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60,000 Kapas.
Berlyno Darbininkai. 
Dvejopi Liberalai. 
Poeto Džiaugsmas.

Rašo A. BIMBA
No. 125

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00

KOPIJA 5c

THE LITHUANIAN DAILY
Brooklyn, N. Y., Ketvirtadienis, Gegužės-May 27, 1948

LAISVĖ—LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

In tho Eastern Slates.
427 Lorimer Street, 

Brooklyn 6, N. V.

Telephone: Stagg 2-3878

Metai XXXVIIL Dienraščio XXX-
Britanijos karininkais, pini

gais ir ginklais arabai veda 
karą Palestinoje. Bet Brita
nija pasilaiko Amerikos dole
riais.- Tai išeina, kad karas 
Palestinoje yra vedamas Ame
rikos doleriais. Du amerikie
čiai diplomatai jau žuvo.

Pasirodo, kad Graikijoje 
Britanija tebelaiko 4,000 ka- 
rių ir viena tūkstantį karinin
kų, kurie dirba Graikijos ar
mijoje. čia irgi ta pati isto
rija: Amerikos doleriai užlai
ko Graikijoje britus.

Senato Judiciary Commit
tee .jau svarsto' Atstovų Rūmų 
priimtą Mundt Bilių. Noras, 
matyt, yra dar šioje Kongreso 
sesijoje bilių patiekti Senato 
apsvarstymui.

Skuba nesvietiška. Tuo tar
pu jau daugiau metai du At
stovų Rūmų priimti biliai — 
“anti-poll tax” ir “anti-lynch” 
Kiliai — nesulaukia Senato 
svarstymo kaleinos. Šitie du 
biliai paliečia keturiolika mi
lijonų negrų. Jų teisių apgy
nimu Sehato minėtas komite
tas nesusirūpina.

Lenkijoje surastas dar vie
nas baisus kapas, kuriame am
žinai ilsisi nacių nužudytų 
60,000 Sovietų Sąjungos pilie
čiu. Jie buvo nužudyti kaipo 
karo belaisviai.

Berlyno Darbo Federacijoje 
komunistu Įtaka labai didelė. 
Federacijos tarybon išrinkta 
36 komunistai, o tik devyni 
kitu partijų. Tas labai ryš
kiai parodo Berlyno1 darbinin
kų pakrypimą į kairę.

Berlyno Darbo Federacija 
turinti 700,000 narių.

Amerikos liberaluose iškilo 
, aštrus pasidalinimas. New 

Yorfco valstijos Liberal Party 
pirmininkas Berle stoja už * 
Mundt Bilių. Šiai pąrtijai va
dovauja menševikiško plaūko 
socialdemokratai.
.* Tuo tarpu Americans for 
Democratic Action Mundt Bi
lių pasmerkė. Jų pirmininkas 
Leon Henderson šiame biliuje 
mato piktąjį fašizmą.

Mundt Bilių pasmerkė taip 
pat United Automobile Work
ers unijos prezidentas Walter 
Reuther ir Socialistų Partijos 
prezidentas Norman Thomas.

žymusis, Lietuvos poetas Te
ofilis Tilvytis parašė poemą 
“Skiedros.” Joje jis kalba 
apie pabėgėlius iš Lietuvos.*' 
Pabėgėlių tarpe jis suranda 
piktų sutvėrimų, kurie tarnavo 
Hitleriui, ir dorų žmonių, ku
rie paklausė nacių propagan
dos ir išbėgo is Lietuvos.

Visi šios pastarosios rūšies 
pabėgėliai kviečiami grįžti 
savo tėvynėn pas savuosius.

< Savo džiaugsma jau sugrįžu
siais poetas išreiškia sekamai:
Mačiau sugrįžusių lietuvių

būrį, 
Pro Vilniaus kalvas bėgo

'traukinys.
širdin srovė švelnučio

jausmo dūrė, 
Iš džiaugsmo degė mano 

smilkinys.
‘Jie šiandien vėl tėvynėj 

įsikūrė,
Kurios daugiau į nieką’ .

' nemainys.
Lai išgamos ten lordų auksą 

saugo—
Mūs liaudis visa galva juos 

praaugo.
Dori vaikai į šeimą

susilies,
Iš 'svetimų kraštų sveiki 

sugrįžę,
Kūpės laukai tarybinės

šalies,

Reakcininkai Ryžasi Urmu 
Pervaryti Mundto Bilių
Senato Komitetas Paskyrė Tik Dvi Dienas Liudijimam 
Prieš Pavojingąjį Mundto Policinės Valstybės Eilių

Washington. — Kongres- 
mamj Neamerikinės Veik- 

1 los Komitetas ir kiti kai
riųjų priešai stengiasi kuo 
greičiausiai pervaryti Mun
dto bilių prieš Komunistų 
Partiją ir šiaip politiniai 
pažangias organizapijas.

Senato teisių komitetas 
pasiduoda r e a k c i n inkų 
spaudimui. Šis senatorių 
komitetas todėl paskyrė 
tiktai tris dienas — ketvir
tadienį, penktadienį ir šeš
tadienį — liudytojams už 
ir prieš Mundto policinės 
valstybės bilių.

Biliaus priešininkams bus 
leista liudyti tik penktadie
nį ir šeštadienį. Jie reika
lauja daugiau laiko išdėsty
ti Mundto biliaus pavojus.

Tas bilius, jau priimtas 
Kongreso Atstovų Rūmo, 
mojasi pasmaugti Komunis
tų Partiją, varžyti ir per
sekioti kovingas darbo uni
jas, iš esmės naikinti kons
titucines amerikiečių lais
ves. Jeigu Mundto bilius 
taptų įstatymu, tai gręstų 
kalėjimas ir už dalyvavimą 
judėjime dėl taikos išlaiky
mo, už reikalavimą negram 
lygybes su baltaisiais ir t.t.

Pažang. organizac i j o s 
privąlo telegramomis rei
kalauti, kad senato’ teisių 
komitetas atmestų tą neap
sakomai žalingą bilių.

Telegramas reikia adre-

suoti komiteto nariams Wa
sh in gtone.

Komiteto pirmininkas y- 
ra sen. Alexander Wiley; 
kiti komiteto nariai — re- 
publikonai senatoriai Wil
liam (Langer, Homer Fergu
son, Chapman Revercomb, 
E.- H. Moore, Forrest C. 
Donnell, John S. Cooper; ir 
demokratai senatoriai Pat 
McCarran, Harley M. Kil
gore, James 0. Eastland, 
Warren G. Magnuson, J. 
William Fulbright ir J. Ho
ward McGrath.

Jungtinės Valstijos 
Sako Arabam: Neliest 
Amerikiniu Laivų!

Washington. — Jungtim 
Valstijos nepripažįsta blo
kados, kurią arabiški Egip
to, ir Sy rijos kraštai pa
skelbė prieš žydų uostus 
Palestinoje.

Amerikos vyriausybė į- 
spėjo Egiptą ir Syriją, kad 
nemėgintų kliudyt ameriki
nių laivų, plaukiančių į bet * 
kurį Palestinos uostą. (Sy- 
rija ir Egiptas buvo pa
skelbę blokadą, girdų prieš 
žydų įplaukimą.)

Truman Ragina Pakelt 
Būtiną Algą iki 75c

Irako artilerija ir lėktu
vai ardė žydų kolonijas 
tinę j Palestinoj.

Izraeliaus Valstybės 
Vadas pas Trumaną

ry-

Washington. — Dr. Cha
im Weizmann, Izraeliaus 
valstybės prezidentas, atsi
lankė pas prez. Trumaną. 
Po jųdviejų pokalbio, Weiz-1 
mannas sakė reporteriams, 
kad jis tikisi, jog Amerika 
panaikins uždraudimą, už
ginantį pardavinėt ginklus 
Palestinos žydąms. Weiz
mann taipgi reiškė viltį, 
kad Jungtinės Valstijos pa
skolins Izraeliaus' valstybei 
$100,006,000 apsigynimui ir 
kitiems reikalams.

Kuomet Weizmannas kal
bėjosi su Trumanu, tai Iz
raeliaus vėliava plevėsavo 
virš Baltojo Rūmo, greta su 
Jungtinių Valstijų vėliava.

Washington. — Prežid. 
Trumanas ragino demokra
tų vadus Kongrese pasidar
buoti, kad būtinoji darbi
ninkui alga būtų pakelta 
nuo dabartinių 40 centų va
landai iki 75 centų. Demok
ratas senatorius S. W. Lu
cas sakė prežidentui, Kon
gresas,, turbūt, neuzgirs to 
pasiūlymo. Republikonas 

tsen. Bali pareiškė, jog bent 
• ši kongreso sesija nepakels 
būtinosios al^os.

Taftas Laimėjo Delegatų 
Rinkimus Texas Valstijoj

Lietuvių Kultūrinio 
Centro Reikalai

PRANEŠIMAS VISUOMENEI
Šiuomi informuojame visus savo prietelius ir rėmė

jus, jog Kūlturinio Centro oficialus atidarymas yra ati
dedamas vėlesniam laikui. Atidėjimas pasirodė reikalin
gu dėlto, kad nespėjome apsirūpinti tūlais reikalingais 
leidimais. Juos gauti ima laiko. Tikimėsi, jog greitu laiku 
tai pavyks padalyti, ir tada pranešime apie oficialį na
mo atidarymą. ;
. Kaip tik dėl tos pačios priežasties atšaukiame ir kon

certą, kuris turėjo įvykti sekmadienį, gegužės 30 d. Kon
certas neįvyks. Prašome visus tai įsitėmyti. Bus tik šo
kiai. Įžanga 50c. Tax lQę. Viso 60c. ‘

Vadinasi, centre šokiai bus du vakaru — šeštadienio 
(geg. 29 d.) it sekmadienio (geg. 30 d.) prie geriausios 
orkestros. Visus kviečiame juose dalyvauti ir smagiai 
laiką praleisti. x . • '

Vietoje garsinto koncerto sekmadienį 3 vai. po pietų 
centre įvyks svarbus ne tik Brooklyno ir apylinkės ir iš 
kitur pribuvusių šėrininkų, bet ir šiaip lietuvių Kultūri
nio Centro rėmėjų pasitarimas - susirinkimas. Šiame su
sirinkime galėsimi plačiai pasikalbėti centro reikalais. 
Prašdipe tiek brooklyniečius, tiek svečius dalyvauti.

Be to, kaip jau esame pranešę, mūsų name veikia 
puikus restaurantas ir “bowling alleys”, kuV kiekvienas 
gali prieinama kaina skaniai pavalgyt ir savo sportiškus 
gabumus išbandyti. Visas pelnas eina paties namo reika
lams. Todėl visi lietuviai yra kviečiami skaitlingai cent
rą lankyti visomis trimis dienomis — šeštadęnį, sekma- 
denį ir pirmadienį. Čia laiką gražiai, naudingai praleisi
te ir paremsite savo įstaigą.

Lietuvių Namo Bendrovė.

Wallace Šaukia Griežtai K
Veikti prieš Angliją

Spokane, Wash. — Henry 
Wallace, trečiosios partijos 
kandidatas prezidento vie
tai, reikalavo, kad Amerika 
sustabdytų bet kokią pini
giniai - medžiaginę pagal
bą,/jeigu Anglija vis dar 
rems arabų įsiveržimą Pa
lestinon prieš Izraeliaus 
valstybę. Wallace, kalbėda
mas masiniame susirinki
me, šaukė Ameriką paveikt

tuojau
anglų įna-

lieptųAngliją, kad 
“arabiškiems 
giams” sustabdyt karinius 
žygius tame krašte.

Jungtinės Valstijos pri
valo ultimatiškai įsakyti a- 
rabų šalims atšaukti jų ar
mijas iš Palestinos, sakė 
Wallace. Sovietai paręmtų 
tokią Amerikos politiką kas 
liečia Palestiną, pridūrė jis.

Suomių Protesto Streikai 
Paralyžiuoja Pramonę

Arabiškų Kraštų Lėktuvai 
Bombarduoja Jeruzalę
Arabą Vadai Reikalauja, Kad Žydai Atsisakytų nuo Savo 
Valstybės; Kitaip, Arabai Tęsiu Karą Prieš 'Žydus

Tel Aviv. — Arabų įsiver
žėlių lėktuvai * kartotinai 
bombardavo Jeruzalę, tai
kydami į žydų gyvenamą
sias vietas, kaip praneša Iz
raeliaus armijos komanda.

Užsieninis Izraeliaus vai-' 
stybės ministras Moshe 
Shertok pasiuntė protesto 
kablegramą Jungtinių Tau
tų Saugumo Tarybai. Jis 
protestuoja, kad Saugumo 
Taryba davė arabiškiems 
kraštams dar 48 valandas 
laiko atsakyti į tarybos ra
ginimą sustabdyt karo veik-

Anglija Protestuoja, 
Kad Truman Žadėjęs 
Paramą Izraeliui

London, geg. 26.— Prane
šama, jog Anglija užprotes
tavo prezidentui Trumanui 
dėl to,, kad jis palankiai at
siliepė į Izraeliaus valsty
bės prezidento Weizmanno 
prašymą — leisti Palestinos 
žydam pirkti ginklus iš A- 
merikos ir suteikti Izrae
liui apie $106,000,000 pasko
los. (Tuo tarpu Anglija ne
siliauja finansavus ir gink
lavus arabiškų šalių karą 
prieš žydų valstybę.)

Lebanas Gal Paleistų 
Suimtus Amerikonus...

arabų ir žydų pu-

pratęsimą arabai
pasmarkintam o-

smus iš 
sės. '

Laiko 
naudoja 
fensyvui prieš žydus. Jię
ypač stengiasi', tuo tarpu 
užimti visą Jeruzalę, sako 
žydų vadai. .

Ammane, Transjordano 
sostinėje, tariasi septynių 
arabiškų kraštų atstovai, 
ką atsakyti į Jungtin. Tau
tų reikalavimą dėl paliaubų 
su žydais.
Arabų Statomos Sąlygos 

Nepriimtinos
, Neoficialiai pranešama, 

kad arabai stato tokias są-
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Žydai turi atsisakyti nuo 
savo valstybės Palestinoje, 
sutikti panaikint Izraeliaus 
armiją, pasitraukt iš savo 
užimtų vietų ir sustabdyti 
žydų ateiv^bę Palestinon.

Jeigu žydų ' vyriausybė 
nesutiks su tokiomis sąly
gomis ,tai arabiški kraštai 
ir toliau kariausią prieš žy
dus. •
' Suprantama, kad Izraė-

- -liaus- valstybė atmes tuos 
nusižudymo reikalavijus. «« 

(Teigiama, kad Amerika ;
ir Sovietų Sąjunga Jungti
nių Tautų Saugumo Tary
boje atmes arabų statomas' 
sąlygas ir reikalaus veiks
mų, kad galima būtų pri
verst arabų valstybes sus
tabdyt karą prieš žydus,)
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Istanbul. — Amerikonų 
generolas Turkijoj H. L. 
McBride sake, jog iki ru
dens turkų armija bus žy
miai sustiprinta karui ame
rikiniais ginklais.

Kur pirma buvo akmenys 
ir kryžiai. 

’ Ten žiedas skleisis 
raudonos gėlės, 

Išlindęs pro pilkosios 
žemės plyšį.

Per amžius bus laiminga 
ir gyva

Iš liaudies kilus darbo 
Lietuva.

‘ir*

Texas valstijos repųbliko- 
nai išrinko 30 sen. Tafto 
delegatų į nacionalį Repub
likonu Partijos suvažiavi
mą, kuris skirs savo kandi
datus į prezidentus ir vice
prezidentus. New Yorko 
valstijos gubernator. Tho
mas Dewey gavo tiktai *du 
delegatus,' o Stassenas — 
vieną.

Helsinki, Suomija. —Pro
testo streikai suparalyžiavo 
metalo fabrikus ir kitas 
sunkiosios pramonės įmo- 

Jnes. Laivakroviai 100 nuo- 
| šimčių užstreikavo visus 
Suomijos uostus. Streikie- 
riai protestuoja, kad val
džia pašalino komunistą vi
daus reikalų ministrą Yrjoe 
Leino.

Kalbėdamas didžiame ma
siniame darbininkų susirin
kime Helsinki, Leino užreiš- 
kė: “Tos vietos mes neuž- 
leisime jokiai kitai parti
jai.” Streikuojantieji maši
nų štatymo "fabriko darbi
ninkai nutarė negrįžt dar
ban tol, iki bus kitas komu-

nistas paskirtas Leino vie
ton.

Streikai plečiasi, .nežiū
rint, kad unijų sąjungos 
vadai smerkia streikierius. 
Lemiama, kad gali išsivys
tyti generalis streikas viso
se pramonėse.

EXTRA!
SUOMIJOS VALDŽIA 
PRIVERSTA NUSILEIST. 
STREIKIERIAMS

Helsinki, Suomija.— Pra
nešama, kad suomių darbi
ninkų streikai privertė Suo- 
jnijos valdžią paskirti kitą 
komunistą vidaus reikalų 
ministru vieton pašalinto 
Leino.,

, -..... ----- - ----------------------------------------  -----------------

Washington.— Arabiško
ji Lebano valstybė pranešė, 
kad ji sutiktų paleisti 41 su
imtą Amerikos pilietį, jei
gu jie nekeliautų Palesti
non, bet grįžtų į Jungtines 
Valstijas. Lebano kareiviai 
pagrobė tuos amerikiečius 
nuo amerikinio laivo Ma
rine Carp, kuomet laivas 
staptelėjo Beiruto uoste. 
Šie amerikiečiai buvo nu
žiūrėti, kad plaukią į Pale
stinos žydų armiją įstoti.

Vienur Laimi Mūšius 
Arabai, o Kitur Žydai

Graikijos Valdžia Bijo 
Partizanų Jūroje

Athenai. — Graikijos mo
narchist komanda uždrau
dė privačiams laivams plau
kioti Korintho Įlankos van
denyse; įsakė karinės žval
gybos laivukams apšaudyti 
pasirodančius ten tokius 
laivus. Monarchinė valdžia 
stengiasi užkirst kelią par
tizanų plaukimui per Ko
rintho Įlanką.

Palestina. — Jeruzalėje 
siautėja žiauri arabų-žydų 
kova gatvėse. Dažnai kau- 
jamasi durtuvais. Egiptėnai 
skelbia, kad jie užėmę Iraq. 
Suweidana ir perkirtę žy
dam susisiekimus tarp Tel 
Avivo ir Jeruzalės; jie taip
gi atėmę iš žydų Latruną.

Žydai praneša, kad jų lėk
tuvai sėkmingai bombarda
vo Sy rijos arabų miestą 
Fiq, už 5 mylių nuo Pales
tinos rubežiaus. Žydai atka
riavo nuo arabų Ramat Ra- 
hel ir vieną savo tautiečių 
koloniją netoli Jeruzalės.

Arabai sakosi užklupę ir 
išžudę 600 žydų milicininkų 
ties Latrunu.
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ŠIMTAI FABRIKŲ GATA
VAI PRIRENGTI KARI
NIAM DARBUI

i

Washington. —- Kongres
manu ir senatorių komite
tai užgyrė pa^ūlymą, kad 
valdžia laikytų bent 254 
fabrikus^ gatavai paruoštus 
karinei gamybai dėl busi
mojo karo; Tai dalis fabri
kų, kurie buvo valdžios lė
šomis pastatyti laike praei
to karo.

New Haven, Conn.
, Mirė Adelė Petkienė, 56 
metų amžiaus, žmona Jono 
Petkaus. Mirė antradjenį, 
geg. 25-tą. Kūnas pašarvo
tas pas laidotuvių direkto
rių Charles Markevich, 15 
Trumball St. Laidotuvės į- 
vyks penktadienį, geg. 28 d., 
2 vai. dieną.

Adelė Petkienė buvo pa-

žangi moteriškė, veikė dar
bininkiškame judėjime ir 
priklausė organizacijoms.

Rep.

NEPAVYKO PABĖGTI
Praga.čechoslovakijos 

vyriausybė areštavo Karlą 
Janoseką, kuomet jis mė
gino pasprukt užsienin. Ka
ro metu Janosek buvo ofi- 
cierius cechų lakūnų, kurie 
veikė anglų komandoj.

z • I ’

CHINAI KOMUNISTAI 
ĮKŪRĘ VALSTYBĘ .

San Francisco. — Chirtų 
komunistų radijas pranešė, 
kad jie. sujungė septynias 
saVo užimtas provincijas į 
vieną valstybę.

Bogota, Colombia.— “Ne
žinia kas” pašovė H. R. Bo- 
tero, Kolombijos kongreso 
atstovų rūmo pirmininką, ir 
3 kitus liberalų partijos va
dus.

Foster Debatuos su Mundtu 
Per Radiją Pirmadienį

New York. — Ateinantį 
pirmadienį William Z. Fos
ter, Komunistų Partijos 
pirmininkas, debatuos per 
ABC radiją su republikonu 
kongresmanu Karlu Mund- 
tu. Fosteris įrodinės, kodėl 
turi'būti atmestas reakcinis 
Mundto bilius, o Mundtas 
argumentuos, kodėl privalo 
būti jo bilius padarytas j- 
statymu prieš komunistus 
ir kitus kainuosiąs. Deba
tai prasidės 10:30 P. M.
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Mundto bilius — retežiai. 
Kongreso nariai 319 
balsais prieš 58 priėmė 
Mundt-Nixon bilių, kuris 
priešingas mūsų Konstitu
cijai ir tradicijoms.

Dabar bilius paduotas Se
natui. Jeigu jis ten bus pri
imtas, tai bus pateiktas pre
zidentui, Trumanui pasira
šyti, kad bilius taptų įsta
tymu. Kaip jau rašėme, ir 
Trumanas pasisakė prieš 
bilių. Jeigu vis vien jis bū
tų padarytas įstatymu, tai 
Amerikos demokratinė liau
dis eitų į Aukščiausią Teis
mą.

Bet reakcinė spauda ir 
radijo .komentatoriai užty
li tą, kad šis bilius yra pa
vojingas kiekvienam prog
resyviam ir demokratiniam 
žmogui. Sako, būk jis yra 
tik “suvaldyti komunistus.” 
Nejaugi liaudis duosis jiem 
apgauti ?

Karinė isterija įkaitime. 
Karo šalininkai įrodinėja, 
kad Amerikos kariniai lek-

f yi »>
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Rinkimai Kuboje
Šių metų birželio 2 dieną Kubos respublikoje įvyks 

prezidentiniai rinkimai. Bus renkami senatoriai, kong- 
resmanai, gubernatoriai ir kitoki pareigūnai.

Įdomių apie šiuos rinkimus ir pačią Kubą duomenių 
pateikia Daily Workerio bendradarbis Joseph Starobin, 
kuriais mes čia pasinaudosime.

Kai dėl rinkimų, yra keturi prezidento vietai kandi
datai. Kas jie?

Autenticos partija, tvirčiausia ir šiuo metu valdan
čioji partija, savo kandidatu stato Prio Socorras. Ši par
tija ir jos kandidatas yra aiškus, atviras anti-komunis- 
tas, anti-ųnijistas.

Liberalų partija, neva opozicinė, savo kandidatu sta
to Dr. Ricardo Nuneę Portuondo.

‘Liaudiškoji Socialistų Partija (komunistų) savo kan
didatu prezidento vietai stato žymų rašytoją Dr. Jųan 
Marinello, gi vice-prezidento vietai — žymų unijistų vadą 
Lazaro Pena.

Nuo Autenticos partijos'atskala stato savo kandida
tu Eduardo Chibas. .. ......... .........................

Kaip ssafcemB, rinkdami prezidentą, kubiečiai turės \ į™“ai‘"^li'atomines tombas 
nunešti ir numesti į bile 
Tarybų Sąjungos miestą. 
Pasitr'aukęs orlaivyno virši
ninkas generolas Carl Spa- 
ątz reikalauja, kad Jungti
nes Valstijoj kas metai ga
mintus!' po 15,000 karinių 
lėktuvų.

Iš Washingtono rašo 
Charles Hurd, kad išbandy
tas naujasis milžinas bom- 
bininkas “B-36”, kuris iš- 
skraidė 8,000 mylių be su
stojimo,- ir pusiaukelyje nu
metė nuo 4 iki 8 tonų imi
tuojamą bombų krovinį. Ir 
prideda: “Reiškia, iš Wa
shingtono , galėtų pasiekti 
Maskvą, numesti ten tokią 
bombą ir sugrįžti.”

Specialis skyrius paruoši
mui karui industrijos sako, 
kad jau atliko savo darbą. 
Fabrikai ir dirbtuvės suri
kiuoti, gaisrininkai ir poli
cija instruktuoti, kas reikė
tų daryti karui prasidėjus. 
Ir giriasi, kad tas atlikta 
“be karinės isterijos.” Blo; 
fas! '

Jau vien industrialistų 
apklausinėjimai i š š a ūkė 
daugelio pasakas, kad “ka
ras greitai bus”, “valdžios 
žmones reikalavo mūsų fab
riką būti pasirengusiu.” ' O 
tai ir yra plėtimas karinės 
isterijos.

Amerikos liaudis karo ne
nori, kaip ir kitų šalių žmo
nės. Todėl trečiosios parti
jos veiklai atsidarė plati 
dirva. Henry Wallace para
šė atvirą laišką Stalinui, 
siūlant sąlygas, kokiomis 
galima išrišti Amerikos ir 
Sovietų nesutikimus. Stali
nas atsakė sutikimu.

Gen. Marshall ii; prezid. 
Trumanas negalėjo nutylė
ti, nors Stalino laiškas ant- 
rašuotas ne valstybės va
dams. Jie “atmetė” Stalino 
sutikimą. Bet kaip į tai at
sineša Amerikos piliečiai?

Mr. Arthur Krock rašo 
iš Washingtono, kad “So
vietų diplomatija laimėjo.”

Austrija skundžiasi, kad 
Anglijos, Franci jos, Jungt. 
Valstijų, ir Tarybų Sąjun
gos okupacinių armijų bu
vimas apsunkina jos žmo
nių gyvenimą. Kaltė yra tų, 
kurie trukdo paruošimą su

išrinkti visus 54 sepaftorius ir 70 iš 138 kongresmanus. .
(Darbininkų partija — Liaudiškoji Socialistų Par

tija — ligi šiol turėjo senate tris savo atstovus ir žemes
niuose rūmuose — devynis kongresmanus.)

Šiuo metu, taigi, Kuboje verda karšti rinkimams pa
siruošimai, plati įkaitinga propaganda.

- Kuba — artima Jungtinių Valstijų kaiminka! Tas 
mus tūli įsivaizduoja, būk ten žmonės turi, rojišką gyve
nimą.

Klimato požvilgiu, taip, ten gražu ir miela. Saujelė 
turčių ten gražiai ir gyvena. Bet liaudis, Kubos .darbo 
žmonės!...

Bendrai, Kuba priklauso nuo svetimų kraštų kapita
listų malonės. Wall stryto imperializmas ten turi “di
džiausios įtakos.” Jis Kubą kontroliuoja!

Joseph Starobin surankiojo iš kubiškos spaudos ne
mažai duomenų, apie padėtį. » }

80 nuoš. viso Kubos eksporto yra cukrus. Iš' trijų 
cukraus maišų, pagamintų Kuboje, du priklauso Jungti
nių Valstijų kapitalui.

Kaip su šalies geležinkeliais? Kam jie priklauso?
50 nuoš. Kubos geležinkelių yra rankose Wall stryto, 

•virš 45 nuoš. — britų kapitalistų. Tik mažiau, kaip 5 
nuoš. visų Kubos geležinkelių tepriklauso patiems kubie
čiams !

Bankai?
Patys kubiečiai kontroliuoja tik 20 nuoš. visų Kubos 

bankų. Kiti 80 nuoš. bankų priklauso amerikiečiams bei 
kanadiečiams. Iš. kiekvienų penkių pesų, šiandien esan
čių Kubos bankuose, keturi priklauso svetimšaliams.

Elektros pajėga?
95 nuoš. visos krašto elektros pajėgos priklauso jan- ■ 

kiams!
Telefonų sistema išimtinai priklauso Jungtinių Val

stijų trustui.
Kaip matome, nurodo komunistipė Kubos spauda, 

Tarybų Sąjunga Kuboje nieko neturi, — visi pagrindi
niai turtai priklauso amerikiečiams, britams bei kanadie
čiams. Tačiau, imperializmui parsidavusi Kubos spauda, 
nepaisydama to, rašo apie “rusiškąjį 1 Kubai pavojų’’! 
Koks gali Kubai gręsti pavojus.iš Tarybų Rusijos?!

Pavojus Kubai, kaip ir kitiems Lotynų Amerikos 
kraštams, grūmoja vyriausiai iš Jungtinių Valstijų im
perializmo, iš Wall stryto. Bet tų kraštų spauda, tar
naudama Wall strytui, triūbipa tokias melodijas, kokias 
Wall strytas įsako!

Kubos komunistinė partija šiuos klausimus kelia vie
šumon, juos ypačiai dabar aiškina masėms, ragindama 
nusikratyti svetimų kraštų imperialistais, raugindama 
kubiečius balsuoti už komunistinės partijos kandidatus ir 
išlaisvinti Kubą iš Wall stryto vergovės.

Taigi, busimieji rinkimai, be abejojimo, Kubai turės 
didžiulės reikšmės.

Austrija taikos. O kalti yra 
“demokratai” todėl, kad 
jie net teisingus Jugoslavi
jos atlyginimo reikalavimus 
atmeta.

Nejaugi jie mano, kad 
būtų tada “teisinga”, jeigu 
austrai, kurie buvo Hitlerio 
sėbrai, kurių armija karia
vo Hitlerio pusėje, kurie 
plėšė Jugoslaviją, teriojo 
jos žmones, dabar neturė
tų nors dalinai atsiteisti? 
Nejaugi Jugoslavija turi 
atsižadėti Karintijos, per 
amžius jugoslavų apgyven
to ploto, vien todėl, kad to 
nori austrai?’

čechoslovakija gavo gali
mybę įsteigti. jūrinę prie
plauką. Kaip tai, juk ji ne
prieina prie jūrų? Jos kai
myniška valstybė Lenkija 
sutiko parandavoti Čecho- 
slovakijai didelį plotą pajū
rio' Szczecine (buvusiaSie 
Stettin). Čechoslovaki j o s 
laivai upėmis Neisse ir Od^ 
ros (Oderio) iš tos prie
plaukos Veš reikmenis į sa
vo šalį, ir kitas į prieplau
ką ir siųs jūrų keliu į už
sienį.

j

Chinijos -Liaudies Išlais
vinimo Armija kirto* reak
cininkams smūgį, užėmė 
Laohokowo miestą ir portą 
ant Han upės. Jis randasi 
tik 175 mylios į šiaur-vaka- 
rus nuo Hankowo. Sako, 
kad liaudies armija iš čia 
galės kenkti ‘ priešo laivų 
veiklai ir ant Yangtze upės. 
Liaudies armija turėjo pa
sisekimų z Mukdeno ir Pei- 
pingo siūtyje.

Italija atsikreipė į Angli
ją, Franci ją, Jungtines Val
stijas ir Tarybų Sąjungą, 
kad pagal taikos sutarties 
5-tą punktą jos padėtų nu
statyti Italijoj - Jugoslavi
jos sieną. -

Pagal taikos 5-tąjį punk
tą sienos smulkmenos buvo 
pavesta nustatyti Italijos- 
Jugoslavijos komisijai, bet 
ta komisija nesusitaiko. To
kiame atsitikime klausimas 
pereina į Keturių Didžiųjų 
rankas.

, Jugoslavijoje buvo teisia-, 
ma grupė šnįpų ir žalotojų, 
jų tarpe tūli “komunistai.” 
Pasirodė, kad tie “komunis
tai” buvo hitlerininkų pa
rinkti tarpe koncentruotų 
Dachau stovykloje ir pasių
sti karo laiku kenkti Jugo
slavijoje partizanams. Jie 
nudavė “komuriistais”, ken
kė, šnip&vo ir tūlą laiką dar 
po karo išsilaikė partijoj ir 
valdžioj. Jais buvo . Ilija 
Mango vich, Oskar 
niteh ir apie pora 
kitų.

• Jura- 
tuzinų

dies vyriausybė nukirto e- 
lektros jėgą, kuri- pirmiau 
buvo leidžiama į Pietinę 
Korėją, tai yra,. Jungtinių 
Valstijų valdomą plotą.

Amerikos generolas" John 
R. Hodge protestavo prieš 
Sovietų Sąjungą, kodėl ne
duoda elektros jėgos. Sovie
tai jam atsakė, kad tai rei
kalas yra pačių korėjiečių ir 
jų Liaudies Komiteto (val
džios), kad Sovietų Sąjun
gos armijos vyriausybė ne
sikiša į tokius ekenominius 
reikalus.

Bet generolas Hodges ne
nori protestuoti arba tartis 
su Korėjos Liaudies Komi
tetu, nes tai būtų faktiškas 
pripažinimas to komiteto 
galios. Už tai negauna elek
tros jėgos.

Kaz> kodėl mūsų komerci
nėj spaudoje nėra džiaugs
mo dėl įvykusių “parlamen
tu, rinkimų” Pietų Korė jo- 
je?

Palestinoje paskelbta žy
dų valstybė — Izraelius. 
Susidarė ir laikinoji vy
riausybė. Tuo pat kartu ar
abų valstybės: Lebanonas, 
Sirija, Trans-Jordanas ir 
Egiptas pradėjo užpuolimą.

Arabai įsiveržė į Palesti
na ir eina karas. Kol kas 
tas karas apima apie' 100,- 
000 armiją iš abiejų pusių, 
bet tai yra karas. Jis gali 
daugiau išsiplėsti.

Aišku, kad arabų valsty
bės, kurių toj srityje yra 
septynios ir turi apie 50,- 
000,000 žmonių, sieks pa
vergti Izraelį. Žydai gi gaus 
pagalbos iš savo tautiečių iš 
kitų/ šalių. Kada buvo pa-, 
skelbta Izraelio valstybė, 
tai vien’New Yorke susirin
ko 75,000 žydų į masinį su
sirinkimą ir s u a u kavo 
$250,000.

Jungtinės Tautos, vado
vystėje Anglijos ir Jungtin. 
Valstijų, pasirodė, negali nė 
Palėstinos klausimo išrišti. 
Tarybinės Ukrainos, atsto
vas Vasili A. Tarasenko pa
smerkė Anglijos valdonus, 
kad jie apginklavo arabus 
ir veda karą prieš žydų 
valstybę. Jis įrodė, kad ang
lai generolai vadovauja ara
bų armijoms, kad arabų ar
mijos ginkluotos Anglijos 
kanuolemis, tankais ir lėk
tuvais.

Henry WaIlace kaltino 
Trumano administraciją, 
kad ji pataikauja arabams, 
nes Amerikos žibalo kom
panijos turi gausių alie
jaus šaltinių arabų kraštuo
se.

Vokietijoje, sako, Jungti
nės Valstijos kas mėnesis 
išleidžia $10,000,000 vien

nieko blogo ne- 
Tas faktas juos 
dar daugiau 
“kovotoją.’' 
straipsniu man

R

Amerikos Studentai
Nežiūrint aštrios, tiesiog žiaurios propagandos, va

romos ,per spaudą, radiją ir mokyklas, Amerikos studen
tai nepasiduoda reakcijai.

Universitetų ir kolegijų studentai ryžtingai kovoja 
už žodžio ir susirinkimų laisvę; kovoja jie už išlaikymą 
pagrindinių mūsų krašto konstitucinių dėsnių.

Universitetų ir kolegijų vadovybės daugelyj vietų 
daro viską studentams suvaržyti. Sakysime, Wallace yra 
K kviečiamas į universitetą bei kolegiją studentams kai- 

pasakyti. Žiūrėk, vadovybė ir atsisako duoti patalpas 
studentams susirinkti!

Bet studentai nepaiso. Jie suranda vietą susirinki
mui ir ten įvyksta didžiulis mitingas. Wallaee’ą studentai 
labai myli. O tai reiškia, kad jie myli progresą ir nepa- 
*kenčia reakcijos.

Studentai ryžtingai kovoja prieš Mundto bilių. Štai, 
skaitome Daily Workeryj, jog Wisconsin Universiteto 
studentąi, pasekdami Ohio valstijinio universiteto stu
dentų pavyzdžiu, suaukojo $1,100 Mundto biliui kovoti.

Teisme jie sakė, kad po|dovanoms. Gerai tiems vo- 
karo jie palaikė ryšius su 
Anglijos ir Amerikos atsto-. 
Vybėmis, ir kenkė Jugosla
vijai.

Japonija sakosi dabar tu
rinti 78,100,000 gyventojų. 
Jeigu taip, tai gal būt grei
tai ir generolas MacArthur 
pradės šaukti, kad “japo
nams ankšta.” Pirmiau Ja
ponijos imperialistai taip 
teisino savo agresijas ir pa
vergimą Mandžųrijos ir ki
tų kraštų.

šiaurines Korėjos Liau-

Kaip 'žinia, Jungtinių Valstijų Komunistų Partija 
pasiryžo tam tikslui sukelti pusę’ milijono dolerių fondą. 
Studentai gyvai atsiliepia, jin aukodami. , '

Tai reikšmingas pasirodymas ir jis, be abejo, Ne- 
Amerikiniam Komitetui labai nepatiks!

kiečiams gyventi! Pęr šešis 
metus jie plėšė lenkus, če- 
choslovakus, o dabar Ame
rikos dovanos7 eina ne į tas 
šalis, kurios buvo karo lai
ku mūsų pusėje, bet vo
kiečiams.

Sovietai atmetė Anglijos 
reikalavimą atlyginti už jos 
lėktuvą,. kuris susikūlė su 
sovietiniu lėktuvu virš Ber
lyno; jie pareikalavo iš An
glijos, kad ji atlygintų So
vietams.

Jungtinių f Valstijų -ko- 
mandierius gen. G. P. Hays, 
uždraudė Sovietų piliečiams 
perėjimą į Amerikos zoną; 
uždraudė iš Sovietų zonos 
laikraščių, brošiūrų ir pla
katų įgabenimą.

Vokiečių d e m o.kratinė 
(Tąsa 4-me pusi.)

neprieina prie konkrečių 
gyvenimiškų klausimų?

Vydūnas nebuvo joks ko
votojas. Šnabždėdamasis su 
dvasiomis jisai, migdė, chlo- 
roformavo konstruktyvę 
sąmonę ir pozityvį progre
są.

Teosofija
Man keista, kad tie visi 

laikraštininkai, kurie da
bar čiulba apie Vydūną ir 
šlovina jį, nieko o nieko ne
parašė apie Vydūną-teoso- 
fą. O juk teosofija tai 
branduolys jo ’ “mokslo.” 
Tai siela jo kūrybos, kokia 
jau ten ji bebūtų.

Teosofija yra ’ religinio 
mąstymo forma, užvaisin- 
ta visokiomis intuicijomis, 
pojūčiais, visokiomis virš- 
gamtiškomis reveliacijomis 
.su specialiu dyseliu į die
viškosios prigimties sekre
tus.

Tai tokia neracionalio 
protavimo sistema, kurioj 
dominuoja amžin. ugnis ar 
šviesa, ar amžinęji esybė, 
iš kurių rutulojasi befybis 
tobulumas.

Žodis “Teosofija” yra su
dėtinis dviejų graikiškų žo
džių , daiktavardis^ “Theos” 
— Dievas, ir “Sophia” — 
Išmintis.

Teosofai, suvirškinę savo 
makaulėj “Dievą ir Išmim 

• tį,” sako, kad teosofiškai

Rašo L. Prūseika
Nei Išminčius, nei 

Kovotojas
Pastaruoju laiku lietuvių 

konservatyviški ir atžaga- 
reiviški laikraščiai labai 
daug rašė apie Vilių Vy
dūną, kurio tikroji pavar
dė yra Storasta. Mat, su
ėjo 80 metų nuo jo gimimo. 
Ta proga* nesigailėta nei 
panegirikų, nei smilkalų. 
Kunigas Prunskis, užmir
šęs, kad Vydūnas nepripa
žino teologinio Dievo ir bu
vo savotiškas eretikas, ek
stazės pagautas sušuko': 
“Vydūnas — lietuvybės ir 
amžinybės spindulys.”

Kad Vydūnas bėgo iš 
Tilžės sykiu su vokiškais 
naciais, kad jis bėgo nuo 
Lietuvą išlaisvinusios Rau
donosios Armijos, Vydūno 

garbintojai 
mato tame, 
paakstina 
garbinti tą

Bet šiuo
rūpi padaryti ekskursiją į 
bendrą Vydūno kūrybą. 
Man rūpi priparodyti, kad 
jis ne'buvo nei išminčius, 
nei filosofas, nei kovotojas.

Vydūnas gimė ir veikė 
Mažojoj (Prūsų) Lietuvoj. 
Man -teko būti keli kartus 
Tilžėje prieš pirmą pasau
linį karą. Vydūnas tuomet 
vadovavo giesmininkų 
draugijai (chorui) ir buvo 
smarkiai apsipykęs su Jo- nuteiktas žmogus, per eks- . 
nu Vanagaičiu, kuris vado- ta2ę' ar specialiu apreiški- 

i vavo Birutės Draugijai. mU| tiesioginiai susisiekia 
Vanagaitis jį vadino pūsta-;su dievais (amžinąja iš- 
galviu mistiku, kuris netu- mintim)’ ir kitom aukšto 

rango asabom!
Tai matot, koks žioply- 

bių ir nonsensų šmotas yra 
tas teosofijos “mokslas”! f 
Na, o teosofai, savo tobuly
bės ekstazėj, dar jį suskab 
dė į kelias dalis, vieni pri
kabindami prie jo scholas
tiką, kiti neoplatonizmą, o 
treti importuotas iš Indijos 
dvasias.

Čia, viso labo, susidaro 
tokios trejos devynerios, ■; 
toks užburtas slaptybių ra
tas, kad normaliai protau* 
jąs žmogus .turi stvertis už 
galvos!

Na, o Vydūnas piršo tą 
atsiprašant filosofiją kaipo 
aukščiausios išminties pro
duktą lietuvių tautai!

Kodėl nei kunigas Pruns
kis nei kiti jo broliai plunk
snoje, nesiteikė nei užsi- 
mint apie tą teosofišką ab
rakadabrą?

Gal jie nenorėjo pastatyt 
(Tąsa ant 4 puslapio)

ri jokio supratimo apie gy
venimiškus reikalus.

Mažojoj Lietuvoj tuomet 
pradėjo kristalizuotis kiek 
platesnis tautinis sąjūdis, 
bet jis buvo išimtinoj kon
servatyvių elementų įtakoj. 
Visi buvo su kaizeriu,, visi 
buvo vierni padonys ir slū- 
gos. Vanagaitis bandė už
imti kiek kairesnę poziciją/ 
bet jis buvo labiau gešeft- 
macheris negu politinis 
veikėjas.

Kokia buvo Storastos- 
Vydūno pozicija? Politiniu 
žvilgsniu jis nei kiek nesi
skyrė nuo Steputaičio ir 
Gaigalaičio, atseit nuo kon
servatorių, kurie vėliau pa
teko į’Prūsijos seimą. Ir 
Vydūnui buvo gera kaizeri
nėse sąlygose. Į jį žiūrėta 
kaipo į visiškai nekenks
mingą keistuolį, kuris žai
džia frazėmis apie žmoniš
kumą, apie amžinąją švie
są ir tiesą ir kuris niekad į

iw

Mokiniai padrąsina savo mokytojus, narius AFL Teach
ers Alliance. Pabuvę dvi dienas streike ir pikiete šie 
Providence, R. I., mokytojai gavo algų pakėlimą ir 
v enodą algų laipsniavimą. CIO Teachers Unija pilnai 

1 rėmė AFL mokytojus.

r

2 pusi.—-Laisvė (Liberty, Lith. Daily)-"Ketv., Gcguž. 27, 1948



DĖL POVILO JATULIO 
KULTŪRINIO PALIKIMO

I

Laisvėje jau buvo rašyta 
apie vaistininką Povilą Ja- 
tulį, mirusį š. m. gegužės 9 
d. Stoughtone. \

Dailininkas Mikas Šilei
kis, velionies sesers Pauli
nos vyras, — taigi, švoge- 
ris, — rašo Naujienose (š. 
m. gegužės 22 d.) smulkme- 
niškesnių biografinių žinių, 
kuriomis mes čia pasinau
dosime.

Mikas Šileikis rašo:
Gegužės 12 d. Povilo Jatu

lio laidotuvės buvo kuklios, 
beveik be ceremonijų. Gimi
nės, draugai ir organizacijos 
atsiuntė labai daug gražiausių 
gėlių. Kūnas iš koplyčios bu
vo atlydėtas j Bostono kremą- 
tori ją. Laidotuvių procesijos 
metu, miestelio krautuvės bu
vo uždarytos pusę valabdos. 
Dr. Repšys krematorijos ko
plyčioje pasakė trumpą kal
bą. Velionio pelenai kitą die
ną buvo palaidoti Stou^htono 
Evergreen protestantų kapinė
se, tiktai šeimai ir artimiems 
giminėms dalyvaujant.

Velionis Jatulis gimė geg. 
15 d. 1888 m. Vabalninke, 
Biržų apskr. . Jo tėvas Augus
tas Jatulevičius buvo siuvėjas. 
Mokydavo miestelio ir kaimo 
vaikus lietuvių kalbos ir ra
šymo. Mėgdavo senas knygas 
ir platindavo lietuvių spaudą. 
Turėdamas plačią pažintį su 
miestelio viršininkais, daug 
kartų padėjo lietuvių studen
tams išvengti rusų žandarų 
persekiojimų. Povilas Jatulis, 
tėvui mirus, nors ir visai jau
nas būdamas, atvyko Ameri
kon ir apsigyveno Lawrence, 
Mass. Jisai mėgo, kas yra 
■gražu, mėgo tai, kas aukština 
žmogų. Negaišino laiko, pra
dėjo mokytis (pradžios moks
lą Įsigijo Lietuvoj) ir jau 
1914 m. gavo vaistininko 
asistento diplomą. Tuoj ga
vo darba Bostone Davis vais
tinėje. Bedirbdamas šioj vais
tinėj. baigė vaistininko moks
lą. Vėliatf dirbo K. šidlaus-
•ko vaistinėje. Persikėlė vėl į 
Lawrence, Mass., ir Įsisteigė 
savo vaistinę. Vienintelė jo 
sesutė Paulina Jatulevičiūtė 
'(mano žmona) padėjo išeiti 
mokslą, nes jaunas emigran
tas, kaip ir daugelis tais lai
kais kitų jaunuolių, turėjo mo
kytis ir sau duoną užsidirbti.

Povilas platindavo spaudą, 
priklausė prie Socialistų Są
jungos ir šiaip energingai da
lyvaudavo ' visuomeniniame 
darbe. Jisai visą laiką mylė
jo Lietuvą ir mokslą. Steng
davosi kitiems padėti mokytis, 
paragindavo ir padrąsindavo.

Jo vedybos su pirmąja žmo
na buvo nelaimingos. Po 
trumpo laiko turėjo su žmona 
skirtis ir sūnui duoti išlaiky
mą kol jis suaugo. Vėliau ve
dė antrą žmoną, našlę su ma
žu berniuku Bernardu, kurį 
lab'ąi mylėjo ir įsisūnijo. Lei
do ji į mokslą ir didžiavosi, 
kad Bemardukas lanko net 
kelis Amerikos universitetus ir 
pagaliau gauna vaistų chemi
ko daktarato laipsnį.

Stoughtone P. Jatulis 
vaistinę įsisteigė ,1923 me
tais ir nuo to laiko jis ten 
ligi savo mirties gyveno.

Velionis buvo surinkęs 
daugybę knygų, laikraščių, 
brošiūrų ir visa tai' gražiai 
aptaisė, sutvarkė. Be abejo, 
tai nemažas kultūrinis lo
bis!

Ten pat Mikas Šileikis ra- • vso: /
Jo troškimas buvo: kad vi

sos jo surinktos knygos ir 
laikraščiai būtų padovanoti 
kuriam nors Lietuvos knygy
nui ar universitetui (nepri
klausomai Lietuvai), kad Lie
tuvos žmonės galėtų jais nau
dotis. Jisai šventai tikėjo, 
kad tiktai mokslas ir apšvie- 
ta žmogui yra už vis bran
giausias dvasinis turtas.

Globėja šio kultūrinio turto 

pasiliko jo žmona Marijona 
•Jalui. * Aš jai patariau iš
rinkti bešališką komisiją kny
gynui globoti, kad knygos ne
patektų i kurjos nors politines 
grupes ar vieno asmens ran
kas, kad dabar Į Lietuvą ne
būtų siunčiamos.

Velionis Povilas Jatulis pa
staruoju laiku nebuvo karštai 
atsidavęs nei vienai politinei 
grupei.

Dailininkas Šileikis turi
teisę, žinoma, patarti velio
nies žmonai dabar į Lietu
vą Jatulio knygų nesiųsti, 
tai jo dalykas. Jis turi teisę 
patarti Jatulienei • saugoti, 
“kad knygos nepatektų į 
kurios nors politinės grupės 
ar vieno asmens rankas”, 
bet ka toks patarimas reiš
kia? 1

Pirmas dalykas: Povilas 
Jatulis buvo karštas Tary
bų Lietuvos šalininkas. Tai 
liudija kiekvienas jo visuo- 

: meninis darbas.
Jau tik tas faktas, kad 

• velionis bėgyje pastarųjų 
trisdešimt metų nuolatos 
bendradarbiavo Laisvėje ir 
bendradarbiavo atvirai, sa
vo vardu, rodo, kad jis bu

POVILAS JATULIS 
mrręs 1948 ’m. gegužės men. 

9 dieną, Stoughton, Mass.

vo atsidavęs “vienai politi
nei grupei”!

Jis rėmė, jis palaikė, jis 
bendradarbiavo su ta politi
ne grupe, kuri ręmia Tary
bų Lietuvą! į

Aš nežinau, ką velionio 
žmona, Marijona Jatulienė, 
darys su savo vyro kultūri
niu palikimu, su jo archy- j 
vu. Tai irgi jos ' dalykas. 
Man, tačiau, atrodo, jog tei
singiausiai būtų pasielgta, 
jei visas velionio kultūrinis 
palikimas, visas archyvas, 
liečiąs lietuviškąją' kultūrą, 
tuojau, prie pirmos progos, 
būtų, sakysime, pasiųstas 
Lietuvos Mokslų Akademi
jai Vilniuje!

Lietuvos Mokslų Akade
mija turi savo didžiulę bib
lioteką: Lietuvos Mokslų 
Akademijai svarbu surinkti 
ir sutaupyti kiekvieną daik
telį, liečiantį lietuvišką kul
tūrą ir jos plėtojimąsi.

Gavusi Povilo Jatulio 
knygų ir laikraščių kolekci
ją, Lietuvos Mokslų Akade
mija, be abejojimo, net su
darytų “Povilo Jatulio kam
pelį”, kuris ilgiems laikams 
bylotų apie šito kruopštaus 
vvro atlikta nemaža dar
bą.

Tai būtų naudos lietu
vių tautai. Taip būtų įam
žintas lietuvių tautoje ve
lionies Povilo Jatulio var
das.

Dailininkas Šileikis pata
ria laukti. Ko laukti? Ko 
sulauksime belauk .darni? 
Bedelsiant sulaukti bus ga
lima to, kad velionies rinki
nys išsimėtys, pražus ir iš 
to jokios naudos niekam 
nebus!

Mano konkretus pasiūly
mas yra tokis: Prie Lietu

Turįs visuomet būti kedėje ir šešias valandas paroje 
dėvėti dirbtinojo kvėpavimo aparata, Edmond Z. Nor- 
mandin, New Bedford, Mass., palaiko telefonu sekre
toriais aptarnauti Įstaigą. Tuomi jis uždarbiauja pra
gyvenimą. Grasinimas išmesti iš namu baugina jį la
biau už pajėgu žmogų, nes kartu suardytu ir jo progą 

uždarbiauti.

Tarptautine Apžvalga
(Tąsa nuo 2 puslapio) 

spauda reikalauja apvieny- 
tos Vokietijos, smerkia A- 
merikos ir Anglijos skaldy
mo politiką. Demokratiniai 
vokiečiai atžymėjo 1848 me
tų, tai yra, 100 metų revo
liucijos sukaktį.

Sovietų Sąjunga pasiuntė 
protėstą Graikijos monar- 
chistams prieš masinį poli
tinių kalinių žudymą, kaipo 
baisų barbarizmą.

Maskvoje Metro (požemi
niai - traukiniai) kasdien 
perveža po 1,600,000 keliau
ninkų. Važiuotės kaina 40 
kapeikų, apie 5 centai ame
rikiniais pinigais.

Jungtinių Valstijų ser
žantas James M. McMillin, 
sūnus pulkininko, kuris dir
bo Amerikos atstovybėje 
kaipo karo specialistas, at
simetė nuo Amerikos. Jis į- 
simylėjo į rusų tautos mo
terį Galiną Dudajevą. Sako, 

Lietuvių Veikėjų Pasitarimas III Partijos 
ir Rinkiminės Kampanijos Reikalais

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

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

Prasidės 10 v. ryto ir tęsi$ apie tris valandas.
i Gegužės 30 dieną, kajp visiems žinoma, nemažai lietu
vių suvažiuos Brooklynan dalyvauti Kultūrinio Lietuvių 
Centro-atidaryme. Ta proga Nacionalis Lietuvių Wallace 
for President Komitetas šaukia šį pasitarimą..Jis, žino
ma, nebus jokia oficiali koųfėrencija, — tai bus lik pa
sitarimas, neformalus pasitayimas, kad susipažinus su 
tuo, kas kuriuose miestuose ir kuriose valstijose yra da
roma lietuviuose trečiajai partijai įkurti.

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

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

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

Nacionalis Lietuvių WALLACE for PRESIDENT 
KOMITETAS.

vių Literatūros Draugijos 
yra suorganizuotas Lietu
vių Literatūros Centralinis 
Archyvas, kuris tokį turtą 
renka, kaupia ir, be abejo
jo jimo, prie pirmos progos 
perduos jį Lietuvai.

Ar nebūtų praktiška ir 
Povilo Jatulio kultūrinį pa
likimą pervesti šiam Archy
vui, įsakant,’ kad juo grei
čiau tas turtas būtų pasiųs
tas mūsų tėvų krašto Lietu
vos sostinėn?

Rojus Mizarą. 

kad jam nepatiko Amerikos 
atstovybės politika. Laiške 
pareiškė, kad Amerikoj gy
vendamas jis visai nepažino 
Sovietų Sąjungos sąlygų ir 
žmonių — buvo suklaidin
tas. Kada pagyveno Mask
voje, tai patyrė gyvenimą ir 
pasirinko naują kelią.

Šis įvykis labai nesmagus 
tiems, kurie džiaugiasi, ka
da vienas ar kitas rusų ma

gesnis pareigūnas užsienyje 
, atsimeta nuo Sovietų. Jie 
į tokius Kravčenkus į dangų 
kelią, jų knygas leidžia, pa
sakoją arabiškas pasakas.

Reiškia, atskirų įvykių, 
kad prakeiktų socialistinę 
ar kapitalistinę sistemą, bu
vo ir bus. Kas iš tokių, atsi
tikimų nori sudaryti teoriją 
apie tarybinės sistemos ge
rumą arba blogumą, tai 
jaučia, kad rimtesnių argu
mentų kapitalizmo sistemos 
apgynimui neturi.

WIS. STUDENTAI SUKŪ
LĖ $1,100 KOMUNISTŲ 
PARTIJAI

Madison, Wis. — Wiscon
sin© Universiteto studentai 
suaukojo bei surinko $1,100- 
Komunistų Partijos kovos 
fondui prieš reakcinį Mund- 
to bilių.

Baltimore. — Šio miesto 
taryba nusprendė išravėti 
mokytojus, kurie remia tre
čiąją Wallace’j partiją arba 
šiaip, “raudonuoja.” ,

Ką yra laimėjusios politikoje ir 
ūkyje naujos demokratijos šalys?
I

Jugoslavijos, Lenkijos, Čechoslovakijos, Rumunijos, Bulgarijos, Vengrijos ir Albanijos
žmonių sunkios kovos su vidiniais priešais.-—Politinis ir Ūkinis persitvarkymas ir su 
tuo surištos svarbios problemos.—-Liaudies frontas ir ji sudarančios partijos. — Pra
monės ir žemės ūkio atstatymas.—-Naujosios demokratijos šalių vaidmuo kovoje prieš 

naujo karo pavoju
Hitlerinės Vokietijos su

triuškinimas nulėmė reak
cinių buržuazijos vadovau
jančių sluoksnių pralaimėji
mą eilėje kraštų, surišusių 
savo likimą su fašistine a- 
vantiūra. Rytų ir Centrinės 
Europos kraštų grupėje 
pradėjo valdyti nauji, tik
rai demokratiniai gyvento
jų sluų.ksniai. Įvykdytų per
sitvarkymų bazėje susidarė 
naujos valstybinės formos 
— naujosios demokratijos 
respublikos.

Kalbėdamas apie istori
nius naujosios demokratijos 
šalių išsivystymo laimėji
mus, Molotovas pranešime 
apie Spalio 30-ąsias metines 
pažymėjo: “Naujosios de
mokratijos šalys — Jugo
slavija, Lenkija, Rumunija, 
Bulgarija, Č e koslovakija, 
Vengrija, Albanija — su 
plačiųjų liaudies masių pa
rama įvykdė drąsius demo
kratinius per tvarkymus, 
prie kurių •priklauso dvari
ninkų klasės - likvidavimas, 
perdavus žemę valstiečiams, 
stambiosios pramonės ir 
bankų- nacionalizavimas bei 
kiti. Savo ypatingais sava
rankiškais keliais tos šalys 
daro žingsnius į socializmą, 
sudariusios darbo žmonėms 
sąlygas gyvenimui ,laisvam 
nuo kapitalistinio pavergi
mo, ir gindamos savo -tauti-. 
nę / nepriklausomybę nuo 
užsienių imperialistų mėgi
nimų paglemžti tas>, šalis ir 
primesti joms savo valią:”

Šiuo metu beveik kiekvie
na diena atneša naujus 
stambius laimėjimus per
tvarkant politinį ir ūkinį 
naujosios demokratijos ša
lių gyvenimą. Šitie laimėji
mai nekyla savaime, bet jie 
yra sutartinio ir pasiauko
jančio išvaduotųjų tautų 
darbo rezultatas.

Rimtas naujosios demok
ratijos šalių pasiekimas yra 
progresyviųjų politinių par
tijų (“Liaudies frontas”) 
susibūrimas, turintis galin
gą demokratinę jėgą. Kartu 
stiprinamos ir darbininkų 
partijos — Liaudies fronto 
pagrindas. Susijungti jau 
nutarė rumunų darbininkų 
partijos — komunistų ir so
cialdemokratų. Apie liau
dies jėgų politinę konsolida
ciją Bulgarijoje liudija ne
seniai įvykęs Tėvynės fron
to kongresas, kuris numato 
vieningos politinės Tėvynės 
fronto organizacijos sukū
rimą su bendra programa 
ir vienu vadovaujančiu cen
tru. Šitoą vieningos organi
zacijos sukūrimas nereiškia, 
kad panaikinamos atskiros 
politinės partijos. Tai veda 
į jų glaudesnį susibūrimą 
vykdant esminius uždavi
nius. iškeltus Bulgarijos 
liaudies respublikai, žen
giančiai į socializmą.

Liaudies demokratijos ša
lių sustiprinimui daug pa
dėjo eilės partijų, įeinančių 
i Liaudies frontus, atsipa
laidavimas nuo dešinių ele
mentu. Tai įvyko rumunų 
socialdemokratų partijoje, 
smulkiųjų žemės savininkų 
partijoje Vengrijoje, grupė
je “Zveno” Bulgarijoj ir t.t.

Ęeikšmingaš įvykis poli
tiniame naujosios demokra
tijos šalių gyvenime buvo 
reakcinių ir fašistinių ele
mentų pašalinimas iš vals

tybinio aparato ir politinio 
gyvenimo, o taip pat reak
cinių opozicijų iširimas, jų 
likvidavimas ir moralinis 
bankrotas. Gėdingai pabėgo 
Mikolaičikas iš Lenkijos, 
Nad Ferencas ir Pfeiferis 
iš Vengrijos, -pasmerkti ir 
nubausti Manijų Rumunijo
je, Jovanovičius Jugoslavi
joje, Petkovas Bulgarijoje.

“Opozicija”, išsigimusi į 
diversinę, šnipinėjimo jėgą, 
tarnaujančią užsienio impe
rialistams, buvo susekta ir 
sutriuškinta, ir tai atstūmė 
nuo jos visus dorus patrio- 
tin. sluoksnius. Nuo opozi
cijos taip pat atsigręžė kai 
kurios dvejojančios grupės, 
palaikiusios ją anksčiau dėl 
to, kad jos nesuprato dema
goginio ir archireakcinio o- 
pozicinių lyderių planų ir 
tikslų pobūdžio.

Svarbiausias įvykis poli
tiniame naujosios demokra
tijos šalių gyvenime buvo 
priėmimas tikrai demokra- 

' tinių konstitucijų, kuriose* 
i įrašyti svarbiausieji socia
liniai - ekonominiai ir poli
ciniai pertvarkymai, naujos 
tautų teisės ir pareigos.

Jugoslavijoje, Albanijoje, 
Bulgarijoje priimtos demo
kratinės konstitucijos: Ru
munijoje ruošiama pirmoji 
respublikos konstitucija.

Laimėjimai, kuriuos nau
josios demokratijos šalys 
pasiekė socialinėje - ekono
minėje srityje yra ne ma
žiau svarbūs Jau 1946 metų 
pabaigoje šiose šalyse buvo 
baigta vykdyti agrarinė re
forma, kuri suteikė 9,5 mi- 
lijon. hektarų žemės “tiems, 
kurie- ją dirba.” Likviduota 
taip pat dvarininkų nuosa
vybė bei dvarininkų klasė. 
Susilpninta ekonominė ir 
politinė buožių įtaka var
gingiesiems ir vidutinie- 
siems valstiečiams.

Agrarinė .reforma ir pa- 
siaujokantis valstiečių dar
bas įgalino išplėsti pasėlių 
plotus, pakelti derlingumą. 
Didelis dėmesys skiriamas 
žemės ūkio mechanizavimui 
ir gamybos bei tiekimo — 
realizavimo žemės ūkio ko
operacijos išvystymui.

Darbo kooperatyvų išvys
tymas Bulgarijoje, Čekoslo
vakijoje, Jugoslavijoje įga
vo masinį pobūdį, 1948 me
tais Bulgarijoje darbo žem
dirbystės kooperatyvu skai
čius pasieks 800 ir koope
racija apims šalies kaimų 
penktąją dali. Čekoslovaki
joje įkurti 2,202 vietos koo
peratyvai žemės ūkio maši
noms užpirkti. Jugoslavijo
je, vien tik Chorvatijos 
Liaudies respublikoje dar
bo kooperatyvu (“Zadrug”) 
skaičius per 1947 metus iš
augo du su puse karto..

Visa tai aukštai iškėlė 
liaudies valdžios autoritetą 
valstietijos tąrpe.

Reikšmingi laimėjimai pa* 
siekti nacionalizuojant pra
monę ir bankus — valsty
binės visuomeninės nuosa
vybės pagrindą. Bankų na
cionalizavimas likvidavo 
tiesioginę užsienio kapitalo 
įtaką šių kraštų ekonomi
kai. Jugoslavijoje, Lenkijo
je, Albanijoje visa stambi ir 
vidutinė .pramonė yra vals
tybės rankose. Čekoslovaki
3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— Ketv., Geguž. 27, 1948

joje valstybinis sektorius 
duoda daugiau kaip 75 pro- 
cent. visos krašto produkci
jos. 1947 metų pabaigoje 
Bulgarijoje priimtas pra
monės n a c i o n a 1 izavimo 
įstatymas, remiantis ku
riuo visa stambi ir viduti
nė pramonė pereina valsty
bės žinion.

Pramonės nacionalizavi
mas naujosios demokratijos 
šalyse — galingas akstinas 
greitesniam šių kraštų su- 
pramoninimui ir žymus 
•žingsnis socialistinio išsi
vystymo kelyje.

^Ekonominių ir politinių 
vadovaujančių vietų perėji
mas valstybės ir kooperaci
jos žinion įgalino šitose ša
lyse įvykdyti liaudies ūkio 
išvystymą planiniais pa
grindais. Jugoslavijoje pri
imtas penkmetinis liaudies 
ūkio planas. Vengrijoje, 
Lenkijoje — trijų metų. 
Bulgarijoje ir Čekoslova
kijoje — dvejų metų pla
nai.

Pagrindinis liaudies ūkio 
planų uždavinys — išplėsti 
ir sustiprinti socialistinius 
ūkio elementus, įvykdyti 
supramoninimą, sustiprinti 
šių kraštų ekonominę ne
priklausomybę, pagerinti 
medžiaginę - buitinę gyven
tojų būklę.

Vakarų Europos šalyse, 
kuriose žymiai mažiau ka
ro padarinių negu Rytų 
Eli ropoję, prieškarinis išsi
vystymo lygis dėl reakcinių 
kapitalistinių viršūnių va1 
deivų kaltės dar toli gražu 
nėra pasiektas. Šitos šalys 
vis labiau patenka į' pilnu
tinę ekonominę ir politinę 
JAV monopolistinio kapita
lo priklausomybę.

Naujosios demokratijos 
šalyse jau dabar žymioje 
sričių dalyje pasiektas 
prieškarinis lygis, o liau
dies ūkio plano numatytas, 
negirdėtas ligi šiol, išvys
tymo tempas, kurio nei vie
na iš šių Rytų Europos ša
lių anksčiau pasiekti nega
lėjo. Vakarų Europos kraš* 
tai ir šiuo metu tokio tem
po pasiekti negali.-

“Per pusantrų metų, —r 
pareiškė maršalas Tito, — 
atliktas milžiniškas darbas 
ir pasiekti rezultatai, kurių 
senoji Jugoslavija negalėjo 
pasiekti per 50 metų.” Pa
našiais tempais atsikuria 
taip pat Bulgarija, Lenki
ja. Albanija ir kt. Iš naujo 
sukuriamos ištisos liaudies 
ūkio šakos. Sėkmingai sta
tomi geležinkeliai, įrengia
mos šiluminės elektros sto
tys ir t. t.

Liaudies masių entuziaz
mas, jų ryžtas grečiau 
įvykdyti kūrybinę progra
mą yra naujosios demokra
tijos šalių judėjimo į socia
lizmą laidas ir sėkminga 
gamybinių planų įvykdy
mo garantija. Tai pasireiš^ 
kia darbo lenktyniavime, 
kuris išsivystė naujosios 
demokratijos šalyse. Sava
noriško darbo pagrindų 
vyksta liaudies statyba — 
viršumplaninis geležinkelių 
ir plentų tiesimas, drėkini
mo kanalų ir naujų miestų 
statyba.

Kovojant dėl tvirtos tai- 
(Tąsa 4-me pusi.)
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Ką Laimėjo Naujos Šalys? Lawrence, Mass

Istorinė Apysaka
(Tąsa)

Tessa matė rūstų dukters veidą. Jis 
užsnūdo, ir pažįstami bruožai susiliejo 
su paveikslais, statulomis. Čia Deniza 
kėlė kardą, kaip Žana d’Ark; čia ji laikė 
kruviną durklą; čia mirguliavo prieš jį 
niūrus Luizos Mišel žvilgsnis, ir jis kar
tojo: “Padegėja!” Jis žinojo, kad komu
nistai — žmogžudžiai. Dabar jis laimino 
dukterį, kuri privalo jį nužudyti. Štai ji 
ateina... Jos veidas gipsinis, o vietoj

* akių — įdubimai. Ji suspaudė Tessa 
gerklę...

Ir Tessa suriko. Jį pažadino Amali. 
Išgirdusi riksmą, ji norėjo atsistoti, bet 
nepajėgė, susmuko. Ji atšliaužė iš mie
gamojo ir. įsikabino į Tessa galvą.

— Poli, kas tau? ...
Jis ne iš karto atsigavo.
— Aš sapnavau Deniza... Mamyte, 

dabar mudu vieni...
Pasigirdo telefono skambutis. Tessa 

krūptelėjo. Kas galėtų taip vėlai skam
binti? ... Ar neatsitiko kas nors su Liu- < *
sjenu?

Jis paėmė triūbelę. Maršando pranešė 
jam, kad prieš dešimtį minučių pasibai
gęs balsavimas senate. Bliumas reikala
vęs nepaprastų įgaliojimų; už jį buvę 
paduota keturiasdešimt septyni balsai; 
prieš — daugiau kaip du šimtai.

Mikčiodamas iš susijaudinimo, Tessa 
pasakė žmonai:

— Rytoj aš būsiu ministras. Tai per

Jis norėjo pasakyti ką nors džiugaus, 
paguosti ir nuraminti Amali. Bet ner
vai neištvėrė: sėdėdamas už rašomojo 
stalo, apsivilkęs mėlyna pižama, jis ver
kė ir rankove šluostė nosį.
4 • ’

Kol senatoriai, piktai kosėdami ir apo- 
pleksiškų sprandų purpuru išduodami 
sielos pasipiktinimą, klausėsi Bliumo, ki
tame miesto gale “Senos” darbininkai, 
streikavusieji jau daugiau kaip dvi sa
vaites, susirinko apsvarstyti direkcijos 
atsakymą. Deseris' griežtarr*atsisakė tar
tis anksčiau, negu darbininkai paliks 
įmonės patalpas. Jis dabar nefilosofavo, 
nejuokavo: kiti laikai... Taip pat ir 
darbininkai neturėjo to įkarščio, kuris 
prieš dvejus metus padėjo jiems laimėti. 
“Senos” įmonė pasekė kitų pavyzdžiu: 
streikas apėmė visą karo pramonę. Ne
buvo nei vėliavų, nei koncertų, nei links
mo pasikoliojimo su policininkais. Strei
kavo todėl, kad gyvenimas pasidarė ne
pakenčiamas; tačiau mažai kas tikėjo 
laimėjimu.

' Mišo nebuvo: jis kovėsi Ispanijoje. 
, Draugai nežinojo, ar jis gyvas; buvo 
kalbama, kad vasario mėnesio mūšiuose 
“Paryžiaus Komunos” brigada turėjusi 
didžiulių nuostolių. Pjeras vėl buvo su 
streikininkais; bet ir jį nukamavo tie 
dveji metai. Jis pražilo, paniuro: mažai 
tebuvo panašus į ankstyvesnį Pjerą, nai
vų, viskuo besižavintį. Viaro išdavystė 
jį palaužė. Jis tebekovojo, ir nei apskai
čiavimas, 'nei liūdnos trumparegės Anje- 
sos akys, nei vienerių metų Dudu nepa
jėgė jo sulaikyti nuo rizikingų skraidy
mų į Barseloną .ir Kartacheną; tačiau 
dabar jį stūmė Kovon ne viltis laimėti, 
o nusiminimo širdgėla. , ,

Streikui vadovavo Legre. Ir jeigu Mi- , 
šo narsa išreiškė liepos mėnesio streiko 
nuotaiką, niūrus Legre atkaklumas, ty
lumas labai gerai derinosi su rūsčia to ' 
šalto ir nevykusio pavasario kova.

Kai Le’gre paskelbė trumpą direkcijos 
atsakymą, įsivyravo tyla. Legre pasiūlė 
tęsti streiką; atsakymui nepasigirdo nei 
aplodismentų, nei protesto riksmų. Visi 
sėdėjo lyg negyvi.

— Kas nori pasisakyti?
Tyla slėgė: už jos vaidenosi pralaimė

jimas. Staiga iš gilumos ilgo apytamsio 
angaro pasigirdo silpnas balsas:

— Prašau žodžio.
Ant pakilos užlipo senis Diušenas. 

Kažkada jis dirbo liejykloje, bet jau 
daug metų, kai jį paskyrė sargu; jis sun- , 
kiai pasilenkdavo, vos šliaužiojo po kie
mą, bet išeiti nenorėjo, atsakinėjo r “na
mie liūdna.” Kas nežinojo Diušeno? At
rodo, kad jis čia dirbo nuo pat pasaulio 
įsikūrimo. Inžinieriai klausydavosi jo 
pastabų, o Deseris sveikindavosi su juo, 
paduodamas ranką, ir sakydavo: “Tai 
mūsų pasididžiavimas.” Žmonės įtempė' 
dėmesį. Ką pasakys Diušenas? Tai ne

rėksnys pusbernis, kuriam į viską nusi- 
spiauti... Kuriam galui jiems pasakoti 

■ apie žemas uždarbio normas, apie pa
brangimą? Kas to nežino? Bet dabar ne 
trisdešimt šeštieji:.. Deseris užsispyrė. 
O šeimos badauja. Ir pats streikas ne
prasmingas ir beviltiškas ... Ką gi pasa
kys senis Diušenas, savo amžiuje visko 
matęs?

Diušenas stovėjo tylėdamas. Pagaliau 
jis pravėrė burną ir drebančiu senio bal
su uždainavo:

— “Sukilk, pasmerktas prakeiki
mui ...”

Visi atsistojo, tylėdami* pakėlė kumš
čius.

— Štai ir visa mano kalba.
Nutarė streikuoti toliau. Svarstant 

kreipimąsi į kitas įmones, iškvietė Legre.
— Į komitetą ... Kalbama, kad vy

riausybė grius...
Deniza iš karto pažino darbininką su 

randu skruoste; tai jis buvo priėjęs prie 
jos tą vakarą, kai ji susitiko Mišo. Gal 
Legre ką nors žino? ... Deniza dažnai 
gaudavo laiškų; Mišo pasakodavo apie 
mūšius, apie ispanų kalbos sunkumą; 
apie brigados draugus, 'apie Aragonijos 
šaltį ir karštį, apie valstiečių narsumą. 
Kartais tie laiškai būdavo parašyti po
pieriaus skiautelėje, 'kartais—ilgiausias 
raštas. Jis minėdavo čia Paryžių, vaka
rus, praleistus su Deniza, čia aprašinė
davo karines operacijas, Teruelio karei
vines, naikintuvų, pramintų .“riestano- 
siais,” veikimą. Paskutiniame z laiške, 
džiaugsmingai aprašęs mūšį Teruelio 
priemiesčiuose, pieštuku pažymėjo: “Aš 
tave myliU, ir dar kaip!” Deniza visuo
met nešiojosi'šį laišką prie savęs; dienos 
metu patikrindavo, ar jis tebėra savo 
vietoje; žinojo kiekvieną raidę, bet vis 
dėlto skaitydavo iš naujo.

Iš pažiūros jos gyvenimas nebuvo ma
lonus : darbas, paskui susirinkimas arba 
knyga ir surašyti į sąsiuvinį vardai, 
skaičių stulpeliai. Ir vis dėlto Deniza ži
nojo, kad tai — karas, kad ji — greta 
Mišoz Jo laiškai, panašūs į. karines re
linei jas, staiga, lyg netyčia, ištrūkę pus- 

^erniški žodžiai apie meilę sutvirtinda
vo ją dvasinio nuovargio valandėlėmis. 
Tačiau nuo vasario mėnesio laiškų iš 
Mišo nebuvo. Deniza kovojo su apniku
siomis ją mintimis. Jis gyvas! Ji kartoda
vo jo mėgstamą priežodį: “Ir' dar 
kaip!.. .” Tačiau nerimas augo. Pama
čiusi Legre, Deniza sujudo: gal būt, jis 
žino...

Susirinkime buvo kalbama apie vy
riausybės krizę. Senatas norįs, kad 
Bliumas pasitrauktų. Liaudies frontas 
galįs sugriūti:, radikalai suskilę'į dvi 
grupes; socialistai zują šen ir ten — bi
ją atstumti nuo savęs Tessa ir likti su 
komunistais. Streikai Paryžiuje plečiasi. • 
Tačiau nuotaika nepakili. O valstiečius 
sugebėta nuteikti prieš darbininkus. Pa
lyginus su praėjusiais metais, padėtis 
esanti daug blogesnė. K

Kažkas pasakė:
— Praleidom progą ...
Jį apibarė: reikią kalbėti konkrečiai! 

Paryžių esą galima sukelti Liaudies 
frontui ginti. Jei Bliumas atsisakytų 
pasitraukti, 'kas mėgintų priešintis? 
Breteilio draugai, kaguliarai ir, gal būt, 
policija. Armija neparemsianti fašistų. 
Reikią tik, kad Bliumas ir Vįaras'eitų- 
į mūšį... •

Sudarė kreipimosi projektą. Vyriau
sybė pasilieka vietoje. Viaras" privalo 
suimti kagujiarus su jų vadu generolu 
Pikaru. Paremti Ispaniją: laikas, paga
liau, atidaryti sieną! Buvo galima to ir 
nerašyti: visi žinojo mintinai; žodžiai 
atrodė įprasti, nustoję reikšmės, kaip 
“sveikas” arba “sudie.” Nutarta; kad su 
Bliumu tarsis Diuklo,. o pas Viarą eis 
Legrd, nes Legre rėmė Viarą rinkimuo
se. Be 'to, geriau siųsti ne deputatą, o 
darbininką: tegu žino, ką kalba liaudis.

Pabaigoje apsvarstę klausimus, susiju
sius su streikais. Reikią laikytis! Daug 
kas pareisią nuo to, kuo baigsis krizė., 
Denizą paklausė apie padėtį “Gnomo” 
įmonėje. Ji atsakė:

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
kos ir saugumo tarptauti
niame gyvenime žymiai iš
augo naujosios demokrati
jos šalių autoritetas ir įta
ka. Naujosios demokratijos 
šalių užsienio politiką or
ganiškai susijusi su jų vi
daus politika ir siekia de
mokratinio pasaulio perga
lės, — fašizmo liekanų lik
vidavimo, tautų lygiateisiš
kumo principo užtvirtinimo 
ir jų suverenumo gerbimo.

Naujosios demokratijos 
šalys likvidavo visus anks
tyvesnius t a r p t a utinius 
ginčus, kuriuos kurstydavo 
didelės imperialistinės val
stybės, norėdamos pajungti 
mažuosius kraštus. Naujo
sios demokratijos sutvirti
no savo broliškus ryšius 
eile sutarčių apie draugys
tę, bendradarbiavimą ir sa
vitarpinę pagalbą. Šitos su
tartys yra vertingas indėlis 
į bendrą taikos stiprinimo 
reikalą..

Milžinišką reikšmę stip
rinant taiką, saugumą ir 
tarptautinį bendradarbia
vimą Europoje turi pasira
šytos š. m. vasario mėn. 
Tarybų Sąjungos. ’— Ru
munijos ir Tarybų Sąjun
gos — Vengrijos sutartys 
dėl draugystės, bendradar
biavimo ir savitarpio pa
galbos ...

.Įvykęs Pragoję Lenkijos, 
Čekoslovakijos ir Jugosla
vijos užsienio reikalų mi
nistrų* pasitarimas yra di
delis indėlis į taikos s'tipri-

nimą ir tikrai demokratinį 
Vokietijos problemos. su- 
tvarkymą. Šitas pasitari
mas parodė išaugusį naujo
sios demokratijos šalių vai
dmenį pasaulinėje politiko
je ir zjų ryžtingumą pasr 
priešinti imperialistams ir 
naujo karo kurstytojams.

Imperialistai siųsdavo ir 
siunčia į naujosios demo
kratijos šalis šnipus ir di
versantus, teikia subsidijas 
ir apginkluoja reakcinių - 
fašistinių gaujų liekanas 
pasislėpusias Balkanuose, 
Centrinėje Europoje ir t.t. 
Užsienio politinėms provo
kacijoms prieš demokrati
nius Balkanų kraštus nau
dojamasi monarchine - fa
šistine Graikija ir specią- 
liai provokaciniams tiks
lams sukurtąją Suvienytų
jų Nacijų Organizacijos 
“Balkanų komisija.”

Tačiau naujosios demo
kratijos šalys neišsigando, 
nepasidavė šantažui ir 
vokacijoms ir apgynė 
suverenumą.

Tai ryškiai parodo 
kiai Čekoslovakijoje,
vidaus reakcija ir užsienio 
agentai, neseniai mėginu
sieji sukelti šalyje krizę ir 
pakirsti demokratinę san
tvarką, visiškai pralaimė
jo. Reakcionieriai ir jų glo
bėjai demaskuoti, liaudis 
apgynė demokratiją. Iš .vy
riausybės pašalinti reakcio
nieriai ir sudarytas. platus 
ir galingas nacionalinis de
mokratijos frontas.

klausiau dėl ko jis verkia. 
Senelis aiškino, kad nieko ne
trūko, turėjo drapanų, valgio, 
pinigų. Klausiau barzdasku
čio ko gi senelis verkia. At
sakė, kad tai jo dukters sūnus 
areštuotas už užpuolimą. Sa
kė, kad jo motina atsiskyrusi 
nuo pirmesnio vyro, vaikėzo 
tėvo. Dabar vedusi su tur
tingesnių, kuris turi auksinių 
daiktų krautuvę. Manoma, 
kad vaikėzas nesutiko su pa
tėviu. S. Penkauskas.

at-
Jie Elizabeth, N. J

pre
savo

įvy- 
kur

, Policija sugavo tris jaunuo
lius, kurie nušovė Domininką 
Kirmalą, krautuvininką, 99 
Park Avė.
. Suimti yra George H. Mas- 
sar, 15 metų, kuris kaltina
mas, kad jis nušovė, o kiti 
du su juomi dalyvavo užpuo
lime Jerry Pullino, «16-kos me
tų ir William F. Kemrey, 
kos metų. •

-Sakoma, kad šie vaikėzai 
likę jau daug užpuolimų,
pastaruoju laiku pavogė au
tomobilių, nusibaladojo į Ay- 
Wer-Harvard laines. Jiems 
sugedo automobilius1 ir jie pa
teko į auto nelaimę. Kada 
policija juos suėmė, tai jie 
patys prisipažino ne vien au
to pavogime, bet ir» Kirmalo 
nužudyme.

Jie sakė, kad įėję į krau
tuvę pareikalavo sodės, o pas
kui liepė Domininkui rankas 
iškelti. Kirmala paleido bu
teliuku vienam į galvą, tada 
kitas iš užpuolikų jį nušovė.

Surasta automobiliuje du 
revolveriai. Matyti, kad jie 
užpuolimus platokai praktikh- 
vo. Štai prie’ ko atveda mo
kyklose, per radiją, spaudoje 
puolimai 
saikiai 
tvarkos.

Užėjus
klą radau apsiverkusį senu
ką. Kada jis kiek apsiramino,

ant progreso, o be- 
gyrimai esamosios

man į barzdaskuty-

Svarbu Visiems Aušros 
Draugijos Nariams

Kaip žinote, tūlą' laiką ąt- 
gal Palangos Juzės Draugija 
iš Newark, N. J., proponavo 
susivienyti su mūsų Aušros 
Draugija.

Praeitam pusmetiniam su
sirinkime šį klausimą turėjo ’ 
galutinai nuspręsti visi Aušros 
Draugijos nariai. Bet, deja, 
tik keli nariai atsilankė į su
sirinkimą ir tokiu būdu nega
lėjome prieiti prie išvados.

Todęl visi Aušros Draugi
jos nariai esate specialiai 
kviečiami į ateinantį Aušros 
Draugijos susirinkimą, birže- 
lio-June 5 d., šeštadienio 8 
vai. vak.r Liberty Hali, 269 
Second St., galutinai nubal
suoti vienybės klausimą su 
Palangos Juzės Draugija.

D. Krūtis.

ro

tas

Vilius Vydūnas
(Tąsa nuo 2 puslapio) 

Vydūną > žiopliausioje 
Įėję?

Reakcijai Naudinga 
> Ta teosofiška mistika,
obskuVantizmas, tas kuždė- 
jimasis su dvasiomis ir die
vais yra reakcijos įrankis 
atitraukti žm.ęnes nuo' ko- 
vos, nuo kasdieninės realy
bės ir apsvaiginti juos dan
giškais migdolais.

• Štai kodėl nei kaizerio 
valdžia, nei caro valdžia, 
nei'vėliau Smetonos valdžia 
ne tik nieko blogo nematė 
Vydūno veikloj, ne tik tole
ravo jį, bet, iš esmės, tei
giamai vertino jo “tautinę” 
veiklą. Smetonos laikais 
Vydūnas pasidarė kaip ir 
oficialis tautos apaštalas ir 
s p e c i alis propagandistas 
tos idėjos, kad blogumui 
nereikia priešintis. >

Kur ir besurasi geresnį 
filosofą, kuris mokina, kad 
■smurtui, prievartai ir re
akcijai nereikia priešintis!

Berods, aš pastebėjau, 
kad naciai, tūlam7 laikui) 
buvo uždarf Vydūną kalė
jimam Tai vienintelis inci
dentas, kuris kalba už Vy
dūną. Tai butų buvęs pliu
sas jo gyvenime, jeigu' jis 
pats nebūtų ‘ jį išbraukęs, 
bėgdamas su naciais.

Atsimenu, kad apie Vy
dūno teosofiškus rašinius, 
sayo laiku, plačiai kalbėjo 
tūli Vilniaus laikraščiai. 
Kada “Vilniaus Žinios” 
buvo progresyvių kontrolė
je, Vydūnas buvo aštriai iš
kritikuotas. Bet Smetonos 
laikais jis buvo jau priskai- 
tytas prie Olimpo.

Ar nebus perdėjimas sa
kyti, kad Vydūnas nieko 
vertingo nedavė lietuvių li- 

—, Visi šneka, kad streiką reikia baig- teratūrai ? Manau, kad nė- 
strei- 
neap-

ti, bet ir visi supranta, kad reikia 
kuoti. Kol kiti laikosi, mūsiškiai 
gaus.

Legre šyptelėjo:
— Kaip ir mūsiškiai.
Gatvėje jį pasivijo Deniza:

(Bus daugiau)

bus. "
Lietuvių literatūra plėto

josi racionalizmo, natūra
lizmo ir realizmo keliais*. 
Žemaitė, Tumas, Kudirka, 
Biliūnas, Cvirka neužsiėmė 
dvasių gaudymu. Jie buvo

realistai.
Vydūnas, su jo misterijo

mis ir amžinomis ugnimis, 
nei iš tolo netinka ton kate
gorijom Jo dvasios ir indiš
ka mistika yra visiška sve
timybė lietuvių literatūrai. 
Jis bandė įnešt lietuvių Ii- 
teratūron dekadentiškumą, 
iš nykščio iščiulptą antirea- 
lizmą, bet visos jo pastan
gos niekais nuėjo. ‘ J

Worcester, Mass
Kaip “Keleivio” Pėckelis 

V. J. Meluoja -
Gegužes 19 dienos “Kelei

vio” laidoje po dideliu ant- 
galviu “Worcester!© Naujie
nos” rašo V. J., kati yra Ko
munistų Kliubas po num. 29< 
Endicott gatvėj, kur .buvo su
mušta' ir apiplėšta Veronika 
Jusienė, taip, kad mušikei iš
pirktas varentas. Bet teisė
jui išklausius įvykį byla pa- 

’Jėta “in file.”
Piloną, reikia pąsakyti, kad 

toji moterėlė, rodos, jąu dau
giau kaip 17 metų atsiskyrus 
nuo Jūsiaus “laisvai’ gyvena, 
daug valandų praleisdama 
smuklėse. ; Nedyvas, .-kad ir 
susipešė su lygia sau našliuke. 
Net teisėjas nematė reikalo 
kurią bausti ar.užtarti. Tik 
V. J. su “Keleiviu” susigrau
dino ir parašė strošną žinią 
komunistus kaltindami. Jie 
demagogiškai meluoja, nes po 
minėtu numeriu visai nėra ko- 
munistų kliubo. 29 Endicott 
gatvėj yra Lietuvių Darbinin
kų Kliubas, globojamas di
džiulės Lietuvos Sūnų ir Duk
terų Broliškos Draugijos, kuri 
turi arti 600 narių, pavyzdin
gai veda sąvišelpos ir pomir
tinės apdraūdos reikalus, in- 
k or po r u ota Massachusetts 

i valstijoj. Todėl “Keleivio” 
i peckelis išprovokuoja ir gel
bėja raganų gaudytojams re- 
akcijbnieriams komunistų var
dą melagingai kišdamas. Gė
da tokiems rašytojams ir to
kiam laikraščiui!

L. S. ir D. B, D-jos Narys.

Washington.
sake visiem unijų pareigu 
nam prisiekt prieš komiini 
stus.

s

Bostono Apylinkė

4 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)-, Ketv, Geguž. 27,

Valdžia į

PIRMAS METINIS

Bendrai Rengia
SIETYNO CHORAS SU LDS § KP.

Sekmadienį, Gegužės JO, 1948 A
Liet. Liberty Park

340 Mitchell Avenue ' — —"- Linden, N.-J.-
PARKAS ‘ATDARAS NUO 1 VAL. DIENĄ 

Įžanga 50c. (su taksais)
POPULIARIŠKA ORKESTRĄ GROS ŠOKIAM' t

Programa susidės iš dainų, kurias suteiks 
Sietyno Choras ir kiti žinomi artistai.

Kviečia visus dalyvauti — Rengėjai.

Dienraščio Laisvės

Įsitėmykite datas ir vietas kur įvyksta 
mūsų didžiosios vasarinės iškilmės.

BALTIMORE, BIRŽELIO 13 JUNE
Kardash s Park, Evergreen

BROOKLYN, UEPOS 4 JULY 
Clinton Park, Maspeth, L. I., N. Y. 

f

MAYNARD, MASS., UEPOS 4 JULY
t ' ‘

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

į piknikus iš toliau.

PHILADELPHIA, PA., RUGS. 5 SEPT.
CRESCENT PICNIC GROUNDS

5(i -Cornell Avenuę Gloucester Heights, N. J.
-i--------- ---------- K~'----------------------------------------

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

(Už Lakewood Ežero)



I

DETROITO ŽEMOS
STREIKUOJA CHRYSLER 

DARBININKAI

Chrysler korporacijos darbi
ninkai, po vadovybe UAW- 
CIO, išėjo į streiką. Pirmos 
žinios sakė, kad streikas pa
lietė 100,004) darbininkų, an
tros, kad 75,000. Aš manau, 
kad pirmas pranešimas arčiau 
prie teisybės.

Trečiosios' partijos kandi
datas Henry A. Wallace, at
vykęs Į Detroitą; atsistojo į 
pikietininkų eiles ir pareiškė, 
kad jis su darbininkais, kad 
jam rūpi, kad automobilių ir 
kitų pramonių darbininkų al
gos būtų pakeltos iš samdyto-

kiai uždavė Michigano

15,000 
Henry 
Aukų

pirmi-

Gegužės 13 d. Olympia Sta- 
diume susirinko - apie 
publikos išklausyti 
Wallaco’o prakalbos, 
surinkta apie $50,000.

Progresyvės Partijos
pinkas atsikreipė f Miesto Ta
rybą, kad oficialiai, pasitiktų

Wallace, bet tarybos prezi
dentas, atsakydamas į reika
lavimą, pasakė: “Wallace iš
davė Amerikos darbo žmones 
ir progresyvius, kurie jį pra
eityje rėmė, ir atsižadėjo de
mokratijos susidedamas su ko
munistais ir remdamas 
tų užgerinimą.”

Wallace savo kalboj

Sovic-

prisiuntė 100 policistų “ap
saugoti” Olympia Stadium 
nuo betvarkės, bet jokios be
tvarkės čia nebuvo, nes Wall- 
ace’o pasekėjai ramūs darbi
ninkai; jie moka tvarkytis dar 
ir provokuojami.

D. Kumštis.

Hartford, Conn Help wanted—female
REIKALINGOS MOTERYS

AMERIKA TRUKDO 
SOVIETINIUS JUNGT. 
TAUTŲ DELEGATUS

Lake Success, N. Y.—So
vietų atstovas A. N. Pavlov 
skundėsi Jungtinių Tautų 
Komisijai dėl Žmoniškumo 
Teisių, ka(į Amerikos am
basada Maskvoj atidėlioja 
vizas (praleidimus) dviem 
Sovietų Ukrainos ir Sov. 
Baltarusijos delegatam į 
Jungt. Tautų centrą. Pav
lov sakė, tuo trukdymu a- 
merikonai laužo sutartį 
tarp Amerikos ir Jungtinių 
Tautų.

tuotos ir atvežtos j teismą nu
rodė ir Asmenis. Apie 30 Mo
ralės skyriaus policininkų pa
davė viršininkui prašymus per
kelti į kitus skyrius, kai jų 
darbai išėjo į aikštę, dėl -šei
myninių sumetimų.

Miesto valdyba peržiūrėjo 
P. Plautės atneštą 50 lapų ra
portą iš nuveiktų darbų ir glė
bį Įvairių kitų dokumentų, ir, 
nežiūrint viso to, buvo paša
lintas iš tarnybos. Į jo vietą 
paskyrė Ernest Pleau.

Norėdamas pagerinti poli
cijos patarnavimą publikai, 
viršininkas A. Langlois sudarė 
komitetą iš penkių policininkų 
po jo paties vadovybe. Tas 
komitetas palaikys artimus 
santykius su visais policijos 
skyriais, prižiūrės jų darbus ir 
vadovaus.

SODA FOUNTAIN MERGINA
Gera alga. Nuolatiniu darbas.

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

(12M

Koncertas ir
Gegužės 16 d. 

pavasario diena, 
po pietų Lietuvių 
tainėje prasidėjo 
komedijos 
meluosi,” kurią suvaidino 
Waterburio teatraliai mėgė
jai. Visi gerai savo roles at
liko. Tenka pažymėti, kad 
jaunesni žmonės, kuriuos pir
mu kartu teko matyti, vaidina 
labai gerai. Laisvės Choras 
yra labai dėkingas waterbu- 
riečiams.

Antrą dalį programos pildė 
patsai Laisves Choras, sudai
nuodamas kelias dainas, ku
rios publikai labai patiko. 
Girdėjosi publikoje pagyrimo, 
kad choras labai gerą progre
są daro.

Josephine VilČinskienė ir 
Rose Gailiūnienė gražia' su
dainavo duetą. Taipgi gražiai 
duetą dainavo Wilma Hollis 
ir John Kiškiūnas. Solo dai
navo Grace Gailiūnas, eiles 
padeklamavo Helen Navaja- 
naitė, šokikė Florence Mule- 
ra’nka tinkamai pašoko du ka- 
valkus. Čia ‘tenka pažymėti, 
kad Florence dar ,tik pirmu 
kartu scenoje pasirodė. Publi
kai šokis patiko. Moterų Cho
ras, vadovystėje G. Gailiūnas 
sudainavb tris dainas. Ant pa
baigos programą baigė Lais
vės Choras, vadovystėje W. 
Holiis.

Turiu pasakyti, kad mūsų 
progresyviai Hartfordo žmo
nės pripratę, kaip, tik progra
ma pasibaigia, tai jie urmu 
susirenka į Laisvės Choro sve-. 
tame, 155 Hungerford St. 
Taip ir šį kartą padarė.

Gi gaspadinės M. Muleran- 
kiene ir J. VilČinskienė jau 
turėjo paruošę valgių ir gė
rimų. Pavaišino tinkamai sve
čius — waterburiecius ir vie
tinius. Prie maisto pagamini
mo prisidėjo paaukojant na
mie pagaminto, už kurį neė
mė pinigų — Agnes Thomas, 
(Tamošaitienė), . Mildred Ro
man (Ramanauskienė), pa
aukojant pyragų. Už aukas 
joms choras yi;a labai dėkin
gas.

šios dvi draugės keli metai 
atgal buvo choro narės, bet 
apsivedę, susilaukę ,šeimynos, 
tai sąlygos neleidžia aktyviai 
chore dalyvauti, bet jos 'vi
saip paremia chorą. Atrodo,' 
kad kada jų sąlygos pagerės, 
tai mes jų vėl susilauksime 
chore. Tai būtų labai malo
nu. O jeigu tas įvyktų- grei
čiau, tai būtų geriau, nes šią 
vasarą choras turi daugelyje 
parengimų dalyvauti.

Reporteris.

Teatras
buvo graži 
Kaip 3:15 

Kliubo Sev- 
vaidinimas

“Moterims Neišsi- 
kurią

s

f

Belgrad. — Jugoslavijos 
vyriausybė uždarys tuos 
privačius biznius, kurie bus 
atrasti kaltais kaip speku
liantai ar juodosios rinkos 
šmugelninkai.

LLD 188-tos -Kp. Darbuote
Mėnesinis susirinkimas ge

gužės 16 d. gerai pavyko, na
rių dalyvavo gražus skaičius. 
Naujų narių įsirašė: Juozas 
Vaitui is, W. Rimas, N1. Rimie
nė, Antanas Gaigalas, Ona 
Qaigaliene ir Alek čekauskas. 
Tai gražus būrys naujų drau
gų, kurie yra nuoširdūs rė
mėjai progresyvio judėjimo. 
Visiems jums širdingas dėkui 
už prisirašymą prie mūsų or
ganizacijos.

Valdybos raportai buvo 
džiuginanti. Su šiuo menesiu 
jau visos užsilikusios narių 
duoklės užbaigtos kolektuoti. 
Tai sveikintinas dalykas, nes 
pusėtinai sunkus ir svarbus 
darbas atliktas, Kuopos iž
das gerame stovyje.

Taipgi raportuota, kad “Vil
nies” paramai iš buvusios va
karienės pusė pelno $26.50 
pasiųsta ir gautas padėkos 
laiškas. Kita pusė $26.50 bu
vo -pasiųsta savaitraščiui “Mi
chigan Herald.” Taipgi ir iš 
ten gautas padėkos žodis.

Draugė Beliūnienė ant 
blankos “Vilnies” suvažiavi
mui sveikinimų surinko $12. 
Taipgi iš kuopos iždo buvo 
paskirta $5. Draugei Beliū- 
nienei nuoširdus dėkui už pa
sidarbavimą dienraščio “Vil
nies” fiaudai.

Pramogų komisija pranešė, 
kad surado vietą piknikui ir 
netoli 
tarta 
rengti 
niką.
pirmininkas A. Dapšis davė 
gražų raportą, kad viskas 
prirengta dėl apskrities kon
ferencijos ir vakarienės. Kvie
tė mūsų kuopą prisidėti ir 
skaitlingai dalyvauti.

Konferencija ir vakarienė 
įvyks gegužės 29-tą dieną. Iš
rinkta delegatai ir darbinin
kai LLD Narys.

1

Helsinki, —r Visi Suomi
jos uostai užstreikuoti pro
testui prieš pašalinimą ko
munisto vidaus reikalų mi
nistro Leino. Plinta fabri
kų streikai.

i

Konfiskuoti Rumunų ex- 
Karaliaus Dvarai

Bucharest, Rumunija. — 
Rumunų ministrų kabine
tas nusprendė atimti pilieti
nes teises buvusiam kara
liui Michael’iui ir konfis
kuoti 159 jo dvarus, palo- 
cius-ir kitą nuosavybę. Jis 
nusavintas už tai, kad po 
išvykimo užsienin veikia 
prieš Rumunijos liaudies 
reikalus.

smar
ve pu- 

blikonų numylėtam senatoriui 
Vandenberg. -“Jis yra ištiki
mas bile idėjai, kad valdžia 
patarnautų turčiams ir laimin
giesiems,” sakė

Tokia kalba,
Wallace.
žinoma, nepa-

tarybos

jų pelnų.
Kalbėdamas masiniame su

sirinkime Olympia Stadium 
Wallace smerkė Chryslcrio 
korporaciją, atsisakančią pa
kelti darbininkams algas pa
gal pragyvenimo pabrangimą. .
Be kitko, jis nurodė, jog me-įtiko tokiems, kaip 
džiagų kainos automobiliams prezidentas, bot patiko-darbo 
gaminti per metus atpigo 5 žmonėms. Tą parodė griaus- 
nuošimčiais, o fabrikantai pa- mingi aplodismentai, 
brangino automobilius 15%. ' Policijos komisionierius Toy

Maskva. — Čionaitinė 
spauda pažymėjo “trynimą- 
si” tarp Amerikos ir Ang
lijos dėl arabų-žydų karo 
Palestinoje. Anglija atvirai 
remia arabus.

keli 
dar

pa-

mūsų šer- 
patarnavi- , 
būsite pa-

>*

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Te). Virginia 7-4499

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių
Direktorius

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.

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Ponlar 4110

nuo Detroito. Tai ru
su kitomis kuopomis 
toj naujoj vietoj pik- 
LLD 10-tos Apskrities

Neprileidžia Tikrinti Tramva
jų Kompanijos Knygas

Tramvajų kompanija pano
rėjo pakelti bilietų kainas. 
Valdžia paskyrė “arbitraci- 
jos” komitetą, kuris jau 
mėnesiai kai svarsto, bet 
nieko nenutarė.

Vienas miesto atstovas
reikalavo, kad kompanija iš
duotų savo knygas patikrini
mui. Kompanija atsisakė 
vykdyti šį reikalavimą. Ar- 
bitracijos komiteto pirminin
kas, teisėjas Tremblay,. palai
kė kompanijos pusę ir pasky
rė du privatinius buhalterius 
peržiūrėjimui tų knygų. Bet, 
žinoma, kompanija mokės ap
sieiti su privatiniais buhalte
riais ir kompanijos reikalavi
mas bus patenkintas. Bet, kol 
bus gautas komiteto sprendi
mas, tramvajų bilietai palieka 
tie patys; Yra spėjama, kad 
ims apie metus laiko kol ko
mitetas užbaigs savo darbą.

Rep.

Washington. — “Šiaudi
niuose” balsavimuose dau
guma kongresmanų sakė, 
kad Taftas būtų “geriausias 
prezidentas.” 1

San Juan, Porto Riko. — 
Du girti amerikonai jūrei
viai išardė Atrela Roja 
knygyną, kaip “komunisti
nį.”

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

j

J. J. Kaškiaučius, M. D.1 * 1
530 Summer Avenue, J

Newark 4, N. J. J
HUmboldt 2-7964

m

*

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

F. W. Shalins
• . (SHALINSKAS) *

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Matthew 
BLYAlSKAS 

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai pa tat nauja už 

prieinamą atlyginimu.

Moderniškai įrengtos Koplyčios 

426 LAFAYETTE ST., 
• Newark 5, N. J.

Tel. MArket 2-5172

Chicago. — Tapo išteisin
tas 11 metų vaikas Bradley 
Mallder, nušovęs savo girtą 
tėvą policininką, kuris mu
šė motiną.

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau į 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei- | 
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai- J 

• pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

Kampan Broadway Ir Stone Ave., prie 
Chauncey St., Broadway Line.

Tel. GLenmore 5-6191

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

»į

Bl

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 jum^ tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką, 
ko jūs reikalausite. \

Specialistai Pritaikymui
Šermenims, Vestuvėms ir Bankietams 

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

Paul Gustas Funeral Home,
' * INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį 

EVergreen 7-4774

Naujai išdekoęuota 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.

“Kornevilio Varpai” Puišiai 
Pavyko

Aido Choras gegužės 9 d. 
statė scenoje gražią operetę 
“Kornevilio Varpai.”

Kiek choro korespondentė 
patyrė iš publikos, tai buvo 
visi patenkinti ir gražiausiai 
komplimentavo aktorius, so
listus ir patį Aido Chorą. Di
džiausia garbė mokytojui 
Stanley Altschųller už jo gra
žų sumokinimą tos operetės.

Tikrai pagirtinai gražiai lo
šė ir dainavo: L. Gugienė — 
Serpolette, W. Gugas—Jonas 
Grenys, Ant. Guyer—Vaitas, 

<R. Merrick — Zermina ir R. 
Lyben — Grafas. Kiti, tu
rinti mažesnes roles, taipgi 
gerai atliko. Pats Aido Cho-' 
ras tikrai gražiai dainavo.

Publikos susirinko pilnutėlė 
Finų svetainė ir būtų daugiau 
susirjnkę, jei ne motinų diena. 
Man žinoma ir iš pažangių 
žmonių baliavojo po stubas 
pagerbdami motinas. , Gaila 
tų, kurie neįvertino choro 
darbą, jie nematę gailėsis, o 
kurie matė, tai džiaugsis per 
daugelį metų. ‘

Varde choro tariu ačiū jau
nuoliams draugams Guyers 
(Garšinskams). Jie daug 
mums pagelbėjo, puiki pore
lė. Ačiū jaunuoliams Anna 
Biliūnas, Ann Russell, Dona 
Daukus ir Birštoųiūtei (po 
vyru pavardės nesužinojau^. 
Šios draugės dirbo sušilę kol 
visus dainininkus nugrimavo. 
Taipgi ačiū draugėms ir 
draugams, kurie dirbo prie 
baro, prie tikietų ir kitokių 
darbų.

Per lošimą mačiau draugą 
Ant. Gotautą smarkiai dir
bant, ačiū tau, drauge. Petrui 
Žilinskui už gerą suflioriavi- 
mą. * Beje, advokatė Stefanie 
Mąsis ne tik pagelbėjo chorui 
dainuoti, bet ir visą tvarką ve
dė tarp dainininkų ir lošėjų. 
Ji taip rūpestingai tvarką ve
dė, kad viskas sklandžiai iš
ėjo. Didelis ačiū Florence

Montreal, Canada

Skyriaus 
Del šio, 

lai,kotar-' 
rašoma

Pašalino Policijos Viršininko 
Padėjėją

Kuris laikas atgal miesto 
policijos viršininkas, Langlois, 
pašalino J savo padėjėją, ,P. 
Plante, ir Moralės 
viršininką, Courval. 
įvykio, kelių savaičių 
pyje, buvo plačiai
laikraščiuose ir vedamos dis
kusijos. P. Plante vadovybėje 
buvo vedamas miesto “apva
lomo” darbas nuo gemblerių 
ir prostitučių, ir jis įgijo daug 
simpatijos tarp gyventojų. 
Bet Langlois iškėlė į 
netikusius metodus, 
vartojo jo padėjėjas 
tas “ablavas,” ir kad 
sė viršininko įsakymų.

Pasirodo, kad darant “abla
vas” ant prostitucijos namų, 
patys policininkai “smaginosi” 
su prostitutėmis, kurios areš-

aikštę 
kuriuos 
darant 

neklau-

Krakaičiūtei / už nupiešimą 
puikaus’ programo. viršelio. 
Daug lengviau ir mums dar
buotis, kai mūsų profesiona
lai jaunuoliai ateina' į pagal
bą. ♦

Mr. ir Mrs. Altschuller daug 
prakaito išliejo, kol sumokino 
chorą ir solistus, bet viskas 
gerąi nusisekė. Ačiū jums.

Dėkingi publikai "už gausų 
atsilankymą ir ramų užsilai
kymą. Choro Koresp.

'./.c? ■ r

LINKSMUMAS #•

I

būtų 
užei- 
Lict. 
susi-

PRANEŠIMAI
PLYMOUTH, PA.

Laisvų Kapinių apvaikščiojimas 
įvyks geg. 31 d., kapų puošimo die
noj, 10 vai. ryte. Kviečiame visus 
susirinkti, pagerbsime savo myli
mus. Taipgi tenai bus ir susirinki
mas, kur galėsime atlikti visus rei
kalus liečiant kapines. Prašomo už
simokėti už sklypų apdirbimą. Ku
rie norės, galės - ant vietos ir skly
pus įsigyti, nes ‘dalyvaus visa val
dyba. _ (125-126)

WORCESTER, MASS.
Mūsų miestę ■ Progresyvės Parti

jos rinkimų reikale vyriausioji kva- 
tera randasi MacArthur Hotel, High 
St., iš Pleasant St., apt, pirmo aukš
to. Tel. No. 7-0656. Besidarbuojan
tieji, kad Henry A. Wallace 
išrinktas į J. V. prezidentus, 
kite' kvatieron dėl informacijų. 
Prog. Balsuotojų Kl. specialis 
rinkimas įvyks geg.^28 d., 7:30
Nariai ir šiaip darbuotojai visi pri
būkite Lietuvių salėje, 29 Endicott 
St., nes svąrbu. — J. (125-126)

NEW HAVEN, CONN.
Birželio 6 d., bus -suvaidinta ko

medija “Išsvajota Stenografė” ir 
vieno veiksmo Reikaliukas “Kontro- 
lis.” Suvaidins Bridgeporto lošėjų 
grupė. Liet. B-vės salėje, 243 N. 
Front St. Pradžia 3:30 vai: . dieną. 
Įžanga iš anksto 35c, prie durų 40c. 
Visus kviečia. dalyvauti LLD 32 
kuopa. (125-126)

PHILADELPHIA, PA.
Frankfordo Lietuvių Klubas ren

gia pikniką birželio 6 d., Mikolaičio 
Parke, tai bus paminėjimas 35 m. 
sukaktis kai klubas statytas, bus 
jubilėjinis piknikas. Rengėjai nuo
širdžiai užprašo vietinius ir iš apy
linkės lietuvius dalyvauti, tikimės 
kad ir visi kiti klubai prisidės prie 
šio svarbaus tikslo. Bus dvi geros 
orkestras. Valdybos nariai stropiai 
rengiasi prie didelios iškilmės. Da
lyvaus ir Lyras Choras.'Nuvažiuo
ti į parką labai 
Line , tik 10c. į 
džitrie. — Kom.

paranku, nuo City 
parką su busu aę 

(125-126)

WATERBURY, CONN. .
Lietuvių Laisvės Kapinyno pikni

kas įv^ks geg. 30 d., 1 vai. dieną. 
Liet. Parke už Lakewood ežero. 
John Satulos orkestrą gros šokiams. 
Turėsime gėrimų ir užkandžių. 
Kviečiame z visus dalyvauti ir pa
remti Laisvą Kapinyną. — Komisi
ja. . • (124-125)

NEWARK, N. J.
Pjflnas metinis piknikas įvyks 

sekmadienį, geg. 30 d., ruošia Sie
tyno Choras bendrai su LDS 8 kp. 
Liet. Laisvės Parke, 340 Mitchell 
AVe., Linden, N. J. Parkas adaras 
nyo 1 vai. dieną. Gera orkestrą gros 
šokiams. Įžanga 50c. (su taksais). 
Programa susidės iš dairių, kurias 
suteiks Sietyno Choras ir kiti talen
tai. Kviečiame visus dalyvauti. — —--------;--- ;—j—- .. .
Rengėjai. (124-125) 5 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)Ketv., Geguz. 27, 1

x Valgykite Pietus pas
HAPPY DAYS RESTAURANT & BAR 

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

PIETŪS 60c.
Iš 5-ių patrovų

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

VAKARIENĖ 85c
Iš 7-ių patrovų

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

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

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
t

Števen Augustine &. Frank Sanko
SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BR00KLYNE
PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

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

282 UNION AVĖ.

459 GRAND STREET 
(Skersai nuo Republic Teatro)

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.
Geriausias Alus Brooklyne / ‘

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

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

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 4-9612

GREEN STAR BAR & GRILL
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N<nvYork(i^/Zfe'/a7liil(H
Marininky Unijos Jau 
Pasiruošusios Veikti

Visos trys CIO marininkys- 
tės unijos New Yorke jau pa
siruošusios sustabdyti darbą 
birželio 15-tą, kuomet pasi
baigs dabartinis kontraktas. 
Išrinktas bendras mobilizaci
jos komitetas.

Unijos sako, kad jos nesi
ruošia streikui, bet jeigu kom
panijos iki to laiko nebus at
naujinusios sutarties, tai reikš 1 
“lockautą,” sako viršininkai, 
mes turėsime veikti.

Paliestomis unijomis yi'a 
National Maritime, Marine 
Cooks and Stewards, ir Ma
rine Engineers Beneficial As
sociation.

Policistas Charles Meyer, 39 
metų, tapo užmuštas jo motor- 
cykliui susidūrus su automobi- 
]iumi ant Horace Harding 
Boulevard praėjusį šeštadienį.

Koncertas Atidėtas
Pirmame Laisvės puslapyje 

Jau matėte pranešimą, kad 
Lietuvių Kultūrinio Centro 
atidarymui koncertas tapo.ati
dėtas. Tačiau savo centro 
atidarymui atvykę žmonės, 
brooklyniečiai ir iš apylinkių,

nesueikvos laiko veltui.
Sekmadienio popietį, 30-tą 

gegužės, 3 vai. po pietų, įvykjs 
pasitarimas savo centro reika
lais, o paskui — draugiškas 
pobūvis belaukiant vakaro ir 
šokiu.

Miestas Sutaupo ant 
Kuro Mokykloms

SVEČIAI

Siūlo Uždrausti Jauniems 
Būti Gatvėse Vakarais

Brooklynietis lyderis Mies- 
Tarybos didžiumos Joseph 

planuojąs 
bilių, kuris

to
T. Sharkey skelbia 
pasiūlyti tarybai 
priverstų po 10 valandos va
karo sulaikinėti jaunuolius 
gatvėse. Ir siūlo už tai bausti 
jaunuolių tėvus.

Panašią rezoliuciją yra įtei- 
kęs newyorkietis Samuel t)i

------------ i Sutinkant, kad palaidos jau- 
čvonpin Prntfa---------------- nukv bandos panakčiais nėradvenciŲ rroga oueisiine nau(lingos> taf.iau reilįia pri_ 
I Qnlzilie ir Palieti pažinti, kad ne įkalinimu jau- į OUnllIo H i aZaloll žmonių klausimą reikia

CpTlffP Į rišti. Įkalinimu vaikų ir rei-
vvllllC kalavimu tėvams tapti dikta-

---- -----  toriais padėties nepagerinsi-

me. Reikia įsteigti vaikams 
jaunuoliams atitinkamo, pri
žiūrėto, sveiko ir naudingo par 
silinksminimo ir saviveiklos.

To nei vienas iš minėtų 
kaunsilmanų nepasiūlė. Bet 
argi galima to tikėtis iš jų? 
Jų vaikai, jeigu jie vaikų tu
ri, jų draugų vaikai tos pro
blemos neturi. Jie išsigali nu
eiti į atatinkamus klubus ne
žiūrint lėšų. Gi biednuomenėš 
jaunimas, kuris neturi iš ko 
mokėti, neturi vietos užsiėmi
mui liuoslaikiais. To ponai 
kaunsilmanai nenori ar'nepa
jėgia suprasti, o galinčių tai 
suprasti darbininkų atstovų 
(Gersono) Į tarybą t neįsilei
džia. L. K. N.

ii

motų

būdai 
rengiami

Karo motu Įvesta griežtesnė 
priežiūra šildymo aparato ir 
sistemos tebepraktikuojama ir 
dabar, sako tos darbo srities 
vedėjai. Tuo būdu sutaupoma 
daug pinigų, nežiūrint, kad 
kuras ii’ priežiūra daug pa
brango. Bėgiu šešių 
sutaupyta $2,628,676.

Vyriausieji taupymo 
praktikuoti tokio:
nuolatiniai kursai pastatų pri
žiūrėtojams, dažnai patikri
nama temperatūra, kad jos 
būtų tiek ir tada, kiek ir ka
da reikia, taipgi patikrinant, 
kaip veikia pečiai ir šilumos 
paskirstymo aparatas.

Temperatūra palaikoma 68 
iki 70 laipsnių klasėse, rašti
nėse ir auditorijose, ir 65 
laipsnių sporto salėse ir kori
doriuose.

Gegužės 26-tą laisvieČius at
lankė chicagiečiai Juozas ir 
■Kastancija Gegužiai, savinin
kai taverno, 256 W. 115th St., 
Koše land. Savo atostogomis at
vykę i rytines valstijas aplan
kyti josios giminiečius čionai 
ir pakelyje j rytines valstijas. 
Jie lankėsi Cjevelande, Pitts- 
burghe, Scrantone ir tūluose 
kituose miestuose.

Rytuose Gegužiai svečiavosi 
pas gimines Bloomfięld, N. J. 
Būdami dienraščio Vilnies 
skaitytojais, domėjosi pama'- 
tyti ir rytiečių lietuviųv dien
raščio Laisvės Įstaigą, taipgi 
Lietuvių Darbininkų* Susivieni
jimo Centrą — savo centrą, 
kadangi yra LDS nariais. 
Taipgi norėjo pamatyti ir nau
jąjį Lietuvių Kultūrini Cen
trą.

Lietuviams I ’iliečiams, 
Wallace Rėmėjams

Ketvirtadienį, gegužės 27 d., 
Lietuvių Amerikos Piliečių 
Klubo salėje Įvyks Brooklyno 
ir apylinkės Lietuvių Wallace 
for President Klubo mitingas.

Visi tie, kurie'jau fšpildė- 
te korteles, prašome atvykti. 
Taipgi prašomo atvykti ir' vi
sus kitus. Wallace’o šalinin
kus.

Pikietuoja Anglijos 
Konsulatą Protestui 
Prieš Karą ’

Keturi brooklyniečiai užsi
mušė ir trys sužeisti jų auto
mobiliui susidųrus kakta kak
ton su sunkvežimiu užsisuki
mo ant 17-to kelio netoli Go
shen, N. Y. Nuo smūgio di
džiulis sunkvežimis apvirto, o 
auto tapo numestas 20 pėdų 
Į šoną.

Ateinančiomis Atminimų 
Dienos šventėmis, dviems šven
čių vakarais, nuo 8-tos valan
dos Lietuvių Kultūriniame 
Centre bus šokiai. > Jaunimas 
ir visi šokių mėgėjai susieis 
pašokti, kiti ateis pasidžiaug- 
ti linksmais šokėjais, treti pa- 
bowlinti.

šokiai įvyks šeštadiehio ir 
sekmadienio vakarais, 29-tą ir j

Tačiau centras bus at- j 
r,e s
va-1

Berniukai
Užatakavo Mokytoją

Progresyviai Daktarai 
Gavo Daug Balsy

šiame mitinge bus formaliai 
Įkurtas Lietuvių Wallace for 
President Klubas.

Pradžia 8 vai. vakaro.
Būsinjas Narys.

RANDAVOJIMAIfe
I^asi randavo ja kambarys (nefomi- 

šiuotas), turėtų tur^t savo rakan
dus. Gali patys pas^laryti valgyti. 
290 Nichols Ave., Brooklyn, N. Y. 
Crescent St., elevator stotis. Galima 
matyt šeštadienį ir sekmadienį nuo 
10 vai. ryto iki 4 po pietų. Pirma
dienį ir antradienį nuo 10 ryto iki 
10 vakaro. Antros lubos. (125-129)

BAR X (.li’IlT
! 1.IETI VISKA ALUDĖ ii

DEGTINE, VYNAS ir 
ALUS

Kanados į 
Black Horse Ale ii 

| Joseph Zeidat, Jr. j 
411 Grand St. * ii 
Brooklyn, N. Y.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Sveikatos Kultūros Klu
bo svarbus susirinkimas įvyks geg. 
27, d., 7:30 v. v., 419 Lorimer St. 
Prelekcijų rengimo komisija išduos 
savo raportus. LSKK yra nusitaręs 
baigiant vasarini sezoną surengti 
naturalio maisto pietus ir naturalio 
maisto parodą. Prelekcijos sveikatos 
klausimu jvyks rugsėjo 26 d., Liber
ty Auditorijoje, 110-06 Atlantic 
Aye., Richmond Hill. Todėl ateida
mi j šj susirinkimą, atsineškite ge
rų sumanymų, kad visi sutartinai 
padarytume tuos visus parengimus 
sėkmingais. — Valdyba. (124-125)

REIKALAVIMAI*
Reikalingas apartmentas jauna! 

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

SKELBKITĖS LAISVeJESiųskite Siuntinius j
LIETUVĄ

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

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

CORTLANDT 7-3962
(130)

TELEPHONE 
STAGG 2-6043

Šimtas jaunuolių ir Americ
an Jewish Council nariai su- 
simobilizavo pikietuoti Angli
jos konsulatų/ New Yorke tre
čiadienį. Pikietas iššauktas 
protestui prieš Anglijos su
kurstytą ir palaikomą arabu 
karą prieš Izraeliaus valstybę,

Imant domėn, jog tame ka
re jau užmuštas Amerikos ge- 
nerąlis konsulas ir marininkas, 
matosi, kaip arti didžiojo karo 
atsidūrę mes esame, jeigu 
toliau bus anglams leista 
karą kurstyti.

TONY’S
MATTHEW P. BALLAS

. * • (BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. t BROOKLYN, N. Y.
■' l

UP-TO-DATE
Pirmu kaftu bėgiu dešimties 

metų statę' savo kandidatus į 
valdybą New Yorko Apskri
ties Medikališkoje Draugijoje 
progresyviai daktarai gavo 
netikėtai daug balsų. Dakta
ras Ernst P.-Boas gavo' 38% 
balsų visų dalyvavusių balsa
vimuose. O balsuoti šį kartą 
irgi susirinko daugiau negu 
būdavo bile kada praeityje. 
Viso balsavo 3,300 narių iš 
6,000 esančių draugijoje.

Rinkimus vis dar laimėjo se
nosios administracijos skitas. 
Prezidentu išrinktas Dr. John 
J. H, Keating iš St. Lukes Hos
pital. gavo 2.083 balsus, o Dr. 
Boąs — 1,204. Kiti praėjo 
panašiais nuošimčiais balsų.

Progresyviai daktarai savo 
rinkiminėje kampanijoje kėlė 
reikalavimus biednuomenęi 
prieinamos nebrangios medi- 
kališkos pagalbos. Gi admi
nistracija už tai. juos kaltino 
reikalavimp “socializuotos me
dicinos.” Gi kampaniją vedęs 
Physicians Forum kaltino ad-! 
ministraciją s a b o t a ž avime I 
sveikatos plano, , Raudonojo 
Kryžiaus Kraujo Banko, taip
gi stoka vadovybės prašalinti 
diskriminaciją iš -mokyklų ir 
ligoninių»

Supykę, kad juos per 
triai sudraudęs, du 
Liaudies Mokyklos 64-tos 
kiniai pagrasinę, kad jie’ 

| kytoją “pamokys.” Tai 
i ko pirm pietų pertraukos 
i tradionį.

Po pietų, mokytojas Morris 
Pa‘ Krapes pamatęs, kad tie du iš 

jo klasės ir kiti dar didesni 
šokių , Vyrukai stoviniuoja ties pravi- 

jromis durimis koridoriuje. 
. ” ’ 1 ’ 1 “ ' Pa

klausęs, a’’ jie turi leidimą bū
ti mokykloje pamokų valan
domis.
• Tie ketiiri vyrukai tuojau ir 

metęsi ant mokytojo. Jiems 
imantis, vienas mokinys nu- 

|bėgo mokyklos vedėjui .pra
nešti, o tas pašaukė policiją. 
Atbėgę kiti mokytojai pagel
bėjo sulaikyti tris, o vienas 
pabėgo.

Vyriausis, sukęsis esąs Louis 
Vanegas, sulaikytas kaltinimu 
mušeikystėje.

30-tą.
daras nuo pietų, savame 
taurane galėsime pietauti, 
karieniauti, ar šiaip sau 
buvoti. •

Pirmadienį, 31-mą, -
nebus, tačiau, kaip ir visomis j 
dienomis, centras bus atdaras Mokytojas tų vyresniųjų 
po pietų ir veiks boline ir res 
tauranas.

Moteris Jų Nelaimės 
Priežastimi

ro-

Tačiau 
moteriš- 
pasikal- 
nesimai- 
daugiau

Susitikimas sif moterimis 
mantiškie.ms vyrams ne visuo
met reikšdavo laimę, 
beht parke atradimas 
kės reikšdavo laisvą 
bėjimą. o jei niekąs 
$o aplink kartais ir 
ią.

Dabar parkai nebe tie. Aną 
dieną vienas vyriškis pamatęs 
moteriškę ant suoliuko Morn
ingside parkutyje jau po pus
nakčio. ' nusprendęs, kad jai, 
tikriausia, ten ilgu vienai. 
Atėjęs, prisėdęs 'arti ir mei
liausia prabilęs: “Sveika, mei
lute!” Toji prasišalinusi ant 
kito suoliuko, jis paskui, jau 
su griežtesnių, pasisiūlymu.- 
Tačiau čia pat iš krūmų iš
šokę du vyrai detektyvai. Ir 
tpji moteris buvusi tokia pat, 
ten tiksliai pasodinta tykoti 
tokių vyrų, kurie mano, kad 
parkai ir juose pasirodžiusios 
moterys priklauso tiktai jiems.

as- 
didoki

mo- 
mo- 
įvy- 
an-

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
ir

Rockefeller Confer daržely
je dabar žydi hydrangeas’, 
keliomis spalvomis.

PEIST ’LAME 
DRUGS, Inc. 

į 405 SO. 4th .ST., 
( Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.

GERAI PATYRŲ BARBERIAI

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

RECEPtŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. EVergreen 7-6238

h
DANTŲ GYDYTOJAS |

Dr. A. Petrikai
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. Evergreen 7-6868
Valandos: l?-1*ry‘e 1 I 

/I— 8 vakare* == s
Penktadieniais, uždaryta. .

I
 GYDYTOJAS

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

• BROOKLYN, N. Y.

Valandos: dienom ,
į 6—8 vakarais ?

, Ir Pagal Pasitarimais. jTelefonas EVergreen 4-0203 >

SAUGOKITE JAS GERAI

Duokite išegzaminuoti savo akis 

ir ‘sužinokite tiesa apie savo akis*

JŪSŲ AKYS
yra

JŪSŲ BUITIS

res-

Apgavo Automatą 
Firmą

Apsirengęs kompaniškų
tauranų Automatų pajamų su- 
rinkėjų-kolektoriumi, gerai iš
mokęs kolektoriaus' užduotį, 
vagis apgavo kasininkus, iš 
dviejų restauranų susižerė 
$4,288. Firma apsižiūrėjo tik 
už 45 minu tų, atvykus tikrie
siems kolektoriams.

žiežirbai iš mašinos padegus 
krūvą skudurų šapoje, 100 
Fifth St., Brooklyne, apdegė 
vienas darbininkas Max Ben
son. Kiti 14 darbininkui išli
ko sveiki. , i

Dick Contino, 18-kos metu, kalifornietis akordionistas, 
sužino, ka reiškia tapimas žvaigžde. Visur, kur jis 
išstoja su Horace-Heidt-Philip Morris trupe scenos ir 
radio programose, jį apstoja minia mergaičių. Keliuo
se miestuose policija turėjo ji gelbėti nuo garbintojų, 

kad iš meilės, nenuspaustų.

Šuny Savininkas Kaltas 
Dėl Vaiko Mirties

Bronx d žiūrė praėjusį antra
dienį teisė ir pripažino1 kaltu 
Svend O. Sandgren, Liaudies 
Mokyklos 107 prižiūrėtoją, 
kurio šunų ruja mirtinai už
pjovė Stanlej1, Balaban, 11 me
tų. -praėjusį liepos mėnesį. 
Vaiką ruja užpuolė krūmokš
niuose netoli Castle Hill mau
dynių prūdo.

Teisme savininkas tų sūnų 
tikrino, kad jis šunis laikyda7 
vęs uždarytus, tad ir buvo 
daugiausia svarstoma, ar kas 
kitas galėjo tuos šunis paleis
ti. Pirmesniame -teisme, gruo
džio mėnesį, džiūrė nesusita
rė, byla likosi neužbaigta, šį 
kartą byla užtruko 17 dienų ir 
džiūrė tarėsi pusketvirtos va
landos.

Joseph A. Re, 30 metų, 
bandė rašyti pasakėčias, *bet 
pametė, nes “neapsimoka.” 
Pasirodo, antruoju “amatu”' 
jis pasirinkęs dar labiau ne
apsimokantį — pavogęs apie 
$1 vertės mažniekius ir už tai- 
tapo areštuotas.

■J,!—>•—-o —n—.M —M — M__an — M — ■«]. 
j Egžaminuojam Akis, 
i Rašome Receptas i 
Darome ir Pritaikome Akinins

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

m---------------------------------------------1

GERI PIETŪS! *
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės j ’

Lorimer Coffee Shop
France Donūkaitis

Savininkas

417 Lorimer Street
Laisvės Name

Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos 'valgiai'. Taipgi dar- 
• žovių ir pieninių valgių 

gražus pasirinkimas.

Peter Kapiskas

Peter
KAPISKAS '

BAR & GRILL ,
Degtines, Vynai ir Alus 

RHEINGOLD
BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

I

Tel. EVergreen 4-8174

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

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

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

NUPIGINTAS PARDAVIMAS
Aukštos Rūšies Džiūlerių Sandelio

Susivedant iš Daimantų, Platinų, Auksinių 
Daiktų, Gold Mountings, Daimantinių Vedybi
nių Žiedų, Moteriškų ir Vyriškų Auksinių Žiedų, 

Ir Auksinių Daiktų Visokių Rūšių.

Dailiu Moteriškų ir Vyriškų
'. Laikrodžių Didelis Pasirinkimas

. Aukso ir Sterlingo Sidabro Ir Paauksuotų Džiū
lerių. Taipgi Costume DžiūleHų Sulyg

v ; Vėliausios Dienos
Didelis Pasiripkimas Religįjinių Daiktų.

PIRKITE DABAR IR TAUPYKITE PINIGUS
Rankpinigiai Palaikys Bile Daiktą 

Iki Jums Jo Reikės

ROBERT LIPTON
t

Brooklyn, N.

’ Telefonas STagg 2-2173

701 Grand Street

'll
6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lit h. Daily)—Ketv., Geguž. 27, 1948
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