo užslsenėjusio nosies ir galvos ka

taro (hayfever) ..........................  $1.25
Palangos Trajanka 75c, didesni pakeliai po 
1.00. 
Nuo 
Nup 
Nuo 
Nuo 
Nuo 
Plaukų tonikas, augina plaukus, vala 

plaiskenas, sulaiko slinkimų ir nuo 
pražilimo ................................. ..........
Norintieji įsigyti bile vienų iš virš minėtų 

knygų ar žolių, rašykite (i
M. ŽŪKAITIS,

334 Dean St., Spencerport, N. Y.1
\ (adv.)

Ligos, Ir Kaip Apsisaugoti ... 
Mirti, nes ii Jos Neišbėgsi 
su paveiksi.......... ....................
Žydas, įdomūs skaitymai ......

$1.75

15c
10c
25c

$2.25

35c
75c

35c
25c

25c

35c

30c
15c
35c
25c

25c

35c

25c
35c
35c

25 c 
35c

65c
50c
25c

25c
10c

$2.50

VISKO PO BISKĮ
Jau virš trys savaitės laiko, 

kaip streikuoja Boeing Co. 
17,000 lėktuvų gaminimo dar
bininkų. Darbininkai reika
lauja pakelti algas po 30 cen
tų į valandą, kompanija pa
siūlė po 15 c.

Dabartiniu laiku darbinin
kai buvo labai žiauriai išnau
dojami. Pagal unijos kon
traktą, tai darbininkam išdir
bus toje dirbtuvėje metus ar 
du, tai jiems turėjo būti pa
kelta ąlga. Kompanija tokius 
darbininkus paleidžia iš dar
bo arba pastato prie tokio 
darbo, kur yra mažiau moka
ma. Tokie darbininkai patys 
priversti męsti darbą; gi. 

išnaujo ateina, 
turi dirb- 
atlyginimą. 
darė, kad 
išstumti iš

męsti 
jie

dirbti, tai jau 
ti už mažiausią 
Taip 'kompanija 
senus darbininkus 
darbo. Gi kada ir tuos pa
čius kompanija vėl priima, 
kaipo naujus, tai jiems moka 
tiek, kiek kompanija nori. Tai 
darbininkai ir kovoja, kad at
eityje kompanija negalėtų 
taip elgtis.

Karo metu, kada valdžia 
mokėjo darbininkams, tai bu
vo viskas gerai. Būdavo pri
imdavo tiek daug darbininkų, 
kad vos vienas pro kitą galė
jo praeiti,- bet kompanija to 
nepaisė.

Iš karinės tarnybos grįžę 
kareiviai ateina į dirbtuvę, tai 
jie gauna tą patį darbą, kurį 
dirbo prieš 
tarnybą.
ka, tai 
kokius 
darbą, 
jiems: 
žą mokestį, tai dirbkite; jei
gu nenorite, tai galite sau ei
ti. Ir darbininkai jokio už
tarimo iš unijos negaudavo.

Už tai jie patys kalti, nes į 
unijos susirinkimus nesilanky
davo, o unijai duokles iš jų 
algos kompanija atskaitydavo. 
Bet priėjo prie to, kad jau 
darbininkai ilgiau to negalė
jo pakęsti.

Dabar kožnas supranta, kad 
darė klaidą — nelankydami 
unijos s susirinkimus ir nedis- 
kusuodami savuosius reikalus, 
kad uždirbti ' didesnę algą, 
kad turėti geresnes darbo są
lygas darbe. Taip buvo ir jei
gu tik kuris darbininkas pa
reikalauja geresnių darbo są
lygų, daugiau algos, tai jį 
tuojau apšaukia “komunistu” 
ir kitokiais pavadinimais, kaip 
tik. išmano. > .

Taip yra fabrike, bet kada 
vertelgos kasdien kelia kainas 
ant pragyvenimo reikmenų, 
tai prieš tai nėra protestų, 
mat, tai yra “American way 
of life.”

einant į karinę 
Bet kada mažai mo- 

buvęs kareivis padirba 
du mėnesius ir meta 
Kompanija sakydavo 
Jeigu dirbsite 'už ma-

25c'

30c
35c

$1.00
25c

$1.50 
25c 

$1.50

$1.00 
25c

50c 
pusi.

45c

25c

$1.2b
$2.25

60c 
85c 
60c 
60c 
60c 
60 c

75c

... 60c
_ 60e
... 60c
,.. 85c

85c

Pailių ................................................. 85c
vandeninės ir iirdles ligi} 60c
nemalonaus kvapo ................  85c
surūgusio pilvo (heartburn) 85c
vencriikv ligų ............     81.25

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. Kom. (118-119)

GREAT NECK, N. Y.
Geg. 23 d., bus suvaidinta trijų 

veiksmų komedija su dainomis -r- 
Ponas Amerikonas. Vaidins Brook- 
lyno lietuvių scenos mėgėjai. A. ir 
J. Kasmočių salėje, 10 Steamboat 
Rd. Pradžia 4 vai. dieną, vaidinimas 
5 vai. Įžanga $1.00. Po vaidinimo 
šokiai griežiant Jurgio Kazakevi
čiaus orkestrai. Aido Choras sudai
nuos eilę gražių dainų. Pirmyn Cho
ras bendrai su trim kitom organiza
cijom kviečia vietinius ir iš apylin
kės dalyvauti. » (120-121)

WATERBURY, CONN.
Pirmas pavasarinis piknikas įvyks 

geg. 23 d.^ 1 vai. dieną. Rengia Lie
tuvių Darbininkų Parko BcndroVė. 
J. Satulos orkestrą gros šokiams. 
Įžanga 25c. Liet. Parke, už Lake
wood. Kviečiame visus dalyvauti. — 
Kom.

BRIDGEPORT^ CONN.
Teatras ir šokiai, geg. 22 d., Liet. 

Jaunų Vyrų salėje, 407 Lafayette 
JSt. Vaidinimas prasidės 7:30 v/ v. 
Ruošia LDS ir LLD vietinės kuopos. 
Bus suvaidinta dvi po vieną aktą 
juokingos komedijos iš atsitikimų 
Lietuvoj, prieš afttrą pasaulinį karą. 
“Išsvajota Sekretorė“ ir “Kontro- 
lis.” Po vaidinimo bus šokiai. Kurie 
norite smagiai pasijuokti, linksmai 
praleisti laiką, dalyvaukite.

—Rengėjai.

KONGRfiSMANAI ŪŽ- 
GYRĖ MUNDTO BILIŲ 

(Tąsa nuo 1-mo pusr.)

manų Nęamerikines Veik
los Komitetas vadina “tota
litarine diktatūra, kontro
liuojama svetimos valsty
bes/’ Bilius reikalauja baus
ti iki 10 metų kalėjimo ir 
$10,000 ir atimti amerikinę 
pilietybę už bet kokį veiki
mą, kuris, esą, silpnintų A- 
merikos valdžia ir tokiu 
būdu “tarnautų” užsieninei 
diktatūrai;

Bilius taip pat reikalauja 
užregistruoti valdžioje Ko
munistų Partiją ir visų jos 
narių ir finansinių rėmėjų 
vardus ir adresus. Jie būtų 
siunčiami kalėjiman, jeigu 
partija neužsiregistruotų. 
t Pagal Mundto bilių, taip 
pat turėtų užsiregistruoti 
“teisingumo” departmente 
visos kitos organizacijos, 
kurias generalis prokuro
ras pavadintų “raudonai
siais frontais.” O tokį var
dą jis galėtų duoti kovin
goms darbo unijoms, prog- 
resyvėms pašalpinėms bei 
kultūrinėms organizacijoms 
ir kt. Už neužsiregistravi- 
mą jų vadai būtų baudžia
mi iki 2 metu kalėjimo ir 
$5,000.

HELP WANTEtf—MALE 
REIKALINGI VYRAI

DAILYDĖS
Patyrę *

GERA ALGA. NUOLATINIS DARBAS

LIONS HEAD LAKE 
PATERSON-H AMKURG-TURNP1KE 

<Tarpe Paterson & Pompton įsakęs, N. J.)
______________________________________________________________________________________________

BARZDASKUTYS
Galintis instruktuoti. Su Kvalifikaci

jomis, 3 metų patyrimas, vienų metų high 
school,' žemiau 50 metų amžiaus. Alga $60, 
40 valandų savaitė. Proga pakilimams.

ROBERTS BARBER SCHOOL
33 SENECA STREET, ' Buffalo, N. Y. 

Telefonas MA. 401?
. (12L)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

REIKALINGOS OPERATORES 
Sekšinų darbas prie sijonų » 

GERA ALGA. NUOLATINIS DARBAS 
, RANLEY FASHIONS

54 KNICKERBOCKER AVE. 
BROOKLYN

Canarsir Line to Morgan Ave. Station 
Telefonas EVERGREEN 8-4488 
j<> 20)

NAMU DARB1NINKC-MOTERIS. Būti 
kai|K> vienai iš šeimos. Pagelbėti prie vai
kučio. Lengvas namų darbas. Guolis ant 
vietos. Kiek-tiek kalbanti angliškai. ,

GEDNEY 6-5761. (121)

Teheran, Iran. — 18 Ira
no seimo narių ragino iš
leist įstatymą, kuris už
draustų alkoholinių' gėrimų 
darymą ir pardavinėjimą.

•■J. J. Kaškiaučius, M. D.'
’ * 530 Summer Avenue, ’
J; Newark 4, N. J. '
’• HUmboldt 2-7964 '

geg:
6835

CLEVELAND^OHIO
LLD 15 Apskr. Nccuąf. įvyks 

23 d., Liet, salėje, 10 vai. ryto, 
Superior Ave. Kuopų sekretoriai
turi prirengti pilnus metinius rapor
tus, manau, kad kuopos žino kaip 
yra renkami delegatai, nes anksčiau 
buvo pranešta. Delegatai, kurie esa
te išrinkti nepamirškite datos ir lai
ko ir nepasilikte namie dėl menkų 
priežasčių. Kvięčiame ir šiaip na
rius dalyvauti, nes ršie metai yra 
svarbūs prezidentinių rinkimų metai. 
Turėsime įr kitų svarbių reikalų. — 
J. S.

BINGHAMTON, N. Y.
LDS 6 f<p. pasilinksminimo suei

ga įvyks geg. 23 ,d.; Liet. - salėje. 
Prasidės tuoj po pietų ir tęsis iki 
vėlumai.
įvairiais užkandžiais ir šiaip linksmai 
praleisti laiką. Įžanga- nemokama. 
— Kviečia Rengėjai.

Svečiai galės pasivaišinti

SO. BOSTON, MASS. '
LDS 62 kp. rengia metinį ban- 

kietą, geg. 22 d., 318 W. Broadway, 
7:30 v. v. Bus skanių Valgių ir gėri
mų. Nariai kviečiami dalyvauti, o 
kurie nedalyvaus, visvien turėsite 
pasimokėti, nes taip buvo nutarta 
susirinkime, žinote, kad mūsų kuo
pa silpnai stovi finansiškai, o drau
gai, kurie nesilanko j susirinkimus, 
visai negalvoja apie tokius dalykus, 
tai yra didelė gėda. Tad kviečiame 
dalyvauti šiame bankiete, atsives
kite ir savo- pažįstamus, linksmai 
praleisti laiką.' — F. Shapokas.

NEW HAVEN, CONN.
Gegužes 23 d,, Liet, salėje, 243 

Front St. bus suvaidinta trijų veik
smų komedija. Suvaidins Hartfordo 
Laisvės 'Choro vaidintojų grupė. 
Įžanga 55c. Pradžia 3:30 vai. dieną. 
Po vaidinimo bus smagūs šokiai. 
LDS 16 kp. kviečia vietinius ir iš 
apylnkės dalyvauti, pamatyt šią pui
kią komediją. '

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager X

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 

Iš senų padarau 
naujus pavelks- 

L lūs ir krajavus 
By sudarau su ame-1 

rikoniškais. Rei- 
Bkalui esant ir 
■ padidinu tokio 
V dydžio, kokio pa- 
F geidaujama. Tai- 

pogi atmaliavoju; 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

Tęl. GLenmore 5-6191

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

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

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

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

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

' Salę išnuomuojame dčl puotų, • pokilių, krikštynų, parių, vestuvių.
Žemos kainos už viską. t J

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.• *

Apie 4 mėnesiai atgal čia 
lankėsi . lietuvis kunigas K. 
Kidykas,. atvažiavęs iš rytinių 
valstijų. Jis važinėjo pas lie
tuvius ir klausinėję, kurie iš 
jų nori išpažintį atlikti, tai 
jis gali juos išspaviedoti stu- 
boje. Kaip kur tą jis ir atli
ko. , ■ ,

Kunigas manė, kad bus gali
ma sutverti parapiją. Bet įsi
tikino, kad čia .mažai’ gauna 
pritarėjų, tai jis ir išvažiavo 
savaisiais keliais^ Būtų ge
riau, kad jis į čią ir nesu
grįžtų, tai- žmonės gražiau ir 
taikiau savo tarpe sugyventų.

Kelios savaitės atgal skai
čiau dienraštyje " Laisvėje ži
nią, iš Los Angeles, kad tenai 
lietuviai pastatė airiams baž
nyčią. Ta jų veikla /pasiekė' 
net Seattle, nes ir čia serus 
pardavinėjo. Matote, kaip jų 
trustas „plačiai po visą Ameri
ką veikia.( ,

PHILADELPHIA, PA.
Didelis piknikas paramai ALDLD 

6-tos apskrities įvyks gegužės 23 d. 
Crescent? Picnifc Grounds, 56 Cornell 
Ave., Gloucester Heights, N. J. Tai 
pirmutinis piknikas šio sezono. Da
lyvaus svečių ir iš kitų miestų. Vist 
kviečiami dalyvauti ir praleisti 
linksmai laiką, nes bus valgių ir gė
rimų. Nieko nestokuos. Šokėjai ga
lės pasišokti prie geros muzikos. 
Vieta labai graži ir visiems žinoma. 
Čia įvyksta dienraščio Laisves pik
nikai. Kelrodis: automobiliais va
žiuodami iš Philadelphijos laikyki
tės Crescent Blvd. (Route 130), ly
giai 5 mylios nuo tilto. Važiuokite 
iki Nicholson Rd., kur ant vieno 
kampo yra Betty’s Musical Bar, o 
ant kito Atlantic, Gas stotis, čia pa
sukite po dešinei ir čia pat pikniko 
vieta. Kurie važiųasite busais, tai 
nuo Mdrket Ferry/paimkite po deši
nei pusei busą^r^o. 2, Gloucester 
Heights, kuri^ daveš iki vietos. — 
Kom. (119-120)

ELIZABETH, N. J.
Lietuvių Brolių Pašalpinė Dr-ja 

ruošia pikniką, geg. 23 d., Liberty 
Park, 340 Mitchell zAve., Linden, 
N. J. Įžanga 50c. Pradžia 1 vai. die
ną. Bus skanių valgių ir gėrimų, tu
rėsime gerą mužiką. Tad kviečiame 
vietinius ir iš apylinkės dalyvauti, 
linksmai pęaleisti laiką. — Korh.

(120-121) ’

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
I

Steven Augustine & Frank Sanko
SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BBOOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 
t .

ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVĖ.
/ Tel. EVergreen

BROOKLYN, N. Y.
4-9612

šiemet pas mus oras labai 
prastas — lija veik kiekvie
ną dieną ir šalta.. Rašau šią 
korespondenciją 12 d. gegu
žės, o dar pavasario kaip ir 
nesimato. Nora vaismedžiai ir 
pradėjo žydėti, bet jų žiedai 
nėra taip gražūs, kaip kitados 
būdavo; Atrodo, kad ir .gam
ta pasikeitė šiame kaitriame 
pasaulyje.' O gal ir už tai 
tarybinė Rusija kalta? S. G.

HARTFORD, CONN.
ALDLD Moterų Klubo susirinki

mas įvyks 25 d. gegužės, 7:30 v. v., 
155 Hungerford St. Visos kviečia
mos dalyvaut. — V. K. sekr.

(120-121)

Šie pranešimai suvėluoti viena 
diena iš priežasties Linotype maši
nos sugedimo.

Maskvos miesto taryba nusi
tarė statyti 20 aukštų univer
sitetui namą.

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

Z

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

. • PARS KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

459 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
(Skersai nuo Republic Teatro) - t Telefonas EV.\4-8698

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— Penkt, Geg. 21, 1948
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Šuo ištuštino

Sukniasiuviai Reikalavo 
Kongreso Atmesti 
Mundt Bilių

Miesto Taryba Iš Naujo 
Prasižengė Demokratijai

New Yorko Miesto Taryba 
praėjusi antradi'enj vėl svars- 

i Manhattan kaunsi Įmano
Davis 

reikalaujančią
Gerson ui jam

Newyorkietis sukniasiuvių i | 
lokalas 22-ras (ILGWU), tu- tė 
rįs savo eilėse 28 tūkstančius Benjamin J. Davis rezoliuci- 
narių, generaliame lokalo su- ją/ reikalaujančią atiduoti 
sirinkime priėmė rezoliuciją, ; Simon W. Gersonui jam pri
prašančią kongreso atmesti : klausančią vietą Miesto Tary- 
Mundt-Nixon bilių. ' boję ir 75,000 balsuotojų jų

Savo rezoliucijoje unija, pa- 
reiškia, kad tas bilius “leistų 
ekstrimistams' dešini e s i e m s | partijos paskirtas užimti vietą 
vesti kampaniją prieš darbi
ninkus ir. teisingus progresy- į 
vius ir liberalus.’’

Gerson as buvo komunistų

Priminimas
Visiems teatro mėgėjams 

verta atsiminti, jog penkta-j 
dienį, 21-mą gegužės, pasku-Į 
tiniu kartu Liberty Auditori- i 
joje (Lietuvių Kultūriniame 
Centre) statomas scenoje vei
kalas 
man.“ 
20-tos
kredituojami už 
parduotus tikietus. 
narni pas auditorijos vedėjus 
ir Laisvės raštinėje.

Two Men and a Wo- 
(Pirmasis pastatymas 
vakarą.) . Lietuviai 

anksto 
Jie gau-

Skrybelinių Viršininkai 
Sulaikė Konvenciją nuo 
Rėmimo Wallace i

kong re s m a n a m s priešintis 
verstinai karinei praktikai ir 
draftui.

Atmesti tas žmonėms nau
dingas rezoliucijas balsavo de
mokratai ir republikonai, iš
skyrus nepriklausomą republi- 
koną Stanley M. Isaacs. Jp 
sai balsavo su tarybom mažu
ma, su komunistu Davis ir 
darbiečiu Eugene
Gerson© ir Quinno klausimais. ■

Michael J. Quill (taipgi bu- ■ 
vęs išrinktas darbiečiu bal
sais, bet darbiečiu nupeiktas 
už padėjimą pakelti fėrą) 
balsavime visai nedalyvavo, 
laike balsavimo sau patogiai 
išėjo i savo raštinę.

Kels Klausimą j Teismą
Atėmimo 75,000 Brooklyn© 

piliečiu balso klausimą komu- 
, nistai kels j teismą ir į visuo- 

tas Ąvy Daviso pasiūlytas re-: menę, šis bus vienu iš svar- 
zoliucfjas, kurios, kaip ir mi- i biausių klausimų ateinančiuo- 
nėtoi’i,!; 
bios.

Išteisino kaunsilmaną Hugh 
Quinn, kuris Įtarė City College 
studentus padegime Army 
Hall, praėjusį gt'uodį. Stu
dentai mokyklos viršenybės 
tapo išteisinti, tačiau .Quinn 
to įžeidimo studentų vadovy
bės neatšaukė. Dėl to Davis 
reikalavo, kad Miesto Taryba 
sudraustų Quinna.

Taryba taipgi atmetė rezo
liuciją, kuria Davis siūlė, kad 
taryba primintų New Yorko

mirusiojo kaunsilmano Peter1 
V. Cacchiefles, kaip kad, lai-' 
duo.ia Miešto čarteris. Čarte-Į 
ryje pasakyta, kad mirusio, 
kaunsilmano įpėdinį skiria joj 
partija. Tai jau antru kartu ! 
Miesto Taryba atmetė tą tei- i 
sėtą reikalavimą. Per septy
nis mėnesius paliko 75,000 
Brooklyn© piliečių be atstovo,1 
be balso.

Miesto Taryba atmetė ir ki-,

Reakcininkų pataikūnui Alex 
Rose ir jo grupei pavyko su
laikyti skrybėlinių unijos kon
venciją nuo pasisakymo už 
Wallace. Konvencija dabar 
posėdžiauja New Yorke.

Rezoliucijas, reikalaująn- 
. čias, kad konvencija, užgirtų 

Wallace, buvo pasiūlęs Cap 
Makers Lokalas 22-ras, iš Los 
Angeles, ir Hatters Lokalas 8- 
tas, 'newyorkiečių.

Gerai pašmeruota Rose 
šinos sudaryta rezoliucijų 
misija pasiūlė tų 
zoliucij.as atmesti 
mestos balsuojant atsiliepimu. Į •

Max _Mannes, 
vykdomosios tarybos pirminiu-^ 
kas, paragino, kad trečiosios DAR DU AREŠTAVO DĖL 
partijos judėjimo priešai pa- \ 
siūlytų kandidatą su geresne 
darbininkams programa už 
Wallace’o, jei Wallace jiems’ 
nepatinka. Rose tokio pasiū-; 
lymo nepadarė, nes tokio kan
didato nėra. Jis tik pakarto- areštuota 12 asmenų, kaltina-į 
jo Fabrikantų Sąjungos iškep- ■ mų kyšinin.kystėje sąryšyje su 
'tą ir jos pataikūnų nudėvėtą 
kandžiojimą, kad, girdi, tre
čioji partija' esanti “suokai-; 
bjngu pasaulio komunistų ju-1 
dėjimo siekiu kištis į Amerikos 
politiką.“

Lokalo 8-to kita rezoliucija, 
protestui prieš Mundt bilių, 

*tajxo sugrąžinta rezoliucijų 
komisijai.

Nežiūrint reakcinių virši-

Subway Vagoną
/ ■

CIO Ragina Nepirkti 
Užstreikilotos Mėsos

Darbiečiai Kritikavo 
Berle už Nusilenkimą 
Mundt Riliui

Amerikos Darbo Partija sti
priai pabarė Adolph A. Ber
le,, Jr., save besivadinančios li
beralų partija organizacijos 
pirmininką, už .atvirą rėmimą 
Mundt biliaus.

Darbiečiai sako, 
mimu fašistiško 
Berle “susideda 

. Connolly' aiškiausiomis

jog tuo rė- 
biliaus Mr. 
su reakcio- 

Amenkos gyve
nime jėgomis,, kurios smeigia 
nugaron Amerikos darbinin
kų judėjimui ir civilėms^ lais
vėms.’’

Liberalų partiją, kaip 
su d aro reakcingi ausi os 
nos buvusios socialistų 
jos ir visokie atėjūnai,

v Tūlam (šunelui sumanius pa- 
svažinėti, vienas IRT Flushing 
linijos vagonas nuo Bridge 
Plaza stoties, Long Island Ci
ty, iki I?Iushing likosi

•; vuotas“ vienam šuniui, 
kojai keleiviai turėjo 
susispausti kituose.

šuo prisistatė be vadi 
j e ir leidosi į traukinį, 
rimas Įsileisti, 
vistiek Įėjo.
gando. Kas 
“pasiutęs šuo!“ 

; matant ištuštėjo,

rezer- 
o ,dvi- 
labiau

žinią, 
lieka- 
parti- 
reak-

cingiausi viršininkai iš dešinio
jo unijų sparno.

Apdovanojo Centrą
įmonėms labai svar-' se rinkimuose. Argi gali va

dintis demokratais, ar galės 
. žmonės agituoti ir balsuoti už 
1 Tammanės išstatytus kandida
tus kaipo demokratus, jeigu 
jie, būdami didžiumoje, atė
mė mažumai balsą?

Aišku, tie 75,000 piliečių ir 
visi sąžiningi piliečiai netylės 
prieš tokius svetimų plunksnų 
paukščius “demokratus.“ Ne 
rožėmis atsilygins ir republi- 
konams, kurie kartu su tam- 
maniečiais balsavo paneigti 
75,000 piliečių.

Ingram Šeimai Ginti ; Savininkas Negalės 
Masinis Mitingas Išmesti Nuomininko

23-čią,
475 Neptūne Avė., rengiamas i neleisti 
masinis mitingas tikslu parei- nuomininką 
kalanti, kad Mrs.. Rosa Lee:kad jis 
Ingram ir jos du jaunamečiai ■ pats, 
sūnūs būtų išlaisvinti.

Kalbės Ada B. .Jackson nuo 
Civilių Teisių Kongreso, Tame,s 
W. Ford nuo komunistų par- 

ir Sy Meyerowitz nuo 
lokalo 8-to i Amerikos Darbo Partijos.

lokalų 
ir jos

ma-
ko-J
re-
at-

ŠMUGELIO BUTAIS
šiomis dienomis areštuoti 

dar du asmenys, kuriuos įtaria 
esant dalyviais suokalbininkų 
išnuomoti butus tiktai duo
dantiems kyšį. Viso jau yra

Brooklyn© ši sekmadienį, Miestavoji Rent Commission 
First Baptist Church, laimėjo apeliacijų teisme teisę 

savininkams išmesti 
vien tik dėl to,

pažada butą vartoti 
Iškraustyti nuominįnką 

leis tiktai įrodžius savininko 
didį ir skubų reikalą gauti bu
tą.

Apeliacijų teismas taipgi 
leido komisijai nepriimti žo
džiu skundų. Gali reikalauti 
skundų, į juos atsakymų ir 
svarbių liūdymų pateikimo 
raštu.

Komisija tikisi, kad su to-» 
mis teisėmis komisijia galės 
greičiau išspręsti jai jau pa
duotus skundus ir kad esant 
įstatymui aiškesniu sumažės 

Į nauji skundai.

Metropolitan apdraudos fir-! 
mų naujaisiais apartmentais,1 
žinomais vardais Stuyvesant] 
Town ir Parkchester, New 
Yorke ir Bronxe.

iff

ninku geležinės diktatūros ir
rėksniškumo, eiliniai nariai 
nesnaudžia, ką rodo lokalų 
išstojimas su tomis rezoliuci
jomis. Iš to aišku, kad rinki
muose ateinantį rudenį eiliniai 
nariai gali pabalsuoti visai ne 
pagal viršininkų planą. Balsų, 

■ kol kas, viršininkai negali
kontroliuoti. R.

PRAKTIŠKA KLAIDA
Viename New Yorko ko-' 

inerciniame laikraštyje, apra
šant tūlą statybos kontrakto- 
rių Padulą pavardėje vietoje 
raidės u iškrito h. Pasiliko 
Padhla. kas amerikonu ištaria- i 
ma visiškai kai*p lietuviška j 
padla.

Gal raidžių rinkėjas buvo 
unijistas ir lietuvių kilmės? 
Ponas Padula, Taft-Hartley 
Įstatymo, “paytrijotas,” pa-, 
garsėjo pašišovimu sulaužyti 
uniją.

BAUDŽIA Už ŽIURKES
Sveikatos Department© pa

šaukti i teismą 22 savininkai 
apartmentų ir įvairių įstaigų 
sumokėjo (bendroje sumoje) 
$2,200 pabaudų už neišnaiki- 
nimą žiurkių. Tris nestojusius 
i teismą įsakė areštuoti.

Neišgydomai paliegusi nuo 
“stroke,” brooklynietė Mrs. 
Dorothy Bowen, 42 metų, 4 
vaikų plotina, dasigavo už tri
jų blokų nuo, namų ant apart- 
mentiriio namo stogo ir nušo
ko nuo 6-to aifkšto. Užsimu
šė.

TRECIAS SEZONAS
36 VAKARAI PAVASARIO MUZIKOS, * GEG. 1 iki BIRZ. 6 <1. jimt.

CARNEGIE POP KONCERTAI
60 Puikiausių Pasaulio Muzikų su Gftisiu Švedu ,
Konduktoriai, Sol'stai, Dainininkai ir Šokikai.
1 —► Sekmadienio Vakare, Gegužės 23 d.,-8:30 4—

VISAS VAKARAS RUSIŠKAS ?
Rusų Liaudies šokių Grupč ir Dainininkai 
Konduktorius: Emanuel Balaban. Solistai: Ksenia 
Prochorova pianistė : Alexander Kipnis, Bass (MeM-. 
Opeios Sąjungos) ir Radiscbevo Rusų Liaudies Šokių 
Grupė if Dainininkai. Tikietai būdelėj prie durų 

CARNEGIE HALL w” mh,s

♦ ♦ MATYK NAUJAUSIAS -SENSACINGAS ŽINIŲ FILMAS 
GIMĖ ŽYDU VALSTYBĖ 

PIRMOSIOS FILMOS— “HAFOS MŪŠIS“
ITALIJA SVEIKINA NAUJĄJĮ PREZIDENTĄ

EMBASSY THEATRE BROADWAV ir 46th ST(, N.Y.C.

Katharine Hepbiirn/ir Spen
cer 

of
Tracy scenoje iš “State 
the Union,” Radio City 

Music Hall.

Atvažiuodami - ateidami į 
pasitarimą pasiruošti atidary
mui Lietuvių Kultūrinio Cen
tro, praėjusį sekmadienį dau
gelis atnešė dovanoti virtuvei 
ir valgyklai reikalingų indų, I 
įrankių, muilo ir kitų reikme-j 
nu. Atskirai sužymėti dark-! 
tus imtų daug vietos, tenkinsi- i 
mes atžymėjimu tik asmenų, j 
Apdovanojo:

Jonas ir Sofija Thomąonai, i 
Jonas ir Konstancija Rusins-' 
kai, Jonas ir Magdalena Juš
kai, Juozas ir May Merk, Ka
zys Devečka, Kazys ir Eleo
nora Songailai, J. ir Stephanie į 
Vinikaičiai.

Centro turtas dovanotais 
dais ir įrankiais daugėja, 
tai reiškia šimtų dolerių 
taupas.

o stoty-
Neno- 

supyko, bet 
Keleiviai nusi- 
nors riktelėjo:' 

Vagonas be- 
likosi tik 

šuo, kaip koks karalius vie
nas sau važiuoti visame 
gone, ritėjo konduktorius, 
jo atėjo policistas, bet 
tiems šuo parodė dantis.

Iš sekamos stoties jau 
Šaukta gyvulių globos draugi
ja pasitikti traukinį ir -šunį 
Flushing stotyje. Traukini iš
suko į šalutines vėžes ir ten 
su didelėmis ceremonijomis 
šunį iškraustė ii1 nuvežė į Ja
maica, i šunų prieglaudą. 
Dar nežinoma, ar šuo buvo iš- 
tikro pavojingas apart to, kad 
rodė dantis. Kelyje ir gau
domas niekam neįkando.

va- 
Po 
ir

in- Į 
O

su-'

Brooklyn ietds John de Groot 
automobiliumi užmušė nežino
mą (apie '60 metų amžiaus) į 
vyriški , ant New Yorko 2nd 

užvažiavo ant 
atsimušė į krau- 

Pats išliko no-

Ave.,( paskui 
šaligatvio ir 
tuvės sieną, 
sužeistas.

RANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJIMAI

Pasirandavoja fornišiuotas kam
barys vyrui. Dėl daugiau informaci
jų prašome kreiptis sekančiu adre
su: 14 Hill St., (tarpe McKinley ir 
Liberty Avės.) Brooklyn, N. Y. 
(East New York dalyje).

Pasirandavoja fornišiuotas kam
barys, vyrui, (front room). Yra trys 
langai. Pageidaujama, kad būtų lai
svų pažiūrų. Renda prieinama. Savi
ninką matyt galima zbile laiku, > vi
suomet namieje. Petras Kisielius, 
566 Crescent fet., Brooklyn, N... Y. 
(Crescent St. stotis). (120-122)

Rašome Receptus
Darome ir Pritaikome Akinius

Drš. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

Peter Kapiskas

Miesto darbininkai7 ir ben
drai . gyventojai galėtų pagel
bėti CIO Unitęd Packinghouse 
streikieriams greičiau* laimėti 
ilgai užsitęsusį streiką, jeigu 
bent per porą savaičių atsi
sakytų vartoti užstreikuotų 

! keturių didžiausių firmų mė- 
' są ir plėšos produktus, sako

Charles Tenet, francūzas| 
dainininkas, sulaikytas Ellis; 
Islande iki valdininkai išL j 
spręs įleisti jį ar ne. Įdomu, 
ką jis dainuoja? -

Liberty Auditorija randasi 
110-06 Atlantic Avė., kampas 
11 O-tos gatvės, Richmond Hill. 
Telefonas -Virginia 9-4678.

Siųskite* Siuntinius j 
LIETUVĄ

Ir į visas kitas Europos dalis.
Pilnai apdrausta ir muitas 1 

apmokėtas per
TITE LEWNARD TRADING CO.
63 Park Row, New York 7, N. V.

CORTI,ANI-T 7-31'62
(122)

h
DANTŲ GYDYTOJAS |

Dr. A; Petrikaj
221 South 4th Street

BROOKLYN, N. Y.

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

Penktadieniais uždaryta.

Valandos:

GYDYTOJAS

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

• BROOKLYN, ,N. Y.

Valandos: di™om.
6—8 vakarais

Ir Pagal Pasitarimais.
Telefonas EVergreen 4-0208

GERI PIETŪS!
Kada norite gėry piety, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
FranĮ< Domikaitis

' Savininkas •
417 Lorimer Street

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

I *eter 
KAPISKAS /

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus 

RHEINGOLD .
BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
‘ BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

CIO. 
kurių 

ar produktai,

O ’ jei kur užrašo

didžiojo New Yorko 
Vartotojai gali matyti, 
firmų ta mėsa 
nes ant visų produktų būna 
užrašai.
nesimato, turi teisę klausti.

Greta mėsos, tos firmos par
duoda sviestą, kiaušinius, tau- - 
kus, sūrius, kūdikiams maistą, 
sriubas, oleomargarine, šunims 
maistą, cleanserius. .

Užstreikuotomis keturiomis 
yra: Armour, Swift, Cudahy 
ir Wilson.

Darbininkai randasi streike 
jau kelios savaitės. Dm strei- 
kieriai jau tapo užmušti vi- 
durvakarinėse valstijose. Sker
dyklų streikieriai yra labai 
reikalingi paramos.

Vrons-Kieron Moore vaidina 
kio rolę filme “Anna .

Karenina.”

TONY’S AJ
UP-TO-DATE S

BARBERSHOP
ANTANAS LEIMONAS į

Savininkas 5
306 UNION AVENUE |

GERAI PATYRĘ BARBERIAI s

BAR & GRILL
LIETUVIŠKA ALUDE
DEGTINĖ, VYNAS ir 

ALUS

Kanados 
Black Horse Ale 

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

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 SO. 4th ST., ;
Cor. Hewes St.

\ Brooklyn, N. Y.

Visokiausi vaistai, kosmetikai, kū
dikiam ’ reikmenys, įvairūs, daikn 
teliai, ligonių kambariui reikme
nys už griežtai žemas kainas.

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. EVergreen 7-6238

JŪSŲ AKYS
yra

JŪSŲ BUITIS

SAUGOKITE JAS GERAI

Duokite Išegzaminuoti savu akis 

ir ‘sužinokite tiesa apie savo akis*

Jerome Hurwitz b. s. a. o.
OPTGMETRISTAS*

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

, EV. 8-2123
Atdara kas vakar.ą iki 8-tos — Penktadieniais uždara
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Man’s BULOVA...rięhIy ttylcd 
al ways accurate and depend-

•We- z W2.M

Udy’s BULOVĄ ... modem 
beauty m every trim Ima . . .’ 
H jewsfa. >3X7*

, 4 Graži Įvairybė kostu-
* * miškų džlulerių. Suk- 
I! nelčm setai Elgin —
• • American išdirblmo, 
! * Laikrodžiai Longines,

Bulovą, Gruen, Hamii- 
!! ton, Benrus, etc. Vė- 
•• liausiu madų \Moterų

ir Vyrų Daimontlniai 
žiedai. ♦

701

i I
Now m the time to choose the perfect gift 
'...a Parker “51” pen and matching pencil. 
The demand will be great . t . so avoid di»> 
appointment . . . choose tomorrow!

•17-50

ROBERT LIPTON
Jeweler

Grand St, arti Graham Ave., Brooklyn
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