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Juozas Sakalas.
“PaieŠkau Apsivedimui...” 
Klysti—Žmoniška, bet... 
Rytoj Washingtone.

Rašo R. MIZARA

Kai šitie žodžiai skaitytoją 
pasieks, Juozo Sakalo palai
kai jau ilsėsis Chicagos Lietu-
vių Tautinėse Kapinėse greta 
Fredo Abeko.

Juozas Sakalas — retas 
amerikietis lietuvis. Neilgą 
savo gyvenimą jis paaukojo 
kovai už krašto'ir pasaulio 
darbo žmonių gerbūvį ir lais
vę.

Juozas — Ispanijos karo 
veteranas, taipgi veteranas an
trojo pasaulinio karo.

Juozas — drąsuolis, kovo
tojas, griežtas anti-fašistas, 
užsigrūdinęs neapykanta rej 
akcijai ir persisunkęs įsitikini
mu, jog rytojus priklauso 
liaudžiai, darbo žmonėms.

Prieš pat savo mirtį Juozas 
ryžtingai - kovojo dėl pasto
vios taikos palaikymo.

Toks buvo Juozas Sakalas, 
kalbant trumpai.

Jis buvo gabus žurnalistas.
Be angliško Vilnyje sky

riaus, kurį velionis redagavo, 
jis nuolat rašė tame pačiame 
dienraštyje kolumną bėga
maisiais dienos klausimais.

Jis veikė visokiose organi
zacijose, jaunime ir senime. 
Buvo Lietuvių Meno Sąjungos 
pirmininkas.

Asmeniniuose pokalbiuose 
Juozas buvo malonus, drau
giškas. kuklus.

Dėl to jo nelaukta, netikė
ta, labai perankstyva mirtis 
didžiai sukrėtė jo draugus ir 
visą progresyvę lietuvių visuo
menę, kuriai Juozas buvo pa
žįstamas, jei ne asmeniškai, 
tai iš jo rašyto žodžio.

Ilsėkis, brangusis Juozai!
. Lenkdami prieš tave Savo, 

galvą, mos pažadame ištiki
mai dirbti tą darbą, kurį tu 
per trumpą savo amžių uoliai 
ir pasiaukojusiai dirbai.

o

“Paieškau apsivedimui vyro 
su 10 tūkstančiu dolerių, iš 
kurių aš ir mano du vaikai 
galėtų gražiai pagyventi, 
jis...—tuščia jo!...”

Tokio turinio daug maž ne
seniai tūloje angliškoje spau
doje tilpo paieškojimas, kuri 
parašė 28 m. amžiaus divor- 
suota ponia, dviejų vaikų mo
tina. gyvenanti arti Brookly- 
no.

Jos vardas Darata Lawlor’- 
ionė, — blondiną, gražuolė!

Vyras, anot jos, gali būti 
“senas, kaip velnias,’’ gali bū
ti jaunas,—tai mažiausiai po
niutei

Jai 
nu!. .

rūpi. •
rūpi 10 tūkstnčių dole-

Kad asmuo — bus jis vy
riškis ar moteriškė — padaro 
išsišokimų—nieko baisaus.

Senovės romėnų patarlė sa
ko : Klysti yra žmoniška.

Bet žiūrėkit, kas čia įvyko?
Ant rytojaus po minėto 

“paieškojimo” spaudoje pasi
rodymo, pas Lavvlor’ienę at- 
pleškėjo net 25 laikraščių ko
respondentai ir fotografai.

Išsituokusi nuo savigarbos 
moteriškė komercinei spaudai 
patapo didvyrė. Jos plepalai 
telpa spaudoje, jos nuotrau
kos margina laikraščių spau
dos puslapius, tarytum ji bū
tų naują atomo bombą išra
dusi !

Visa tai primena mūsų vi
suomeninės santvarkos ne- 
sveikatingumą.

Išgvėrimas vis giliau leidžia 
savo šaknis kapitalistinėn 
santvarkon!

Scnatas, paklausęs kai ku
rių raudonbaubių, siekiasi 
Mundto bilių pravaryti be 
mažiausio rūpesnio.

Rytoj, trečiadienį, Washing- 
toną žada aplankyti tūkstan
čiai žmonių, suplaukusių iš 
viso krašto. Jie reikalaus se-

Darbo Žmonių 
Dienraštis 
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TRANSJORDANO ARABAI 
UŽĖMĖ JERUZALĖS 
SENĄJĄ DALĮ
Angly Komanduojami, Arabai Paskelbė Transjordano Val
dovą “Jeruzalės Karalium”; Žydai Užkariavo 2 Miestelius

Jeruzalė. — Žydų kovū- 
nai, išbadėję ir išeikvoję a- 
municiją, atidavė Jeruzalės 
senmiestį. Transjordano A- 
rabų Legionui, kurį koman
duoja anglai oficieriai.

Arabai suėmė visus kari
nio amžiaus žydus senojoj 
Jeruzalėje ir suvarė juos 
į koncentracijos stovyklą. 
Moterys, vaikai ir seneliai 
buvo pavesti Tarptautiniam 
Raudonajam Kryžiui glo
boti.

Transjordano arabų va-

PASITRAUKSIĄS 
JAPONŲ KARALIUS

Tokio.— Neoficialiai pra
nešama, kad Japonijos im
peratorius Hirohito užleis 
sostą savo sūnui po to, kai 
karinis talkininku teismas 
paskelbs nuosprendį buvu
siam premjerui Tojo ir ki
tiems kariniams nusikaltė
liams.

Reikalauja $60,000,000 
Iranui Ginkluoti

Washington. — Valstybės 
departmentas pareikalavo, 
kad Kongresas nutartų pa
siųst Iranui 60 milionų do
lerių vertės tankų, patran
kų ir lėktuvų, pagal Truma- 
no mokymą., Tuos ginklus 
valdžia vadina “neužpuolį- 
kiškais.”

Chryslerio Darbininkai 
Laimėjo 13 c. Priedą

Detroit. — 75,000 Chrys
lerio auto, korporacijos 
strėikierių išgavo algos pa
kėlimą 13 centų valandai.

Maskva. — Sovietų Są
junga nutarė įsteigt savo 
atstovybę Tel Avive, di
džiausiame Izraeliaus vals
tybes mieste Palestinoje.

dai paskelbė savo valdovą 
Abdullah “Jeruzalės kara
lium.” ■

Žydai dar ginasi Jeruza
lės naujamiestyje, kur -jų 
yra apie 90,000. Priemies
čiuose Izraeliaus kovūnai 
kai kur atmušė arabus.

Siautėja įnirtingi mūšiai 
tarp žydų ir arabų dėl Lat- 
run miesto, į vakarus nuo 
Jeruzalės. Žydai užėmė ara
bų kaimus 'bei miestelius 
Beit Jiz ir Peit Susin, už 
mylios nuo Latrūno.

i MARSHALLAS NIEKINA 
TAIKIUS SIŪLYMUS

Portland, Ore. — Ame
rikos valstybės sekretorius 
Marshallas nukalbėjo Mote
rų Klubų susirinkime, būk 
visi Sovietų pasiūlymai dėl 
taikaus susitarimo su Jung. 
Valstijomis esą “tik ‘trik- 
sai’ ir politikieriški propa
gandos manevrai.”

<____________ Li______

Gen. MacArthur Drovisi 
Pasirodyt Washingtone

Washington. — Generol. 
Douglas MacArthur nesuti
ko parlėkt į Washingtona, 
kaip jį kvietė Senato lėšų 
komitetas. MacArthur savo 
radiogramoj saiko, kad žmo
nės jo parlėkimą palaikytų 
manevrais dėl kandidatavi
mo į Jungt. Valstijų prezi-

■ dentus.
Žymėtina, jog rinkimuose 

delegatų į Republikon. Par
tijos suvažiavimą gen. Mac- 
Arthur mažiau balsų gavo, 
negu kiti prezidentiniai jų*

Senato komitetas prašė 
MacArthurą asmeniškai pa
aiškinti, kiek reikia lėšų a- 
merikonams Tolimuose Ry- j 
tuose.

? 3.;

Ginkluoti Minnesotos Nacionalės Gvardijos nariai, var
todami šautuvus, durklus, lazdas ir kumštį užatakavo 
CIO United Packinghouse Workers streikuojančius na
rius, piketuojančius šapą pietinėje St. Paul miesto 
dalyje, padėjo j šapą suvesti skebus. Nežiūrint tų 
atakų, streikieriai j vėl ir vėl susirinko piketuoti už 
apsaugą savo amerikinio gyvenimo lygio ir unijos.

Gromyko Šaukia Vers- Wallace Sako, Mundto
tinai Sustabdyt Karą 
Tarp Arabą ir Žydą

Kilius Padaryty Gen. 
Prokurorą Diktatorium

ŠAUKIAMAS TREČIOSIOS 
PARTIJOS SUVAŽIAVIMAS 
PHILA. LIEPOS 23-25
Suvažiavimas Duos Trečiajai Partijai Oficialį Vardą, 
Pagamins Programą; Laukiama 2,500 Delegaty

New York. — Vyriausias 
komitetas Wallace’ui iš
rinkti prezidentu oficialiai 
šaukia trečiosios partijos 
suvažiavimą liepos 23, 24 ir 
25 d. Convention Hall’e Phi- 
ladelphijoj. Atsišaukimas, 
išsiuntinėtas įvairioms dar
bo unijoms ir šiaip pažan
gioms organizacijoms, ragi
na išrinkti delegatus į su
važiavimą^ Laukiama apie 
2,500 delegatų.

Kartu pranešama, jog 
trečiosios partijos kandida-

BURMOS PREMJERAS
VIENYS KAIRIUOSIUS

' Lake Success, N. Y. —■ 
Sovietų delegatas Andrius 
Gromyko įteikė Jungt. Tau
tų Saugumo Taryb. rezoliu
ciją, kuri reikalauja liept į- 
siveržėliams grabams ir Iz
raeliui sustabdyt mūšius' 
Palestinoje; o jeigu jie ne
siliautų kąriavę, tai gink
luotomis jėgomis priversti 
juos liautis kariavus. Pra
nešama, kad Amerika rem
sianti šią* Sovietų rezoliuci
ja.

Pulkininkas Tassojev 
Grįžta j Sovietų Sritį

London. — Sovietų pulki
ninkas J. D. TassojeV išrei-1 
kalavo, kad anglai •sugrą
žintų jį į sovietinę Vokie
tijos dalį. (Prieš keletą sa
vaičių anglai paskelbė, būk 
Tas'sojevas pabėgęs nuo So
vietų. Sovetinė vyriausybė' 
protestavo, kad anglų ka
riai pagrobė jį iš Sovietų 
srities.)

Washington. — Henry 
Wallace šeštadienį liudijo 
Senato komitetui prieš 
Mundto bilių.. Tas bilius pa
naikintų žodžio, spaudos ir 
susirinkimų laisvę, sakė 
Wallace. ,ir įvestų generalio 
prokuroro diktatūrą Ame
rikoj. Wallace nurodė, kad 
jau yra gana įstatymų prieš 
komunistus ar kitus kai
riuosius, jeigu jie bandytų 
“jėga pakeisti Amerikos 
valdžią.”
LENKIJOSr FRANCI JOS 
PREKYBINE SUTARTIS

Varšava. — Franci ja ir 
Lenkija pasirašė prekybos 
sutartį 5 metams. Lenkija 
gabens Francijai anglį mai
nais už fabrikinius gami
nius iš Franci jos. Prekybos 
apyvarta sieks 60 milionų 
dolerių.

Jeruzalė. Arabai su
sprogdino žydų bažnyčią 
Hurva.

Ųeirut. — Lebano prezi
dentas ei Khouri išrinktas 
naujai tarnybai.

Rangoon.—Burmos prem
jeras Takin’as pasitrauks iš 
valdžios, kad galėtų visą 
laiką pašvęst vienijimui 
kairiųjų partijų dėl drau
gingumo su Sovietų Sąjun
ga, dėl pramonės perėmimo 
į valstybės rankas ir dėl 
privalomo pradinių mokyk
lų lankymo.

tai įregistruoti 46-se valsti
jose.

Suvažiavimo tikslas — 
“suorganizuoti trečiąją par
tiją ištisai šaliai, duoti jai 
oficialį vardą, pagaminti 
partinę konstituciją ir pro
gramą, pasmarkinti rinki
minę kampaniją.”

Žinoma, jog suvažiavimas 
paskirs Henry Wallace’a 
kandidatu į prezidentus, o 
senatorių Glen Taylorį į vi
ceprezidentus.

Atsišaukimas dėl suva
žiavimo nurodo, kad “‘pini
giniai - fabrikiniai kara
liai” valdo Republikonų ir 
Demokratų Partijas. Tos 
partijos atstovauja bankų 
ir trustų pelnus ,o ne žmo
nių dauguomenės reikalus, 
sako trečiosios partijos pa
reiškimas.

T. Clark Skelbia “Neiš
tikimas” Organizacijas

Tvirtinama, Kad Mundt 
Bilius—-Fašizmas

New York. — Įvyko 2,000 
CIO unijų atstovų susirin
kimas protestui prieš 
Mundto bilių. Prieš bilių 
kalbėjo du kongresmanai— 
darbietis Leo Isacson ir de
mokratas Celler. Susirinki
mas nutarė pasiųst delega
tus į Washingtona, kur jie 
reikalaus, kad Senato komi
tetas atmestų fašistuojantį 
Mundto bilių.

Mėsos Darbininkų Unijos 
sekretorius P. A. Gorman 
telegrafavo nariams, kad 
Mundto bilius reiškia, jog 
“fašizmas‘rengiasi paverg
ti ypač darbininkus” šioje 
šalyje.

Washington. — Generalis 
prokuroras Tomas Clark 
viešai paskelbė dar 32 orga
nizacijas, kaipo, girdi, “ne
ištikimas ir kenksmingas” v 
Amerikai. Tarp tokių orga
nizacijų esą Amerikiečių 
Sąjungą prieš Karą ir Fa
šizmą, Amerikiečių - Sovie- ' 
tų Draugingumo Taryba, 
Civilių Teisių Kongresas, 
Sveturgimių Gynimo Komi
tetas ir 1.1. y

PREKYBOS SUTARTIS 
TARP ARGENTINOS 
IR JUGOSLAVIJOS

Buenos Aires. — Argen
tina ir Jugoslavija padarė 
prekybos sutartį, Argentina 
siųs Jugoslavijai mėsą, grū
dus ir kitus žemės ūkio pro
duktus mainais už cementą, 
mašinas ir kitus pramonės 
dirbinius.

Wm. Z. Foster Smerkia Pasimojimą Urmu Pervaryt Fašistu o j antį Mundto Bilių
Washington. — William 

Z. Foster, Komunistų Par
tijos pirmininkas, penkta
dienį liudijo teisiniam Sena
to komitetui prieš MMndto- 
Nixono policinės valstybės 
bilių. Fosteris smerkė ko
mitetą, kuris tik trejetą die
nų teskyrė žmonių nuomo
nėms pareikšti apie tą bilių. 
Anot Fosterio, “trys dienos 
yra permažai laiko tokiam 
biliui, kuris mojasi įvesti 
fašistinę valstybę Ameriko
je.”

Fosteriui bekalbant prieš
natorių atmesti šį bilių.

B'et ir jūs, kurie negalėsite 
Washingtoną asmeniškai ap
lankyti, galite prisidėti prie 
šio biliaus nugalėjimo.

Rašykite, kol dar ne vėlu, 
savo senatoriams atvirukus, 
laiškus; siųskite telegramas.

Dirbkite, veikite, gindami 
Amerikos konstituciją!

a __________________

Tvirtina, Kad Jeigu Kilty Karas, Tai už Jį Būty Kalti 
Amerikos Imperialistai, o ne Sovietu Sąjunga

Mundto bilių, šimtai delega
tų nuo darbo unijų įr liau
dišką organizacijų isį )pen- 
kių valstijų įteikė senatinio 
komiteto pirmininkui Ale- 
xander’iui Wiley prašymą 
duoti daugiau laiko parody
mams prieš tą bilių.

Senatorius Wiley skundė
si, kad “perdaug protestų” 
gauna prieš bilių. Wiley sa
kė:

”Šį rytą mes gavome 1,-1 iššauktas ne Sovietų Sąjun- 
500 telegramų su tokiais 1 ‘ A ‘ "
kaltinimais. Senato komite
tas yra gavęs daugiau'kaip 
10,000 panašių telegramų 
nuo to laiko, kai Kongreso 
atstovų Rūmas užgyre šį 
bilių gegužes 19 d.”

Senatorius Wiley ir trys 
jo bendrai trukdė Fosterio 
kalbą, įtarinėdami, kad 
Maskva, girdi, “kontroliuo
ja Amerikos komunistus.”

Wiley ir senatorius F.

Donnell, kitas republikonas 
komiteto narys, apsivarty- 
dami klausinėjo, ar Foste- 
ris kovotų už Ameriką, “jei 
Sovietų Sąjunga užpultų šią 
šalį.”

Fosteris ątsakė: • •
“Jei kiltų karas, jis būtų

gos, bet Amerikos Wall 
Stryto, monopolistų ir im
perialistų. , Sovietų Sąjunga 
niekuomet negalėtų užpulti 
Jungtines Valstijas ar bet 
kurį kitą kraštą, nes sovie
tinė respublika yra socialis
tinė valstybė.” *

Republikonas senatorius 
Fergusoh klausė, ar Foste
ris kovotų prieš Sovietus, 
jeigu įvyktų karas tarp 
Jungtinių Valstijų ir Šovie-

tų Sąjungos. .
Dėl to Fosteris pareiškė:
“Jeigu, nepaisant Sovie

tų vyriausybės ir taiką my- 
lihčių žmonių įvairiuose 
kraštuose, kiltų karas, tai 
būtų imperialistinis karas, 
įr mes, komunistai stotu- 
mėm prieš jį. Mes veik tu
mėm, kad toks karas būtų 
kuo greičiausiai užbaigtas 
demokratinės taikos pa
grindais.”
Daily Workerio Redakto

riaus Pareiškimai
Sen. Ferguson statė to

kius pat klausimus Johnui 
Gates’ui, Daily Workerio 
redaktoriui. Gates atsakė: 
“Aš dviejuose karuose ko
vojau kaip savanoris, gin
damas Amerikos demokra-

tiją — kare dėl Ispanijos 
Respublikos gynimo ir pa
sauliniame kare prieš hitle- 
rizmą. Aš savanoriai eičiau 
į bet kurį kitą karą Ameri
kos demokratijai ginti nuo 
priešų. Tačiaus aš nepri- 
skaitau Sovietų Sąjurtgos 
prie Amerikos priešų.”

Sen. Ferguson darė savo 
išvadą: “Vadinasi, tamsta 
išduotam Ameriką.”

Gates atsakydamas 'pa
brėžė :

‘Aš niekuomet neišduo
čiau Amerikos. Jeigu Jung. 
Valstijos užkurtų karą 
prieš Sovietų Sąjungą, tas 
karas neitų Amerikos žmo
nių naudai; toks karas sa-t 
vaime būtų Amerikos išda-* 
vimas.”
KOMUNISTŲ PARTIJA 
NESIREGISTRUOTŲ 
Fosteris užreiškė, jog Ko

munistų Partija atsisakytų

užsiregistruoti, kaip reik 
lauja Mundto bilius. Jis sa- 
kė: “Užsiregistra vimas 
reikštų sutikimą su tuo bi- 
lium, kuris žudo Konstituci- > 
jos Teisių Bilių. Pagaliaus, 
mes niekuomet neišduotu- 
mėm savo narių persekioji
mams ir įtraukimui į sam
dytojų juodubsius sąrašus. 
O kas liečia Komunistų 
Partijos narius, tai jinai ne
laiko narių sąrašų.” 4

Sen. Wiley kandančiu bal- - 
su mėgino įtarti, kad Foste
ris su Henriu Wallace’u su
sitarę dėl pasaulinės politi
kos. Fosteris atmetė įtari
mą.

Tarp kitko, Fosteris nu
rodė, jog Mundto bilius tai
komas ne tik prieš Komu
nistų Partiją, bet prieš dar
bo unijas, o ypatingai prieš 
Wallace’o vadovaujamą tre- J 
čiąją partiją.
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4,000 visokių amerikinių organizacijų reikalavo, 
kad būtų joms leista pareikšti savo nuomonę prie senato 
juridinės komisijos, tyrinėjančios Mundto bilių. Tos or
ganizacijos yra priešingos Mundto biliui.

Deja, senato juridinė komisija pasakė, jog tik kele
tas prašiusiųjų tebus pakviestos, nes, girdi, permažai 
esą laiko. ' .

Senato juridinė komisija, pasirodo, deda didelių pa
stangų juo greičiau atlikti formalumą, apklausinėj ant 
kai kuriuos individualus, na, ir pateikti šį bilių visam se
natui, kad jis juo greičiau jį padarytų įstatymu!

Viskas daroma nepaprastu pogreičiu, viskas ruošia
ma greitam Mundto biliaus pravarymui per senatą!

Jei Amerikos žmonės tylės — nežinia, ko jie rytoj 
susilauks.

Tiesa, daugybė intelektualų; visokių organizacijų — 
politinių, kultūrinių, darbo unijų — jau pasmerkė šį bi
lių.

Tiesa, kad daugelis žmonių pasiuntė savo atvirukus, 
laiškus, telegramas senatoriams.

' Ęet dar toli gražu ne visi, kurie turėtų padaryti, tai 
padarė. O padaryti privalo kiekvienas, kuriam rūpi iš
saugojimas Amerikos konstitucijos, kuriam rūpi išlaiky
mas Amerikoje pagrindinių demokratinių piliečiams tei
sių ir civilinių laisvių.

Trečiadienį, birželio 2 dieną Washingtonan suvyks 
tūkstančiai piliečių asmeniškai. Jie ten suvyks tarti sa
vo žodį prieš Mundt’o bilių

Tie, kurie negalės Washingtone būti, privalo panau
jintai reikalauti per laiškus ir telegramas, kad senatas 
šį pražūtingą sumanymą atmestų.

Reikia veikti, kol dar nėra pervėlu!
Reikia veikti šiandien, nes rytoj gali būti jau vėlu!

•-

Žingsnis dėl Pastovios Taikos Palaikymo
LDS organas “Tiesa” rašo:
“Svarbiausias šiuo metu klausimas, tai dviejų di

džiųjų valstybių — Jungtinių Valstijų ir Tarybų Sąjun
gos — susitarimas ir kooperavimas. Jeigu tai pavyktų, 
visi svarbieji klausimai išsirištų. Tada karo pavojus tik
rai būtų prašalintas. Visa bėda tame, kad iki šiol nebu
vo dėta pakankamai pastangų prieiti prie susitarimo.

“Trygve Lie, Jungtinių Tautų generalis sekreto
rius, balandžio mėn. pastebėjo, kad nei viena didžiųjų 
valstybių nedėjo pakankamai pastangų tikram susitari
mui. O toks susitarimas buvo galima padaryti. Lie rim
tai ragina didžiąsias valstybes susitarti.

“Neseniai įvykęs Washingtone presbiterionų bažny
čios kunigų ir vyskupų suvažiavimas taipgi ragina pre
zidentą Trumaną ir Valstybės sekretorių Marshallą tar
tis su Tarybų Sąjunga.

“Tokį pat raginimą pasiuntė Marshallui 100 žymių 
unijų veikėjų.

“Šimtai mokslininkų ir kitų visuomenės veikėjų įsi
jungia veiklon už taikos palaikymą.

“Prezidentinių rinkimų kampanijoje taikos klausi
mas pasidaro svarbiausiu klausimu. Kol kas tik trečio
sios partijos veikla rimtai stato šį klausimą. Senosios gi 
partijos pasiduoda karo kurstytojų propagandai.”

T
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Kada Bus Nuimtas Embargo?
, Šie žodžiai rašomi penktadienį, bet mūsų vyriausy
be iki šiol laiko dar vis nenuėmė embargo nuo ginklų 
Izraeliui.

Jungtinės Tautos dar vis nesusitarė, ką daryti su 
arabiškomis valstybėmis, kurios užpuolė ant Izraeliaus 
ir tą šalį naikina, jos žmones žudo, miestus griauna.

Arabiškos valstybės yra agresoriai, tai kiekvienam 
<turi K>ūti aišku, — tai kiekvienam yra aišku!

Tačiau Jungtinės Tautos nesuranda priemonių agre- 
•ąoriąi suvaldyti. Anglija, pasikvietusi talkon Čiang Kai- 
šeką, pastoją tam kelią ir Jungtinių Tautų Saugumo Ta
ryba nieko negali padaryti, kad privertus arabiškas vals- 
tybes liautis -tęstis agresiją prieš Izraeliu.

Anglija ginkluoja arabiškąsias valstybes. Anglijos 
ginklai žuęlo ferąeliaus žmones!

Atsiminkime, arabiškos valstybės nesigamina nei 
.tankų;-nei lėktuvų, neigi didžiųjų kanuolių. Tačiau jos 
turi to visko ištenkamai, nes Anglijos imperialistai visu 
|uę jas aprūpina !

Sakoma. prezidentas Trumanas yra pažadėjęs Izra
eliui 90 milijonų dolerių paskolą ir pažadėjęs nuimti

\ nuo ginklų embari
'Dieja, ligi ?io!

plotai bus arabų užimti?’

1 nieko konkretaus tuo dar nepadaryta.
Argi mes delsime, kol visi nedideli Izraeliaus žemės

Jeigu mes lauksime toš valandos ir tik tuomet nu- 
imsimeembargo nuo ginklų siuntimo Izraeliui, tai ži- 

jog tai bus šaukštas po pietų.
Įš to džiaugsis tik Lndono imperialistai ir visi tie 

^amerikiečiai turčiai, kurie pataikauja arabams, kuriems 
dHejus ir dolerisyyra svarbesnis už žmonių gyvybę bei 
tautos laisvę.
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Tarptautinė Apžvalga
i ■ , Rašo D. M. š.

Jungtinių Valstijų sena
toriai įdūko prieš “Voice of 
America,” tai yra per radi
ją siuntimą propagandos į 
kitas šalis. Matyti, kad to
je propagandoje paliesta 
republikonų ir demokratų 
lyderių darbai. Mat, šie 
metai yra rinkimų metai. 
Tūli senatoriai įsikarščiavo 
ir išvadino “damnable lies,” 
“downright falsehoods” ir 
“drivel” transliuojamas 
“žinias.”

Reakcininkas Harold E 
Stassen pralaimėjo Qhio 
valstijoje lenktynes į prezi
dento vietą laike balsavimų 
Republikonų Partijoj. Ir 
tai buvo vien republikonų 
tarpe. Aišku, kad bendrai 
valstijoje, kada balsuotų ir 
demokratinio nusistatymo 
žmonės, tai ponas Stassen 
dar mažiau balsų gautų. 
Mat, pastaruoju .laiku jis 
švaistosi reakcijos obalsiais 
prieš “komunistus,” “rau-\ 
donuosius” ir unijas. Jis 
manė, kad kuo reakcioniš' 
kesniu pasirodys, tuo dau
giau gaus balsų, bet apsi
gavo.

Trečiosios partijos kan
didatas į prezidento vietą 
Henry W allace pasmerkę 
melus, būk jis pasitrauk' 
siąs iš kandidatūros. To
kius prasimanymus • pa
skleidė Mr. Arthur Krock, 
New Yorko Timeso korės-; 
p on de n tas Washingtone, 
Pastaruoju laiku šis laik
raštis daugiausiai, pasižymi 
v i s o k i ais prasimanymais 
prieš Tarybų Sąjungą, dar
bininkų unijas ir demokra
tinius žmones.

Henry Wallace sutinka 
debatuoti dešimtyje temų, 
būtent: kad Jungtinės Val
stijos ir Tarybų Sąjunga 
gali taikos keliu išrišti ne
sutikimus; kad galimas 
mažinimas Apsiginklavimo;, 
kad galima taika su Vokie
tija ir Japonija pasirašyti; 
kad Jungtinių Valstijų iš
leisti $5,000,000,000 pagal
bai generolui Chiang JKai- 
shekui kovai prieš komu
nistus yra klaida ; kad Mar- 
shallo Planas nepadės Eu
ropos atstatymui; kad Pa
lestinos klausime preziden
tas Trumanas laikosi ne
teisingos politikos ir kito
mis svarbiomis temomis.

čechoslovakijoje, seknla- 
dienį, 30 d. gegužės ‘įvyks
ta parlamentiniai rinkimai. 
Komercinė spauda ir radi' 
jas apie juos veik tyli,,nes 
žino, kad darbo liaudis lai
mės.

Čechoslovakija k ir Jugo
slavija pasirašė prekybos 
sutartį, pagal kurią metine 
prekyba pasieks $50,000,- 
000 vertės tarpe abiejų ša
lių.

Chinijos reakcininkai su
sirado naują “didvyrį,” tai 
musulmaną generolą Ma 
Chiyųąną, kuris komanduo
ja 82-rą diviziją. - Jis “pasi
žymėjo,” kad jp budeliai di
deliais 'kardais sukapojo 
5.00 -komunistų. belaisvių. 
Reakcinii.ikai dabar šį ge
nerolą kelia į padanges.

Mandžųrijoje Liaudies Iš
laisvinimo' Armija pradėjo 
naujas atakas prieš Chah- 
gchuną. Septynios šiauri
nės provincijos, būtent Ho
peh, Shansi, Shantung, Ho
nan, Jehol, Chahar ir Sui- 
yuan ąpsivienijo ir sudarė 
laikinąją liaudies vyriausy
bę/ Šios septynios provinci
jos užima didesnį plotą, ne
gu Franci ja.

Suomijoj reakcininkai ap
siriko. Liepos lzd. įvyks 
Suomijos parlamento narių 
rinkimai. Reakcininkai, tu
rėdami parlamente didžiu
mą, tai kad užtikrinti savo 
pergalę, tai iš vidaus minis
tro vietos pavarė komunis
tą Yrjoe Leino, o jo vieton 
paskyrė socialistą, nes jie 
tikėjosi, kad menševikai tu
ri darbo žmonių pasitikėji
mą. Reakcininkai manė, tu
rėdami Vidaus ministro 
(vietoje menševiką, tai tero
ro pagalba laimės parla
mentarinius rinkimus.

Jie apsiriko! Suomijos 
demokratinė liaudis pa
skelbė streiką, suparaližia- 
vo Jaivakrovių, geležies, 
medžio ir kitas-industrijas. 
Protesto streikai plėtėsi, 
kaip liepsna. Net daug val
džios įstaigų darbininkų 
paskelbė streiką, reikalau
dami toje vietoje padėti 
Liaudies Demokratinės 
Partijos žmogų, ’ tai yra, 
žmogų iš komunistinio blor 
ko.

Vyriausybė, priešakyj su 
prezidentu Juho K. Paasi- 
kivi, visaip žmones gąsdino 
policijos ,armijos jėga, pek
liškomis bausmėmis. Į tai 
darbininkai atsakė organi
zuodami Veikimo Komite
tus.

Reakcija pamatė, kad ne-’ 
gali liaudį įveikti, todėl so
cialistą atsiėmė, o į Vidaus 
ministro vietą paskyrė de
mokratinį žmogų Eino Kil
pų, o žmoną atstatyto ko
munisto, Hertta Leino pa-

kvietą į ministrų tarpą be 
specialės vietos.

Reiškia, pirmas reakci
jos bandymas paruošti rin
kimų laimėjimą teroro pa
galba, susmuko. Suomijos 
liaudis tą bandymą atrė
mė.

Graikijoj reakcininkai ne 
vien masiniai žudo demo
kratinius žmones, bet jie 
nužudė ir amerikietį CBS 
korespondentą George Polk, 
kuriam nepasitikėjo. Tyri
mui apystovų, prie kokių 
sąlygų buvo nužudytas Pol
kas, vyks laikraštininkų 
komisija, priešakyje su 
Walter Lippmannu. Kažin, 
ar ta komisija nebus pa
versta j fašistų teroro hu- 
baltinimo įrankį?

Italijoje susidarė nauja 
vyriausybė iš De Gasperi 
šalininkų. Iš šios vyriausy
bės liaudis nieko gero ne\ 
.sulauks, kaip ir iš buvu
sios. Tai reakcininkai, pasi
vadinę “krikščionimis - de
mokratais,” “r e p u b liko- 
nais” ir “socialistais.”

Komunistai ir socialistai, 
kurie gavo apie 8,000,000 
balsų, tai yra, apie trečda
lį visų balsavusių, nepa
kviesti į vyriausybę.

Lenkijoje jau ir katalikų 
spauda pasisakė už dabar
tinę Lenkijos sieną su Vo
kietija išilgai Odros (Ode
rio) ir NeisSe upių. Ang
lijos ir Amerikos imperia
listai nenori šią sieną pri-
pažinti, pataikauja vokie
čiams nacionalistams ir rei
kalauja, kad Lenkija pasi
trauktų į rytus.

Lenkija paskelbė, kad 
lenkai, .gimę ( .užsienyje ir 
gyvenanti' Lenkijoje, auto; 
matiškai tampa tos šalies
piliečiais. Taip nusako Len
kijos Konstitucija iš 1921 
metų.

Washingtone paskleisti 
gandai, būk kuris lenkas į 
Lenkiją nuvažiuos, tai po 
prievarta bus sulaikytas, 
kaipo Lenkijos pilietis. Ge
gužės 26 dieną Lenkijos 
atstovas Washingtone pa
reiškė: “Gandai neteisin- 
gi . . . Lenkijos Konstituci
jos punktai neliečia tuos 
Amerikos piliečius, kurie su 
Jungtinių Valstijų paspor- 
tais lankysis į svečius Len
kijon.”

Palestinoje karas iššaukė 
nesusitaikymus tarpe Ang
lijos ir Jungtinių Valstijų 
diplomatų. Mat, Anglija re
mia arabus ir juos ginkluo
ja. Arabų ' Lyga, kuri ap- 

(Tąsa 3-me pusi.)

• Henry A. Wallace, trečiosios partijos kandidatas i prezidentą, pasikalba su streikuo
jančiais CIO United Auto Workers nariais prie Chrysler šapos, Detroite. Virš 70,000 
darbininkų išėjo i streiką reikalaudami pridėti mokesties po <17 c, per valandą.

Kas Ištiesy Viešpatauja 
DP Stovyklose?

» -- ------ ---- ’ ------y

DP (Displaced Persons) stovyklose vadovaujančias 
pozicijas užima karo prasikaltėliai bei hitlerininkų bend
radarbiai. — švariems, nenusikaltusiems pabėgėliams ne
leidžiama išsižioti v prieš fašistų terorą. — Norintieji 
grįžti Lietuvon terorizuojami. — Anglų, francūzų ir 
amerikiečių okupacinės valdžios neleidžia pažangaus, 
demokratinio nusistatymo pabėgėliams stovyklose pasi
reikšti. — šimtai sugrįžusių Lietuvon paliudija apie siau
tėjantį fašistinį terorą DP stovyklose.*

Grįžtantieji į Lietuvą lietu
viai savo pasakojimais atiden
gia labai skaudų vaizdą mo
ralinio ir fizinio spaudimo, da
romo lietuviams, esantiems va
karinės Vokietijos okupacinė
se zonose, (<ąd sukliudyti 
jiems grįžti namo.

Kaip žinoma, daugelis li<^ 
tuvių- Vakarų Vokietijos ir 
Austrijos okupacinėse zonose 
gyvena specialiose DP stovy
klose.

Šių stovyklų vadovybę-“ko- 
mitetus” beveik be išimties 
sudaro antitarybiškai nusi
teikęs elementas, buvę hitlėri- 
ninkų bendrininkai, smetoni
nės armijos karininkai, karo 
metu tarnavę hitlerinėje ka
riuomenėje arba vokiečių su
formuotuose būriuose, buvu
sios lietuviškosios politinės 
policijos pareigūnai, bendra
darbiavę su gestapu, karo nu-, 
sikaltėliai, sutepę savo rankas 
taikių tarybinių gyventojų 
krauju. Jeigu kur stovyklų 
gyventojai ima priešintis “ko
mitetų” fašistams, šiems į pa
galbą ateina okupacinė val
džia ir gyventojai priversti 
tylėti.'

Atvykęs į Tarybų Lietuvą iš 
Belgijos, anksčiau buvęs Vo
kietijos amerikinėje okupaci
nėje zonoje, Bronius Savičius 
papasakojo, kad 1947 m. ko
vo mėnesį lietuviai, kurie buvo 
Erbendorfo stovykloje, parei
kalavo pašalinti iš stovyklos/ 
komiteto pirmininką, buvusį 
lietuviškosios policijos parei
gūną Joną Kilkąitj. Bet oku
pacinė administracija palaikė 
Kilkaičio pusę ir nedavė lei-
dinio naujam komitetui išrink
ti. Kai stovyklos lietuviai pa
reiškė, kad jie išeis iš stovy
klos, administracija, likvidavo 
Erbendorfo stovyklą, o Kukai
tis perėjo dirbti į kitos stovy
klos komitetą.

Paskutiniuoju metu, ryšium 
su demokratiškai nusiteikusios 
stovyklose esančių asmenų 
daugumos nepasitenkinimu fa
šistų ir karinių nusikaltėlių 
viešpatavimu, pastebima ten
dencija “išrinkti” stovyklų ko
mitetų pirmininkų pareigoms 
pakištus asmenis, kurie yra 
paklusnūs įrankiai lietuviškų
jų fašistų ir jų užsieninių šei
mininkų rankose. Bet dar iki 
šiol DP lietuvių stovyklomsi 
vadovauja:

Buvęs vokiškosios okupacijos 
metais Kąuno miesto komen
dantu pulkininkas Balsys — 
dabar švoinfurto stovykloje, 
buvęs gestapo bendradarbis 
Juozas Žemaitis — dabar 
Neumiunsterio stdvykloje, 
buvęs smetoninio seimo pir
mininko pavaduotojas, kuris 
okupacijos metais dirbo išve
žant iš Vilkaviškio apskrities 
lietuvius gyventojus į Vokie
tiją, Gilvydis, dabar komite
to pirmininkas Ganau stovy
kloje, buvęs okupacijos me
tais vokiškasis teisėjas Dil- 

4 ba, dabar stovyklos komite
to pirmininkas Kaselyje, bu
vęs smetoninės armijos pul
kininkas Birutis-Birutavičius, 
dabai’ šęinfeldo stovyklos 
komendantas, buvęs smeto
ninės armijos pulkininkas 
Švedas, dabar stovyklos ko
miteto pirmininkas Braun- 
šyeigę, buvęs smetoninės ar
mijos majoras Gecevičius, 
kuris 1940 priėmė Vokietijos 
pilietybę ir išvažiavo iš Lie
tuvos į Vokietiją, o karo me
tu tarnavo hitlerinėje karo 
žvalgyboje — dabar Bochol- 
to- stovyklos komendantas.

Žymus karinių nusikaltėlių 
skaičius dirba stovyklų komi
tetu ošę mažiau svarbiose par

eigose (sekretoriai, reikalų 
vedėjai ir tt.), tarnauja ame
rikiečių įstaigose “apsaugos 
kuopose,” arba gyvena stovy
klose, apsimetę nukentėjusiais 
nuo hitlerininkų ramiais gy
ventojais. Tiktai kai kurie, 
daugiau žinomi nusikaltėliai 
gyvena privačiuose butuose 
pas vokiečius. Jie pakeitė sa
vo pavardes, tačiau ir tai pa
daryta tiktai dėl to, kad ne
statytų į nejaukią padėtį oku
pacinių organų. Tikrenybėje 
visi šie buvusieji vokiškosios 
okupacijos laikais komendan
tai, burmistrai; policijos virši
ninkai, teisėjai ir budeliai be 
titulų jš vokiškųjų “ypatingų
jų komandų,” dalyvauja susi
rinkimuose stovyklose ir nere
tai patys aktyviai dalyvauja 
komitetų darbe.

Buvęs lietuviškosios politi
nės policijos pareigūnas Bur
ba, kuris 1941 metais pabėgo 
iš Lietuvos į Vokietiją, įstojo 
ten gestapo tarnybon ir su vo
kiečių kariuomene vienos 
“ypatingųjų komandų” sudė
tyje atvyko į Lietuvą, dabar 
yra Niurnberge.

Burba buvo vienas vadovau
jančiųjų gestapo darbuotojų 
Kaune ir .galėtų daug papasa
koti api^' Kauno gestapo rū
kius arba apie nukankintus 9- 
tajame forte patriotus.

Reikėjo laukti, kad Burba, 
jeigu jis dar amerikiečių oku
pacinės valdžios neareštuotas, 
tai slapstosi būkštaudamas 
teismo ir pelnytos.bausmės už 
savo įvykdytus nusikaltimus.

Tačiau .pasirodo, kad šis nu
sikaltėlis paskirtas “apsaugos 
kuopon” ir puikauja ameriko
niška uniforma Niurnbergo 
gatvėmis. Tiesa, Burbai teko 
pakeisti pavardę — dabar jis 
Strazdas. Bet reikia manyti, 
kad jo asmeninėje byloje dar
bo stažo grafęje pasiliko už
rašas “5 metai gestape.”

Lietuviškojo komiteto posė
džiuose Augsburge daly
vauja Dabulevičius. Praeityj 
buvęs smetoninės armijos pul
kininkas, jis vokiškųjų fašis
tų buvo paskirtas Vilniaus 
burmistru? Dar išliko Dabu- 
levičiaus pasirašyti įsakymai 
apie lenkų gyventojų išveži
mą katorgon į Vokietiją, apie 
Vilniaus goto sudarymą.

Ten pat Augsburge galima 
sutikti buvusį 'gestapo bendra
darbį Vilniuje Sibavičių ir 
kitus, ieškančius tarnybų, mą- 
žus ir didelius išdavikus.Y

Šeinfeldo stovyklos k o na tė
tė dirba buvęs vokiškosios 
okupacijos metais Marijampo
lės apskrities prokuroras Bal
trušaitis, to paties komiteto 
sekretoriaus pareigas eina bu
vęs prie,, vokiečių Šeduvos 
miestelio policijos viršinin
kas Keiba. šis ne retai gyrėsi, 
kad asmeniškai “likvidavo” 
Šeduvoje apie 300 ramių gy
ventojų.

Anglų okupacinėje zonoje 
sau prieglobstį rado toks nu
sikaltėlis kaip Paukštys, hitle
rinės okupacijos laikais buvęs 
vokiečių generalinio komisaro 
Rentelno tarėju (jarbo klausi
mais ir atsakingas už lietuvių 
gyventojų išvežimą katorgos 
darbams į Vokietiją. Štai ką 
rašė 1941 metų lapkričio mė
nesį šis hitlerininkų tarnas: 
“Ir todėl mūsų veiklos gairės 
turi būti pastatytos taip^ kad 
vokiečių kareivių pralietasis 
kraujas laimintų tą darbą, ku
rį mes pasiryžę įgyvendinti.”

Sakydamas datyąr lietuvių- 
išvietintųjų asmenų stovyklose 
antitarybines,kalbas, raginda
mas lietuvius atsisakyti nuo

(Tąsa ant 3 puslapio)
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Kur Link Prezidentas
Harry S. Trumanas?

. Liberališkas žurnalas “New Republic” suteikia daug 
informacijų apie mūsų šalies prezidento politinę karjerą. 
— Manoma, kad jam laimėti lapkričio menesio rinkimuo
se nėra jokios progos. — Prezidento žodžiai ir pažadėji
mai nesutinka su jo darbais. — Jo vadovaujamoje vy
riausybėje viešpatauja militaristai ir Wall Stryto banki
ninkai. — Naminėje politikoje Trumanas yra daug pa? 
žadėjęs, bet nieko neištesėjęs. — Užsieninėje politikoje 
prezidentas pamiršo velionio Roosevelto pramintuosius 
kelius.

'• ••V- vi- '

Harry S.
“Trumano rekordas yra 

pragaištingas”, sako libe
rališkas žurnalas “New 
Republic”. “Tačiau tuo re
kordu pasiremdamas jis pa
siryžęs laimėti nominacijas 
į prezidentus, ir netgi tiki
si būti išrinktu. • \

“Trumanas negali bū^i iš 
t, rinktu: liberališkų n ai----

kiečių interesai reikalauja, 
kad jis nebūtų nominuotas.

, “Trumanas negali suor
ganizuoti demokratinio pa
saulio, arba susitaikyti su 
sovietiniu pasauliu.

“Jis'negali išvengti kri
zės,' nei privesti prie atstei- 
gimo.

“Jis negali išgelbėti pa
saulinės taikos, neigi laimė
ti pasaulinį karą, jeigu toks 
karas iškiltų.

“Jis negali išvesti savo 
partiją pergalėn, neigi ją 
perorganizuoti, jeigu ji pra
laimėtų rinkimus.”

Šių pareiškimų faktais, 
“New Republic” patiekia 
keturiolikos puslap. straips
nį apie prezidentą Truma- 
ną gegužės 17 dienos laido
je. Tame straipsnyje žurna
lo redakcija išsamiai išlukš
tena visą Trumano politinę 
karjerą. Tėję karjeroje ji 
nesuranda nieko, kas galėtų 
parodyti, jog Trumanas sė
di savo vietoję ir yra tinka
mas vadovauti Amerikai at
einančiais ketveriais me
tais.
I. Trumanas 
kaipo kalbėtojas

tš prezidento Trumano 
kalbėtojas, “New Republic” 
supratimu, labai prastas. 
Jis kalba mechaniškai, jis 
negali parodyti įsitikinimo. 
Iš jo toks prastas kalbėto
jas, jog 1946 metų kampani
joje demokratų partijos na- 
cionalis komitetas jam už
čiaupė burną ir neleido, kai
po partijos galvai, vesti a- 
gitaciją už demokratų kan
didatus į kongresmanus. 
Komitetas, girdi, žinojo, 
kad kiekviena Trumano 
prakalba kaštuos partijai 
mažiausia pusę milijono 
balsų!

Prezidentas nesiskaito su 
tuo, ką savo prakalbose bei

Trumanas
pasikalbėjimuose su kores
pondentais pasako. Jis 
klauso patarėjų. Pavyz
džiui, vieną sykį jis kores
pondentams pareiškė, kad 
kainų kontrolė ir racijona- 
vimas yra policinės valsty
bės metodos, ir kad jis joms 
priešingas. Veikiausia jamIt! 1Š- * icoingcio. vciniaudia jam 

meri- ^uvo pataręs kalbėti
iždo sekretorius John Sny
der. Bet jis, matyt, nežino
jo, kad kiti jo administraci
jos nariai vienam mėnesiui 
prabėgus pareikalaus kaip 
tik tokios kainų kontrolės 
sugrąžinimo! “Pamiršęs” 
tai, ką jis kalbėjo prieš kai
nų kontrolę,,prezidentas jau 
kalba' už kainų kontrolę.

Arba, štai, 1946 metų rug
sėjo mėnesį Henry Wallace, 
kaipo prekybos sekretorius, 
nusprendžia pasakyti pra
kalbą New Yorke tarptauti
nės politikos reikalais. Savo 
prakalbos tekstą jis įteikia 
prezidentui, ir gauna nuo jo 
pilną užgynimą. Bet jis 
skaitydamas Wallace pra
kalbą nesuprato, kad Wal
lace siūloma politika yra 
griežtai priešinga valstybės 
sekretoriaus Byrnes veda
mai politikai. Byrnes užpro
testuoja ir Wallace buvo 
pašalintas iš kabineto.

Trumanas labai ištikimas 
savo politiniams draugams 
iš Missouri, ypatingai savo 
bosui Tom Pendergastui, 
kuris Trumaną politikoje 
iškėlė. Jis ištikimas savo 
partijai. Jis buvo gana iš
tikimas velioniui Roosevel- 
tui ir balsavo - taip, kaip 
buvo reikalinga balsuoti. 
Tik retai kada’hūdamąs se
natorium Trumanas užim
davo savistovišką poziciją 
ir tai beveik visuomet pa
darydavo klaidą. Toks atsi
tikimas buvo 1941 metais. 
Tai Tarybų Sąjunga buvo 
Hitlerio užpulta, preziden
tas Rooseveltas tuojau pa
žadėjo jai visokeriopą pa
ramą. Kitaip pagalvojo se
natorius Trumanas. Jis pa
reiškė :

“Jeigu mes matysim, kad 
Vokietija laimi, tai turėsi
me padėti Rusijai. Bet jei
gu matysime, , kad Rusija :

laimi, tai padąsime Vokieti
jai. Ir taip lai rusai ir vo
kiečiai vieni kitų išžudo kuo 
daugiausia.”
II. Trumanas 
ir jo draugai

“New Republic” sako, 
kad tapęs prezidentu Tru
manas parodė didžiausį ne- 
sugabumą. Tuojaus jis ap
sistatę tokiais patarėjais, 
kurių jokiu' supratimu ne
galima “vadinti liberalais 
arba internacionalistais.”

Pirmoje vietoje jo arti
miausi draugai ir patarėjai 
yra grupė iš Missouri vals
tijos — Snyder, Vaughan, 
Graham, Clifford, Varda
man. “Daugelis jų valgo ir 
miega Baltajam name, ir 
visų jų Trumanas kiaušo. 
Jie yra tais žmonėmis, ku
rie nustato jo atsinešimus, 
•pataria, ką jis turi įvairiom 
vietom paskirti, ir nusako 
jo galvoseną.”

Iš siekio buvo manyta, 
kad^Trumanas labai gražiai 
sugyvens ir susikalbės su 
Senato nariais, kadangi jis 
pats yra daug metų išbuvęs 
senatorium. Taip ir išrodė 
per keletą savaičių. Bet 
kaip tik į Baltąjį Namą su
sikraustė grupė iš Missouri, 
pačios demokratų partijos 
senątoriams pasidarė sunku 
prie Trumano beprieiti. 
Kaip tik dėl tos priežasties 
rezignavo demokratų parti
jos pirmininkas Bob Han- 
negan.

Kai šita grupė susikraus-, 
te į Baltąjį Namą, natūra
lu, kad tie žmonės, kurie 
darbavosi su Rooseveltu, 
turėjo išeiti laukan iš val
džios. Tuojau išlėkė laukan 
Henry Wallace, Harold Ick
es, Chester Bbwles, James 
Landis, Will Davis, Wendell 
Berge, Paul Porter ir kiti, 
“New Republic” nuomone, 
liberališkų pažiūrų vyrai.
III. Trumanas ir 
militaristai

Išsivaikęs Naujosios Da
lybos šalininkus • —ruzvel- 
tinius, prezidentas Truma
nas į atsakingas vietas pa
sikvietė militaristus. čjvar- 
biausion kabinete vieton 
pastatytas generolas Mar- 
shallas. Laikraštis “Army 
and Navy Bulletin” teisin
gai pastebi: “Šiandien fak- 
tinai armija kontroliuoja 
mūsų užsienio reikalus.” 
Svarbiausios diplomatiškos 
vietos taip pat atiduotos ka
rininkams — Japonijoje ge- 
nerol. MacArthur, Vokieti
joje generol. Clay, Austrijo
je gen. Keyes, Amerikos 
ambasadorius Maskvoje ge
nerol. Smith, Belgijoje — 
admirolas Kirk, Jungtinėse 
Tautose — generolas Os
born.
IV. Trumanas 
ir pinigų maišai

Su karininkais Trumano ' 
administracijon susikraustė 
finansieriai ir bankieriai. 
Vįsų stambiausias ir svar
biausias yra Wall Stryto 
bankininkas James V. For- 
restal, apsigynimo arba 
ginkluotų ' pajėgų sekreto
rius. Į Washingtoną jis pri
buvo tiesiai iš bankinės Dil
lon, Read and Company fir^ 

,mos prezidentystės, ši fir- 
j ma yra viena iš stambiau
sių Wall Stryto .firmų.

Forrestal draugai susi
kraustė ir užėmė svarbiau
sias adminstracijoje vietas. 
Bankininkas ir fabrikantas 
Souers yra sekretorius Na
tional Security Council; in
dustrialist. Hargrave, East-

(Tąsa ant 4 puslapio)
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Valdžios perėmimu į savo rankas . gelžkelių priversti 
atšaukti streiką, gelžkeliečiu brolijų viršininkai sako, 
jog jie vis viena neatsisakys nuo unijų reikalavimų. 

Iš kai •ės: Alvanley Johnson ir A. J. Glover.

■Mfaiį,'**

Tarptautine Apžvalga
(Tąsa nuo 2 puslapio) 

jungia septynias valstybes, 
yra nuolatinė Anglijos po
litikos palaikytoja.

Tuo kartu Trumanas ir 
jo administracija negali 
ranka numoti į tai, kaip 
arabai žudo žydus Palesti
noje. Čia jau ne gailesčio 
klausimas. Jungtinėse Val
stijose gyvena keli milijo
nai žydų tautos žmonių, iš 
jų tarpo yra daug stambių 
biznierių, laikraščių savi
ninkų, politinių veikėjų. Gi 
šiemet įvyksta mūsų šalies 
prezidento ir kitų viršinin
kų rinkimai. Nori ar ne, 
bet negali užgirti. Anglijos 
politiką Palestinos reikale.

Turkiją purto karinis 
drugys. Jos komandieriai 
šaukia, kad. “turkų armija 
— geriausia /pasaulyje .•. . 
ir nieko nesibijo.” Ji vėl 
gavo keturis didelius sub- 
marinus iš Jungtinių Vals-

padalintos Vokieti
jos, tik šiek tiek sujungtos 
federacijos ryšiais. Mat, 
tokioje Vokietijoje jie pasi
tiki turėti daugiau progų 
bizniui ir savo politikai.

Tarybų Sąjungoje šį pa
vasarį 20,000,000 akrų ap
sėjo daugiau žemės, kaip 
kitais metais. Reiškia, sie
kiama pasigaminti daug 
duonos ir išvežimui į užsie
nį.

Lietuvoje, Estijoje, Va
karų Ukrainoje ir Baltaru
sijoje eina platus žemės 
ūkių kolektyvizavimas. Sa
koma, kad Lietuvoj į trum
pą laiką įsikūrė virš 50 ko
lektyvių ūkių, kurie, apima 
2,000 buvusių atskirų vals-

.3 »
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Kas Ištiesy Viešpatauja DP Stovyklose?
r* I

Turkijoje per 25 metus 
nebuvo privalomas religijos 
mokinimas viešose mokyk
lose. Dabar įvedamas. Tai 
reakcijos laimėjimai.

1

Balandžio 20 d. išsigan
do Turkijos; valdonai ir jų 
globotojai. Kas tai pranešė, 
kad M arm oro Jūroje matė 
“du sovietinius submari
nes.” Marmoros Jūra yra 
maža, tai savo rūšies eže
ras, iš visų pusių apsuptas 
Turkijos1 teritorija. Kaip 
ten galėjo patekti sovieti
niai submarinai? Kodėl?I ,

Visas Turkijos karo lai
vynas ir orlaivynas puolės 
ieškoti. Keturias dienas 
spauda ir Vadi j as šaukė 
apie “mirtiną pavojų” ... 
“invaziją” ir (grūmojo krei
ptis į Jungtinių Tautų Or
ganizaciją.,

Balandžio 24 d. Šurnas 
nutilo. Tik vienas, kitas 
laikraštis prasitarė, kad 
vietoje “sovietinių subma- 
rinų,” atrado dvi pintines, 
kuriomis laivakroviai iš
krauna iš laivų reikmenis.

Rodosi,' kad apie tą patį 
laiką ir mūsų Ramiojo 
Vandenyno pakraštyje kiti 
valdonai taip pat buvo 
“matę” du “svetimus sub- 
marinus.”

Sakoma, kad
žmonėms senatvėje prade
da nesami dalykai ‘ rodytis. 
Matyti, kad tokį amžių da- 
gyveno Turkijos valdonai, 
o kartu ir jų budeliška 
tvarka.

Vokietijoje bėgyje penkių 
dienų virš 6,000,000 pilie
čių susirašė ant peticijų, 
reikalaudami a p v i e n ytos 
Vokietijos. Anglija ir 
Jungtinės Valstijos nori

tūliems

Išleido antrą tomą vokiš
kų dokumentų,' kurie buvo 
suimti nacius nugalėjus. 

1 Sako, kad Anglija dar rug
pjūčio mėnesį, 1939 metais, 
siūlė hitleriškai Vokietijai 
susitarti, žadėjo neiti į pa
galbą Lenkijai ir Turkijai, 
jeigu'Hitleris savo smūgius 
nukreips prieš Sovietus.

Tarybinė žinių agentūra 
Tass išleido pareiškimą, at
sakydama į generolo Geo. 
Marshall apkaltinimus, kas 
liečia SSSR ir USA nesu
sitaikymus. Žinių agentūra 
cituoja sutartis, kurias mū
sų Valstybės Departmento 
žmonės sulaužė ir kaltina už 
nesusitaikymą įvairiais 
klausimais.

Jungtinių Tautų organi
zacijoje SSSR atstovas pro
fesorius Aleksei P. Pavlo
vas sakė, kad Valstybės 
Departmentas neiš duoda 
leidimų tūliems tos šalies 
veikėjams atvykti į šios or
ganizacijos posėdžius.

Andrius Gromyko atme
tė reikalavimus tyrinėti 
“revoliuciją” ’ Čechoslovaki- 
joje. Kada Argentinos at
stovas siūlė, kad padaryti 
apklausinėjimą % bėglių iš 
Čechoslovakijos, tai Gromy
ko pareiškė, kad niekas 
rimtai nesiskaito su šalies 
išdavikais, kurie iš savo tė
vynės pabėgo pas užsienio 
kurstytojus.

Jis sakė, kad Jungtinių 
-Valstijų, Anglijos diploma
tai ir jų pasekėjai sąmonin
gai . kelia ’ tokius klausimus 
Jungtinių Tautų organiza
cijoje, kuriais Sovietų at
stovas turi vartoti vetavi- 
mo balsą. Jis sakė, kad tai 
yra planingas diskreditavi
mas šios organizacijos, .nes 
tūli jaučia, kad ta organi
zacija iki tam tikro laips
nio, padeda taikos reika
lams. žinoma, Mr. Austin 
su Gromyko nesutiko.

(Tąsa nuo 2 puslapio) 

savo tėvynės ir savo tautos, 
Paukštys sąžiningai vykdo tą 
savo priesaiką.

Spaudoje jau' buvo rašyta 
apie tai, kad buvęs smetonines 
armijos generolas Plechavi
čius, vadovavęs vadinamajai 
“vietinei rinktinei,” vokiečių 
sukurtai kovai su tarybiniais 
partizanais ir Tarybine Armi
ja, dabar gyvena angliškoje 
Vokietijos okupacinėje zonoje 
ir aktyviai dalyvauja lietuvių 
mulkinime ir sulaikyme nuo 
grįžimo į Lietuvą.

Štai kokie “demokratai” tū
no anglų okupuotos Vokietijos 
zonos lietuviškuose DP lage
riuose:

Micelburgo stovyklos (neto
li Flensburgo) vadovu kultū
ros ir švietimo klausimais iki 
neseno laiko buvo Senkus, šio 
aferisto ir gebelsinio propa
gandisto vardas buvo plačiai 
žinomas Lietuvoje vokiškosios 
okupacijos metais. Juk Sen
kui hitlerinė propagandos mi
nisterija pavedė organizuoti 
savo filialą Lietuvoje, štrei- 
chcrio laurai nedavė ramybės 
Senkui ir jis sėkmingai lenk
tyniavo su juo rasistinės ide
ologijos skleidime. Eidamas 
sąvo mokytojo pėdomis, Sen
kus taip pat iš' visos širdies 
grožėjosi pornografija, laiky
damas tai rasistinio mokslo 
rimta šaka.

Taip pat dar neseniai Flcns- 
burge. Burgfrid 11, ramiai 
gyveno “ramus pabėgėlis” Al
girdas Klimaitis.

Bet juk jis okupacijos me
tais vadovavo specialiam hit
lerininkų sukurtam būriui, ku
ris žiauriai naikino taikius gy
ventojus.

Per du šio būrio “veiklos”' 
metus, vadovaujant ir tiesio
giai dalyvaujant Klimaičiui, 
buvo sušaudyta daugiau kaip 
G tūkstančiai taikių piliečių. 
Dar neseniai Klimaitis, glau
džiai susijęs su vadovaujan
čiais SS karininkais, be kliū
čių važinėjo po vokiečių oku
puotas Europos šalis. 
Klimaitis “ilsisi.”

Vokiškosios “ypatingosios 
komandos.” veikusios Pabal- 
tvjy ataskaitose, tarp kitų do
kumentų apie nacistų žvėriš
kumus, pristatytų Niurnbergo 
procese, Klimaičio pavardė 
minima pakankamai dažnai.

Ramiai ir be rūpesčių gyve
na vienoje DP stovykloje ang
lu okupacinėje zonoje buvu
sia SS ir policijos viršininkas 
Lietuvoje .Vytautas Reivytis. 
Buvusio SS ir policijos virši
ninko “Ostland” (Pabaltijo 
kraštuose) Jekelno, kuris bu
vo teisiamas tarybinio teismo 
Rygoje, parodymais, Reivytis 
suteikė didelę paramą vokie
čiams naikinant tarybinius pi
liečius Lietuvoje ir išvežant 
gyventojus katorginiams dar
bams į Vokietiją.

Ir tuo metu, kai kariniams 
nusikaltėliams vakarinėse Vo
kietijos zonose .duota pilna 
veikimo laisvė, lietuviai neno
rį atsisakyti savo tėvynės ir 
savo tautos, visaip persekioja
mi, išmetami iš stovyklų, t. y. 
netenka pastogės ir maisto, 
areštuojami pagal melagingus 
apkaltinimus ir tt.

1947 metų lapkričio mėnesį 
atvykęs iš a&nerikiečiu oku
puotos zonos*Aleksandras Ka
valiauskas papasakojo:

1947 metų balandžio rtiėnesį 
aš nutariau aplankyti tary
binę repatriacijos misiją, kad 
sužinočiau sugrįžimo tėvynėn 
sąlygas. ’ Mano Išvykimas Ze- 
ligenštadto stovykloje buvo 
pastebėtas, ir kai sugrįžau, 
mane iššaukė j stovyklos po
liciją ir iškvotė. Mano daik
tuose padarė kratą, pas ma
ne rado Salomėjos Nėries ei
lėraščius, lietuviu rašytojo 
Marcinkevičiaus knyga ir vie
ną brošiūra, išleistą Lietuvoje. 
Po kelių dienu mane vėl iš
kvietė i stovyklos kanceliarija, 
kur mane pradėjo kvosti apie 
mano politinius įsitikinimus ir 
tt. Iš manęs atėmė DP kor
telę ir išmetė iš stovyklos.

1947 metais gruocTfcug mė
nesį sugrįžęs į Lietuvą Pranas 
Kataržis buvo vokiečių išvež
tas iš Lietuvos darbams į 
Prancūziją. Po anglų-ameri
kiečių kariuomenės įsiveržimo 
jis su lietuvių grupe pateko į 
Angliją, kur buvo vadinamoje 
“tarptautinėje stovykloje” Nr. 
2, netoli Mančesterio. Kai 
Kataržis išdrįso pareikšti norą 
grįžti tėvynėn, į Tarybų Lie
tuvą, jį iš pradžių areštavo, 
o po to uždarė į vokiečių be
laisviu stovyklą. Po ilgų var
gų Kataržiui pasisekė už- 
megsti ryšį su tarybine repa
triacijos misija ir sugrįžti tė
vynėn.

Visi dori lietuviai, gyveną 
vakarinėse Vokietijos zonose, 
turi žinoti, kas yra jų 
vai,” kad 
“vadovų” 
jų tikslus, 
rinčius su 
lais.

“vado- 
galėtų suprasti tų 
apgaulę ir melus, 
nieko bendro netu- 

1 i etų vi ų tautos tiks- 
A. Garbenis.

(Tėvynės Balsas)

Baltimore, Md
. J LAISVĖS PIKNIKĄ

Artinantis didžiuliam Lais
vės piknikui įvykstančiam sek
madienį, birželio 13 d., yra 
reikalas pateikti visas infor
macijas. kad norintiems pa
siekti pikniko vietą nesusida
rytų jokių kliūčių.

Pirmiausia turiu pasakyti, 
kad šiemetinis mūsų piknikas 
bus labai didelis ir gražus. O z 
tai dėl to, kad bt\s labai gra
ži, saulėta diena, tai svieto 
privažiuos iš’ tolimiausių apy
linkių. ’ Rengėjai iš savo pu
sės, kad patenkinti svečius, 
turėsime visko, kas tik pikni
kui reikalinga, o magary
čioms naujutėlę vietą šokiams / 
ir p. Nenskaičio orkestrą.
Bušai Veš j Pikniką Sekamai:

1) Nuo Lietuvių Salės, 851 
Hollins St., išeis 11 vai. ryto, 
nuo Dillon ir Robinson St., 
i i :Š0.‘

2) Nuo Lietuvių Salės 1 po
Dabar | piety, Dillon ir Robinson St., 

1 . • V • • 1 • > £1 :3(). Bušais važiuojant į abi 
puses ir įžanga j pikniką pie
nas doleris. Kurie važiuos ma- į 
šinomis, tai įžanga 25 c.
Užkvietimas draugams phila- 
clelphiečiams, chesteriečiams 
ir Philadelphijos apylinkėms

Gerbiami draugai ir drau
gės! Jūs jau numanote ir be 
aiškinimo, kaip' labai mes 
įvertiname jūsų atsilankymą į 
mūsų rengiamą Laisvės nau
dai pikniką. Taigi, labai ma
loniai prašome visus ir visas, 
kuriem tik sąlygos leidžia da
lyvauti su mumis metinėje iš
kilmėje.

KELRODIS:
Iš Baltimorės: Eastern Ave. 

iki Josenhans Corner; sukit 
po dešinei i Back River Neck 
Rd.; pavažiavus 4 mylias, de- 
šinlėje pusėje kelio matysite 
“Evergreen,” sukite po deši
nei \ir važiuokit tiesiai iki par
ko.

Iš Philadelphijos: Route 40 
iki Stemmers Run ; nuo čia su
kite po kairei į Josenhans 
cor. Halle Neck Rd. ir va
žiuokite. kaip nurodyta viršuj.

Dar žodis LLD 25 kuopos 
nariams. žinote, draugai ir 
draugės, piknike reikės nema
žai visokių darbininkų, kaip 
tai, pardavinėti barčekius, pa
tarnavimo prie stalų, veiterių 
ir prie kitų darbų. Taigi, bū
kite geri, malonūs ir pribuvę 
į pikniką pagelbėkite, 
k.uom galėsite. Būsime 
dėkingi.

Visiems iki malonaus 
matymo piknike.

Komisijos Narys.
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Washington. —- Prezid. 
Trumanas nedavė atsakymo 
j reporteriu klausimus, ar 
jis stoja už ar prieš reak
cinį Mundto bilių.

3 pusi.—Laisve (Liberty, 
Lith. Daily)

Antr., Birželio 1, 1948
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Istorine Apysakai VertS K. BARTKUS

Kur Link Prezidentas H. S. Trumanas?

(Tąsa)
Mušą įkvėpdavo jo biografija, aistrų 
kaitaliojimasis, apgavystės,* gilus bedie
viškumas. Ji išaugo padorioje, tvarkin
goje smulkaus kolonijų valdininko šei
moje, kurioje viskas buvo atseikėta — ir 
meiliškos tėvo išdaigos, ir motinos mal
dos, ir kyšiai, ir skatikai, išduodami se
nai tarnaitei. Muša atsidavė G randeliui, 
todėl, kad jis atrodė jai, kaip romano he
rojus; bet išgyvenusi su juo trejus me
tus, žinojo, kad jis — šiurkštus karje
ristas. Jis pats kartą prisipažino, kad 
apgavo ją su viena artiste vien dėl to, 
kad patektų į įtakingo deputato salioną. 
Vienintelė Grandelio aistra buvo loši
mas. Aukščiau jis dažnokai lankydavo 
Monte-Karlo ir Biaricos kązino. Tapęs 
deputatu, jis surimtėje: Mūšai sakyda
vo, kad jam politika— tokia pat ruletė. 
Ji netikėjo juo, niekiho jį; prisipažino 
Liusjenui: “Aš jaučiuosi taip, lyg jis 
mane pirktų ...” Atsakydamas Liusje- 
nas kartais bardavosi, vieną sykį net su
šėrė jai, bet, dažniausiai pajuokdavo: “Aš 
mėgstu prostitutes, tai padorios mote
rys.”

Liusjeno persiskyrimas su tėvais ir 
tai, kad jis išėjo gyventi pusbadžiu, dar 
stipriau pririšo prie jo Mušą. Tačiau ji 
nesuprato, kodėl jis sugalvojo gelbėti 
Grandelio reputaciją. Vyro reikalais ji 
nesidomėjo; niekuomet jį nieko neklaus- 
davo. Kažkaip jai pasivaideno, kad vy- 
ras įtaria turint fją meiliškų ryšių; ji iš
sigando dėl Liusjeno, įsitikinusi, kad 
Grandelis gali padaryti bet kokią niek
šybę. Tačiau Grandelis*.. sutikdamas 
Liusjeną pas Montinji, būdavo jam, kaip 
ir anksčiau, mandagus.

Liusjenas niekam nepasakodavo savo' 
šeimyninių nemalonumų, bijodamas, kad 
reikalas nepasiektų Žolijo: tuomet jis 
netektų pajamų. Tessa taip pat nematė 
naudos kalbėti apie savo kivirčą su sū
numi. Tiktai Muša viską žinojo. Gran
delis dabar beveik kasdieną užkalbinda
vo ją apie Liusjeną. Ji tylėdavo. Paga
liau jis pasakė: “Aš žinau, kad tu su 
juo draugauji. Prašau, nesigink. Aš ne
pavyduliauju ... Aš tiktai noriu, kad tu 
jį pakviestum. Mums reikia pasikalbėti 
akis į akį.”

Susijaudinusi ji atėjo į pasimatymą. 
Ji nežinojo, kaip pasakyti • Liusjenui 
Grandelio pasiūlymą. Jos širdis nujau
tė pavojų. O Liusjenas, lyg tyčia, buvo 
linksmas, šaipėsi iš jos. Ir pirmą 'kartą 
jam apkabinus, ji nieko daugiau nejau
tė, tik išgąstį: ją tartum šaltis nukrėtė. 
Paskui ji ištrūko ir pasakė:

— Jis nori tave pamatyti, Liusjenai* 
o aš bijausi dėl tavęs. z

— Niekis! Grandelis ne Otelo.
— Tu nesupranti... Ne pavydas čia 

svarbu. Tai baisus žmogus. Jis tave įvels. 
Aš žinau tą jo šypseną... Bet kodėl jam 
prireikė tavęs?

— Tur būt, nežino, kad susipykau su 
tėvu. Nori įgyti pasitikėjimą. Karjeris
tas. Bet gana/apie tai...

Jis pabučiavo Mušą. Ji atsitraukė ir 
staiga paklausė: (

— Kieno buvo tas laiškas?
Jis gūžtelėjo pečiais.
— Kvailas suklastotas ' dokumentas. 

Paprasčiausia piniginė istorija. O pasi
rašyta Kilmano.

Muša įsikniaubė į pagalvį. Liusjenas 
papurtė ją už peties.

— Tu kažką žinai? Sakyk!
— Jis tave nužudys ...
— Sakyk! Ar tu žinai apie laišką?
-— Ne. Apie laišką nieko... Bet aš 

žinau Kilmaną. Tik, dėl dievo, nekal
bėk!'. .. Jis tave užmuš ... Liucernoje... 
Jis mane paliko su juo kelias minutes... 
Mes ? turėjome du kambarius ... šlykštus 
žmogus, suveržtas, lyg gorsetu, o spran
das nuskustas, kaip kulnis... Jis juo
kingai kalbėjo prancūziškai vietoj “d” 
tardavo “t”... Tikras bošas. Bet tu 
niekam nekalbėk!... Jis man tuomet 
pasakė, kad aš nekalbėčiau .,. Jis labai 
jaudinosi .,. O tu- žinai, koks jis ra
mus ... Tu neprivalai su juo susirišti...

Toliau Liusjenas jos nebeklausė. Jis 
paskubomis apsirengė. Paskui suriko:

— Apsivilk!
Ji nieko nesuprato; lūpomis ieškojo jo 

rankos:
— Liusjenai, nepyk!... Aš nekalta... 
Ji verkė. Norėdama jam įtikti, paėmė

<>

pudros dėžutę, kad apsitvarkytų. Jis iš
traukė iš jos rankų pūkinukę.

— Greičiau!
Jie išėjo kartu. Ji šnabždėjo:
— Liusjenai... Myliu ... ' Man taip 

baisu!...
Ji pastebėjo, kad jos bliuzele neuž- 

sagstyta; įbėgo į pirmąją tarpuvartę. 
Grįžusi atgal, Liusjeno neberado. Ji atsi
sėdo ant suolo. Aplinkui būriavosi. žmo
nės; tai buvo autobusų sustojimo vieta. 
Bet ji nieko nematė. Ją išgąsdino laik
raščių pardavėjas — prie pat ausies^ jis 
sušuko: “Pavojus nesumažėjo!... 
met Muša isteriškai suriko, o iš 
ėmė riedėti ašaros. Prie jos priėji 
kokia moteris ir meiliai tarė:

— Nusiramink! Man vyras sakė, jog 
karo nebus.

jl’uo- 
akių 
kaž-

Buvo aštunta valanda vakaro, kai 
Liusjenas atėjo pas Breteilį.s Tarnaitė 
nuvedė jį į svetainę, paprašė lukterti: 
Brteilis pietavo.

“Ištikimųjų” vadovas gyveno, kaip vi
dutinis buržua. Svečių kambaryje stovė
jo pianinas, kuriuo, niekas neskambin
davo; baldai buvo apvilkti, kad neišbluk
tų raudonas atlasas. Ant apvalaus stalo 
gulėjo albumai su šeimos fotografijomis 
ir didžiulė knyga “Luaros pilys.” Ant 
sienų kabėjo peizažai: saulėleidis jūroje 
ir pražydęs vaisių sodas.

Durys praviros į valgomąjį; jame stik
linis antvožas, po kuriuo švitėjo senovi
nis krištolas. Breteilis sėdėjo priešais 
žmoną ir tylėdamas valgė joudųjų slyvų 
kompotą. Kampe stovėjo vaikiška kėdu
tė: žmona nenorėjo, kad ją išneštų. 
Tvarkingai suvyniojęs servetėlę, Bretei
lis išėjo į svečių kambarį.

Pamatęs neramų Liusjeno veidą, jis 
susiraukė: nemėgo, kad pas jį kas atei
tų nekviestas. O Liusjenas net nemėgino 
atsiprašyti, jis buvo per,daug susijaudi
nęs: nepraėjo nė valanda, kai jis atsi
skyrė su Muša. Jis iš karto, prabilo:

— Laiškas nesuklastotas.^
Breteilis šyptelėjo:
— Tai jums pasakė jūsų‘didžiai ger

biamas tėvas?
— Ne, juo aš nepatikėčiau. Bet dabar 

aš žinau, kad Kilmanas tikrai yra ir 
Grandelis su juo susitikdavo.

Breteilis žingsniavo po ilgą pustam
sę svetainę. Liusjenas šnairomis sekė jį: 
norėjo pamatyti pyktį, nustebimą, šird
gėlą. Bet kaulėtas, išdžiūvęs Breteilio 
veidas tebebuvo ramus.

— Kas jums tai papasakojo?
-— Ar ne vistiek... Aš negaliu nuro

dyti asmens, bet aš laiduoju ...
Breteilis pasuko įjungėją. Nuo aštrios 

sietyno šviesos Liusjenas prisimerkė. 
Breteilis stovėjo priešais jį, pasirėmęs 
ranka aukštos kėdės atramos.

— Aš jums patariu užmiršti jūsų žo
džius. Jūs virtote žaislu svetimose ran
kose ... Jūs man laiduojate už žmogų, 
kurio jūs net pasakyti nenorite. O aš 
jum laiduoju už Grandei j.

Liusjenas atsistojo ir neatsisveikinęs 
išėjo į prieškambarį. Tamsoje jis ilgai 
ieškojo savo skrybėlės. Paskui- staiga su
grįžo į svetainę. Breteilis tebestovėjo toj 
pačioj pozoj. Liusjenas prabil labai ra
miai, netgi susimąstęs:

— Aš su jumis plūkiausi pusantrų 
metų ... Ir štai įdomu . . . Ką gi, ar jūs 
aklas? Arba jūs taipgi pažįstamas su 
tuo Kilmanu?...

Jis laukė, kad Breteilis smogs jam ar
ba suriks: “Niekšas.” Tačiau Breteilio 
veidas nepasikeitė.

— Jūs perdaug menka's, k^d galėtu
mėt rųane įžeisti. Aš jums patariu: ne
sikiškite į politiką. Tai ne jūsų nosiai. 
Iš prigimties jūs vagiliūkštis arba sute
neris. Išeikite!

Liusjenas sugniaužė kumščius, tačiau 
Breteilio jis nepuolė; jis klusniai išėjo. 
Tik gatvėje pagalvojo: “Kodėl aš jo ne- 
apkūliau? ...” Ir tuoj pat pamiršo nuo
skaudą: pasišlykštėjimas savimi nustel
bė viską/ Nebodamas šalto vėjo, jis 
vaikščiojo gatvėmis. Gegužės mėnlio 
baigėsi, tačiau žiema nepasidavė. .

Liusjenas dar kartą patyrė sugriuvi; 
mą visko, kuo gyveno; ir dabar jis žino
jo, kad tai nepataisomą. Jis dirbo, kaž
kokiam Kilmanui nuskustu sprandu ...

(Bus daugiau)'

(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

man Kodak kompanijos 
prezidentas, yra Munitions 
Board vedėjas; A. M. Hill, 
Greyhound Bus kompanijos 
direktorius, yra pirminių- 
kas National Security Rė- 
sources Boardo; William J. 
Draper, Jr., iš tos pačios 
Forrestal bankinės firmos, 
yra armijos sekretoriaus 
pavaduotojas, kuris sulaikė 
Vokietijoj likvidavimą kor
poracijų ir kuris šiandien 
darbuojasi dėl atstatymo 
Japonijos pramonės karui 
su Tarybų Sąjunga; Ave- 
rell Harriman, fabrikantas 
ir bankininkas, buvęs pre
kybos ' sekretorius, dabar 
vyriausias Marshall Plano 
atstovas Europoje; Ameri
kos atstovu Londone, labai 
svarbioj vietoj, yra finan- 
sierius Lewis W. Douglas.

Visa Trumano adminis
tracija prikimšta karinin
kais ir kapitalistais.
V. Trumanas Nami
nėje Politikoje

“New Republic” nurodo, 
kad užimdamas prezidento 
vietą, Harry S. Trumanas 
pažadėjo tęsti velionio Roo- 
sevelto politiką. ^Bet ar jis 
laikėsi to pasižadėjimo? 
Žurnalas sako: “Missouri 
šaika , 6 už jų nugaros ban
kininkai ir Wall Stryto pi-, 
niguočiai, leido jam tik ruz- 
veltines frazes vartoti. Visi; 
liberalai gali didžiuotis 
Trumano prakalbomis na
miniais reikalais. Kas liečia 
jo darbus, tai jau kitas da
lykas.”

Amerik. žmonėms teko su
sidurti su keturiais pagrin
diniais klausimais tuojau po 

fekaro: pramonę perorgani
zuoti į taikos laikų gamy
bą, pragyvenimui neleisti 
pakilti, aprūpinti veteranus 
namais ir palaikyti su dar
bu gerus santykius. Visais 
šiais klausimais, kaip jau 
kiekvienas mato, Trumanas 
visiškai suklupo. Rekonver- 
sija buvo pavesta Krugui ir 
Snyderiui, kuriems rūpi tik
tai stambusis kapitalas ir 
jo reikalai. Kainos iškilo į 
padanges. Milijonai vetera
nų, sugrįžusių |š karo, dar 
ir šiandien neturi žmoniškų 
gyvenimui namų. Kas liečia 
santykius su darbininkais, 
prezidentas atsižy m ė j p 
streikų laužymu. ' Tik atsi
minkime, kaip jis pasielgė 
su geležinkeliečiais ir mai- 
nieriais. .

Tiesa, prezidentas vetavo^ 
Taft-Hartley bilių, bet pas
kui nesuorganizavo Kong
reso to veto palaikymui. 
Tuo būcĮu bilius tapo įstaty
mu.

Prezidento, valdžios tar
nautojų “ištikimybės” pa
tikrinimas yra toks žygis* 
kuris suduoda skaudžiausį 
smūgį Amerikos piliečių ci
vilinėms teisėms ir demok
ratinėms laisvėms.
VI. Trumanas ir 
užsieninė politika

“New Republic” plačiai 
diskusuoja prezidento Tru
mano užsieninę politiką. 
Žurnalas suranda, kad toji 
politika ir , neapsakomai 
klaidinga ir visiškai nepa
teisinama.

Paimkime Vokietiją. Jal
tos konferencijoje talkinin
kų buvo susitarta išnaikin-> 
ti Vokietijoje fašizmą,x su
triuškinti industrinius trus- 
tūs, uždėti sunkias repara
cijas dėl atstatymo, vokiečių( 
nuniokotų kraštų, ir t.t.

Visas svietas šiandien ži
no, kad visi šitie nutarimai 
tebėra nepravesti ’ gyveni
mam

Apierikos politika linkui 
$

arabiškų šalių yra paremta 
Amerikos žibalo, kompanijų 
interesais.

Kas liečia Amerikos san
tykius su Tarybų Sąjunga, 
tai “New Republic” smar
kiai kritikuoja abi pusi. So
vietai, girdi nesuteikė pozi- 
tyviškos taikai vadovybės, 
atmetė keletą Amerikos ge
rų sumanymų, neparodė 
pilno pasitikėjimo Jungti
nėmis Tautomis ir t.t.

Ir Amerikos puses, prezi
dentas Trumanas pirmiau
sia užgyrė Churchillo pro
vokatorišką prakalbą, pa
sakytą Fulton mieste, pas
kui paskelbė “Trumano 
Doktriną” kas reiškia pa
skelbimą ekonominio, politi
nio, socialinio ir ideologinio 
karo • Tarybų Sąjungai. 
Graikijoje, Turkijoj, Chini- 
joj ir visur Amerika, Tru
mano vadovaujama, tapo 
stipriausiu reakcijos ir fa
šizmo ramsčiu.

I

VII. Trumanas 
ir jo partija

N '
Prez. Trumanas yra va

das Demokratų Partijos. 
Čai taip pat Trumano re
kordas, “New Republic” su
pratimu, yra be galo pras
tas. Demokratų partija gy
vena iškrikimą. Kongrese 
tik maža dalis demokratų 
laikosi savo partijos linijos. 
Demokratų partiją faktinai 
kontroliuoja reakcijonie- 
riai. Kongrese, pavyzdžiui 
Taft-Hartley biliaus reika
lais ^dvidešimt demokratų 
senatorių ir 106 atstovų de
mokratų balsavo prieš Tru
mpą !

“Trumanas su Demokra
tų Partija elgiasi, kaip su 
šeima”, teigia liberališkas 
žurnalas, “aukščiau visko 
pastatydamas savo ištikimų 
pasekėjų išgaidas, pasirem
damas kelių savo bosų pa
rama, nesistengdamas lai
kytis principų. Jis nesiskai
tė su savo Kongreso vadų 
patarimu ir privertė libera
lus iš Demokratų Partijos 
nacionalio komiteto pasi
traukti.”

Toliau “New Republic” 
teigia: “Jeigu Trumanas 
kandidatuos, tai su juo lap
kričio rinkimuose prakiš 
mažiausia du trečdaliai li
berališkų korigresmanų. Jis 
atstums jaunus pažangius 
žmones nuo kandidatavimo 
į Kongresą. Jo kandidatūra 
suteiks mums reakcijoniš- 
kiausį Kongresą, kokį tik 
kada Ameriką yra išrinkus, 
ir išrinkus mūsų šalies kri
tiškiausiu momentu.”

Norwood, Mass.
LDS 3 Kp. Susirinkimoiš

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo 3 kp. extra susirin
kimas įvyko gegužės 23 d., 
Lietuvių Svetainėje. Susirin
kimas buvo šauktas per at- 
'virlaiškius, dėl išrinkimo dele
gato, T LDS seimą ir balsavi
mui- centro valdybos.

Valdyba nubalsuota. Dele
gatu / išrinktas - S. ' Družas. 
Taipgi, LDS 3 k p. sykiu su 
Montello LDS kuopa turės 
bendrą pikniką birželio 26 ir 
27 dd., Mdntello Tautiškam 
Parke. '

> Dėl to pikniko išrinkom 7- 
nius darbininkus-kes. Apkal
bėta ii’ naujų narių' gavimas į 
LDS 3 kuopą, ir buvo išdalin
ti lapeliai nariams, kad pasi
darbuotų gavime naujų na'rių.

Išdalinta nemažai Laisvė? 
pikniko tikietų pardavimui. <

Mūsų susirinkimai būna vi
sada gyvi ir įvairūs. Vertą 
kiekvienam nariui lankytis į 
susirinkimus ir ihiti dalyvūmą 
rimtuose apkalbėjimuose, ku
rie būną svarbus dėl 'visų.

Ręp.s

♦

Los Angeles, Cal

Newark. N. J

r?

HARTFORD, CONN.

KAUNAS. — žydų rašytojų 
sekcija Kaune surengė litera- 
tūriupvakarą, skirtą poeto G. 
Ošerovičiaus kūrybai. Poetas 
perskaitė ištraukas iš savo 
knygos “Išsilaisvinimas” ir 
naujaj parašyto ciklo “Eiles 
apie žmogų.” Antrąją vaka
ro d ai j sudarė Ošerovičiąus 
parašytų dainų koncertas.

»
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A. WALLACE PRAKALBOS 
/ <

Gegužes 15 ir 16 dd. čia 
lankėsi II. A. Wallace, trečios 
partijos kandidatas į prezi
dentus. • Jis čia kalbėjo net 
keliose vietose ir visur buvo 
perpildyta žmonėmis. Kalbė
jo negrams, kalbėjo meksiko- 
nams ispaniškai. Paskutinę 
kalbą pasakė sekmadienio 
vakare, Gilmore Stadium, kur 
klausėsi virš 30,000 publikos.

Wallace yra puikus kalbė
tojas, įdomią kalbą jis pasa
kė Gilmore Stadiume, iškel
damas viršun mūsų valdinin
kų elgesį, kaip jie parduoda 
žmonių reikalus už aliejaus 
kompanijų pelną, nepaisyda
mi, kad dėl to žūsta daug 
nekaltų gyvybių, kaip kad Pa
lestinoj, Graikijoj ir kitur. Jis 
padarė palyginimą ant užme
timų, kąd būk tai trečia par
tija su Wallace priešakyje 
tarnauja Sovietų Sąjungai, o 
Sovietų Sąjungos diktatūra 
taip, kaip kačf buvo Vokieti
jos nacių diktatūra.

’ Jis paėmė ištraukas karo lai
ko, kaip mūsų kariškas šta
bas ■ ir valdžia žiūrėjo į So
vietus ir Vokietiją.

Sako, po Sovietų diktatūra 
mokslas pakilo kelis šimtus 
nuošimčių, o Vokietijoj prie 
nacių režimo nupuolė 50 nuo
šimčių. Sovietai moteris pa
darė lygiomis su vyrais, o na
ciai nustūmė moteris tik vai
kams gimdyti ir už pečiaus 
kuknioj dirbti, , .{Sovietai vi
sas skirtingas tąiitas sulygino, 
padarė visus gyventojus- ly
giais piliečiais, o Vokietijos 
naciai sau netinkamas tautas' 
iŠpiovė ir daug kitokių bai
senybių pridarė.

Sako, Europos žmonės, ne- 
paakęsdmi vargo ir skurdo, 
pradėjo nuverst karalius nuo 
sostų ir valdininkus, kurie 
tarnauja tik mažai turčių kla
sei, išvyti iš valdžios.

Sako, buvo laikai, kada 
žmonės bėgo nuo karalių 
priespaudos į laisvą Ameriką, 
o dabar visoki karaliai ir jų 
tarnai bėga į Ameriką nuo 
žmonių. O mes laisvę savo 
piliečiams tiek suvaržėm, kad 
gyventojai visur kelia nera
mumą ir to pasekmėj mes ma
tom raudoną ir tik raudoną 
pavojų. Daug mes kalbam

apie laisvę žodžio, bet daug 
mokytų profesorių, advokatų 
ir kitokių žmonių nustojo dar
bo tik dėl to, kad pasisakė už 
trečią partiją, už Wallace.

Ant galo susirinkusieji su
dėjo daug aukų dėl vedimo 
kampanijos už Wallace ir tre
čią partiją.

Susirinkusieji pasitiko ir iš
leido didelį mūsų šalies demo
kratą ir laisvės užtarėją su 
dideliu entuziazmu ir ploji
mu.

New Jersey Steito Konvencija 
už Henry Wallace ant 
Prezidento ir Glen Taylor 

ant Vice-Prezidento
Šaukiama Trečios Partijos 

visuotina New Jersey valsti
jos konvencija birželio (June) 
5 dieną, t. y. šeštadienį, 9 vai. 
ryte, didžiausioj Newarko sa
lėj Armory Hall, Sussex Ave. 
ir Clifton Avė.

Kiekvienas lietuvis privalo 
joje dalyvauti, nes tai buskis- 
torinė konvencija, kur daly
vaus šimtai unijų' ir šimtai ki
tokių įvairių organizacijų. Ne
privalo nei viena ir lietuvių 
organizacija pasilikti nedaly
vavusi. čia bus nustatytos gai
rės prieš reakciją, už taiką, 
už žmonišką gyvenimą, laisvę 
ir toleranciją žmogaus žmo
gumi. \

Jūs galit įšpildyti manda
tus nuo savo organizacijos ir 
pasiųsti kelis narius, turėsit 
sprendžiamą balsą su maža 
mokesčia dėl rinkiminės kam
panijos. Jūs galit dalyvauti 
su sprendžiamu balsu ir- pavie
nis, gaudamas 10 parašų už 
Wallace.

Taigi, New Jersey lietuviams 
auksinė proga būti šioje isto- 
rinė/je konvencijoje ir matyti 
ir girdėti žymių veikėjų kal
bas. G. A. Jamison.

LIET. AMER. PILIEČIŲ KLUBO

METINIS PIKNIKAS
SEKMADIENĮ,

Birželio 6 June, 1948
Lighthouse Grove Parke, Glastonbury

(LIETUVIŲ PAJIKE)

Įžangos Nebus, Automobiliams Vieta Veltui. 
Nepraleiskite Progos.

Bus žaidimai: KŪDIKIŲ KONTESTAS, MO
TERŲ BALIONŲ PŪTIMO KONTESTAS, 
PIENO GĖRIMO KONTESTAS.

Pastaba: Jei lietus lytų, piknikas bus Klubo 
auditorijoj.

Piknike grajis DANA RADIO ORCHESTRA 
šokiams. Kviečiam visus dalyvauti.

—Liet A. Pil. Klubo Valdyba.

TELEPHONE 
STAGG 2-MMS

MATTHEW P. BALLAS< • ■ z ‘ l
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą-kalną.
< Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660\GRAND ST. BROOKLYN, N. Y
j • -

4 pusi.—(Liberty,tath. Daily)-* Antr., Birželio 1, 1948
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Akron, Ohio
MIRŽ A. VALATKIENĖ

Laidotuvėmis rūpinosi 
dukterys ir sūnus, kurie 
gražiai palaidojo savo 
mą mamą. Daugybė

šeimos ir draugų; 
palydėjo daug au- 
ir Alenos senų

visos 
labai 
myli- 
buvo

MONTREAL, CANADA

Balandžio 20 d. Detroite pa
simirė Alena Valatkienė, su
laukus 66 metų amžiaus. Mir
dama paliko tris dukteris: 
Adelė gyvena New Yorke, 
Bernice Detroite, Ona Akrone. 
Sūnus Walter taipgi gyvena 
Akrone. Visi jau yra vedę. 
Reiškia, dar paliko tris žen
tus, vieną marčią ir 10 anūkų.

Donatas Valatka su savo 
žmona Alena atvyko į Akro- 
ną 1911 metais. Velionis D. 
Valatka kelius metus sirgulia
vo, vėliau smarkiai apsirgo ir 
gegužės 13 d., 1940 metais, 
numirė, palikdamas savo žmo
ną Aleną ir viršuj suminėtas 
dukteris ir sūnų.

Kadangi D. Valatka buvo 
palaidotas Glendale kapinėse 
Akrone, kur turėjo nusipirkę 
lotą, todėl ir Alena Valatkie
nė buvo parvežta į Akroną ir 
buvo pašarvota pas graborių 
A. J. Kucko, iš kur balandžio 
23 d. buvo palaidota šalia jos 
gyvenimo draugo D. Valatkos 
Glendale kapinėse, Akrone.

Alena, Jurgio Wa- 
žemėje iki mes pas

gėlių nuo 
į kapines 
tomobilių 
draugų. 

* Ilsėkis, 
shingtono
tave atkeliausim vienas po ki
tam.

Aš visai nesistebiu, kad Va
latkienę taip gražiai palaido
jo jos dukterys ir sūnus. Mat, 
Valatkai gyvi būdami ir auk
lėdami šeimynėlę ne katekiz
mus mokino, bet mokino gy
venimą suprasti ir pažinti sa
vo draugus ir tik su jais 
draugauti. Abudu Valatkai 
gyvi būdami skaitė progresy
vius laikraščius ir, žodžiu sa
kant, 
rėmė

amžiaus. Mirė širdies

Uldukis buvo darbi- 
pažiūrų vaikinas. Pri-

būda-

visais galimais būdais 
darbininkišką veikimą.

Koresp. V.

Vilniaus Dailės Institutas 
surengė didžiojo rusų daili
ninko V. I. Surikovo 100 me
tų minėjimą. Apie dailininko 
gyvenimą ir kūrybą darė pra
nešimą prof. L. Karsavinas.

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.

mūsų šer- 
patarnavi’ 
būsite pa-

1113 Mt. Vemon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

(SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse rniesto. •
Tel. Virginia 7-4499

Moderniškai įrengtos Koplyčios

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

Tel. MArket 2-5172

—«—1

Augusi Gustas 
BELTAIRE FLORIST

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

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

ir tt., telefonuokite
SHoreroad 8-9330 < ;

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

Specialistai Pritaikymui 
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams

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

Paul Gustas Funeral Home. ;
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį

EVergreen 7-4774

Naujai išdekoruota šermenų koplyčia, kur šeimos pato
giai gali' atiduoti paskutinę pagarbą 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.

Mirė Vladas Uldukis
Gegužės 18-tą dieną, Victo

ria ligoninėje mirė Vladas Ul
dukis. Velionis buvo nevedęs, 
42 metų 
liga.

Vladas 
ninkiškų
klausė prie LLD 47-tos kuopos, 
prie Montrealo Sūnų ir Duk
terų Pašalpinės draugijos ir 
prie Neprigulmingo Vytauto 
Klubo.

Per keletą metų ėjo finansų 
sekretoriaus pareigas,
mas LLD 47-tos kp. pavyz
dingu nariu ir Sūnų Jr Duk
terų ‘draugijos finansų i sekre
torium. Ir kur velionis kokį 
darbą dirbo, visur jo darbas 
buvo pavyzdingai 
gai atliktas.

Be to, .jis buvo 
draugiškas ir su 
gražiai sugyveno.
Vlado Uldukio mirtis 
aliečiamš buvo didelis 
Montreal iečiai neteko 
nuoširdaus ir stambio 
darbininkiškų reikalų.

Velionio karstas skendo 
vų gėlių vainikuose, katrie 
vo padėti nuo draugijų ir 
vienių draugų. Jį lankė skait
lingi būriai publikos, ne tik lie
tuviai, bet ir svetimtaučiai.

’’Tapę palaidotas gegužės 21- 
mą dieną, Mount Royal Ceme
tery, Hawthorn-Dale kapinėse. 
Nors buvo darbo diena ir oras

ir rūpesti 11-

gero būdo, 
visais gana 
Tai velionio 

montre- 
smūgis.

vieno 
rėmėjo

gy- 
bu-
pa-

SANDĖLIS KNYGŲ 
IR ŽOLIŲ

Aukso Altoriukas, maldą knyga. Tilžės 
spaudimo, 448 pusi., aiškus drukas, 
gražiai padaryta, paauksuoti lapai 

Vainikėlis, maža maldų knygelė. Pa
valkai. mišių maldos, drūtais juo
dais apdarais ......................................

Oficicrių Klausiniai, Kareivių Juokin
gi Atsakymai; daug juokų ...........

Apie Dangų, Saulę, Mčnesj ir žvaigždes 
Elenutė ir Jonukas, gražios apysakait. 
Biblija, su 379 paveksl., išaiškinimai, 

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

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

npie burtus ........................................
Dainų Knyga, su apie 120 įvairių dainų 
Detroito lietuvių katalikų muštynės ir 

prova su socialistais, už da.linimų 
lapelių prie bažnyčios. Knygute su 

paveikslais. _..............................................„
Duktė Marių,- graži apysaka ....... .......
Duktė Gyvena Pūstyneje—ir apie du 

brolius ...........................  .....
Erodas Boba, velniškas tiltas per Ne

muno Upę ...........................................
Eustachijušas, apysaka iš pirmutinių 

aipž. krikščionybės ............................
Girtuoklių Gyvenimas, jų gadzinkos ir 

kitoki elgesiai, su paveiksi...............
Geros Rodos, su daugeliu gerų paniek. 
Grigo Kalėdos ir Seno Jaunikio Nusim. 
Gudrus Piemenukas, graži žiemos apys. 
Grigoritis, kaip išgyveno prirakintas ant 

'salos per 17 metų .............................
Istorija, seno ir nAujo testamento, su 

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

sakymų, ir 1.1............ ’......................
Kabalas, laimės rodyklė, su Saliamono 

nosia ........................................... ....... .
Karvės Nauda, gerų sūrių padarymas, 

su paveikslais ......................................
Keliautojai, į šventą Žemę, Jeruzolimą 
Lengvas Būdas Išmokti Angliškos Kai. 
Laimė ir Planetos, nuspėjimą! laimių 

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

knyg. su paveiksi..............................
Nedoras Žydas, įdomūs skaitymai ..... -
Neužmokamas Žiedas, graži pasaka .... 
Pinigai, Galvažudžiai ir, prie ko jie 

priveda žmogų ..................................
Piloto Galas, Sūdžia Jėzaus ..............
Paparčio Žiedas, kur jį gali atrasti, ir 

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

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

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

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

Ragana, graži apysaka ............................ \
Raktas į Laimingą Gyvenimu, atidaryk 

duris, rasi visas tavo gyvenimo lai
mes užslėptas ..........................  - :

Noah ĄrV’as, įdomūs skaitymai ...........
Rymo Popiežius, ar jis yra tikras 

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

receptų ...............      :
Stcbūklingas Veidrodis, apysaka _ _
Savizrolas, juokų ir funių knyga su 
paveiks. ............................................. .........
Didžiausia nauja SAPNŲ knyga 300 

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

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

Laiškams popiėra, rašyti j Lietuvą,4 su 
apie 15 skirtingų pasveikinimų. Tui. 
40c; 3 tu z. $1.

Tyra Mostis. Nuo rožės, pailių ir bile 
kokio niežulio; Uncija ...    i
Dvi uncijos ...................................  a :

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

užpilti ant degtines ...................... ..
Išvalymui akmenėliai,, kad nešlapinti 

lovoje ............................................. .........
Vidurių valytojas .......................... . ........ .
Nuo visokių reumatiškų sausgėlų .........
Nuo nesutukiino teiti kūdyn) ...............
Nuo šlapjigės diabetų .................. -....... -
Gimdos tunikas, pataiso kliūtis nevaising. 
Vyriškumo Pataisymai .......................... l
Nuo užsisenėjusio nosies ir galvos ka

taro (hayfever) ........-..........   .
Palangos Trajanka 75c, didesni pakeliai po 
1.00. _ Z
Nuo 
Nuo 
Nuo 
Nuo 
Nuo 
Plaukų tonikas, augina plaukus, valo 

plalskenas, sulaiko slinkimą Ir nuo 
pražilinto .................................-.........
Norintieji įsigyti bile vieną iš virš minėtų 

knygų ar žolių, rašykite į> 
M. ŽUKAITIS,

884 Dean St, Spencerport, N. Y. 
(adv.)

Pailių ....... ....Z.........................
vandeninės ir širdies ligų 
nemalonaus kvapo ........... .
surūgusio pilvo (heartburn) 
veneriškų ligų ......... .1..........

51.75

75c

15c
10c
25c

$2.25

30c

35c
75c

35c 
25c

25c

35c

35c

30c 
15c 
35c
25c

55c

25c

35c

15c
*25c 
35c 
35c

25c 
35c

65c 
50c 
25c

25c 
10c

25c

$2.50

25c

30c
35c

$1.00
25c

$1.50 
25c 

$1.50

$1.00 
25c

50c 
pusi.

45c

25c

$1.25
$2.25

60c, 
85c 
60c 
60c 
60c 
60c

75c

60c 
60c 
60c 
85c 
85<?
75c 

$1.25

$1.25

85c
. 60c

85c
, 85c
$1.25

60c

pasitaikė bjaurus, bet į palydė
jimą atsilankė gana daug pa
lydovų. Atsisveikinimo kalbą 
pasakė drg. J. LeseviČius. t

Laidotuvėmis rūpinosi pus
broliai ir draugai: M. Spaičys, 
P. Uldukis, J. Jurkšta ir Žeko
nis.

Iš Lietuvos velionis paėjo: 
Juodpienų km., Šimonių vals., 
Panevėžio apskr. • \

Toronto Bangos Choras 
Montreale

Gegužės 22-rą dieną garbin
gas torontiečių Bangos Choras 
davė puikią programą montre- 
aliečiams, Kultūros Namuose, 
5101 Esplanade Ave.

Bangos Choras buvo laukia
mas visų montrealiečių, nes jis 
darė puikų prisiminimą iš ke- 
letos metų Q atgal atsilankymo. 
Šį sykį jis mus irgi neapvylė.

Publikos prisipildė pilnutė
lė svetainė ir visi laukėme Cho
ro pasirodant ant scenos. Pa
galiau, atsistoja prieš mus Ban
gos Choro pirmininkas drg. 
Degutis, taręs keletą žodžių, 
pareiškė, kad Bangos Choras 
savo programą jau pradeda. 
Uždangai atsidarius, pasirodo 
ir tas gražusis Bangos Cho
ras. -

Ak, kad aš būčiau poetė ir 
galėčiau jo grožį atvaizduoti, 
tikrai jausčiausi laiminga! Mo
terų uniformos nepaprastai 
gražios. Jos tikriausiai pritai
kintos jo vardui. Vyrai taipgi 
pasipuošę vienodais kaklaraiš
čiais.

Pirmiausiai užtraukė “God 
Save The King’’ ir dar keletą 
gražių dainų. Jų balsai gražūs. 
Visi gražiai išsilavinę, stebėti
nai gražiai dainavo. Tos liau
diškos mielos dainelės nustūmė 
klausovus į jaunystės pavasa
rius, į dainuojančius būrius. 
Choro mokytojas Alexander 
Ochieno, piano akompanistė — 
Elena Pezkukova.

Bangos Chorui pasitraukus, 
jaunuolis B. Daugėla davė pia
no solo,kuris publikai taipgi pa
tiko.

Jaunuolių būrys mums sal
džiai priminė lietuviškas vaka
ruškas, gyvai pašokdami sukti- 
nėlį, grojant B. Daugėlai. Šo
kiai buvo išmokyti drg. B. Ja- 
nauskienės. šokikų buvo gana 
daug ir jie man nepažįstami, 
negaliu jų visų išvardinti.

Jaunas vyras Michael Cabi
net gražiai ir jausmingai 
skambino mandolina. Virpantis 
mandolinos balsas, kažkaip stū
mė'į svajonių sūkurius.

Jaunuolių Choras padainavo 
dvi angliškas daineles. Jiems 
dainuojant jauna mergytė juo
dame vakaro rūbe, dšskridusi, 
pasirinko vaikiną ir pradėjo 
šokti valdą. Jaunuolių Choro 
mokytojas Michael Cabinet.

Vėl naujas ir puikus progra
mos numeris: jauna, grakšti 
mergina Elena Pezkukova pui
kiai paskambino pianiną. Plo
jam, šaukiam, 'bet ji nebegrįž
ta. žaibo greitumu mums pasi
rodo nauja scena:

Jaunutė mergytė baltame va
karo rūbe, su jaunučiu vaikeliu 
taip gražiai šoko, kad net žiū
rovai norėdami geriau įsižiūrė
ti, stati sustojo. Tie du daug 
ateičiai žadanti jaunuoliai bu
vo Myrna Balstytė ir Feliksas 
Laurusevičius.

Po trumpos pertraukos Mo
terų .Choras padainavo kelias 
daineles su drg. E. Degutienės 
solo. Moterų Chorui baigus, jų 
vietą užėmė jau • montrealie- 
čiams matyta ir girdėta jauna, 
pilna gyvumo mergina, R. Stra- 
zevičiūtė. Ji žavėtinai gražiai 
padainavusi tris daineles, din
go iš mūsų akių.

Ir vėl tie jauni šokikai — 
Myrna Balsytė ir F. Lauruse
vičius pašoko du kokius tai juo
kingus šokius, 
ti šokikė, tik 
mainiusi savo 
narstėsi, lyg 
dens bangas.

' Vyrų Choras padainavo ke
turias daineles. Po jų dvi bu
vusios montrealietės, o dabar 
torontiętės:' drg. B. Janauskie- 
nė ir drg. E. Laurusevičienė 
labai gražiai padainavo duetą.

E. Degutienė montrealie- 
čiams keletą/ sykių matyta ir

girdėta, savo gražiu ir maloniu 
balsu padainavo solo.

Visas Bangos Choras padai
navo dar kelias daineles ir 
Lietuvos himną, kuomi savo 
programą iy baigė.

Pasibaigus koncertui, tęsėsi 
šokiai, pokalbiai, pažintys jau
nuolių ir suaugusių.

Vakarienė su Svečiais
Sekmadienį buvo paruošta 

susipažinimo vakarienė, toje 
pačioje svetainėje, į vakarienę 
prisirinko gana daug svečių. 
Šeimininkės trūko visko. Bet 
paskui nežinia iš kur pristatė 
visko ir visus pasotino.

Po vakarienės 
naujos pažintys 
Laikas prabėgo 
mu. Pradėjo visi
kodami Bangos Chorui už jo 
gražų koncertą,’ už atsilanky
mą ir vėl jį kviesdami 
kyti. »

Minimą ' vakarienę 
Vilijos Choras. Jaunos 
choristės šeimininkavo,
puikų patarnavimą mes, 
čiai širdingai dėkojame.

Taip pat mes, montrealiečiai, 
širdingai dėkojame Toronto 
Bangos Chorui už atsilankymą, 
jų gražų koncertą ir podraug 
kviečiame vėl atsilankyti į’ 
Montrealą, su save gražia pro
grama ir dainomis. Rašant apie 
koncerto dalyvius, jei ką pra
leidau, tai prašom pastebėti, 
klaidą pataisysime.

Birutė."

PLAUKIOJIMO PAMOKOS
Prasidedant plaukiojimo se-* 

zonui, Brooklyno Raudonasis 
Kryžius paskelbė kursus pa- 
simokymui plaukioti ir gyvy
bės gelbėtojais. Tie dalykai 
mokėti verta ir nesiruošian
tiems užsiimti plaukiojimo 
sportu. /

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

KOMBINACIJA ICE CREAM DA 
RYMUI IR SODA FOUNTAIN
VYRAS. Gera Alga. Nuolatinis dar
bas'.
/ WILSON CONFECTIONERY 
/ 7301 — 3rd Ave. (arti 78rd St.)

/ BROOKLYN. ‘

O paskui ta pa
jau viena, per- 

rūbus vartėsi, 
žuvytė po van-

tęsėsi šokiai, 
ir pokalbiai.

žaibo greitu- 
skirstytis, de-

atsilan-

suruošė 
Vilijos 
Už jų 

sve-

Rochester, N. Y
Gegužės 15 dieną įvyko pa- 

žmonys, surengtas Lietuvių' Li
teratūros Draugijos 110-tos ir 
50-tos kuopų, Laisvės naudai. 
Pavyko neblogiausia. Svečių 
buvo gražus būrelis. Visi gra
žiai laiką praleidom ir paže
mėm spaudą.

šio parengimo komisijoj buvo 
D. Valtienė, O. Malinauskienė, 
G. i Labeikienė, P. žirgulis, J. 
Stančikas, F. Kontenis. Dau
giausia darbavosi Darata Vai
čienė ir P, žirgulis. Virėjomis 
buvo E. Šhopienė, S. Palapie- 
nė, V. Bullienė, G. Labeikienė. 
Vakare, prie įvairių darbų, pa
gelbėja O. Malinauskienė, M. 
Sass, S. Vaivodienė, V. Grei- 
bienė, Labeikienė, Vilimaitis, 
J. Labeika.

Visiems dirbusiems ir daly
vavusiems šiame svarbiame pa
rengime širdingai ^ačiu.

P. Andersonas atidavė atgal 
Laisvei tuos $10, dovaną, ku
rią mūsų vajininkai laimėjo 
laikė Laisvės vajaus. L. Beke
šienė ir P. Andersonas juos 
dabar paaukojo mūsų mylimam 
dienraščiui Laisvei.

Pinigais aukavo Laisvei: J. 
Kulis $3, F. Manelis ir L. Be
kešienė po $1. Viso pelno šis 
parengimas davė $81.81 ir j j 
visą paaukavom Laisvės nau
dai.

Draugai, jeigu kurio vardo 
neparašiau, malonėkite pra
nešti, aš klaidą pataisysiu.

Mūsų Miesto Ligoniai
Juozas Druseika jau seniai 

sergą, randasi St. Marys ligo
ninėje.

Benis Duoba dar vis nesvei
kas.

Mirė P. Naujalis. Neteko su
žinoti, iš kur paeina iš Lietu
vos ir prie kokių draugijų pri
gulėjo.

L. Bekešienė.

Pranešimas
PHILADELPHIA, PA.

Kadangi Veikiančio Komiteto su
sirinkimas tapo permainytas iš sek
madienio į pirmą trečiadienį, tad ir 
įvyks birželio 2 d., kai 7 v. v. Liau
dies Name, 735 Fairmount Ave. Tad 
visi delegatai ir organizacijų nariai 
gerai įsitčmykite ir nepamirškite 
dalyvauti, ries turime vieną labai 
svarbų reikalą apsvarstyt. — Valdy
ba. (128-129)

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE? is hereby given that License No. 
DW 105 has - been issued to the undersigned 
to manufacture wine at wholesale under 
Section 1Q7 of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1080 Fulton St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be . con
sumed off the premises.

ABRAHAM W; 
dba Metro Wine

SLEPIAN
Company

New Yorke dingo be žinios 
ką tik iš Norvegijos atvykusi 
Mrs. Nellie Hurlan, palikusi 9 
metų sūnelį gatvėje. Vaiką 
padėjo prieglaudon ir gal de
portuos, jei neatsišauks jo 
motina.

____________ ■ ____________________ (131)

GRIDDLE IR COUNTERMAN. Nuolati
nis darbas. Gera alga. Kreipkitės asmeniškai 
4 v«l. dieną. ISLAND RESTAURANT. 
Sunrise Highway. MERRICK, L. 1.

PAMOJIMAI
Ieškomi Stanislovas ir Jurgis Mar

keliai, gimę Kuršėnuos; į J. V. iš
vykę 1912 ir 1928 m. Atsiliepti to
kiu adresu: Gražina Mcrkelytė, 
5 Pinewood Trail, R. R. 1, Port 
Credit, Ont., Canada.

Mrs. Ellen Perry, 43 metų, ' 
astorietė, pašaukta į teismą, 
kaltinimu, kad jinai išliejo ki
birą karšto vandens ant poli- 
cisto, atėjusio ją išmesti iš na
mų. Vanduo apiplikęs poli- 
cistui kojas ir ji pati apsi- 
plikinusi rankas.

JUOZAS ŠIRVINSKAS, kuris 
apie 1915 metais iš Argentinos at
važiavo į U. S.A. — iš kur jis pa
ėjo iš Lietuvos man nežinoma — 
mirė Bostone (Massachusetts) ir 
paliko didoką sumą pinigų, kuriuos 
pasiims valdžia, jei neatsišauks gi
minės, su tinkamais įrodymais savo 
giminystės. Visi suinteresuoti kreip
kitės* prie: Adv. F. J. Bagočius, 
302 W. Broadway, So. Boston, Mass. 

(128-130)

I
J. J. Kaškiaučius, M. D.|

530 Summer Avenue, T
Newark 4, N. J. T

HUmboldt 2-7964 į
— fcV. Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja aSa Ja J* Ja Ja J AVT» vj- •J’ -J— —J— -J— -J- -y -J— -y -y -y
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[geri PIETŪS!]
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas
417 Lorimer Street

Laisvės Name
I

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

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

Ė

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed' Undertaker

231 Bedford Avenue 
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

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

Iš senų padarau; 
naujus paveiks
lus ir krajavdsj 
sudarau su ame-' 
rikoniškais. Rei-£ 

alui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai-: 
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

Kampas Broadway lr Stone Ave., prie 
Chauncey St., Broadway Lin*.

Tel. GLenmore 5-6191

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
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 Valgio $1.60

VAKARIENĖ 85c 
Iš 7-ių patrovų

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

Kiekvieną šeštadienį įvyksta puota, pasivaišipimas bei parė. 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
Steven Augustine & Frank Sanko 

SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIEN£ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION A VE. BROOKLYN, N. Y
Tel. EVergreen 4*9612

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

ATEIKITE PI
Geriant

BARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

459 GRAND STREET
(Skersai nuo Republic Teatro) \ •

jfcVTYTI SU GIVIAIS. 
Uhus Brooklyne x ,

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

• - ------ Į A A A. A .AAAA. Al. A 1 . . ......     - ---- ■ į S |

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—«Antr., Birželio 1, 1948



NewWfo^M^Zlnto
Puošnaus Apartmento | DELEGACIJA PRIEŠ MUNDT BILIŲ 
Gyventojai Nesaugūs 
Nuo Evikcijos KOVOS IR PRIEŠ DISKRIMINACIJA

Real Estate Interesai 
Pikietavo Liaudžiai 
Namų Statybą

Gyventojai puošnaus River 
Houses apartmento prie 52nd 
St. ir East River susiorganiza
vo apsisaugojimui nuo evik- 
cijos. Nors daugelis iš tenai 
gyvenančių yra pasiturinti 
žmonės, tačiau net tokie 
kosi nerandą, kur eiti.

Dvidešimt šešių aukštų 
me randasi 79 apartmentai 
9/iki 17-kos kambarių ir 
butas po vieną kambarį, 
liestų apie 1,200 asmenų, 
vininkė firma sakosi norinti 
namą perdirbti, padaryti dau
giau butų.

Daktaras Alpheus Hunton, 
pirminiu kas 
zavimui 
ingtoną

mobili-
W ash-

na-
po
21

komiteto 
delegacijos į 
šį trečiadienį, 
protestui prieš

į bilių, ragino visuomenę 
■ patimi kovoti ir prieš 
i minaciją. Jis pareiškė?

“Kova atmušti \ 
‘ Mund-Nixon-Rankino 
į kova 
mus,

Mundt 
tuo 

diskri-

Atitinkamai, newyorkieciu 
delegacija, negrai ir baltieji 
kartu registruojasi važiuoti į 
Washingtoną specialiu čarte- 
riuotu traukiniu. Išvažiuos iš 
Pennsylvania stoties • birželio 
2-ros ryto 6:45. Tikietas spe
cialiu traukiniu $8 “round 
trip.” Kviečia visas organi
zacijas dalyvauti. Ragina už
sisakyti vietas iš anksto.

už bilius prieš linčiavi-j Delegaciją mobilizuoja, 
prieš taksus ant balsuo- traukinyje vietą rezervuoja ir 
ir prieš diskriminaciją i informacijas teikia National 

! yra dalimi tos pačios kovos ^iž Civil Rights Delegation to 
žmo-* Washington, 57 W. 125th St., 

New Yorke.
civiles laisvos Amerikos 
nėms. negrams ir baltiesiems.

rytą 
paruo- 

statybai vi
ri u omo- 

Woodsi- 
taip pat 
ne j u do-

statybos kontrakto-

Praėjusio penktadienio 
su apeigomis pradėti 
šiamiej i darbai 
suomeniško, pigiomis
mis namų projekto 
dėje. O tas apeigas 
ceremoniškai pasitiko 
mo turto stambiųjų savininkų 
išstatytas pi k i etas.

Namų
rių ir privatiškieji daug namų 
valdantieji savininkai protes
tavo, kad miestavoji namų 
biednuomenei statybos pro
grama yra komunistinė ir so
cialistinė.

Reikalauja Tyrinėti, Kur 
Vaikai Gauna Likerių

Tardant grupę gatvinių mu- 
šeikučių. Brook lyno teisme tei
sėjas Leibowitz reikalavo, kad 
atitinkamos miesto įstaigos 
pradėtų uoliau tyrinėti, kas 
parduoda vaikams alkoholi
nius gėrimus.

Prasižengę Įstatymams vai
kai su pasididžiavimu teisėjui i 
pasakoję, kad jie lengvai galį 
gauti “sneaky pete,” mišinį 
cherry su port. Vienas 12-kos 
metų berniukas buvęs įneštas 
mokyklon girtutėlis.

Imant domėn, kad jaunukų 
galvosena net blaivu protu dar 
nėra pilnai subrendusi, aišku, 
kokį šlykštų darbą atlieka tie, 
kurie leidžia jaunukus nugir
dyti.

Išsibaigus Civilio Karo ve
teranams, tradiciniams Atmi
nimu Dienos paradams mobi
lizuoja jų sūnus.KLIMA ITĖ IŠVYKS I

SAKALO LAIDOTUVES |

Emily Klimas, richmond’- 
hilliečių Mato ir Agotos Kli
mų duktė, išvažiavo į Chica- 
gą. Jinai dalyvaus Vilnies 
angliško skyriaus redaktoriaus 
Juozo Sacal-Sakalo Jaidotuvė- 
se.

Lietuvių Kultūriniame 
Centre Kas Dieną——

Popiečiais veikia restaufa
nas ir “bowling” iki vėlaus 
vakaro. Antrašas: 110-06 At
lantic Avė., tarpe 110th ir 
lllth Sts., Richmond Hill.

šeštadieni ir Sekmadienį, ge
gužės 29 ir 30-tą. vakarais, 
centre — Liberty Auditorijoje 
—suruošti pirmieji šokiai. Tai 
didelė šventė visiems savo 
naujojo centro patui jotams lie
tuviams.

Aquarium Vėl 
Nuteitas Nugriauti

Buvusio Battery Parke Aq- 
uariumo pastatas vėl nutarta 
nugriauti, tą vietą paliekant 
dalimi aikštės, planuojamos 
ties įvažiavimu į Brooklyn- 
Battery tunelį. Reiškia, žu
vytės ten nebegrįš.

žuvys, beje, jau seniau bu
vo iš ten iškeltos. Pastatas 
buvo ne tam ir statytas. Pra
eityje jis buvo vartojamas 
valdinėms svarbioms sueigoms 
ir pažmoniams, tad radosi 
žmonių, kurie, reikalavo pa
statą išsaugoti, kaipo istorinį 
paminklą, tikėjosi tam gauti 
iš federalės valdžios pinigų. 
Bet negavo. Majoras O’Dwy
er sako, kad jeigu per pus
trečių metų nepavyko pinigų 
gauti, nebegalima tikėtis bent 
kada gauti.

New Yorko Mieste Vėl 
Pakėlė Pieno Kainas

Pavasario laikas. Norėtųsi 
įkalbėti .jums apie žolynus ir 
i gėlynus, rašyti ką nors ro- 
1 mantiško, smagaus. Bet...

Pradedant ateinančiu antra
dieniu, birželio 1-ma, už pie- 
i no kvortą mokėsime po centą 
daugiau. Pasieks aukščiausią 

i kainą nuo pirmojo pasaulinio 
į karo laiku, nuo 19 ir pusės 
i centų iki 23 ir p.usės centų už 
1 kvorta.

Pakėlimas kainų reikš su- 
i mažėjimą jo' vartojimo. Tą 
nuomonę patikrino jau per
nai buvusieji kainų pakėlimai, 

i Pernai (pirmu kaitų nuo 
1934 metų) sumažėjo- kiekis 

1 mieste suvartoto pieno 4,466,- 
[280 kvortomis. ■

Aišku, kad niekas iš Wal
dorf-Astoria gyventojų nenu- 
siskriaudė dėl kelių centų eks
tra išlaidu už pieną. Nusi- 

Į skriaudė biddniausi žmonės, 
jų vaikai. Kur uždarbis ma
žas, o vaikų didelis būrys, pa- 
sidarė 'nebeišgalima pieno 

Įpirkti tiek, kiek pirkdavo.
I

Pieno kainos, aiškinasi kom
panijos, pakeliamos dėl to, 
kad pridedama farmeriams 44 
centai už šimtdsvorį (už pieno 
46 kvortas). Tačiau dėl su
mažėjusio vartojimo farmeriai 
pinigu gauna mažiau.

BIJOJĘS PASISAKYTI 
NETEKUSIU DARBO

Areštuotas kaltinimu, kad 
jis norėjęs apiplėšti, apmušęs 
krautuvininkę, jaunas newyor- 
kietis Abraham Mishkin, tė- 

j vas, sukęsis policijai, kad jis 
prieš porą savaičių praradęs 

i darbą. Bijodamas žmonai pa- 
i sisakyti, bandęs pratęsti bū
vį tuo būdu.

Šeimos “Kooperaty
vas” Nunešė Pinigus

■’ Kartais ir geriems koopera
tyvams nepavyksta, visokios 
bėdos suėda, tačiau vyro ir 
žmonos “kooperatyvo” kelias 
dar pavojingesnis.

New Yorko prokuroras Ho
gan šiomis dienomis areštu o- 
dino porelę, Mr. ir Mrs. Ed
ward J. ir Rachelle A. Knight. 
Juos kaltina, kad jie tarp
1946 metų sausio mėnesio ir
1947 m. rugpjūčio surinkę į 
gyvenamų namų “kooperaty
vą” $136,800. Pinigus rinkę 
neva užpirkimui ir pataisoms 
namų, kurių visi prisidėjusie- 
ji būsią dalininkais, valdysią 
kooperatyviškai.

Gautus pinigus, tačiau, di
desnę pusę jie prašvaistę pa- 
baliavojimui ir sau visokių 
gražniekių prisipirkimui, taip
gi pataisom.*/ ir puikiam įren
gimui vienų namų, kuriuose 
skelbė tą savo Knight Realty 
Co., 6 E. 76th St., New Yor
ke. Taipgi įsitaisę puikų va
sarnamį Monmouth Beach, 
New Jersey, ir namus 173 
Park Place, Brooklyne.

Iš tūlų asmenų už jų dalį 
tame “kooperatyve” paėmę 
nuo $2,500 iki $12,500 nuo
mos už dvejus metus iš anks
to. Knygų jokių nevedę, tad 
spėliojama, kad nunešto turto 
galį būti ir daugiau, negu ži
noma. ’

Prokuroras daleidžia, kad, 
girdi, gal nebuvusi tiksli suk
tybė, tik “neapdairumas ir ne
paisymas.” Jis stebisi tuo, kad 
randasi žmonių turinčių pini
gų, bet taip neatsargiai ati
duodančių bile kam be išty
rimo, kas tie per žmonės. 
Mat, ieškančių ir negaunan
čių buto žmonių yra pilnas 
miestas, tad išgirdę apie butą 
net nepagalvoja apie pavojų 
tapti apgautais, skubiai sumo
ka pinigus. %

Pradėta miestavoji statyba, 
mat, verčia ir privatiškas sta
tybos kompanijas ką nors da
ryti. O jeigu šios statybos 
nebūtų, privatiškieji priverstų 
žmones gyventi urvuose, su- 
laikinėdami statybą tikslu vis 
daugiau ir daugiau užkelti na
mų kainas. Tą jie atvirai pa
reiškė miestavos Budžeto Ta
rybos posėdyje praėjusį ket
virtadienį, kur svarstyta pa
skyros kitiems penkiems na
mų projektams.

Amerikos Veteranų organi
zacijos pasisakė už visuome
nišką statybą veteranams na
mų, nežiūrint, kad, pavyz
džiui, Katalikai Karo Vetera
nai kovoja prieš komunizmą.

Woodside Houses projekte 
bus 20 šešių ankstų pastatų. 
Galės įleisti 1,357 nuominin
kų imant nuomos po $12.50 
už kanibalą per mėnesi. Į šį 
projektą negalės įeiti šeimos, 
kurių pajamos viršys $3,984 
metams.

randaVojimai
Pasirandavoja kambarys (nefoml- 

šiuotas), turėtų turėt savo rakan
dus. Gali patys pasidaryti valgyti. 
290 Nichols -Ave., Brooklyn, N. Y. 
Crescent St., elevator --stotis. Galima 
matyt šeštadienį ir sekmadieni nuo 
10 vai. ryto iki 4 po pietų. Pirma
dieni ir antradieni nuo 10 ryto iki 
10 vakaro. Antros lubos. (125-129) _...______........................................... ..... ..
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i BROOKLYN !

LABOR LYCEUM į
DARBININKŲ ĮSTAIGA f 

'Salės dėl Balių, Koncertų, Ban-? 
n kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt. i 

Puikus steičius su naujausiais I 
j , įtaisymais. |
Į KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS j 
| Kainos Prieinamos.
J 949-959 Willoughby Ave.
| Tel STagg 2-3842 Į

Judy Garland ir Gene Kel
ly žvaigždėse Radio City 
Music Hali rodomame seny- 

biniame romanse 
“The Pirate.”

Siųskite Siuntinius į 
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 7-39G2
• (130)

TONY’S
UP-TO-DATE ^*-.2

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERlAI

ŠVEDIŠKA LĖLĖ Jungtinių Tautų Informacijų Cen
tre, 44th St. ir Fifth Avenue, New Yorke, patraukė 
aktorės Ingrid Bergman domę. Filmų žvaigždė buvo 

atvykusi pamatyti 58 Jungtinių Tautų lėles 
tautiniuose kostiumuose.

Mirė
, f

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 SO. 4th ST.,
•' Cor. Hewes St.
Brooklyn, N. Y.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
221 South 4th Sfrėet 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

Valandos: į 1— 8 vakare
Penktadieniais uždaryta.

Anna Yersh, 49 m. amžiaus, 
gyveno 66-28—5 3rd D r., Mas- 
pęth, N. Y., mirė gegužės 28 
d. Kūnas pašarvotas.namuose. 
Laidotuvės įvyks birželio 1 d., 
Šv. Jono kapinėse. Velionė 
paliko nuliūdime vyrą, sūnų 
ir dukterį.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi grab. J. Garšva, 231 
Bedford Ave., Brooklyne.

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

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. EVergreen 7-6238

S \ .•’ ?

' GYDYTOJAS

S. S. Lockett, M. D-
? 223 South 4th Street <

BROOKLYN, N. Y.

•Valandos: dienom
s |6— 8 vakarais į
? Ir Pagal Pasitarimais. E
S .telefonas EVergreen 4-0208 į

SUSIRINKIMAI
EAST NEW YORK 

RISCHMOND HILL, N. Y. 
LDS 13 kp. susirinkimas įvyks 

birželio 3 d., Liberty Auditorium, 
110-06 Atlantic Avė., 8 v. v. Visi 
nariai dalyvaukite, nes reikės iš
rinkti delegatus j LDS Seimą, kuris 
įvyks CIevelande liepos mėn. Turi
me ir kitų svarbių reikalų aptarti. 
— M. Klimas. (128-129)

RIDGEWOOD, N. Y.
LDS 103 kp. susirinkimas įvyks 

birželio 1 d., 8 v. v. Šapolo-Vaiginio 
salėje, 147 Thames St., Brooklyne. 
Nariai dalyvaukite šiame susirinki
me ir pasižiūrėkite į knygelę, gal 
jau reikės mokėti. Atsiveskite ir 
naujų narių į organizaciją.,'— P. 
Babarskas, prot. sekr. (128-129) 
t 
I

Peter Kapislcas

Peter 
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus

RHEINGOLD 
BEER & ALES

X * 1

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

VERTA MATYTI FILMOS

Ambassador Theatre, ant 
Broadway ir W. 49th Street, 
New Yorke, dabar rodo fran- 
cūzišką filmą pavadintą: 
“They Are Not Angels.” Tai 
karinė filmą, kurtoje vaizduo
ja, vyriausiai, francūzų para- 
šiutistų bataliono Anglijoje 
pasiruošimą karui prieš hitle
rininkus.

Filmoje yra gerai pavaiz
duota, kaip parašiutininkai 
veržėsi, kad greičiau būtų ati
darytas antras frontas prieš 
nacius, bet fronto atidarymą 
atidėliojo viršūnės.

Gerai pavaizduota, kaip 
juos vėliau nuvežė į Franciją, 
nuleido no tik juos, bot au
tomatinių ginklų,„ amunicijos, 
radi j (^prietarus ir net “dži-' 
pins.” Kaip Franc.ijoje žmo
nės juos pasitiko ir visaip 
gelbėjo.

Filmoje kalbasi francūziš- 
kai, bet anglų kalboje yra už
rašai, taip, kad nesunku su
prasti. Ji gana ilgoka.

Greta to. yra d u bei tava ko
medija, kuri vadinasi: “I 
Love My Husband — But...” 
ir “I Love My Wife—But...” 
Ji juokinga ir yra ko pasi
mokyti. Matęs.

Laivas America buvo už
kliuvęs miglose praėjusį ket
virtadieni. Jį Įplukdė į prie
plauką su pagalba radar apa
rato.

Sąlygos Gauti Butą 
Projektuose

Naujausiuose pokariniuose 
namų projektuose, kiiriuos 
suplanavo statyti (jei Miesto 
Taryba užgirs) miestavoji 
Budžeto Taryba, išsinuomoti 
butą veteranai ir kitos šeimos 
galės tik turinčios mažiau $3,- 
984 pajamų metams.

Vidutiniai nuoma būsianti 
po apie $16 už kambarį per 
mėnesį.

Numatyti projektai bus New 
Yorke ir Bronxe, vienas Staten 
Islande:

St. Nicholas Houses prie 
127th St. ii- 7 ir 8th Avenues. ♦ •

Dyckman Houses prie Dyck- 
man St. ir 10th Ave.

Gun Hill Houses prie Gun 
Hill Road ir Magenta St.

Pelham Parkway Mouses 
prie Pelham Parkway ir 
Bronx wood Road.

Todt Hill Houses prie Todt 
Hill Road ir Erdman St., Sta
ten Island.

KAS RADOTE?
Gegužės 23 d., kai Brooklyno Ai

do Choras ir lošėjai dalyvavo “Pono 
Amerikono” vaidinime Great Neck, 
N. Y., buvau pasidėjęs portfolio (su 
muzika) už scenos. Gal kas nors 
per klaidą pasiėmė. Prašau grąžinti 
atgal, nes muzika man labai reika
linga. George Kazakevičius, 427 Lo
rimer St., Brooklyn, N. Y. (128-130)

BAR & GRILL
LIETUVIŠKA ALUDĖ
DEGTINĖ, VYNAS ir

ALUS
, •

Kanados
Black Horse Ale

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

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

SAUGOKITE JAS GERAI

Duokite išegząminuotl savo akis 

Ir ‘sužinokite tiesa apie savo akis*

yra

JŪSŲ BUITIS

Jerome Hurwitz B. s. a. <>.
OPTOMETRISTAS 

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

E V. 8-2123
Atdara kas vakarą iki 8-tos — Penktadieniais uždara

NUPIGINTAS PARDAVIMAS
Aukštos Rūšies Džiūlerių Sandėlio

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

Ir Auksinių Daiktų Visokių Rūšių.

Dailių Moteriškų ir Vyriškų 
Laikrodžių Didelis Pasirinkimas

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

Vėliausios Dienos
Didelis Pasirinkimas Religijinių Daiktų.

PIRKITE DABAR IR TAUPYKITE PINIGUS
Rankpinigiai Palaikys Bile Daiktą 

Iki Jums Jo Reikės

ROBERT LIPTON
701 Grand Street Brooklyn, N. Y.

* Telefonas STagg 2-2173

6 puti.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Antr., Birželio 1, 1948
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