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Gražus Pasiūlymas.
Ne Tik Leido, bet ir 

Padėjo.
Iš Tuščio i Tuščia.• *

Jie Galvoja Teisingai.
Prelato Išmintis.
Kristus, Kunigas ir

Vargšė Moteriškė.
Rašo A. BIMBA
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Guątemalos Darbo Federa
cija turi puiku sumanymą. Ji 
sako, kad šiemet Nobel Prize 
turi tekti Henry Wallace. Iš 
visu amerikiečių jis daugiau
sia atsižymi kovoje už pasau
linę taiką. Nobel dovana bū
tų pripažinimas jo pasitarna- 
vimo.

Winston Churchill paskelbė 
savo “atsiminimus.’’ Anglai ir 
amerikiečiai, jis sako, anais 
laikais padarė klaidą, kai lei
do. hitlerininkams apsiginkluo-

I

ANGLIJOS GENEROLAS 
VADOVAUJA ARABAMS 
KARE PRIEŠ ŽYDUS
Jsiveržusieji Syrijos ir Irako Arabai Ginkluoti Anglų 
Lėktuvais ir Patrankomis ir Amerikiniais Tankais

Tel Aviv. — Anglų gene
rolas komanduoja Syrijos 
arabų kariuomenę, kuri a- 

lL Itakuoja Ižraeliaus miliciją
Tai labai svarbus prisipaži-. Haganą Galilėjoje ir Jbrda- 

nimas. Bet Churchill saVo iš
pažinties i 
Faktas yra, kad britai ir ame
rikiečiai ne tik leido Hitleriui 
Vokietiją apginkluoti, bet dar 
padėjo. Kuo gi, jeigu ne ‘ 
Anglijos ir Amerikos kapita- j 
lu, buvo po Pirmojo Karo j

no upės klonyje. Žydai gir-
nedavedė iki galo, ^ejo anglų kalba duodamus

įsakymus įsiveržėliams ara
bam.

Arabai Irako lakūnai, 
vartodami angliškus lėktu
vus, bombardavo žydų po- 

Vokietijos karinė pramonė at- zicijas Samakhe, kada tik 
statyta ? i norėjo. Žydams trūksta lėk-

★ ★ ★ - jtuvų ir priešlėktuvinių pa-
Gana toli nuo Now Yorko, trankų. Žymėtina, kad ang- 

Michigano valstijoje pas Ba- laį pervedė arabams-Sama- 
čiūną buvę suskridę visi sme- tvirtovę.
toninės vieros žvirbliai. Bu
vęs ir Olis, ir žiūrįs, ir Cin
kus su Rasteniu.

Kalbėta buvę daug, o nu
tarta dar daugiau., Tegul, sa
ko, visas svietas žino, kad 
nuo dabar smetonininkai vi
si išvien eis, visi vienon dū- 
don pūs. visi kartu briausis j 
Amerikos Lietuvių Tarybą, 
kaipo “ketvirtoji jėga.“ 

Lietuvai vaduoti Sąjunga, 
‘Amerikos Lietuvių Misija iri 
Tautininkų Centras bus palai
dota amžinai. Išrinkta komi
sija. kuri išgalvos ir paskelbs 
naują vardą.
* O laimėta bus. tiek, kiek iš 
tuščio pilstant į tuščią. • ‘ 

Tik vienas dalykas man kri
to akin : * Kodėl nebeskamba 
vardai Karpiaus ir Juliaus 
Smetonos iš Clevelando?

7,000 Seattle Žmonių7 
Smerkė Mundto Bilių

Seattle, Wash. — 7,000 
žmonių, susirinkę j Walla- 
ce’o prakalbų mitingą salė
je, griausmingai reikalavo, 
kad senatas atmestų totali- 

r’ tarinį Mundto bilių. ; Wal- 
'Innn rmvA/In T 1 Irlace nurodė, kad repųbliko- 
nai iš esmės remia šį’ bilių.

Universiteto aikštėje 5,- 
000 studentų klausėsi Wal-' 
lace’o kalbos.

ANGLAI ARABŲ RANKOMIS 
NORĮ VALDYT PALESTINA

7 DIDELĖS ORGANIZACIJOS 
PRIES MUNDTO BILIŲ

Šimutis sako: “Amerikoje 
yra ir daugiau tokių komu
nistu bendrakeleivių, kaip 
Henry Wallace, kurie mano, 
kad kapitalizmas ir komuniz
mas i

Maskva. — Sovietų vy
riausybės laikraštis Izvies- 
tija įtaria Anglij-ą, kad ji 
arabiškų kraštų rankomis 
bando sunaikinti Ižraeliaus1

mas gali gyventi taikoj šalia, valstybę ir viešpatauti Pa 
viens kito, surasti bendradar- lestinoje. Izviestija prime
biavimo kelius — ‘modus yi- 
vendi’.” (Draugas, geg. 20.)

Šimutis‘tuo netiki. Tai reiš
kia. kad jis nori tuojau tarpe 
kapitalizmo ir komunizmo 
pradėti karą.

na, jog Anglija neseniai 
pakartojo, kad ir toliau fi
nansuos Arabų Legioną ir 
pardavinės ginklus arabų 
kraštam.

Bet ką byloja istorija ir j j 
tikrovė? Tiek istorija, tiek ti- 

‘ krovė patvirtina Henry Wal
lace galvojimo teisingumą.

Argi ne faktas, kad per 
trisdešimts metų buvo Ame
rikos - Anglijos kapitalizmo 
ir Tarybų Sąjungos komunizr 
mo sugyventa taikoje? Argi 
ne faktas, kad 1 tas ^kapitaliz
mas išvien su tuo komunizmu: 
vedė žmonijos istorijoje d i-1 
džiausią bendrą karą prieš fa
šizmą ?

Tai kodėl toliau tos dvi so
cialinės sistemos negalėtų gy
venti taikoje, ir lenktyniuoti ?

Žydai Apvalė Pajūrį 
Nuo Lebano Arabų

Tel Aviv.— Ižraeliaus ar
mija pranešė, kad ji nušla
vė įsiveržusius iš Lebano a- 
rabus nuo pajūrio vieškelio 
tarp Tel Avivo ir Lebano 
sienos.

(Žydai užginčija, kad a- 
rabai užėmę Ramat Rdhel, 
arti Jeruzalės.)

Apart angliškų lėktuvų, 
užpuolikai Vartoja ameriki
nius Sherman tankus, ang
liškas patrankas ir gerus 
francūziškus ginklus. O žy
dai turi gintis tiktai mažai
siais panešamais ginklais.

Anglų - Egiptėnų Susidūri
mas Ore “per Klaidą” 
Palestina. — Anglų lėk

tuvai nušovė 4 Egipto lėk
tuvus, kurie bombardavo 
anglų lėktuvų aikštę Ra
mat David. Egiptėnai už
mušė 4 anglus ir sunaikino 
2 jų lėktuvus; paskui teisi
nosi, jog tai “per klaidą.”

Washington. — Septynios 
didelės organizacijos ir 35 
žymūs amerikiečiai atsiun
tė telegramą senato teisių 
komitetui, prašydami bent 
atidėt Mundto bilių iki ki
tos kongreso sesijos, po 
naujų metų. Telegrama pro
testuoja prieš tą bilių,- kad 
jis kėsinasi sunaikinti kon
stitucines amerikiečių lais
ves. Pasirašiusieji telegra
mą pabrėžia, kad jie taip 
pat priešingi komunizmui.

Telegramoje . s m e r k ia 
Mundto bilių šios organiza
cijos:

Americans for Democra
tic Action, American Civil 
Liberties Union, American 
Veterans Committee, Na
tional Council of Jewish

Women, Friends’ Commit
tee on National Legislation, 
Women’s Trade Union Lea
gue ir Women’s Internatio
nal League for Peace and 
Freedom. <

Tarp pasirašiusių teleg
ramą asmenų yra velionio 
prezidento sūnus'. Franklin 
D. Roosevelt, dr. Harry Er 
merson Fosdick, Rabinas 
Stephen S. Wise, laikraščių 
leidėjas Palmer Hoyt; CIO 
Automobilių Darb. Unijos 
pirmininkas Wąlter Reu
ther ir Traukinių Tarnau
tojų Brolijos pirmininkas 
A. F. Whitney.

Telegrama adresuota re- 
publikonui senatoriui Alex
ander Wiley, senato teisių 
komiteto pirmininkui.

IZRAELIUS SUTIKO 
PERTRAUKTI MŪŠIUS, 
JEI ARABAI SUTIKS
Arabiški Kraštai Reikalavo Visiško Politinio ir Karinio 
Žydų Pasidavimo; Arabai Nepripažinsią Ižraeliaus

f
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Skleidžiami Prašymai dėl 
Vienos Vokietijai Valdžios

Berlin. — Vokiečiu* So
cialistinės Vienybės Partija 
(socialis.-komunistai) sklei
džia prašymus leisti žmo
nėms išsirinkti valdžią išti
sai Vokietijai. Amerikonai 
ir francūzai savo užimtuo
se Vokietijos ruožtuose už
draudė parašų rinkimą tiem 
prašymam. Sovietinė vy- 
rjausybė rytinėje Vokietijo
je remia tokius prašymus. 
Anglai leido jus skleisti sa
vo užimtoje Vokietijos da
lyje. (Amerika, Anglija ir 
Francija planuoja atskirą 
vakarinės Vokietijos vals
tybę.)

Grįžta Darban Trijų 
Skerdyklų Streikieriai

Chicago.—Armour, Swift, 
ir Cudahy skerdyklų strei
kieriai, CIO unijistai, jau 
grįžta darban po beveik 10 
savaičių streiko. Jie laimė
jo algos pakėlimą 9 centais 
valandai. Bet streikieriai 
nusitarė tęsti kovą prieš 
Wilsono skerdyklų
paniją, kuri atsisakė derė
tis su unija. .

(East St. Louis, Ill. ^Wa
terloo, Iowa (kur skebai 
nušovė streikierį) ir Kansas 
City, Kans., darbininkai nu
tarė tęsti streiką, nepaisant 
teroro.)

kom-

TASS Kaltina Ameriką už 
Nesutikimus su Sovietais

Washington. — Laikino
ji Ižraeliaus valdžia atsiun
tė pranešimą, kad jos kovū- 
nai nustos šaudę visuose 
Palestinos frontuose gegu
žės 24 d. 8 vai. vakare, kaip 
ragino Jungt. Tautų Saugu
mo Taryba, jeigu arabai iš 
savo pusės nulaikys karo 
veiksmus tuo pačiu laiku; 
o jei arabai neklausys Sau
gumo Tarybos paraginimo, 
tai žydai vėl pradės veikti.

Jungtinių Tautų Saugu
mo Taryba* šeštadienį 8 bal
sais atsišaukė į arabus ir 
žydus pertraukti mūšius. 3 
tarybos nariai susilaikė nuo

balsavimo.
(Arabų šalių vadai sakė, 

kad jie darytų paliaubas su 
žydais tik tokiomis sąlygo
mis: Žydai privalo sustab- ‘ 
dyti bet kokią politinę savo 
veiklą, nuginkluoti karines 
žydų organizacijas ir sulai
kyti savo tautiečių ateivybę 
Palestinon.)

(Lake Success, N. Y. 
Keturi arabiški kraštai 
Egiptas, Irakas, Syrija ir 
Lebanas — pareiškė Jungt. 
Tautų Saugumo Tarybai, 
kad jie nepripažįsta Izrae- 
liaus valstybės, todėl ir ne- 
siderės dėl taikos su jąja.) *
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Italų Unijos Nuoširdžiai 
Priėmė Svečius iš Sovietu ’.

ČECHOSLOVAKŲ PRA
MONE VIRŠIJO PLANUS

Pragfa.— Čechoslovakijos 
pramonė pagamino dau- 

Už_!giau, negu buvo suplanuota 
vjsa i balandžio mėnesiui. Metalo 

pramonė viršijo planą 4 
Su šiuo biliumi esanti be- nuošimčiais, chemikalų —2 

d a tik tame, kad jis nepa- nuoš., stiklo 22 nuošimčiais, 
kankamai žiaurus!

Iš kunigo paaukštintas į s nes, per tą mėnesį 3 nuo- 
-prelatus Urbonavičius nepa- Kimčiais daugiau dirbinių 
taisomai įsimylėjo į smurtą ir 
žiaurumą. Jis norėtų, kad bur
nos būtų užčiauptos visiems, 
kurie 
niais, 
niais

So.

Prelatas Urbonavičius ■, la
bai norėtų Amerikos Komu
nistų Partiją uždrausti, 

Maryti ir užrakinti. Jis 
galva remia Mundt Bilių,

/

nesutinka su-juo' poltti- 
ekonominiais ir sociali- 
klausimais.
Bostono Darbininke da- 

(T«tsa 5-rne pUMl.)

TO ■ '* 4.

Bendrai imant visas pramo-

.buvo pagaminta, negu pla
nai reikalavo.

Chicago. -t— Pasmuko že
myn medvilnes kaina biržoj

ORAS.Būsią šilta.

T. Dewey Nušlavė Stasseną 
Oregono Balsavimuose

Portland, Ore. — New 
Yorko valstijos gubernato
rius Thomas Dewey gavo 
6,000 daugiau balsų, negu 
Harold Stassen, Oregono 
delegatų rinkimuose į na- 
cionalį Republikonų Parti
jos suvažiavimą, kuris skirs 
kandidatą į prezidentus. 
Dewey gavo visus 12 Ore
gono ' valstijos delegatų.

Republikonas senatorius 
Taftas peikė užsieninę Tru- 
mano politiką, kaipo betiks
lę ir pačiai sau prieštarau
jančią.

Maskva. — Oficialine 
Sovietų žinių agentūra TA
SS geg. 22 d. kaltino Jung
tines Valstijas už nesutar- 
tinumus tarp šių dviejų 
kraštų. TASS atsakė Ame
rikos valstybės • departmen- 
tui, kuris geg. 19 d. kritika
vo Sovietų Sąjungą už ne
sutikimus su Jungtinėmis 
Valstijomis.

TASS sako
Amerika vis smarkiau 

ginkluojasi, nepaisant, kad 
Jungt. Tautų seimas 1946 
m. gruodyje) vienbalsiai 
užgyrė rezoliuciją, raginan
čią mažįnti ginklavimąsi.

Sovietų vyriausybė siūlė 
besąlyginiai uždrausti ato
minius, ginklus, o tik civili
niams reikalams vartoti a- 
tomų jėgą. Jungtines Vals
tijos atmetė šį siūlymą ir 
pirso vadinamą tarptauįinę 
atomų jėgos kontrolę. Bet 
kol neuždrausta atominiai 
ginklai, tai tokia kontrolė 
yra bergždžias dalykas.

Del Taikos Sutarčių su 
Vokietija ir Japonija

Amerikos valstybės de
partmentas tylomis apeina 
Sovietų siūlymą padaryti 
taikęs’ sutartį su Vokietija, 
įsteigti bendrą demokratinę 
visos Vokietijos valdžią ir 
ištraukti talkininkų kariuo
menę, pagal Jaltos ir Pots
damo konferencijų nutari
mus.

Dabartinė Amerikos poli
tika’ siekia paversti vakari
nę Vokietiją į strateginę 
bazę būsimam užpuolimo 
karui. Jungtinės Valstijos 
atsideda ant monopolinių 
vokiečių biznių ir jų .kari
nių ratelių ir skatina atgai
vinti kariniai - ekonominę 
Vokietijos galybę.

Sovietų Sąjunga stoja už 
greičiausią taikos sutartį su 
Japonija ir už atšaukimą o- 
kupacinės kariuomenės iš 
ten; o Jungtinės Valstijos 
“padeda užpuolingiems Ja
ponijos rateliams atkurti 
cariniai - ekortominę tp 
krašto jėgą.”

Svetima Kariuomene 
‘ Chinijoj

Sovietų vyriausybė atliko

pareigą, pagal užsieninių 
ministrų nutarimą Maskvos 
konferencijoj, ir ištraukė 
savo kariuomenę iš Chini- 
jos; o Amerika tebelaiko 
savo kariuomenės junginius 
Chinijoje ir skatina pilieti
nį karą.

Dėl Korėjos Nepriklau
somybes

Sovietų Sąjunga siūlė iš
traukti savo ir Amerikos 
kariu o menę iš Korėjos 
ir atsteigti viso to krašto 
nepriklaųsybę. Amerika su 
tuom nesutiko. Amerikonų 
kariuomenė savo užimtoje 
pietinėje Korėjoje veda 
priešdemokratin. politiką ir 
remia pro-japoniškus reak
cininkus.
Kišimasis į Svetimų Kraštų 

Reikalus
Amerika kišasi į viduji

nius kitų kraštų reikalus 
ir kliudo jų nepriklausomy
bę (suvferenumą) pavyz
džiui, Italijoj ir Graikijoj. 
Graikija faktinai tapo pa
versta karine Jungt. Vals
tijų baze.

Amerika laiko karines 
sau bazes šalyse, priklau
sančiose Jungtinėms Tau
toms, ir tuo būdu kliudo jų 
nepriklausomybę.

Tokius kaltinimus stato 
Amerikai oficialine Sovietų 
žinių agentūra. *

Suomių Streikai dėl Minis
tro Pašalinimo

Helsinki.— Streikuoja lai- 
vakroviai ir kai kurija fab
rikų darbininkai protestuo
dami dėl to, kad Suomijos 
prezidentas Juho K. Paasi- 
kivi pašalino komunistą vi
daus reikalu ministrą Y. 
Leino, kuriam seimas dau-. 
guma balsų pareiškė nepa
sitikėjimą.

______ _____ . N

SMUTS SIŪLO ANGLŲ- 
AMERIKONŲ IMPERIJĄ

London. — Feldmaršalas 
Jan Christian Smuts, Pietų 
Afrikos premjeras, siūlė su
daryti vieną valstybinę są
jungą iš Jungtinių Valstijų, 
Anglijos ir iš anglų imperi
jai priklausomų kraštų. 
Tuomet, girdi* “nereikėsią 
bijoti” Sovietų Sąjungos. '

Roma. —- Sovietų darbo 
unijų delegacija, vadovau
jama V. V. Kuznecovo, ap
lankė Milaną, pramonės 
didmiestį šiaurinėje Italijoj. 
Milano unijų centras nuo
širdžiai pasitiko sovietinius 
svečius ir sveikino draugin
gumą tarp Italijos ir Sovie
tų darbo žmonių. SovietiniUf 
unijų delegatai pirmiau da^ 
ly vavo Pasaulinės Darbo 
Unijų Sąjungos vykdomojo 
komiteto sesijoje Romoj. 
Nuvykę į Milaną, jie taip 
pat atsilankė į didžiuosius 
fabrikus. i *

Lebanas Nepaleisiąs
41 Amerikiečio

Washington. — Jungtinės 
Valstijos pareikalavo, kad 
Lebanas paleistų 41 pagrob
tų Amerikos pilietį. Leba
nas, njažiukė arabiška šalis 
j šiaurę nuo Palestinos, at
metė Jungt. Valstijų reika
lavimą. Lebano vyriausybė 
pagrobė tuos amerikiečius 
nuo amerikinio IMvo Ma
rine Carp, kuomet laivas 
staptelėjo Beirute, Lebano 
uoste. Jie plaukė į Haifa, 
Palestinos uostamiestį. Le
banas sako, kad jie keliavę 
kaip savanoriai žydų karei
viai prieš arabus.

General Motors Darbininkai 
Nutarė Streikuoti

Detroit. — Didžioji dau
guma General Motors auto, 
darbininkų, CIO unijistai, 
nubalsavo streikuoti nuo at
einančio penktadienio, dėl 
algos pakėlimo ir kt. page
rinimų. Gen. Motors samdo 
viso 225,000 darbininkų.

Mich. gubernatorius šau
kė Chryslerio Co. streikie- 
rius į derybas.

Washington. — Amerikos 
valstybės departmentas sa
kė, kad valdžia tik su sena
to leidimu ginkluos vakari
nės Europos šalis (prieš So
vietus). ’ '

SfeO&K

2 Amerikos Pareigūnai' 
Nušauti Jeruzalėje

Washington. — Jeruzalė
je tapo nušauti Jungtinių* 
Valstijų konsulas Thomas 
C. Wasson, ir konsulato ra
dijo vadas Herbert M. Wal-_ 
ker; Žydai teigė, kad arabų 
snaiperio kulka nukirto 
Wassoną. Walkeris krito 
nuo kulkosvaidžio šovinio, 
nežinia iš katros pusės. •

t
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URMINIAI DEMOKRATINIŲ 
GRAIKŲ ŽUDYMAI J

Athenai, Graikija.—Grai
kijos spaudos ministras El- 
lianbs- pranešė svetimšaliam 
korespondentam, kad iš 2,-: 
960 partizanų - kairiųjų, 
nusmerktų mirti 1945 ir 
1946 m., sušaudyta “tik”
224. Be to, kariniai monar-. 
chistų teismai nusmerke 
mirti 1,767 demokratus-par- 
tizanus, kurių 1,320 jau su
šaudyta.

Arabai Ketina Greit 
Užimt Visą Jeruzalę

‘ Amman, Transjordan. -* 
Skelbiama, kad Trans jorda- 
no ir Egipto arabų armijos 
netrukus užims visą Jeru
zalę. (Iš Tel Avivo praneš 
šama, kad tik 200 žydų ko- 
vūnų t telikę Jeruzalės sen- 
miestyje; bet jie kovosią, i- 
ki visi žūsią.)

■m ■} fe
V
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Jeruzalė. — Amerikiniai 
korespondentai spėja, kad 
Jeruzalė per arabų-žydų at- . 
kaklų karą gal bus taip su
naikinta, kaip Leningrądas.

AR ATŠAUKS ANGLIJA 
SAVO OFICIERIUS Iš t 
ARABŲ ARMIJŲ?

London.' — Anglijos už
sienio reikalų ministras Be- 
vinas tarėsi su Amerikos 
ambasadorium Douglasu 
dėl Palestinos. Pasklido, 
gandai, kad Anglija gal su
tiks atšaukti savo oficierius 
iš arabiškų kraštų armijų, 
kariaujančių prieš Izrae- 
liaus valstybę.
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DAUGIAU DAVINIŲ 
APIE FAŠISTŲ NUŽU
DYMĄ AMERIKIEČIO 
GEORGE POLK

Visokio plauko fašistai, 
jų tarpe ir lietuviškieji, no
gėtų paslėpti nuo liaudies 
akių tą faktą, kad žymųjį 
amerikietį korespondentą 
George Polk nužudė Grai
kijos valdžios teroristai.

• Sutiko Debatuoti ! 7en«evikJ3>fašis^|n, k]enka]ų spauda netgi 
Pagaliau kongresmanas Karl Mųndt sutiko su | skelbia melą± būk Graikijos 

■Jungtinių Valstijų Komunistų Partijos pirmininku..Wm.
Z. Fosteriu debatuoti dėl Mundto-Nixono biliaus.

Mundtas, aišku, įrodinės šito savo padaro “naudingu
mą”, o Wm. Z. Fošteris įrodinės jo žalingumą.

Debatai bus transliuojami per radiją ir jie pasieks 
milijonus žmonių.

Debatai, beje, sakoma, įvyks kada nors birželio mė
nesio pradžioje. Apie tai bus praiiešta spaudoj.

Mums rodosi, jog šitie debatai bus tikri debatai?Tai 
ne Stassenb - Dewey debatai, neseniai įvykę Portlande.

Šituose debatuose pats biliaus autorius “turės pro
gos” pasakyti, ką jis iš tikrųjų dėl savo siūlomo įstatymo 
mano, o jam atsakys asmuo, per ilgus metus dalyvaująs 
darbininkų judėjime ir -gerai žinąs, kas Amerikos liau
džiai yra naudingo ir kas blėdingo.

komunistai Polką nudėję ir 
įmetę į vandenį.

Bet štai daugiau įrody-
mų, kad Polką nužudė fa
šistai. “Daily Worker” ko
respondentas Olive Sutton 
rašo: > '

“Graikijos rojalistai (fa
šistai) George Polką, ame
rikietį CBS korespondentą, 
turėjo įsidėję į juodąjį są
rašą aštuoni mėnesiai prieš 
tai, kai jo lavonas buvo at
rastas Salonikos įlankoje.

“Rojalistų atakoje ant 
Polko pirmutinis šūvis buvo 
paleistas pačios Graikijos 
Valdžios Informacijos Biu-Šių debatų be abejo nekantriai lauks plati Amerikos ro pat -^ew yorke dar 

visuomenė. z I pereitą rugpjūčio mėnesį,
Tačiau, belaukiant debatų, negalima nuleisti rankų (kuomet Biuras griežtai už- 

dėl paties Mundto biliaus. Jis dabar yra senate. Dėl to j protestavo prieš Polko kri- 
• tenka progresyvei Amerikos visuomenei veikti, kad sena- ‘tikavimą dešiniasparnių ir 

toriai žinotų, ką Amerikos visuomenė apie šį bilių mano. ! pusiau - fašistų kabineto 
Šiomis dienomis grupė Harvardo universiteto moks- ■ viršininkų.

lininkų Mundto bilių pasmerkė, kaipo siekimąsi įvesti
-Amerikon fašistinę sistemą.

“Tasai Graikijos valdžjos 
! biuro protestas buvo darbas 
! Nicanas Lėly, Graikijos 
■Viešosios Informacijos Mi
nistro, kuris šiuo tarpu ran
dasi Holandijoje, ir rapor-

Britų Spitfires Sėja Ugnį
Palestinoje tebeverda žiaurūs mūšiai. Kada jie baig

sis, niekas nežino. Kuo jie baigsis? Taipgi negalima da- 
’ bar pasakyti.

Kiekvienas korespondentas, šiuo metu esąs Izraeliu- 
je, sako: Jei tik. žydams būtų suteikta geresnių ginklų, 

. tai jie tuojau įsiveržėlius arąbus išmuštų ir karas baig
tųsi. Vadinasi, jei ne tas “jei”, viskas būtų gan gerai.

, Deja, tas “jei” neleidžia žydams užpuolikus lengvai 
iš savo žemės išvyti.

. Daily Workerio korespondentas Izraeliuje, A. B. j
*Magil, praneša savo laikraščiui, jog britų Spitfires (Ug- Graikijoje.” 

nimi spjaudytojai) taško Tėlavivą ir kitus žydų miestus.,:
Tiesa, tuos lėktuvus vairuoja egyptiečiai, bet tai nesuda-1 parėmimui 
ro skirtumo: ugnis ir bombos — tos pačios, nepaisant, Graikijos valdžiai, George 
kurios tautybės lakūnas tai išmeta.

Britai aprūpino egyptiečius ir transjordaniečius 
pirmos rūšies karo pabūklais: lėktuvais, 
kitkuo. -

to bombas ant Jeruzalės 
miesto širdies. Legijonas y- 
raa geriausia išlavinta ir 
disciplinuota jėga < arabų 
rankose Palestinoje. Iš tiesų, 
iki šiol šio karo eiga duoda 
suprasti, kad tai vienintele 
sek m i n g a i r d i s- 
c i p 1 i n u o t a jėga, 
kurią arabai turi. Tuo 
laiku, kai Izraelio armija 
laimėjo kovas keliose Pale
stinos vietose, šis legijonas 
buvo mestas kovon dėl Je
ruzalės, ir tai gali reikšti 
karo eigos pakreipimą prieš 
žydus.
“Arabų Legijonas yra bri

tų išlavintas, britų apgink
luotas ir britų vadovauja
mas. Glubb Pasha yra vy
riausias tarpe keturiasde
šimt britų karininkų, ku
rių trisdešimt buvo, kaip jis 
pats, paskolinta Transjor- 
danui, o kiti dešimt buvo 
paties karaliaus Abdullah 
surekrutuoti.’^

Laikraštis toliau pabrė
žia, kad nebegalima priimti 
anglų pasiteisinimo, jog jie 
arabus šiame kare remią 
pagal su arabais pirmiau 
padarytos sutarties nuosta
tus.

Jau seniai visam svietui 
aišku, kad šis arabų kruvi
nas žygis Palestinoje yra 
britų reikalas. Nebūtų ka
ro, nebūtų nekMtų žmonių 
kraujo liejimo, mebūtų pa-

Graikiją, tilpusį Harper, 
žurnale 'gruodžio mėriesio 
laidoje.

“Polk savo laiške rašo, 
kad užpuolimai ant užsie
niečių korespondentų apim
davo asmeniškus korespon- 
tų niekinimus, kaltinant 
juos komunistais ir prieš 
juos protestuojant jų laik
raščiams.”

Radijo komentator i u s 
Murrow, minėdamas Polko 
nužudymą, pareiškė:

“Galimas daiktas, kad 
George Polk žinojo daugiau 
apie Graikiją, negu bet ku- 
riis kitas amerikietis repor
teris. Jis grįžo namo. Jis 
tapo nužudytas. Galimas 
daiktas, kad jis žinojo per 
daug. Galimas daiktas, kad 
jo nužudyto jai bus suimti ir 
nubausti. Bet turite žinotų 
kad jūs netekote;vieno ga
biausių, vieno nuoširdžiau- 

I siu ir drąsiausių reporte
rių, kurie kada nors yra 
jums tarnavę.”
• “New York Post” kolum
nistas Marquis Childs sako: 
“Polko nužudymas įvyko 
fckaip tik tuo laiku, kai eina 
nuolatiniai gandai, jog A- 
thenuose ir Washingtone 
bus neužilgo pradėta nauja 
kampanija už pasiuntimą. 
Graikijon Jungtinių Valsti
jų armijos. Tar, ką Polk 
sugrįžęs, kaip jis planavo 
padarytį, galėjo pasakyti
arba parašyti, galėjo pa-i šaulio taikai pavojaus iš tos 
kenkti tai kampanijai.” ■ pusės, jeigu Anglijos impe- 

“The St. Louis Post-Diš- rialistai nebūtų arabų ap- 
pateh”, prisiminęs Dwight ■ ginklavę, ir jeigu šiandien 

tuotas per radiją CBS prog- - Griswoldo nusiskundimą i jų kdro nefinansuotų, 
ramoje As Others See Us j prieš “Herald Tribune” ko- 
rugpjūčio 31 dieną. I _ ................. . '

“Pagal minėtos progra- gart, pareiškia: 
mos vedėjo Larry Lesueur 
pranešimą, CBS atsiuntė 
rojalistų nusiskun d i m ą 
prieš Polką Athenuose dėl 
jo pastabų apie . situaciją

“Daily Worker” rašo, kad 
savo kritikos

Polk padavė ištraukas iš 
> “The New York Times” ir 

šautuvais ir “New Yark Herald Tri- 
t t i bune” ,kur tų laikraščių ko-

Žydai gi viso to neturi. 'respondentai taipgi kritika-
Magil rašo, kad jį nusivedė vienas Izraeliaus valdžios įvo Graikijoje teroristinę pa

darys į fabriką ir parodė kai kuriuos pasigamintus gink- dėtį. Polk nuo savęs pridė
jus. Jis jam parodė pačių žydų nulietą kanuolę, kuri ko- j jo: “Tai tik du pavyzdžiai, 
respondentui atrodė labai puiki, tačiau jam buvo paša- ■ ką praktiškai kiekvienas 

• kyta, kad anglai suteikia arabams geresnių, modernines- j amerikiet.’ reporteris Grai- 
mų.

“Mes norime, kad Jungtinės Valstijos juo greičiau 
nuimtų embargo nuo ginklų Izraeliui,” korespondentui 
sakė Izraeliaus valdžios narys. / „ •

Taip, žydai laukia ginklų. Arabams jų duoda užten
kamai britai, kuriuos Amerika finansuoja!

• Kodėl Jis Turėtą Pasitraukti?
Skrybėlių dirbėjų unija (ADF) sušaukė savo 

žiąvimą New Yorke.
Suvažiavime, aiškių viešpatavo dešinieji. Na, ir ką 

gi jie ten padarė?
Jie nutarė reikalauti, kad Wallace atsisakytų kandi

datuoti Jungtinių Valstijų prezidento vietai.
Pirmiau- jie, žinoma, Wallace’ą gerai išniekino, ap

dergė, o paskui pasiūlė tokią jau rezoliuciją ir ją pri
ėmė.

Keistų žmonių šiandien pas mus atsiranda.
. Jeigu skrybėlių dirbėjai reikalautų, kad demokratų 

partija nominuotų Wallace’ą savo kandidatu, tuomet ne
būtų pikta. Dabargi jiems7 nepatinka Trumanas/ nepa
tinka ir Wallace. Nejaugi rezoliucijos siūlytojai mano, 
kad Wallace jų klausys?

Argi tai ne juokui savęs pasistatymas?^

suva-

Jugoslavai Grįžta Tėvynėn
Uruguajięčių “Darbas”

Balandžio 6 d. buvo sustojęs Montevidėjaus uoste ju- 
gpslavų kelęivinis laivas “Partizanka”, kuris paėmęs virš 
100’ savo tautiečių, grįžtančių tėvynėn, išplaukė tą pačią 
dieną Fiume, Pola, ,Spalato uostų linkui. Vietos gyven
tojuose ir spaudoje šis' laivas sukėlė didelio susidomėji
mo, ypač dėl repątriantų skaičiaus, i 
laivas dar vežęsi 630 keleivių. Atsirado toks dienraštis, 
kuris padarė išvadą, jog grįžtantieji slavai vykstą nę 
savo valia, p “priversti/-... '

raso:

! respondentą Homerą Bi- I PRIMENA LAPĄ Iš
I AMERIKOS ISTORIJOS

Negrų ^laikraštis “The 
Black Dispatch” aštriai, pa
smerkia politinį terorą

“Kai Amerikos adminis
tratorius... ir Athenų val
džia negali pakęsti tokių 
teisingų pranešimų, kokius prieš Henry Wallace ir tre- 
paduoda vyrai kaip Polk ir Ičiąją partiją. Laikraštis sa- 
Bigart, tai kas nors yra ko: 
bloga su Graikijos padėti
mi, — ir mūsų vyriausybė 
turi tatai surasti.”

Bet nereikia ieškoti, nes 
mūsų vyriausybė, preziden
tas Trumanas ir sekreto
rius Marshall, puikiai žino 
Graikijoje fašistinio teroro 
siautėjimą. Kaip kasdien 
šimtais krinta Graikijos 
žmonės' to teroro aukomis, 
taip /krito ąmerikietis ko
respondentas George Polk.

Tėvynės reikalas kiek
vienos tautos žmogui yra 
didžiai svarbus . reikalas, 
verčiantis skirti’ didžiausį 
susirūipinimą tuo klausimu. 
Ir mes, lietuviai, nors ir 
gyvendami už mūsų gimti
nės ribų, susibūrę į tautines 
savo organizacijas, išjudinę 
šio krašto lietuvių tarpe pa
žangu judėjimą, pagrindi
niu mūsų reikalu skaitome 
rūpinimąsi padėti mūsų 
gimtinei, būti kuo arčiau

vimą Lietuvos”,’už grąžini- , 
mą Lietuvai buržuazinės' 
santvarkos. Tai tuščios vil
tys. Ląikas negrįžta atgal, 
tas kas pergyventa, jau ne
grįš. Lietuva jau peržengė 
buržuazinį laikotarpį ir į- 
žengė į socialistinę gadynę, 
pažangesnę, šviesesnę, su
teikusią galią darbo liau
džiai. Tad, dabartinė padė
tis, patiktų ji %ar ne 
buvusios santvarkos pali
kuonims, yra, egzistuoja ir

jos, gyventi joje vykstančiu į tvirtėja mūsų gimtojoje ša
lyje, ir visi- lietuviai norirf- 

! tieji gyventi šių dienų pa
dėtį turi žinoti tą didelę tie
są, kad buržuazinė Lietuva, 
Smetonos valdymo laikai ir 
šiaurioji nacių priespauda 
jau dipgo praeities ūkanose 
ir negrįš niekuomet, kad į 
dabartį reikia žiūrėti blai
viomis. akimis ir jausti, su
prasti ją, gyventi bėgamojo 
laiko aukštumoj, atsipalai
davus nuo išnykusios bur
žuazinės priespaudos* pa
pročių, nuo joje vyravusios 
dvasios, ir taip įžengti, kar
tu su visa Lietuvos liaudi
mi, į naująjį brėkštantį so
cialistinį gyvenimą.

Už tai visus dorus lietu
vius mes ir šaukiamo į vie
ningą darbą mūsų gimtinės 
labui, į didesnį suartėjimą 
su Tarybų Lietuvos liaudi
mi, kad daugiau susipaži
nus su naujuoju gyvenimu 
persiėmus tėvynės dvasia, 
kad galutinai atsipalaida
vus nuo smetonizmu užsi
krėtusios dvasios.

O tiems, kurie svetur gy
vendami laisvajai mūsų tė
vynei skelbia kovą, kurie ją 
šmeižia kitataučių akyse ir 
organizuoja a t ž agareivių 
būrius priešlietuviškai akcL 
jai}' tiems ir mes skelbkime 
atvirą kovą, - kaipp • 
mūsų tautos renega
tams, kaipo Lietuvos liau
dies priešams, kaipo ątža* 
gąreiviams tykojan tiems 
per naują karą svetimų 
durtuvų pagalba * vėl užsi
lipti aht Lietuvos liaudies 
sprando.

Mes privalome vesti ko
vą su jais, kad jų nuodinga ■ 
priešlietuviška propaganda 
nerastų dirvos, l^ad neduo
tų pasėkų svetur gyvenan
čiuose lietuviuose, kad jų 
neatitrauktų nuo savo gim

— verdančiu gyvenimu. 
f •

Pasibaigus didžiajam tė
vynės karui ir Lietuvai ta
pus laisvai nuo vokiečiu 
prispaudėjų, mūsų vyriauĄ 
s;s rūpestis buvo -padėti at
sistatyti, atsikurdinti su
niokotai ir apiplėštai Lietu
vai. Lietuvių Komisija Tė
vynei Remti vadovavo tėvy
nės rėmimo darbui. Taip 
buvo atlikta ’ garbinga pa
reiga. Tarybų Lietuvos 
žmonės pajuto brolišką mū
sų atjautimą jiems ir nors 
palyginamai nedaug para
mos sukeltą, bet tas šio 
krašto lietuvių pasiaukąvi- 
mas, pasiunčiant į Lietuvą 
kelių dešimčių tūkstančių 
vertės dovanų, buvo gražus 
žes’tas, reiškiantis jų meilę 
savo tautai, jų solidarumą 
karo audrų ir nacių grobikų 
nuniokotai tėvynei.

Praėjo trejetas metų ir 
Lietuva, gelbstint broliš- ■ 
koms tarybų tautoms, spar
čiai atsištato, atsikuria jos 
ūkis ir gamyba, sugriautų 
miestų ir kaimų vietose iš
kyla nauji moderniški pas
tatai, maisto ir* aprangos 
Lietuvos liaudžiai jau ne
trūksta.

Bet mūsų7 solidarumas 
tautai dar nesibaigia, 'jisl 
negali baigtis niekuomet. 
Dabar ir visuomet, kiekvie
nas mūsų tautos sūnus ar 
dukra pirmaeiliu, savo rū- 
pečiu turi laikyti užduotį 
kuo geriau ir kuo daugiau 
padėti savo tėvynei.

“Nebepajėgdama pastoti 
kelio Wallace tikieto popu
liarumui, reakcija pavarto
ja tokias pat biauriąs me
todas prieš jį, kurias 1856 
ir I860 metų rinkimuose 
whigų ir, demokratų pąrti-1 
jos vartojo prieš Republi- 
konų Partiją.”

Labai vietoje priminimas 
šių dienų ręakcijonieriams 
iš Republikonų Partijos. Jie 
pamiršo, kad anais laikais 
tokius pat melus ir prasi
manymus tų laikų reakcijo- 
nieriai vartojo prieš jų par
tiją. Abrąhomas Lincplnas 
buvo taip pat bjauriai nie
kinamas, kaip šiandien 
Henry Wallace. Bet nei 
Li-ncolnąš, nei Republikonų 
Partija neišsigando ir ne
pabėgo iš kovos lauko. Taip 
lygiai, aišku, _ šiandien Hen
ry-) Wallace ir trečioji par
tija nesitrauks iš užimtųjų 
pozicijų.

Šiandieną pirmaeilė- pa- 
reiga yra kova prieš sme- 
tonizmo ir naci-fašizmo Ii-' 
kučius, prieš nacių kolabo
rantus. Išaiškinimas svetur 
gyvenantiems Lietuvos sū
nums ir dukroms tikrosios 
padėties, kad juos išplėšus 
iš mūsų tautos 1 renegatų 
bučio, kad jią, persiimtų 
naująja laisvosios mūsų tė
vynės idėja, kad jie grįžtų 
į savo gimtinę ir stotų į kū
rybinį naudingą darbą.

Tėvynėje, Tarybų Lietu
vos liaudis turėdama galią 
savo rankose sėkmingai, ve
da mūsų tautą į laimingą 
rytojų. Mums nėra ko rū
pintis Lietuvos vidaus rei
kalais, jie yra saugūs, jais 
rūpinasi geriausi mūsų tam 
tps žmonės. Užsienyje, už 
Lietuvos rubežių, kame ir 
mes gyvename, randhsi 
dąug lietuvių ir mūsų pa
reiga yra dįrbti juose, kad 
išrovus iš jų tarpo piktąją 
nacifąšizmo sėklą, kad jie 
liktų švarūs nuo • juodojo 

zj praeities gyvenimo paliki
mų, kad jie dvasiniai artė- 
.tti prie Lietuvos ir radus 
galimybę grįžtų į gimtinę, 
kad visi sutaptų su Tarybų 
Ųietuvos liaudies siekimais 
ir. jungtųsi jų realizavi
mams.

Tarybų krašte jau išny
kusių ir visam pąsaųly spąr7 
čiąį nykstančių buržuazi
nių pažiūrų žmonės, buvu-' 
-šiųjų lietuvių nacių kolabo
rantų klaidinami, dar tikisi 
vėĮ sulaukti- 'buržuazinės 
Lietuvos. Tie naci-fašizmo 
likučiai, šaukia užsienio lie
tuvius “į kovą už išliuosa-

kijoje praneša savo laikraš; 
čiatns Amerikoje.”

.Toliau laikraštis^sako:
“Kad Polk buvo gavęs 

grūmojimų, tai vakar pa
tvirtino kolumnistas Drew 
Pearson/kuris savo kolum- 
noje Merry-Go-Round pa
skelbė jam Polko rašytą 
laišką. Tame ■ .laiške Polk 
nurodo pavyzdžius, kaip 
Graikijos monarchist/ -val
džia puola užsieniečius ko
respondentus Graikijoje.

Tarp kitko, laiške Polk 
sako: “Prie to, kai dabar 
daugelis korespondentų kri
tiškai rašo apie viešpatau
jančią dešiniąją Graikijos 
valdžioje frakciją, eiųa gan
dai, kad kas nors iš jų tu
rės nukentėti.”

Pearson priduria: “Geor
ge nežinojo, kuomet rašė 
tuos pranašingus žodžius, 
jog jis bus tup žmogum, ku
ris nukentės. Tačiau jo nu
žudymas gali patarnauti iš
kėlimui1 viešumon bjaurių 
skandalų Graikijoje— skan
dalų, kuriuos Amerikos 
žmonės turėtų žinoti.”

“Daily Worker” rašo:
“Polko laiškas Pearsonui

l 1 ’i 1 Z~4 •

kijos, ambasadorius Wa
shingtone Vąsilį p.endramis 
parašė CBS prezidentui 
Frank Stantonui protestą 
prieš Polko straipsnį apie

APIE ĘRUVINĄ BRITŲ 
VĄIDMENI PALESTI
NOS KARE

“New York Herald .Tri-

. ^Brigadierius John Ba- 
got Glubb Pasha yra ’Brita
nijos armijos kariųinkąs, 
kuris buvo pavestas arba 
karaliui. Glubb komandavo- 
ją Arabą Legijonui, kuris, 
vakarykščių pranešimu, mė- 
paskolintas ' Transjordano

nęs iš, Argentinos-taip pat parodo, kad Grąi
Pikietuoja Baltąjį Namą protestui pppš skirstypią mp- 
sy kąfinjų jėgy rases. Nespnąi gelžkeiįepiy yą-
dai Grant R^ynoljls ir A. Philip Randolph pąskelbp, 
jog jie boikotuos karjpę tarnybą tol, kol nebus pa

naikintas skirstymas.2 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Antrad., Geg. 25, 1948

Visų dorų lietuvių, gim
tinėje ar už jos ribų jie gy
ventų, pirmaeilė pareiga* y- 
ra įsijungti bendram darbui
— vienijimui visų pastan
gų tautos materialiam ir 
kultūriniam suklestėjimui, 
kūrimui Lietuvos liaudžiai 
gerovės.

Ir mes, Argentinos lietu
viai, tame didžiame patrio
tiniame darbe turime savo 
vietą ir privalome ją užimti
— rūpintis ją atlikti gar
bingai. *

Tėvynė laukia mūsų pa
stangų, organizuotos mūsų, 
paramos jai. Įsitraukime į 
darbą, visi, atsukę nugarą 
priešlietuviškam atžagarei- 
viškam elementui grupuoki-* 
mes į pažangiąsias mūsų 
organizacijas, stiprinkime 
Argentinos Lietuvių Komi
siją Tėvynei Remti, didinki
me visas mūsų organizacM 
jas nariais, spies*kimės apie 
vmūsų .laikraštį ir dirbkime, 
kad visus šio krašto lietu
vius atpalaidavus nuo pra
eities garbintojų, kad įkv\ z 
*pus jiems lietuvišką, patri-\ 
otinę, tarybinę dvasią ir . 
daugiau priartinus prie lai
svosios gimtinės.

Tėvynės reikalas turi bū
ti svarbidusis ir nuolatinis 
mūšų rūpestis.

(Iš Argent. “Vienybės”)
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IŠKILMINGAS

Rengia Lietuviu Namo Bendrove

School of Music

Brooklyn© AIDO CHORAS, vadovaujamas George Kazakevičiaus, dalyvaus koncerto programoj

Bus Daug Svečių iš KiturŠeštadienį, šokiai nuo 8 P. M
Pasimatykite Su JaisGeorge Kazakevičiaus Orkestrą

Nepaprastai Graži ProgramaĮžanga $1,00, taksai įskaityti

Puikus Restaurantas. Įvairus Valgiai: Už pilnus pietus nuo 60c iki $1.50

Albertas Vasiliauskas, 
tenoras, pasižymėjęs kon
certų ir radio dainininkas

Ignas Kubiliūnas, 
iš So. Boston, Mass., 
baritonas, pasižymėjęs 
komiškomis dainomis.

Amelia Jeskevičiūte 
sopranas, puikiai prasila 

vinusi dainininkė, 
brooklyniėtė.

Violette čypaitė, 
radio ir koncertų daini

ninkė iš Great Neck, N. Y Birūta Senkus 
gera dainininkė, kuri da

dramatiškas sopranas 
neseniai atvykusi iš 

Italijos.

SEKMADIENĮ KONCERTAS 
Prasidės 3-čių vai. po pietų 

Įžanga $1.50, taksai įskaityti 
Po Koncerto Šokiai

VYTURĖLIS, styginė orkestrą, vadovaujama Edward 
Sidney, dalyvaus programoje.
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Bus Amerikos Lietuvių Kultūriniame Centre, Kuris Oficialiai Yra Vadinamas:

Liberty Auditorium
110-06 ATLANTIC AVĖ., kampas 11 Oth St., RICHMOND HILL, L. L, N. Y.

Šeštadienį, gegužes 29-tą Šokiai; Sekmadienį, gegužes 30-tą Koncertas
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PARYŽIAUS ZLUGIMAS ||
3-30-48_________ —47—___________ r _ . • . a t Verte K. BARTKUS *

(Tąsa)
Obri neskaitė laikraščių; jis su nie

kuo nesikalbėjo apie mįslingą įvykį Ver- 
nejo miške. Kaip visuomet, jis pramuši- 
įlėjo bilietėlius, mėšlungiškai žiovauda
mas. Baigęs darbą, jis užėjo į nepažįs
tamą kavinę ir užsakė “perno.” Drums
tas gėralas, svaigino. Dar stiklas ... Tre
čias ...

Prie kaimyninio staliuko* gėrė žmonės 
su, kepurėmis. Obrf nenorėjo klausytis, 
ką jie kalba, bet Grine vardas, nuolat 
kartojamas, jį erzino. Grine jau nėra, ir 
jis nenorėjo apie jį girdėti. Kvailiai ne
siliovė :

— Ką gi, vienu šunim mažiau...
— Taip, kada jau toks eina pas fašis

tus, vadinasi, nupirko . ..
Obri staiga atsikėlė, priėjo prie rėks

nių ir rūsčiai pasakė:
— Melas. Jis norėjo pirkti viešbutį. O 

jį užmušė komunistai, driskiai, kaip tu. 
Supratai, niekše?

Vienas sėdėjusių už stalo1 atsistojo ir 
kirto Obri į veidą. Suskambėjo stiklai. 
Obri nugriuvo. Kavinė greitai ištuštėjo. 
Sėnas oficiantas ilgai rankiojo sunkius 
dubenėlius, šaukštus, lošiamuosius kau
liukus.
3

Vakar Tessa atšventė savo šešių de
šimtų metų sukaktį. Daugybę telegramų 
ir laiškų puošė skaičius šešiasdešimt. 
Jaunieji advokatai atnešė Tessa didžiulį 
tortą, papuoštą 60-Čia vaškinių žvakučių. 
Vakare žvakutės buvo uždegtos, ir Tessa 
ilgai žiūrėjo į melsvas plazdančias lieps
neles. Jis mėgino nuliūsti, privertė save 
pagalvoti apie nueito kelio ilgį, apie ar
tėjantį galą; bet tos mintys buvo abst
rakčios; jis niekuomet nesijautė toks 
jaunas. Skaičius šešiasdešimt jam atro
dė, kaip graži monograma. Jis dar tik 
pradeda gyventi. Aišku, jis buvo žymus 
advokatas, bet rytoj jis bus vienas kraš
to vadovų; jo vardas iš penktojo 
"Temps” puslapio, kur rašoma apie teis
mo procesus, pereis į pirmąjį. Kraštuti
numų laikai praėjo; šalis nori ramybės; 
ji pavargo ir nuo pakeltų Liaudies fron
to kumščių, ir nuo Breteilfo senovės ro
mėnų pasisveikinimo; ji labiausiai verti
na gerą draugišką rankos * paspaudimą; 
su viltimi ji žiūri į linksmą gurmaną, į 
padorų šeimos žmogų, į gražiakalbį, bet 
trigubai atsargų Tessa.

Taip, vakarykščia diena buvo graži, 
nors ją ir aptemdė šeimyniniai sielvar
tai. Veltui geriausi profesoriai šaukė 
konsiliumus, veltui ponia 'Tessa atliko 
gydymo kursą Vitelyje, jos liga progre
savo; priepuoliai dažnėjo. Vakar Amali 
prisijaudino, pervargo ir vakare, kol 
Tessa, žiūrėdamas į šešiasdešimt žvakių, 
galvojo apie laimen jo vedamą Prancūzi
ją, ji gulėjo tamsiame, vaistais dvokian
čiame miegamajame, sunkiai sulaikyda
ma dejavimus.

Tačiau ir be žmonos ligos1 Tessa turė
jo rūpesčių. Liusjenas pasirodė esąs ne
bepataisomas. Amalf iš įpratimo vadino 
jį vaiku, bet tas "vaikas” neseniai baigė 
trisdešimt ketvirtuosius metus.- Diploma
tinės karjeros viltys seniai sugriuvo. Dy
kūnas susirado keistą uždarbį: jis raši
nėjo žolijo laikraščiui apie lenktynes, 
pranešdamas laimėtojus. Buvo pasakoja
ma, kad jis, naudodamasis žokėjų pata
rimais, išmušąs žmones iš pusiausvyros, 

‘pats losiąs, o pusę pajamų atiduodą^ žo
lijo. Visa tai vargu ar buvo1 tinkama pro- 

' fe&ija ministro sūnui. Saugodamas savo 
sveikatą, Tessa nesikalbėdavo su sūnu- 

1 mi; prie pietų abu tylėdavo. 0 kai Lius
jenas praverdavo burną, Tessa baikščiai 
susigūždavo, laukdamas skandalo.

Dar daugiau šielvarto jam sukeldavo 
tfeniza. Jis dabar žinojo, kad jausmų 
srityje nėrą teisinguiUo. Galvodamas 
apie Liusjeną, jis.bijodavo dėl savęs: sū
drūs gali nuplėšti jo garbę. Jei Liusjenas 
žMų, Tessa, kiek paverkęs, pasijustų 
lengviau. Ne taip buvo su Dertiza. Tai’,- 
kad ji išėjo iš namų, padarė tėvui 'gėdą, 
tapdama "Gnomo” įmonės pakuotoja, ir, 
Slaptosios policijos direktoriaus žiniomis, 
dalyvavo kažkokiam komuhistų koiųitą- 
tef Tessa atrodė niekniekis, palyginus su 
feūkštavimu dėl jps sveikatos: ji blogai 
gyvena, ji nepratusi sunkiai dirbti, ją 

> ‘ gali užmušti tų kvailų demonstracijų 
mėtų . .. Apie Denizą Tessa sužinodavo 

.per policiją arba per privataus pasitei
ravimo kontorą. Jis mėgino jai rašyti, ji

Istorine Apysaka
neatsakė; nenori jo žinoti. Ši mintis 
privarė jį ligi ašarų. Jis pagalvojo apie 
Denizą ir prie šešiasdešimties žvakučių 
prisiminė,x kaip ji, būdama mergaitė, 
siųsdavo jam rimuotus pasveikinimus 
rožinės spalvos popieriuje. Jis vos nepra
virko; bet kaip sykis tuo metu atnešė 
Senato pirmininko telegramą. Tessa’ nu
sišypsojo: jis — vienintelė garbingos ir 
protingos Prancūzijos viltis. Jo srnailią 
Uosį išmušė smulkučiai prakaito, lašiu
kai: taip būdavo visuomet susijaudini
mo valandėlėmis. Pamiršęs Denizą, jis 
apgalvojo ministrų deklaracijos pradžią.

Kitą rytą įvyko nemalonumas: norė
damas perskaityti Prahos atstovo prane
šimą, Tessa pastebėjo dingus vieną do
kumentą, kurį jam buvo davęs Fužė. Vi
sa Breteilio istorija erzino Tessa:, jis 
nemėgo viešo kaltės atskleidimo. Politi
ka — subtilus dalykas: reikšmingos ne 
tik garsios kalbos, bet ir pašnibždos ku; 
luaruose, nuoširdūs žodžiai pusryčiau
jant, "prie sūrio ir kriaušių,” minties 
atšešėliai, užuominos. Viešas apkaltini
mas netinka lošimui. Kokia nesąmonė 
buvo1 triukšmas, savo laiku pakeltas Bre
teilio gaujos dėl nelaimingo Stavickio! 
Norėjo įvelti ir Tessa ... Fužė nepraeitų 
be komunistų balsų. Suprantama, kad 
jis už Liaudies frontą. Bėt Tessa ir be 
jo žino, kad Grandelis išsišokėlis. Gran- 
delio reikia saugotis. Koks oratorius! 
Tiktai velionis Brianas mokėdavo taip 
pritraukti žmones... Bet kam čia sen
sacingas kaltės iškėlimas?... Dar rude
nį Fužė sakė Tessa, kad Grandelis turįs 
ryšių su vokiečių žvalgyba. Tessa jį nu
traukė: jis nepatikėjo deputato išdavi- 
kiškumu. Net ir pats žodis "išdavimas” 
atrodė jam iš kito pasaulio. Su užsienio 
žvalgyba gali susirišti prasilošę majorai, 
Liusjeno tipo padaužos, žodžiu, žmonės, 

• 'priremti prie sienos. Tessa pateisino bet 
kokį neapdairumą, ryšius su aferistais,. 
apgavikų dangstymą — teikitės išvesti 
ribą tarp visai leistino dalyvavimo akci
nėje bendrovėje ir Stavickio arba Ustri- 
ko veiklos. Tačiau išdaviųias .. . Tessa 
sąmonė perlėkė Hugo eilės, Velnių sala, 
kardas, pasviręs viršum išbalusio išdavi- ' 
ko ,galvos ... Ne, deputatas to nedarys.

Bet štai prieš tris dienas uolusis Fuže 
įteikė Tessa tą prakeiktą popiergalį. Tes
sa perbigo akimis laišką ir įdėjo lapelį į 
bylą su užsienio komisijos raštais. Lape
ly buvo kalbama apie du milijonus, skir
tus Kisingeno ir Baden-Badeno gydomų
jų vandenų propagandai. Tessa niršo: 
gerai, Grandelis uždirba iš vokiečių ku
rortų, bet tai dar ne išdavimas! Tiesa, 

, Fuže įtikinėjo, kad Grandelis negalės 
pristatyti pateisinamųjų dokumentų. Bet 
Tessa buvo prieš kišimąsi į privatų de
putatų gyvenimą. Taip jis ir atsakė Fu
že. Tas reikalaVO: ."Būtina supažindinti 
su laišku užsienio komisijos narius.” Vi
sa Lai buvo kvaila per visą pilvą; ypač 
dabar, kai dešiniųjų pagalba reikia nu- 
versti Bliumą ir tuo pat laiku užtikrinti 
kairiųjų paramą. Tessa negalėjo atsaky
ti Fuže: tuomet prieš naująją vyriausy
bę balsuotų visi kairieji radikalai. Ta
čiau jei Tešsa paskelbs ‘ dokumentą komi
sijoj, Breteilis atsistos piestu; dešinieji 
užpuls radikalus, ir radikalai turės ne
noromis dar kartą išgelbėti Bliumą. Pa
galvojęs Tessa nutarė atidėti reikalą po
rai savaitėlių: jis tikėjosi, Jęad ministrų 
krizė įvyks artimiausiomis dienomis.

Tačiau kas galėjo pagrobti tą lape
lį? ... Niekuomet Tessa dar nebuvo su
sidūręs su tokiu paslaptingų nuotykiu! 
Byla gulėjo rašomajam stale. Išeidamas 
jis visuomet užrakindavo stalčių. Visi 
dokumentai yra. Jei papasakosi Amali, 
jį, ko gero, atsakys, kad dokumentą pa
vogė' Belzebubas .. .

Palatoje Tessa pamiršę vagystę.- 
1 .Svarstė įstatymo projektą x apie dviejų 

veterinarijos institutų atidarymą. Salė
je sėdėjp tiktai suinteresuotų departmen- 
tų atstovai. Kiti būriavosi kuluaruose ir 
bufete. Kalbėjo apie artėjančią krizę; ir 
iš to, kokiu dėmesiu visi teiravosi Tęssaz 
sveikatos, buvo galima be. apsirikimo 
spėti,1 kad* Bliumo dienos suskaitytos. 
Viaras; pasveikinęs Tessa šešiasdešim
ties metų sukakties proga, melancholiš
kai atsiduso?

<— šešiasdešimt metų turėdamas, ,aš 
negalvojau, kad man teks paimti į ran
kas ministro portfelį. Tu anksti pradedi. 
Geru* laiku1

(Bus daugiau)

I

LAWRENCE, MASS.
-------------------- 1—

kui jvesti baisiausi terorą, at
imti nuo darbo žmonių nedar
bo pašalpą, senatvės pensiją, 
sugriauti organizacijas? To
dėl visi ir visos pagalvokime 
ir matysime', kad mums kitos 
išeities nėra, kaip tik remti 
Roosevelto draugą Henry 
Wallace ir jo partiją.

Už Trečiąją Partiją ir 
LLD Nariu Vajus

• Textile Workers Unijos vir
šūnės, pildydamos Philip Mur
ray įsakymais, siekė Instruk
tuoti delegatus/^k^d neremtų 
Amerikoje liaudies partijos— 
trečiosios partijos, tai yra, II. 
Wallace ir kitų liaudies kan
didatų.

. Bet apsiriko. Direktorius ir 
biznio agentas tiek /gavo vėjo 
nuo delegatų, kad- jie buvo 
priversti parašyti sulaikyti de
batus, o delegatai, kurių bu
vo 200 iš įvairių darbo d'e- 
partmentų, nei vienas nemė
gino apginti viršininkų pozici
ją ir turėjo gardaus juoko iš 
antiliaudiškos pozicijos.

Delegatai pusėtinai gerai iš
aiškino Henry Wallace’o pro
gramą. Daugelis nuosekliai 
įrodinėjo, kodėl .yra reikalin
ga trečioji partija, kad buvo 
kas pasimokyti. Daūgelis pa
reiškę, kad jie stos į eiles tre
čiosios partijos, darbuosis, kad 
Henry Wallace būtų išrinktas 
Jungtinių Valstijų prezidentu, 
kad būtų išrinkti1 kiti pažan
gūs žmonės ir grąžinta velio
nio Roosevelto taikos ir gerbū
vio politika.

Delegatai sake: Ar jūs ma
tėte nors vieną kitų partijų 
kandidatą į prezidento vietą, 
kuris maršuotų pikieto eilėse 
su streikuojančiais darbinin
kais, kaip daro Henry Wall
ace ?

Tas parodo, kad iš preziden
tinių kandidatų tik Henry 
Wallace yra liaudies draugas, 
tikras demokratas, ir jeigu jį 
išrinksime prezidentu, tai dar
bininkų unijos galės gyvuoti. 
Tada būtų sulaikyta ta baisio
ji propaganda prieš darbinin
kų unijas, prieš liaudį ir už 
karą, kuri dabar yra vedama 
už trečią pasaulinį karą. De
legatai sakė, kas gi nori, kad 
mūsų jaunuoliai vėl eitų į ka
rą ir žūtų ?

Valdžiai paėmus gelžkelius į savo rankas, šie unijų 
viršininkai paskelbė atšaukimą streiko. Iš kairės: 
Switchmen’s Unijos prez. A. J. Glower, Locomotive 
Firemen & Engine-men Brolijos prez. D. B. Robertson, 
Locomotive Engineers Brolijos prez. Alvartlcy Johnson.

Iš Lietuvių Literatūros 
Draugijos Centro Komiteto 
pranešimo matome, kad ne vi
sos kuopos, darbuojasi naujų 
narių gavime ir tūlos nesisku
bina su duoklių pasimokėjimu. 

Man irgi rodosi, kad vajaus 
rezultatai turėtų būti geresni, 
negu iki šiol turime.. Kad ir 
LLD 7-tos t • apskrities ribose 
__ ios kuopos gavo 
naujų narių. Kur gi yra ki
tos kuopos, kur mūsų veikė
jai? Jeigu ir kitos kuopos 
mūsų apskrityje taip darbuo
tųsi, kaip LLD 37 kuopa, Law
rence, kuri jau gavo 27 nau
jus. narius, tai turėtume gra
žių pasekmių. / Ir tai dar ne
viskas, netrukus bus gauta ki
ta tiek naujų narių, 
pasiryžimas yra, 
Lawrence, kuopa 
pos, pasiektų TOO 
jau nedaug prie

Jeigu mes visi taip pasidar
buotume, tai ką mums reikštų 
pralenkti chicagiečiai šiame 
vajuje? Ir dabar turiu pasa
kyti draugams chicagiečiams, 
kad perdaug nesigirkite, kad 
laimėsite lenktynes, čia žo
džiai nieko nepagelbės — rei
kia tą įrodyti darbais. Ir at
minkite, kad jūs turite Chica- 
gą, kurioj gyvena 100,000 lie
tuvių. Reiškia,' jūs turite pui
kiausią progą. Na, bet dar 
pažiūrėsime, kas ką įveiksi
me draugiškose, bet energin
gose lenktynėse! Jeigu ne 
LLD 19 kuopa, kurioj, rodo
si, daug veikia L. Prūseika ir 
K. Matukaitis, tai jau dabar 
galėtumo sakyti, kad Chicagą 
mes pralenkėme. B'et iki ga
lo dar' pamatysime, kaip išeis 
lenktynės ir su LLD 19 kuopa.

Kalbėjausi su naujais na
riais, jie labai patenkinti, kad 
CK Sekretorius prisiuntė jiems 
žurnalą “Šviesą.” Visi giria, 
kad tai labai, geras žurnalas. 
Jie laukia sekančio numerio. 
Daugelis jau teiraujasi, koki 
raštai bus sekamame numery
je. Ir ištikro, reikia, kad LLD 
veikėjai ir nariai ne vien pa
tys perskaitytų raštus, telpan
čius “šviesoje,” bet apie tai 
ir atsilieptų, arba parašydami 
į dienraščius,"arba, pasakyda
mi savo nuomonę tiems, ku
rie rašo
J V

. 'dar tik keli

Mano 
kad mūsų, 
iki 1 d. lie- 

narių. Ir 
to trūksta.

Pastebėjau dienraštyje Lais
vėje, kad Naujosios Anglijos 
Moterų Sąryšis ruošia pikni
ką sekmadienį, 6 d. birželio, 
Maple Parke, Methuen.

Ir kaip tik pripuola, tą pat 
dieną visą apskričių komitetų 
narių- konferencija So. Bosto
ne reikale dienraščio Laisvės 
pikniko, kuris įvyks 4 d., lie
pos, Maynard e.

Todėl, mano nuomone, ap
skričių konferenciją reikia 
perkelti iš So. Bostono į Maple 
Parką, tai bus galima ir kon
ferenciją atlaikyti ir piknike 
dalyvauti, žinoma, kpnferen- 
ciją reikia laikyti ryte,' o pik
nikai visada prasideda jau po 
pietų. Manau, kad sutiks ap
skričių komitetų nariai su ma
no.^ pasiūlymu.

gauti 
Kar- 

ilgos,

Reikia pasakyti, kad Law
rence tūlos dirbtuvės pusėti
nai sušlubavo darbe.. Jau 
daug darbininkų yra paleista 
iš darbo ir kasdien vis dau
giau paleidžia.

Prie . Employment Security 
stovi ilgos eilės, žmonių norin
čių užsiregistruoti, kad 
nedarbo laiku pašalpą, 
tais tos eilės būna taip 
kad panašios į paradą.

žiūrint. į tas eiles ir manai: 
ar visi žmonės atsimena ve
lionio Roosevelto ir jo draugo 
Henry Wallace laikus? Ar 
atsimena, kaip republikonai ir, 
reakciniai demokratai, dabar
tiniai mūsą/ šalies valdonai, 
buvo priešingi įvesti nedarbo 
laiku darbįninkams pašalpą?

Tik liaudžiai Veikiant, bū
nant Rooševeltui prezidentu 
bu-vo įvesta bedarbiams pašal
pa, kurią .dabar jie gali gau
ti. Todėl, jau vien dėl šio' 
fa'kto pilvočiai turi remti tre
čiąją partiją priešakyje su 
Henry Wallace, kad grąžinus 
Too.seveltinius laikus.

Ar gi neaišku, kad Mr. Tru- 
mana's patalikau.ja reakcijai, 
kad fabrikantai padiktavę 
Tafto-Hartley bilių prieš dar
bininkų unijas, kad7 dabar sie
kia pravaryti Muncįto bilių, 
kad jie nori sugriauti darbi
ninkų or^^hiząėijas, unijas, 
pasmaugti spai/dą. kad pas-

Tas padėtų ir nau- 
narių gavime.

S. Penkauskas.
1

Newark, N. J.
Bus Įkurta Wallace Partija 

šeštadienį, birželio 5 d., 10 
vai. ryto, Newark A*rmory, 
176 Sussex Ave., /atsidarys 
konferencija įkūrimui trdčio- 
sios — Wallace partijos, ar
ba, kaip čia vadinama, Inde
pendent Progressive Party.

šioje konferencijoje kalbės 
senatorius Glen H. Taylor, bū
simas kandidatas į vice-prezi- 
dento vietą. Jis savo telegra
moje atsakė dėl Henry Wal
lace, kad sutinka atvykti į 
šią konferenciją ir kalbėti.

Glen Taylor kartu telegra
moje pažymi, kad jis susiti

nk o Princeton dvi moteris, ku
rios buvo areštuotos už veiki
mą trečiosios partijos įkūri
mui*. Jis atžymi, kad prezi
dento Trumano administraci
ja tokiu būdu laužo pamati
nes demokratines
nesuvaldydama - tuos, 
nesiskaito su mūsų šalies 
stitucijos teisėmis.

Konferencija -baigsis 
vai. po pietų. Vakare/
pat vietoje, kaip 8:30 prasi
dės masinės prakalbos. į šias 
prakalbas kviečia visus pilie
čius. Koresp.

taisykles, 
kurie 
Kop-

4:30 
toje

Belgrad. — Jugoslavijos 
valdžia perima į savo ran
kas ir stambias krautuves.

Kor esponden tams
Pasibaigus žieminiams parengimams, kada prasideda 

piknikai ir kitokį išvažiavimai į girias ir pajūrius, tai iš 
kolonijų sumažėja korespondencijos.

Šiemet to neturėtų būti. Daug yra svarbių įvykių ir jų 
dar daugiau bus, apie kuriuos reikia rašyti, savo koloni
jos dienraščio skaitytojus supažindinti, ir tas ęinias per
duoti kitų kolonijų lietuviams.

Įvykiai lietuvių tarpe. Mūsų dienraštis visados patei
kia daugiausiai žinių apie lietuvių gyvenimą. Prašome 
rašyti ir toliau apie įvairius parengimus, kaip demokra
tinių lietuvių organizacijų, taip ir kitų srovių. Rašyti tei
singai. Prašome rašyti ir apie įvykius, kaip tai mirtį, ne
laimes ir kitus atsitikimus.

Iš industrijos lauko. Prašome aprašyti darbininkų są
lygas prie įvairių darbų, jų santykius su fabrikantais; 
unijų veiklą, jų vadų elgesį. Visa tai suteikia daug me
džiagos rašyti į dienraštį. Darbininkų streikai, jų rei

kalavimai ir įvairios kovos yra kasdieniniai įvykiai ir 
prašome teikti korespondencijų iš industrinio lauko, kaip 
galima dažniau.

Politiniai dirvonai. Šiemet ypatingai daug kas yra 
rašyti iš politikos. Šiemet įvyks prezidento, daugelio gu
bernatorių, senatorių, kongresmanų ir kitokių viršinin
kų rinkimai.

Senosios partijos — demokratų ir republikonų — 
manevruoja ir daug žada. Pirmu kartu mūsų šalies isto
rijoje taip plačiai piliečiai susidomėjo trečiosios partijos 
reikalais. Hepry A. Wallace, Glen Taylor ir kiti trečio
sios partijos kandidatai važinėją ir sako kalbas. Kuriasi 
trečioji partija, organizuojasi miestų komitetai, plečiasi 
veikla už demokratinius ir taiką mylinčius kandidatus.

Iš politikos lauko yra daug kas rašyti. Parašykite 
apie partijų veikimą, apie kandidatus, jų nuopelnus. In
formuokite savo kolonijoje lietuvius, taipgi supažindin
kite ir kitas kolonijas apie jūsų mieste veikimą.

Prašymas. Prašome visų mūsų korespondentų ir ko
respondenčių rašyti tik ant vienos pusėš popierio ir tik
tai rašalu. Nerašykite tomis “amžinomis’’ naujomis 
plunksnomis, nes dažnai tokis raštas sunku įskaityti.

Prašome ypatingos atydos kreipti įrašant vardus ir 
pavardes žmonių. Geriausiai būtų įrašyti spausdinamo
mis raidėmis. Jeigu .imamos kokios citatos iš vietos ang
lų spaudos, tai prašome iškarpas kartu prisiųsti, pažy
mint laikraščio vardą ir datą.

Parengimų reikale įrašykite aiškiai svetainių var
dus, gatvių pavadinimus, parkų vardus ir 4nurodymus, 
kaip pasiekti piknikų. vietas. Parašę apie parengimus, 
patikrinkite, ar* yra įrašyta data, valanda, vieta ir tei
singas antrašas. Siunčiant aprašymus apie būsimus pa
rengimus, visada juos siųskite iš anksto, kad redakcija 
gautų laiku. Atsitinka, kad suvėluotų pranešimų negali
me įdėti, nes dienraštis jau nesuspėtų koloniją pasiekti 
pirma parengimo.

Pasitikime,t kad visi mūsų korespondentai atkreips 
dėmesio į šį prašymą ir nuoširdžiausiai bendradarbiaus.

Laisvės Redakcija.

MONTELLO, MASS.
--------------- ...    ------------------------------------------------------------------------------------------------- v------------- ■1

Pirmas Didelis Trijų Dienių

PIKNIKAS
RENGIA LIETUVIŲ TAUTIŠKAS NAMAS 

SAVAME PARKE, ant Keswick Rd., prie Winter St.

GEGHžeS 29, prasidės 7:30 vai. vak.
Bus gerų valgių, gėrimų, žaislų ir muzikališka 

’ programa, tęsis iki vėlumos. 
• ----------------- ■■■■,. ....... ......... .

GEGUŽES 30, piknikas prasidės nito 1 vai. dieną
Į ‘ Bus muzikališka programa, kalbės miesto 

viršininkai, sportas, dainos.

GEGUŽĖS 31, piknikas prasidės 1 vai. dieną
šokiai 4 vai. Tęsis iki vėlumos. — Įžanga veltui.

Visus užkviečia Rengimo Komitetas.
■' :............— ■ •■/- * , A - - -........

4 Laisve (Liberty, Lith. Daily)-* Antrad., Geg.



CHICAGOS ŽINIOS
“Atmeskime Karo Isteriją”
Amerikoj įmones bunda ir 

tankiau pradeda kelti balsą 
prieš II! Karo rengėjus. Kas
dien galima pastebėti didlapiu 
skaitytojų balsus, kurių skai
čius dauginasi. Štai vienas ti
piškas “Tribūne“ skaitytojo 
laiškas redakcijai.

Skaitytojas rašo:
“Kada karo propagandos 

meisteriai susipras, kad idėjų 
negalima nukariauti ginklu? 
Kada jie išmoks toleruoti ko- 
munistų ir kitų nuomonę abel- 
nai ir atmainys isterikus stra
tegiją. bei prisiims demokra
tinį būdą rišti d ienos proble
moms?

“Persiėmę neapykanta prieš 
komunizmą, jie patampa už
maršom. pamatinių pavojų 
mūsų demokratinei tvarkai, o 
požymiai yra aiškūs, tai požy
miai" socialio sugedimo — iš
sigimimo. Miestuose" biednuo- 
nienės lūšnynai, ekonominis 
nesaugumas, baimė rytojaus, 
prietarai, godumas bujoja vi
su smarkumu.

“Jeigu tie negatyvi meiste

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

F. W. Shalins
(SHALINSK‘AS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Yt

Suteikiam garbingas laidotuves

8150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499 I

---- —————————————————————*
August Gustas |

BELTAIRE FLORIST į
Lietuvis Kvietkų Pardavėjas į 

6762 FOURTH AVE., BROOKLYN 20, N.,Y. I 
' ' (kamp. 68th St.) j

Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų j 
ir tt., telefonuokite ’ 1

, SHoreroad 8-9330 , 1
, Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką, j 

ko jūs reikalausite. ' 1
Specialistai Pritaikymui |

Šermenims, Vestuvėms ir Bankietams 1
Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS » 
FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y. |

i - ■ • — ■ —■ —— w—• — « — ■ —■—M —i-l.—■— W— • •

Paul Gustas Funeral Home, 
INC.

, 354 MARCY AVENUE, BROOKLYN 6, N. Y.
Skersai gatvės nuo Armory

LIETUVIS ŲAISNIUOTAS GRABORIUS
I * I

Telefonuokite dieną ar naktį ,
EVergreen 7-4774 .

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

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

Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg parei- 
j kaląvimo. Mūsų telefonas niekad nemiega. x !

riai skleistų konstruktyvų pro
pagandą, atakuodami nurody
tus tikrus . pavojus, jie atlik
tų naudingą šaliai patarnavi
mą. Bet vieton rišus klausi
mus iš esmės ir ieškojus išri
šimo kelių, daugelis iš mūsų 
irgi bandome pabėgti nuo jų: 
vieni netolimam saliūne, kiti 
arkliu lenktynėse.

“Taip darydami mes itepa- 
I jegiame pripažinti pastovių 
amžinų reikalavimų, kuriuos 
paveldėjome užgimdami, čia 
ir yra didelis pavojus papulti 
netikrų pranašų įtakon, kurie 
pasirengę mus valdyti. Ar ne 

; todėl vokiečiai patapo auko
mis pamišėlio? Tiįs labai gali 
atsitikti su mumis. Nepamirš
kime niekados, kad laisvės 
kaina — jos išlaikymas, tai 
amžinas budėjimas.”

Banditai 3-se Užpuolimuose 
Laimėjo $4,355

Trys banditų gengės, vienas 
plėšikas apsiginklavęs su ma
šininiu šautuvu, penktadienį 
aplankė* valgyklą, taverną, 
senštorį ir pagrobė $4,355.

Laidotuvių 
Direktorius

-

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai moder
niškai įruošta mūsų šer
meninė. Mūsų patarnavi
mu ir kainomis būsite pa
tenkinti.

<*►
1113 Mt. Vernon St.

PHILADELPHIA, PA.
Telefonas Poplar 4110

I --------------------------------- '---------

Matthew 
BUYAUSKAS

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai Įrengtos Koplyčios

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

Tel. MArket 2-5172

Mašininio šautuvo plėšikai 
atėmė $1,500 iš National Tea 
Co., 825 S. Oak Park Ave., 
Oak Park.

Antroji grupė — iš keturių 
apsimaskavusių, su nupjautais 
šautuvais, įsiveržė į M and M 
Lunchroom, 1600 S.’Wabash 
Ave., įsakė visiems klientams 
ir darbininkams sugulti ant 
grindų, čia plėšikai registeryje 
rado $2,500. Iš savininko Sam 
Schultz atėmė $55 ir iš kliento 
A. L. Stuckey $51.

Trečioje vietoję trys apsi- 
maskavę banditai, atėję į ^Chi
mes Lounge, 1820 Irving Park 
Rd., mikliai 20 klientu sustatė 
prie sienos ir iš registerio pa
siėmę $1,2-48 pabėgo.

Boileriui Eksplodavus 1 Už
mušta, 2 Sužeisti

Boileriui eksplodavus naujo
je valgykloje, 4456 S. Kedzie 
Avė., kuri turėjo būti atidaryta 
šeštadienį, vienas užmuštas ir 
du žmonės sužeisti. Nuostolių 
padaryta už $5,000. 

v.
Užmuštas yra Louis Blum- 

stein, plumberys. Eksplozija ki
lo, kuomet jis bandė gesą Už
degti po boileriu.

EAST CHICAGO,. Ind. — 
Šimtas narių nacionalės jūri- 

į pinkų unijos (National Mariti- 
j me Union, CIO) sustreikavo 
■ prieš Standard Oil Kompaniją.

Jie paliko 3 aliejaus laivus, 
i ant kurių dirbo prie dokų ir 
1 paskelbė, kad nesugrįš, pakol 
Į kompanija nebandys sutartis 
I atnaujinti.

-------------- -----------------~t .......... ■ . —

Lewiston - Auburn, Me.
Balandžio 10 d. atsibuvo 

■ pasekminga LDS 45 kuopos 
vakarienė. Kuopai liko pelno 
apie $100. Dalyviai linksmai 
laiką praleido. Turėjome sve
čių iš Rumfokdo, Portlando ir 

Į kitur.
Tūli skleidė netinkamus 

prasimanymus, būk į šią pra
mogą ateis labai mažai žmo
nių. Kaip matome, tai jų bal
sas pasiliko pūsčiose.

Gerai darbuotasi, daug bilie
tų iš kalno parduota. Gaspa- 
dinės sunkiai dirbo, bet paga
mino skanią vakarienę. Dide- 

j lis joms ačiū.
Viena buvo klaida, tai, kad 

□•engėjai neragino dalyvius 
įstoti į LDS 45 kuopą, o tas 
galima buvo padaryti. Orga
nizacija gera, turtinga, ir į ją 
naujų narių reikia gauti. Gi 
gauti galima tik ten, kur daug 
žmonių susirenka. Jaunutė.

Berlin. — Sovietine vy
riausybė rytinėje Vokietijo
je sutiko įleisti maisto'pun- 
delius, siunčiamus per ame
rikinę SAFE firmą.

PRANEŠIMAI
SO. BOSTON, MASS..

ALDLD 2 kp. susirinkimas įvyks 
geg. 27 d., 8 v. v., 318 Broadway. 
Kviečiame narius dalyvauti, nes tu
rime svarbių reikalų aptarti. — 
Valdyba. ' (123-124)

, MONTELLO, MASS.
Pirmas didelis trijų dienų pikni

kas. Rengia Liet. Taut. Namas, sa
vame Parke, Keswick Rd. prie Win
ter Street. Geg. 29 d., prasidės 7:30 
v. v. Bus gerų valgių, gėrimų, žais
lų ir muzikalė programa, tęsis iki 
vėlumo!*. Geg. 30 d., piknikas nuo 
pirmos vai., bus muzikalė progra
ma, kalbės miesto viršininkai, spor
tas ir dainos. Geg. 31 d., piknikas 
nuo 1 vai., šokiai 4 vai., tęsis iki
vėlumos. Įžanga veltui. Kviečia -— 
Kom. • (123-124)

SHENANDOAH, PA.
LDS 34 kp. rengia pikniką, geg. 

30 ir 31 dd. ant Laisvės kapinių. 
Piknikas prasidės anksti ryte ir tę
sis iki vėlumos. Prašome vietinių ir 
iš apylinkės lietuvius dalyvaut šia
me piknike. — Valdyba. (123-124)

ELIZABETH, N. J.
Gegužės 26 d., 8 v. v. įvyks svar

bus Wallace masinis mitingas, .32 
Scott Pl., Scott Hall Auditorium. 
Įžanga 60c (su/taksais). Bus ir gra
ži programa. Kalbės Eugene Con
nolly, Am. Darbo Partijos kou'ncik 
manas iš New Yorko ir James Im- 
brie, Wallące’o kandidatas į J. V. 
senatorius. Svarbu kiekvienam lie
tuviui dalyvauti šiame mitinge Ir 
išklausyti svarbius šių dienų klausi
mus. Bilietus galima gauti 22 Rah
way Ave.’ Kviečia Union County 
Wallace Committee, Ind. Cit. 
League (Eliz.). , , (123-124)

Peckurys Bostono stotyje praneša inžinieriui apie «gelžr 
kęliečių unijos nuosprendi tuo tarpu nestreikuoti. 
Streikas būtų prasidėjęs gegužės 11-tą, bet valdžiai 

perėmus gelžkelius, unija streiką atšaukė.

Baltimore, Mi
Amerikos Slavų Kongreso 

.skyrius ruošia didelį pikniką. 
Šis kongreso skyrius suside
da iš -rusų, ukrainų, jugosla
vų, čechoslovakų, lenkų ir su 
jomis ryšius palaiko pažan
gios lietuvių organizacijos. 
Piknikas įvyks sekmadienį, 30 
d. gegužės Evergreen Parke, 
ant Kardašiaus Shore.

Bus 'kalbėtojas iš Nqw Yor
ko, šio kongreso veikėjas Pu- 
rinc.ki ir kiti žymūs veikėjai.

Kaip žinote, tai Evergreen 
Parkas yra didelis ir gražus'. 
Šiemet gi greta pirmesnių 

| įrengimų yra įrengta dar vie
ta šokiams. Kas norės, tai ga
lės pasimaudyti, pasišoktu prie 
geros orkestrus ir kitaip pasi
linksminti. Bušai veš publiką 
iš trijų vietų, nuo Lietuvių 
Svetainės, ant Jlollins St. ba
sas išeis 11 vai. ryto.

Sekantis didelis piknikas 
bus, tai paramai dienraščio 
Laisvės, sekmadienį, 13 d. bir
želio, Evergreen Parke. Pik
niką rengia, kaip ir kitais 
metais, Lietuvių Literatūros 
Draugijos 25 kuopa. Šokiams 
grieš Venckaičio orkestrą. Pa
sitikim^ kad apsčiai svečių 
turėsime^ iš Chesterio, Phila- 
delphrjos.ir kitų miestų. Kvie
čiame visus lietuvius dalyvau
ti. , . •

Trečiosios partijos vietinis 
pirmininkas 11. Buchman ra
gina tverti įvairių tautų pilie
čių klubus, kurie energingai 
darbuotųsi dėl išrinkimo Hen
ry Wallace prezidentu. Lietu
viai jau tveria tokį Jdubą ir 
norinti įstoti, tai prašomi už
siregistruoti pas Igną Krivic
ką, Kaži Juškauska arba Sta- 
sį Raymojidą.

Pirmas, klubo susirinkimas 
įvyks pirmadienį, 7 d. birže
lio,” Lietuvių. Svetainėje,’ Hol
lins St., 8 vai. vakare. Daly
vaus ir vietinis trečiosios — 
progresyvės partijos pirminin
kas Mr. H. Buchman. Pra
ne b ū s i te u žs i r e g i str a vę.
šomi ateiti ir tie, kurie dar

Atminkite visi ir. visos, kad 
jeigu norime pastoti kelią be
darbei, naujam karui, reakci
jai, tai turime visi ir visos su
sirūpinti šių metų prezidenti
niais ir kitų viršininkų rinki
mais. z

S. Raymond, organiz.

Santiago, Čile.—Šio . kraš
to prezidentas G. Videla pa
sakojo, kad Sovietai, girdi, 
ardą tarptautinę santaiką-

Tokię, — Japonijoj skai
čiuojama 78,000,000 žmonių.
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• • J. J. Kaškiaučius, M. D.; •
’; 580 Summer Avenue, ■ ."
• • , Newark 4, N. J. - J J
’• HUmboldt 2-7964 'į

Atlantic City, N. J. — 
CIO Kailiasiuvių Unijos su
važiavimas vėl išrinko Ben 
Goldą unijos pirmininku ir 
kitus tuos pačius pareigū
nus.

SANDĖLIS KNYGŲ
IR ŽOLIŲ

Aukso Altorjukas, nialdtj knyga. Tilžėn 
apaudimo, 418 pusi., aifiktis drukna, 
gražiai padaryta, paauksuoti lapai $1.75

Vainikėlis, maža maldų knygelė. Pa
vaikei. miSių maldos, drūtais Juo
dais apdarais ...................................... 75c

Oficierių Klausimai, Kareivių Juokin
gi Atsakymai; daug juokų ........... 15c i

Apie Dangų, Saulę, Mėnesi ir žvaigždes 10c 
Elenutė ir Jonukas, gražios apysakait. 25c į 
Biblija, eu 379 pavcksl., ifiaiftkinimai,

ką jie rciAkia ................................... $2.25 !
i Celibatas, neveduisų Kunigų Gyvenimas 

ir Darbai ........................................... 30c
Burykla ir Burtininkas, pasikalbėjimai 

apie burtus ....................................... 35c
Dainų Knyga,-su apie 120 jvairių.»dainų 75c
Detroito lietuvių katalikų mufttynės ir 

provn su socialistais, už dalinimų 
lapelių prie bažnyčios. Knygutė eu 

paveikslais..............    35c
Duktė Marių, graži apysaka ............... 25c
Duktė Gyvena Pilstynėjc—ir apie du 

brolius .........    25c
Erodas Boba, velniokas tiltas per Ne

muno Upę ..  35c
Eustachijušas, apysaka ii pirmutinių 

amž. krikščionybės ............................ 35c
Girtuoklių Gyvenimas, jų gadzinkos ir 

kitokį elgesiai, su paveiks)............... 30c
Geros Rodos, su daugeliu gerų pamok. 15c 
Grigo Kalėčios ir Seno Jaunikio Nusitn. 35c 
Gudrus Picmpnukas, graži žjemos a pys. 25c 
Grigorius, kaip išgyveno prirakintas ant

salos per 17 metų .............................. - 35c
Istorija, seno ir naujo testamento, su

paveikslais ............L.,.............. ’,.......ą.....  25c
Juokų Vežimas, dgugclis juokingų pa

sakymų, ir 1.1................................... 35c
Kabalas, laimės rodykle, su Saliamono 

nosia ..................... K............................. 15c
Karvės Nauda, gerų sūrių padarymas, 

su paveikslais ...................................... 25c
Keliautojai, į Šventų Žemę, Jeruzolimų 35c 
Lengvas Būdas Išmokti Angliškos Kai. 35c 
Laimė ir Planetos, nuspėjimą! laimių 

rašant paikutes ................................ 25c
Lytiškos Ligos, ir Kaip Apsisaugoti .... 35c
Nebijok Mirti, nes iš Jos Neišbėgsi,

knyg. su paveiksi................................. 65c
Nedoras Žydaę, įdomūs skaitymai ......  50c
Neužmokamas Žiedas, graži pasaka .... 25c
Pinigai, Galvažudžiai ir, prie ko jie 

privedh žmogų ........................... i.....  25c
Piloto Galas, Sūdžia Jėzaus .............. 10c
Paparčio Žiedas, kur jį gali atrasti, ir 

viskų paskui žinoti ...   25c
Patarimai Vyrams |r Moterims, kas 

link šeimyniško gyvenimo ir lyties 
dalykų ................................................. $2.50

Praloto Olišausko Nuopelnai už Nu- 
smaugimų Savo Meilužės, su paveik. 25e

Pekla, Kur Ji Yra? Kam Reikalinga? 
ir Kokius Žmones Kankina, su pa
veiksi. įrankių kankinimo ............. 30c

Ragana, graži apysaka ............................ 35c
Raktas j Laimingų Gyvenimų, atidaryk .

duris, rasi visas tavo gyvenimo lai
mes užslėptas ............. ;......................... $1.00

Noah Ark’as, įdomūs skaitymai ........... 25c
Rymo Popiežius, ar jis yra tikras

Kristaus pasekėjas ................................ $1.50
Trys Užkeiktos Karalaitės .......   25c>
Velnias Kapitonas, 3-jų tomų knyga $1.50 
Virėja kepėja, kenuotoja, su apie 450

receptų ...............   $1.00
Stebuklingas Veidrodis, apysaka .......  25c
Savizrolas, juokų ir funių knyga au 
paveiks...................................................   50c
Didžiausia nauja SAPNŲ knyga 300 pusi.

$1.75c
Saulės Ritulys, su visų planetų paveiks. 45c 
Sveikatą, ligoniams knygutė, aprašo 

apie 350 visokių augmenų Ir kam 
jie tinkami ....................   25c

Laiškams popiera, rašyti į Lietuvų, su 
apie 15 skirtingų pasveikinimų. Tos. 
40c; 3 tuz. $1. 

Tyra Mostis. Nuo rožės, pailių ir bile
kokio niežulio. Uncija .......   $1.25
Dvi uncijos ...... ...................;............  $2.25

ŽOLES ARBATOS FORMOJE
Kraujo Valytojas ..........................   60c
Nervų pastiprintojas   ............. ........ 85c
Moterų reguliatorius nuo sunkių periodų 60c 
Nuo kosulio, dusulių bei mainų asthmos 60c 
Nuo kosulio ir Kokliušo ........................ 60c
Nuo Inkstų ir akmenėlio augimo ......  60c
Falangos Trajanka, tinkamos šaknys

užpilti ant degtinės ............................- 75c
Išvalymui akmenėliai, kad nešlapinti

lovoje ................................    60c
Vidurių valytojas ....................................  60c
Nuo visokių reumatiškų sausgėlų ......... 60c
Nuo nesutukimo (eiti kūdyii) ............... 85c
Nuo šlapiigės diabetų ..................    -85c
Gimdos tonikas, pataiso kliūtis nevaising. 75c 
Vyriškumo Pataisymai .......................... $1.25'
Nuo ųžsisenėjusio nosies ir galvoą ka

taro (hayfever) . ..... »..............   * $1.25
Palangos Trajanka 76c, didesni pakeliai i>o 
1.00. '
Nuo Pailių ..............     85c
Nuo vandeninės ir širdies ligų —60 c 
Nuo ncAialonaus kvapo ................  85c
Nuo surūgusio pilvo (heartburn) —85c 
Nuo veneciškų ligų .............    $1.25
Plaukų tonikas, augina plaukus, valų / 

plaiskcnas, sulaiko slinkimų ir nuo 
pražilimo .... L............. 60c
Norjntiejl Nsyti bile vienų iš virš minėtų 

knygų ar žolių, rašykite ji
M. ŽUKAITIS,

384 Dean St., Siwncerport, N. Y.
(&dv.)

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo dust.)

bar prelato Urbonavičiaus 
kasdieninė-, malda tokia: per
sekioti ir plūsti kiekvieną, ku
ris jam panašus į komunistą.

Tai buvo labai seniai, dar 
prieš Civilinį Karą, 1851 me
tais. A krone įvyko sufragisčių 
konvencija, Ją užklupo kuni
gai, nekviesti ir neprašyti. 
Kiekvienas ėmė balsą ir kal
bėjo pi’ieš moteris. Moterų 
vieta, jie sakė, tik prie pe
čiaus ir vaikų. Jokių teisių 
joms nereikia.

Vienas įsikarščiavęs kuni
gėlis pradėjo cituoti Bibliją 
ir pareiškė, kad, girdi, pats 
Kristus buvo vyras, o ne mo
telis. Todėl moterys neturi 
teisės reikalauti lygių teisių 
su vyrais!

★ ★ ★

Prie estrados ištisas septy
nias valandas sėdėjo suvargus 
ir apdriskus vargšė negrė 
Sojourn Truth. Pagaliau mo
teriškė nebeiškentė, pakilo ir 
pradėjo savo “pamokslą” tiem 
kunigams. Atsikreipus į minė
tą kunigą ir pirštu į jį rody
dama, Truth sušuko:

“Anas štai juodu sutonu 
mažas žmogelis sako, kad 
moterys negali turėti tiek 'tei
sių, kiek turi vyrai, kadangi 
Kristus nebuvo moteris. Bet 
iš kur gi jūsų Kristus atsira
do? Iš kur gi jūsų Kristus at
sirado? Iš Dievo ir moters. 
Vyras nieko bendra su juo ne
turėjo!” N

Ne tik tas vienas kunigėlis, 
bet visi ten buvę atsisėdo, nu
tilo. ir daugiau burnos nebe- 
atidarė.

Charleston, W. Va.—šio
je valstijoje surinkta dau
giau kaip 10,000 piliečių 
parašų įregistruoti rinki
mams trečiąją Wallace’o 
partiją.

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 šeštadienj Įvyksta puota, paslvaišlnimas bei part. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.

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

Vąlgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
v Steven Augustine & Frank Sanko

1 SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimus visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION'AVE. BROOKLYN, N
Tel. EVergreen 4-8612

GREEN STAR RAR & GRILL
Kas nori gražiaai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina 
pas “Green Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus paterikintl

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

.59 GBAND STREET
(Skersai nuo Republic Teatro)

5 pusi.—-Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Antrad., Geg. 25, 1948

HELP WANTED—FEMALE 
REĮięALINGOS MOTERYSr

CORDAY UŽDČJIKfiS
PATYRUSIOS 
GERA ALGA

LIDO NOVELTY
226 W. 37th St., N. Y.

. * D2ŠĮ)

NAMŲ DARHENINKR ABELNAM DARBUI 
5 dienų savaitė nuo dešimtos iki po vaka
rienė?. Skalbiamoji mašina. Guolis kitur. 
Tėtefonaą, EVERGREEN 7-4251.

ŽIBALO GAMYKLA
Iš ANGLIES *

Pittsburgh, Pa. — Jung
tinių Valstijų Kasyklų biu
ras atidarė naujai pastaty
tą fabriką, kuris gamini 
žibalą-gazoliną iš anglies. 
Fabrikas lėšuoja pusketvir
to miliono dolerių.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer.

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

Fotografas
Traukiu paveikslus famįlijų, ves
tuvių, kitokių igrupių ir pavienių. 

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
Įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

TeL GLenmore 5-6181

T

Y

BROOKLYN, N. ¥.
Telefonas EV. 4-8698



NewWko^ė^fo2lnl(H
Brooklymečiams Prašymas

pa
il u o

Lankymo valandos 
dar nežinomos, bus 
vėliau. Taipgi neži- 
nelaimės priežastis.

New Yorke maistas vėl 
brango 3.7% laikotarpiu 
kovo 15-tos iki balandžio 
tos, kaip skelbia J. V. Darbo 
Department© skaitlinės.

vakarais, centras 
atdaras. Ir 

ilgokai padir- 
ilgi, dienos 

dirbti.

New Yorke Maistas 
Vėl Pabrango ,

I

Kazys Poška Sukeistas
Kazys Poška sunkiai sužeis 

tas. Randasi Kings County li
goninėje, 
tebebuvo 
pranešta 
noma ir

Žinią pranešė A. Abromai- 
• tis.

Linkime d. Poškai greitai 
pasveikti.

Pasiruošiant atidarymui Lie
tuvių Kultūrinio Centro dar 
yra darbų, kuriuos reikia at
likti, kad centras visu patogu
mu ir grožiu galėtų pasitikti 
svečius. Dar yra darbo malio- 
riams, valytojams i)’ kitiems.

Norintieji talkinti gali ateiti 
dienomis ir 
dabar visuomet 
vakarais galima 
lieti — vakarai 
šviesoje patogu

Ir Reikia Talkos Šventėms 
šeštadienio rytą reikia dau

gelio gaspadinių ir pagelbi- 
ninkų prie paruošimo šven
tėms maisto.

Pagelbininkų virtuvėje ir 
valgykloje reikės ir •‘visomis 
trimis dienomis, kada tikimės 
svečių. Ypatingai daug rei
kės sekmadienį, po koncerto, 
kada šimtai žmonių sueis val
gykim! vakarieniauti.

Namo Komisija.

Šeši Susižeidė 
Auto Nelaimėje

'."'irę

i

I

Auto Nelaimėje 
Užmušė 6 Asmenis

Nelengva Tapti 
Kaubojais

kak- Du New Yorko Washington 
Heights susiedijos berniukai 
Gerald Haas, 14 metų, ir Jo
seph Kayser, 15 metų, suma
nė tapti‘kaubojais. Tikslui jie 
pasidarąsino pardavus vieno iš 
jų kamerą už $25-. žinoma, 
jiedu susiprato, kad tiek ne
užteks kaubojiškam gyveni
mui, tad pasiėmę vieno tėvų 
bonus, vertės $1,175, taipgi 
$300 vertės visokių retai ran
damų metalinių pinigų.

Davažiavę iki Washington© 
su gatavuoju turtu $25, ten- 
išpardavę bonus, o tuos retai 
randamus pinigėlius, negalė
dami iškeisti į vartotinus, iš
barstę.. Iš ten vyrukai pa
traukė į New Mexico, kur, 
kaip jiems atrodė, kaubojai 
ulioja be galo, be krašto. Ten 
įsigijo puikius kaubojų kos
tiumus ir atitinkamai pavilio
jo. Tačiau kaubojais pasilikti 
galimybių nerado.’ Išsibaigus 
pinigams, nusprendė grįžti na
mo. Juos rado Tuscon, Ari
zonoje, pasislėpusius autobu
se. Per abu jiedu beturėjo 
85 centus.

Mrs. Haas, kurios bonus 
ir pinigus sūnelis išnešė, sako, 
jog tai buvo taupoma jo mokš- 

tas Henry Comens, 72 metų, j hii kolegijoje. Tačiau jinai, 
ir jo sūnus ir marti Henry ir!0 P^t ir Kayseriuko tė- 
Anna Comens. Sužeistas p-at-jvas pasiuntė vaikams pinigų 
sai vairuotojas, Mrs. Anna Į sugrįžimui namo. x

Į Sullivan, ir Mr. Edward ir 
Abraham Kaufman, 28 me-i Mrs. Elizabeth Deckertai.

tų, savo motorine valtimi 
greit plaukiodamas ant Hud
son smogė į valtį, kuria irstė
si William McDermott, 48 me
tų.

Telefonistai Balsuoja 
Streiko Klausim?

Association of Communica
tions Equipment Workers 
(CIO) skelbia, l^ad toji unija 
dabar praveda balsavimus 
skelbti ar neskelbti streiką. 
Organizacija turi 30,000 
rių Bell sistemos telefonų 
tinėse.

ri a-

Alvinas Nebegrįš
Į Brooklyn^

Jonas Alvinas, keletą savai- 
' čių dirbęs Laisvėje ir gyvenęs 

Brooklyne, rašo, kad nebesi
tiki sugrįžti į Brooklyną. Te
nai, Los Angeles mieste, nu
sipirkę kriaučiaus krautuvę. 
Rašo: “pradėsim vargti siuvi
mo ir taisymo krautuvėje. To
dėl manom pastoviai apsigy
venti Los Angeles.”

Ir Vandenyse Neužten
ka Plotmes Kelio

Norintiems smarkavoti ant 
kelių, žūti ar būti važiuoti 
galvatrūkčiais, net vandenys 
pasidarė per siauri, per ma-

Dviem auto susimušus 
i tomis viens i kitą ties' Union 
: Turnpike ir Queens Boule- 

■ vard, ant- vietos tapo užmušti 
I 3 asmenys, o kiti trys ne už 
i ilgo mirė ligoninėje. Dar 
I trys keleiviai tapo pavojingai 
sužeisti. Tik 1 išėjo iš šios 
nelaimės .lengvai pažeistas.

Tarsi pašaipai, ties ta vietą, 
kur stovėjo sutriuškintos ma
šinos su numirėliais ir sužeis
tais, stovi šalia kelio didelė 
iškaba su užrašu “Vairuokite 
atsargiai!“ Jeigu mirusieji dar 
galėtų atsikelti, veikiausia, 
paklausytų. Gyvieji—ne visi, 
bet daugelis iš jų—mano, jog 
čia taikoma kam nors kitam, 
ne jam.

Menama, kad ši nelaimė 
Įvykusi vienam iš vairuotojų, 
Peter Motola, susimaišius, pa
ėmus ne tą įsisukimą iš vieno 
kelio Į kitą ir tą klaidą pa
darius važiuojant per greitai. 
Jis pats ir su juo važiavusi 
Emma Lųbell mirė ant vietos, 
o Lila London mirė už kelioli
kos valandų po nelaimės. Jis 
buvo 22 metų, merginos po 19 
metų. ■ '

Kitoje mašinoje, kurią vai
ravo Kurt Kliche, tapo užmuš-

Praėjusį sekmadienį ištiku
sioje auto nelaimėje ant Wan
tagh ' State Parkway ties 
Southern State Parkway susi
žeidė šeši brOoklyniečiai, du 
iš jų. kritiškai. v

' I •

Vieną mašiną vairavo mas- 
pethietis John Rago, 28 me
tų. Jo stabdžiams neveikus 
tinkamai, jo mašina staiga me
tėsi i sekama kelio rtioža ir 
smogė į ridgewoodiecio John 
Dissinger vairuojamą mašiną.

Pavojingai tapo sužeisti 
Edward Spitznagel, važiavęs 
su Dissingeriu, ir Anthony La- 
Donna, 
Taipgi

važiavęs su Rago, 
sunkiai sužeistas 
)ina.

Turinčiai 32 Vaikus 
Šeimai Gimė Trijukai

Anthony Dupre, franco z as 
vi rė j o pad ė j ė j as W al d or f- As
toria viešbutyje, New Yorke, 
pagarsėjo, pateko į spaudą, 
kada jo žmona Juanita, 34 
metų, susilaukė trijukų, dvie
jų mergaičių ir berniuko.

Būti tėvu —y jam nieko nau
jo. Jis jau turėjęs 3 žmo
nas, ši—ketvirtoji. Pirmosios 
trys jam pagimdžiusios 12 sū
nų ir 19 dukterų. Pirmoji 
.jam pagimdžiusi 4 setus dvy? 
nukų, ir visos kitos gimdžiu
sios dvynukų? O ši, ketvirto
ji, pirmu kartu pradėjusi vie
nu, antruoju kartu pralenkė 
visas anas, davė jam trijukus.

šių trijų gimdymą moteriškė 
pradėjo viena, be daktaro. Bet 
paskutiniesiems dviems jau 
pribuko daktaras. Kūdikiai 
nuvelti į ligoninę, sudėti inku
batoriam, o jų motina likosi 
namie.

Į New Yorką atvežti ir‘čia 
bus išparduoti šimtai tonų vi
sokių reikmenų, kuriuos na- 

Atsimušęs į valtį moto- ciai buvo sugrobę iš Europos 
rinis laivukas pašoko į orą ir žmonių. Vien sidabro ar si-
jo propeleris pervėrė McDer- dabrinių reikmenų sukrauta 
mottui vidurius. ; 22 tonų kalnas.

FILMOS - TEATRAI
“BERLIN EXPRESS”
VICTORIA TEATRE

, arkoje. čia amerikietis, čia 
anglas, čia rusas, čia francū- 
zė, čia vokietis, ten tag, čia 
kitas.BERLIN EXPRESS,, an RKO- 

• Radio picture; screenplay! 
by Harold Medford from a. 
story by Curt Siodmak di-tgeras vokietis-amerikietis su 
rected by Jacques Tour-1 geru planu Vokietijai išgelbė- 
neur produced by Bert ti. Kas tas planas? Niekas 
Granet. At the Victoria, i nežino, bet jis stojate už Vo- 

m . ... , . m . kietijos apvienijimą ir tai na-Taip, Victoria Teatre rodo-1 . • , . v. .K . . ... ciskiems vokiečiams nepatinka nauja filmą ir gan intrj-Į^ 
guojanti. 
Vokietijoje, 
Frankfurto, 
domame. 
nys pasileidžia iš Paryžiaus ir 
ko jame nėra? Kaip Nojaus

Ekspresu vyk'sta Vokietijon

Veiksmai vykstą 
daugiausiai 
amerikiečių val- 

Ekspresinis trauki-

Areštas ir Kalėjimas 
Dėl Stokos Dolerio^ 
Ir Uždarbio

FEIST LANE
DRUGS, Inc.

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

Brooklyn, N. Y.

atva-

žaisti ir

SKELBKITĖS LAISVĖJEiš viso Amerikos lietu- traukti užklodus.

Valandos:

Valandos:

^^į.^i.^**********************************************^

NUPIGINTAS PARDAVIMAS

BAR & GRILL

Brooklyn, N,

x Telefonas STagg 2-2173

užsisako ti- 
13 rook ly n ie
tį žsitikrinti

RONKONKOMA
8684

Columbia Univer šit e t o 
School of Engineering gavo 
$64,251 dviemis dovanomis 
studentų stipendijoms toje 
mokykloje.

□

701 Grand Street

Tek EVergreen 4-8174

GYDYTOJA

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

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

Ir Pagal Pasitarimais.
I

Telefonas EVergreen 4-0208

TONY’S 
I . 

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS i 

Savininkas

306 UNION AVENUE

y : 
y

Bekešiai iš Ročhesterio 
Dalyvaus Centro 
Atidaryme

Laisviečiams /rašo:
“Mu<Ju su Bekešiumi 

žinosime į Lietuvių Kultūrinio 
Centro atidarymą. Užeisime i 
Laisvės raštinę 29 gegužės. . . 
Nupirkite mums abiem įžan
gos tikietus, pas jus atėjus už
simokėsiu ...

Iki pasimatymo!
L. Bekešienė.”

Atrodo, atidarymo Lietu v iii 
Kultūrinio Centro turėsimo 
svečių 
visko svieto.

Svečiai budrūs, 
kietus iš anksto, 
čiai, kurje nori 
sau Įėjimą, taipgi turėtų Įsi
gyti tikietus iš anksto. Ypa
tingai tas svarbu koncertinei 
programai, būsiančiai gegužės 
30-tos popietį. Liberty Audi
torijoje vieta yra ribota.

Centro atidarymo iškilmės 
Įvyks jau šį šeštadienį ir sek
madienį, gegužės 29 ir 30-tą. 
šeštadienio vakarą bus šo
kiai. Sekmadienio popietį, 3 
vai. koncertas, o vakaro 8 vai. 
vėl šokiai'. Koncertui tikietas 
$1.50, vien tik šokiams $1.

Pirmadienį specialių progra
mų nebus, tačiau visą popietį 
ir vakarą veiks bolinė ir res- 
tauranas. Čia bus galima pa
žaisti arba žaismių pasižiūrė
ti, taipgi pasivaišinti.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

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

Penktadieniais uždaryta. 
''HlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIh

Kūdikis Apsaugojo 
Šeimą nuo Mirties

Nežiniorpisf nesumodamas, 
kad jis ką nors gerą daro, 
Friedmanų spnelis Leonard, 
15-kos mėnesių, tapo, šeimos 
išgelbėtoju nuo mirties. Le- 
nis, kaip paprastai \daro jo 
amžiaus vaikai', rytmetį atsi
kėlė anksti. Tėvas jį apren
gė, paliko virtuvėje 
nuėjo dar pamiegoti, 
už tūlo laiko vaikas 

j savo žaislus pas tėvų
susinešė 
lovą.

Tėvas dar kartą vaiką nu
siuntė į virtuvę, bet, jis vėl su
grįžo ir pradėjo neramiai

Tėvas atsi
kėlė ir nuvedęs vaiką vėl į 
virtuvę j'ado pilną aitrių du-, 
jų iš sugedusios gaso įvados į 
šaldytuvą. Pribuvusi policijos 
nepaprastos pagalbos' grupė 
gasą uždarė. »

William Vogei; apartmenti- 
nio namo prižiūrėtojas, N e w 
Yorke, tapo mirtinai apšiltin
tas pakliuvus tarp dviejų’ga
ro katilų namo sklype.

Allen Vadovaus Unijų 
Komitetui for 
Wallace ir Taylor

O. John Rogge, New Yorko 
Valstijos Komiteto for Wall
ace pirmininkas, skelbia pa- x 
skyręs Daniel Allen vadovauti 
New Yorko Labor for Wall
ace and Taylor Komitetui.

Allen, buvęs City CIO Coun
cil politinės veiklos direkto
rius, rezignavo iš tų pareigų, 
kad visą laiką dirbti rinkimi
nio komitęto vadovybėje.

BAR & GRILL
LIETUVIŠKA ALUDE
DEGTINĖ, VYNAS ir 

ALUS

Kanados 
Black Horse Ale 

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

TELEPHONE
STAGG 2-5048

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius 
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

JŪSŲ ’ AKYS

•yra

JŪSŲ BUITIS

SAUGOKITE JAS GERAI

(Visokiausi vaistai, kosmetikai, ku- 
' dikiam reikmenys, įvairijy daik
teliai, ligonių kambariui •reikme- 
Į nys už ■ griežtai žemas kainas.

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

: MAX PEIST, P11. G., 
; EDWIN LANE, Ph. G.
Į. Tel. EVergreen 7-G238

Duokite išegzaminuoti savo akis 

ir ‘sužinokite tiesa apie savo akis’
Po apeigų ir rinkliavos, į 

katalikų bažnyčios zakristiją, 
443 East 115th St., New Yor
ke, atėjo jaunas vyras ir pa
prašė vienuolės Cecilijos duoti 
jam vieną dolerį. Jinai ne
davė', užrakipo pinigus stal
čiuje. Kada jis ėmė griežtai 
reikalauti jam duoti dolerį, 
jinai išbėgo šauktis pagalbos.

Pirm spėjus pagalbai pribū
ti,- įsiveržėlis atplėšęs stalčių 
ir susižėf.ęs į kišenius saujas 
smulkių, leidęsis bėgti iš baž
nyčios per užpakalines duris 
ir peX kiemą.

ties bažnyčia vaiku ii 
\<yru į pasivijo • ir 
Gmd-riuiasis, sakoma, porą 

 

gaifrlžiusių sužeidęs. Policija 
turėjo jaunukus prilaikyti, 
kad sugautąjį nesumuštų. z

Suimtasis nemokėjo angliš
kai kalbėti. Surado perkalbė
to ją. Vyrukas pasisakė esąs 
Angel Fernandez, tik septyni 
mėnesiai atgal atva-žiąvęs iš 
Puerto Rico. Jis teisinosi iš 
alkio ii' skurdo prašęs vienuo
lės dolerio ir jeigu tą dolerį 
būtų gavęs,' girdi, būtų kitų 
pinigų nelietęs. Patirta', kad 
jis ištikrųjų skursta, gyvena su 
trimis kitais asmenimis viena
me kambarėlyje. O darbo ne
turi, negauna.
. Jaunimo darbuiz ir naudin
gam liuoslaikio užsiėm'imuj 
-mes neturime pinigų, už tai 
turėsime pinigų jo užlaikymui 
kalėjimuose. T/ačiau, ką reiš
kia tūliems mūsų valdinin
kams ir kongresmanamte jau
nimas, kuomet mes su savo pi
nigais galime dar metus kitus 
pratęsti galią kurio nors pa- 
šlijusio karaliaus ar diktato
riaus ?

Būryą žaidusių 
r jaunų 
.sugavo: 

.ii

L a

į Egzaminuojam Ab's, ■ 
i Rašome Receptus Į 
ĮDarome ir Pritaikome Akinius

Jerome Hurwitz b. s. a. o.
OPTOMETRISTAS ’ 

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

E V. 8-2123
Atdara kas vakara iki 8-tos — Penktadieniais uždaraGERI PIETŪS!

Kada norite gerų pietų, 
kreipkitės į 

Lorimer Coffee Shop 
Frank Domikaitis 

Savininkas

417 LorimeY Street
Laisvės Name

Brooklyn, N. Y.
Kvepiančiai kėptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimaA

Aukštos Rūšies Džiūlerių Sandėlio «
Susidedant iš Daimantų, Platinų, Auksinių 
Daiktų, Gold Mountings, Daimantinių Vedybi
nių Žiedų, Moteriškų ir Vyriškų Auksinių Žiedų, 

Ir Auksinių Daiktų Visokių Rūšių.

Filma melodramatiška — 
gražiai perdėta, kupina neti
kėtumų. Vienas žmogus trau- 
kinyj nužudomas, tai buvo tai
kyta tam “gerajam vokiečiui- 
amerikiečiui,“* kuris išlieka. 
Dėl to jis pakliūva Į rankas 

•nacių Vokietijoje, Frankfurte. 
Na, ir nesakysime, kas atsitin
ka toliau, nes intrigą galime

• sugadinti.
Parodyta nemažai Frank

furto ir Berlyno griuvėsių — 
karn dovanos, kurios tiedu 
miestai pilnai Užsipelnė.

Filmoje moralė tokia: vo
kiečiai dar vis blogi, naciai 
dūksta, o tarp talkininkų — 
buvusių talkininkų karo metu 
—vienybės, susitarimo nėra.

Siekimas neblogas, bet jis 
kažin kaip šabloniškai, maši- 
nališkai bandoma pastatyti. 
Kai- kur siekiamas! .žnybtelėti 
tarybinės armijos karininkui.

Filmą, tenka pasakyti, ne
nuobodi, gyvai 'sutaisyta, už
imanti. Ndrs.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

I

KAPISKAS

F

Elaine Malbin, dainavo Car
negie Hall praėjusį ketvirta
dienį, “Pop” koncertų pro- 

k gramoje. Koncertai būna kas 
vakaras, dalyvaujant orkestrui 
ir dainos ir muzikos solistams. Peter Kapzskas

Degtines, Vynai ir Alus 
RHEINęOLD. 

BEER & ALES
* \

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y

Dailių Moteriškų ir Vyriškų 
Laikrodžių Didelis Pasirinkimas

Aukso ir Sterlingo Sidabro Ir faauksuotų Džiū- 
lėrių. 'faipgi Costume Džiūlerių Sulyg 

Vėliausios Dienos x
Didęlis Pasirinkimas Religijinių Daiktų.

PIRKITE DABAR IR TAUPYKITE PINIGUS

Rankpinigiai Palaikys BRe Daiktą 
Iki Jums Jo Reikės

ROBERT LIPTON

6 pual.—- Laisve (Liberty, Lith. Daily) — Antrad., Geg. 25, 1948




