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Grigaičiui ir Šimučiui. 
Lenkiškų Ponu Apetitai. 
Melas Kaip Kalnas. 
Profesoriai, Duona ir 

Naujoji Partija.
Vadas apie Vadus be 

Smegenų.
Diplomatinis Etiketas.

Rašo A. BIMBA

Man atrodo, kad Naujienų 
redaktorius Pijus Grigaitis ir 
Draugo redaktorius’ Leonardas 
Šimutis yra paklydę žmonės. 
Ton nelaimėn juos nuvedė jų 
nesuvaldomas, tiesiai laukiniš- 
kas neapkentimas komunistų.*

Paimkime jų talkininkavi
mą fašistinei reakcijai. Kiek
vienas politiniai padorus ame
rikietis šiandien aiškiai ir at
virai pasisako prieš Mundt 
Bilių. Visi jame mato pirmą
jį žyKį Į fašizmą Amerikoje.

Bet šimutis ir Grigaitis šį 
bilių skaito Amerikos išgany
mu. šimutis nepagalvoja, kad 
jam, kaipo katalikui, šis bilius 
taipgi gali skaudžiai atsi
rūgti. Grigaitis irgi gali pa
tekti bėdon. Biliuje marksiz
mas skelbiamas 'kriminalizmu. 
Nu, o Naujienų redaktorius 
atvirai didžiuojasi Markso 
mokslo specialistu.

Apart kitų žymių amerikie
čių nuomonės apie šitą bilių, 
jie galėtų pasiklausyti nuomo
nės kad ir New Yorko miesto 
majoro O’Dwyer, arba nuo
monės tokio žymaus demokra
to. kaip Herbert Pell, buvu
sio Amerikos ambasadoriaus 
Portugalijoje ir Jungt. Valsti
jų nario Jungtinių Tautų War 
Crimes Komisijoje. Jiedu ab
udu Mund Biliųxpasmerkia.

★ ★ ★ «■'
Amerikos Lenkų Kongrese 

lenkiški pomii dar kartą pa
rodė savo nepkisotinamus ape
titus. Jie reikalauja, kad 
Lenkija ne tik pasilaikytų iš 
Vokietijos atsiimtus kraštus, 
bet kad Lenkijai būtų sugrą
žintos ir tarybinės teritorijos 
rytuose. O tai reiškia, kad jie 
tebesisavina ir Vilniaus kraš
tą.

Tik gerai, kad dabartinė 
Lenkijos valdžia su tais ponų 
apetitais nesiskaito. Bet jei
gu šiandien Varšavoje sėdėtų 
reakcijonieriai. jie nesiliautų: 
kėsinęs) ant Lietuvos sostinės.

•Mūsiškiai gi klerikalai, 
menševikai ir smetonininkai 
su tokiais apetitingais Rozma- 
rekais iš Lenkų Kongreso 
draugauja ir bendradarbiauja.

★ ★ ★
Kroatų katalikų kunigas 

Jurgis esąs parašęs knygą 
“Dievo Pagrindis Rusijoje.” 
Run. Jurgis teigiąs, kad šian
dien vien tik Rusijoje, jatnne- 
kalbant apie kitas tarybines 
respublikas, slaptai susiorga
nizavusių ir veikiančių “par
tizanų“ esą apie 69 milijonai!

Tiktai kunigas gali iškepti 
tokį didelį melą. Paprastas 
žmogus, nesimokęs hitleriškai 
meluoti, tokio nonsenso juk 
nesugalvos. Kas kita su kuni
gu. Jis iš to duoną valgo.

★ ★ ★
Kalbėkime apie demokra

tines ir civilines laisves. Prof. 
George Parker, mokytojas 
Biblijos ir filosofijos Evans
ville Kolegijoje, pirmininkavo 
trečiosios partijos masiniam 
susirinkimui. Tapo išmestas iš 
darbo.

Prof. James Barfoot buvo 
nominuotas trečiosios partijos 
kandidatu į Georgia valstijos 
gubernatorius. Tapo išvytas iš 
Georgia Universiteto.

Prof. Clyde Miller išmestas 
iš Columbijos Universiteto už 
pritarimą Wallace kandidatū
rai.

Clarence Athem neteko dar
bo Lake Lycoming Kolegijoje 
už pritarimą trečiajai partijai. 
Išvytas iš Lyndon Teachers 
Kolegijos prof. Luther Mc
Nair už tą patį “prasižengi
mą.”^

Tai pirmos klasės fašistinis 
teroras. ) ’

(Tą»a 5-ma puaL)

KONGRESAS SKIRIA 
13 BILIONV DOLERIU 
GINKLUOTOM JĖGOM
Generolai ir Kariniai Departmental Kalba apie “Galimą” 
Karą su Sovietų Sąjunga; Gąsdina Karine Rusijos Galybe

Washington. — Kongreso 
Atstovų Rūmai 348 balsais 
prieš 2 (darbiečius) trečia
dienį užgyrė $6,509,939,000 
lėšų armijai ir oro jėgoms 
1949 metams. Kongresmanų 
lėšų komitetas skyrė $3,- 
686,733,250 karo laivyno iš
laidoms per metus.

Jau pirmiau Senatas ir 
Atstovų Rūmai užgyrė $3,- 
198,000,000 nepaprastų lėšų 
oro jėgoms stiprinti. Taigi 
viso šiemet bus paskirta 
$13,394,672,250 pinigų kari
niams tikslams.

Armijos štabo galva, ge
nerolas Omar Bradley, ra
gindamas nesigailėt lėšų 
ginkluotoms jėgoms, tvirti
no, jog karas su Sovietų 
Rusija /yra įmanoma gali
mybė.” .

Apsigynimo sekretorius 
Forrestal sakė, kad tarp
tautiniai santykiai per kelis 
paskutinius mėnesius dar 
pablogėjo. Armijos sekreto
rius Royall teigė, kad rusai 
turį bombanešius, galinčius 
skristi 3,000 iki 6,000 mylių 
vienu pradėjimu. Laivyno 
sekretorius Sullivan spėjo, 
kad Rusija turi 250 subma-' 
rinu.

Gen. Bradley gąsdino, 
kad Sovietai ‘‘turi milžiniš
ką armiją, pilnai išlavintą . 
ir pilnai ginkluota naujau
siais ginklais.”

Laivynui, be kitko, bus

PLATUS SOCIALĖS AP- 
DRAUDOS ĮSTATYMAS 
ČECHOSLOVAKIJOJ

Praga. — Čechoslovaki- 
jos seimas vienbalsiai išlei
do naują apdraudos įstaty
mą senatvei, nedarbui ir li
gai. Čia sociale apdrauda 
naudosis visi darbininkai, 
tarnautojai ir valstiečiai, 
tai yra 95 nuošimčiai visų 
gyventojų. • z

D. GRISWOLD GRĮŽTA 
GRAIKIJON

Washington.— Išvyko at
gal j Graikiją Dwight Gris
wold, galva-amerikines pa
siuntinybės dėl pagalbos 
monarchistų valdžiai tame 
krašte.

Atsilankęs į Washingto- 
ną, jis.teisino kruvinąjį mo
narchistų terorą.

ISPANIJOS PARTIZANAI 
VEIKIA

London. — Telepress ži
nių agentūra praneša, jog 
pasmarkėjo partizanų kova 
prieš Franko fašistų val
džią, ypač Galicijos provin
cijoj. Franko žandarai daro 
masinius ablavus prieš kai
miečius, kurie slepią parti
zanus. Partizanai nusmerkę 
ir pakorė Pozoblance mies
telio majorą, kuris įdavė 
žandaram du partizanus.

ORAS.—Būsią apsiniaukę. 

statomas ir didžiausias pa
saulyj (65,000 tonų) lėktuv- 
laivis, kuris nešios ir ato
minius bombanešius.

Nuolatinėje armijoje ir 
oro jėgose bus lail461na 1,- 
250,000 vyrų, o laivyne 
527,000. Čia dar neįskaito
ma 292,000 milicininkų ir 
362,000 organizuotų atsar
ginių kareivių (rezervų).

Pakarti 7 Hitleriniai 
Belaisvių Mėsinėtojai 
“Dėlei Mokslo”

Frankfurt, Vokietija. — 
Pagal amerikonų karinio 
teismo sprendimą, tapo pa
karti 4 nacių dąktarai ir 3 
“rinktinės gvardijos” ofi- 
cieriai už mirtinus belaisvių 
mėsinėjimus ir jų žudymus 
koncentracijos stovyklose. 
Tarp pakartųjų yra ir as
meninis Hitlerio gydytojas 
gen. dr. Karl Brandt. Na
ciai daktarai, dąrydamji. ne
va mokslinius bandymus, 
pjaustė belaisvius be jokių 
migdomųjų vaistų, iš vienų 
plėšė kaulus ir kitiem juos 
dėjo, apkrėtinėjo belaisvius 
choleros, tif6?. maliarijos ir 
kitų pavojingųjų ligų per
kais, laikė belaisvius ledinia
me vandenyje, leido per 
juos elektrą ir t.t.

Bombanešiu Manevrai 
Virš Detroito

Detroit. — '225 dįdžiausi 
bombanešiai ir tuzinai leng
vųjų lėktuvų per oro ma
nevrus skraidė’virš Detroi
to. Miestą “gynę” rakieti* 
niai lėktuvai, bet bombane- 
šiąi B-29 prasiveržę pro 
“apsigynimus”.

Siūloma Visa Valia Gen. -. 
Prokurorui dėl Deportavimą

Washington. — Kongres
manų teisių komitetas už
gyrė sumanymą duoti gerie- 
raliam pYokuroruI pilną va
lią deportuoti ateivius ta
riamus komunistus, be jo
kių pašalinių tardymų. 1946 
m. įstatymas reikalauja,, 
kad tam tikri kvotėjai iš
tirtų žmones, kuriuos gen. 
prokuroras mojasi depor- 
tuot.

Gręsia Naujas Potvinis 
Colombia Upės Kloniui

Portland, Oregon. — Vos 
pradėjo atslūgti didysis Co
lombia upės ištvinimas 
(nuo krantų užtvankų pra- 
griuvimo), o jau iš naujo 
pavojingai pakilo upė nuo 
liūčių ir nuo sparčiai tirps
tančių sniegų kalnuose. Pir
masis potvynis pražudė 
bent 24 žmones ir padarė 
$100,000,000 nuostolių.

Lietuvių Kultūrinio 
Centro Reikalai

DAUGIAU ŠERŲ PARDUOSIM, 
LENGVIAU IŠSIVERSIME

• V
Šiandien vėl skelbiame gražią grupę lietuvių, kurie 

arba padidino savo šėrų skaičių, arba pirmu sykiu pasi- 
pirko. Jie puikiai supranta Kultūrinio Centro padėtį ir 
nuoširdžiai prisideda prie jo užlaikymo. Žinote, kad kol 
namas dar nėra oficiališkai atidarytas ir pilnai paleistas 
darban, įplaukos nėra per didelės, o išlaidų turime gan 
daug. Kaip jau visi žinote, šiito tarpu veikia tiktai be
linė (bowling alleys) ir restaurantas. Kaip greitai gau
sime reikalingus leidimus, paleisime darban kitas biznio 
įstaigas. [

Tuo tarpu prisieina finansinį šios įstaigos, stiprini
mą vesti šėrų pardavimu. Dar turime keletą šimtų šė
rų dėl pardavimo. Prašome visus mūsų prietelius pasi
naudoti proga ir tuojau pasipirkti šėrų. Vienas Šeras 
$25. Bet kiekvienas gali pirkti tiek šėrų, kiek nori ir 
finansiškai pajėgia.

Pirko šėrų sekami:
K. Joneliunas, Brooklyn, N. Y. $25.00
E. N. Jeskevičiūtė, Queens Village, N. Y. 25.00
Ona Urbonienė / 25.00
Helena Incas, Brooklyn, N. Y. 25.00
Walter Incas, Brooklyn, N. Y. 25.00
Joseph Banaitis * 25.00
Lillian Valickas . , 25.00
Alex Klimas, Hartford, Conn. ■ 25.00

Visais reikalais kreipkitės:
LITHUANIAN BUILDING CORPORATION, 

427 Lorimėr Street, Brooklyn 6, N. Y.

SENATAS NUTARĖ PRIIMT 
200,000 IŠVIETINTŲJŲ

Washington. — Senatas 
63 balsais prieš 13 nutarė 
per dvejus metus įleisti A- 
merikon 200,000 išvietintų- 
jų ' (pabėgėlių), esamų sto
vyklose vakarinėje Vokie
tijoje, Austrijoje ir Italijo
je.

100,000 priimtinųjų Ame
rikon turi būti pabėgėliai 
iš Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos, sako senatorių nuta
rimas. O pusė visų, kurie 
bus šion šalin įleisti, privalo

J. Tautų Tarpininkas Nustatys 
Paliaubų V olandą Palestinoje

Lake Success, N. Y. — 
Jungtinių Tautų Saugumo 
Taryba vienbalsiai įgalino 
švedą grafą Folke Berna
dotte nustatyti dieną ir va
landą, kada Izraeliaus vals
tybė ir įsiveržę Palestinon 
arabai turi; nustoti kariavę 
ir paskelbti keturių savai
čių paliaubas. Bernadotte 
yra nuo pirmiau paskirtas 
Jungtinių Tautų tarpinin
kas taikyti žydus su kra
bais.

Transjordano karai i u s 
Abdullah .(Anglijos pastum
dėlis) ir kiti arabiškų kraš

ANGLIJA VIS GINKLUOS 
TRANSJORDANO ARABUS

London. <— Kai kurie 
Darbo Partijos ątstovai sei
me reikalavo, kad anglų 
valdžia nustotų davus po 
$9,000,000 per metus Trans- 
jordano arabų ginklavimui. 
Užsienio .reikalų ministras 
Bevinas atmetė reikalavimą 
ir per akis melavo, būk 
Transjordano armija neįsi- 
veržus į. Palestiną prieš 
žydus.

būti farmeriai arba farmų 
darbininkai.

Republikonai Kongreso 
Atstovu Rūmu vadai tvirti
na, kad ir kongresmanai už- 
girs šį sumanymą.

Senato nutarimas įparei
goja valstybės departmen- 
tą “nuodugniai iškošti” {lei
stinus pabėgėlius, kad būtų 
užkirstas kelias Amerikon 
komunistams ir kitiems kai
riesiems.

tų valdovai, “priimdami” 
Saugumo Tarybos raginimą 
sustabdyt karo veiksmus, 
prikergė “paaiškinimus”, 
kad jie niekuomet nepripa- 
žinsią žydų valstybės Pales
tinoje, kad turės būti griež
tai aprėžta žydų ateivybė į 
tą kraštą ir t.t.

Bet.Syrijos delegatas Fa
ris ei Khouri, šiuo tarpu 
primininkaująs Saugumo 
Tarybai, pareiškė, kad ara
bai ir žydai “besąlyginiai” 
priimą atsišaukimą pa
skelbti keturių savaičių pa
liaubas. .

ANGLAI SULAIKO ŽYDUS 
CYPRUS STOVYKLOSE

London. — Anglijos val
džia įsakž nepaleist jokio 
tinkamo karui žydo iš kon
centracijos stovyklų Cyprus 
saloj. Jie sulaikomi, kad ne
galėtų plaukti talkon savo 
tautiečiams Palestinoj prieš 
arabus, esą, kol praeis 4 sa
vaičių paliaubos tarp žydų 
ii; arabų. Cypruso žardžiuo
se yra 24,000 žydų.

7,500 DELEGATU WASHINGTONE 
REIKALAVO ATMEST MUNDTO BIUŲ, 
0 UŽGIRT CIVILIU TEISIU RILIU

/ _____________ . x

5,000 Pikietavo Baltąjį Rūmą; Policija Kliudė Pikie- 
tuotojus; Senatoriai Slapstėsi nuo Žmonių Atstovų

Washington.— Penki spe
cialiai traukiniai ir keli au
tomobilių ir busų karavanai 
trečiadienį suvežė į Wa- 
shingtoną 7,500 baltųjų ir 
negrų piliečių delegatų iš 19 
valstijų. O Washingtone jie 
demonstravo prieš Mundto 
fašistuojantį bilių ir už iš
leidimą pilietinių teisių į- 
statymo.
________________________________ k.,,...1,—.

Liepsnoja Mūšiai tarp 
Arabą ir Izraeliaus, 
Belaukiant Paliaubų

Palestina. — Įsiveržėliai 
arabai ir besiginantieji Iz
raeliaus kovūnai įnirtingai 
kaujasivisais galimais gink
lais, belaukiant, kada vieni 
ir kiti sustabdys karo veiks
mus pagal Jungtinių Tautų 
tarpininko įsakymą.

Žydai buvo įsiveržę 18 
mylių į Transjordaną. 
Transjordano arabų ko- 
mandieriai skelbia, kad jie 
išmušę žydus laukan ir nu
kovę bent 40 jų. Izraeliaus 
kariuomenė atakuoja ara- 

1 bus trijuose Jeruzalės var
tuose.

Žydų vadai sakė, jog per 
19 dienų jie užėmę trečdalį 
tų Palestinos plotų, kuriuos 
Jungt. Tautų seimas pernai 
buvo skyręs arabam.

Sen. Ball Sako, Mundto 
Bilius Nepraeisiąs

Washington, birž. 3. — 
Republikon. senatorius Bali 
pareiškė:
— Mundto bilius perdaug 

totalitarinis (fašisti n i s); 
todėl Senatas jį atmes, jei 
tas bilius nebus griežtai pa
taisytas.

Australijos Jūrininkai 
Smerkia Graikų Budelius

Sydney, Australija. — 
Čionaitinė Jūrininkų Unija 
uždraudė savo nariams ap
tarnauti Graikijos monar
chistų laivus,, krauti į juos 
daiktus ir t.t. Unija pa
smerkė Graikijos monar
cho - fašistinę valdžią už 
žudymą unijistų, demokra
tinių pažangūnų ir tų, ku
rie kovojo prieš nacius oku
pantus. ,

Amerikonai Bombar
davę Savo Submariną

Washington. — Republi- 
konas kongresmanas Hugh 
D. Scott tvirtino, kad Ame
rikos lėktuvas bombardavo 
amerikinį submariną Carp 
pirm dviejų mėnesių. Lakū
nai, girdi, palaikė Carpą 
“rusišku submarinu.” Carp 
buvo pažeistas ir 50 jo jū
reivių aptroškinta. Laivyno 
vadai sako, “tai ne tiesa.”

Suvažiavusiųjų delegaci
jos taipgi ėjo į Baltąjį Rū
mą ir pąs senatorius; ragi
no atmest Mundto bilių, o 
priimt civilių teisių bilių. 
Pastarasis bilius reikalauja 
įstatymais uždraust linčiuo
ti negrus ir panaikinti mo
kesčius, kurie keliose pieti
nėse valstijose ijnami už tei
sę balsuoti federaliuose rin
kimuose. '* z
Reikalavimai Prezidentui.
5,000 delegatų pikietavo 

prezidento Baltąjį Rūmą. 
Jie plakatais ir šūkiais pro
testavo, kad prez. Trumą; 
nas nedaro jokio spaudimo 
Kongresui, kad išleistų įsta
tymą pagal civilių teisių bi
lių. Šiai pikieto demonstrar 
cijai vadovavo garsusis 
negras dainininkas. artistas 
Paul Robeson, buvęs seria- 
torius Jerry J. O’Connell ir 
New Yorko miesto tarybos 
narys Benjamin J. Daviš.

Prezidento .padėjėjas Da
vid K. Niles pranešė pikie- 
tininkų delegacijai, kad jis 
perduos Trumanui jų reikar 
lavimu's — atmesti Mundto 
bilių ir išleisti įstatymą 
prieš negrų linčiavimą.. »

Policija kartotinai kliudė 
pikietininkus, plėšė Wal- 
lace’o ženklelius nuo dele
gatų, areštavo porą demon
strantų j ir bandė neprileisti 
delegatų . prie senatorių. 
Patys senatoriai, užmiršda
mi savigarbą, bėgiojo ir 
slapstėsi nuo delegatų.
Senatoriai Bijo Pasimatyt 

su Delegatais
Demokratiniai žmonės iš 

įvairių valstijų apgulė sena
to teisių komiteto kambarį, 
reikalavo pasikalbėti «su to 
komiteto pirmininku Al. 
Wiley, sen. Homeriu Fergu- 
sonu .ir kitais komiteto na
riais; šaukė išklausyti dau
giau liudytojų prieš Mundto 
bilių ir užgirti civilių teisių 
bilių. Bet visi senato teisių 
komiteto nariai atsisakė pa
simatyti'bent su vienu de- 
legatu.

Delegatam pavyko už
klupti tik keletą senatorių, 
kurie nepaspėjo pasislėpti. 
Tarp šių senatorių buvo re- 
publ. Henry Lodge. Jisai 
sake: “Nieko blogo nema
tau tame, kad Mundto bi
lius reikalauja komunistus 
suregistruoti.” Girdi, re
publikonai ir demokratai 
patys susiregistruoja...

Po demonstracijų ir vaik
ščiojimų, pas senatorius, į- 
vyko didelis masinis susi
rinkimas Sylvan atviro oro 
teatre, prifc Washington© 
Paminklo. Kalbėjo darbie-, 
čiai kongresmanai Leo Isac- 
son ir Vito Marcantonio, 
republikon. senatorius Wil
liam Langer; sen. Glen Tay
lor, trečiosios partijos kan
didatas į vice-prezidęntus,

Paul Robeson. Susirinki
me dalyvavo bent 7,500 
žmonių.
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Im i jįp

Dalykai Paaiškėjo
Amerikinį korespondentą Grąikijoje, George Polk’ą, 

nužudo graikų fašistų-monarchistų policija. Tai buvo pa
dalyta policijos viršininko Angel Evert’o vadovybėje.

Ahgel Evert buvo Athenų policijos viršininkas vo
kiškųjų nacių okupacijos metu; jis tas pačias pareigas 
eina ir dabar, Graikijos “demokratijoje”!.^

Šitą žinią' skelbia Laisvosios Graikijos vyriausybės 
vidaus rėikalu ministras.

Žinia buvo paskelbta per radiją.
Deja, Amerikoje kol kas mažai kas.tuo reikalu sie

lojasi.
Nors George Rolk nebuvo joks komunistas, tačiau 

jis norėjo būti teisingas ir teisingai raportuoti Amerikos 
žfnbnėms apie padėtį Graikijoje.

Kada’ atėjo žinia, kad Polk’as nužudytas; tuojau 
komercinė Amerikos spauda pradėjo rėkti, kreipdama 
skaitytojo dėmesį, aišku, į “graikus komunistus.” Ši 
spauda manė, kad tuo būdu bus galima gerokai patriukš
mauti komunistų išlaidomis.

Bet kai' paaiškėjo, jog Polk’ą nužudė ne komunistai, 
toji spauda aptilo.

Dabar, kai pilnai paaiški, jog Polk’ą nužudė monar- 
chistine Athenų policija, tenka manyti, komercinė Ame
rikos spauda visai mažai teiks tam reikalui publikacijos.

Bet skaitytoj'aš gali įsivaizduoti, kas būtų buvę, jei, 
sakysime, George Polk’as būtų kaip*nors žuvęs Tarybų 
Sąjungoje, arba Lenkijoje bei Jugoslavijoje!

Dęl George Polk’o nužudymo Amerikos visuomenė 
privalo pakelti savo protestą, reikalaujant, kad p. Gris- 
vfaMarfš apvalytų Graikiją nuo monarėhi'stinių-fašistinių 
barbarų! O jei nė — kad Amerika liautųsi rėmusi Grai- 
ftijbs tautos ir žmonijos neprietelius!

j Politiniai Klounai
Niekas turbūt nėra tiek pa’sigailėjimo vertas, kaip 

pblitimš klaunas^ :— asmuo, kuris vartosi ragožiumi, 
blaškėsi’, kaip durneli lietui užėjus.

Viėnas tokių politinių klaunų yra Michael Quill, 
New Yorko miesto tarybos narys ir važiuotės darbininką 
ūhijos (CIO) prėzidentas...

. Prieš kelėtą dienų šis asmuo, nulėkęs į Miami mies
tą, Floridoj, pareiškė:

“Dėl Wartace’o aš pakeičiau savo nuomonę* Aš dar 
viš mana’ll, kad Mr. Wallace yra teisingas vyras, bet aš 
SaV6‘ nuėmobę 0akėičiaū...”

Gerai nors tai, kad p'. Quill tebemano, jog Wallace 
“tėfeih’gaš vyras.” Iki jis sugrįš iš Miami į New,.Yorką 
(6 ypač, jėi tu6 tarpu koks nors naujas vėjelis papūs) 
Wallace jam gaii pasidaryti jau ir “neteisingas.”

Iš tėkių žmonių šiandien visko galimi laukti.
Dar tik prieš virš savaitę Mr. Quill teigė, būk jis 

stovįs su Wai 1 aėė’ u.
Š:. rn.' saūsio mėnėsį tąs pats Quill viešai ir atvirai 

smerkę tuos, kurie kalbėjo prieš Wallace’ą!
Miami mieste Quill viešai išsižadėjo komunizmo.

_ Dabar jam tenka dar vienas žingsnis padaryti: Bu- 
denzą pasekti.

Ir jis tai, veikiausiai, padarys, nors praėjusių metų 
spalių mėnesį tas pats Quill šitaip apibūdino Louis Bu- 
denz’ą:, ' .

“...Fordham universiteto ekonomijos profesdriuš 
Butfenzas yra ne ekonomistas, o bigamistas (daūgpa- 
tys)...”

Girdi; katalikų šulas ir anti-kojnunistų keikūnas 
Budenzas turėjęs “ne visai legalių” rėikalų su savo tri
mis pačiomis: Gisella, Margarita ir Luiza!

Šitaip 'kaitelioja savo kailį tūli šių laikų darbo uni- 
jų vadai!

Ką jįę mano, šitaip darydami, p'asiekti?
Prezidėftto T romano Kelionė

Prezidentas Trupianas išvyko į vakarines valstijas. 
Jis pasieks riet Kaliforniją, kur (Angelų, mieste) pasa
kyk kalbą’. Grįš apie yidūrį birželio mėnesio. '

. Išvykdamas iš Washingtonb, prezidentas Trumanas 
paskelbė, kad ši jo kelionė “nėbu's politinė.” O' ji nebū
sianti pelitinė dėl to, kad su juo drauge nevažiuos de- 
ifrėkfatų partijos šulai.

Tačiau - nereikia apsigauti, — Trumano kelionė į 
Vakarūs, kaip ir visi jo veiksmai, — turi politinės rėikš- 
mės, 'politinių siekinių.

Tfum'aŪas nori , atgauti populiarumo žmonėse, kū- 
riudšb jis jį prarado savo anti-rooševeltiška politika.

TfumriŪas žiūri, j6g demokratų partijos suvažiavi- 
ihris jaU ne už kalnų. Jis horės būti nominuotu preziden
tė' vietai. Kad jis bus nominuotas, mažai tenka abejoti. 
Ėėf į)6' nominačijų, greit artės rinkimai. Lapkričio Ž-toji 
buk hėpapfastai jam (i'f Amėrikds liaudžiai) svarbi diė- 
A'a. ............ ; \ ,

^režidėh ’tąs Tf drimbas ir jo šaliriinkai gėrai su- 
prAnfA; jog milijonai arirėrikfečių ši’ąridien iriielai. prita
ri# Wallaėė’ui ir , naujosios p'Artijbs pVogrAinai. Tie rųi- 
fijėh’al ręiki'a karp hors “ūtgAuti” įr prezidentas ir jo 
^abYinkai hW6 da’feaf ligi lapkričio Ž-rošiOš viską dafyk, 

tubš piliečius pritraukūs savo pušėn.
Bet neatrodo, ka$ jiems tai pavyks!

Kas Ką Rašo ir Sako
-i-' i,'*-.

GERŲ LĖNKŲ GERAS
vaRdaš

Amerikos žmonės yra 
daug girdėję apie kėiigres- 
maiią O’Konskį įr Cąrleš 
Rozmareką, Amerikbš Lyri
kų Kongreso pifnli'nįhką.' 
Jų vardai dažnai figūruo
ja komercinė ję spaū’dbje. 
Jie joje yra aukštai Stato
mi ir didžiai gerbiami. 
Jais neatsidžiaugia ir.'lie
tuvių ? reakcinė spauda — 
Keleivis, Darbininkas, Vie
nybė, Naujienos, D'raugas.

Mat, šitie vyrai yra kraš
tutiniai reakcijonieriai. Jie 
atvirai' š'ako, kad jų Misija 
yra pakenkti Lenkijos atsi
statymui ič nuversti Lenki
jos koalicinę vyriausybę.

Bet dienraštis* Vilnis at
kreipia mūsų dėmesį, į ki
tus žymius lenkiškos kilmės 
vyrus, kurie bėnt jau amė- 
rikinėj'e politikoje su Reak
ciją nėsišheka. Vilnis tašo:'

Kaip jau žinoma, 58 kongre^- 
’ manai balsavo >. prieš Mund- 
to-Nixono bilių. Visiems bus 
labai įdomu patirti, kad tame 
skaičiuje buvo penki lenkų 
kilmes kongresmanai. štai jų 
vardai: Gėdrgė SkįibSvski, 
John Dingell, John jLęįfiriški, 
Martin Gorski ir Thomas 
Goi’dOh.

Pirmieji trys iš Michigano, 
pastarieji du iš Illinois.

Tiktai vienas lenkų kilmės 
kongresmanas, O’Konski, iš 
Wisconsino, balsavo ūž Muijd- 
to-Nixono bilių. Šis kongres- 
manas yra kraštutinis reakci
ninkas." Jisai, berods, yra ir 
lietuvišku reakcininkų bičiu
lis. '■

Penki lenkų kilmės kon
gresmanai, kurie pasmerkė 
Mundto-Nixono bilių, gerai 
atsirekomendavo. Jų balsavi
mas yra įrodymas, jog toli 
gražu ne visi lenkai politikai 
pučia viėnon dudon su Roz- 
marekais ir^ompanija.

Sutinkame sū Vilnies pa
stabomis. Amerikos lenkai 
nėra viena reakcinė masė. 
Kaip kiekvienos kitos gru
pės žmonių tarpe, taip len-' 
kuose užeiname įvairiausių 
pažiūrų.

KĄ VEIKĖ LIETUVIŠKI 
HITLERININKAI

Chicagos’ kunigų Drauge 
(birž. 1 d.) rašo tūlas 
Aleksandras G r i a u s m as 
apie savo ir kitų liętuvių 
hitlerininkų darbus didžio
jo kardinėtu. Jis atvirai 
prisipažįsta*, kad jie padėjo 
vokiečiams Medžioti ir žu
dyti Lietuvos patrijdfuš, 
kurie vedė pąftiza'ninę kb- 
vą prieš vokiečius. Jis ra
šo:

Ginklų prisipirkorii'ė įAs v6- 
Piečių^ kareivi ūš bei pas įvai
rius vokiečių įū’reigūhiik.

Ginklų' kai’nds buVo sekan
čios: paprastas šautuvas — 
500 RB., rusiškas 10 šūvių 
automatinis šaūtūvas — i,-į 
500 RM., rūsiškas 71 šūvio j 
automatas — 2,000 RM, 9 ka
libro pistoletas — 1,800 RM, 
o kulkosvaidis kainuodavo 
maždaug 5,000' RM.

Už lašinius, sviestą bei 
kiaušinius galėjom^pas vokier 
čius pirkti ką ndrėjdm'. Pri
sipirkom net sunkvežimių' bei 
niotoėiklų. BūvorA apšiįihk- 
lavę iki ausų. Tas pats "būv6 
visoje Lietuvoje. Buvome tik
ri', kad: tūfitnų1 ša'ų'dmėhų* Už
teks palydėti vokiečiams ir 
sutikti rusams ..., * bet išėjo 
kitaip.

Taigi, GriausM^š’ pa- 
tviftina tį’ faktą; ka'd liė- 
tuyiškus fašistus apginkla
vo vokiečiai..

Črriaūšmo vadovaujami 
lietuviški hitierininkai .bu- 
vb apšigirikįavę nub g^IVok 
iki 'kojų. J'ie) Ma’tyf, tikė
josi daf ilA'M' gyventi fr 
siautėti vokibČių gfobbj^. 
Tačiau teko' hųšivilfi.- (WdSL 
“išėjo kitaip;” Ir štšfi kas;

šako Griausmas, atsitiko: 4 
4 . v

Buvo 1946 nį. birželio mėli.
26 d., pl'ėntu Glėmbokie - Po- 

; štavy - šveri&oiiys - Vilnius 
•' trailkė vokfečią kai’iuoiiiehės 
; masė. Dviėni eilėm važiavo 

tankai' sūnkvežihiiai, pabūk
lai. Paklausti vokiečiai, kas 
čia’ d’andši, atsakydavo :

—Karas pasibaigė! Va
žiuojam namo!

Artilerijos šūviai buvo aiš- 
' kiai girdimi ir. nuo jų ,virpėjo 
langai. Visieihs buvo aišku, 
kad vokiečiai bėga. . 

t. t t į , i

Toliau h i 11 ė r i n inkas 
Griausmas rašo:

Liepos 3 d. vokiečiai iš 
Vilniaus krašto beveik visai 
pa’sitraukė. Liepos 8 d;. kaimo 
sargyba pastebėjo apie 300 
rusų partizanų, kurie, įsitiki
nę, ka’d vokiėčių nebėra, va
žiavo mūslį kaimo kryptihii. 
Jie savo arklius buvo papudšę 
raudonais kaspinais, o patys 
apsisegioję raudonbmis gėlė
mis, suvirtę į vežimus grojo 
armonikomis ir dainavo “ka
ti u šas.”

Daviau pavojaus švilpuką. 
Vyrai subėgo į aplink kaimą 
iškastus griovius, o moterys 
su vaikais sulindo į bulvių 
TUSIUS.
■ Iki raudonųjų banditų liko 
l,Č00' pėdų'. Kietai rankomis 
suspaudžiau siinkiojo kulko
svaidžio' rankenas ir paspau
džiau mygtuką. Saulėto ryto 
tylą pertraukė pragariškas 
kulkosvaidžio tratėjimas. Tą 
pačią rnimitę sutratėjo kiti 
kulkosvaidžiai ir supliauškėjo 
šautuvai.

Banditų kolona sumišo, šo
ko piestu arkliai ir bėgo at
gal. Griuvo vežimai. Banditai 
griuvo į kelio griovius bei bė
go pamiškėm >.

Mes išlipome iš apkasų ir 
nušivijbm b'a'nditūs į mišką. 
Miške, prįsicfcngdami storais 
medžiais, ėjofhe stati šaudy
dami ir šaūlidafni “Valio!” 
Bet staiga banditai susitvarkė 
ir ątid’engė į mus pragarišką 
ugnį.

— Za Stalina! Za rodinu! 
—- šaukdami pVadėjb' mus 
šiaušti, ęaj'ūtomc, kad esame 
šup'aih'i, neš jų buvo' apie 300, 
o mūsų tik 50' vyrų;

Pasitraukėme į pįėnto grio
vį pamiškėje ir iš čia šveitėm 
į banditus.

Vėl: .
— Za Stalina! Za rodinu! 

'Wperiod, tovarišči!
Mes phsitraukėm į kitą 

įlento griovį. -Pagaliau rusai 
išvystė' tokį šaudyMą, kad nė- 
bū*v6' galimas joks gynimasis. 
Jie mūs’ iškrapštė ir iš to 
griovio.

Ši’a’m hitlėniiinkui, ma
tyt, susimaišė atmintis, 
nes tubs tris šimtus parti
zanų jau pakrikštijo ban
ditais'.

Vienas' dalykas aiškus - 
vokiečių ąp'gmkluoti lie ta
viški hitlerininkai iš pasa
lų užpuolė rūmiai ir links
mai keliu važiuojančių par

tizanų grupę įr pradėjo į 
; juos Sa'udyti. Paskui; žino
ma; jie gavo kailin; Griaus
mas buvo laimingas: pali
kęs savo kolegas pabėgo į 
Vokietiją. DabaT pyksta ir 
rašB atsiminimus.

Šitokie hitleriniai sutvė- 
rįihhi,-. kaip ? Griausmas, 
vieąpatauja pabėgėlių sto
vyklose įr terotizūoja tuos, 
kurie nėra rankų susitepę 
nekaltų žfnčhiiį kfąūjū ir 
norėtų grįžti Lietuvon.

Naujas Kaimd“ Kino Teatras
UTENA. — Užp'Aljį vals

čiaus’ čėhtfe atidaiytaš hą’ūjas 
kiW teatras “Pergalė.” Tai 
jau trečias kaimo kino teatras 
apskrityje. Pirmąją nkūj’ojo 
kino ;tea^o darbo dięną salę 
perpildė Užpalių’ ir aplinkinių- 
kaimų> darbo valstiečiai. Susi- 
rinkiisiems > buvo pademons
truotas įiėtŪviškas fihna’s apie 
di'dvyrišką’fą liėtįvių l'ia'ddies 
dii&ą ifdfyfį’ ’AelAikaitę — 

I “Marytė.” \

Svarbios Informacijos Išvie- 
tintiems Lietuviams^ Kurie 

Norėtų Grįžti Lietuvon
Vilniuje leidžiamas Tėvynės Balsas patiekia Tarybų 

Lietuvos Teisįngiimb Ministro Jurgio Bliekos pranešimą 
svarbiu reikalu. — Blieka nurodo, kas ir kaip gali grįžti 
Lietuvon. — Lietuvos vyriausybė esanti išleidus aiškius 
patvarkymus karo išvietintiems bei pabegusięjms iš Lie
tuvos sugrįžti tėvynėn. — Ministro Bliekos pranešimas 
turėtų būti svarbūs visiems pabėgėliams. — Manome, jog 
jis svarbus ir šiaip Amėrikos lietuviams, nes daugelis jų
turi giminių bei' pažįstamų Vokietijoj ir Austrijoj išvie- 
tintųjų stovyklose. Tėvynės Balse paduotas Jurgio Blie
kos prauešimas skamba sekaiūai:

I.
Iš daugelio Lietuvos pi

liečių, palikusių savo kraš
tą prieš Tarybinęi Armijai 
atvaduojant Lietuvą ir atsi
dūrusių vakarinėse Vokieti
jos zonose, o taip pat Ang
lijoje, Austrijoje, Belgijoje, 
Danijoje bei kitur, gauna
ma paklausimų dėl jų teisi
nės būklės grįžus atgal į 
Lietuvą.

Tie paklausimai savo for
ma labai įvairūs, tačiau 
savo esme paliečia keturis 
pagrindinius klausimus;

1. Ar gręsia teismo baus
mė bei kokios nors kitos 
represijos tiems Lietuvos 
piliečiams, kurie prieš atva
duojant Tarybų Lietuvą iš 
vokiškųjų fašistų, paklausę 
priešo propagandos, pasi
traukė už jos ribų?

2. Ar gręsia teismo baus
mė bei kokios nors kitos re
gresijos tiems asmenims, 
kurie, būdami Lietuvos pi
liečiais, karo metu tarnavo 
vokiečių kariuomenėje, o 
taip pat “vietinėse rinktinė
se” ir kituose5 kariniuose 
junginiuose eiliniais ir kari
ninkais, taip pat policijoje?

3. Ar gręsia- bausmė bei
kokios nors kitos represijos 
tiems Lietuvos piliečiams, 
kurie karui prasidėjus ir 
karo metu tarnavo Tarybi
nėje Armijoje ir dezertyrą-, 
vo iš jos, o prieš atvaduo
jant Tarybų Lietuvą, bijo
dami bausmės, pasitraukė 
už jos ribų? v

' ■ G

4. Ar visi čia išvardintie
ji Lietuvos piliečiai turės 
vienodas teises su tais Lie
tuvos piliečiais, kurie ne
buvo pasitraukę į vakarines 
Vokietijos zonas?
' Pirma negu atsakyti į 
šiuos klausimus, reikalinga 
priminti bendruosius Tary
bų Lietuvos konstitucijos ir 
tarybinės teisės principus, 
priešingumątveju’ tiems Lie
tuvos piliečiams, kurie per
gyveno tamsiausi vokiškųjų 
fašistų beteisiškumą ir bu
vo nuolatos veikiami vokiš
kosios fašistinės propagan
dos, visokiausiais būdais 
dergiančios tarybinę teisę, 
būtų sunku suprasti šitie 
paaiškinimai.

Visų pirma reikia nuro
dyti į tai, kad visi pasi
traukusieji prieš atvaduo
jant Tarybinei Armijai Ta
rybų Lietuvės teritoriją ir 
dabar yra laikomi Lietuvos 
piliečiais. Jie visi pagal 
TSRS Aukščiau’siosios Ta
rybos 1940 m. rugsėjo 7 d. 
įsako 1 str, buvo pripažinti 
Lietuvos TSR piliečiais, o 
kartu ir visos Tarybų Są
jungos piliečiais.

Antra. Jiems visiems, 
kaip Lietuvos piliečiams, y- 
ra užtikrinama asmens ne
liečiamybe. Niekas iš jų ne
gali būti suimtas kitaip, 
kaip teismo sphėndimū ar 
phČkurorė sankcija (Lietu
vės TSfe konsfitųčijoš 
štr>) <

Trečia. Niekas iš Lietū1- 
yė's piliečiu begali būti hii- 
baŪstas kokia1 nors bausme 
abbh suvaržytos jo pilieti
nės bei civilihes tėisės, jeigu

jo veiksmai nėra numatyti 
Baudžiampjo Kodekso vei
kiančiojo Tarybų Lietuvos 
teritorijoje.

Ketvirta. Asmuo nėra 
baudžiamas ir tuomet, kai, 
nors būna padaromas nusi- 
kaĮtimas, numatytas Bau
džiamajam Kodekse, jeigu 
tik tas nusikaltimas yra 
mažareikšmis įr neturi ža
lingų padarinių (pastaba 
prie Baudžiamojo Kodekso 
6 str.)

Penkta. Asmuo nebau
džiamas ir tuomet, kai 
veiksmas jo padarymo me
tu nors ir buvo visuomeniš
kai pavojingas, bet praėjus 
tam tikram laikui neteko 
pavojingumo pobūdžio.

Šešta. Kiekvienas Lietu
vos pilietis, jeigu jo pilieti
nės ir civilinės teisės nėra 
teismo nuosprendžiu suvar
žytos, turi teisę:

1. Į darbą, t. y. teisę gauti 
garantuotą darbą, apmoka
mą pagal jo kokybę ir kie
kybę (Lietuvos TSR kons
titucijos 90 str.)

2. Lietuvos piliečiai turi 
teisę į poilsį (Lietuvos TSR 
konstitucijos 93 str.).

3. ’ Lietuvos piliečiai turi 
teisę į mokslą (Lietuv. TSR 
konstitucijos 93 str.).

Šie pagrindiniai konstitu
ciniai teisiniai principai, 
kurie yra užfiksuoti. Lietu
vos TSR konstitucijoje, o 
taip pat ir kituose įstaty
muose, veikia lygiai taip 
pat ir visų tų Lietuvos pi
liečių atžvilgiu, kurie yra 
išvykę už Lietuvos ribi^Be 
bendrųjų įstatymų yra iš
leista eilė įstatymų, skirtų 
specialiai repatrijuojančių 
interesams apsaugoti; Visų 
pirma Čia reikia nurodyti 
1947 nietų rugpiūčio 1 d. 
Tarybų Lietuvos Vyriausy
bės Pareiškimą, kuris be 
bendro pobūdžio deklaraty- 
vinių pareiškimų turi eilę 
pagrindinių normų ir yra 
nukreiptas apsaugoti repat
rijuojančių Lietuvos pilie
čių interesus. Šis Tarybų 
Lietuvos Vyriausybės Pa
reiškimas f-duoda tikslų at
sakymą dėl repatrijuojan
čių Lietuvos piliečių bau
džiamosios atsakom y b ė s 
klausimo ir dėl jų pilietinių 
ir civilinių teisių.

Šiame Tarybų Lietuvos 
Vyriausybės Pareiškime y- 
ra aiškiąi pasakyta:

1. “Niekas nepersekioja 
grįžtančiųjų lietuvių -ir ne- 
atskiri^ jų nuo šeirnų.” Tai
gi x šiaisx žodžiais duodamas 
aiškus ir išsamus atsaky
mas, kad tiėhiš Lietuvos pi- 
liečiafhs, kurie prieš atva
duojant Tarybų Lietuvos 
teritorija iš ' vokiškųjų fa
šistų, paklausę priešo prė- 
pagandos pasitraūkė iš jos 
tėritorijos ir tapo D P, ūe- 
gręsia nė jokia bausmė b’ėi 
kokios nors kitos represijos 
jierfis grįžus atgal į Lietu
vą.

2. Aiškų ir neabejptiną at
sakymą duoda Tarybų Lie
tuvės Vyriausybės Parėiš- 
kimas' ir į antrą Klausimą, 
būtent, kad:

CIO ir United Steelworkers 
prezidentas Philip Murray 
atsisakė pasirašyti prieško- 
munistihes blankas-affida- 
vitušy Įvestus Taft-Hartley 
Įstatymo. Tam rubežius 
(deadline) buvo gegužės 
16-tą. Tas jo atsisakymas 
rodo, jog jis nori išbandyti 
to Įstatymo aiškinimą teis
muose. Amerikos Konsti
tucijos žinovai tikrina, jog 
reikalavimas tą ausinių yra 
nckonstitucinis, yra min
džiojimu konstitucija ga

rantuotų žmogaus teisių.

“Iš Lietuvos kilę pilie
čiai, tarnavę vokiečių ka
riuomenėje, o taip pat “vie
tinėse rinktinėse” ir kituo
se kariniuose junginiuose 
eiliniais ir karininkais, taip 
pat policijoje, nėra traukia
mi už tai atsakomybėn.”

Nėra numatyta baudžia
mosios atsakomybės šiems 
piliečiams už tokius veiks
mus ir Baudžiamajame Ko
dekse, veikiančiame Tarybų 
Lietuvos teritorijoje. Nėra 
tokių atsitikimų ir teismi
nėje praktikoje, kad nors 
vienas toks asmuo būtų pa
trauktas baudžiamojon at
sakomybėn. ' t .

3. Taip pat Tarybų Lie
tuvos Vyriausybės Pareiš
kime yra pasakyta, kad ne
turi baudžiamosios atsako
mybės ir tie Lietuvos pilie
čiai, kurie, karui prasidėjus 
ar laike karo, tarnavo Ta
rybinėje Armijoje ir dezer
tyravo iš jos* o prieš atva
duojant Tarybų Lietuvą, bi
jodami bausmės, pasitraukė 
už jos ribų.

4. Ketvirtasis klausimas 
yra taip pat aiškiai išspręs
tas Tarybų Lietuv. Vyriau
sybės Pareiškime.

Lietuvos piliečiai, nepa
reinamai nuo to, ar jie pa
sitraukė iš Lietuvos priešo 
propagandos paveikti, ar 
jie tarnavo priešo armijoje, 
o taip pat dezertyravo iš 
Tarybinės Armijos, ne tik 
kad neturės bet kokių poli
tinių bei civilinių teisių su
varžymų, o jiems grįžtant 
ir grįžus į Lietuvą, pagal 
Vyriausybės nutarimus tuo 
tikslu, kad jie greičiau ga- 
Jėtų įsikurti ir tapti nau
dingais visuomenei pilie
čiais, suteikiama eilė leng
vatų. Taip pat jie atgauna 
visas turtines teises, nes 
Tarybų Lietuvos Vyriausy
bės Pareiškime pasakyta: 
“Tie, kas turėjo ūkius ar 
namus, nepriklausančius 
nacionalizacijai, a t g a una 
juos atgal. Jei negalima 
grąžinti senąjį ūkį, pagal 
žemėsreformos įstatymą 
jie turi teisės gauti kitą ly
giavertį ūkį ligi 15 ha. Tiė 
grįžtantieji, kurie ^panorės, 
gauti žemės, gaus jos W 
Valstybės fondo tokiais pat 
pagrindais, kaip visi kiti pi
liečiai. Jie gali gauti iš val
stybės paskolą trobesiams 
pasistatyti, inventoriui ir 
gyvuliams įsigyti.”

II.
Tarybų Lietuvos Vyriau

sybės Pareiškimas visiems 
čia išvardintiems asmeninis
prieš pastato karo nusikal
tėlius, tuos, kurie būdami 

(Tąsa 3-me pusi.)
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Spaudimas Pradėtas
(Feljetonas)

Kau> tik perskaičiau pono 
kapitono Petro Jufgėlos ragi
nimą mobilizuoti lietuviškas 
pro-nacines ' sylas Amerikos 
žemyne, tuojau griebiausi
spausti Washingtona išreikala- 
vimui teisės mobilizuoti lietu
višką pro-nacių diviziją sve- 
timšaliųt Jegijone, kad paro
dyt visam svietui, kad lietuvjš- 
ki pro-naciai gali sulipinti to
kią baisią baidyklę, kuri bol
ševizmą gali išdulkinti iš vi
sų kampų. Apsiginklavęs rei
kiamais dokumentais, rodan
čiais, kad turiu teisę kalbėti 
visų . pro-nacių vardu, mo
viau tiesiai i Washingtona.

Kadangi jūsų Paulius, kaip 
ir ponas kapitonas Jurgėla, 
turi unarą būti karišku žmo
gum, tai nematė reikalo eik
voti laiko susisiekimui Su mi- 
Htarinėmis viršūnėmis. Mat, 
iš praktikos jau žinoma, kad 
kaip griešninkui negalima 
kreiptis tiesiai prie paties

navo, kad koks tai kongres- 
manas labai susižavėjęs gel
bėjimu pro-naeižmo, mojasi 
organizuoti svetimšalių legijo- 
ną, kurio užduotis būtų at
griebti ponam prarastus dva
rus ir kitokius turtus. Tai 
šiuomi reikalu aš čionai ir at- 
sibaladojau, galingas Pone. 
Jeigu svetimšalių legijonas 
bus organizuojamas, tai varde 
lietuviškų pro-nacių statau 
griežtą reikalavimą, kad ta- 

j me legijone lietuviškai fašisti-5 
i nei divizijai būtų skirtas pir- 
' mas numeris. O tai dėl to, 
I kad, pagal mano atstovauja
mų pro-nacių razumą, legijo
nas be lietuviškos fašistinės 
divizijos būtų ne kas kitas, 
kaip senas vilkas be dantų. 
Todėl, Pad svetimšalių legijo- 
nui įdėti plėšraus žvėries dan
tis, mane ir atsiuntė mano 
pro-naciai f Washingtona iš
gauti leidimą organizuoti lie
tuvišką diviziją.

Kelios statybos amatų AFL unijos išėjo pikietuoti 12- 
kos milionų dolerių Ivy Hill gyvenamų namų projek
tą Newarke, N. J., po, to; kuomet kompanija paskel

bė atdarą šapą, išvarydama iš darbo 300 unijistų 
darbininkų.

Svarbios Informacijos

B. PRANSKVs .

400 Metų Lietuviškos Spaudos

Dievo, prašant jo malonės, o 
tik per tarpininkystę kunigo 
ir visos eilės šventųjų, taip ly
giai ir prie militarinių erštų 
ne tik kapitonui Jurgėlai, ale 
nei jūsų Pauliui priėjimas ne
įmanomas. Pas militaristus 
tokia jau mada,* spaudimas 
kartais galimas iš apačios, bet 
niekuomet iš viršaus.

Atsižvelgiant į šitą taisyklę, 
jūsų Paulius dėjo pastangas 
susisiekti su militarinėmis apa
čiomis Po dviejų ir pusės die
nų alsinančio trempimo prie
menėse ir kilnojimosi keltuvu 
aukštyn ir žemyn, pavyko iš
reikalauti pasikalbėjimą su 
antros rangos barąbanšČiko 
pavaduotoju. Sužinojęs, kad 
mano būsimas konferentas la
bai narsus ir pasižymėjęs tar
nystėje karys, dėjau visas pa
stangas kaip tinkamiausiai 
jam atvaizduoti mūsų pro- 
nacinę galybę ir pasiryžimą, 
kad ponas barabanščikas ne
abejotinai galėtų apkainuoti 
mūsų siūlomą amerikinio mili- 
tarizmo jėgom didžiulę para
mą ir tuomi pajustų pro-naci- 
nio spaudimo sunkumą.

Konferencijos laikui artė
jant, jūsų Paulius pergyveno 
dramatiškiausią laikotarpį vi
same savo ilgame gyvenime. 
Pro-nacinis 'likimas dedama 
ant svarstyklių. Pavyks tin
kamai pro-nacines sylas išre
klamuoti. pro-naciam užtekės 
taip labai pasiilgta giedra: 
sugrįš dvarai, turtai, pakajai, 
tarnai, tarnaitės, pasipuošę 
meilios ponios ir panelė!,’, nak
tiniai baliai, prezidentų ir mi- 
nisterių viėros, aukštos, valdiš
kos tarnybos, skilandžiai, deš
ros ir valstybinė! O jeigu, 
neduok viešpatie, jūsų Pau
lius savo misijoj sukluptu, ne
mokėdamas nuslėpti to fakto, 
kad pro-naciai. išgirdę atmar- 
šuojant bolševikus, leido ko
jas pirmyh, kaip išgązdipti 
kiškiai, ir slėpėsi, kaip žvirb
liai hitleriniuose žagaruose, 
ir to pasekmėje misija baigtų
si tokiomis pasekmėmis, ko
kiomis baigėsi kelionės į Wa
shingtona dr. Grigaičio su ši
mučiu ir Olio su žiūriu. To
kiam atsitikime mano pro-na- 
ciarn pasiliktų vienintelė pa
lieka — melai, keiksmai ir 
griežimas dantų iki grabo len
tos.

Konferencijai prasidėjus, 
po atlikimui diplomatinių ce
remonijų, atsirekomendavau 
savo konferentui. kaipo kita
dos buvęs karys ir atsižymėjęs 
bulvių skutiko gabumais, tu
rfs aukšta militarinį išsilavini
mą ir esąs pilnai kompeten- 
tišku kalbėti man patikėtais 
klausimais. Su nuduotu iš
didumu ir savim pasitikėjimu, 
kreipiausi į poną barabanš- 
čiką sekama kalba:

Didžiai ir aukštai gerbiamas 
Ponas! Mūsų lietuviškų pro- 
nacių vienas labai gabus ir la
bai piktas ponas kapitonas Pe
tras Jurgėla labai seniai sap-

3 pusi.—Laisve (Liberty, 
, Lith. Daily)
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Ponas barabanščikas, suži
nojęs* mano misijos tikslą, pa
tenkintai šyptelėjo, kad jam 
tenka garbė spręsti tokios di
delės svarbos militarinį klau
simą, ir ėmė teirautis apie 
pro-nacių, kaipo karžygių, 
narsumą, pasiryžimą i)* patva
rumą atlaikyti proponuojamo 
karo smūgius:

Ponas Pauliau, jis sako, 
pirmiau negu galėsiu duoti at
sakymą į pono daromą spau
dimą, man būtina žinoti, ar 
jūsų, pro-nacių divizijonieriai 
galutinai nusisprendę patiesti 
savo galvas už mūsų kapitalo 
interesus?

šitas pono barabanščiko ne
tikėtai pastatytas klausimas 
jūsų Pauliui dūšią nutrenkė į 
užkulnį. Prižadėti pro-nacių 
galvas — tai lygus prasižen
gimas, kaip velniui parduoti 
savo vaiką. O pasakyti, kad 
pro-nacių vienintelis ir pama
tinis tikslas kitų • galvomis 
žengiant pasiekti valdonų ga
lią, tai iš Washington© grįši, 
kaip galva trinktelėjęs į sie
ną !

Tik dabar jūsų Paulius su
prato, kokia brangi Dievo 
dovana' žmogui diplomatinis 
gabumas. Sukaupęs visą tu
rimą razumą, ryžausi poną 
barabanščiką užkabinti ant 
diplomatinio kabliuko. Sa
kau, atsižvelgiant į faktą, 
kad diplomatinėje kalboje 
du ir du nesudaro keturių, 
su prižadais, pareiškimais ir 
užtikrinimais nėra reikalo 
varžytis, bet gerbdamas Pono 
didybę, matau reikalo primin
ti, garbingas Pone, kad mano 
atstovaujami pro-naciai. turi 
lygią teisę prie išlikimo in
stinkto, kaip ir amerikoniški 
kapitalistai. Dar turiu pridė
ti, kad pro-nacinis .išlikimo 
instinktas labai .Stiprus ir la
bai aukštai vytinamas. Iš to, 
ką pasakiau, lengvai suprasi
te, malonus Pone, kad lietuviš
kų pro-nacių divizija bus or
ganizuojama ne iš proletarų, 
kurių galvos ponam nieko ne
kainuoja, bet iš pačių pro-na- 
erų, kurių tikslas yra ne mir
tis, bet gyvenimas. Jeigu 
pro-nacis bus tikrai įsitikinęs, 
kad budavodamas sau palo- 
cių ir kaldamas paskutinę vi
nį kris žemyn ir išsitėkš sau 
smegenis, tai nei vieno jų tar
pe tokio kvailo neatsiras, ku
ris tokio darbo imtųsi, žino
damas, kad jo pastatytame pa- 
lociuje gyvens kas kitas, o ne 
jis. Išvada aiški. Mano atsto- 
vauj'amų pro-nacių tikslas 
yra: Atkariautoje valstybėje 
viešpatauti. Todėl šiuo atve
ju išsaugojimas galvos yra 
svarbesniu uždaviniu, ne kaip 
atkariavimas valstybės. Vel
niam reikalinga valstybė, jei
gu tie, kurie mojasi ją val
dyti, kariaudami paties savo 
galvas?

Vienok čionai išdėstyti 
faktai anaiptol nesudaro ga
nėtinos priežasties, kodėl ma
no pro-naciai neturėtų būti 
priimti į svetimšalių legijoną 
su savo divizija. Turiu už 
unarą konstatuoti, gerbiamas

(Tąsa nuo 2 puslapio)

savo sąžinę suteršę vaikų, 
moterų ir senelių nekaltai 
pralietu krauju ir toliau tę
sia nusikalstamąjį darbą 
visaip kaip baugindami DP 
lietuvius bjauriau s i a i s 
šmeižtais apie Tarybų Lie
tuvą, kad atbaidytų juos 
nuo grįžimo į gimtąjį kraš
tą. šiais bauginimais, jie sie
kia grynai savo asmeninių 
interesų. Jie galvoja, kad 
už savo tautiečių masės nu
garos galės paslėpti savo 
nusikaltimus ir išvengti nu
pelnytos bausmės.

Savaime suprantama, to
kie nusikaltėliai: žinomi žu
dikai,. gestapininkai, fašis
tinių melų fabrikuotojai 
bus patraukti atsakomybėn 
tuoj pąt, kaip tik jie pateks 
į Tarybų Lietuvos teisingu
mo organų rankas ir gaus 
užpelnytą bausmę. Bet kiek 
gi tokių karo nusikaltėlių y- 
ra DP lietuvių tarpe. Aišku, 
jų nedaug. Visi kiti pilie-

< . — 
Pone, kad lietuviški pro-naciai 
yra visai lygūs milijonieriam. 
Kad jie nėra ir niekados ne
buvo milijonieriais, tai tik iš 
nelaimės. Likimas lėmė jiems 
užgimti mažoje ir biednoje 
tautoje, bet jų pasiryžimas bū
ti milijonieriais nė per plauką 
nemažesnis, kaip milijonierių. 
Magaryčiom dar mano pro-na
ciai turi nesuvaldomą norą 
valdyti valstybę. Pasiekimui 
savų tikslų jie yra pasiryžę 
pakloti milijonus ir milijonus 
svetimų gyvybių, kad per jų 
lavonus įkopti į valstybės ga
lią. Gerbiamas Ponas, būda
mas militarinių jėgų vadovu 
ir suprantantis pasaulinę pa
dėtį. žinote geriau, negu aš 
jums galėčiau pasakyti, kad 
pasiekimui tokių tikslų vien 
tik gerų norų ir pasiryžimo 
neužtenka. Tam reikia turėti 
tinkaJnas priemones ir labai 
didelę galią, nes užkurti pa
saulinį gaisrą, iš kurio pelen- 
nų iškiltų dvarai ir palociai, 
kurių mano pro-naciai tiekia
si, savomis spėkomis ir sava 
iniciatyva mano pro-nacįaj 
niekuomet negalės įvykdyti.

Dėl virš išdėstytų priežas
čių, gerbiamas Pone, mano 
pro-naciai ir laužiasi į svetim
šalių legijoną, tikėdamiesi ja
me įgauti sau reikalingos sti
prybės.

Ponas barabanščikas klau
sėsi mano kalbos 'su didele 
atyda. Man visai znetikėtai, 
'Prieteliškumo ženklu pasiūlė 
cigarą įr davė sumanymą per
traukti sesiją iki sekančios 
dienos.

Kądangi pagal priimtą eti
ketą iniciatorium gali būti ta?, 
Huris duoda, o ne tas, kuris 
prašo, tai jūsų Paulius, su
prasdamas savo vietą, pasiū
lymą . turėjo priimti. Iš ši
tos priežasties, pasekmes ki
tos sesijos sužinosite sekantį 
kartą. . - Paulius.

čiai gali ramia sąžine grįžti 
į savo gimtąją Lietuvą, ir 
metę klajūnų gyvenimą tap
ti pilnateisiais savo tėvy
nės piliečiais.

III i /
Atskirai reikia pakalbėti 

apie’buv. Klaipėdos krašto 
gyventojus. Jų klausimas 
taip pat įstatymu išspręs
tas.

Pagal TSRS Aukščiausio
sios Tarybos 1947 m. gruo
džio mėn. 16 d. įsaką “Dėl 
tvarkos įsigjHi TSRS pilie
tybę lietuvių ^tautybės as
menims nuolatos gyvenu
siems Klaipėdos mieste, 
Klaipėdos, Šilutės ir Pagė
gių apskrityse.”

Pagal šį įsaką nustatoma 
tvarka, pagal kurią Klaipė
dos miesto, Klaipėdos, Šilu
tės ir Pagėgių apskričių 
lietuvių tautybės gyvento
jai Il939 m. sausio 22 d. bu
vo Lietuvos piliečiai, o taip 
pat jų yaikai . pripažįstami 
Tarybą Sąjungos piliečiais, 
ir kartu Lietuvos piliečiais.

Tie lietuviai, kurie 1945 
m. sausio 28 d. nėbuvo Klai
pėdos krašte, o prieš jį at: 
vaduojant buvo pasitraukę 
už Klaipėdos krašto ribų, 
norėdami įsigyti Lietuvos 
pilietybę, turi patys asme
niškai arba paštu pasiųsti 
pareiškimą Tarybų Sąjun
gos pasiuntinybei, konsula
tui ar atitinkamiems orga
nams, pridedant atitinka
mus dokumentus, kad jie 
gyveno buv. Klaipėdos 
krašte. Tai turi jie atlikti 
iki 1948 m. birželio 1 d.

Kiti asmenys, nuolatos 
gyvenusieji Klaipėdos kraš
te, gsdi įsigyti Tarybų Są
jungos pilietybę bendrais 
pagrindais, sutinkamai su 
įstatymu “Apie Tarybų So- 

' cialistinių Republikų Są
jungos pilietybę” (3 str.).

Šitaip apsiforminę buvę 
Klaipėdos krašto gyvento
jai, dabar esantieji už Lie
tuvos ribų, turės visas pi
lietines ir civilines teises, 
kaip visi kiti Lietuvos pilie
čiai.

Jurgis Blieka.

Svečiai iš Estijos

v Vilnių ir Kauną aplankė di
delė grupė Estijos Tartu uni
versiteto studentų. Svečiai su
sipažino su Lietuvos studentų 
gyvenimu ir mokslu, apsilan
kė vienoje seniausioje šalies 
aukštųjų mokyklų —< Vilniaus 
valstybiniame universitete. Es
tu studentu -meninės saviveik
los kolektyvas pasirodė savo 
draugams lietuviams su didele 
šokių, muzikos ir choro pro
grama. Koncertas buvo, aukš
tai klausytojų įvertintas.

(Pabaiga)
Lietuviška spauda pradėjo eiti 

slaptai, lietuviškos knygos buvo spaus-, 
dinamos užsieny ir iš ten buvo gabenamos 
ir platinamos Lietuvoj. Prasidėjo.platus 
sąjūdis ir kova už .lietuviškos spaudos 
laisvę, susijęs su bendru tos gadynės 
lietuvių tautinio išsivadavimo sąjūdžiu. 
Daug tą sąjūdžio dalyvių buvo caro val
džios įmesti į kalėjimus, ištremti arba 
tūrėjo .pabėgti iš Lietuvos. Tačiau tas 
sąjūdis nesustojo ir nesilpnėjo. Priešin
gai, būtent, “draudžiamosios ’■ spaudos” 
laikotarpiu lietuviška spauda žymiai pa
kilo, išaugo, atsirado visa eilė periodinių 
leidinių — laikraščių ir žurnalų (“Auš
ra,” “Varpas,” “Ūkininkas,” “Tėvynės 
Sargas” ir kit.). Susidarė pirmieji pa
stovesni rašytojiški kadrai.

Apie 90-tųjų metų vidurį atsiranda ir- 
pirmoji lietuvių revoliucinė, darbininkiš
ka, socialdemokratų* spauda, laikraščiai 
ir knygelės, kuri vis auga ir stiprėja, 
besiartinant prie revoliucinių 19Q5 me
tų (“Darbininkų balsai” ir kit.).

Šiam laikotarpiui priklauso ir smar
kus lietuviškos spaudos užsimezgimas ir 
išaugimas tose šalyse, kur gyveno lietu
viai, išvykę iš Lietuvos darbininkai, pir
moj eilėj — Amerikoj. Nevaržoma cariz
mo cenzūros, amerikinė spauda pasižymi 
didesniu radikališkumu, - yra skiriama 
daugiausia darbininkiškam skaitytojui, 
stiprėja joje socialistinė ideologija. Ame
rikoj pasirodo ir visa eilė didesnių kūri
nių rašytojų iš Lietuvos, kuriuos ten ne
galima buvo Išleisti. Amerikos darbinin
kiška, demokratiška ir socialistiška 
spauda pasiekdavo ir Lietuvą. 

7 • • •Po 1905 metų revoliucijos pralaimėji
mo, kada į Ameriką emigravo nauja re
voliucinių, socialistinių ^darbininkų ban
ga iš ^Lietuvos, mes galim pastebėti 
smarkų amerikines lietuvių spaudos au
gimą. Po Didžiosios Spalio revoliucijos 

' Amerikoj atsirado plati komunistinė lie
tuvių spauda.

Bendros revoliucinės bafigos spaudžia
ma caro valdžia 1904 m. buvo'prispirta 
atšaukti lietuvių spaudos draudimą, pa
likdama tačiau aršią cenzūrą. Spaudos 
draudimo pašalinimas ir revoliucinio są
jūdžio pakilimas Lietuvoj iš karto suda
rė naują akstiną lietuviškai spaudai kil
ti. Išaugo periodinių leidinių skaičius, 
Vilniuje pradeda eiti net pirmas lietu
viškas dienraštis, auga išleidžiamų kny
gų skaičius ir t.t., Tačiau palyginamos 
laisvės turėjo tik buržuazinė spauda. 
Darbininkiška ir socialistinė spauda po 
senovei žiauriai persekiojama caro val
džios. Revoliucijos metais pasirodę so
cialistiniai laikraščiai (“Skardas.” 
“Naujoji Gadynė,” “Žarija”) dažnai 
konfiskuojami, pagaliau visai nuslopi
nami, darbininkiška spauda vėl privers
ta eiti į pogrindį ar siekti Lietuvą iš už
sienio.

Šiuo' periodu pasirodo spausdiniai, 
skiriami jaunimui, vaikams, specialūs 
grožinės literatūros žurnalai (“Vaivo
rykštė,” “Pirmasis baras”), moksliniai 
leidiniai ir t.t.

Per 20 metų buržuazinės fašistinės 
Lietuvos gyvavimo (1919-1940 m.) ben
dras lietuviškų knygų skaičius kiek iš
augo. Tačiau šitas spaudos išaugimas 
turėjo neigiamų, žalingai reiškinių lie
tuvių tautai. Pirmiausia, pagrindinė 
buržuazinėj Lietuvoj leidžiama spauda 
turėjo tikslą ne kelti plačiųjų darbo ma
sių sąmoninai gurno ir kultūrinio lygio, p 
atvirkščiai stengėsi temdinti, mulkinti, 
slopinti masių susipratimą, stiprinti 
buržuazijos ir fašizmo viešpatavimą. - Iš 
kitos pusės, spauda, ypač grožinė litera
tūra, buvo priteršta įvairiausių menkos 
vertės gatviniu šlamštu, kuris tvirkino 
skaitytojų mases, buvo taikomas siau
riems miesčioniškiems skoniams. Kiek 
rimtesnė, doresnė grožinė literatūra ne
derėjo, skurdo, jos tiražai tesiekdavo 1— 
2 tūkstančių egz. ir tie patys ilgus metus 
gulėdavo sandėliuose. Revoliucinė, darbia 
ninku - valstiečių, komunistinė spauda 
buržuazinėje Lietuvoje buvo pogrindyje 
ir iš ten šaukė mases į kovą ir vadovavo 
tai kovai. Šioji spauda šiemet taipgi 
šventė savo-jubiliejų — 30 metines savo 
pogrindinio organo, laikraščio “Tiesos” 
sukaktuves. Lietuvių darbininkų, komu
nistinė spauda išėjo garbingą kovos ke
lią.

Tačiau tikrojo savo suklestėjimo lietu
viška spauda pasiekė tik įsikūrus Tary-
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bų valdžiai Lietuvoj, tik įsiliejus lietuvių 
tautai lygiateisiu nariu į didžią Tarybų 
Sąjungos tautų šeimą. Jau per pirmuo
sius nepilnus Tarybinės Lietuvos gyvavi
mo metus (1940-41 m.), Lietuvoje ėjo 
daugiau kaip 50 periodinių leidinių ir 
buvo išleista 1163 knygos bendru tiražu 
daugiau kaip 8 milijonai egzemplTęrių^ 
Išvijus vokiškuosius okupantus, nežiū
rint to, kad poligrafijos bazė buvo smar
kiai apardyta, jaučiama popieriaus sto
ka ir t.t., lietuviškos' spaudos produkci
ja greit liko atkurta ir vystosi dar ne
matytais lietuviškos spaudos istorijoj^ 
šuoliais. Per 1944-45 metus buvo išleis
ta 353 knygos bendru tiražu 5 mil. 300 
tūkst. Dar didesnis ūgis pastebimas 
1947 metais. Viena Valstybinė Grožinės 
Literatūros Leidykla per 10 mėnesių 
1947 metų išleido knygų daugiau, kaip 
per 1944-46 m.m. drauge paėmus. Toks 
pat vaizdas iš politinės, mokslinės, peda
goginės literatūros leidimo atžvilgiais. 
Jeigu buržuazinėj . Lietuvoj vidutinis 
grožinės literatūros knygos tiražas buvo 
1-2 tūkst., ir tai jų didžiuma nerasdar 
vo pirkėjų, tai dabar Tarybų Lietuvoj 
vidutinis knygos tiražas 10-15 tūkst.,* ir 
jis išparduodamas trunipiausiu laiku. 
Eilė knygų, išėjusių prieš 1-1,5 mėnesio 
jau išparduotos ir jas reikia pakartoti
nai išleisti. , .

Toks pat vaizdas ir dėl periodinių lei
dinių. 1947 m.‘ Tarybų Lietuvoj ėjo 47 
laikraščiai ir žurnalai vienkartiniu tira
žu 623,000 egz. Didžiausias jų — “Tie
sos” tiražas, siekiąs 150 tūkst. Šiandien 
Tarybų Lietuvoj savo laikraščius turi vi
si apskričiai.

Tik tarybinėj santvarkoj lietuvių dar
bo masės turi galimybės plačiausiai susi
pažinti ir mokytis gimtąja kalba iš dir 
džiųjų marksizmo - leninizmo klasikų 
kūrinių — Markso, Engelso, Lenino, 
Stalino raštų. Niekados taip rūpestingai 
nebuvo verčiami ir taip plačiai ir gražiai 
leidžiami lietuvių kalba rusų ir pasau
linės grožinės literatūros klasikai. Jau 
šiandien lietuvio kalba išleisti (daugiau
sia pirmą kartą L bemaž visi grožiniai 
kūriniai A. Puškino (tame skaičiuje ir 
jo įžymusis “Eugenijus Onieginas”), di
džiuma M. Lermontovo ir N. Gogolio kū
rinių, eilė M. Gorkio kūrinių, J. Turge
nevo, L. Tolstojaus, A. Čechovo, V. Šeks- 
piro. Č Dikenso, Romen Rolano, A. Mic
kevičiaus ir kitų pasaulinės literatūros 
klasikų raštų. Išleisti lietuvių kalba ir 
geriausi tarybinės literatūros kūriniai, 
kaip A. Fadiejevo “Jaunoji Gvardija,” 
M. Šolochovo “Tykusiš Donas,” “Pakel
toji velėna,” A. Tolstojaus “Duona,” J. 
Erenburgo “Paryžiaus žlugimas,” V. 
Majakovskio eilėraščių tomas ir t.t. Ne 
mažesnės vietos užima tarybinės lietuvių 
literątūros leidiniai — Salomėjos Nėries 
raštai, P. Cvirkos rinkiniai, A. Venclo
vos eilėraščiai ir proza, T. Tilvyčio po
emos, J. Dovydaičio apysakaitės ir t. t. 
Naujai storpiai paruošti ir išleisti lietu
viu literatūros klasikiniai raštai: K. Do
nelaičio, Žemaitės, Maironoi, Vaižganto, 
Janonio, Lazdynų Pelėdos, M. Valan
čiaus, D. Poškos. J. Biliūno ir t.t., kurie 

x tik tarybų valdžios sąlygose rado kuo 
plačiausią kelią į lietuvių liaudies gilu
mas*

Toks tas kelias, kurį praėjo lietuviška 
spauda per 400 metų savo gyvavimo. 
Įvyko slaptoji svajonė, kurios turėjo pir
mosios lietuviškos knygos paYuošėjai, 
anie" tai, kad lietuviška knyga pasiektų 
plačiąsias liaudies mases.

Lietuviškos spaudos 400 metų jubilie
jų Tarybų Lietuva pažymėjo kaip dide- 
liausią visos tautos šventę. Gruodžio 
mėn. visuose Lietuvos miestuose ir ap
skričių centruose jubiliejus 'buvo iškil
mingai atžymėtas. Jubiliejui atžymėti 
šiemet išėjo eilė lietuviškų knygų, išvers
tų į rusų kalbą: K. Donelaičio “Metų da
lys,” Stalino premiją laimėjęs Sal. Nė
ries eilėraščių rinkinys, P. Cvirkos ro
manas “Žemė maitintoja” ir apysakų 
rinkinys, Maironio lyrikos tomas, Že
maitės raštų rinkinys, rinkiniai — anto
logijos lietuvių poezijos, prozos,X tarybi
nės literatūros ir t.t.

Lietuvių spauda-, minėdama savo 400 
metų jubiliejų tarybinio gyvenimo są
lygose, pirmą kartą turi galimybės lik
ti plačiai žinoma ir kitoms tautoms, iš
eiti už savo gimtojo krašto ribų, įgauti 
pasaulinę žinomybę. s
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Pikniką Birželio 6-tą d.

(Tąsa)
— Nemanau. Tačiau reikia gelbėti 

taiką. Bet kuria kaina... Jūs matėt, 
kokie laimingi čia žmonės. Reikia tat ap
saugoti . ..

Ji kurčiai atsakė:

O po valandėlės nustebo:
— Kodėl jūs? ... Ne, aš nieko nesu

prantu. Aš juk ligšiol nežinau, kas jūs. 
Pradžioje aš maniau, kad jūs prekiau
jate vynu ... O dabar jūs kalbate, tar
tum būtumėt deputatas ar ministras .. .

Valandėlei jis pralinksmėjo.
— Ne, ne, ne ministras! Apsaugok 

dieve l Aš prekiauju.!. Tik ne vynu... 
Vienu žodžiu, tas pats Deseris, kuris 
niekšas. Ar prisimenat, ką pirmąją die
ną pasakėte?... Dabar jūs, tu r būt, pa
siųsite mane po velnių.

Nustebusi Žaneta pasižiūrėjo į ji, tar
tum anksčiau ji būtų nemačiusi to žmo
gaus. Milijonierius ... Ji prisiminė Lio
no turtuolius, išdidžius ir pasipūtusius. 
O Deseris gerdavo su valstiečiais, vaikš
čiodavo liustrininiu švarku, leisdavo die
nas su prastute artiste !.. Nepajėgda
ma viso to suprasti, ji dar labiau žavė
josi Desėriu. Kaip nesmagu, kad jis iš
važiuoja!... Jiedu atsisveikino prie to 
patiem medžio. Žaneta norėjo jį pabu
čiuoti, bet staiga nusigręžė.

— Aš vakar naktį nusprendžiau, kad 
aš jus pabučiuosiu. Bet dabar negalima 
— jūs pagalvosite, kad susiviliojau mili
jonais.. ..

Jo akyse pasirodė ašaros, ir jis, per
pykęs ant savęs už sumišimą, murmtelė
jo:

— Taip visuomet...
Ji greitai jį pabučiavo ir, pabėgėjusi 

ant kalvutės, šūktelėjo:
— Mano telefonas: Sufrenas-nulis aš- 

tuoni dvidešimt šeši!
Ir pakilusi dar aukščiau:
— Iki pasimatymo/ Paryžiuj susitik

simą. Gerai?
Jis jau spėjo nusiraminti, atgauti 

įprastinę, truputį pašaipią nuotaiką:
—- Aišku. Jeigu tik nebus karo.

9
Tessa taip ilgai visiems pasakojo apie 

Prancūzijos saugumą, kad pats juo pati
kėjo. Kai jam girdint kas nors sakyda
vo: “jei nebus karo,” jis tvirtai pareikš
davo: “nebus.” Pokalbininkai šypsoda
vosi, sustiprėję viltimi: Tessa kažką ži- 
po!.*.. O Tessa nieko nežinojo. Jis galė
tų, kaip ir kiti, atsisėsti ir spėlioti: bus, 
nebus? Tačiau jis buvo ramus. Jo ramy
bė buvo neišaiškinama ir nepajudina
ma; ji gimė bežiūrint į žmones, ramiai 
girsnojancius aperityvus^ besiklausant 
Poletės čiauškėjimo/įprastų parlamento 
liežuvavimų; viskas pasauly jam atrodė 
suprantama ir dėsninga. Argi galėtų tas 
gražiai sutvarkytas gyvenimas susvy
ruoti dėl kažkokių sudėtų?

Bet štai atėjo rugsėjis. Telegramos iš 
Berlyno pranašavo greitą atomazgą. At
sitverti optimistinėmis frazėmis buvo 
negalima. Tessa ketino pailsėti bičiulių 
dvarelyje ant Luaros kranto, kai priar
tėjo audra. Nedaugelis suprato padėties 
rimtumą. Laikraščiais netikėjo; prisi
minė gegužės mėnesį, kuomet žurnalistai 
taip pat kranksėjo; kalbėjo: “praeis!...” 
Atostogos tęsėsi; kaitinosi paplūdimy, 
laipiojo po ledynus, žvejojo. Šiltoje nuo
šalių vasarviečių tyloje laikraščių prane
šimai atrodė negyvenimiški; sunku buyo 
įsivaizduoti, kad pasiuntinių pranešimai 

■ gali sutrukdyti maudynes arba pasi
vaikščiojimą.

Tessa baugino atsakomybė. Ar vertė
jo intriguoti, knistis, veidmainiauti, kad 
įgytum valdžią, tokiu prakeiktu laiku? 
Dažnai jis geidaudavo praeities: daug 
lengviau būdavo ginti garbingą žmogžu
dį, kuris, nekalbėdamas aukštų frazių, 
papjovę turtingą svainę! Tačiau jokiu 
būdu Tessa nesiskirtų ir su ministro 
portfeliu: valdžios pajautime buvo kaž
kas linksminančio. Jis pajaunėjo dešim
čia metų; net Poletė tai pastebėjo. Jis 
visą laiką judėjo, buvo pakilusios nuo
taikos, susijaudinęs. Sakydavo pats sau: 
“Kokios minutės! Ministrų buvo daug, dimas 
juos- pamiršo^ o apie mane skaitys vaikų 
vaikaičiai. Kad tik pavyktų išgelbėti 
Prancūziją ir taiką!”

Būklė aštrėjo kiekvieną dieną. Reikė
jo kažkas daryti, sutramdyti vokiečius.. 
Bet anglai tylėjo. O Prancūzija buvo su
siskaldžiusi. Tessa nusivesdavo Flande-
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ną į šalį, aiškindavo, įrodinėdavo, įky
riai kartodavo: “Taika ant plaukelio...” 
Ir jam atrodydavo, kad visą nelaimę 
gimdo čekai. Paskui pribėgdavo barzdo
tasis Fuže, šūkaudavo apie laisvę; ci
tuodavo Kieman s o, i š s plau
davo: “Prancūzija.... Pran
cūzija ...” Ir J'essa išsigandęs atsaky
davo: “Ko tu SKeryčiojies? Mes čekų'ne- 
išduosime. Laiduoju .. .” Ir ištrūkęs iš 
padūkėlio barzdylos, Tessa atsidusdavo: 
atrodo, teks kariauti.

, Tik ką jam atnešė išsamią telegramą 
iš Prahos. Sudetai sukilsią artimiausio
mis dienomis; vokiečių kariuomenė per
eisianti sieną, kad “apsaugotų brolius”;

• Benešąs reikalaująs bendro vyriausybių, 
garantavusių Čekoslovakijos neliečiamy
bę, pareiškimo. Tessa susimąstė. Ar ga
lima gelbėti čekus, kai Prancūzija sui
rutės išvakarėse? .. .* Dešinieji grasina 
maištu. Daladje geria absentą ir ^neka: 
“Aš nesiųsiu prancūzų valstiečių į sker
dyklą ...” Lebrenas verkia. O Denizos 
draugai skelbia karingas rezoliucijas ir 
kursto streikus. Taip, visa tai sunkiau, 
negu ginti patį baisiausią žmogžudį!...

Kai į kabinetą įėjo Breteilis, Tessa 
liūdnai nusišnypštė; laukia dar vienas 
nemalonus pokalbis. Maža sudėtų, reikia 
skaitytis su opozicija, pataikauti Bre- 
teiliui! Tessa staiga prisiminė Liusjeną, 
pavogtą dokumentą ir pasišiaušė. Jo 
paukštiška nosis sujudėjo, kaip plėšraus 
paukščio snapas.

— Atrodo, teks kariauti.
Breteilis ramiai atsakė:
— Jokiu būdu. Jūs žinot, kad mes ne

privalome kariauti ir nekariausime. Nu
ramink kraštą. Ši panika atsiliepia vi
sam ekonominiam gyvenimui. Šiandie 
biržoje ...

— Ar tu girdėjai, kad šią savaitę lau
kiama sudėtų pučo? Visa kaip iš gaidų: 
vokiečiai pereis sieną ... Išsisukti mes 
negalėsim. 4

— Jeigu jūs paskelbsite mobilizaciją, 
prasidės pilietinis karas. Prancūzijos su
triuškinimas neabejotinas. Aišku, Vo
kietija — mūsų natūralus priešas. Ta
čiau į mūšį reikia stoti patogiose pozici
jose. O Prancūzija susiskaldę. Vieni ma
no, kad sudėtus reikia atiduoti: kas die
vo — dievui, kas Hitlerio — Hitleriui. 
Taip samprotauja ir mano grupės de
putatai. Kas priešinasi nuolaidoms? Ko
munistai-. Liaudies frontas. Maskvos 
garbintojas Fuže. Dėl čekų jiems nusi
spjauti. Jie nori sustiprinti savo pozici
jas. Iš šimto prancūzų dešimt už komu
nistus, penki už Benešą, likusiems visa 
ši. istorija paprasčiausiai įkyrėjo. Ne
jaugi tu remsi komunistus?

— Kam čia komunistai? Kalbama 
apie čekus.

— Taip, bet čekai — Maskvos sąjun
gininkai.

— O mes? Paktą su Praha pasirašė 
ne Kašenas, o Lavalis. Negalima užsie
nio politikoje vadovautis partiniais- in
teresais. ,

— Mes ne Olimpe. Tu pats sakei, kad 
prancūzai nenori mirti už Barselonos 
anarchistus. Ne, palūkėk, sakei tu taip, 
ar nesakei? Na mat, o dabar prancūzai 
nenori miluti už dirbtinai sukurtą valsty
bę, kurią dargi valdo Kremliaus pakali
kai. Suprask, Poli, Čekoslovakija—^Mas- 
kvos aviacijos motina. Suprantama, kad 
Hitleris lipa ant sienos...-

Tessa žiūrėjo į liesą, kaulėtą Bretei- 
lio veidą, ir jo galvoje vis sukosi mintis, 
ar žino jis, kad Fuže dokumentas pavog
tas? ... Pagaliau jis neištvėrė:

— Ką tu manai apie Grandelį?
Breteilis gūžtelėjo pečiais:
— Aš su tavim kalbu apie rimtus da

lykus, o tu'klausi apie kažkokį vaiką. 
/Tai nerimta,; Poli!...

Breteiliui išėjus, Tessa ėmė skaičiuo
ti:1 dešinieji iškrito iš grandinės — du 
šimtai balsų prieš... Vienu dalyku Bre
teilis teisus: šalis pakriko. Iškelti aikš
tėn Grandelio veiklą? Bet Tessa tik gė
dos sau pasidarys: kokių jis turi įrody- 

. mų? ... Pagąsdinti Berlyną? O kas bus, 
jei Berlynas neišsigąs? Pavojingas žai-

. Generolas Gamelenas tris va
landas iš eilės kalbėjo apie “čekiškąją 
Mažino liniją.” Bet kai Daladje griežtai 
paklausė, Gamelenas ėmė trauktis: “Ar
mija įvykdys vyriausybės įsakymą.” Pa
klusti lengvą. Bet pamėgink tu įsakinė
ti... *

lyho, vadovystėj Geo. Kazake
vičiaus, ir Sietyno Choras iš 
Newarko, vadovystėj kompo
zitoriaus Vlado Žuko.

šių chorų išsilavinimas jr 
gabumai verta girdėti bile Vie
nam, mėgštaričiam lietuvišką 
liaudišką dainą ir kultūrą.

Kadangi vien linksmybėmis 
negalime gyventi, nes reikia ir 
rimto protavimo, tai pikniko 
rengėjai čia turės ir kalbėto
ją, kuris nušvies šių dienų tai- 

. . . ,. . . , kai ir ramiam gyvenhhui pa-rengiasi pas mus vykti, kaip ... >. \.r.... ..... 'vojmgą padėti. Visiems . jo
kalba bus verta išgirsti. Kal
bės Domininkas šolomskas, 
ALDLD Centro sekretorius.

Pikniko rengėjai rūpinasi 
turėti įvairių gėrimų ir valgio 
dėl atvykstančių svečių.

Visą pikniko laiką tęsis šo
kiai prie populiarės muzikos.

Pradžia—nuo pietų.
Dėl kelrodžio, pažiūrėkite 

kitoje vietoje šios Laisvės. Pa
tartina jį išsikirpti.

A. G1LMANAS,
ALDLD 2 Apskr. Pirm.

Tai bus pirmas didysis šio 
sezono piknikas, kurį rengia 
ALDLD s2-ra Apskritis šį ne- 
dėldienį, birželio 6 d., Lithua
nian Liberty Parke, 340 Mi
tchell Ave., Linden, N. J.

Teko girdėti, jog tūli ap
skrities nariai, ’draugai ir rė
mėjai atvyksta net iš tokių 
vietų, kurios gan atokiai nuo 
pikniko parko. Tūli jų gyve
na net tolimame gale Long is
land, tačiau ir jie taip gerai

ir artimieji. Taipgi, girdėjosi, 
kad ir patersoniečiai žada 
grupe vykti į mūsų apskrities 
pikniką.

Jeigu jau toliau gyvenanti 
rengiasi mūsų piknikan, tai 
artimieji visai neturėtų išroka- 
vimo pasilikti namie, kada 
toks gražus būrys draugų ir 
pažįstamų susirinks pasižmo
nėti ir pasidalinti įspūdžiais.

Pikniko programa gana su
dėtinga. Dainuos net du 
chorai: Aido Choras iš Brook-

KELEIVIS APSIMELAVO
Kokia gali būti nauda laik

raščio skaitytojams, kada laik
raštis talpina melus ir prasi
manymus'? Pagaliau, ką at
siekia ir laikraštis iš tų melų 
talpinimo ? • y

Visi sąmoningi žmonės ma
to, kad Keleivis tarnauja iš
naudotojams, niekindamas ir 
šmeiždamas darbo žmonių or
ganizacijas, veikėjus ir Lietu
voj liaudies santvarką.

Jis pratęs įrie melų, tai 
tokiais pasižymėjo ir No. 21, 
kuriame iš Stratfordo tilpo 
raštas apie laidotuves Bakū
no.

Pirma, velionis Michael 
(Mikas) Bakūnas niekur nesi- 
vadino Motėjus, kaip Keleivy
je rašo. (2) Velionis nebuvo

.................. —..............................-..i—•-------------

laisvai palaidotas, nes svetim
tautis katalikų kunigas pamal
das atlaike prie karsto pas 
graborių ir tas pat kunigas 
ant kapų poteriavo ir palydo
vus ragino poteriauti. (3) 
Keleivio korespondentas A. J. 
Viznis įvardina velionio Miko 
Bakūno draugą J. t. Sekevi- 
čių, gi velionio, draugas buvo 
Sege vidimus ir jis jokios atsi
sveikinimo kalbos nesakė, nes 
laidojimo apeigas atliko kuni
gas, o ne Segevičius. '

Taigi, šias pastabas darau 
ne dėl velionio Bakūno laido
tuvių apeigų pobūdžio, bet 
parodant, kaip ,Keleivis netei
singai informuoja savo skai
tytojus.

Senas Keleivio Skaitytbjas.

Kinijos studentai smerkia 
Ameriką, kam ji nori stiprinti 
Japoniją.

Naujosios Anglijos Dienraščio Laisvės Pikniko 
Reikale Įvyks Konferencija

Šis atsišaukimas liečia visų 
pažangiųjų lietuviškų organi
zacijų komitetus ir šiaip vei
kėjus plačiosios Bostono apy
linkės. Dalykas tame, kad 
jau nebetoli dienraščio Lais
vės didysis piknikas, kuris vi
sų organizacijų rengiamas lie
pos (July) 4 
Mass.

Vėliausioj 
konferencijoj
turėti dar vieną tokį posėdį, 
ar konferenciją, birželio 6 d. 
Taigi konferencija ir turi bū
tinai įvykti birželio 6, kurioje 
bus viskas peržiūrėta, kaip 
visas prisirengimas einasi, ko 

I dar trūksta, ką dar reikės pa
pildyti bei dadėti, kad šių me
tų Laisvės piknikas išeitų pui
kiausiai.

Šioj konferencijoj bus nu
statyta visa didžiojo pikniko 
eiga ir tvarka. Todėl reikia, 
kad visi ir visų komitetų na
riai ^dalyvautų šioje konferen
cijoje.

Konferencija yra šaukiama 
ne Bostone, kaip buvo manyta, 
bet Maple Park, Methuen, 
Mass.

Šios konferencijos vieta pa

keista todėl, kad tą dieną— 
June 6, Maple Parke, po pie
tų, rengiamas piknikas Naujo
sios Anglijos Moterų Sąryšio. 
Ten suvažiuos daug žmonit] iš 
visur. Todėl būtų neišmin
tinga turėti konferenciją kur 
nors kitur. <♦

Mušti konferencija yra šau
kiama tą pačią dieną,, kaip 
10:30 iš ryto. < Nei kiek ne 
vėliau. Visi suvažiuokime lai
ku ir mums užteks laiko ap
tarti Laisvės didžiojo pikniko 
reikalus. Nevėluokime!

Čia girdėsime raportus, kas 
jau prirengta, kokią progra
mą jau turime M<aynardo pik
nikui ir kokius papildymus 
bei pagerinimus galėsime pa
daryti.

Apart komitetų narių, yra 
kviečiami ir šiaip veikėjai da
lyvauti konferencijoj ir prisi
dėti sptėndime, kaip šiais 
1948 metais galėtumėm . turė
ti puikiausi ir didžiausį pik
niką visoj piknikų istorijoj 
Naujojoj Anglijoj.

Konferencijos šaukėjai:
J. M. Karsonas

S. Penkauskas 
D. Lukienė.

Išsvajota Stenografė” ir “Kontrolis
Po vieno veiksmo Komedijos 

SUVAIDINS 
BRIDGEPORT© LOŠĖJŲ GRUPĖ

BIRŽELIO 6 JUNE
Lietuvių B-ves Salėje

243 N.'FRONT ST.

Vąidinimas 3:30 vai. dieną 
Įžanga iš anksto 35c. Prie durų 40c. 

VISUS UŽKVIEČIA LLD 32 KUOPA

Dienraščio Laisves

Įsitėmykite datas ir vietas kur įvyksta 
mūsų didžiosios vasarines iškilmės. 1

BALTIMORE, BIRŽELIO 13 JUNE 
Kardash’s Park, Evergreen

BROOKLYN, LIEPOS 4 JULY
Clintoil Park, Maspeth, L I.„N. Y.

Gerbiami© ji-mbs:
Birželio (June) 6. d. įvyks

ta Naujosios Anglijos Moterų 
Sąryšio metinis piknikas, Law
rence priemiestyj—Methuene, 
Mass., Maple Park. Į šį pik
niką suvažiuos iš daugelio ko
lonijų velkėj os-veikė j aD ir ta 
prdga. yra šaukiama dienraš
čio Laisvės patrijotai pasitari
mui ir galutinam prisirengimui 
dėl pikniko, kuris atsibus 4 d. 
liepos, Maynard, Mass.

Visų progresyvių organiza
cijų komitetų' nariai pribūkit į 
pikniką, 2-rą valandą po pietų 
turėsime pasitarimą. Taipgi 
turėsime kitą labai svarbų pa
sitarimą dėl Progresyvės1 Par
tijos Lietuvių Komiteto Massa
chusetts valstijoj veikimo. To
dėl Moterų Sąryšio pikniko 
proga atliksime ir kitus bega
liniai svarbius organizacinius 
reikalus.

, Kvietimo Sekr.
• Jonas Grybas.

Smetonos Konsulas Siūlosi 
Globoti $19,732

Birželio 21, 1941 metdis, 
Antanas Andrijauskas, iŠ 
amato daržininkas, gyvendh- 
tiš 69 Court St., laikė eks
kursijos į kockaway Ūfeach 
riežihoihu būdu iškrito iš lai
vo ir prigėfė.

Kada Antano Andrijausko 
lavoną ištraukė iš vandens, tai 
ji piniginiam dirže rado $10,- 
000 “cash mOney.” Savo lai
ku jo visas turtas siekė ligi 
$30,000. Bet dalį palikto tur
to jau gavo jo nekurie 
naičiai.

Dauguma likusio 
$19,732, kuris randasi
riuose Union County bankuo
se, velionis A.’ Andrijauskas 
užrašė Romos katalikų bažny-^ 
čiai ir jo giminėms miestely 
Viviržėnuose, Lietuvoj.

žinoma, ne misteriškų būdu 
atsirado buvusios Smetonos 
valdžios konsulas Jonas Bu
drys ir per advokatų firmą 
Tarrant and Tarrant iš vie
tinio Orphan Court reikalau
ja pavesti A. Andrijausko 
turtą pono Budrio globai, o 
jis savo kaleina galėsiąs iš
dalinti vblibnib turtą tikrie
siems befiefaktoriams.

Šiuo klausimu vietinis Eliz
abeth Daily Journal stato ju
ridinį klausimą, būtent dabar
tinį Lietuvos diplomatinį ir po
litinį stovį.

Aišku; ponas J. Budrys ne
atstovauja Tarybų ’ Lietuvosr 
Ir, be abejo, neturėdamas 
oficialių saritykių su Tarybą 
Lietuva/' man nesuprantama, 
kaip jis galėsiąs velionio A. 
Aridrtjdusko turtą pasiųsti įo 
giminėms?

Eližabėthietis.

Belgrdd. —- Mirė Jugosla
vijos prėhijerd pavMdūoto- 
jsfe HaŠa Prodanbvič, 
mėtiį alrtžiausJ

Bostono Apylinke 
MAYNARD, MASS., LIEPOS 4 JULY 

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

, į piknikus iš toliau.

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

56 Cornell Aventie Gloucester Heights, N. J.

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

(Už Lakewood Ežero)

RONKONKOMA
8634

TELEPHONE 
STAGG Z-B043

4 pusl.-^LAisvi (Liberty; Llih. DailyPenktdčL, Birž. 4, 1948
♦ 1 ' •• / '



SO. BOSTON, MASS.
Mirė Rokas Peledžius, dau

giau žinomas kaip Pernickas. 
Jis persiskyrė su mumis su
laukęs virš 60 metų. Sakoma, 
jo širdis pavargo po tiek metų 
ir sustojo veikusi, šiaip jau 
visuomet atrodė sveikas ir sti
prus. Neatsimenu, kad kada 

. būtų ėmęs ligjos pašeipą nors 
iš vienos draugijos, o priklau
sė prie keleto vietos pašelpos 
draugijų, kuriose veikė ir vi
suomet- buvo komitetuose, 
daugiausia iždininku tarnavo.

Pribuvo į šią šalį bene 1906 
metais. Ir So. Bostono be
veik pirmuoju buvo LSS 60 
kuopos nariu ir ilgu^ metus 
jos iždininku. Bet po reor
ganizacijos pasiliko, maždaug 
nuošaliai—nepriklausė.

Sulaukęs pavasario rengėsi 
daug darbo nudirbti, daug 
stubų per vasarą numaliavoti'? 
bet ir, savo stubą paliko ma- 
liavot kitiems.

-29 d. gegužės, kaip 2-ra 
vai. dieną, iš So. Bostono at
liko paskutinę kelionę į Mount 
Hope kapines, lydimas dauge
lio draugų, virš' 50 jnašinų ir

buvo vežimas puikių 
Paliko liūdesyje moterį 
dukteris dar jaunutes,
12 metų. Taipgi ir visus savo 
d raugus.

Atlikai paskutinę .kelionę, 
ilsėkis ramiai!

gėlių, 
ir dvi 
14 ir

Vajus
Ot ir mūsų LLD kuopa, nors 

nežymiai, bet vajuj dalyvauja 
ir tikisi, kad Massachusetts 
apskrities Chicaga neaplenks 
—išeisim laimėtojais, žymiai 
pasidarbavo Frank Šapokas. 
Ir jei būtų daug Šapokų, tai 
vienas So. Bostonas būtų Chi- 
cagą pralenkęs.

Piknikai
LLD 2 kuopos susirinkimas 

buvo gražus ir tikimasi, kad 
birželio 29 d. bus daug skait- 
lingcsnis, nes paskutinis pasi
ruošimas Laisvės naudai pik
nikui, Maynard, Mass., bus at
liktas. Mat, komisija pasakys, 
ką mūsų kuopai paskyrė dirb
ti apskrities komitetas. Da
bar tik įžangos tikietai plati
nami. Busų-vežimų komisija

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 mūsų šer
meninė. Mūsų patarnavi’ 
mu ir kainomis būsite pa
tenkinti.

1113 Mt. Vemon Si.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

(SHALINŠKAS)

Funeral Home

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

84-02 Jamaica Avenue 
Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinama atlyginimą.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam rierhokamai 

visose dalyse miesto.
Te). Virginia ^-4499

Moderniškai įrengtos Koplyčios

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

Tel. MArket 2-5172

. Augusi Gustas 
BELTAIRE FLORIST 

V

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 Pritdikymui
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 namuqse be ekstra išlaidų.

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

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

mano, kad jei lietaus tą dieną 
nebus, tai reikės net 5-kių ir 
kiek, automobilių-mašinų va
žiuos, tai jau niekas neatspės.

Dvi savaites palaukus po 
Laisvės pikniko tai bus mūsų 
Sb. Bostono šventė, visi va
žiuosimo į Montello, į savo 
pikniką, sekmadienį, liepos 25 
d. Ir d ai' vieną pikniką rug
pjūčio mėnesį turėsime. Ro
dos, kad mums šią-vasarą L 
Street maudynių lankyt ne
teks, nes jei norim turėti savo 
parengimuose svečių, tai turim 
ir kitų parengimuose svečiuo
tis. Pagal iaus, L Streetas
lyg nemalonus tampa ; va, 
vėsu ir vanduo šaltas, o 
pereitą savaitę vieną auką 
siemė—vienas nūskendo.

dar 
jau 
pa-

Progresyvė Partija
So. Bostone pasireiškia 

Jonus palinkimas dalies lietu
vių jaunuomenės link Progre- 
syvės Partijos. Nors senesnių 
priklauso apie 50 ar daugiau, 
vienok visas darbas atliekamas 
jaunų, čia augusių. Ypatin
gai smarkiai veikia John Va
lis. Pasirodo, šiame darbe 
jie mus senius pilnai pava
duoja. Massachusetts valsti
joj Progresyvei Partijai už
dėt 'ant baloto reikia surink
ti 50 tūkstančių
parašų ir jau surinkta, 
darbas bus varomas, 
sime 100 tūkstančių 
Mes tik pateikiam 
jauniems pasitarti, o 
bą nudirba. Ot tai 
malonu!

m a-

ant peticijos 
Bet 

iki turė- 
parasų. 
patalpą 
jie dar- 
smagu,

Aist.

SANDĖLIS KNYGŲ 
IR ŽOLIŲ

Aukso Altoriukas, maldų knyga. Tilžės 
spaudimo, 448 pusi., aifikus drukas, 
Kražiai padaryta, paauksuoti lapai

Vainikėlis, maža maldų knygelė. Pa
vaikai. mišių maldos, drūtais Juo
dais apdarais .................................. ....

Oficicrių Klausimai, Kareivių Juokin
ai Atsakymai; daujr Juokų .......... .

Apie Dangų, Saulę, Mėnesi ir Žvaigždes 
Elemite ir Jonukas, gražios ap.vaakait. 
Biblija, su 379 pavoksi., ifiniAkinimni, 

kiĮ Jie reiškia ................................
Celibatas, neveduisų Kunigų Gyvenimas 

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

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

prova su socialistais, už dalinimu 
lapelių prie bažnyčios. Knygutė su 

paveikslais.......................................................
Dūkto Marių, graži apysaka ...............
Duktė Gyvena Pūstynėjc—ir apie du 

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

' muno Upę .............. ................................
Sustachijušas, apysaka iš pirmutinių 

amiį. krikščionybės ........ ........... ........
Girtuoklių Gyvenimas, Jų gadzlnkos ir 

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

salos per 17 metų ... ............. >x.........
Istorija, ąeno ir naujo testamento, su 

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

sakymų, ir t.t....................... . ..........
Kabalas, laimės rodyklė, bu Saliamono 

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

bu paveikslais ................... ..................
Keliautojai, į Šventi} Žemę, Jeruzolima 
Lengvas Būdas Išmokti Angliškos Kai. 
Laimė ir Planetos, nuspėjimai 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 ................................. v
Piloto Galas, Sūdžia Jėzaus ..............
Paparčio Žiedas, kur jį gali atrasti, ir 

viski} baskai žinoti ............................
Patarimai Vyrams ir Moterims, kas 

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

Praloto Olišausko Nuopelnai už Nu- 
smauginm Savo Meilužes, su paveik.

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

Ragana, graži apysaka ............................
Raktas į Laimingą Gyvenimą, atidaryk 

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

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

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

receptų ............................................. ..
Stebuklingas Veidrodis, apysaka ....... -
Sayizrolas, Juokų ir funių knyga sn 
paveiks.............................. .............................
Didžiausia nauja SAPNŲ knyga 300 

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

apie 350 visokių augmenų ir kam 
Jie tinkami .. .. ...................į......... .

Laiškams popiera, rašyti į Lietuvą, su 
- apie 15 skirtingų pasveikinimų. Tiųi. 

40c; 3 tuz. $1.
‘ Tyra Mostis. Nuo rožės, pailių ir bile 

kokio niežuliu Uncija . . ...............
Dvi uncijos ............................... ,,..4....—

I

ŽOLES ARBATOS FORMOJE 
Kraujo Valytojas •.... .................. ..............

Nervų pastiprintojas .... ............... .....
Moterų reguliatorius nuo sunkių periodų- 60c 
Nuo kosulio, dusulių bei mainų asthmos 60c ( 
Nuo kosulio ir Kokliušo ..w,„..................
Nuo Inkstų ir akmenėlio auginto 
Palangos Trajanka, tinkamos Šaknys 

užpilti ant degtinės ...................
Išvalymui akmenėliai, kad ncšlapinti 

lovoje .................. ....................................
Vidurių valytojas ...........................  —
Nuo visokių reumatiškų sausgėlų"..,......
Nuo nesutukimo (eiti kūdyn) ...............
Nuo šlapligės diabetų .....................    85c
Gimdos tonikas, pataiso kliūtis nevaising. 75c 
Vyriškumo Pataisymai .......................... $1.25
Nuo užsisenėjusio nosies Ir galvos ka

taro (hayfever) .....................   $1.25
Palangos Trajanka 75c, didesni pakeliai po

Pailių, .................................-.............. 85c
vandeninės ir širdies ligų 60c
nemalonaus kvapo - 85c
surūgusio pilvo (heartburn) 85c

11.25

$1.75

15c
10c
25c

$2.25

30c

35c
75c

35c
25c

25c

35c

25c

35c

15c

25c
35c
35c

25c 
35c

6!jc 
50c 
25 c

25c 
10c

7 New Haven, Conn
Apšvietos Moterą Kliubo 

Susirinkimo
Gegužės 29 d. pas d-gę N. 

Grybienę įvyko susirinkimas, 
į kurį atsilankė gražus būre
lis moterų. Buvo pasitarta ir 
dienraščio Laisvės pikniko rei
kalais. Pasirodė, kad jau ke
letas draugių — Julia Bru
žienė, Anna Caspėr, N. Gry
bienė, O. Zarubienė — gražiai 
platina pikniko tikietukus. Iš 
moterų kliubo iždo paaukota 
$5 dėl maisto moterų stalui 
Laisvės piknike. Ir keletas 
draugių pasižadėjo pagaminti 
bapkų, kugelio ir kitokių ska
numynų.

Nutarėm, kurios tik galima, 
kad šį sekmadienį, birželio 6 
d., važiuotum į Moterų Sąry
šio pikniką, į Lawrence, Mass.

Smagu, kad ilgai ir sunkiai 
sirgusios draugės M. Traki
mavičienė ir A. Caspėr jau 
gerokai sustiprėjo ir jau pra
dės veikime dalyvauti. Bet 
nesmagu, kad drąugė E. J<u- 
rulienė ypatingai daug pasi
darbavus dėl Laisvės pikniko 
naudos sunkiai susirgo ir iš
važiavo į Norwood ligoninę. 
Linkim draugei E. Kuruliėnei 
kuogreičiausiai pasveikti ir vėl 
darbuotis organizacijų veik
loj. Rep.

Iš

VIEŠA PADĖKA
Man sunkiai sergant, labai 

daug pagelbėjo darbais, su
raminimu ir dovanomis mano 
vyras, marti ir sūnus, taipgi 
Joe Tranavich, J. ir S. Bu- 
drevičiai, A. Kazlauskienė, M. 
Krasauskienė, A. ir O. Zaru- 
bai, E. Karalienė, J. Bružie
nė, M. Kroli, P. ir E. Kuru- 
liai, A. Smulskienė, A. Bar
ris E. Niaurienė su dukrele, 
II. Tamašauskienė, P. Babel, 
P. Medveskiai ir jų dukrelė, 
slaugė Julia Skaisgiriūtė, B. 
Coffsky, O. Časper, E. 13au- 
žienė, J. ir P. Kasteckai, Jo
sephine Narukevičiūtė. Vi
siems ačiū. Taipgi dėkavoju 
seselei ir gvogeriui Strakaus- 
kams, svočiai Coffskienei, J. 
Krasauskui, J. Grybui, drau
gams worcesterieciams, Nor- 
woodo Moterų Apšvietos Kliu- 
bui. Su jūsų' visų pagelba 
buvo man lengviau nugalėti li
gą ir vėl atsistoti ant kojų ir 
darbuotis sykiu su jumis dėl 
progreso ir gerovės visai žmo
nijai. Man bus tikrai |linksma 
vėl su jumis visais pasimatyti 
dienraščio Laisvės piknike 4- 
tą liepos, Maynard, Mass, Dėl 
visų širdingas ačiū!

Monika Trakimavičienė. 
65 Austin St.
Norwood, Mass.

Raymond, Wash.
$2.50

25c

sfbaigė baksaunės darbininkų
30c < 1 *’ x •
35c • • -

Gegužes 24 dieną čionai pa-

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Didžiules sunkvežimių vai
ruotojų unijos prezidentas 
Dan Tobin turi pusėtinai pras
tą nuomonę, apie šių dienų po
litinius vadus. Jis pataria sa
vo nariams nepažadėti savo 
balso ne vienam iš besiver
žiančių į Bąltąjį Namą. Ge
riausia, giTdi, ką mes galime 
pasakyti apie mūsų politinius 
vadus-, tai kad “jie yra be
smegeniai vadai be jokios ori
ginališkos minties.”

Mūsų valdžia yra pTipaži- 
yriausybę. Di- 

pilnai at-

Amerikos 
kuris yra

hUs Lėhkijos 
plomatiiiiai ryšiai 
steigti.

Bet štai susirenka 
Lenkų Kon'gresas,
pažadėjęs Mikolaičikui ir ki
tiems pabėgėliams padėti nu
versti Lenkijos valdžią. Tru- 
mano kabineto narys, teisingu
mo departmento galva pro
kuroras Tom Clark tame kon
grese dalyvauja, jį sveikina. 
Reiškia, mūsų kabineto narys 
prisideda prie suokalbio prieš 
kraštą, su kuriuom Amerika 
palaiko diplomatinius ryšius.

_________________________________—'

» Viena. — Austrijos' Ko- 
munistų Partijos komiteto 
narys Ernst Fischer ragino 
visus keturis talkininkus iš
traukt savo kariuomenę iš 
to krašto.

PRANEŠIMAI
ELIZABETH, N. J.

Aušros Draugystės susirinkimas 
įvyks subatoje, birželio 5, 1948, 8 
vai. vakare, Lietuvių Laisvės Sve
tainėj, 271 Second St. Kviečiame- 
narius dalyvauti, nes turime svar
bių reikalų aptarti. (131-2)

HARRISON-KEARNY, N. J.
LLD 136 kuopos susirinkimas 

įvyks birželio 5 d., 7 vai. vakare, po 
adresu 
N. J.-,

Kaip 
na jau . 
kaip kad kasmet mes darome.

Į šį susirinkimą ateikite visi, nes 
apart svarbių reikalų, turime du 
specialius reikalus, ,Štai jie s Antros 
apskrities piknikas birželio 6 d. ir 
"Laisvės” piknikas, kuris įvyks lie
pos 4 d. Taigi, prie viršminėtų pa
rengimų mes turime tinkamai pasi
ruošti. — V. Žilinskas. (131-2)

15-17 Ann St., Harrison,

žinote,' kad susirinkimų die- 
pakeista ant visos vasaros,

BINGHAMTON, N. Y. -
ALDLD 20 kp. moterų skyriaus 

susirinkimas įvyks penktadienį, bir
želio (June) 4-tą, Lietuvių salėje, 
315 Clinton. St., Binghamton, N. Y., 
Pradžią 7:30 vai. vakare. Šis susi
rinkimas ■ bus gana svarbus, tad vi- 
sosj dalyvaukite jame, yra daug 
svarbių reikalų aptarimui. Prie pro
gos atsiveskite naujų narių prirašy
mui į šią kuopą. — M. K.

(130-1)

SCRANTON, PA.
Penktadieni, birželio 4-tą, 

vai. vakare įvyks Progresyvės 
tijos ir Wallace for 
miteto susirinkimas, 
svarbios prakalbos, 
Schaflandcr, valstijos

Kviečiamo skaitlingai 
ir sutvirtinti Trečiąją Partiją. Dar
buokimės visi, kad Wallace būtų iš
rinktas prezidentu. — M. T., Vienas 
iš komiteto. (130-1)

7:30
Par-
Ko-
bus

President
Taipgi 

kalbės Gerald 
direktorius.

susirinkti

Mirė Adelė Petkus
25 d. netikėtai mi- 
Petkus. Iš Lietu-

Gegužės 
re Adelė 
vos paėjo iš Kauno rėdybos, 
Kupiškio apskrities. Paliko 
nuliūdime savo vyrą — Joną 
Petkų ir brolį.

' Velionė palaidota 28 d. ge
gužės, laisvai Beaverdal kapi
nėse. K. Petrikienė iš Brook- 
lyno pasakė atatinkamą atsi
sveikinimo kalbą J. Morkevi- 
čiaus koplyčioje ir ant kapų.

Velionė Adelė veikė pa
žangių lietuvių judėjime iki 
pat savo mirties. Buvo narė 
LLD 32 kp. ir LDS 16 kp. 
Veikė ir darbavosi dėl visos 
žmonijos gerovės. Todėl Į jos 
laidotuves daug susirinko lie
tuvių atiduoti jai paskutinę 
pagarbą, taipgi skaitlingai pa
lydėjo į kapines.

Reiškiame jos gyvenimo 
draugui Petkui ir broliui Ma
želiui užuojautą šioje liūdėsio 
valandoje! Gaila netekus ge
ros draugės! Lai jai būna 
lengva žemelė amžinai ilsėtis.

J. S. K.
, T

173 ŽUVO TRAUKINYJE
Šajighai. — Chinijos saloj 

Formosoj susprogo trauki
nys. Liko užmušta 173 as
menys.

HĖLP WANTEiB^MME^' 
REIKALINGI VYRAI

KOMBINACIJA ICE CREAM DA
RYMUI IR SODA FOUNTAIN 
VYRAS. Gera Alga. Nuolatinis dar
bas.

WILSON CONFECTIONERY 
7801 — 3rd Ave. (arti 78rd St) 

BROOKLYN.
-------------------------------------------------031)

GRIDDLE J R COUNTERMAN. Nuolati
nis darbas. Gera alga. Kreipkitės asmeniškai 
4 vai. dieną. ISLAND RESTAURANT, 
Sunrise Highway. MERRICK, , L. I. 
FREEPORT 8-80011 (131)

PRANCŪZAI SUŠAUDĖ 
300 VIETNAMIĖČIŲ 
GEGUŽĖS 1 D.
x Saigon, Indo-China. — 
ALN žinių agentūra prane
šė, jog francūzų lėktuvai’ 
užpuolė didžiulį Vietnamo 
žmonių susirinkimą, minint 
Pirmąją Gegužes atvirame 
ore, ir kulkosvaidžių ugnim 7 
nužudė 300 vyrų, moterų i# 
vaikų. Tautine z Vietnamo 
Respublikos valdžia šaukė 
patrijofus atkeršyti franefi- 
zams.

Santiago, Čilė. — Sustrėi- 
kavo 5,000 duonkepių. Val
džia įsakė armijai perimti* 
kepyklas į savo rankas.

J. J. Kaškiaučius, M. D.’
• 580 Summer Avenue,
• Newark 4, N. J.
j HUmboldt 2-7964
*****^******************

w>,

■ ■
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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 grupių ir pavienių.

Iš senų padarau 
naujus paveiks- 

\ lūs ir krajavus 
L sudarau su ame- 
A rikoniškais. Rei- 
H kalu! esant it 
■ padidinu tokio 
v dydžio, kokio pa- 
F geidaujama. Tai

pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn ;

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

Tel. GLenmore 5-6191

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

PIETŪS 60c. VAKARIENĖ 85c
•

Iš 5-ių patrovų . Iš 7-ių patrovų
VAKARIENĖ ŠEIMAI Iš DVIEJŲ 

8-ių Patrovų Gerai Suderinto Valgio‘$1.60

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

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

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žfemom kainom.

$1.00 
25c

$1.50 
25c 

$1.50

$1.00 
25c

50c 
pusi.

45c

25c

$1.25
$2.25

60c
85c

60c 
60c

75 c

60c 
60c' 
60c 
85c 
85c

streikas, IWA, CIO unijos na
rių. Darbininkai gauna al
gas pakelti po 10 centų į va
landą. Streikavo darbininkai 
B o' o fh 6 r ir Rafterio, ten 
algos pakelta po 121/2 c. i 
valandą.

čionai dabartiniu laiku al
gos pusėtinai aukštos, mažiau
sia alga yra $1.45 į valandą, 
o kiti gauna daugiau. ,>Bet ir 
viskas yra labai brangu, tai 
nėpaisant, kad uždarbis aukš
tas, bet darbininkams yra sun
ku gyventi, nes kad ir užd’ir? 
ba, bet ir atiduoda.

Vakarinėse valstijose da
bartiniu laiku yra daug strei
kų, vienur baigiasi,^ kitur pra
sideda. Niekur . fabrikantai 
nesutinka pakelti darbininkų 
algas geruoju, gi gyvenimo 
reikmenys labai brangsta, tai 
darbininkAi ir priversti strei
kuoti, kad priversti fabrikan
tus pakelti algas nors po ke
lis centus į valandą. , A. B.

; Egzaminaojarn Akis, 
‘ Rašome Receptas
Darome ir Pritaikome Akinius

...

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842 .—i*

BAR & GRILL

1.00.
Nuo
Nuo
Nuo
Nuo
Nuo veneriškų lisrų ............
Plaukų tonikas, augina plaukus, valo 

plaiskcnas, sulaiko slinkimą ir nuo 
pražilimo ...........................  ~............ 60c
Norintieji įsigyti bile vieną ii viri minėtų 

knygų ar žolių, rąžykite i: , •
M. ŽUKAITIS.

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

Pietines Afrikos unijų ta
ryba užprotestavo Graiki
jos valdžiai 0fieš “masinį 
politinių kalinių žudymą.”

, ' i ’ • ■ ' ’M •

Bucharest. — 
pailgind armijos tarnybą i- 
ki 2 metų. \

' Rumunija

LIETUVIŠKA ALUDE
DEGTINE, VYNAS ir 

ALUS

KanadosI ,

Black Horse Ale 
Joseph Zeidat, Jt 

411 Grand St. 
Brooklyn, N. Y.

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko 

SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYN®

. PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

Kiekviėną dieną yrą didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVE’ BROOKLYN, N. Y;
, Tel. EVergreen 4-9612

GREEN STAR BAR & GRILL
Kas nori gražiaal laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina 
pas "Green Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti.

ATEIKITE PASIMATYTI SU GlVIAIS.
- Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

459 GRAND STREET
(Skersai nuo Republic Teatro)

. * »  - - v - - f -1L -As x ..y J; i iV.

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

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Penktad., Birž. 4,

a-. /
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NewWto^^g^Zlnloi
Reakcijai Siaučiant, 
Kelia Galvas 
Unijų Ardytojai

’ K

Sudaužymui unijų kompani
jos vartoja visus būdus. Gre
ta policijos ir mušeikų prieš 
streikuojančius, reakcijos me
tu panaudoja vis daugiau savo 
pasiųstų j unijas skaldytojų 
naikinimui unijų iš vidaus. Ne 
visur jiems pavyksta.

New Yorke pasišovusieji 
skaldyti CIO Department 
Store Workers Bloofnin^lale’s 
Lokalų, nepaklausę įspėjimo, 
tapo lokalo vykdomosios ta
rybos rekomenduoti išmesti iš 
unijos. Virš 800 narių, su
sirinkę j Hotel Diplomat pra
ėjusį antradienį, nutarė už- 
girti vykdomosios tarybos pa
siūlymų skaldytojus išmesti. 
Tik 25 balsavo prieš išmeti
mų.

Lok al as nuosprendį pasiun
tė savo unijos contralinei ta
rybai.

Nubaustais už skaldytojiš- 
ką veiklų yra: Samuel Wolf
son, Anthony Bucceri, Gustave 
A. Holmstrom. Jiems vado
vavo prieš unija veikloje ži-» 
nomi unijos priešai:

Raymond Westcott, buvęs 
kompaniškos transportininkų 
unijos viršininkas, dirbąs Ca
tholic Trade Unionists Sajun- 4 *
gai.

Kevin Griffin, prieš tūlą 
laiką pačios Bloomingdale fir
mos seklių įkaitintas tūluose 
"prasižengimuose.”

Linksmai, Patogiai 
Ir Pigiai

Brooklyniečiai, kurie rengia
si vykti sj sekmadienį į LLD 
2-ros apskrities piknikų, Lith
uanian Liberty Park, Lindene, 
N. J., važiuokite kartu su ai- 
diečiais. Turėsite linksmą ir 
patogią kelionę.

• Kelionė į ten ir atgal kai
nuos tik $2. Busas išvažiuos 
1 vai. p. p., nuo Laisvės na
mo, 427 Lorimer St.

Prašome nesivėluoti.
Koresp.

PARDAVIMAI
Parsiduoda namai Ęast New Yor

ke. Visi turi po tuščią florą. Dviem 
šeimynom mūrinis su 11 kambarių, 
garu šildomas, $5,000. Woodhaven 
— trijų šeimų mūrinis namas, 17 
kambarių, garas, garadžius. Ketu
rių šeimų, mūrinis po keturis kam
pinius kambarius, renda $1800.00, 
kaina $12,700.50. 12 apartmentų po 
3 ir 4 kambarius, kampinis lotas 
40x100. Renda $6000, kaina $35,000. 
20 apart., po 3, 4 ir 5 kambarius, 
lotas 45x100, renda $9000, kaina 
$45,000. Turiu visokių namų parda
vimui, visose dalyse miesto už priei
namą kainą. Zinis, 499 Grand St., 
Brooklyn, N. Y. EVergreen 4-3487. 
REpublic 9-1506. (131-133)

Paulette Goddard, ‘žvaigž
de panaujintame rodyme 
"The Women,” filmuotame 
remiantis buvusiu sėkmingu 
scenoje Clare Boothe veika
lu. > Rodo Little Met Tea
tre, 39th St., New Yorke.

Matyk Naujausias Sensacingas Žinių Filmas 
"GYVENIMAS IZRAELIUJE" 
K U N. FLANAGANO LAID OrtF U V E S 
RUSIJOS N 0.1 1 PROBLEMA 
UMDACCV newsreel Ld’lDrixJlJ I THEATRE BROADWAY Ir 46th ST., N.Y.C.

Užvedė Bylą Prieš 
10 Centų Ferą

Henry H. Klein, advokatas, 
buvęs Sąskaitų Department© 
viršininku, užvedė bylą prieš 
miestavą Transportacijos Ta
rybą. Reikalauja uždrausti 
10 centų f erų, drausmę pama
tuojant tuomi, kad įstatymiš
kai nėra nustatyta, iki kiek 
galima kelti.

Klein savo skunde sako, kad 
visas fėro klausimas yra pa
liktas majoro O’Dwyer valiai. 
•Jeigu jis norės, kartą pakėlęs 
iki dešimties centų, jis seka
mais metais’galės kelti iki 12 
ir net iki 16. centų.

Pilietybei Pasiruošti 
Klasės Vakarais

---_
' Miesto keturiose vidurinėse 

mokyklose per visą vasarą va
karais veiks dešimtis klasių 
kiekvienoje. Jose galės pasi
mokyti anglų kalbos, ir ruoš
tis pilietybei pradiniai, taipgi 
ir jau biskAiį pramokusieji ir 
apygeriai pramokusieji moki
niai.

Tose klasėse galės pasiruoš
ti ir raštingumo kvotimams 
naujieji piliečiai, norintieji 
pirmu kartu dalyvauti balsa
vimuose ateinantį rudenį.

Raštingumo liūdymo reikia 
kiekvienam naturalizuotam pi
liečiui, jeigu jis neturi bent 
Amerikos pradinės .mokyklos 
baigos diplomo.

Klasės bus sekamose moky
klose :

Washington Irving— Irving 
Place ir 16th St., New Yorke.

Theodore Roosevelt —' E. 
Fordham Rd. ir Washington 
Ave., Bronx.

Erasmus Hall — Bedford 
Ave., kampas Church Ave., 
Brooklyne.

Jamaica High — 168th St. 
ir Gothic Drive, Jamaica.

Pamokos prasidės birželio 
14-tos yakarą ir tęsis per še
šias savaites, po keturis vaka
rus kas savaitė, nuo 7:30 iki 
9 :30.

Pernai tokioj klasės buvo 
tik veteranams, šiemet gali 
lankyti bile kas.

Norint daugiau informacijų 
reikia kreiptis į Jeanette B. 
Rosenfeld, Board of Educa
tion suaugusių švietimo sky- 
riun, 110 Livingston Street, 
Brooklyne, arba telefonu 
MAin 4-2800, extension 321.

Už Popierinės Užlaidos
Iš New Yorko į Washing- 

toną buvo nuvažiavę tūkstan
čiai delegatų protestuoti prieš 
Mund bilių. Bendrai visoje 
delegacijoje dalyvavo 7,500 
žmonių. Bet "laisvajai” spau
dai tas nebuvo žinia. Pavyz
džiu to galima imti kad ir 
New Yorko Daily News. Pir
mame puslapyje tam nebuvo 
vietos. Už tai tilpo paveiks
lai vienos divorsantės ir vie
nos užmušusios neištikimą 
vyrą. Ir tilpo antraštė apie 
kongreso nubąlsąvimą skirti 
dar dešimtį su virš bilionų ka
rui— $10,196,672,250.

Minia liaudies atstovų de
monstrantų prieš Mundt bilių 
nebuvo svarbi žinia. Mat, tą 
bilių nori skubiai padaryti 
įstatymu tam, kad galėtų už
čiaupti liaudies pasipriešinimą 
karui. Tik vidaus lapuose 
įdėjo paveikslą su apie trimis 
dešimtimis žmonių, po antraš
te, kad tai protestuotojai prieš 
Mundt bilių. O po paveikslu; 
žinioje, pusiau , numažino 
skaičių delegacijos dalyvių.

Reikalauja Pakelti Gaso 
Kainas Projektams

Consolidated Edison firma 
pareikalavo, kad miestas mo
kėtų projektuose "po tiek pat, 
po kiek mokama privatiškudse 
namuose.

Miestas stengsis surasti bū
dą kainų nekelti. Jeigu priva- 
tiškos firmos, naudojančios 
gasą daugmeniškai, juo dau
giau vartoja, po mažiau mo
ka, tai ta pati norma turėtų 
būti ir miestui, daugmeniškai 
perkančiam savo projektams. 
Miesto valdininkai sako, kad 
leidus pakelti gaso kainas, tu
rėtų pakelti ir nuomas.

Svetimiems Pagelbėjes 
Dėl Motinos 

/

Pastebėjusi spaudoje apie 
vienos francūzaitės patekimą į 
Ellis Island po atvykimo čia 
vestis su j’nylimu kariškiu, se
nyva svetima newyorkiete taip 
susirūpinusi poros nesmagu
mais, kad jos sūnus’ James 
Mont uždėjo už kariškio suža
dėtinę užstatą.

Kartą išgavęs merginą iš 
Ellis Island, labdarys tų pa
čia dieną apėjo visus reika
lingus pirmvedybinius reika
lus su jais, paskubino leidimą 
vestis, apvesdino. O po to ža
dėjo abu su motina kur nors 
išvažiuoti, kad jaunavedžiai 
galėtų porą likusių liuosų nuo 
jo tarnybos dienų pagyventi 
netrukdomi. Sako: "Mama 
tu© džiaugsis."

Žmonės Duosniai Remia 
Kovą Prieš Mundt- 
Nixon Bilių

Dėkui gerų žmonių akylu
mui ir duosniam atsiliepimui, 
jie be didelio prašymo, patys 
sunešė arba bile kur susitikus 
paprašyti bėgiu pastarųjų 
dviejų savaičių suaukojo 
$482.50 į kovos prieš Mundt 
bilių fondą lietuvių kvotai iš
pildyti.

Mūsų kvota dar nebaigta, 
bet pabaiga užmatoma, jeigu 
tiktai visi tie geri prieteliai, 
kuriem šventėmis trūko pini
gų, po pirmos algos gale šios 
savaitės pagal išgalę prisidės.

Mes pasitikime, kad-tie už- 
silikušieji draugai atliks sau 
užsidėtą demokratijos gyni
mui užduotį prie pirmiausios 
progos. Kad mes-, nors savaitę 
pavėlavę, gale šios Savaitės- 
garbingai užbaigsime savo 
kvotą.

Prisidėjusių vardai nebus’ 
skelbiami —jų labai daug. 
Prie to, daugelis aukojusių 
pareiškė, kad svarbu apgyni
mas Teisių Biliaus ir laisvių, 
o vardams laiko ir vietos 
spaudoje surasime tuomet, 
kuomet bus mažiau reikalo 
kovoti ir tas .kovas aprašyti.

Visgi draugams bus įdomu 
žinoti, kaip susidarė tokia su
ma trumpu laiku. Ji atėjo se
kamai:

Vienas davė penkdešimkę. 
Tai buvo daugėliau, negu to 
asmens namo parsinešama sa
vaitinė alga. Trys po, $25. 
Pora po $15. Penki po $10. 
Pora po 7 su centais. Po $5 
virš pora desėtkų asmenų. Li
kusieji šimtai asmenų prisidė
jo nuo 25 c. iki 4 dolerių, 
kiekvienas pagal geriausią 
tuolaikinę išgalę ir supratimą 
reikalo. , ' 1

Kiekvieno - kiekvienos jūsų, 
draugai, aukos ir talka aukų 
rinkime yra šiltai įvertinama.

Liet. Klubo Valdyba.
------------------,—

X ’ \ t

Danny Calenti, 22 metų, 
Long Island City gyventojas, 
tapo užmuštas darbe prie Ce
darhurst, L. L, iškraunamo iš 
vagono metalo gabalui užkris
tus ant galvos.

' •» 
Keli Daktarai Liudijo 
Prieš Apartmentų 
Išnuomotoje

Specialių sesijų teisme, New 
Yorke, svarstoma byla Meyer 
Greenwald’o, buvusio išnuo
motojo apartmentų konfpa- 
niškame Metropolitan Life 
firmos projekte Stuyvesant 
Town. Keli daktarai liudijo, 
kad jisai iš jų išsiderėjęs po 
$2,000 iki $3,000 už davimą 
jiems apartmento. Nuoma, ži
noma, savo keliu.

Visi penki liudijusieji yra 
veteranai. Visi bandę nusi
derėti įėjimą už pigiau, bet 
be pasekmių.

Greenwaldas tuo būdu esąs 
susigrobęs $28,000, sako kal
binimas.

Namų projektai yra tie pa
tys, prieš kuriuos kadaise bu
vo didelių protestų dėl diskri
minacijos. Buvo nusistatyta 
neįsileisti negrų. Darbininkų 
atstovai Miesto Taryboje ir 
bendrai miesto gyventojai 
prieš tai protestavo. Kadangi 
projektas dalinai yra atleistas 
nuo taksų, tad negali diskrimi
nuoti, nes visi miesto gyven
tojai turi užmokėti tai, ko ne- 
damoka tas firmos projektas.

Pasirodo, kur leista gyvuo
ti diskriminacijai, ten lemta 
įsigalėti . visokioms šulerys- 
tėms.

Mirė Jonas Kiela
Pirmadienį, gegužės 1'7 d., 

mirė southbrooklynietis Jonas 
Kiela. Keletą savaičių atgal 
jisai buvo susirgęs ir nuvežtas 
ligoninėn pradėjo pasveikti, 
kiek sutvirtėjo' ir vėl pradėjo 
dirbti, bet neilgai jam teko 
dirbti. Pirmadienį darbe vėl 
susirgo ir parėjo namon. Ne
suspėjus nei daktarui pribūti 
tuoj aus mirė. Sakoma, bu
vus širdies liga.’ ■
. Jonas Kiela buvo paprastas 
darbininkas, pastaraisiais ke
letu metų dirbo kapų prižiū
rėtojom. Atvažiavęs Ameri
kon, rodos, apie 1905 m. Bu
vo pavienis. Turėjo vieną a)’ 
du brolius čionai Amerikoj ir 
gal daugiau giminių. Velionis 
prie’jokių organizacijų nepri
gulėjo, tačiau daugiau simpa
tizavo progresyviam veikimui, 
buvo dienraščio Laisvės skai
tytojas.

Jono palaikus paėmė jojo 
brolis, kuris gyvena Hastings, 
N. Y„ Ten ir buvo palaidotas.

Koresp.

PRANEŠIMAS ~
RIDGEWOOD, N. Y. ,

Šį šeštadienj, birželio (June) 5, 
LDS 103 kuopa turės Boer Party. 
Pradžia 7:30 P. M. ’ Bus duodama 
geri sandvičiai ir alaus kiek tik kas 
norės. įžanga tik $1.75.

Kviečiame brooklyniečius ir iš 
apylinkės j šią vaišingą pare. Bus 
Šapolo-Vaiginio salėje, 147 Thames 
St., Ridgewood. Prašome nesiveluo- 
ti atsilankyti. Būsite pavaišinti ir 
šiaip linksmai praleisite laiką. — 
Rengėjai. • . (l§l-3)

PAJIEŠROJIMAI
Pajieškau Mary Tankūnas, po vy

ru Mrs. Mary Tamulėnas. Jau dau
gelis mątų praėjo kai nemačiau ir 
nežinau kui’ gyvena. Turiu svarbų 
reikalą. Prašau atsiliepti sekamu 
adresu už ką būsiu dėkingas. Jurgis 
Kuraitis, 426 So. 5th Street, Brook
lyn 11, N. Y. (129-131)

32 Ten Eyck St 
BROOKLYN, N. Y.

. , Tel. EVergreen 4-8174
•' • Peter Kapiskds

ROBERT LIPTON
701 Grand Street Brooklyn, N. Y

Telefonas STagg 2-2173
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Nuteisė už Šmugelį 
Apartmentais

• ----

David Kaskel, 35 m., nu
teistas vienus metus kalėti ir 
pasimokėti $8,500 bąudoS už 
paėmimą $5,950 ir keturis 
automobilius už išnuomoji
mą apartmentų. Jisai buvo 
sekretoriumi firmų, valdančiu 
Queens apskrityje 45 apart- 
mentinius namus. Tuose na
muose > apartmentus galėjo 
gauti tik duodantieji kyšius.

Daugelis asmenų, despera
tiškai reikalingi bu|o, davė 
kyšius dantimis grieždami 
prieš kyšių reikalautoją, jį 
apskundė ir prieš jį liudijo 
teisme.

John J. Gyves, 40 metų, in
žinierius Manhattan preziden
to raštinėje, užsimušė nukri
tęs ar nušokęs 75 pėdas nuo 
Riverside Drive skerskelio 
prie 155th Street, New Yor
ke. Gyveno 145 Noble Street, 
Brooklyne. Sakomu, sirgęs.

Gregg Sherwood tapo pava
dinta The' Hair grupės šukuo
senos ekspertu, New Yorke. 
Titulą ji gavusi, anot garsin
tojų, vien tik už šukuosenos 
madingumą, nežiūrint, kad jos 
plaukai taip pat ne kasdieni

niai—obels žiedų spalvos.

PEIST /.(VE 
DRUGS, Inc.

405 SO. 4th ST.,
Cor. Hewes St. 1

Brooklyn, N. Y.
,

• Visokiausi vaistai, kosmetikai, ku-’ 
Nikiam reikmenys, įvairūs daik-i 

iteliai, ligonių kambariui reikme- J 
; nys už grieštai žemas kainas.^

RECEPTŲ SPECIALISTAI. i

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

! Tel. EVergreen 7-6238
--- ~

GERI PIETŪS.'!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į 

, Lorimer Coffee Shop 
Frank Domikaitis 

Savininkas
417 Lorimer Street

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

e----------------------------------------------------- ®

I

Peter
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus 

RHEINGOLD 
BEER & ALES

Būkite VisiI Būkite Visi!
ALDLD 2-ROS APSKRITIES

PIKNIKAS
— SEKMADIENĮ —

Birželio 6 June, 1948 
Lietuviu Liberty Parke

340 Mitchell Ave., Linden, N. J.
Pradžia 1-mą vai. dieną

k Bus labai maloni ir puiki dainų programa. 
Dainuos didysis AIDO CHORAS, iš Brooklyno, 
vadovaujamas Geo. Kazakevičiaus, ir didysis 
SIETYNO CHORAS, iš Newarko, vadovauja
mas Walter Žuko. Taipgi bus ?r žingeidžios šių 
dienų reikalais prakalbos.

Gera, žavėjanti orkestrą gros populiarius šo
kius iki sutemos. '

Gerų valgių ir gėrimo bus iki soties. 
Įžanga 50c (su taksais)—v------------------------- ------------------

KELRODIS: Automobiliais iš Brooklyno Highway 1 j Lin- 1 
don, N. J., iki Woods Ave., po dešinei ir- jo važiuoti iki Simson 
Avė., ir po kairei vieną bloką iki Mitchell Ave. Iš Elizabetho 
ar Newarko busu 44 iki Woods Ave., ir paeiti apie 3 blokus 
iki Simson Avė., kur bus po kairei ir Mitchell Avenue.

Traukiniais nuo Penn. stoties iš New York, 7th Ave. & 33rd 
St., galima važiuoti sekamomis valandomis: 11:40, 1:05, 2:10, 
3:35, 4:08; 4:50. '
_______ — ■ _.......... - -_____ I

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Liaudies Teatro Susirinkimas
Visus Lietuvių Liaudies Teatro 

narius kviečiame pribūt į susirinki
mą šio šeštadienio popietį, 2 vai., 
Liet. Kultūriniame Centre, 110-06 
Atlantic Ave., Richmond Hill.

Bus išduota “Pergalės” apyskaita, 
pasitarta sekamo 
ir, jei bus laiko, 
Dauguviečio pjesę 
Valdyba.

sezono, darbams 
perskaitysime B.
“Uždavinys.” —

(130-1)

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y. 
t

D—2 dienom Valandos: vakarais

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

: Ir Pagal Pasitarimais.
; Telefonas EVergreen 4-0208 £

TONY’S

GERAI PATYRĘ BARBĘRIAI

UP-TO-DATE

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUEValandos:

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

Penktadieniais uždaryta.
'''UUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIJUN

DUOKITE IŠEGZAMINUOTI SAVO AKIS IR 
"SUŽINOKITE TIESĄ APIE SAVO AKIS”

Jerome Hurwitz B. s. a. o.
OPTOMETRISTAS

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

EV. 8-2123
I

Atdara kas vakarą iki 8-tos — Penktadierfiais uždara

NUPIGINTAS PARDAVIMAS
Aukštos Rūšies Džiūlerių Sandelio

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

Ir Auksinių Daiktų Visokių Rūšių.

Dailiu Moteriškij ir Vyrišky 
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




