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Eufemija Virden — jauna
mergina, baigusi kolegiją, pra
silavinusi, progresyvi mergi-
na. Ji susidomėjo marksizmu- 
JvninTzmu. Ji įstojo i Tass’o, 
sovietinės žinių agentūros 
Washingtone raštinę tarnau
toja.

Eufemijos tėvas.
Virden, yrą buvęs 
produktų 
landė, o 
kviestas 
Valstijų 
mente.

John C. Virden — marksiz
mo priešas: jis griežtas 
rikiniu tradicijų’ 
jis, tėvąs, savo 
smerkė — viešai 
josios pažiūrų.

John C. 
elektriniu 

fabrikantas Cleve- 
vėljau jis buvo pa
tarnauti 
komercijos

No. 124
------------  ---------------------------------------------- ----------- ' -- ■—■------------------ --------- ----------------- r—--------------------------

Brooklyn, N. Y., Trečiadienis, Gegužės-May 26, 1948 
« ‘ 1

GROMYKO VETAVO ĮTARIMĄ, KAD 
SOVIETAI PAVEIKĘ ČECHOSLOVAKIJĄ

: i PADARYTI PAKEITIMUS VALDŽIOJE
'IUdFa>-tU ^a‘ ^ra frov°i{ac'n® Čilės-Argentinos Priekabe Prieš 

Sovietų Sąjungą, Pareiškė Sovietų Atstovas Gromyko

Metai. XXXVIII. Dienraščio XXX.

Bet nei iš šio 
publikonas 
Michitzano.

ame- ' Lake Success, N. Y. — 
šalininkas ir i Sovietų atstovas Jungtinių 
dukterį pa- Tautų Saugumo Taryboje, 

pasmerkė dėl Andrius Gromyko vetavo 
i (atmetė) 'Čilės ir Argenti
nos pasiūlymą paskirti kor 
misiją ir įgalinti ją ištirti,nei iš to re- 

kongresmanas iš
Miohivano, Fred L. Crawford, kaip Sovietų Sąjungą, gh" 
pareikalavo, kad John C. Vir- ‘ di, “karimais grūmojimąis 
don būtų pašalintas iš komer- j paveikus padaryti atmainas 
rijos departmento dėl to, kad | Čechoslovakijos valdžioje 
jo duktė “negera,” “suklydu- i vasario mėnesį šiemet, 
si Sovietų Sąjunga nesikišo

Tėvas turis apleisti valdinę į vidujinius Čechoslovakijos 
pozicija dėl dukters “f 
du”!. /.

Užtikrinu, jei Eufemija Vir
den būtų fašiste ir įstotų, sa
kysime, į Ispanijos žinių agen
tūrą Washingtone tarnautoja, 
niekas kongrese prieš jos tė- Į kavo užtikta nauji didžiu- 
vą nebūtų sakę nei žodžio! |jaj kapai SU 60,000 kūnų SO-

Jis būtų pagerbtas ir jo vietiniu karo belaisvių, ku- 
duktė stovėtų “atitinkamoj j rjuos naciai nužudė, 
aukštumoj.”  .

dėl dukters “klau j -------------------------------------------------
KAPAI 60,000 nelais
vu;, KURIUOS VOKIE-

IČIAI NUŽUDĖ
Varšava. — Arti čensta-

ANGLAI UŽDARĖ HAI- 
FOS UOSTĄ ŽYDAM

Tel Aviv. — Anglai užda
re Palestinos uostą Haifa 
žydams ateiviams įplaukti, 
žydai yra užėmę Haifą po 
mūšių su arabais.

Gyvename toki laikotarpį, 
kuriame ira ne tik senos visuo
menines santvarkos, bkt ir šen 
mos!

Naujai kylantieji klausimai, 
neaiški mūsų šalies ir.pasaulio 
ateitis, besiplečia gilūs ir toli 
siekią liaudies judėjimai pa
saulyje. trauko senus šeimyni- 
Aius ryšius taip lygiai, kaip 
ir senus valstybinius ryšius.

Tėvai nesutaria su vaikais; 
vaikai kyla prieš tėvu? arba 
tėvai prieš vaikus.

Turime tam užtenkamai pa
vyzdžių lietuviuose amerikie
čiuose, 
tuviškų 
linksta 
silaiko 
cijų !

Arba kiek ras’me tėvų, ku
rie skundžiasi, dejuoja dėl to, 
kad jų vaikai “sudešinėjo,” 
“sureakcinėjo,” kuomet jie.
patys tėvai, ištikimai veikia tus Tafto-Hartley’o įstaty- 
darbininkiško judėjimo nau- j mo posmus. Žymėtina, kad 
dai'

Tai yra ne tik Amerikoje. 
Tokia padėtis reiškiasi Rišame 
plačiajame pasaulyj.

Vyksta persilaužimas, persi
orientavimas, kuris paliečia ne 
tik biedruomenę, bet net ir 
tokias šeimas, kaip Virdenų!

Eufemija! Jūs esate ne vie
na tokia! e x

Pasimojimas prieš 
Unijinius Balsavimus

Kiek daug rasime lie- 
šeimų, kur vaikai 

kąiriop, o tėvai tebe
isi kibę už senų trad i-

Washington. 'Bendras 
kongreso komitetas svarsto 
siūlymus, kad valdinė Dar
bo Santykių Komisija neva
dovautų darbininkų balsa
vimams dėl to, ar jie nori 
unijos ar ne. Siūlytojai sa
ko, kad Darbo Santykių 
komisija perdaug laiko su
gaišta tiem balsavimam; 
todėl nepaspėja vykdyti ki-

unijos laimėjo 98 nuošim
čius tokių balsavimų.

Lietuva Statys Paminklus Melnikaitei, 
Kapsukui, Poetei Neris, Žemaitei ir Kt.

reikalus ir nieko bendra 
neturėjo su pakaitomis če- 
choslovakų valdžioje — pa
reiškė Gromyko, o Čilės - 
Argentinos reikalavimas tą 
dalyką ištirti yra tiktai 
provokacinė priekabė prieš 
Sovietus..

Už tą reikalavimą balsa
vo Amerikos,. Anglijos ir 7 
kitų kraštų delegatai, o 
prieš jį — Sovietų Sąjun
gos ir Ukrainos atstovai.

. Vilnius. — Čia atsidarė paminklų projektus didžia- 
paroda projektų paminklam jai poetei* Salomėjai Neris 
statyti žymiesiems lietuvių 
tautos veikėjams. Parodoje 
išstatyta 18 geriausių pa
minklinių skulptūrų.

Užsipelnęs tarybinio me
no darbuotojas Mikėnas pa
gamino paminklo projektą 
Marytei Melnikaitei, Tary
bų ‘ Sąjungos Didvyrei; 
skulptorius Bučas sukūrė

ARABIŠKOS VALSTYBĖS 
IŠSISUKINĖJA NUO 
PALIAUBŲ SU ŽYDAIS

ir Mickevičiui' -' Kapsukui, 
žymiam revoliuciniam lietu
vių vadui. Parodoje taipgi 
yra skulptūriniai paminklų 
projektai liaudiškai rašyto
jai Žemaitei ir rašytojams Jungtinių Tautų , Saugumo 
Petrui Cvirkai ir Liudui Taryba davė arabiškiems 
Girai.

Paminklai bus pastatyti į- 
vairiuose Lietuvos miestuo
se.

Jungi. Tautos Davė Arabų Kraštam Dar 48 Valandas Laiko 
Nusitari, ar Jie Klausys Paraginimo dėl Paliaubų

Lake Success,

VILNIUJE PRISODINTA 
60,000 MEDŽIU IR KRŪMU

Stassenas pralaimėjo repu- 
blikoninius Oregono rinkimus. 
Pralaimėjo jis juos tik kokių 
6.000 balsų skirtumu.

šiandien Stassenas veikiau
siai labai kremtasi dėl to, 
kam jis taip nachališkai, taip 
hitleriškai buvo išstojęs už tai, 
kad Jungtinių Valstijų komu
nistų partija būtų oficialiai 
pasmaugta.

Tie debatai, j kuriuos Stas
senas iššaukė Dcvvey’ų, matyt, 
’pirmajam daug lėšavo.

Esminiai, Dewey sutinka su 
Stassenu. — abu sutinka, jog 
komunistinis judėjimas <_ rei
kia pasmaugti. Bet« Dewey 
tam taiko “švelnesnes” prie
mones.

Na, ir dėl to gubernatorius 
Dewey pasirodė Oregono bal
suotojams už Stasseną pažan
gesniu ir pirmasis laimėjo 
rinkamus!

Berlyno Unijos Išsirinko 
Daugumą Kairiųjų Vadų

Berlin. — Berlyno Darbo 
Unijų Sąjungos konferen
cija, atstovaudama 700,000 
darbininkų, išrinko naują 
savo tarybą, kurion įeina 36 
komunistai ir jų šalininkai 
ir 19 komunistų priešai.

Karinė amerikonų vyriau
sybė skatina dešiniuosius į- 
steigti atskirą unijų sąjun- >

Sudėtinis Italijos Ministrų 
Kabinetas <

Roma. — Klerikalas Ita
lijos premjeras de Gasperi 
suorganizavo sudėtinį mi
nistrų kabinetą iš krikščio
nių demokratų, dešiniųjų 
socialistų, respublikiečių ir 
vadinamu liberalu.

V V

Senatorius^ Claude Pepper 
ir senatorius Elbert Thomas

(abu demokratai) viešai pa
reiškė, kad jie kovos prieš 
M u nd to bilių.

Senatorius Glen Taylor, jau 
senai prieš jį kovoja.

Reikalaukit savo senatorių, 
kad ir jie balsuotų prieš šį 
juodą sumanymą — sumany
mą sufašistinti mūsų kraštą.

Prez. Trumanas Siūlo 
Pakelti Senatvės 
Pensijas 50 Nuošimčių

Washington.- — Prezid. 
Trumanas patarė, kad kon
gresas pakeltų senatvės 
pensiją 50 nuošimčių. Vidu
tiniai dabar mokama <$25 
pensijos (pagal Social Se
curity įstatymą) per mėne
sį. Jei prezidento patarimas 
būtų už gi r tas, tai viduti
niai .išeitų > apie w $37,50 pen
sijos. Trumknžis kartu siūlė 
paplatinti pensijų įstatymą 
taip, kad dar 20,000,000' 
žmonių galėtų juom naudo
tis, ir leist gaunantiems 
pensijas dasidirbt iki 40 per 
mėnesį. — Republikonai sa
ko, prezidentas tuo pasiūly
mu meškerioja balsus rinki
mam.

Teisėjas Vėl Šaukia 
J. Lewisa Teisman

Washington. — Valdžia 
kreipėsi į federalį apskri
ties teisėją Alaną Goldsbo- 
rough, • kad indžionkšinu 
(drausme) priverstų Johną 
Lewisa, Mainierių Unijos 
pirmininką tartis su Pieti
nių Valstijų Angllakasyklų 
Savininkų Sąjunga. Todėl 
teisėjas pašaukė Lewisą 
“pasiteisinti” birž., L d.

.Lewis nesutiko priimti tą 
pietinių minkštosios anglies 
kompanijų organizaciją *į 
derybas kartu su kitais 
minkštųjų angį iakasyklų1. 
savininkais. Jis sakė: pie
tinių angliakasyklų sąjunga 
visuomet statydavo kliūtis 
kitoms kompanijoms susi
tarti su unija. Lewis sutiko 
tartis tik atskirai su kiek
viena iš 14 pietinių kompa
nijų, bet ne su jų visų są
junga sykiu.

Reikalaujama Ištirt. Kas 
Nužudė Reporterį Graikijoj

Washington.— Demokra
tas kongresmanas Geo. G. 
Sadowski reikalavo, kad 
Kongresas ištirtų, kas nu
žudė amerikoną radijo ko
respondentą George Polką 
Graikijoje. Sadowski sakė: 
“Visos' žinios rodo, kad jį 
nužudė senieji reakcininkai 
(monarchistai - f ašis tai), 
kurie be pasigailėjimo žudo 
savo brolius.”

f VILNIUS! — Šį pavasarį 
tūkstančiai Vilniaus darbo 
žmonių puošė savo Tarybi
nės Respublikos sostinę. 
Ant Tauro kalno tapo į- 
steigtas didelis parkas ir 
pasodinta daugiau kaip 30 
tūkstančių eglaičių ir pušai
čių. Ten bus pastatytas ir 
Pergalės paminklas.

Tarybinėje ir Gelžkelinė- 
je aikštėse Viniuje pasodin
ta desėtkai jau didelių lie
pų.

Gatvėse, aikštėse ir par
kuose pačiame mieste šį pa-

vasarį pasodinta 10 tūks
tančių medelių, 20 tūks
tančių krūmų ir 300,000 tūk
stančių įvairių gėlių šak
nų.

KAUNO PUOŠIMAS
Kaune vyksta darbiniai 

savanorių sekmadieniai 
miestui papuošti. Pertvar
komas miesto parkas; daro
ma nauji skverai Pirmosios 
Gegužės ir Rinkų aikštėse 
ir prie Janonio gatvės. Ne
muno parkantėse ir jo salo
se suplanuota įrengti trys 
maudinėm pliažai.

kraštams dar 48 valandas 
laiko (iki šio trečiadienį vi- 
dudięnio) nusitart, ar tie 
kraštai vykdys Saugumo 
Tarybos paraginimą sustab
dyt 'mūšius su Izraeliaus 
valstybės kovūnais Palesti
noje;

Izraelius buvo priėmęs 
pirmąjį Saugumo Tarybos 
paraginimą paskelbt žydų- 
arabų paliaubas gegulės 24

SUOMIJOS - DARBININKAI STREIKAIS 
REKALAUJA KAIRIŲJŲ MINISTRU

i Helsinki, Suonfija.—- De
šimtyse Suomijos ' miestų 
darbininkai suruošė masi
nius susirinkimus, protes
tuodami, kad valdžia paša
lino komunistą vidaus rei
kalų ministrą Yrjoe Leino. 
Sustreikavo. 1 a iv a kroviai 
beveik visuose Suomijos 
uostuose, reikalaudami pa
skirt vidaus reikalų ir už
sienio reikalų ministrais at
stovus Demokratinės Žmo
nių Partijos (vadovaujamos 
komupistų ir kairiųjų socia
listų). ‘ '

Laivakrovių streikas su
stabdė 34 prekinius laivus 
vien Helsinkio uoste: Pusė 
tų laivų yra svetimi. Darbi
ninkai iškrovė tik atplauku* 
sį sovietinį laivą.

Prieš komunisto minjstro 
pašalinimą streikuoja valdi
nio mašinų fabriko darbi
ninkai, plienininkai ir tūk
stančiai kitų. Vienas val
džios narys grūmojo pavar
tot policiją ir armiją prieš 
streikierius. Socialdemokra
tų vadai smerkia “ministri- 
nius streikus.” (

♦ (Praeitą šeštadienį sei
mas dauguma balsų pareiš
kė nepasitikėjimą užsieni
niam ministrui kom. Leino’- 
ui dėl to, kad jis 1945 m., 
girdi, “atidavė Rusijai” 10 
suomių ir 10'kitataučių kai
po karin. nusikaltėlius. Po 
seimo pareiškimo, preziden
tas Paasikivi ir pašalino 
Leino.)

Neatidėliot Šiliaus 
Prieš Linčiavimus!. 
Saukia Wallace

Washington. — Henry 
Wallace, trečiosios -partijos 
kandidatas į pręzidehtus, 
atsiuntė teisinei Senato ko
misijai laišką, kuriame 
protestuoja, kad komisija 
dar neperdavė pačiam Se
natui svarstyti bilių prieš 
negrų linČiavimą. Wallace, 
buvęs Jungt. Valstijų vice
prezidentas, atsišaukia į re- 
publikonų vadą senatorių 
Vandenbergą ir demokratų 
vadą sen. A. Barkley, pra
šydamas pasistengt, kad 
būtų negaišuojant perduo
tas Senatui bilius, kuris rei
kalauja baustinai uždraust 
linčiavimus.

d. Bet arabiškų valstybių 
vadai delsė. Jų atstovas Fa
ris el-Khouri, Syrijos dele
gatas, pirmadienį pasakojo, 
kad arabų valdovai negalė
ję paspėt susitarti ir parei
kalavo dar dviejų dienų ir 
naktų.

Palestinos žydų atstovas, 
majoras Aubrey S. Eban 
protestavo prieš delsiantį a- 
rabų reikalavimą. Jis pa
reiškė : “Arabiški kraštai 
nori daugiau laiko tik tam, 
kad galėtų visą Jeruzalės 
senmiestj užimti.”

Sovietų delegatas And
rius Gromyko pastebėjo; 
“Gal arabų ’valstybės galėtų 
sustabdyt mūšius iš savo 
pusės ir tada ‘pradėti tar
tis.”

Galų gale, buvo vienbal
siai priimtas amerikonų ir 
anglų siūlymas duoti ara
bam dar 48 valandas laiko 
nuspręsti, ar jie klausys 
paraginimo dėl paliaubų ar 
ne. . ’

Gen. Motors Susitarė 
Su CIO Auto Unija

KRUVINI MŪŠIAI VERDA 
TARP ARABU IR ŽYDI

_ . ** ■ .... _ _ f . .1 : • . • *

Palestiną, geg. 25.?— Iz
raeliaus lakūnai bombarda
vo arabų pozicijas aplink 
Jeruzalę. Senojoj miesto da
ly j verda įtūžę mūšiai tarpi 
užpuolikų arabų ir besigį 
n ančių žydų dėl kiekvien 
namo. Žydų kovūnai, po 
kautynių dėl kiekv i e n o 
kambario, atgriebė nuo ar
abų francūziškus Notre 
Dame prieglaudos mūrus.

7 Ar abu Lakūnai bombarda
vo Tel Aviv ir kitus žydų 
centrus. Arabiškų valsty
bių* komandieriai skelbia, 
kad jie užėmė Al Goura ir 
Ramai Rahel. Egiptėnai sa
kosi atėmę iš žydų kelias 
vietoves pietinėje Palestino
je. \

Izraeliaus milicija Raga
na praneša, kad ji iššlavė

us iš viso Jordano upėsar 
klonio, atgriebė nuo priešų 
šaąr Hagolan L 
kolonijas ir užėmė ištisą 

amąkh tvirtovės sritį.
Jeruzalėje arabų artileri

ja daužo žydų bažnyčias. 
Arabai praneša, kad* jų ap
gulti žydai Hadassan ligo
ninėje ir Žydų Universite? 
te siūlėsi pasiduoti tapi tik
romis’sąlygomis.

ir Masada 
ir užėmė ištisą

CHINIJOS STUDENTAI 
DEMONSTRUOJA 
PRIEŠ AMERIKĄ

Nanking, Chinija. — Stu
dentai įvairiuose miestuose 
demonstravo prieš Jungtin. 
Valstijas dėl to, kad jos 
“pramoniškai ir kiniškai 
stipriną” Japoniją.
ORAS.—Būsią apsiniaukę.

Senatorių Grupė Ima. 
Svarstyt Mundto Bilių

Washington. — Teisinis 
Senato komitetas antradie
nį pradėjo nagrinėti Mund
to policinės valstybės bi
lių. Kongreso Atstovų Rū
mas didžia balsų dauguma 
jau užgyrė tą bilių prieš 
Komunistų Partiją ir prieš 
visas politinių pažangūnų 
organizacijas.

Republikonas kongresma
nas Richard Nixon, padė
jęs Mundtui šį bilių parašy
ti, reikalauja, kad senato
rių komitetas greitai jį už
girių. Nixon sakė: “Mes pa- 
skyrėme bilibnus dolerių A- 
merikai apsiginti nuo ko
munizmo pavojaus užsieny
je; juo greičiau privalome 
išleisti įstatymą apsigjmi- 
njui nuo komunistų namie.”

Darbo unijos ir šiaip de
mokratiniai žmonės sūsiun- 
tė jau tūkstančius laiškų ir 
telegramų, ragindami at
mest Mundto bilių.

Maskvos Fabrikai Žymiai 
Pagerino Gamybą

Maskva. — Per keturis 
pirmuosius šių metų mėne
sius Stalino vardo automo
bilių fabrikas Maskvoj, gavo 
11 milionų rublių pelno, o 
Elektrostal fabrikas — apie 
4 mil. rublių pelno; panašiai 
ir tūli kiti fabrikai. Jų ga
mybą pasitaisė po to, kai 
pramonės vyriausybė nuro
dė buvusius'trūkumus.

I

Detroit, geg. 25. — Pra
nešama, kad General Mo
tors automobilių korporaci
ja sutiko pakelti darbinin
kam algą 11 centų valan
dai. Todėl CIO unijos vadai 
nešauksią 250,000 jos dar
bininkų i streiką. Pradiniai 
unija reikalavo 30 centų 
priedo valandai.

Spėjama, kad gal ir 
Chrysler auto, korporacija 
sutiks pridėti 10 ar 11 centų 
valandai. Prieš ją streikuo
ja 75,000 darbininkų.

Nusmelktas už Šnipavimą 
Prieš Lenkiją

VARŠAVA. — Karinis 
teismas nusmerkė mirti 
Tad. Macinskį, buvusios na
cionalistų partijos vadą, 
kuris šnipavo svetimų val
stybių naudai prieš Lenki
ją. Du kiti šnipai tapo įka
linti iki gyvos galvos, o trys 
nuteisti 10 iki 15 metų ka
lėti.

SURAST AMERIKOS RE
PORTERIO ŽMOGŽU
DŽIUS GRAIKIJOJE!

Washington. — Ameriko
nų laikraštininkai reikala
vo ištirt, kas nužudė Grai
kijoj Geo. Polką, ameriki
nio CBS radijo reporterį. 
(New Yorke gauti iš Grai
kijos dokumentai rodo, kad 
monarchistai to krašto val
dininkai buvo įtraukę Pol
ką į sarašą tų, kurie turės 
būti slaptai nužudyti.) Polk 
duodavo žinių apie kruviną 
monarchistų terorą.

. London. — Sakoma, Ang
lija išvien su Amerika “da
ro spaudimą”, kad arabai 
priimtų paliaubas su žydais.
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MENŠEVIKAI VISA GAL- 
VA Už REAKCINI 
MUNDT BILIŲ

Visiškai atvirai Naujie
nos išstojo už Mundt Bilių, 
kurį yra pasmerkęs ir at
metęs visas darbininkų, 
judėjimas. Nežinome tokios 
darbo unijos, kiek svarbes-

— ' i •’i—. • 1 • 1 • V •Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office at I v. . ... v.
Brooklynt N. Yk, under the Act of March 3, 1879. j nes, klUT butų Šį blllU UZgy-
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Oficialus Šaukimas Suvažiaviman • Į'ir visos liberališkos organi-

Šiomis dienomis gavome kopiją oficialio šaukimo įjzacijos bilių ^pasmerkė, kai- 
suvažiavimą. kuriame bus įkurta nauja politinė partija 
— trečioji partija, kaip ją tūli vadina.

Po šaukimu pasirašo National Wallace for Presi
dent Komiteto nariai: Elmer A. Benson, pirmininkas; 
vice-pirmininkai Jo Davidson, A. J. Fitzgerald, Paul Ro
beson, Rexford G. Tugwell; iždininkas Clark Foreman 
ir rinkiminės kampanijos manadžerius C. B. Baldwin.

Istorinis suvažiavimas įvyks Philadelphijoj š. m. lie
pos men. 23, 24 ir 25 dd. didžiojoj Convention Hall’ėje. ♦

Vadinasi, trečiosios partijos organizavimas vyksta 
plačiu baru.

Iki IKųpos 23 d. daugelyje valstijų bus trečioji parti
ja oficialiai Įdėta į balsavimų sąrašus; ligi to laiko bus 
atlikta visa eilė kitų didžiulių darbų.

Pirmiausiai, aišku, tenka suorganizuoti partijas 
valstijinėse plotmėse. Tai ir bus padaryta. y 
, -Trečioji partija, beje, reikalinga didžiules medžia
ginės paramos. -

Ligi Philadelphijos suvažiavimo ir lietuviai ameri
kiečiai, dalyvaują šiame istoriniame judėjime, privalo ap- 
vienyti savo eiles, sudaryti kur galima wallace’inius klu
bus bei komitetus, supažindinti plačiąsias mases su Wal- 
lace’o ir trečiosios partijos programa.

Be to, lietuviams tenka sukelti ir lėšų. Reikės iš
leisti (greitu laiku) literatūros, — brošiūra, lapeliai, 
ir kitokį apšvietus bei propagandos darbai turės būti at-

po įžangą į fašizmą Ameri
koje. Šiomis dienomis net 
keturiasdešimt a š t u oni 
Harvard universiteto pro
fesoriai kreipėsi į Kongresą 
ir ragino bilių atmesti, kai
po priešingą Amerik. Kons
titucijai ir demokratijai.

Taip pat ir Socialistų 
Partijos vadai bilių pasmer- 
kė.

Nežiūrint to, menševikų 
Naujienos Mundt Bilių gi
ria ir remia. Grigaitis sa
ko:

“Daugelis Amerikos libe
ralų šiame klausime painio
jasi ir kelia protestus prieš 
bilių, įsivaizduodami, kad 
jie gina Amerikos demokra
tiją. Bilius suvaržo ne min
ties laisvę ir ne organizaci
jų laisvę, o tiktai laisvę sve
timos valstybes agentams 
daryti sąmokslą prieš šalies 
santvarką.’. Jo tikslas yra 
apsaugoti demokratiją, kad likti.

žodžiu, šis oficialus šaukimas į trečiosios partijos ji nebūtų užpulta iš pasa- 
suvažiavimą, privalo būtk juo smarkesniu varykliu, pa- lų, kaip kad atsitiko kitose 
stumiančiu visus progresyvius Amerikos žmones, tame šalyse” (N., geg. 21 d.).

■ skaičiuje ir lietuvius -amerikiečius, prie Uolesnio, pla- | 
tesnio, aktyvingesnio darbo trečiai partijai tvirtinti.

Nė patys biliaus autoriai, 
ne aršiausi fašistai, kurie 

|šį bilių karštai remia, ne
drįsta jį tai p nacha- 

,-lliškai teisinti ir ginti. Gri- 
šuomenininkai nežiūri pro pirštus į neseniai atliktą gaitis pralenkia visus. 
Graikijoje dar vieną politinę kriminalystę — į nužudy- O gal Grigaitis to biliaus 
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Kas Nužudė Korespondentą Polk’ą?
Mums patinka, kad Amerikos laikraštininkai ir vi

mą amerikiečio korešpondįpto George Polk. * j nesupranta? Tuo sunku ti-
Overšeas Writers — amerikinių korespondentų,-keti. Jeigu jis supranta ir 

dirbusių užsieniuose, organizacija — išrinko specialę ko- tačiau taip įžūliai jį teisina, 
hiisiją Polk’o žudytojams surasti. • tai jis atvirai savo “sočia;

New Yorko. miesto laikraštininkai, priklausę Laik- į lizmą? išmaino ant fašizmo, 
raštininkų Gildijai (CIO) taipgi pareikalavo Polk’o nu-į Paimkime vieną pavyzdį.

. Biliuje sakoma, kad organi-žudymą ištirti, žudytojus surasti ir juos atitinkamai nu
bausti.

American Council For a Democratic Greece, pažan
gi organizacija, šiomis dienomis nutarė sušaukti birže
lio 2 dieną (New Yorke) masinį mitingą nužudytajam 
Polk’ui pagerbti.

Polk’o nužudymas'sukrėtė ne tik New Yorko, bet 
ir visos Amerikos laikraštininkus ir visuomenę.

Kiekvienam aišku, jog dabartinė Graikijos monar-j 
chistų- fašistų valdžia nesistengs užmušėjų surasti, nes 
toji valdžia yra pati razbaininkų valdžia, kasdien žudan-CKojnunisfai^ jau seniai ko- 
ti graikų patrijotus-kovotojus dėl laisvės.

Graikijos monarchistų-fašistų valdžia, tačiau gyve- ram, už panaikinimą “poli

zacija, kuri kelia bei skel
bia tokius pat reikalavimus, 
kaip ir komunistai, jau yra 
komunistinė arba komunis
tams simpatinga organiza
cija. Ji jau patenka po 
Mundt Bilium ir gali būti 
persekiojama.

Dabar įsivaizduokime.

voja už lygias teises neg* 

na iš Amerikos dolerių? Doleriai jai duodami pavydale 
maisto in šautuvų. Tuo būdu reikia daryti spaudimas į 
Amerikos vyriausybę, į valstybės departmentą, į p. Gris- 
woldą, specialį Amerikos atstovą Graikijai ir kitus vy
riausybės organus, reikalaujant, kad jie surastų žudy
tojus.

tax” sistemos, už federalinj 
įstatymą prieš linčą. Arba 
komunistai kovoja už kai
nų kontrolę. Jie sako, kad 
darbininkams reikia algas 
pakelti. Arba kilo streikas

Dabar jam kiekvienam aišku, kad Graikijos monarj ir komunistai remia strei- 
chistų-fašistų valdžia korespondento Polk’o neapkentė M, agituoja už jį. Komu- 
•• ii <1 • • • .• ,« -n it Vliolni L-za ■< r za 4kaipo “prijautejd Graikijos partizanams.” Mes nemano
me, kad nužudytasis Polk’as buvo “raudonas” — jis bu
vo tik šiaip satst' teisingas laikraštiriipkas-, norėjęs susi
siekti su graikų partizanų vadais, su jais pasikalbėti ir 
apie jų, partizanų vadų, siekimus pranešti Amerikos vi
suomenei.

Bet jajn tai padaryti nepavyko. Jis buvo nužudytas 
— žiauriai, brutališkai nugalabintas. Graikijos 'fašistų-, 
monarchistų valdžia be abejojimo, žino, kas tai atliko.

Amerikos visuomenė taipgi privalo tai žinoti.

“Didysis Melas” Laimėjo
<'• Daily Worker, rašydamas apie Mundto biliaus priė
mimą žemesniuose Jungtinių Valstijų atstovų rūmuose, 
sako: ' • ,

“Didysis Melas pergalingai peržygiavo per žemes
niojo Kongreso rūmus...”

“Didžiuoju Melu” šis dienraštis vadina tą Mundto 
biliaus pinemimo šalininkų skelbimą, būk amerikinis, ko
munistinis judėjimas — judėjimas už taiką ir socializmą 
—- yra -konspiracija’ ir ‘užsieninis agentas.’

“Jie nori nelegalizuoti Komunistų Partiją,” nurodo 
dienraštis, “kaip pirmą žingsnį linkui suterorizavimo 
bent kokios opozicijos, priešingos kariniams pasiruoši
mams.”

Taip, didysis melas ligi šiol laimėjo.
Dabar jis yra Jungtinių Valstijų senate.
Jis ten neprivalo laimėti.
Amerikos vįsuomęnė privalo dėti didžiausių pastan

gų, kad jam ten bųtų užduotas smūgis, kad jis ten su
kniubti! !

. Komu
nistai taipgi kovoja už tai
ką tarpe Amerikos ir Tary
bų Sąjungos. Tuo būdu vi
sos organizacijos bei darbo 
unijos, kurios tais visais ar
ba vienu kuriuo tų klausi
mų laikosi tokios pat pozici
jos, jos jau gali būti pa
skelbtos “komunistų fronto 
organizacijomis” ir pagal 
Mundt Bilių persekiojamos.

Jeigu pastudijuosime dar
bo unijų, trečiosios partijos, 
liberališkų organiz a c i j ų 
protestus prieš- šį bi
lių, tai'surasime šitą pa
grindinę priežastį, atseit, 
kad žmogus arba organiza
cija gali būti persekioja
mas, baudžiamas ir terdri- 
zuojamas ne pagal atliktus 
darbus, bet pagal asociaci
ją. Vienas valdininkas, vie
nas valstybės prokuroras 
paskelbės, kad tokia ir to
kia organizacija yra “kų^ 
munistų fronto” organiza
cija, ir jau ji turi būti per
sekiojama pagal Mundt Bi- 
iių. '

Tai toks yra šis bilius. Jis 

yra pavojingas visoms or
ganizacijoms, visai Ameri
kos demokratijai. Kai Gri
gaitis bando tai paneigti, jis 
sąmoningai veidmainiauja 
ir savo skaitytojus apgaudi
nėja.

Kaip pavojingas visiems 
šis bilius yra, labai gerai 
parodė New Yorko miesto 
majoras O’Dvfyer., Jis nuro
dė, kad. labąi “gražiai” 
Mundto įstatymą galėtų Įta
rioje vietoje įsigalėję Ku 
Klūks Klanai panaudoti 
pries katalikus. Jie galėtų 
katalikus ir jų organizaci
jas paskelbti priešingus val
stybei. • ■

STREIKLAUžIšKA 
PROPAGANDA

i . '

•Jei paimsime, komercinę 
spaudą, tai surasime padi
dintą propagandą.^ prieš 
streikus. Kiekvienas , laik
raštis susiranda savotišką 
formą ir pasiteisinimą kal
bėti prieš streikus. Vieni 
tiesiog šaukia, kad streikai 
turi būti uždrausti. Kiti 
bando darbininkams įkalbė
ti, kad streikuoti jiems pa
tiems neapsimoka.

Bet visos tos propagar* 
dos -tikslas vienas ir tas 
pats: sudemoralizuoti dar
bininkus, supjudyti juos 
vienus prieš kitus, pakenkti 
darbininkų kovoms už būk
lės pūgerinimą, pasitarnau
ti samdytojams.

Paskutiniais laikais jau 
ir SLA organas Tėvynė 
pradėję sistematiškai neig
ti streikus, kaipo darbinin
kų priemonę būklės pageri
nimui. Gegužės 21 dienos 
Tėvynėje jau randame įve
damąjį straipsnį tokiu pa
vadinimu : “Streikų pavo
jingumas valstybei”. Tai la
bai būdingas straipsnio pa-* 
vadinimas. Tuojau skaity
tojui duodama suprasti, kad 
tie, kurie streikuoja, yra 
valstybės^ priešai. SLA turi 
daug mainierių narių. Nese
niai jie ilgai streikavo. Pa
gal Tėvynę, jie visi nusidė
jo valstybei Ir gerai, kad jų 
unija tapo nubausta už 
streiką!

Tėvynė savo streiklau
žišką propągandą apmas- 
kuoja posakiu, kad “gyve
nimo sąlygų pagerinimui 
darbininkams reikia pradė
ti kovoti kitu būdu.” Girdi, 
“apsistojus ant esamų algų 
ir darbo netrukdant strei
ku, Peikia daryti spaudimas 
valdiai, kad tuojaus būtų 
pravesti įstatymai suregu
liavimui pragyvenimo kai
nų. Pramonių gauti dideli 
pelnai turėtų būti aprube- 
žiuoti ir gautas perviršius 
turi eiti į valstybės žinioje 
ėsantį '■ tinkamų ' senatvės 
pensijų ir darbe paliegusių 
fondą.” A.

Koks tas Tėvynės re
daktorius geras ir protin
gas ! Atsižadėkite streikų ir 
darykite ant valdžios spau
dimą. O jeigu tuo spaudimu

t------- A -J------- ----------. ~ • |

POVILAS JATULIS 
miręs 1948 -irtv gegužės mėn. 

9 dieną, Stoughton, Mass.

SAKO
nieko nepasieksite, tai ba
daukite !

Argi darbo unijos nepa
rodė didžiausios kantrybės? 
Argi mėnesių mėnesius jos 
nedarė ant valdžios spaudi
mo, kad pragyvenimo kai
nos būtų sureguliuotos? 
Bet ar buvo kas nors lai
mėta? Nieko. Kainos tebe
kyla, pelnai tebekyla, dar
bininkų būklė tebesunkėja. 
Pasirodo, kad to vieno 
“spaudimo” nebeužtenka. 
Po ’nepaprasto pakantrumo 
ir laukimo, darbo unijns 
prądeda imtis streiko prie
monės pasiekimui savo tei
singų , reikalavimų. Čia pa
kyla Tėvynės redaktorius ir 
kartu su visais samdytojais 
užbliauna: “Streikai pavo
jingi valstybei!”

Tėvynės redaktorius eina 
dar toliau ir užgieda seka
mai:

“Esama tarptautinė pa
dėtis reikalauja susirūpin
ti, kad nuolatiniai . streikai 
nepakirs tų mūsų šalį, kaip 
jie pakirto Franci ją prieš 
praeitą karą. -Galės rastis 
tokių, kurie to sieks. Nega
lime stebėtis, jeigu valdžia 
griebėsi priemonių išvengti 
geležinkeliečių streiką ir 
ęlarys žygius išvengti kitus 
būsųnus streikus...”

Čia jau atvirai streikų 
laužymas giriamas ir teisi
namas.

Dauguma SLA narių yra 
sunkaus darbo žmonės. 
Dauguma jų priklauso dar
bo unijoms. Bet jų Susivie
nijimo redaktorius, Susi
vienijimo narių pinigais už
laikomas, panaudoja jų pi
nigais leidžiamą laikraštį 
streiklaužiškai p r o pagan- 
dai.

and Metal Work- 
Unijos vadovybę 

komunistiniai ei e-.

'-------- —!-------
Menševikų spaudos 
STREIKLAUŽIAVIMAS
’ Gegužės 20 dieną Naujie
nų vienos žinios antgalvis 
skamba: “komunistams ne
skani piliulė”. Po jo su 
su džiaugsmu rašoma:

Šiomis dienomis buvo
laimėtas Caterpillar Tractor 
kompanijos darbininkų,, Peo
ria mieste, streikais. Kom
panija samdo 17,000 darbi
ninkų.

Streiką iššaukė CIO Farm 
/Equipment

ers unija.
dominuoja 
mentai.

Tai skaudus smūgis ir ko
munistams ir visai organi
zacijai. Bet tai ne viskas.

Taft-TIartley įstatymas rei
kalauja, kad unijų pareigū
nai pasirašytų afidėvitus, jo- 
gei jie nėra komunistai. 
Farm Equipment unijos par
eigūnai reikalavimu neišpil
dė.
• Bet -ve, prieš' pat streiko 
galą, buvo pravestas Cater
pillar darbininkų tarpe bal
savimas klausimu-, kuri uni
ja turi juos atstovauti de
rybose su samdytojais. Dar
bo Santykių Taryba nepriė
mė Farm Equipment unijos 
kandidatų. Reiškia, iš'uni
jos išsprūsta, lokalas priskai-

' tęs net 17,000 ashienų. Tai 
yra. kitas smūgis.
Kiek čia menševikų'laik

raščiui pikto džiaugsmo, 
kad septyniolika tūkstan
čių darbininkų pralaimėjo 
streiką! Kiek čia tam laik
raščiui smagumo, kad 
streiklaųžiškas Taft-Hart- 
ley įstatymas, kurį seniai 
pasmerkė visos darbo uni
jos, tapo žiauriai panaudo
tas prieš orgąfiizuotus dar
bininkus*! , ' •
.Tai visa Naujienos, 

skaito net dviem smūgiais 
kbmunistanls. Tai esanti 
“komunistams neskani pi
liulė.” Bet tai reiškia, kad

Nors Nacionalčs Darbo Santykių Tarybos generalis 
patarėjas Denham piršo, konvencijai Taft-Hartley ak- 
tą, patarė jo klausyti-prisilaikyti, tačiau unijos virši

ninkas Sal Hoffman vis viena jam prisega “garbes 
delegato” ženklą.

BALSAS NUSMERKTįJJŲ-
MIRTIN

Paskutiniais laikais pra
dėjo iš Graikijos ateiti pra
nešimai apie masinį žudy
mą politinių kalinių. Tais, 
žudymais visas pasaulis pa
sipiktino.

Tie žudymai padidėjo po 
to, kai kažin kas nužudė di
delį valdžios šulą Ladas. Fa
šistinės valdžios kerštas ta
po išlietas prieš tuos, kurie 
dar karo metu kovojo prieš 
hitlerininkus z ir graikus 
kvislingus. /

Šiomis diėnomis Ameri
kinė Taryba dėl Demokra
tiškos Graikijos slaptai ga
vo atsišaukimą nuo politi
nių kalinių, kurie dar tebė
ra gyvi, bet laukia mirties. 
Atsišaukimą pasirašo trys 
kaliniai — George Gik'as, 
John Tsoupdis ir Elias Em- 
manoli. Jie sako:

“Athenų valdžia pradėjo 
masinį žudymą kovotojų

pra-
Didysis Maynardo pikni

kas paramai dienrašč. Lais
vės yra visų svarbiausias 
Massachusetts lietuviu už
davinys šiuo tarpu. To pik
niko bilietai jau gatavi ir 
jau jie platintojų rankose. 
Platintojai yra prašomi ne-- 
laikyti bilietų namie ' ant 
lentynos. Turėkite juos ki- 
šeniuje ir prie kiekvienos 

darbininkų streiko pralai
mėjimas yra laimėjimas 
naujieniečių, tai yra “men
ševikams skani piliulė.”

Naujienos tik' gieda 
streiklaužišką visos reakci
jos giesmę. Juk kaip tik tuo 
pasiteisinimu, kad komunis
tai esą užvaldę darbo unijas 
ir streikais kenkią Ameri
kos pramonei, buvo sugal
votas ir išleistas. Taft- 
Hartley įstatymą^ ir dabar 
Kongresan yra įneštas 
Mundt-Nixon- bilius. Tuo 
pilnai- tiki menševikų spau
da ir padeda reakcijai žing
snis po žingsnio įvesti A- 
merikoje fašizmą.

Visi ženklai -rodo, 
dabartiniai streikai 
tiktai mažytės busimųjų in
dustrinių kovų kibirkštys, 
tiktai pradžia. Ruošiasi ko
voms automobilių pramonės 
darbininkai, plieno darbi
ninkai ir mainieriai. Sam
dytojai staugia, jog tai e- 
sąs komunistų suokalbis ap
sidirbti su “amerikine de
mokratija.” Jiems dūdon 
pučia ir Naujienos.

kad 
yra
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prieš fašistus karo metu. 
Prieš tris metus mes buvo 
me nuteisti mirtin už tai, 
kad mes karo metu galąbi- 
nome fašistinius įsiveržėlius 
ir graikiškus kvislingus. 
Mes buvome to supratimo, 
kad po taip ilgo laiko jie 
mūsų nebežudys, bet perei
tą savaitę šimtai mūsų buvo 
nužudyta. Mes šaukiamės į 
visą civilizuotą žmoniją at
eiti pagalbon ir padaryti 
galą šitai masinei krimina- 
lystei. Mes šaukiamės į’ju
mis, kurie esate ištikimi De
mokratiškos G r a i k ijos 
draugai, kad panaudotu
mėte savo įtaką išgelbėji
mui 1,500 mūsų, kurie teb
esame gyvi.”

Pradžioje fašistinė val
džia su pasididžiavimu 
skelbė masinį žudymą poli
tinių kalinių. Dabar tai da-< 
ro slaptai.
----- r---------------------------- 

Bostono Apylinkei
progos pasiūlykite žmonėm 
nusipirkti.

Birželio mėnuo * tai bus 
Bostono apylinkės lietu
viams mobilizacijos mėnuo 
surengimui savo dienr’aščiui • 
didžiojo pikniko. Kiekvie
nos organizacijos susirinki
me, birželio mėnesį, dieno- 
tvarkyje turi būt Didysis 
Maynardo piknikas. Prie jo 
reikia rengtis, svarbiausia, 
su pasirįžimu reikia platinti 
pikniko įžangos bilietus.

Maynardo piknikas įvyks 
sekmadienį, 4-tą dieną lie
pos (July 4th). Svarbu ir 
tai įsitėmyti, jog ant ryto
jaus po piknilįp, bus šventė, 
tai bus gera proga poilsiui.

Visus Bostono apylinkės 
dienraš. Laisvės skaitytojus 
širdingai kviečiame stoti į 
taliją pikniko bilietų plati
nimui, prašome darbuotis, 
kad piknikas pavyktų.

Laisves Administracija.

FILMAS APIE LIETUVIŲ 
LITERATŪROS DEKADĄ

Vilnius. — Kino operato
riai buvo dažni Maskvoje 
vykusių lietuvių literatūros 
vakarų svečiai, jie taip pat 
užfiksavo celuloido juoste
lėje dekados daly v Jų svečia- 
vimąsi Maskvoje, jų susiti
kimus su šalies sostinės ra
šytojais, lietuviškos knygos 
parodą.

Apie pirmąją lietuvių li
teratūros dekadą bus pa
ruoštas dokumentalis fil
mas. /



Darbo žmogus yra laimingas tada, ka
da galingas, o galingas tada, kada orga
nizuotas ir apsišvietęs. Ar jau priklauso
te darbo žmonių reikalus^ ginančioje drau
gijoje? Ar gavote jai naujų narių?

MAT1Š1 Kas nors iš mums mielų žmonių atida
vė gyvybę už laisvę nuoTašizmo. Tačiau 
ateities laisve ir taika priklausys tiktai 
nuo gyvųjų budrumo. Mobilizuokit žmo
nes taikai užrašymu dienraščio Laisvės!

*

Lietuve Iki 1892 Mėty
Rašo T)R. BALTRUŠAITIENĖ

vusi su amerikiečiais, ji ge
rai kalbėjo angliškai. O tė
vas Jonas Tamošaitis buvo 
gyvenęs Prancūzijoje, Ang
lijoje ir Škotijoje pirm *at- 
vyksiant į Ameriką, tai jų 
'šeimyniniai papročiai sky
rėsi nuo senosios, kartos, at
vykusių į šią šalį tiesiog iš 
kaimo. Vienok ir tai mote
ris negalėjo su vyru .sulyg- 

/ ti. Vyras buvo galva.
į 25 metui Po 1873 metų imigraci- 

praeitį ir dar į vėlesnį lai-; ja kas metai didėjo, atėjo 
ką prisistebėjimui į jos gy- vyrai, bėgdami nuo vaisko. 
venima. 'Dėl stokos šeimų buvo sun-

* •'i

Pradedant su 1865 me
tais, kuomet viso lietuvių 
New Yorke buvo tiek, kad 
ant rankų pirštu galima 
suskaityti, moterų nebuvo. 
1866, metais Juozas Ador 
mavieius iš Marijampolės 
apskrities, Strazdelių kai
mo, atvyko į Ameriką su 
visa savo šeima — moteri
mi, trimis dukrelėmis ir 
vienu sūnumi. Jis, parda
vęs ūkį, keliavo j Ameriką, 
nemanydamas grįžti atgal. 
Tai buvo pirmoji New 
Yorke apsigyvenusi šeima, 
šio straipsnio rašytojos mo
tinos tėvai.

Adomavičiams nebuvo 
lemta sugrįžti į Lietuvą. Ji 
ilsisi New Yorko kapuose. 
Tėvukas mirė apie 1885 
metais, močiutė 
metais.

To laiko- moteris ir jos 
vyras gyveno atsivežtai
siais papročiais, kuriuose 
moterSfSubjugacija - paval
dinystė buvo absoliute - vi
suotina.

1872 getais atvyko į šią 
šalį tūla* Lucė ir birželio 
mėnesį 1873 metų sulaukė 
dukrelės vos spėjusi už 
Stalgio ištekėti.

1872 metų pavasarį 
Magdalena, vyriausia Juo
zo Adomavičiaus dukrelė, 
ištekėjo už Jono Tamošai
čio iš Barzdų kaimo, Suval
kų gub. Sakančiais metais, 
1873, per užgavėnes, gimė 
rašytoja šio straipsnio. Tai 
buvo pirmutinė5 mergaitė 
lietuvių tėvų gimusi New 
Yorke, — gal ir Ameriko
je.

Kuomet motina Magda
lena Tamošaitienė buvo au
gusi šioje šalyje ir dranga-

Imant lietuvės socialę 
padėtį nuo pradžios imigra
vimo į Šiaurės Amerikos 
Jungtines Valstybes ji bu
vo nepavydėtina.

Josios ekonominė būklė 
buvo dar blogesnė, o politi
niai ji buvo nulis (niekas).

eitį, kad pažinti jos nuo-j 
lankavimą, pasidavimą ir 
vergavimą jos pačios vyrui.

ku jietns atrasti gaspadas 
apsigyvenimui, tad pas tas 
pirmąsias šeimas kaip įma
nydami telkėsi gyventi.

Sunku buVo moterims, 
kurios turėjo gaspadas pa
versti į viešbučius noromis 
nenoromis. Vyrai nepaisė 
— jie suėję baliavojo ir pa
sakas pasakojo, o moterys 
p/imdė, auklėjo ir skurdo. 
Vyras, paėmęs mokestį už 
daubą ir nuo įnamių, pona
vo. Daugelis vyrų pasilei
do į girtuokliavimą, nesi- 
griebė jokio kultūrinio da
lyko. Moterims pasiprieši
nus prieš išnaudojimą ir 
vyro demoralizaciją, buvo 
paprasta “bobą pamokyti.” 
Ir taip į paprotį buvo įėjęs 
tas “pamokymas bobos,” 

kurioje nebūtų moteris 
skaudžiai apdaužyta laiks 
nuo laiko. Tūli vyrai net 
sakydavo, kad “moteris 
daug paklusnesnė, kai gau
na į kailį.”

Taip lietuvė vargo iki 
1890 metų. Žinoma, kad 
tais metais nebuvo jokių 
permainų jos 'stovyje, bet 
jau pradedama ledai" seno
vės vergavimo laužyti, kuo
met atidarė jai duris į na
rystę Lietuvių Mokslo 
Draugystė ant lygių pa
grindų.

Ir nors ją išjuokė, visaip 
grąsino ir baudė, jau nebe
sulaikomas buvo progreso 
ratas — moteris žengė pir
myn. Ir nuskriaustoji ėmė 
perskyras nuo nepakenčia
mo vyro ir sutvarkė 
nąjį savo stovį—tapo žmo
gumi. '

1892 kad retai buvo tokia šeima

abel-

Šeimininkėms

•>s - k <■

Mrs. Ethel Shelley sėdėdama namie St. Louis mieste 
skaito apie Jungtiniu Valstijų Aukščiausiojo Teismo 
huosprendi, kuris patvarkė, kad joks federalis ar vals
tijos teismas neturi galios uždrausti negrams apsigy
venti bile kurioje miesto dalyje. Nuosprendis atėjo 
Mrs. Shelley ir kitoms Detroito ir Washingtono negrų 

šeimoms padavus teismui prašymą.

ROCHESTER, N.Y
iš LLD Moterų 110 

Kuopos Veikimo
Dalyves buvo iškvieęiamos 
iš eilės, pasisakė, kokios* I 7 A Z

Gegužės 12 d/ įvyko susi- tautos ir ką atstovavo. Vi-

Lietuvos Moterys

Kay Christopher modeliuoja 
naujausios mados maudy- 

klinį kostiumą.

su

Didvyrės Marytės Mejni- 
kaitės atmintį, kurios šlo
vingi žygiai įamžinti myli
mos lietuvių poetas Salomė
jos Nėries poemoje, kompo
zitoriaus A. Klenickio kan

tatoje ir, neseniai pasiro- 
’ JAi no i a >v> a -Pnlwin 1\T a ”

Nevystančia šlove apgaub-' 
ta valstietė’ Marija Divo- 
niene — partizanė ryšinin-

Lietuvos Moteris — Aktyvus Socialistines Statybos 
Dalyvis Savo Tėvynėje

Rašo T. RAčKAUSKAITė-VENCLOVIENe
vaizdas 1' Jžiusiame filme “Marytė.vertas žmogaus

Kokia dvasįpū-ubagystė!
Ir taip, buržuazinėje Lie-

Buržuazijos viešpatavi
mo laikais Lietuvos moters 
vaizdas liūdnas ir vertas 
pasigailėjimo. Per ištisus 
amžius, buvusi užguita ir 
slegiama, aprėkiama ir iš
naudojama ji gyveno uždą- , 
ra savo šeimos gyvenimą. 
Ją varžė dvigubi varžtai — 
kapitalo ir prietarų.

Drįsusioms- siekti šviesos, 
prasimušti į gyvenimą tek
davo pačioje pradžioje su
tikti pasityčiojimus ir pasi
priešinimą..
' Vargingas ir skurdus 

buvo kaimo moters gyveni
mas. Valstietė galvojo, kad 
jos gyvenimas toks'ir , liks 
visada — tamsus ir be pro
švaistės. Visą dieną pluša 
ir vargsta, vaikų pilna tro
ba, valdžia jais nesirūpina, 
jie apiplyšę ir alkani. Eina 
pradžioj pas turtingus kai
mynus piemenauti, paskui 
bernauti. Mokslo' vaikams 
neduosi -* vargas ir tam
sa. Reakcingoji dvasininki
ja supa moterį prietarų 
migla.

Lietuvos darbininkę .slė
gė nepakeliamas darbas, 
nuolat persekiojo krizės ir 
nedarbo šmėkla, baugino 
neaiškus rytojus. Darbinin
kė — mašinos sraigtelis. 
Jai uždrausta galvoti. Jei 
ji galvoja — ji sėdi* kalėji
me. Juo tamsesnė darbinin
kė, tuo fabrikantui geriau 
ir patogiau.

Buržuazinėje Lietuvoje 
nemaža # moterų - nežymių 
valdininkių: raštininkių,
mašininkių, sąskaitininkių. 
Jai’nepatikimas joks atsa
kingas darbas. Jos psichi
koje daug vergiškumo žy
mių. Daugelis moterų, jei 
joms nepavykdavo “gerai 
ištekėti,” laiko savo gyveni
mą esantį nelaimingą ir žu
vusį — kito atsparos taško 
nesurado. Ir tikrai, buržu
aziniais laikais moters atei
ties perspektyvos buvo ne
aiškios.

Studijuoti atvažiuoja tur
tingų ūkininkų dukrelės. 
Tai taisyklė. Išimtys labai 
nežymios. Jos apsvaigsta 
Kauno “Laisvės alėjos” vit
rinų puošnumu, nori kaip 
galima greičiau pasidaryti 
panašios į miesto paneles, 
mokslas jų nedomina. Ir 
joms svarbu gerai ištekėti. 
Tada visai kitas gyveni
mas! Jos žino, kad pinigas 
—viskas. O mokytis? Kam? 
Kad paskui vėl grįžtum į 
"kaimą. Į purviną tamsų 
kaimą mokytojauti — nie
kados! Vokiški iy ameriko
niški filmai dar labiau ap
suko toms mergaitėms gal
vas, avantiūrinių filmų 
“žvaigždės” tampa jų sva
jone ir tikslu. Kiekviena 
nori kuo nors panėšėti į pa
sirinktąją mylimą “žvaigž
dę.” Koks pasigailėjimo

tuvoje buvo nemaža poniu- kč _ dešimties vaikų moti-
1 n w\ Z\lr/Ai/A • t • ’ 1 • v’I •čių, kurios mokėjo “skoniš-l 

kai” (netaisyklingai varto-' 
-davo žodį “skoningai”) ap
sirengti, bėgiodavo po “sa- 
lionus,” pirkdamos “tik
rus” Vienos ir Paryžiaus 
modelius, mokėdamos ne
žmoniškas kainas, tuo pri
sidėdamos prie! kasų api- 
piešimų, milžiniškų pinigų i valstybinio gyvenimo užda- 

Tai buvo dy-j vjnjajS; kajp anksčiau su. • 
atsakingais, gyvybei pavo
jingais, partizanų pavedi
mais.

Šimtai, lietuvių moterų 
savo noru, su ginklu ran
koje kovojo prieš vokiškuo
sius okupantus lietuviška-* 
jame Tarybinės Armijos 
junginyje. Visoje Tarybų > 
Sąjungoje pagarsėjo narsi 
rvšininkė Birutė Karosie* 
nė, atsisakiusi palikti- kovos 
lauką, nepaisant sunkaus 
sužeidimo ir žuvusi didvy
rės mirtimi; narsi ir taikli 
k u 1 k o s v aidininkė, trijų 

l “Šlovės” ordinų kavalierius
— Danutė Sf^nelienė; sa- 

a p s į r e ngusių n i tarės Zosė Dieninaitė ir 
Onutė Vilkevičiūtė, išnešu-

i na, suteikusi ’ vokiškosios 
okupacijos laikais didelę 
paramą lietuviškiems par
tizanams. Dabar Marija 
Divonienė — Lietuvos TSR 
Aukščiausiosios Tarybos 
narys, Aukštadvario vals
čiaus Tarybos narys, taip 
pat gerai susitvarko su

kaduonės moteris, tikros 
“inteligentės” (pagal rūbą 
pačios spręsdavo ir apie ki
tu žmonių 
mą).

Tuo tarpu 
moteris. Tai 
mokslo, darbininko ir pa
žangaus ūkininko bei inte-, 
ligento duktė, ištekanti be 
bažnyčios, civiliškai — hor- 
ribile dietų! iš meilės už 
negaunančio darbo pažan
gaus studento, arba dau
giavaikė motina, per dienų 
dienas vargstanti kokiame 
nors fabrike, kitu išnaudo- 
jama ir ujama. Masės “ne
skoni škai” ; 
moterų svajojo apie kitokią 
Lietuvą, apie kitokį savo ir sios ant savo pečių iš kovos 
savo vaikų gyvenimą, sva
jojo, kovojo ir laimėjo.

Tarybų valdžia joms at
vėrė plačiuosius, akiračius 
ir galimumus, pažadino jų 
gražiuosius proto ir sielos 
troškimus. Ji apgaubė iš
laisvintą iš amžinai tru
kusios priespaudos moterį 
jautriu rūpestingumu, ap
draudė motinos ir vaiko 
sveikatingumą, suteikė jai 
visapusišką paramą darbe, 
padrąsino ją pirmuose jos, 
kaip lygiateisio 
žingsniuose.

Tarybų valdžia suteikė 
Lietuvos moterims 
tas galimybes < 
valstybiniame ir visuome
niniame- gyvenime, visose 
ūkinėse ir kultūrinėse sta
tybos srityse. Tarybinė mo
teris jau nebe vergė, ne pa
stumdėlė, ji žengia koja ko
jon su vyru, ji kuria naują 
gyvenimą, ji yra aktyvus 
socialistinės statybos daly
vis. Ji gali vystyti savo ga
bumus ir panaudoti savo 
sugebėjimus ten, kur bur
žuazinės santvarkos sąlygo
mis jai buvo neįmanoma.

Ne daug laiko praėjo nuo 
tarybų valdžios 
Lietuvoje, 
liaudis jau 
džiuotis 
dukterų- vardais, 
vienodai 
kaip darbininkės/ kaip or
ganizatorės ir kaip visuo
meninės veikėjos.

'Vokiškieji okupantai atė
mė Lietuvos moteriai visas 
didžiąsias teises, kurias jai 
davė ■ tarybų valdžia. Bet 
Lietuvos moteris nesusitai
kė su niūriu likimu, kurį 
jai ruošė hitlerininkai, ir 
visomis jėgomis kovojo su 
okupantais. Daug lietuvių 
moterų išėjo į partizanų 
būrius, daugelis padėjo 
liaudięs gynėjams.

i Visa Lietuvos
■ gerbia , Tarybų Sąjungos

inteligentišku-

buvo ir kita 
buvo siekianti

sos pasižadėjo eiti po stu- 
bas ir kalbinti, kad balsuo
tų už Henry Wallace. Se
nesnės moterys apsiėmė da
boti vaikučius tų, kurios 
eis į susirinkimus arba po 

'stubas.
Neapsakomas džiaugs

mas, kad mūsų moterys 
taip progresuoja. Aš prašy
čiau visas lietuves moteris, 
be skirtumo pažvalgų, sto
kime į darbą už taiką ir 
liuosybę kol dar ne per vė
lu. Tai mūsų visų pareiga, 
nes mus visas paliečia šie 
svarbūs klausimai* Darbai 
jau, visur mažėja. Daug at
leidžia darbininkų iš viso
kių industrijų, prie šapų 
jau stovi eilės darbo ieškan
čių. O brangumas pragyve
nimo reikmenų didelis ir 
kainos dar vis kįla aukštyn. 
Ateina rinkimai, gerai ap- 

ir vietiniu Išžiūrėkime, už ką balsuoti, 
žmonių priešai jau kala vi
siems geležinius pančius, 
tad visi budėkime jų iš
vengti.

Dalyvavo daug 
Turėjome gyvas 

apie šių dienų 
apie trečią par

rinkimas, 
draugių, 
diskusijas 
įvykius ir 
tiją’. Nutarta prisidėti, pa
remti Henry A. Wallace 
rinkipių kampanijai. Iš iž
do paaukavom $25 tam rei
kalui.

Buvo atėjusi delegatė 
nuo Amerikos Progresyvių 
Partijos. Kvietė dalyvauti 
posėdyje sutverti moterų 
komitetą, kuris darbuotųsi 
už taiką ir už Wallace į 
prezidentus. Visos draugės 
sutiko dalyvauti ir pagelbė
ti pagal savo išgalę.

Gegužės 20 dięną buvo 
tam tikslui sušauktas susi
rinkimas Gannett House, 
Courtland ir Temple Sts. 
Kalbėtoja buvo Mrs. Grace 
Lieman, New Yėrko valsti
jos Women for Wallace pir
mininkė. Buvo i 
kalbėtojų — dvasiškių, mo
kyklų principalų - vedėjų ir 
mokytojų.

Moterų, visokių tautų, 
prisirinko pilna svetainė. O 
kas svarbiausia, didžiuma 
buvo jaunos merginos ir 
moterys. Jos statė klausi
mus, kaip geriau būtų gali
ma prieiti prie moterų, kad 
visas suorganizuoti į vieną 
.grupę nežiūrint* tautų ir 
spalvos veido, senas ir jau
nas, kad visos iš vieno ko
votų prieš karą, už taiką.

Mrs. Liemarl labai gebai 
visus klausimus išaiškino.

Susitvėrė komitetas iš 
vienuolikos moterų, visokių 
tautų. Iš lietuvių į komisiją

> Šį Skyrių Veda E. V.
Mėsa su Ryžiais

Svaras sumaltos jautie
nos

pusė svaro kiaulienos 
pora svogūnų

biskis selerių
šaukštukas druskos, kiek 

pipirų
biskis '“curry” miltelių 

(mišinys kelių kvapsnių, 
stiprių prieskonių)

vienas kiaušinis
I 

puodukas ryžių. 
Išvirk ryžius tiktai

tiek vandens, kad būtų veik 
sausi. Kuomet išvirs, sudėk 
ryžius į išsviestuotą kepa
mą blėtą, pasūdyk. Paspir
gink svogūną ir selerius 
svieste, supilk prie sumal
tos mėsos, sumaišyk viską 
su mėsa ir sudėk ant vir- 
šaus ryžių. Ant viršaus 
mėsos apdėk plonomis rie
kutėmis lašiniukų. Kepk vi
dutiniai karštame pečiuje 
apie valandą laiko.

Mėsa, jei nesuvalgysi ko-

prezidentiniams rinkimams 
surinko $110.56. Iki seka
mo susiųinkimo visos priža
dėjo dar surinkti kitą šim
tinę.

Po susirinkimo buvo ar
batos ir visokių skaniausių 
“kukių” nu(T visokių tautų. 
Stalai mirgėjo gėlėmis ir 
gardumais.' SaVo gyvenime 
tokio įvairaus 'ir sykiu 
draugiško pažmo- 
n i o n'e bu vau mačiusi.

lei šilta, gana gera ir šaltą 
valgyti, bet ryžius reikės 
.atšildyti. Jei šildysi, tai 
šildyk svieste, bus skanūs.

Draugai F. J. Konteniai 
apleido Rochesterį, nusi
pirko gražią užeigą Palmy
ra, N. Y. Draugė Kontenie- 
nė buvo moterų kuopos iž
dininkė ir gera veikėja, F. 
Kontenis buvo LLD 50-tos 
kuopos iždininkas. ' Mums 
labai gaila išleisti gerus 
draugus, kurie taip daug 
darbavosi darbininkiškiems 
reikalams.

Išvažiuodami iš miesto 
dd. Konteniai paliko daug 
drapanų ir visokių daiktų, 
padėvėtų ir naujų. Mes pa
darome bazarą arba išpar
davimą varžytinėmis (auc
tion), gautus pinigus ski
riant prezidentiniams rin
kimams.

Nauja iždininke išrinko
me d. V. Bullienę. Draugė 
E. Čereškienė atsisakė iš 
užrašų raštininkės, jos vie
toje išrinkome K. Žemaitie
nę. Mes vėliname naujoms 
viršininkėm geriausios klo
ties pasidarbuoti moterų 
kuopai.

Gavom dvi naujas nares 
į kuopą. Įstojo draugų La- 
beikų duktė Onutė Begans- 
kienė, jauna narė. Mums

linksma, kad jaunos drau
gės pagelbės mums darbuo
tis. Kita nauja nare yra 
Ela Gendrčnienė, kuri visa
da lanko mūsų * parengi
mus ir aukoja maisto. Bra
vo, draugutės, kad stojate į 
veikimą. Mes* jūsų su meile 
laukiame 
riau.

— daugiau, ge- 
♦

L. Bekesiene.

piliečio^

; nematy- 
dalyvauti

isi kūrimo 
bet Lietuvos 
turi teisę di- 

šlovingais savo 
kurios

gerai pasirodo

liaudis

lauko daugiau kaip po 60 
sužeistųjų; garvežių mąšį-, 
nistė Emilija Reišytė, ap- 
do vanota Raudonosios 
žvaigždės ordinu už nepa
prastą drąsą, ir daug kitų 
šlovingų .moterų - karių.

Viename tiktai Vilniuje 
dabar dirba daugiau kaip 
100 Lietuvos moterų, apdo
vanotų ordinais ir- meda-. 
bais už didvyriškumą,, ku
rį jos parodė Didžiojo Tė
vynės karo metais.

(Pabaiga sekamoje ' 
skyriaus laidoje)

Žuvis, keptos pupelės, su 
ris, kiaušiniai galį pavaduo 
ti mėsą kelis kartus per sa
vaitę. ; >

Užsakymą, su 25 centais, 
siųskite: Amelia Burba, 427 
Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y.

J

3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)-Tree., Geguž. 26, 1948



X

PARYŽIAUS ŽLUGIMAS
3-30-48 Istorine Apysaka

>w<£*w v ??WW'

Vert® K. BARTKUS
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(Tąsa) ,
Tessa sukikeno:
— šešių dešimtų metų nekalta mer

gelė — nepaprastas dalykas! Beje ...
Jis papasakojo nepadorų anekdotą. 

Viaras nuraudo ir išėjo. Staiga iš tabo- • 
kos dūmų išplaukė Fuže., žvilgterėjęs į 
jo akinius ir barzdelę (Fuže visu kuo 
norėjo būti panašus į praėjusio šimtme
čio radikalus, “kiure rijikus”), Tessa iš 
karto prisiminė pagrobtąjį dokumentą.
O Fuže tiesiai paklausė:

— Kada tu supažindinsi komisiją su 
Grandelio byla?

Tessa skėstelėjo rankomis:
— Argi galima kirsti “iš peties? ... 

Reikia gerai apgalvoti. Aš pasikalbėsiu 
su Erijo. .Dabar reikia būti dvigubai at
sargiems, nes visos tarpinės grupės gali 
stoti prieš mus.

Fuže nenusileido:
— Dešinieji vistiek mūsų neapkenčia. 

O kairėje mes neturime priešų. Be to, šis 
reikalas ne partinis, o valstybinis. Tu 
supranti: vals-ty-binis? Jei Breteilis są
žiningas žmogus, jis pirmas privalo iš
mesti Grandelį. Juk Grandelis — pa
prastas vokiečių šnipas. Ar tu skaitei 
“Paris midi”? Telegrama iš Berlyno .. . 
Toji “vargšų sudėtų priespauda” gali 
baigtis žygiu į Strasburgą. Aš nepakę
siu, kad tokiu laiku “penktosios kolonos” 
atstovas ...

%

— Kam karščiuotis? Mes ne Ispanijo
je, pas mus ginčai baigiasi ne skerdynė
mis. Nusiramink! Aš senesnis ir labiau 
patyręs. Kai ateis laikas, aš pats iš
trauksiu tą popiergalį. Tu atleisk man, 
aš privalau pasikalbėti su Daladje.. .

Tessa skubėjo pasislėpti nuo įkyraus 
Fuže. Tačiau mintis apie prapuolusį do
kumentą daugiau nebepaliko jo. Aišku, 
reikalą galima užgniaužti. Jis pasakytų 
.Fuže, kad dokumentą pasiuntė eksperty- 
zai, o paskui viską suverstų ekspertams 
arba Antrajam Biurui — tenai Tessa bi
čiuliai, jie nuslėptų .. r "Galima papras
tai atsisakyti duoti Fuže paaiškinimų, 
tvirtinti, kad dokumentas suklastotas, 
iškelti frakcijoj pasitikėjimo klausimą. 
Reikalas menkas. Ar ne vistiek, kokie 
Grandelio išmintai? Gana puritonizmo! 
Laikas imtis rimtos politikos . ..

Vis dėlto Tessa nenustojo galvojęs apie 
kvailą popiergalį. Jis nepajėgė išaiškinti 
sau paslaptingo dingimo. O ką, jeigu jį 
seka Viaro agentai arba, dar blogiau, 
Denizos bičiuliai? Tessa susitraukė., Ko; 
munistai jam buvo begėdžiai nusikaltė
liai, pasiryžę viskam. Jie gali suvilioti 
Tessa ir išsiųsti jį į Maskvą... Nejaugi 
komunistai? ...

' . Namie jis bandė nusiraminti, sėdo 
prie darbo. Dar kartą atidžiai peržiūrė
jo bylos turinį; atsirado kito stebuklo 
viltis — gal dokuiųentas jau savo vieto
je? ... Tačiau prapuolusič lapelio nebu
vo. Tessa pradėjo studijuoti Prahos pa
siuntinio raportus. Jis seniai buvo nu
sprendęs, kad dėl sudėtų galima su Hit
leriu susitarti. Jis sakė draugams: “Su
prantama, Karlsbadas — puikus kuror
tas, bet mane domina Viši likimas.”

Iš miegamojo pasigirdo aimana. Me
tęs darbą, Tessa nuėjo pas žmoną. Amali 

. šnabždėjo:
— Atleisk ... Man pasidarė labai bai

su ... Aš dabar greitai mirsiu. Kas bus 
su Liusjenu? ....

Tessa pažiūrėjo į jos baltą, bekraujį 
veidą ir ėmė įkalbinėti:

— Pasveiksi. Būtinai pasveiksi. Visi 
gydytojai taip sako. Mudu greitai va
žiuosime į Vitelį. Būtinai...

Amali galvojo ne apie save^-bet apie 
savo meilę: a^ie rudaplaukį paklydusį 
sūnų.

— Sakyk, kas bus su Liusjenu? . ..
* — Jis ne mažutis. Įsikurs.. . Tau ne

galima jaudintis. .
Kai jis grįžo į kabinetą, iš ten išėjo 

Liusjenas. Jie susitiko- tarpdury. Tuo
jau kažkas dingtelėjo Tessa: dokumen
tą pavogė.Liusjenas. Ne vieną kartą jis 
buvo užtikęs, sūnų savo kabinete. Tas 
sutrikęs paaiškindavo ieškąs degtukų ar
ba vakarinio laikraščio. Dabar supran
tama... Taip, toks viską gali padary
ti .. .

Tessa įbėgo į Liusjeno kambarį. Ant 
stalo gulėjo arklių fotografijos,, ilga mo-

‘teriška pirštinė, revolveris. Tessa atsi
sėdo sofoje, delnu nusišluostė drėgną 
veidą ir tyliai paklausė:

— Liūs jenai, ar tu paėmei Grandelio 
laišką?

Liusjenas tylėjo. Tuomet Tessa ne sa
vo balsu suriko:

— Vokiečiams dirbi? f
Liusjenas pribėgo prie tėvo, iškėlęs 

ranką, paskui atšoko ir sumurmėjo:
— Niekšas!
Šis nenaudėlis' dar įžeidinėja, tėvą. 

Tesša vos ištarė:
— Išsinešdink!

- Jis grįžo į savo kambarį; girdėjo, kaip 
Liusjenas atsisveikino su motina; Amą- 
Ii kukčiojo. Dabar viskas baigta! Ku
riam galui jam ministro portfelis? Duk
tė išėjo. Sūnų jis pats išvarė. Jo sūnus 
šnipas! Tessa pagailo savęs; jis ilgai nu
liūdęs šniurkštė. O iš miegamojo buvo 
girdėti Amali rauda. Tessa nuėjo pas ją, 
atsisėdo ant lovos.

— Mamyte, (taip jis vadindavo ją, 
kai būdavo susijaudinęs) štai mudu ir 
vieni...

— Už ką tu jį išvarei? Jis išdidus. 
Dabar jis jokiu būdu nebegrįš.

— Aš jo ir neįsileisiu.' Tu žinai, ką 
jis veikia? Jis šnipas. Jis dirba vokie
čiams. *

Tessa visuomet žinojo, kad jo žmona 
paika , ir tamsuolė, bet vis dėlto sumišo, 
išgirdęs jos atsakymą:

—7i Aš tau sakiau, kad politika — 
šlykštus dalykas. Tai tu išmokei Liusje- 
ną. Argi tu nešaukei, kad su vokiečiais 
galima susitarti, kad Hitleris .geresnis 
už Toreza?

— Nutilk!'Aš nenoriu to girdėti... 
Liusjenas ne diplomatas, bet šnipas. Ar 
tu nesupranti skirtumo?

TesSa ir be šito jau buvo susinervi
nęs; trenkęs duris, jis' išėjo į kabinetą. 

. Ilgai vaikščiojo iš kampo į kampą, kar
todamas: “Šnipas. . Parsidavėlis. Niek
šas.” Pailsęs atsisėdo į krėslą. Reikia 
viską apgalvoti. Jeigu Liūs jeną pasiun
tė dokumento, tai — rimtas reikalas. 
Vadinasi, Grandelis tikrai įpainfotąs ... 
Bet dabar dokumentas žuvęs. Įrodymų 
nėra. Papasakoti apie vagystę? Bet tuo 
pasodintų. į kalėjimą Liūs jeną. Amali 
nepakeltų smūgio. O ką išloš Tessa? Ge
ras Prahcūzijos gelbėtojas, kurio sūnus 
šnipas! Ne, apie vagystę — nė žodžio. 
Fuže teks pasakyti, kad dokumentas ne
tikras. O kas bus su Grandelių? ... Šni
pas Deputatų Palatoje — tai vis dėlto 
negirdėta! Bet'Tessa neturi jokių įro
dymų. Palaikydamas Fuže versiją, jis 
tik įsigytų priešų dešiniųjų tarpe. Be to, 
blaiviai svarstant, net jei Grandelis — 
vokiečių agentas, kokios žalos jis gali 
atnešti Prancūzijai? Į kąro komisiją jis 
neįeina. Vokiečiai, tikriausiai, turi de
šimtis tūkstančių šnipų... Vienu dau
giau ... Iš viso, tą privalo sekti Antro-- 
jo Biuro ponai, o ne Tessa. Viską pa- t 
svėręs, Tessa nusprendė, bylą palaidoti*: 
Liusjeną jis išvarė, kaip dykūną ir ne
pataisomą girtuoklį.

Jis grįžo pas Amali.
—- Apie špionažą tu niekam nekalbėk, 

tai nesąmonė, aš-pasikarščiavau. Bet 
man vėl atnešė jo vekselius. Be to, jis 
mane įžeidė. Tu gali jam nusiųsti pini-' 
gų, bet čia jis neprivalo vaikščioti. La
banaktis!

Tessa atsigulė kabinete. Jis užgesino 
šviesą ir, gulėdamas nedžsimerkęs, gal
vojo apie savo nevykusį gyvenimą.'Kaip 
visuomet, mintys grįžo prie • Denizos. 
Pirmą kartą Tessa pagalvojo: o gal ji 
ir teisi? Ji išėjo .iš prakeikto mirusio na
mo. Kas jai tėvas? Ji samprotauja vai
kiškai, nesupranta, kas yra teismas. Tes
sa gindavo žmogžudžius, surasdavo alibi, 
vesdavo nepataisomų apgavikų bylas. 

'Tai šventa jo arpato teisė. Tačiau Deni- 
zai jis melagis; Kąešvarios sąžinės žmo
gus. Ji nesupranta ir politikos. Jis žai
dė sudėtingą’ žaidiųią, draugavo su Bre- 
t^eiliu, šypsojosi Viarui.^Visa tai būtina, 
norint išgelbėti Prancūziją. Tačiau, aiš
ku, tai biaurus darbas. Ir štai Deniza 
pasipiktino. Paliko,tėvą su jo nesupran
tamu ,tamsiu gyvenimu, prietaringą .mo
tiną, brolį, kuris pasirodė esąs šnipas. 
Deniza dora, nesutaikoma...

(Bus daugiau)

DETROITO ŽINIOS
DEBATAI, TEISMAS, AR 

A KOME0UA?
Pabėgėliai Dar Sykį Pabėgo

Detroite buvo norėta su
rengt debatus su pabėgėliais 
Tarybinės Lietuvos klausimais. 
Mat, kaip jau pirmiaus< buvo 
pranešta, pabėgėlis' A. Tolis 
kalbėdamas Detroito pasako
jo, kad per mūsų radiją skel
biamos žinios iš Tarybinės Lie
tuvos esančios neteisingos, 
melagingos, ir tt., ir sakė, kad 

‘ jis apsiimtų debatuot ir pri
rodyt, kad “ką skelbia Masy-, 
te per radiją, ir ką rašo bol
ševikų laikraščiai, yra neteik 
sybė.”. Bet kuomet mes', t. y. 
aš ir Lietuvių .Literatūros 
Draugijos ‘ 52-ros kuopos ko
misija, pakvietėm 'juos su
rengt viešus ir rimtus debatus 
apie Lietuvą, tai ponai pabė
gėliai pabėgo nuo debatų. Iš
syk ponas Tolis pasižadėjo 
debatuot, ir debatų surengimą 
pavedė taip vadinamam De
troito Lietuvių Organizacijų 
Centrui. Mes pradėjome 
kviest jų Centro valdybą su
sitarimui. Bet ponai pabėgė
liai apsižiūrėjo, kad viešuose 
debatuose jis' prakiš ir patys 
save nusimaskuos, tai nuo de
batų pabėgo, 
“Drauge” ir 
kad jie vieni 
Lietuvos okupantui.
pasekė ir vadinamas Liet. Org. 
Centras, ir atsisakė rengt vie
šus debatus.

Pažįstu to Centro valdybos 
narius gerb. Medon į ir Šimo
nį. Rodosi, jie yra rimti žmo
nės, bet kodėl jie paklausė 
kerštu t pritvinkusių prieš Lie
tuvą 
miršo, kaip jie sako, “netei
singas” žinias apie Lietuvą, 
užmiršo mūsų radio progra
mas, apie kurias pabėgėlis To
lis prasišiepė, ir tik rengs 
“teięmąT” Teismą, kam, prieš 
ką, ką jie pasodins kaltina
mųjų suole? Jų rengiama 
komedija* (sorkės) nieko ben
dro nei panašumo neturi su 
viešais debatais. Jie labiau
sia bijojo susirinkusios publi
kos nuosprendžio. Jie bijo 
žmonių, jie papratę nesiskai- 

, ir pagei- 
pasikal- 

iš jų tai 
Dambraus- 
“po disku-

ir paskelbė 
“Naujienose,” 
rengs “teismą 

Juos

įbėgėĮĮų ? Jie visi už 
kaip jie sako, 

žinias

tyt su žmonių Walia 
'davimais. Telefonu 
bant su jais (vienas 
pabėgėlis ponas 
kas) — sakė, kad 
sijų negalima ir nereikia tokių 
dalykų leist publikai nubal- 
suot.” Todėl jie rengs “teis-, 
mų,” ir “teisėjais” bus pa
skirti tokie asmenys, kurie ak
lai tiki nacių propagandai, ir 
jie išneš nuosprendį, ir gal 
“pakars” ar “sušaudys” Lie
tuvos “okupantą.” Tai bus ko
medija, kokią galės surengt 
savo poniškų vietų Lietuvoje 
netekę pabėgėliai. Tik pama
nykite : nei Suvienytų Ameri
kos Valstijų, nei Anglijos ar 
Frahcijos valdžios nerengia0 
jokių teismų jokiam okupan
tui, bet rengs ponai pabėgė
liai! Jie nori būti gudresniais 
ir už mūsų šalies valdžią!

Ar Lietuva Okupuota?
Okupuota šalis būna tada, 

kai svetimos šalies kariuome
nė įsiveržia 
įsteigia savo kaHšką valdžią 
ir tvarką, panašiai kdip dabar 
yra Vokietijoje.' Ar Lietuvoje 
dabar yra rusų kariška val
džia ? 
žinoti ponai pabėgėliai ir vi
si kiti - pro-naciški elementai. 
Bet jie vistiek rėkia, kad “Lie
tuva okupuoja.’ Tai kas gi ją 
Okupavo ? Ponai pabėgėliai 
prisimena tuos gerus* laikus 
Lietuvoje, kai'jie tarnavo na
ciams, ir kai Raudonoji Armi
ja vijo vokiškus nacius iš Lie
tuvos, 'ir sykiu ir jiems reikė
jo bėgt pas Hitlerį. Tai jie 
ir dabar tebesapnuoja apie tą 
“okupaciją.’-’ Visi žino, kad 
kai Lietdva buvo-apvalyta nuo 
vokiškų nacių ir jų lietuviškų 
bendradarbių fašistų, Raudo
noji Armija pasitraukė, susi
organizavo pačių lietuvių val
džia, buvo balsavimai, Lietu
vos piliečiai išrinko Seimą 
(arba Kitaip — parlamentą). 
Lietuvoje ne kariška, bet civi
le valdžia.. Tai kur toji oku-

ton valstyben,

Ne, nėra! Tą, turėtų

paeija? Ponai pabėgėliai ir 
kiti pro-naciai atsako, kad 
Lietuvą vistiek okupavo Pa
leckis, Gedvilas, Sniečkus ir 
kiti “raudonieji.” Tai taip 
pabėgėliai supranta, okupaci
ją. Suminėti asmenys, yra Lie
tuvos piliečiai, jie ten gyve
no, juos žmonės išrinko ir pa
vedė tvarkyt visus šalies rei
kalus. Jei pabėgėliai ir to ne
žino, tai jie nieko nežino, nes 
jie su vokiečių armija pabėgo 
pas Hitlerį, ir dabar tūli jau 
net atsibaladojo Amerikon, 
ton Amerikon, prieš kurią jie 
kariavo būdami su naciais Lie
tuvoje. Mes, Amerikos pilie
čiai, dėjorjff visas pastangas, 
kad Amerika laimėtų karą 
prieš vokiškus nacius ir Ita
lijos fašistus, o jie padėjo na
ciams kariaut prieš Ameriką, 
ir dabar atvykę Amerikon 
rengs “teismus” prieš tuos, ku
rie sutriuškino Hitlerio armi
jas ir išvijo iš Lietuvos. Pa
bėgėliai norėjo, z kad Lietuva 
būtų Hitlerio “Ostlandas,” o 
jie būtų tarnavę, Hitleriui ir 
jodinėję ant Lietuvos piliečių.

Jei jie surengs tas kome
dijas (“teismus”),, tai tie 
“teismai” bus sykiu ir prieš 
Amerikos valdžią, nes* Ameri
ka sykiu su Sovietų Sąjunga 
kariavo prieš Hitlerį ir dabar 
turi okupavus dalį Vokietijos. 
Tai “geras” pasitarnavimas 
Amerikai, kurioje jie rado- 
sau prieglaudą. '

“Nematė” Okupacijos
Kai smetonininkai nakties 

laike su revolveriais užpuolė 
liaudininkų - socialdemokratų 
teisėtą valdžią, ją nuvertė ir 
-paskelbė savo diktatūrą, tuo
met pro-naciai “nematė” oktr- 
pacijos, nerengė ir nerengia 
teismų. Ir kai smetonininkai, 
nuvertė liaudininkų - social
demokratų valdžią, tuojaus 
Kaune sušaudė keturius nekal

bus darbininkų (Požėlą, Čior- 
nį, Greifenbergerį ir Giedrį), 
kai šaudė Suvalkijos valstie
čius, ir visi kalėjimai buvo 
perpildyti politiniais kaliniais, 
tuomet pro-naciai “nematė” 
teroro nei okupacijos Lietuvo
je. Kai Hitlerio galvariezai 
naciai okupavo Lietuvą, žudė' 
Lietuvos piliečius, gyvus degi
no krematorijose, masiniai žu
dė ir dar gyvus šaukiančius 
pagelbos ir pasigailėjimo ver
tė į iškastus griovius, o kitus 
vežė Vokietijon kątorginiamš 
darbams dirbti, tai ir tuomet 
lietuviški pro-naciai “neimate” 
teroro nei okupacijos, nerengė 
teismų prieš Hitlerio žmogžu
džius ir dabar nerengia. Jie 
pamatė “okupaciją,” kai Lie
tuvos ponai neteko savo dvarų 
ir paįocių, kaip įvairūs ponai
čiai valdininkai lekeruotais 
batais neteko savo šiltų vietų/ 
nebegali ‘valdyt biedniokų ir 
jų išnaudot, ir/kai dvarų žemė 
likosi išdalinta bežemiams ir 
mažažemiams valstiečiams, ir 
tt., tai dabar jiems “te
roras” ir “okupacija” Lietu
voje. O Lietuvos žmonės gy
vena, darbuojasi, ir vifcai ne
paiso pabėgėlių ir jokių pro- 
nącių šauksmų. Kunigų 
“Draugas” ir vadinamų socia
listų “Naujienos” talpina tas 
visas tiradas, ir vis, puola Ma- 
sytę. .

Ar Mes Dalyvausime7 Jų 
Komedijoje?

Atsakymas trumpas ir aiš
kus—ne. Jie nenorėjo viešų
debatų, tai su komedijomis i 
mes neužsiimame. Nei aš, nei < 
LLD 52-ros kuopos 'komisija, 
Radio Kliubas, nei kas nors ki
ti nedalyvaus jų surengtame 
jomarke. Tokius jomarkus 
gali rengt, kada tik jiems pa-, 
tinka.

Tiesa, kaip puvo paskelbta 
“Drauge” ir “Naujienose,” jie 
yra “mielaširdingi” ir duoda 
mums progą '.dalyvauti jų jo
marke (“teisme’), ir ginti
Lietuvos “okupantą,” supran- ( 
tama, Staliną ir rusų armiją, ( 
kurių Lietuvoje nėra. Jei jie 
turėtų sveikus protus, tai ne- ( 
būtų tokie naivūs žmonės. Jie 
turėtų žinoti, kad mes esame 
Amerikos piliečiai, ir nesiki- 
šam į jokios^ ' svetimos šalies1 
reikalus. -Lietuvos valdžia ir ,

tvarka, tai pačių Lietuvos 
žmonių reikalas.

Jie turėjo suprasti, kad de
batų negalima pakeist vienos 
pjisės “teismu,” ir kad iš to 
“teisino” išeis tik išpūstas 
burbulas. Pagaliau, jie turė
tų žinoti, kad žinios patiekia
mos per radiją negali būti iš
galvotos, bet paimtos ^iš tam 
tikrų .šaltinių, ir jei būtų bu
vę debatai, man būtų^buvę ne
sunki! prirodyt jų teisingumą 
ir iš kur jos paimtos.

Bet pasirodė, kad ponai pa
bėgėliai nieko nesupranta nei 
apie radiją, nei apie debatus; 
jie tokių dalykų savo gyveni
me neturėjo, todėl pabėgo nuo' 
debatų, ir rengs komediją. Tai 
tikri juokdariai, ir sykiu bai
liai ! Adv. Stephanie Masyte.

Montello, Mass.

Elizabeth, N. J
Masinis Wallace Mitingas
Lhiion County Wallace Co

mmittee ir Elizabeth. Indepen
dent Citizens League rengia 
masinį mitingą, kuriame kal
bės Eugene Connolly, Ameri
kos Darbo Partijos kaunsil- 
manas New YoTko miesto ir 
James Imbrie, kandidatas į 
Jungtinių Valstijų senatą iš 
New Jersey valstijos.

Mitingas įvyks gegužės 26, 
1948, 8 vai. vak., Scotty Hall, 
32 West Scott Place, priešais 
senos nugriautos City Hall.

Kviečia visus zUnion Coun
ty Wallace Comm ir Eliz. Ind. 
Citizens League.

Įžanga (su- taksais) 60 cen
tų.

Gegužės 7 d. atsibuvo pra
kalbos, kurias surengė lietu
vių Literatūros Draugijos 7- 
tasis apskritis ir LLD 6 kuo
pa. Įvyko Lietuvių Tautiška
me Name. Pirmininkavo St. 
Baronas, kalbėjo Jonas Siur- 
ba, LDS Centro Sekretorius iš 
Brooklyno.

Publikos susirinko nedaug. *
Kalbėtojas pasakė gerą pra- *
kalbą bėgamaisiais klausi
mais. Po prakalbų buvo klau
simu, j kuriuos kalbėtojas tei
singai atsakinėjo.

Padengimui lėšų buvo ren
kamos aukos. Aukavo • seka
mai: Po $1: G. Šimaitis, Anna 
Balčiūnas ir Kazlauskas; -po 
50 centų: K. Merkelienė, K. 
Zlatkienė ir čeraška. Smulkių z ' 
surinkta $3.10. Viso $7.60.

Pastaruoju laiku mirė se
kami lietuviai: Teodoras Se- 
velskis, Frank Grigaitis, Pe
teris Stankus, buvęs seniausias 
mūsų miestelyje muzikantas.

Kaimyniniuose miesteliuose 
mirė: Tamošius Rimkus, far- 
merys,. Holbrooke; Sofija 
Aukštikalnis — Middleboro, 
taipgi farmerka.

♦ Stoughtone mirė lietuvių 
visuomenininkas vaistininkas 
Povilas Jatulis. Velionis bu
vo geros širdies ir nuoširdus 
lietuvis.. Visuomet pas jį gau
davo teisingą patarimą ir gy
duolių reikale patarnavimą.

Žolynas.

MONTELLO, MASS.
Pirmas Didelis Trijų Dienių

RENGIA LIETUVIŲ TAUTIŠKAS NAMAS 
SAVAME PARKE, ant Keswick Rd., prie Winter St.

GEGUŽĖS 29, prasidės 7:30 vai. vak.
Bus gerų valgių, gėrimų, žaislų ir muzikaliska 

programa, tęsis iki vėlumos. \

GEGUŽĖS 30, piknikas prasidės nuo 1 vai. dieną
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.

Dienraščio Laisves

Įsitėmykite 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- 
bėš Paskelbimo Šventė. Proga būsais važiuoti 

į piknikus iš toliau.

i PHILADELPHIA, PA, RUCS. 5 SEPT, 
i CRESCENT PICNIC GROUNDS
1 56 Cornell Avenue. Gloucester Heights, N. J<

WATERBURY, CONN, Rugs. 5 Sept
Lietuviu Parke. Chestnut Hill Rd.

■

I
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CHICAGOS ŽINIOS
Iš Stakjardų Streiko Kovos 

Lauko
kadperspėjama streikieriai, 

mėsos trusto paskalų fabrikas 
tebedirba visais garais ir rei
kią būti atsargiems. Ten sako: 
“Atsiminkite, kad tik teisingas 
žinias apie streiko eigą ir pa-

į sitarimus galite gauti unijos 
buletipe. Dėl vėliausių žinių bū-

Prasidėjo vėl pasitarimai
UPW atstovų su skerdyklų at- Į 
stovais. Pikietas visur buvo
skaitlingas visą dieną, ir masi 
nio pobūdžio.

Prie Wilson & Co., 42nd ir ■ kite arti irnijų svetainių.
S. Ashland Avė., pikietuotojų; .
buvo virš 500. Skersai Ashland, Į Mėsos Trusto Skle.dz.am, 
prie Swifto visų keturių var- ape Iai
tų, buvo kokiu šimtu daugiau. Skerdyklų pasamdyti asme- 
Swifto darbininkai apie 9 vai. , nys pirmadienio ryte tarpe 
turėjo trumpą mitingą, kuria- streikierių, pikieto linijose, ban- 
me buvo pranešta, kad šią sa- į dė devintą kartą iš eilės pa- 
vaitę laukiama svarbių žinių, (.skleisti lapelius. Streikieriai
kad numatoma, jog kompanija 
duos naujus pasiūlymus.

Streiko Strateginis Komite
tas laikė posėdžius Sherman 
viešbutyje. Su minėtu komite
tu dalyvavo visų UPW lokalų 
atstovai, apie 100 žmonių. Čia i rjaį — | 
buvo padaryta peržvalga viso j tuojančių yra dalinamas 
streiko progreso. 1

UPWsClO “Packinghouse Pi
cket” dieniniam streikierių bu- 
letine praneša, kad pasitarimai 
su skerdyklų įmonių atstovais 
prasidėjo ir tęsiasi. Ten pat

lapelius.
• pasakoja, kaip tie bailūs ele
mentai, atvažiavę prie vartų, 
paslapčiomis paduoda keliems 
streikieriams ir greit prasiša
lina, kad jų neįsitėmytų.

— Matote, — sako streikie- 
kas rytas tarpe pikie- 

; “Pac
kinghouse Picket” buletinas, 
tai ir mėsos trustas tokio pift 
formato paskleidė savo lapelius.

Prie Wilson & Co., streikie
riai pažino tuos nenaudėlius, 
kompanijos pastumdėlius, tai

turėjo nešdintis neišdalinę;
gniūštę numetę ant šaligat-

Jie 
tik 
vio.

Prie Swift vartų streikieris 
Wm. Urasky pastebėjo: “Mes 
keli paėmę kompanijos lapelį ir 
pradėję skaityti, pamatėm, kas 
per dalykas ir norėjom pama
tyti, kas per paukštis tas, ku
ris juos dalino. Bet tas paukš
tukas, padavęs kelis lapelius, 
jau buvo nudūmęą.”

Nusijuokęs jam pastebėjau, 
kaip x desperatiškai skerdyklos 
nori priparodyti, kad jų prane
šimai, jog daug grįžo dirbti, 
yra pigus melas. Jeigu būtų 
taip, kaip didlapiai skelbia, tai 
nereikėtų tuos lapelius spaus
dinti ir skleisti.

Streikieris Urasky štai ką 
dar pasakė: “žinai, aną pirma
dienį pastebėjau, kad panašus 
automobilius pravažiavo kelis 
kartus. Tėmiju leidimo numerį. 
Suskaičiau, kad tas pats auto
mobilius šešis tripus padarė, 
įvažiavo ir išvažiavo dviese.”

Abu priėjome išvados, kad 
koks tuzinas automobilių taip 
kursuoja, kad' parodžius, koks 
didelis judėjimas darban eina.

Reiškia, visais būdais' norima 
sudaryti paveikslą, kad “subs
tantial number” grįžta kas pir
madienis.

Taipgi, prie didesnių vartų, 
vakar matėsi po pustuzinį did- 
iapių reporterių su kameromis, 
pasiruošusių fotografuoti. Tik
rai jie manė, kad bus galima 

Į nutraukti paveikslus, kaip pii- 
nios streikierių maršuoja — 
grįžta. Bet, jų nuostabai, mh 
nios buvo pi kieto linijose.

•>a

HELP WANTEDw-FEMALE
REIKALINGOS MOTERYS

SODA FOUNTAIN MERGINA
Gera alga. Nuolatinis darbas.

JACOB SCHWARTZ ;
5602—13th Ave., Brooklyn, N. Y.

O2«)

PRANEŠIMA!

įn

iki

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

mūsų šer- 
patarnavi- 
būsite pa-

gėrimų
visus

,aisvą Kapinynų. — Komisi-
(124-125)

. Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.
•» s

'Moderniškai įrengtos Koplyčios 

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

Tel. MArket 2-5172

SHENANDOAH, PA.
LDS 34 kp. rengia piknikų, gcg. 

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

1113 Mt. Vemon St.
PHILADELPHIA, PA 

♦

Telefonas Poplar 4110

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių
Direktorius

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

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

WATERBURY, CONN
Lietuvių Laisvės Kapinyno pikni

kas įvyks gcg. 30 d., 1 vai. dienų. 
Liet. Parke už Lakewood ežero. 
John Salulos orkestrą gros šokiams. 
Turėsime gėrimų ir užkandžių. 
Kviečiame visus dalyvauti ir pa
remti 
ja.

F. W. Shalins
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.

NEWARK, N. J.
i Pirmus, metinis piknikas jvyks 

' sekmadienį, geg. 30 cl., ruošia Sie
tyno Choras Bendrai su LDS 8 kp. 
Liet. Laisvės Parke, 340 Mitchell 

u Ave., Linden, N. J. Parkas adaras 
nuo 1 vai. dieną. Gera orkestrą, gros 
šokiams.. Įžanga 50c. (su taksais). 
Programa susidės iš dainų, kurias 
suteiks Sietyno Choras ir kiti talen
tai. Kviečiame visus dalyvauti. — 
Rengėjai. - (124-125)

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST 

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

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

ir tt., telefonuokite . • • '
SHoreroad 8-9330

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

, Specialistai Pritaikymui.
šeimenims, Vestuvėms ir Bankietams

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

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

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

LI ET U V IS L AISNI UOTAS GRABORIUS
Tclcfohuokite dieną ar naktį 

x 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 
kalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega.

SO. BOSTON, MASS..
ALDLD 2 kp. susirinkimas jvyks 

gcg. 27 d., 8 v. v., 318 Broadway. 
Kviečiame narius dalyvauti, ne,s 
rime svarbių reikalų aptarti. 
Valdyba. x ' (123-124)

MONTELLO, MASS.
Pirmas didelis trijų dienų pikni

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

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

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

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

lis, 28 metų amžiaus. Jam bu
vo daryta galvos operacija,— 
po operacijos mirė. Paliko 
liūdinčią jauną žmoną, moti
ną ir brolį.

S. Jasilionis gavo iš Lietu
vos liūdną žinią, jog kovo 26 
d. numirė jo pamotė Elena 
Jasilionienė, o balandžio 2 dA 
numirė j o, s vain is Jonas Žido
nis. Abu gyveno Gailiūnų ' 
kaime, Pušaloto valsčiuje, Pa
nevėžio apskr. Židonis rusų- 
japonų karo metu (1904-5) 
yra gyvenęs Amerikoj, mieste 
Binghamtone. Dabar čionai 
gyvena jo dvi dukterys Nastė 
ir Elzbieta. ši liūdna žinia 
dėl tėvo mirties jas palietė 
gana skaudžiai. J.

Binghamton, N. Y

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių,-kitokių i

J. J. Kaškiaučius, M. D.
580 Summer Avenue, 

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT

&
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių • .*K

ATDARA DIEN4 IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

Steven Augustine & Frank Sanko 
SAVININKAI

Mesa, Arizonoje, sudegus, liaudies mokyklos pastatui, mokytoja Alline Philips pra
dėjo mokyti per radio. Vaikai Eddie Ruck ii' Sally Fillmore matorpi klausantis pamo
kos, patenkinti, nes jie pamokos laiku gali kalbėtis, kiek tik nori, gali pasakoti 

juokelius.

Great Neck, N. Y

randasi Women’s 
141 W. 109th St., 

Ji pasidavė sun- 
Lankymo va-

sekmadieniais, antra
ip penktadieniais nuo 
vai. dieną; pirmadie- 
ketvirtadieniais nuo 7 

šventėmis 
8 vai. 
kaipo

Drg. A. Marcinkevičiene 
Ligoninėje

Greatneckiškė drg. Marcin 
kevičienė 
Hospital,
New Yorke, 
kiai operacijai, 
landos: 
dieniais 
2 iki 3 
niais ir
iki 8 vai. vakarais; 
(holidays) nuo 2 iki 
dieną.. Ji pasidavus 
Agnes Marson.

Linkimo draugei Marcinke
vičienei laimingai pernešti 
operaciją ir greitai pasveikti.

V. ir A. Paukščiai.

Newark, N. J
Iš Sietyno Melodijų Vakaro

Sietyno choras gegužės 16 
dieną davė newarkieciams 
paskutinį sezono dramatizuo
tą koncertą. Pirma dalis lo
šimo buvo daugiau" iš opere
tės “Sylvijos” melodramiški 
.įvykiai iš kaimiečių, ypatingai 
jaunimo, dirbančio laukuose 
prie šieno.

Antra dalis vaizduota mies
tiečių gyvenimas išeiginiais 
rūbais apsirėdžiusių, smagiai 
laiką leidžiančių, bet blaivų, 
prie muzikos dainų.

Programe dalyvavo, apart 
paties choro, vadovaujant mo
kytojui Žukui Ir jaunuolių an
samblis, vadovaujant Juozui 
Šimelevičiui,. artistai: Dolores 
(Dalutė) Petronytė iš Mas- 
peth, soliste, Albert Vasiliaus
kas solistas, Laurance’ Bakū- 
nas iš Conn, valstijos smui
kininkas ir J. šimelėvičius jau
nasis, pianistas solo. Taipgi, 
dainavo vietinė Anutė Stelmo- 
kaitė-Ickie solo- ir Walter su 
sesute Lillian (šimelevičiai du-

Tai buvo tikrai nepaprastai 
puikus meno melodijų žavė- 
jantis grožis. šiam vakarui 
surengti dirbo jauni mūsų me
no mėgėjai: Walter Žukas, 
pats mokytojas gal daugiausia 
darbo įdėjo su muzika. Plak
tuku, teptuku į overhalus įsi
tempę Harry Mitkus, Ed. Ar
lauskas ir Bab. Žukauskas. Di
delis kreditas jiems nuo choro.

Publikos vietinės nebuvo 
perdaug. Tiesa, visą popieti 
smarkiai lijo, bet visgi" nesu
laikė svočių iš tolimesnių ko
lonijų. Turėjom net iš Bing
hamton, tai mūsų mokytojaus 
Walterio motina žųkienė ir 
mūsų didžiojo froeto St. Jasi- 
lionio žmonelė Paulina. Iš 

,Brooklyno buvo apie pusė ai- 
d.iečių{sut, mokytojam, Kazake
vičium, K. E. Mizarai,, Petras 
Kąpickas ir daugiau. Great 
Ndcko -- Bečiai, Ig. Urbonas 
ir kt. Iš Long Island Mitkų 
giminės ir daugiau. Iš Conn, 
su smuikininku Bakūnu buvo, 
jo draugai. Iš Elizabeth—D. 
Krūtis, Stasiūliai,. Paulauskas 
ir ,kt. Iš Cliffside mūsų cho-

ristės Alice tėveliai 
Bakūnai ir tt.

ir brolis

apylinkes 
arti pus-

Delhi, Indija. — Visos 
Indijos Darbo Unijų Kong
reso sekretorius N. M. Josi 
pareikalavo, kad valdžia 
paleistų 1,000 areštuotų u- 
nijistų.

Gegužės 21 d. paskelbta, 
jog Arlington viešbučio darbi- 
,ninku streikas pasibaigė ir 
darbininkai nuėjo dirbti, šis 
streikas lietė apie 100 darbi
ninkų. Jie reikalavo algų pa
kėlimo ir geresnių darbo są
lygų. Išstreikavo tris savaites. 
Jie yra organizuoti į uniją, 

vaikš
tinėjo apie viešbutį. Darbinin
kai laimėjo, bet smulkmenos 
nepaskelbtos, — jos bus išly
gintos bėgiu dešimties dienų. 
Algų pakėlimas rokuosis nuo 
balandžio 1 dienos.

Apie savaitę laiko išstrei
kavo ir Community Coffee 
Shop darbininkai, skaičiuje 
arti 50. . Ir jie sugrįžo dar
ban su laimėjimu.

Gegužės 1 d. čionai numirė 
jaunas lietuvis Antanas Paba-

Tačiaus mūsų Pikietuotojai nuolatos

Taipgi, ir . mūsų 
kaimynai. Turėjom 
valandį pertraukos, kol pertai- 
sėm scąperiją. Publikai be 
abejo pabodo laukti. Norė
jau, kad d. Mizara ar Dr. Kaš- 
kiaučius padarytų trumpą 
pranešimą, New Jersey vals
tijos Wallace kbnvencijos rei
kale, kuri įvyks birželio 5 die
na New ark e.
jaunuoliai nenorėjo, kad' tai 
būtų padaryta. ( Mat jie vo
kuoja, kad mes tik meninin
kai, į politiką nereikia veltis. 
Manau, kad jūs jaunuoliai tu
rite klaidą! \

Trumpai kalbėjo Eva Miza- 
rienė meno keikale. Ant galo 
reik tarti didelis ačiū tai gra
žuolei lakštutei Petronytei ir 
Albertui Vasiliauskui už jų 
didžiausi patarnavimą Siety
nui ir visuomenei. Ačiū pu
blikai ii’ visiems dirbusiems.

Choro Reporteris.

Cleveland, Ohio
Dvi Muilo Išdirbystės Nu

baustos ant $20,000

Gegužės 10-tą federaliame 
teisme tapo nubausti dd parei
gūnai Cleveland Soap Co. Jie 
yra Michael Weil ir Isadore 
Wasserman. Jiedu 1945 m. bu
vo nubausti ant $15,000, o da
bar ant $20,000. Tyrinėjimai 
surado, kad jiedu sunaudojo 1,- 
000,000 svarų riebalų daugiau 
dėl muilo negu buvo paskirta 
kvota, ir prie to dar jie turėjo 
falšyvuš padarytus rekordus 
paslėpimui tų suktybių. Kas 
reiškė, kad tos muilo kompani
jos pareigūnai nesiskaitė su ka
ro patvarkymais tau pinti rieba
lus dėl karo reikalų. Fedęralis 
teisėjas Paul Jones pasakė: 
“Aš judu nubaudžiu tą sumą 
užsimokėti, nes nelegališkai 
naudojote tuos riebalus, kurie 
visai jums nepriklausė.”

Žydų Pagalbos Fondas

žydų pagalbos fondo konfe
rencija įvyko ,Hotel Carter, 
Clevelande. Tame susirinkime 
dalyvavo Rabbl Eugene Lip
man, jų pirmininkas.

Lipman paskelbė, kad nuo 5- 
tos gegužės yra surinkta su virš 
$2,000,000 ir vajus dar tęsis 
,iki gegužės 18. šis fondas 
svarbus ne tik kad gelbėti 
lestiną, bet ir ją išvaduoti 
užsieninių grobikų.

Praėjus Balsavimams

Clcvclando ir gal visos Ohio 
valstijos, tūkstančiai balsuotojų 
pasipiktinę balsavimais. Tris 
dienas prieš pat balsavimus at- 
'kartotinai pranešta, kad bal
suotojai nepasirinktų kandida
tus iš dviejų partijų. Už kurias 
partijas yra balsavę metai at
gal, tai ir dabar turėjo balsuo/ 
ti už tas pačias. O kurie pasi
rinks kandidatus iš abiejų par
tijų, bus nubausti. Daug balsuo
tojų turėjo laikytis tų nedemo
kratiškų patvarkymų.

V. M. D.

yra
Pa-
nuo

grupių 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- 
^ogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn

• KampM Broadway ir Stone Ave., pr!e 
Chauncey St., Broadway Line.

Tel. GLenmore 5-6191

i

Valgykite Pietus pas
HAPPY DAYS RESTAURANT & BAR

426 South 5th St., Brooklyn, N. Y

VAKARIENĖ 85c 
Iš 7-ių patrovų

PIETŪS 60c.
Iš 5-ių patrovų

VAKARIENE 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 par3. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.

Salę Išnuomuojame dėl puotų, pokilių, krikštynų, parių, vestųjų. 
Žemos kainos už viską.

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

282 UNION AVĖ.

'zaggya

BROOKLYN, N. Y< 
)

Tel. KVergreen 4-9612 «

GREEN STAR BAR & GRILL

*4

1

«■ l T"/

459 GRAND STREET *
(Skersai nuo Republic Teatro)

BROOKLYN, N. Y
Telefonas EV. 4-8698

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
i Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Treč., Geguž. 26, 1948



for Presi- 
susirinki- 

įsirašyti ir 
kad i Šri n-

Siųskite Siuntinius j 
LIETUVĄ

T)1 j visas kita§ Europos dalis.
Pilnai apdrausta ir muilas 

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

CORTLANDT 7-3962

kitus savo 
taipgi buvo 

gyvenan-

nusitaręs 
surengti 

naturalio 
sveikatos 
d., Liber- 

Atlantic
Ave., Richmond Hill. Todėl ateida
mi į šį susirinkimą, atsineškite ge
rų sumanymų,. kad visi sutartinai 
padarytume tuos visus parengimus 
sėkmingais. — Valdyba. (124-125)

NowY)rko^/6^8feZinlot
susirinkimo die-

pa

tai' ne-

PIRKITE DABAR IR TAUPYKITE PINIGUS

IX

ROBERT LIPTON
Brooklyn, N. Y,

Telefonas STagg 2-2173

t
pusi.—Laisve (Liberty, Li th. Daily)— Tree., Geguž. 26, 1948

i 
s

aJh

tę-
pa-

kristi 
•leidosi

Borodkin, orkestru vadas, dalyvaus “Arme- 
Vakare” Carnegie Hall, gegužes 26-tą, 8:30 

Programme, greta kitko,—Khatchaturian’o 
Kardu Šokis.

5) Išrinkti asmenis, kurie 
apsiimtu priruošti ir pateikti 
lietuvių kalbos pamokas, kaip 
ir kitokią mokyklėlei progra-

Jaques Artinian (dešinėje), žymus Europoę tenoras, ir 
Abrasha 
niskame 
vakaro.

Apdovanojo Centrą
Lietuvių Kultūriniam 

trui vėl dovanojo gerų, reika
lingų įrankių ir indų Mary 
Kreivėnienė ir St. Griškus. R.

Visokiausi vaistai, kosmetikai, kū
dikiam reikmenys:, įvairūs daik
teliai, ligonių kambariui reikme
nys už grieštai I žemas kainas.

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

MAX PEIST, Ph. G., 
EDWIN LANĖ, Ph. G.
- Tel. EVergreen 7-6238

UP-TO-DATE

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

tai, 
tyt 
koti
mo.

3) Ar verta mokyklėlę 
laikyti ateinantį sezoną.

4 ) Jei mokyklėlė bus 
siama toliau, praplėsti ir
įvairinti jos programą ateit.y-

GYDYTOJAS

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

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

Ir Pagal Pasitarimais.
Telefonas EVergreen 4.-0208

2) Nusprendimas, ar 
j veikalo perstatyfno, reikalin
ga koncertinė programos Mda-

Frank
Albertas Vaši-

Teisėjas Palaike 
Namo Savininką

I LIETUVIU KALBOS MOKYKLĖLĖ PASTATYS 
: KOMEDIJA; DAUGIAU DOMES MOKYKLĖLEI!

Teisėjas Martin M. Frank! Gegužės 13-tą dieną, nau- prie 3-čiojo 
patvarkė, kad namų savinin-! jame Liet. Kultūr. Centre (Li- notvarkės punkto — Ar ver
bas galįs kelti nuomą 7 % ' berty Auditorium), įvyko Lie- ta mokyklėlę palaikyti ? 
be įspėjimo nuomininkų 
anksto. Tačiau jis negalįs iš 
rinkti nuomos pakėlimo 
praėjusį laiką, jeigu jis 
gestavo nuomininkams, 
nuo tūlo laiko jis nuomą 
bet tos nuomos neišrinko 
met. Teisėjas sako, kad 
mų įstatymo tas nesumatyta. | 
O teisėjas neturi galios įves- i sezono užbaigimo^ parengijno. 
ti tą, ko įstatymdavystė nepa- Nusprendimas, ar, apart 
jėgė ar nenorėjo numatyti.

is i tuvių Kalbos Mokyklėlės su- 
isirinkimas.

Už i Susirinkimą atidarė 8:50 v. 
su-1 vai. ir vedė vice-pirmininkas 

kad i Carl Benderis.
kels, i Dienotvarkis, kuris buvo 
tuo- l paruoštas mokytojo Juozo By- 
nuo- i rono, buvo sekamas:

.1) Surengimas mokyklėlės

Menkeliūnaite Dainuos 
Lietuviu Kultūrinio 
Centro Atidaryme

Anksčiau jau buvo minėta, 
kad Konstancijai Menkeliū- 
naitei įvyko nelaimė. Pra
džioje gegužės ji namie nu
krito laiptais ir užsigavo ran
ką, nusilaužė riešelį. žinoma, 
ir šiaip susitrenkė. Jos ran
ka gipse ir dar bus gipse apie 
6 savaites. Linkime jai greit 
sugyti ir to gipso nusikratyti.

Greta nelaimės, pasitaikė ir 
. linksmumų . Praėjusią savai

tę atvyko jos vyras Anthony 
Campa. Jisai svečiuosis Jung
tinėse Valstijose apie 4 mė
nesius.

Nežiūrint tų visų nelinksmų 
ir linksmų prietikių. .Men- 
keliūnaitė dainuos Liętuvjų 
Kultūrinio Centro atidarymo 
koncerto šį sekmadienį, gegu
žės 30-ta, Liberty Auditorijo
je, 110-06 Atlantic Avenue, 
Richmond Hill.

Atidarymo iškilmės, beje, 
bus per tris dienas —29-tos 
vakarą šokiai; 30-tos popiečio 
3 vai. koncertas, o vakarą šo
kiai; gi 31-mą bus bowling ir 
šiaip vaišės.

mą.
Susirinkime buvo nutarta 

'tik du dienotvarkės punktai — 
i pirmas ir antras.

Bus Gražus Parengimas
Buvo nutarta surengti mo- 

: kyklėlės sezono užbaigimo pa
rengimą su komedijos “Meilė 
— visų ligų gydytoja” persta
tymu; suvaidins vien tik mo- 

* kyklėlės mokiniai.
Buvo ’įnešta ir priimta už

kviesti muzikalę ir dainų pro
gramos dąlį išpildyti: Vyturė
lio Stygų Ansamblis, N. Ven- 
tienė ir H. Feiferienė, 1 ........

i Balevičius ii
i liauskas, žymusis daininin- 
, kas.

Parengimas įvyks birželio 
' 20-tą dieną, naujame Kultūr. 
: Centre ( Liberty Auditorium).

Buvo įnešta ir priimta at
spausdinti 500 po $1 bilietų 
dėl meninės programos ir šo
kių bei 100 bilietų po 60c 

; vien dėl šokių. Programos 
i pradžia lygiai 4 vai. po piet; 
šokiai — nuo 7 :30 v. v., prie 
Jurgio Kazakevičiaus orkes- 

: tros.
Taipgi buvo nuspręsta at

spausdinti 200 aukų rinkimo 
knygelių dėl mokyklėlės 

į sportinių įrankių ir kt., 
numerata (auka) 
vieno lapelio po 10c artja 3 
už 25c. šiuo būdu aukavu-

Jeigu ji verta palaikyti, 
reikia parinkti jokius asme
nis, kurie būtų atsakingi jos 
išlaikymu, kaip: sukėlimas fi
nansų, suorganizavimas pilno 
mokyklėlės lankytojų skai
čiaus, kad būtų galima mo
kyklėlėje įsteigti ir. palaikyti 
choras ir dramos ar sporto 
ratelis, suorganizuoti sporto 
jauktus, tautiškų šokių grupę, 
rankdarbių rateli ir 1.1. Tai 
dėl to to buvo kviesti meninių, 
literatūros ii’ kitų organizaci
jų atstovai, susidomėję moky
klėlės palaikymu, kad jie pa
sireikštų tuo klausimu.

Pagrindinis mokyklėlės tiks
las yra mokinti norinčius pra
mokti lietuvių kalbos ir rašy
bos, palaikyti tarp Amerikoj 
gimusio jaunimo lietuvybę, 
auklėti lietuviškų knygų ir 
laikraščių skaitytojus, organi
zacijų narius ir veikėjus. Kas 
liečia teikimą lietuvių t kalbos 
pamokų, tai čia ir vienas žmo
gus gali dirbti ir iki šiol tik 
vienas žmogus, už tai visą at
sakomybę ir ėmė, tai Juozas 
Byronas. Jis priruošia ir pa7 
tiekia lietuvių kalbos pamo
kas; jo vadovybėj pernai mo
kiniai pastatė komediją. Ku
rie tą komediją matė — nusi
stebėjo, kad jaunuoliai, dau
gumoje visai iki tol nemokėję 
lietuvių kalbos, suvaidino vei
kalą “Jonuko liga.” šį sezo- 

jie ir vėl suvaidins veika- 
“Meilė—visų ligų gydyto- 
Bet ši kartą jie pasirodys, 

du metus, 
į. juodlen- 
jiems pa
ne vieno 

už tai

Mergaite Bėgo 
Kiemais Liepsnodama

Jane Donaldson, 9 metų, 
St. Albans gyventoja, nubėgo 
pas kitą tokio pat amžiaus 
mergaitę savo draugę viešnio
se. Mergaitės ėmė šeiminin
kauti vienos. Prie pečiąus už
sidegė Janės suknytė.

Išsigandusi, vietoje 
ant žemės, mergiščia
bėgti kiemais spiegdama. Vie
na kaiminka pagavo ją į blan- 
■kėtą, bet ji ištrūko. Iki kita 
ją pagaVo ir, suvyniotą b lan
kėtu voliodama ant žemės už
gesino jos drabužius, mergai
tė pavojingai apdegė,

Viešnia
Pirmadienį Laisvės įstaigoje 

lankėsi Ona Mažuikienė iš 
Dorchester, Mass. Ji atvyko 
Brooklynąn dalyvauti Ado
maitytės vestuvėse, kurios 
įvyko pereitą šeštadienį. Ta 
pačia proga Mažuikienė pabu
vo keletą dienų Brooklyne ir 
pasisvečiavo pas 
pažįstamus. Ji 
nuvykus pas seserį, 
Čia Stamford, Conn.

Užėjus į Laisvės ofisą, ji 
užsimokėjo už dienraščio pre
numeratą ir 
liu išvyko i 
nes kadangi 
Liet. Namo 

žinoma, 
savo nuosavybę 
draug’ams

paaukojo $1. Vė- 
Kultūrinį Centrą, 
Mažuikienė yra 

B-vės šerini nk ė, 
norėjo ir pama- 

papasa-
sugrįžusi na-

Lietuvių Piliečių Domei
^Labaj svarbus lietuvių Ame
rikos piliečių susirinkimas 
įvyks šį ketvirtadienį, gegu
žės 27 d., 8 valandą vakare, 
Lietuvių' Amerikos Piliečių 
Klubo salėje, 280 Union Avė., 
Brook lyne.

Kiekvienas ir kiekviena pi
lietis būtinai turėtų ateiti. Ir 
jeigu kurie dar nesate įsirašę 
i Lietuvių Wallace 
dent Klubą, šiame 
me turėsite progą 
bendrai visi dirbti,
kus Henry A. Wallace prezi
dentu ir.Glen H. Taylor vice
prezidentu. Taipgi išrinkti 
tinkamus .žmones J kongresą./

Tiktai priklausantieji Lietu
vių Wallace for President Bal-

suotojų Klube sužinosite, ko
kie kandidatai yra tinkami j 
valdvietes ir kurie daugiau 
rūpinasi Amerikos, savo šalies 
reikalais'ir žmonių gerove sa
vo šalyje. Tie klausimai bus 
svarstomi šio z klubo susirinki
muose.

Taigi, gerbiamieji piliečiai, 
ateikite ir taipgi kalbinkite 
ateiti savo draugus ir pažįs
tamus.

Organizacijos Ragino 
Švietimo Viršininką 
Laikytis Konstitucijos

Public Education Associa
tion ir Amerikos Civilių Lais
vių Unija pasiuntė New Yor- 
ko valstijos komisionieriui 
Francis T. Spaulding po laiš- 

panai- 
moky- 
pamo-

Išparduos Milionų Dolerių 
Vertės Prekių

War Assets- Administracija 
pei’ tris dienas, pradedant bir
želio 9-tą, Eastchester Rd. ir 
Haswell St., Bronxe, praves' 
išpardavimą nuo karo likusių 
daiktų, vartojamų ir industri
nių. Pirkti,, didžiumoje, ga
les ti-k prekybininkai, kadan
gi parduos 377 gabalų grupė
se. s

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Sveikatos Kultūros Klu
bo svarbus susirinkimas jvyks geg. 
27 d., 7:30 v. v., - 419 Lorimer St. 
Prelekcijų rengimo komisija išduos 
savo raportus. LSKK yra 
baigiant vasarini sezoną 
naturalio maisto pietus ir 
maisto parodą. Prelekcijos 
klausimu jvyks rugsėjo 26 
t y Auditorijoje, 110-06

REIKALAVIMAI
Reikalingas apartmentas jaunai 

biznierių porai. Gali būti nuo 3 iki 
6 kambarių. Telefonas: GLenmore 
5-2802. (124-126)

BAR & GRILL
LIETUVIŠKA ALUDĖ
DEGTINĖ, VYNAS ir 

ALUS

Kanados 
Black Horse Ale 

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

RONKdNKOMA
8634

TELEPHONE 
STAGG 2-804$

ką, raginantį, kad jis 
kintų atleidinėjimą iš 
.klos vaikų religinėms 
koms ir apeigoms.

Įstaigos nurodo, jog
atitinka pirmajam ii' keturio
liktajam mūsų; konstitucijos 
■pataisymams.

Liaudies švietimo Sąjungos 
pirmininkas William B. Ni
chols, be kitko, primena, kad 
šalies Aukščiausis Teismas 
praėjusio kovo mėnesio 8-tą 
savo nuosprendžiu Mrs. Vash- 
ti McCollum byloje tą patvir
tino. Mrs. McCollum, 
Champaign, Illinois, gyven
toja, 'p r o t e s t a v o prieš 
mokymą religijos liaudies mo
kyklose. Teismas, remdama
sis J.ungtinių Valstybių 'kons
titucija, patvirtino, jog neva
lia tam naudoti lillinois vals
tijos mokyklas.

T( INY’S

h

/

Valandos:

Valandos:

051

Cen-
m.

<ĮJ

sistema
Zarits-

pre-
ant kiek-

Per 32 Metus Negavo 
Unijos Knygelės

Bella Altshuler, per 32 me
tus skrybėlinių unijos narė, 
apsiskundė* visuomenei, kad 
jinai vis dar tebesinešioja lai
kino nario knygelę. O tokias 
knygeles turintiems neleidžia 
balsuoti nei užimti unijoje at
sakingos vietos.

Altshuleriūtė bandė tą dis- įsiems skiriamos dovanos nuo 
kriminaciją iškelti’unijos kon-Į$10 iki $5.

jos ne-j Susirink, užsibaigė 10:20 
vai. vak.

Permažai Idomavimosi y '
Šis susirinkimas buvo šauk

tas atvirukėmis. Jį sušaukė 
pats mokytojas, kadangi da
bartinė sekretorė negali mo
kyklėlės , veikloje dalyvauti. 
Buvo išsiuntinėta virš 30 at- 
virukių. Deja, gaila, susirin- 
kiman atėjo tik 8 asmenys, 
žinoma, oras buvo labai blo
gas. Į susirinkimą buvo kvies
ti- visų organizacijų pirmūnai, 
menininkai, redaktoriai, moki
niu tėvai, patys mokiniai ii’ 
k t .'

Dabar prieiname prie klau
simo: “Kodėl jie buvo kvies
ti?” Ir šis klausimas' priveda

vencijoje, bet ir ten 
prileido to, padaryti.

Laikinųjų knygelių 
esanti viršininko Max
ky’o ir kitų palaikoma tikslu 
nedaleisti pažangiečių į uni
jos vadovybę, tikslu reakcinin
kams pasilaikyti amžinais vir
šininkais. Tad argi nuostabu, 
kad tos “demokratiškos” uni
jos konvencijoje praėjo tari
mas neįleisti valdybon komu
nistų. >.

ką jie pramoko per 
nes jie ant estrados 
te rašys, ka publika 
diktuos. Taigi čia
darbas, bet liaudies; 
visi buvo kviesti padėti moky
tojui auklėti ateities organi
zacijų narius, - veikėjus. La
vintis ne tik lietuvių kalboje 
ir rašyboje, bot sporte, mene 
ir kitokioje veikloje.

Rusimasis Susirinkimas
Šį ketvirtadieni, gegužės 27- 

tą dieną, 7:3(><val. vak., Lais
vės svetainėje bus kitas susi
rinkimas, kurin mokyklėlės 
valdyba kviečia visus, ne vien 
vietinius, bet ir iš toliau at
vykti.

Neatidėliokite,1 draugai. At
eikite, paremkite darbą, kuris 
labai reikalingas lietuvių ju
dėjimui palaikyti. Padėkime | 
tiems, kurie ateityje užims 
mūsų vietą. Dabar turime pro
ga Toliau gal bus per vėlu, 
nes tie, kurie dabar dirba, ne
gaudami reikiamos ' paramos, 
gali tą svarbų darbą apleisti!

Nepamirškite birželio 20, 
1948! Įsigykite bilietus iš 
anksto. Taipgi pirkite aukų 
knygeles — abu po $1. Padė
kite mokyklėlei - plėsti sa 
veiklos programą.

M. Auklėtinė.

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

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

Brooklyn, N. Y. .

— M —H — M — M — M     »•—-M—«« ■>—

i Egzaminuoįam Akis, •
i Rašome Receptas
į Darome ir Pritaikome Akinius

DANTŲ GYDYTOJAS I

Dr. A; Petrikai
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

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

Penktadieninis uždaryta. 
''HIIIIIIIIIIIIIHIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIOIIIIIUIUIIIIIIH

Mirė
Kazimieras Bukantas, 27 

amžiaus, gyveno 77 Steam
boat Rd., Great Neck, N. Y., 
mirė geg. 21 d. Laidotuvės 
įvyko geg. 24 d., Šv. Marijo
nos kapinėse, Flushing, N. Y. 
Velionis paliko nuliūdime mo
tiną Marijoną ir brolį Stasį ir 
daugiau giminių. Laidotuvių 
apeigomis rūpinosi grab. F. 
W. Shalins-šalinskas, 8402 
Jamaica Ave., Woodhavene.

Tamošius Šilanskas, 71 m. 
amžiaus, mirė geg. 23 d. Gy
veno 524 E. 119th St.', New 
York City, N. Y. Pašarvo
tas buvo 2329 Second Street, 
New York City. Laidotuvės 
įvyks geg. 26 d., 9 vai. ryto, 
Mt. Olivet, kapinėse, Red 
Bank, N. J. Velionis paliko 
nuliūdime seserį, seserduktę ir 
daugiau giminių, gyvenančių 
Detroit, Mich. Laidotuvėmis 
rūpinasi grab. F. W. šalins- 
kas.

(gfcMjFjy, į A. ‘ ’ 4--į; ‘ , '■

7

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės j

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas

i Drs. Stenger & Stenger
j Optometrists
Į 394-398 Broadway
|' Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

417 Lorimer Street
Laisvės Name

. Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.
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BAR & GRILL
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Degtines, Vynai ir Alus 

RITEINGOLD
BEER & ALES
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32 Ten Eyck St.
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BROOKLYN, N. Y. ♦ • 
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Peter Kapi^kas
TeL EVergreen 4-81741
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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

i 660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

I ff' J" I

; F •

JŪSŲ AKYS
t

yra
JŪSŲ BUITIS

SAUGOKITE JAS GERAI

Duokite išegzaminuoti savo akis 

ir ‘sužinokite liesa apie savo akis’

Jerome Hurwitz
OPTOMETRISTAS

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

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

B. S. A. O.

NUPIGINTAS PARDAVIMAS
X

Aukštos Rūšies Džiūlerių Sandelio
Susidedant iš Daimantų, Platinų, Auksinių 
Daik’tu*, Gold Mountings, Daimantinių Vedybi
nių Žiedų, Moteriškų ir Vyriškų Auksinių Žiedų, 

Ir Auksinių Daiktų Visokių Rūšių.

Dailių Moteriškų ir Vyriškų 
Laikrodžių Didelis Pasirinkimas

Aukso ir Sterlingo Sidabro Ir Paauksuotų Džiū- 
lėrių. Taipgi Costume Džiūlerių Sulyg 

Vėliausios Dienos 
i

Didelis Pasirinkimas Religijinių Daiktų.

Rankpinigiai Palaikys Bile Daiktą 
Iki Jums Jo Reikės
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