
“Dios No Existe...”
Tamsa Prieš Šviesą.
IWO Traukia Clarką 

Teisman.
Naujoji Partija New Jersey 

Valstijoj.
Rašo R. MIZARA

19- tame amžiuje Meksikoje 1, 
gyveno žymus patrijotas ir is- i 
torikas Ignacio Ramirez.

Jis buvo progresyvus laisva-! 
manis ir savo raštuose yra pa- j 
sakęs, jog/ “Dievo nėra’’ 
(“Dios no existe”).

20- tame amžiuje kitas žy
musis meksikietis, dailininkas 
Diego Rivera, tą istoriko po
sakį pakartojo savo kūryboje.

Nesenai vyriausybės pasta
tytame Meksikos Mieste vieš 
b uty j — Hotel del Prado — 
Rivera piešė sienovaizdžius

Darbo Žmonių 
Dienraštis • 

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00

KOPIJA 5c
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Beveik Biliūnas Dolerių '
Skiriama Atominių Ginklų
Gamybai per Metus
Kongresmany Komitetas Užgyrė Atominiams Darbams 327

s- Milionus Dolerių Daugiau, Negu Šiemet Išleidžiama

(murals), vaizduodamas Mek- 
sikos istoriją. Susirinkusių i 
parką žmonių grupėj matyt 
kyšojąs posakis:. Dios no ex
iste.

Washington. — Kongreso 
Atstovų Rūmų lėšų komi
tetas užgyrė $501,850,000 a- 
tominėms bomboms gaminti 
per 12 mėnesių nuo liepos 1 
d.; sykiu jis parėmė siūly-

Na, kas čia, rodosi, tokio? imą paskirti dar $400,000,- 
Dailinmkas užfiksavo savo (000 įrengimams, esą, reika- 
kūryboje tai, kas buvo para- lingiems atom-bombų ga- 
šyta žymaus patrijoto knygo- mybai didinti. Taigi kong- 
so, kurias skaito milijonai. resmanų komitetas skiria a-

Bot katalikų dvasiškija dėl tominiu ginklų darymui per
resmanų komitetas skiria a-

tą dvyliką mėnesių $326,- 
850,000 daugiau, negu bus 
tam dalykui išleista nuo 
1947 m. liepos 1 d. iki šių 
metų liepos 1. \

Bet kongresmanų komite
tas numušė $48,150,000 nuo 
sumos, kurios valdinė At
omų Jėgos Komisija reika
lavo civiliniams atomi
niams tikslams.

CIO Auto Workers nariu, streikuojančiu prieš Chrys
ler Corp, žmonos su kūdikiais ant ranku išėjo pikie- 

tuoti prie Dodge šapos Hamtramck, Mich.

Vengrijos Ministras Įsakė 
Majoram Stabdyt Klerikalų 
Riaušes prieš Valdžią
Kunigas ir 5 Kiti Teisiami už žmogžudiškas Riaušes; 
Dvasiškiai Kursto Prieš Mokyklų Suvalstybinimą

*

to sukėlė skandalą. Arkivys
kupas atsisakė naują viešbutį i 
laiminti, kol sienoje bus anieji i 
žodžiai.

Neperseniai susidarė būrelis 
chuliganėlių, įsiveržusių vieš- 
butin ir sužalojusių Riveros 
kūrini. Tai patyręs, dailinin
kas jį ir vėl atkūrė.

šiuo metu hotelio valgoma
sis, kurio sienoje yra įdėta 
“Dios no existe,” vyriausybės 
tapo uždarytas!

Ką 19-tame amžiuje proto 
milžinai sukūrė, tai 20-to am
žiaus liliputai siekiasi suterš
ti — jėga sužlugdyti.

Klysta tie, kurie mano, jog | 
šitokiomis priemonėmis 
pasmaugtas progresas!

Tamsai pavergti šviesą 
ta nebus!

Arabą Kraštai ir Žydai 
Priima Paliaubas

Amman, birž. 9.—Trans- 
jordano užsienio reikalų mi
nisterija pranešė, kad ara
biški kraštai “besąlyginiai” 
sutiko sustabdyt keturioms 
savaitėms mūšius su Izrae
liaus valstybe nuo šio penk
tadienio pagal Jungt. Tau
tų tarpininko Bernadotte’o 
reikalavimą.

(Žydų atstovai Jungtinė-
us Į se Tautose paskelbė, kad ir 

Izraelius besąlyginiai pri
ima paliaubas su arabais.)lem-

International Workers Or
der patraukė federalin teis
man Jungtinių Valstijų proku
rorą arba teisingumo, minis
trą, Tom Clark.

ši savišalpos ir draudimosi 
organizacija, kuriai priklauso 
virš 150,000 žmonių, kaltina 
prokurorą neteisėtame jos 
įtraukime “subversyvių sąra
šam”

1WO pasisamdė du žymius 
advokatus, Lee Pressman ir 
.Allan R. Rosenberg, kuriedu 
bylą ves.

Pati organizacija neseniai, 
kaip y Laisvėje jau buvo rašy
tą, atsišaukė į savo narius, ra
gindama juos sudėti $50,000 
bylos lėšoms padengti.

Tai bus įdomi ir svarbi by- Į 
la, — byla, liečianti ne tik
tai visą progresyviąją Ameri
kos ’ visuomenę, o taipgi visos 
šalies žmonių interesus.

Kanada Deportuoja Trečią 
Unijos Organizatorių

Sudbury, Kanada. — Čia 
tapo suimtas Jungtinių 
Valstijų piiletis R. W. Han
son, organizatorius Interna
tional Metalų Kasyklų ir 
Liejyklų Unijos. Kanados 
valdžia deportuos jį į Jungt. 
Valstijas. Kanada jau pir
miau deportavo du tos uni
jos organizatorius, Reidį 
Robinsoną ir Geo. Knottą.

PARTIZANAI ATAKUOJA 
GRAIKŲ MONARCHISTUS

Athenai. — Laisvų grai
kų kariuomenė (partizanai) 
atakavo monarchistus ketu
riuose miestuose — Lekai- 
na, Andravida, Amalias ir

Jei Mundto-Nixono bilius Gastuni- Peloponnese, pie-
tiniame Graikijos pussaly-

I • , ' •je.„
I

Amerika Siunčia Palestinon 
valstijoje reak- 21 Savo Oficieriy

būk naujoji Washington. — Jungtim 
>— Valstijos pasiuntė Palesti-

pataptų įstatymu, tuomet re 
akcininkai darytų “kitą žings 
nį.” Jie siektųsi visas progre 
syves ‘ organizacijas pasmaug 
ti.

štai, Ohio 
cininkai skelbia, 1 
partija,—wallacine partija, — 
esanti “subvetsyvė” ir jie at- non 21 Savo oficierių, kurie 
sisako ja įdėti į balsavimo są- <u£myS” derybas dėl paliau

bų tarp Izraeliaus ir ara
biškų šalių. Francija ir 
Belgija taipgi turės ten sa
vo karininkus tėmytojus.

(Jungt. Tautų Saugumo 
Taryba dar nieko neatsakė 
i Sovietų pasisiūlymą siųsti 
Palestinon savus tėmyto- 
jusĄ

rašą.
Jei Mundt - Nixono bilius 

virstu Įstatymu, naujosios par
tijos judėjimas būtų siekiama- 
si užsmaugti visur.

Dėl to kova prieš Mundto 
bilių privalo būti tęsiama. Ne
galima pasitikėti tais gande
liais, būk senatas jį atmes, 
būk Trumanas bilių vetuos.

Tenka darbuotis patiems 
žmonėms.

Praėjusi sekmadienį piknike 
teko sutikti newarkiškio Siety-' 
no Choro narių.

Nemažai jų dalyvavo naujo
sios partijos konferencijoje, 
kuri įvyko šeštadienį Nevvar-

—Kokia buvo įdomi ta kon
ferencija !. . . Koks entuziaz
mas! — kalba jie.

Taigi New Jersey valstijoje 
naujoji, progresyvė partija 
jau gyvuoja.

Tenka daryti viską, kad jon 
įsijungtų juo daugiau lietuvių 
amerikiečių!

BLOGAS ORAS PALIETĖ 
SOVIETŲ JAVUS

London. — Maskvos radi
jas pranešė, jog blogas pa
vasario oras palietė javus 
daugelyje vietų, bet šiemet 
grečiau ir daugiau laukų 
apsėta, negu pirmiau, ir kur 
kas geriau atlikti pavasari
niai darbai.

Kairo. — Egipto senatas 
paskyrė $84,000,000 armi
jai.

Alžyro Arabai Užmušė 
44 Žydus; Sužeidė 55

Paryžius. —• Arabai per 
dvi dienas užmušė 44 žydus, 
vyrus, moteris ir vaikus, 
Djeradoj ir Oudjoj, Alžyre, 
afrikinėje Francijos koloni
joje; sužeidė 55.

Susiginčijus arabams su 
žydais dėl Palestinos karo, 
arabai užpuolė žydus žudy
ti.akmenimis ir peiliais.

Francūzai pasiuntė ka
riuomenę ir lėktuvus prieš 
riaušininkus.

Sunaikintos Žydų Bažnyčios 
Jeruzalės Senmiestyje

Jeruzalė. — Arabai suar
dė 22 žydų bažnyčias pa
trankų šoviniais ir užtaisy
tais sprogimais Jeruzalės 
senmiestyje pirma, negu žy
dai ten pasidavė geg. 28 d., 
sako vyriausias Palestinos 
rabinas Is. H. Herzog. O 
paskui jie, turbūt, sunaiki
nę ir 5 likusias žydų baž
nyčias.

Herzogas taip pat kaltina 
arabus už šventraščių su
deginimą ir bažnytinių indų 
išvogimą.

Už 24 ŽMONIŲ MIRTĮ 
NUBAUSTAS $45.

London. — Teismas nu
baudė $45 'kareivį Harry 
Bishopą, padariusį trauki
nių nelaimę, kurioje žuvo 24 
žmonės.

Kuomet greitasis naktinis 
traukinys artėjo prie jo na
mų, kareivis vagone patrau
kė pavojaus virvutę, ir 
traukinys staiga sustojo; 
todėl paštinis traukinys, va
žiavęs iš užpakalio, ir smo
gė keleiviniam traukiniui.

Tel Aviv. — žydų kovū- 
nai tebelaiko apsupę 1,000 
egiptėnų Isdude.

Sovietai Atleido Vengrijai
Ir Rumunijai Pusę Liekamų
Karinių Atpildų

London. — Sovietų Są
junga pusiau numušė tą 
karinių atpildų dalį, kurią 
Vengrija ir Rumunija dar 
nesumokėjo Įjagal taikos 
sutartį.

Praeitą savaitę Sovietai 
atleido Suomijai pusę lie
kamos atpildų dalies.

Tomis nuolaidomis Sovie
tų vyriausybė iš viso 
dovanojo Suomijai $75,000,- 
000, o Rumunijai bent $50,- 
000,000, kaip praneša Asso
ciated ‘ Press. ~ Dar nepa
skelbta, kiek milionų dole
rių siekia atleistoji Vengri
jai atpildų dalis.

Budapest, Vengrija. — 
Klerikalai sukėlė riaušinin
kų demonstraciją Hoszupa- 
lyi miestelyje prieš parapi
jinių mokyklų ėmimą į val
džios žinybą. 15 demonst
rantų areštuota.
'Vidaus reikalų ministras 

Laszlo Rajk sušaukė visų 
Vengrijos miestų majorų 
konferenciją. Jeigu majo
rai nesustabdys riaušinin
kų, už tai valdžia laikys 
juos atsakingais, įspėjo mi
nistras.

Karinis teismas šį ketvir
tadienį teis kunigą Janosą 
Astalosą ir penkis kitus. 
Jie kaltinami, kad sukurstė 
kruvinas riaušes Pacspetri. 
Riaušininkai užpuolė susi
rinkimą, ku/*buvo svarsto
mas visų mokyklų perėmi
mas į valdžios rankas. Už
puolikai užmušė vieną poli
cininką ir pašovė kitą.

Švietimo ministras Gula

Ortutay neseniai kreipėsi į 
kardinolą Mindszenty, kad 
nustotų .agitavęs 
prieš demokratinę 
Vengrijos valdžią, kad liau
tųsi kurstęs katalikus ne
klausyti šalies įstatymų.

Vengrų katalikų spauda 
pranešė, jog kardinolas at
sakydamas reikalavo ’ne
valstybinį katalikiškų mo
kyklų; tuomet, girdi, para
pijiečiai nustos bruzdėję.

Graikų Monarchistai
Sušaudė Dar 11

Jėzuitai Rankiojasi

Senatoriai Nutarė 
Priimti Armijon 
25,000 Pabėgėlių

Amerikinė Kompanija 
Veža Arabam Gazoliną 
Karui Prieš Žydus

New Yorko Daily Wor 
ker išspausdino tokią ži
ima:

“Amerikonų Arabiškoji

Washington. — Senatas 
43 balsais prieš 33 užgyrė ; 
pataisymą verstinos kari 
nes tarnybos biliui, taip kad ' 
būtų priimta kariuomenėn Žibalo kompanija trokais iš
25,000 “parinktinių” pabė- - savo žibalinio fabriko gabe- 
gėlių, esamų stovyklose va-!na kurą (gazoliną) Saudi 
karinėje Vokietijoje, Aust-1 Arabijos armijai, kaip pra- 
rijoje ir Italijoje. Tie pa-įneša vienas liudytojas iš 
bėgėliai turėtų įstoti armi-; Arabijos, kuris tatai matė 
jon penkeriems metams; po Isavo akimis.” 
to jie galėtų tapti Amerikos į (Saudi Arabija yra vie- 
piliečiais. ' 1

Senatoriai 47 balsais prieš 
33 nutarė įvesti verstiną 
rekrutavimą dvejų metų 
laikotarpiui ir draftuot 19 
iki 25 metų amžiaus vyrus 
dvejų metų tarnybai.1

nas arabiškų kraštų, kurie- 
kariauja prifeš Izraeliaus 
valstybę Palestinoje.)

Amerikinė Standard Oil 
kompanija yra Amerikonų 
Arabiškosios Žibalo kom
panijos savininkė.

Anglai Savinasi Sovietinę 
Berlyno Radijo Stotį

BeHin. — Karinė anglų 
vyriausybė prašė rusus pa
sitraukti iš radijo stoties 
(Rundfun'khaus), esamos 
angliškoje Berlyno dalyje; 
ta stotis, girdi, jiem pa
tiem reikalinga.

Kuomet Sovietai užėmė 
visą BeHyną, tai jie paėmė 
ir tą stotį. Paskui, padali
nus Berlyną tarp talkinin
kų, stotis liko angliškoje 
miesto dalyje, bet anglai 
pasižadėjo leisti Sovietam 
tą radijo stotį vartoti.

Egipto lėktuvai "vėl bom
bardavo Izraeliaus sostinę 
Tel Avivą.

ORAS. — Būsią giedra.

Kongresmanai Remia Sovietų 
Priešų Ginklavimą

Washington. — Kongres- 
manų komitetas užsiėmi
mais reikalais užgyrė siū
lymą, kuris žada karinę pa
ramą “laisvųjų tautų san- 
tarvėms.” Tai pirmon vie
ton pasižadėjimas ginkluo
ti penkių vakarinės Euro
pos kraštų bloką prieš So
vietų Sąjungą. Tam blokui 
priklauso Anglija, Franci- 
ja, Belgija, Holandija ir 
Luksemburgas.

Maskva. — Sovietų vy
riausybes organas Izviesti- 
ja pranešė, kad Sovietai 
ruošia savo planą medžiagi
niai remti draugiškas jiem 
tautas.

Athenai, Graikija.— Čio- 
naitiniai laikraščiai birž. 8 
d. pranešė, jog monarchis- 
tai valdovai sušaudė 11 
graikų už “komunistinius 
palinkimus.” Tarp sušau
dytų yra ir vienas armijos 
leitenantas. Kariniai teis
mai nusmerkė mirt dar 6 
asmenis.

Vidurinės Graikijos uos
tuose Pirėjuj ir Patrase a.-

& 
kad jie padėjo šaukiamiems 
armijon graikams pabėgti į 
užsienį.

n 1 — -i*. . n/i i . • Luobe rii.ejuj ir i diidbe Pabėgėlius Mokytojus Testuota 40 žmonių už tai

Roma. — Du amerikonai 
jezuitaNkunigai Edward B. 
Rooney ir Gerald G. Walsh 
lankė pabėgėlių stovyklas 
Italijoj, vakarinėj Vokieti
joj ir Austrijoj. Tarp pa
bėgėlių jie rado daug bu
vusių mokytojų, kurie nori 
Amerikon keliauti. Tiedu 
kunigai teiravosi apie jų re
ligiją, mokslą ir kt. Jėzui
tai pakvies į savo mokyk
las Amerikoje tam tikrą 
skaičių išvietintų mokytojų.

Manuilskis Pirmininkaus
J. Taniu Saugumo Tarybai

Lake Success, N. Y. — 
Dmitrius Z. Manuilski, So
vietų Ukrainos užsienio rei
kalų ministras, bus Jungt. 
Tautų Saugumo Tarybos 
pirmininkas ateinantį mė
nesį. Dabar pirmininkauja 
Syrijos atstovas Faris el- 
Khouri. Saugumo Tarybos 
pirmininkystė keičiasi kas 
mėnesį, taip kad kiekvienas 
jos narys pirmininkauja pa
eiliui, .pagal savo pavardės 
raidę abėcėlėje.

KARDINOLAS SPELL
MAN JAPONIJOJ

Tokio. — Iš Chinijos at
vyko Japonijon newyorki- 
nis kardinolas Spellman. Jis 
aplankys generolą MacAr
thur ą ir japonų imperatorių 
Hirohito. Associated Press 
spėja, kad Spellman kalbins 
Hirohito persikrikštyt į ka
talikus. Kardinolo palydo
vai yra prelatas Fulton J. 
Sheen ir kiti žymūs kuni
gai.

Washington. — Kongres- 
manų komitetas nubalsavo 
skolinti $65,000,000 Jungti
nių Tautų centrui pastatyti 
New Yorke.

Irano Seimas Pareiškė 
Premjerui Nepasitikėjimą

Teheran. — Irano seimas 
pareiškė nepasitikėj i m ą 
premjerui Ibrahimui Haki- 
mi. Dauguma seimo narių 
yra šalininkai pirmiau bu
vusiojo premjero Ahmado 
Ghavamo. Pernai gruodyje 
Ghavam buvo įkaitintas 
kaip sukčius ir priverstas 
pasitraukti. Tuomet jis pa- 

jbėgo Francijon, kur ir te
bėra. • ’

SOVIETAI MAŽINA SAVO ’ 
ARMIJĄ ŠIAUR. KORĖJOJ

Seoul, Korėja. — Šiauri
nės Korėjos radijas paskel
bė, jog Sovietai sumažins 
savo armijos skaičių tenai. 
Šiaurinė Korėjos pusė yra 
Sovietų kontroliuojama, o 
pietinė — amerikonų.

Turky Ministry Kabinetas 
Priverstas Pasitraukti

Ankara, Turkija. — Išsi
vystė tokia plati*ir aštri 
kritika prieš premjero Ha- 
sano Saka’s valdžią, kad pa
sijuto priverstas pasitrauk
ti Saka’s ministrų kabine
tas. Pati valdinė partija 
viešai peikė Saka’s kabine
tą už maisto stoką, už ūki
nio gyvenimo smukimą ir 
net už šmugelišką grūdų 
gabenimą į užsienį.

Tačiaus prezidentas Ino- 
nu pakvietė tą patį Saką 
sudaryti naują ministrų ka
binetą.

Praga. — čechoslovakijos 
premjeras Gottwald pasira
šė naująją konstituciją.
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“Vakarą Vokietija” — Kas Toliau?
Šešių valstybių—Jungtinių Valstijų, Anglijos, Fran- 

cijos, Belgijos, Holandijos ir Luxemburgo — atstovų ko
misija pagaliau iškepi rezoliuciją dėl Vokietijos. Nutar
ta Vokietiją perskelti pusiau, įsteigiant “Vakarų Vokie
tiją” kaip nepriklausomą valstybę, — valstybę, veikian
čią federaliniais pagrindais.

Ruhr’as turįs būti internacionalizuotas (sutarptau- 
/ tintas), bet milžinišką Ruhr’o pramonę kontroliuos ne tie 

kraštai, kurie praėjusiame kare buvo labiausiai nuterio- 
ti — Tarybų Sąjunga, Lenkija ir kt., — o pirmiau pa
minėtosios šešios valstybės.

Faktinai, Ruhr’ą kontroliuos vyriausiai Jungtinės 
Valstijos ir Anglija, grąžindamos fabrikus ir kasyklas 
į buvusiųjų savininkų rankas — nacių, fašistų, vyriausių 
Hitlerio talkininkų rankas.

Francija, kuri norėjo gauti bent dalį Ruh’ro pramo
nės, jos negaus. Francija, iš tikrųjų, pasiliks tik Ameri
kos - Anglijos satelitas.

Neužilgo žadama paskelbti laikinąją Vakarų Vokie
tijos vyriausybę, o rudenį menama sušaukti steigiamąjį 
seimą, kuris priims naują konstituciją, pagal kurią Va
karų Vokietija tvarkysis.

Vadinasi, bus dvi Vokietijos': rytinė ir vakarinė. Ry
tinės centras-sostinė bus Berlynas, vakarinės — Frank
furtas.

' Šis “šešių valstybių” pareiškimas Voketijos klausi
mu, nieko nestebina. Tai buvo tikėtasi. Tai buvo laukta.

Tuojau po Roosevelto mirties buvo aišku, kad Jaltos 
Sutartis Vokietijos klausimu bus padžiauta. Nufašistini- 
mas, sudemokratinimas Vokietijos negi rūpi tiems, ku
riems rūpi Wall stryto interesai, kuriems rūpi neprileidi- 
mas Europoje žmonėms pasisakyti už socializmą.

Amerikos bankininkai, kurie žymiai padėjo atsteigti 
Vokietijos karo pramonę po pirmojo pasaulinio karo, da
bar imasi to paties darbo. Tie, kurie padėjo Hitleriui įsi
galėti, dabar siekiasi padėti įsigalėti hitlerininkams, kad 
jie tarnautų kaip žandarai, neprileisdami Franci j ai ir ki
toms Europos šalims socialistinės santvarkos įsikurti, 
laimingesnio gyvenimo susilaukt. Tiems, kuriems norisi 
koveikiausiai matyti karą prieš Tarybų Sąjungą, dabar 
kaip tik yra gera proga, padedant Vokietijos karinę pra
monę atstatyti, gaminant karinę medžiagą.'

Kalbos, būk Vokietija buvo perskelta dėl to, kad “ne
galima susitarti su Tarybų Sąjunga”, giliau galvojančio 
žmogaus neįtikins. Kiekvienam juk aišku, ko Tarybų Są
junga troško iš Vokietijos. Ji troško, kad Vokietija atmo
kėtų karines kontribucijas toje sumoje, kuri buvo paskir
ta Potsdamo konferencijoje. Ji trokšta, kad Vokietija 
būtų sudemokratinta, nufašistinta. Ji trokšta, kad Vo
kietija būtų vieninga.

Mums tačiau atrodo, jog Vokietijos perškėlimu ne
bus nieko gero pasiekta. Nepadės tai nei Vakarų Euro
pai, neigi Marshallo planui.

Visųpirmiausiai: Vokietijos žmonės nenori matyti 
savo šalies suskaldytos. Vokiečiai trokšta vieningos tau
tos, vieningos valstybės. Vokiečiai demokratai — tokių 
yra milijonai — stoja už tai, kad Vokietija būtų demok
ratinė, kad ji niekad nepakartotų kriminalysčių, atliktų 
per pirmąjį ir antrąjį pasaulinius karus.

Vokietijos perskėlimas, matysime, sukels prieš jos 
skaldytojus ir tuos žmones, kurie ligi šiol tylėjo. Milijo
nai žmonių tiek Vokietijoje, tiek Francijoje, tiek Belgi
joje, Holandijoje ir pietrytinėje Europoje, pamatę tai, 
kas prieš juos yra'taikoma, subrus!

Atsiminkime, kad ir Vakarų Europoje yra galvojan
čių žmonių ir stovinčiųjų savo interesų sargyboje.

Štai, neseniai viename Ruhro didžiuliame fabrike į- 
vyko darbininkų streikas — politinis streikas. Darbinin
kai pasipriešino anglams ir amerikiečiams, kurie pasta
tė buvusį fabriko savininką fabrikui vadovauti. Naujasis 
manadžeris, pasirodė, prieš karą buvo aršus fašistas, 
uolus hitlerininkas. Darbininkai streiku privertė tą fa
šistą pasitraukti.

Tai tik smulkus pavyzdys to, kad Vakarų Vokietijo
je yra sveikai galvojančių žmonių ir nesibijančių kovos.

Vokietijos perskėlimas neišgydys nei vienos ligos, 
kuriomis serga senoji Europa.

X

Prezidentas Benešąs.
Tenka pasigailėti, kad nelaboji liga privertė pasi

traukti iš prežidentinių pareigų žymųjį čechoslovakų 
tautos sūnų, Dr. Edvardą Benešą.

Nieks negali užginčyti tų nuopelnų, kuriuos šis 
vyras yra atlikęs savo tautai ir pasauliui.

Tai žymus anti-fašistas, tai liaudies draugas.
Nieks geriau negalėtų įvertinti Benešo nuopelnų, 

kaip dabartinė Čechoslovakijos vyriausybė, vadovauja
ma Gottwaldo. Ji^ paskyrė atsistatydinusiam preziden
tui amžiną pensiją, kuri lyginsis lig šiol gautai algai; ji 
paskyrė atsistatydinusiam prezidentui gražią vilą.

Ar prezidentas Benešąs visame kame sutiko su da
bartine Čechoslovakijos vyriausybe ir jos politika?

Mjes nemanome. Mes manome, kad jis buvo kai ku
rioms svarbioms socialinėms reformoms priešingas ir jis, 
žinoma, turėjo pilną teisę priešintis. Tačiau jis, būdamas

GINČIJASI DĖL LIETU
VOS “KAILIO,” KURIO 
JJE NETURI

Dr. Bonifacas Rama
nauskas, grynojo kraujo 
fašistas, nesutinka su kle-^ 
rikalu Pakštu, kuris “siū
lo lietuviams susirasti an
trąją tėvynę, kurią suda
rytų lietuviai emigrantai.” 
Tai esąs kvailas, • neprak
tiškas pasiūlymas.

Ramanauskas siūlo kito
kią išeitį. Jis sako:

1937 m. aš siūliau Lietuvą 
(ir Pąbaltę) pavesti Ameri
kos protektoratui (apie ką aš 
jau esu rašęs). Tas siūlymas 
dabar atrodo itin prasmin
gas. Amerikos protektoratas 
garantuotų Lietuvos saugumą, 
išlygintų trijų tautinių masių 
spaudimą į Lietuvą (ir Pa- 
baltę), garantuotų mums pa
stovesnę ir pirmesnę Ameri
kos ūkinę — atstatomąją pa
galbą ir sudarytų įtikinames
nę padėtį sutraukti išeiviją su 
jos kapitalu ir patyrimu į Lie
tuvą jos gerovei ir jos atsta
tymui. Pabaltis turėtų Ameri
kos dolerio valiutą, Amerikos 
protektorato įgulas Klaipėdo
je, Vilniuje, kas būtų labai 
reikšminga Lietuvos ūkiui. 
Toks Amerikos protektoratas 
Lietuvoje ir Pabaltyje galėtų 
būti prie bet kokios Europos 
santvarkos. De jure jo gali
ma prašyti tuoj, nes de jure 
Amerika Pabaltės Rusijai ne
pripažino, o tokio protektora
to prašymas sukeltų mums 
aiškias simpatijas Amerikoje 
ir jos štabų pasauly. Kaip' sa
vo de jure protektorato trem
tinius, Amerika pirmoj eilėj 
evakuotų lietuvius iš Europos 
ir teiktų kitų globos pirmu
mų. (Tėvynė, birž. 4 d.).

Vadinasi, Ramanauskas 
parduotų Lietuvos “kailį” 
Amerikai. Jis norėtų, kad 
Lietuva taptų Amerikos 
kolonija. Jis mano, kad jo 
planas daug praktiškesnis 
ir išmintingesnis, negu 
Pakšto ieškojimas vietos 
“antrajai tėvynei.” ,

Bet pamatiniai bėda su 
Ramanausku ir Pakštu yra 
viena/ ir ta pati: Jie rūpi
nasi tuo, kuo rūpintis tei
sės neturi. .Lietuva ir lietu
viai jų neprašo. -

Lietuva gyvena ir gy
vens. Jos žmonės energin
gai atstato karo sugriautą 
kraštą. Jie skina kelią švie
sesnei, geresnei ateičiai.

Pakšto ir Ramanausko 
sapaliojimai Lietuvos žmo
nėms reiškia tiek, kiek per
nykštis sniegas. Tai sapa
liojimai žmonių, kurie nie
ko bendra neturi su lietu
vių tautos interesais.

“SKANDALAS — 
NACIŠKO STILIAUS”

Tokiu pavadinimu “New 
Yorko Post” (birž. 7 d.) 
duoda įvedamąjį straipsnį 
apibudinimui J u n g t inių. 
Valstijų, Britanijos ir 
Francūzijos sutarties dėl 
vakarinės Vokietijos. Laik
raštis sako:

“Mus informuoja tiktai 
trupinėliais ir trupiniais. 
Bet sudėkite viską į vieną 
daiktą ir susidarys baisi is
torija, kad Jungtinės Vals
tijos ir Britanija atstato 
vakarinę Vokietiją į nacis-i 
ką valstybę.

“Mūsų lengvai protaują, 
sunkiai' veikią viršininkai 
praranda savo atmintį, ar
ba bent jau ją parankiai 
padeda į šalį, kai prisieina

atsiminti buvusios vokiečių 
valstybės brutališkumą. Pa
teisinimas, kurį jie šiuo 
tarpu suteikia dėl atgaivi
nimo Hitlerio Trečiojo Rei
cho, yra bjauriai permato
mas.

“Jie plepa, kad mums 
reikia tvirtos vakarinės Vo
kietijos dėl atmušimo ru
siškojo pavojaus.

“Galimas daiktas. Bet ko
dėl gi ‘tvirta’ turėtų reikšti 
’fašistinę?’ ” ✓

“Post” mano, kad mūsų 
valdovai sąmoningai atstato 
nacišką Vokietiją. Sako: 
“Mes nužiūrime, kad jie 
pritaria fašizmui Vokieti
joje todėj, kad jis labai gra
žiai apsimoka galingiems 
industriniams ir fįnansi- 
niams interesams Jungtinė
se Valstijose. Amerikos fir
mos, kurių patriotizmas vir“ 
to auka pelnų troškimo, vie
nu sykiu darė biznį su na
ciškais trustais, nors tai 
dvokia išdavyste.”

Jungtinės Valstijos ir 
Britanija palieka čielybėje 
V o k i e tijos industrinius 
trustus, kurie pagimdė hit
lerinę Vokietiją. Dienraštis 
“Post” tokią politiką griež
tai pasmerkia. Ir sako:

“V aka r inė Vokietija 
įtraukiama į mūsų europinę 
atstatymo programą. Ne
jaugi mūsų doleriais bus 
apmokama kaštai atstaty
mo naciškų plieno, dažų ir 
amunicijos trustų? Nejau
gi mes finansuosime atgai
vinimą tų ekonominių pa
baisų, kurių vienintelis tik
slas arba • veikla bus mus 
praryti?”

Taip atrodo. Kaip tik tą, 
atrodo, reiškia atsteigimas 
vakarinės Vokietijos indus
trinės galybės.

DEMAGOGIJA NEPA
NEIGS LIETUVOS 
LAIMĖJIMŲ

Brazilijos “Žinios” tūlą 
laiką bandė šiek tiek pado
riau atsinešti linkui Lietu
vos, bet dabar visiškai su
gedo. Jos niekuom nebe
siskiria nuo Jungtinių Val
stijų anti-lietuviškos spau
dos — Naujienų, Draugo, 
Vienybės. Kas tik Lietuvoje 
daroma, ko tik Lietuvoje 
siekiama mokslo, kultūros 
ir progreso srityje, viskas 
joihs bloga ir juoda.

Tarybų Lietuvos laimėji
mai kultūros ir apšvietus 
srityje yra milžiniški. Tai 
puikiai pavaizduoja skai
čiai^ Jonas Šimkus, kai jis 
rašo:

“Tiesiog nuostabių laimėji
mų pasiekta Lietuvos kultū
riniam gyvenime. Dabar 
Lietuvoje veikia 3,226 pradi
nės mokyklos (1939 m. vei
kė 2,723), dabar veikia 343 
gimnazijos ir progimnazijos 
( 1 9 3 9 metais veikė tik 
60). Dabar veikia 12 
aukštųjų mokyklų, o ponų 
laikais veikė 4. Tarybų Lie
tuvos vyriausybės dėka 
įsteigta Mokslų Akademija 
su savo 10 mokslo institutų 
dirba labai didelį mokslo 
darbą. Vietoj /buvusių 3-jų 
teatrų, dabar Lietuvoje yra 
■13. Vietoj buvusių kelių de
šimčių bibliotekų, dabar mū
sų krašte yra daugiau kaip 
du tūkstančiai 'bibliotekų ir 
skaityklų. Dabar lietuviška 
knyga leidžiama ne po 2-3,- 
000 egz., o po 10-15,000 
egz. tiražu, pasiekia ne tik 
siaurą inteligentų būrelį, bet

ir plačiausius darbininkų bei 
valstiečių sluoksnius visoje 
Lietuvoje. Visa Tarybų Lie
tuva nusėta liaudies savivei
klos kolektyvais, kurių be
veik kiekvienas turi savo 
chorą, savo liaudies šokių 
būrelį,’ savo scenos mėgėją 
ratelį, o daugelis turi ir sa
vo orkestrą,” ir tt.

Tai džiugu ir malonu 
kiekvienam padoriam lietu
viui. Už tai kiekvienas nuo-’ 
širdus lietuvis karštai 'pas
veikins Lietuvos žmones.

Bet nesidžiaugia Brazili
jos “žinios”. Jos sako: .

''Visi žinome, kad pirmojo 
indėlio nuošimčiai padeda su
daryti antrą. — Nepriklauso
ma Lietuva visose mūsų tau
tos gyvenimo srityse sudėjo 
pirmuosius indėlius ir būtų 
didžiausias nusikaltimas, jei 
Tarybų Lietuva nesistengtų 
didinti tų indėlių nuošimčių. 
Negudrų lyginti tai, kas pa
daroma, su tuo, kas padary
ta praeityje, norint parodyti 
progresą, bet reikia palygin
ti tai, kas padaryta, su tuo, 
kas galima ir turėtų būt pa
daryta dabar.

. Matote, demagogiš k a i 
bandoma paneigti tuos lai
mėjimus. Šimkus neslepia 
to, ką naujoji vyriausybė 
perėmė arba paveldėjo. Jis 
parodo mokyklų skaičių 
1939 metais ir 1948, metais. 
Kiekvienas mato ir gali pa
lygimų.

“Žinios” nuo savo skai
tytojų paslepia tą faktą, 
kad didysis karas ir vokie
čių okupacija tuos paveldė
jimus beveik visiškai sunai
kino, nušlavė. Ir kai Lietu
von sugrįžo tarybinė san
tvarka 1.945 metais, visa 
švietimo ir mokslo sistema 
turėjo būti iš naujo atstaty
ta. Tai bdvo tiesiog herkule- 
siškas darbas.

American Federation of Hosiery Workers viršininkai 
New Yorke Įvykusioje konvencijoje, kur dalyvavo 175 
delegatai, atstovaujantieji 30,000 narių, kojinių mez
gėjų ir gretimų amatų darbininku. Iš kairės stovi 
William Smith ir Alfred Hoffmann; sėdis John J. 

McCoy ir Alexander McKeown.

Laiškas iš Lietuvos
Brockton, Mass., K. ir A. 

Vaisniai gavo sekamą laišką:
1948-IIIr29.

Brangūs dėdės ir tetulės,— 
Kur bėga Šešupė, 

kur Nemunas teka, 
Tai mūsų tėvynė, 

graži Lietuva.
(Mr.)

Šiandien mes švenčiame 
Kristaus prisikėlimo šventę, 
šv. Velykas. Visoj Lietuvos 
žemelėj skamba “Sveiki su
laukę šv. Velykų.” Ir tikrai, 
kokia graži šventė Velykos. 
Su Kristaus prisikėlimo šven
te ' sutampa ir mūsų gražus, 
žalias lietuviškas pavasaris. 
Jis prisikelia iš naujo. Par
skridęs iš tolimųjų kraštų vie
versėlis džiugina kiekvieną ne
laimingą ir nuvargusį. Guo
džia kiekvieną vargšą nelai
mėse. Taip pat ir kiti paukš
teliai pranašauja atgimstantį 
pavasarį. Jau medžiai prade- 

Ida skleisti savo, pumpurus ir 
visa gamta puošiasi žaliu lie
tuvišku rūbu. Darželiuose

gražaus gyvenimo ir karštos 
meilės tėvynei.

Brangūs mano dėdės, tetos, 
sesės ir broliai, kaip man įdo
mu sužinot apie jus, apie jū
sų gyvenimą tolimoj Ameri
koj. Tikrai, kiek laiko, o vis 
tik Jūs nieko apie savo gyve
nimą mums nerašot. Nors, 
tiesa, laišką prieš Velykas ga
vom, bet ten viskas labai 
trumpai parašyta. Labai dė
kojam, bet’prašom ir toliau ra
šyt, mums labai įdomu. Pa
rašykit, kaip gyvenat, kuo 
verčiatės, ar didelės šeimos. 
Brangios sesutės ir broliukai, 
parašykit savo vardus, kuo 
užsiimat ir kaip gyvenat. La
bai aš norėčiau? kad Jūs at- 
siųstute mums savo nuotrau
kas. Taip pat prašyčiau sa
vo mielų sesučių ir broliukų 
atskirai atsiust savo nuotrau
kas.

Dabar Jums parašysiu kele
tą žodžių ąpie mūsų gyveni
mą. Mūsų šeimos 5 nariai. 
Tėveliai ir 3 vaikai. Pats ma-

prezidentu, suprato savo krašto liaudies, savo tautos no
rus ir siekimus ir jis jiems kelio nepastojo.

Kaip apsišvietęs vyras, be abejojimo, Benešąs supra
to ir supranta, jog pasaulis vietoj nęstbvi, — jis eina ir 
eis pirmyn. O tai reiškia, kad ir jo kraštas eis pirmyn 
prie naujesnės, liaudžiai laimingesnės visuomeninės san
tvarkos. , . '

IZRAELIUS, KARALIUS 
ABDULLAH IR 
BEVINAS

Dienraštis Vilnis rašo:
Kairioji britų parlamento 

nariai reikalauja, kad Brita
nija liautųsi rėmus Trans- 
jordanijos reakcinį režimą ir 
kad ji nutrauktų militarinę 
subsidiją karaliaus Abdullah 
armijai. Tos armijos užlai
kymui /Britanija kasmet su
moka apie dešimtį milionų 
dolerių.

Kaip į tą reikalavimą rea
gavo užsienio ministras Bo
vinas ?

Pasivertęs nekaltu avinėliu 
jisai porino, kad Transjorda- 
nija neįsiveržė Izraelio teri
torijom Iš Transjordanijos 
pusės nebuvo jokios agresi
jos. Kas viso labo buvo, 
tai tik tas, kad Palestinos 
arabai pasikvietė į svečius 
karalių Abdullhh.

Čia būtų skanaus juoko, jei 
nebūtų taip biauru ir ciniš
ka ! '

Britanijos “socialistiški” 
toriai kaip buvo arabų pro- 
tektoriai ir globėjai, tokiais 
ir pasiliks.

Tos paliaubos keturioms 
Savaitėms, kurias , pasiūlė 
britų delegacija, yra tik 
akių muilinimas. Mūšiai tę
siasi.

Londone, šiuo tarpu, vieši 
Saudi Arabijos užsienio mi
nistras Ėmir Eais'al Al-Saud. 
Nei akim nemirktelėjęs ir 
nervais hekruptelėjęs ponas 
ministras pareiškė, kad nei 
viena iš arabiškų valstybių 
nepripažins Izraelio valsty
bes. Izraelio valstybė turi 
būti nuslopinta. Šį agreso; 
rių nusistatymą Britanija vi
same kame remia. Britani
jos “socialistų” valdžia pil
nai sutinka su arabais, kad 
Izraelio valstybė neturi lega- 
lio pagrindo.

KUr berasite didesnį ciniz
mą ir pasityčiojimą iš Jung
tinių Tautų!

• tuoj sužaliuos gėlės. Ir vėl 
mūsų sesės ir anksti rytelį ir 
vėlai vakarėlį laistys gėles ir 
dabins žaliom rūtom - gelsvas 
kasas. Juk gražiausias lietu
vaitės papuošalas, tai žalia 
rūta prie gelsvų kasų.

Čia nuolat skamba sesių su
tartinės. Tikrai, kas gi labiau 
myli dainas, jei ne lietuvaitės? 
Neveltui . yra pasakyta, kad 
Lietuva dainų šalis. Mūsų lie
tuve ir džiaugsme, ir darbe, 
ir didžiausioj nelaimėj sura
mina skambi lietuviška daina.

Taigi mes, sulaukę Kristaus 
prisikėlimo šventės, šv. Vely
kų, džiaugiamės ir kartu £alio 
lietuviško pavasario švente. 
Sveikinam vienas kitą linkėda
mi geresnio gyvenimo ir gra
žesnės ateities.

šia proga sveikinu Jus, ma
no dėdės, tetulės, mylimos se
sulės ir broliukai, nors per 
laišką, negalėdama susitikti 
Jūsų. Linkiu Jums daug lai- 

I mes ir gražios ateities. Lin
kiu, kad Jūsų širdyse amži
nai degtų tėvynės meilės ilge
sys ir bent mintimis kaskart 
ją aplankytute. Juk Jūs taip 
toli gyvenat nuo savo gimti
nės, nuo brangios Lietuvos že
meles. Ir tikrai gal ne kartą 
prisimenat tą šalį, kur gyvena 
broliai ir seses lietuvės. Gal 
nekartą Jums prisimena mūsų 
dainiaus Maironio žodžiai:

Graži tu, mano brangi 
tėvyne, 

šalis, kur miega kapuos 
didvyriai.

Graži tu savo dangaus 
mėlyne,

Brangi, nes daugel vargų 
prityrei.

Tįkrai, kaip gaila, kaj Jūs 
taip toli... toli... gyvenat 
nuo mūsų. Kažin, ar teks ka
da nors susitikti ir kartu pa
sidžiaugti. Tad bent per laiš
ką norėčiau labiau susipažin
ti su Jumis, su jūsų .šeima. 
Taip pat sveikinu ir dėdės Pe- 
čiukonies šeima linkėdama 

t *

žiausias ir jauniausias, tai Jo- 
! nukas. Jam eina dešimti me
tai. Mokosi ketvirtam sky
riui, pradžios mokykloj. Mo
kosi labai gerai. Tikimės, kad 
4 skyrius baigs šiemet gerai. 

'Jis labai myli skaityti knygas 
ir jis labai nori važiuoti pa- 

! žiūrėt Vilniaus ir rudenį stot 
i į Vilniaus . gimnaziją mokytis.
Bet greičiausia jam to įvyk
dyt neteks dėl gyvenimo są
lygų. Vyresnė už jį tai sesuo 
Antanė. Turi 15 metų. .Ji 

| namuose padeda tėveliams, 
dirbti. Aš pati vyriausia, tu
riu 18 pietų. Nežiūrint, ko
kios gyvenimo sąlygos, bet 
man pasisekė įstot į gimnazi
ją. Mokausi Vilniaus Salomė
jos Nėries vardo' gimnazijoj, 
šiemet baigsiu 6 klases. Ir la
bai džiaugiuosi, kad galiu ir 
aš pasiekt kiek mokslo ir pa
sisemt žinių iš kitų. Tėveliai 
gyvena namuose ir rūpinasi 
mumis. Aišku, jiems rūpesčių 
užtenka visada.

Taigi šitą ’laišką rašyt už
baigsiu. Lauksiu iš Jūsų .gy
venimo žinių ir, žinoma, nuo
traukų. Mes Jums taip pat 
pasistengsim pasiųst visos šei
mos. Tėveliai širdingai dėko
ja už laišką. Jie irgi išsiun
tė Jums ir Pečiukęniui atski
rai. Tėveliai tfai -siunčia, tai 
visąda išsiunčia abiem, bet 
Pečiukonis turbūt negauna. 
Gal adresą negerai užrašom.

Taigi ir per šitą laišką visa 
mūsų šeima sveikina Jus ir 
siunčia labų dienų ir nuošir
džiausių linkėjimų visai gimi
nei, gyvehančiai tolimoj Ame
rikoj . . . Sudiev.

Jūsų pasiilgusi
Leikonio Jono duktė 

MARYTE.
A’dresas :

Leikonytei Marytei 
Barčių km.

Varėnos paštas 
Varėnos apskr. 

t> LIETUVA.
Arba ant tėvelio adreso.

2 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)-* Ke t virt., Birž. 10,



Dienraščio LAISVES Didieji

BROOKLYN, N. Y BOSTONO APYLINKE
Laisvės Paramai PiknikasDienraščio Laisvės Piknikas

(July 4th)

TAYLOR nun

PIKNIKUI ĮŽANGA 60 CENTŲ
(taksai įskaityti)

Dovanos prie iš anksto perkamų bilietų. Pasirūpinkite iš anksto įsigyti įžangos 
bilietus.

ARK 
Maynard, Mass.

(July 4th)

Klasčiaus Clinton

PARK
BETTS IR MASPETH AVES. 

Maspeth, L. I., N. Y.

G. Kazakevičiaus
ORKESTRĄ

GROS LIETUVIŠKUS IR AMERIKONIŠKUS KA VALKUS ŠOKIAMS

DAINŲ PROGRAMĄ DUOS

SIETYNO CHORAS
vadovybėje WALTER Ž11 K( 1

BROOKLYNO AIDO CHORAS
Vadovybėje G. KAZAKEVIČIAUS 

Parkas atsidarys 1 vai. dieną, Muzika nuo 8-tos

Senatorius
GLEN
PROGRESYVŪS PARTIJOS KANDIDATAS Į VICE - PREZIDENTUS SAKYS 

PRAKALBĄ. TOLIAU BUS SEKANTI PROGRAMA.-

NORWOODO VYRŲ CHORAS, 
vadovybėje S. PAUROS

WORCESTER AIDO CHORAS^ 
vadovaujamas Normos Čeponaitės

DIRVELIO ORKESTRĄ j iš Worcester
I

GRAŽUS EŽERAS PASIMAUDYMUI. PASIIMKITE SAVO SIŪTUS, KURIE 
NORĖSITE MAUDYTIS.

BUS ĮVAIRIŲ ŽAISLŲ IR SPORTIš KŲ GĖMIŲ.

PIKNIKAS PRASIDĖS 1 VAL. PO PIETŲ
PUIKIOS DOVANOS prie iš anksto perkamų bilietų. Pasirūpinkite įsigyti iš 

anksto. \
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(Tąsa)
Iš turtingųjų kvartalų paskubomis iš

važinėjo. Kurortai buvo ištuštėję: nu
gąsdinti laikraščių pranešimų, vasaroto
jai grįžo į sostinę. Bet kai prasidėjo mo
bilizacija ir miesto aptemdymas, buržua 
ėmė važiuoti iš Paryžiaus, išsiųsdami 
savo šeimas kuo toliausia. Ir neįprastu 
metų laiku atgijo jūrų paplūdimiai, kal
nų kaimeliai. Jau biro lapai; viršum La
manšo sukosi rudens audros. Vasaroto
jai iš prievartos šalo ir apmaudingai 
tvirtino: “Vis dėlto laikas sutramdyti 
tuos prakeiktus čekus!” (Sudetų jau 
niekas neprisimindavo.)

O darbininkų priemiesčiuose sklido 
kitokios kalbos. Karu ir čia nesidžiaugė; 
tačiau žmonės tylėdami ėjo ginti savo tė
vynę ; žinojo, kad šalis priremta prie sie
nos; kartojo, jog toliau taip gyventi ne
galima. Žodis “agresorius” tapo supran
tamas, kasdieninis. Ir dažnai “Interna
cionalas” lydėdavo atsarginius. Į ateitį 
buvo žiūrima su viltimi: artėjo mūšis su 
fašistiniais grobikais, su jų prancūziš
kais draugais -X su Breteilio ir Dorijo 
žihonėmis. Kartais atrodydavo, kad at
gyja trisdešimt šeštųjų metų birželis. 
Obri, kuris Viljankūre išdrįso garbinti 
Čemberleną, žiauriai buvo sumuštas. 
Kai policininkai jį nešė, vaikigalis links
mai šūktelėjo: “Štai ir karas!. ..”

— Karo nebus, — kalbėjo Breteilis 
“tautiškai mąstančių deputatų” susirin
kime. — Jo ir neprivalo būti. Čekoslo- 
vakai sutartimi surišti su'Maskva. Ki
taip sakant, mums siūloma kovoti už ko
munizmą. Būtinas kompromisas. Svars
tysime blaiviai. Mes pagraužti bolševiz
mo. Ispanijoje dar' tebevyksta tautinis 
karas. Anglija savo saloje saugi nuo epi
demijos. Anglai gali veidmainiauti, ble
fuoti, koketuoti liberalinėmis idėjomis. 
Tačiau kas, iš tikrųjų, pajėgus apginti 
Europą nuo komunizmo? Juk tiktai Hit
leris. Vadinasi, mūsų sąjungininkai — 
mūsų priešai, o mūsų priešai — mūsų 
sąjungininkai.

x Pirmą kartą Breteilis išdrįso pasakyti 
savo mintis girdint Diukanui. Jis laukė 
polemikos, patriotinių tiTkdų. Jis neži
nojo, kaip jautėsi Diukanas: jo buvo ne
matęs nuo rugsėjo nerimo pradžios — 
vengė susitikti. O Diukanas buvo priė
jęs iki pasiutimo. Tas žmogus, nekvai
las, bet lėtas ir užsispyręs, tarsi pabudo. 
Juk jis nuėjo pas dešiniuosius, manyda
mas, kad jie gina “didžiąją Prancūziją.” 
Ir štai jis pamatė, kaip Breteilio drau
gai, vakarykščiai Diukano draugai, ardo 
mobilizaciją, šaukia dezertyruoti, išda
vinėti. O kas nori ginti Prancūziją? 
Darbininkai. Baisu pasakyti — komu
nistai! Diukanui tai buvo sunkus smū
gis. Jis ilgai nenorėjo patikėti tiesa. Jis 
guodė save mintimi, kad klasinis egoiz
mas, apakinąs dešimtis tūkstančių žmo
nių, svetimas Breteiliui. Visą pastarąjį 
laiką jis norėjo pasikalbėti su Breteiliu, 
bet tas jam nepavyko, ir jis kankinosi 
abejonėse. Jei būtų Diukanas jaunesnis, 
jis rastų nusiraminimą kovos žygyje; 
tačiau, turint penkiasdešimt šešerius 
metus, sunku svajoti apie oro mūšius. 
Jis, kaip galėdamas, kovodavo su pralai
mėjimo propaganda. Jo šalindavosi; 
kartais nuolaidžiai pastebėdavo: “fan
tastas,” kartais piktai drėbtelėdavo: 
“Maskvos instrukcijos.” Dabar jis pir
mą kartą iš Breteilio lūpų išgirdo visa 
tai, kas jį drumstė. Jis norėjo prakeikti 
savo mokytoją, išvilkti Prancūzijos prie
šus. Bet jis taip jaudinosi, kad negalėjo 
kalbėti. Kalbos kliaudis virto nebylumu. 
Pasigirdo kankinamas mykimas. Paga
liau jis nenatūraliai garsiai suriko:

— Štai, kas jūs!... Hitlerio garbin
tojas! Jus sužeidė kare, tai — garbės 
Ženklas, bet jūs nevertas jo!

Jo balsą sudrebino ašaros. Sugriebęs 
savo popierius, išmėtytus ant stalo, jis 
išbėgo iš kambario. Deputatai gūžtelėjo’ 

•pečiais: beprotis. Kai kurie šnekėjo, kad 
Diukano nereikią teisti per griežtai: ka
re jį trepanavę; gal būt, tai atsiliepią jo 
psichinei būklei. Tiktai Grandelis pa
šaipiai vaipėsi.

—Labai logiškas pasielgimas, prideng
tas beprotyste. Aš vakar jį buvau suti
kęs su Fuže. Čia ne tiek patriotizmas, 
kiek Maskvos pinigėliai...

Breteilis pasiūlė negaišinti brangaus 
laiko: incidentą su Diukanu galima esą 
atidėti ramesniam laikui, o dabar rei
kią susirūpinti tarptautine būkle —

kiekviena valanda galinti atnešti ato
mazgą.

— Mes turime šlietis prie Musolinio, 
jis mus suartins su Hitleriu. Taip svajo
ja "ir Čemberlenas. Radikalai noroms ne- 
noroms turės įvykdyti mūsų seną svajo
nę — keturių paktą.

Priėmė rezoliuciją: “Tautiškai mąs
tantieji deputatai tikisi, kad vyriausy
bė dės visas pastangas apsaugoti taiką ir 
nedarys jokių per greitų žingsnių.”

Deputatams išsiskirsčius, prie Breteilio 
priėjo Grandelis ir draugiškai tarė:

— Jūs nuostabiai laikėtės! Jūsų vie
toje aš neištverčiau. Tos šnekos apie jū
sų sužeidimą . . . Kaip žema . .

Breteilis apsižvalgė. Kambary nieko 
nebuvo/Jis prabilo labai tyliai:

— Aš nemėgstu, kai mane laiko mul
kiu. Diukanas — kvailys ir neįu’opatas. 
O jūs ... Aš dabar turiu žinių apie jūsų 
patriotizmo varomąsias jėgas. Tikiuosi, 
kad jūs mane supratote?

Grandelis sumišęs ėmė mirkčioti.
— Ne.
— Tokiu, atveju aš patikslinsiu. Man 

žinoma, jog kažkoks Kilmanas...
— Vis tas suklastotas dokumentas!./.
— Atleiskite, bet man patvirtino, kad 

jūs tikrai su juo susitikdavote,
Grandelis išblyško: jei Breteilis stos 

prieš jį — baigta... Jis tylėjo.
— Gerai, kad jūs neprieštaraujat. 

Aš niekam to nekalbėjau. Nesirengiu 
kalbėti. Tačiau aš nenoriu, kad jūs lai
kytumėt mane mulkiu. Jūsų berlyniškiai 
šeimininkai galvoja, kad jie naudojasi 
manimi. Tai jų dalykas. Aš asmeniškai 
įsitikinęs, kad aš naudojuos jais. Aš, 
ponas Grandeli, tarnauju ne Kilmanui, 
bet tautinei Prancūzijai.

Grandelis nurimo, netgi pralinksmė
jo. Jis atsakė:

— Tai smulkmenos, brangus pone 
Breteili. Kuriam galui dėl jų ginčytis?

Gatvėj tebebuvo tas pats neramus 
bruzdėjimas: atvykinėjo, išvykinėjo, bū
riavosi, svarstydami gandus, graibstė iš 
pardavėjų paskutinės laidos laikraščius, 
atsisveikinėjo, ginčijosi, dainavo. Bretei
lis skubėjo: jis turėjo pasimatymą su 
Romos laikraščio korespondentu. Tačiau 
pakely jis užsuko į San-Žermen-de-Pre 
bažnyčią. Geltona pergamentine plašta
ka jis palytėjo marmurinėje kriauklėje 
švęstą vandenį, sudrėkino kaktą, paskui 
nuėjo prie dešiniojo altoriaus, kur ap
link akmeninę dievo motiną mirgėjo žva
kučių spiečius, ir, priklaupęs ant vieno 
kelio, sukalbėjo maldą. Aplinkui moterys 
meldėsi už savo vynus, sūnus.

Po prieblandos saulė atrodė nepaken
čiama. Breteilis užsimerkė, ir valandėlei 
viskas ėmė suktis: atsiliepė nemigo nak
tys. O laikraščių pardavėjai plyšojo. 
Kartu su Breteiliu išėjo kunigas apeigi
niais rūbais. Vaikas, apgobtas šilkine 
skraiste, skambino varpeliu. Kažkas mi
rė, ir kunigas skubėjo su komunija. O 

z bažnyčios sodely giedojo paukščiai. Ir 
kavinės “De Magot” terasoj priešais 
bažnyčią paryžiečiai, apsimesdami, kad 
pasaulyję nieko naujo, siurbė aperity
vus, užpiltus ant pelynų, ant anisųx ant 
giacinto šaknų, ant eukalipto žievių, ant 
mandarinų, ant gludučių.
13

Susirinkimas “Senos” fabrike pasibai
gė anksti: nieko jau, nebeguodė žodžiai. 
Visi žinojo, kad kraštui vadovauja men
ki, silpnadvasiai žmonės, galį padaryti 
bet kokią išdavystę. Darbininkai buvo 
pasiruošę karui; bet tame ^pasiryžime 
nebuvo nei linksmumo, nei narsos. Nuta
rė pasiųsti delegaciją į Čekoslovakijos 
pasiuntinybę: pareikšti solidarumą.

Kitą rytą Legre ir Pjeras, vykdami į 
pasiuntinybę, ėjo Marso Lauku. Prava
žiavo tankai. Mergaitės žaidė serso. Kaž
koks vidutinio amžiaus ir vidutinių iš
teklių žmogus filosofavo: “Kalba, kad 
Č6kų geras alus. O aš alaus nemėgstu. 
Aš jus klausiu — kuo mes čia dėti? ...”

Legre tarė Pjerui:
' — Tu vakar sakei, kad Prancūzija 
greitai pasijus viena. Tai tiesa. Bet ir 
mes Prancūzijoj vieni. Mes dar kal
bam: “Liaudies frontas,” bet jo nėra. 
Aš Diukaną vertinu labiau, negu visus 
“socialistus”: sąžiningas žmogus. Darbi
ninkai laikosi kuo puikiausiai. Didelis 
subrendimas... 0 valstiečiai?... Jei 
Daladje kapituliuos, šitie, gal būt, apsi
džiaugs ...

(Bus daugiau)

. t ■ \ •< " :

CHICAGOS ŽINIOS
JUOZO SAKALO LAIDOTU^ 
VĖS BUVO GILIAI ĮSPŪDIN

GOS IR JAUDINANČIOS

Iš Vakaro Lietuvių Auditori
joje Į Apeigas Susirinko Virš 

Tūkstančio Žmonių

šeštadienio vakare, 29 ge
gužės, Juozo' Sakalo kūnas 
buvo nugabentas iš P. Ridiko 
koplyčios i Lietuvių Auditori
ja ir ten pašarvotas, žmonės, 
būrių būriais, rinkosi erdvion 
salėn. Vainikų gabenta vis 
daugiau ir daugiau.

Sekmadienio vakare, kada 
įvyko įspūdingos apeigos, 
žmonių prisirinko pilnutėlė 
šalę virš tūkstančio asme
nų.

Programa vedė Vytautas 
Jotka. Jis pristatė visą eilę 
kalbėtojų „ ir perskaitė daug 
užuojautos pareiškimų iš įvai
rių organizacijų ir individua
lių asmenų.

Kanklių choras sudainavo 
atitinkamų gedulo dainų. Dai
navo ir Roselando aidiečiai.

Visą laiką garbės sargybo
je, ties karstu, stovėjo Juozo 
draugai veteranai ir merginos 
iš LDS. Į abi puses nuo. kars
to ttęsėsi ilgas kaspinas gra
žiausių vainikų. Vainikų buvo 
net iš Brooklyn©, Worcesterio, 
Cleveland© ir Detroito.

Gedulo kalba pasakyta var
de Lincoln© Brigados, kurios 
eilėse kovėsi ir Juozas laike 
civilio karo Ispanijoje.

Varde Al Bložio karo Vete
ranų skyriaus kalbėjo F. Mi
kužis.

Komunistų Partijos atstovas 
Dick Criley apibūdino politi
nį Juozo Sakalo veikimą ir jo 
ištikimybę darbo žmonėms.

Angliškai kalbėjo dar keli 
veteranų atstovai.

Lietuvių kalboj prabilo L. 
Prūseika, L. Jonikas ir M. 
Žaki. Publika klausėsi kalbų 
dideliam susikaupime. Daug 
kam per skruostus riedėjo 
gailios ašaros.

Visiems buvo graudu ir liūd
na, netekus tokio ištikimo 
draugo, kuris, rodos, turėjo 
gyventi dar ilgus, ilgus metus. 
Juozas mirė turėdamas tik 34 
metus.

Apeigos Kapinėse
Anksti ryte; kapų puošimo 

dienoj, ilga automobilių pro
cesija nulydėjo Juozo Sakalo 
kūną į Tautiškas kapines, kur 
jis buvo palaidotas greta 
draugo Fredo Abeko-Akelai- 
v • X
CIO.

Du kapai—du “Vilnies” re
daktoriai !

Vėl pasigirdo liūdnos kan- 
kliečių ir aidiečių dainos, vėl 
visi susikaupė giliam liūdesy. 
Solo dainavo A. Dočkienė.

Programą vedė M. Zald. 
Pirmučiausia kalbėjo L. Prū
seika. Po jo kalbėjo F. Mi
kužis, varde jaunimo.

Dar kartą abu kalbėtojai 
nušvietė velionio veikimą, jo 
kovas Ispanijoje už tos šalies 
laisvę ir kovas Pacifike. L. 
Prūseika atsišaukė- į visus su
sirinkusius darbuotis mūsų 
spaudai, o ypač “Vilniai,” ku
ri, palyginamai, trumpų laiku 
neteko trijų redaktorių—Hen
riko Jagmino, Fredo Abeko ir 
Juozo Sakalo. '

Prie kapo stovėjo dvi mi
rusio draugo seserys — Cons- 
tancija iš Worcesterio, Ona iš 
New York© ir Chicagoj gyve
nąs brolis Charles.

Po pietų įvyko iškilmingas 
atidengimas paminklo Fredui 
Abekui. Kalbėjo St. Vėšys ir 
A. Jonikienė. S. Vėšys pla
čiai apipasakojo draugo Abe
ko gyyeniim/ ir darbus. A. 
Jonikienė jautriai įvertino 
Juozo Sakalo veikimą. Nuo 
veteranų kalbėjo V. Jotka.

Pasibaigus ceremonijoms 
prie Abeko’ kapo, visi susirin
ko ties naujai pastatyto pa
minklo Justinui Baltušiu!.

M. Zald pristatė kalbėti V. 
Andrulį, kuris trumpais ruo
žais palietė to žymaus veikė
jo nuopelnus darbininkų ju
dėjimui. ?

Roselando lAido Choras su

dainavo dvi liūdesio dainas.
Pasibaigė gedulo apeigos, 

bet tose apeigose skambėjo 
darbininkiškos kovos šūkiai.

Neverkit.ties kapais mirusių 
draugų ! Kovokit už taiką, už 
darbo žmonių reikalus!

Vilniškis.

Philadelphia, Pa.
SVARBŪS PRANEŠIMAI
Veikiantis Komitetas nutarė 

organizuot busą į Laisvės pik
niką Baltimorės apielinkėje, 
kuris įvyks ateinantį sekma
dienį, 13 d. birželio, toje pa
čioje vietoje, kaip ir kas metas 
įvyksta.

Į komisiją apsiėmė vienos 
iš darbščiausių draugių, ku
rios jau nusamdė busą ir tikie- 
tai bus pardavinėjami. Su 
jomis galima susižinoti laiš
kais ar telefonais sekančiai 
pas: Anna žalnieraitienė,
1009 Jackson Street, Phila., 
Pa.; Telefonas — Ho. 8-7226; 
Elan Tureikienė, 143 Pierce 
St., Phila., Pa.; Telef. De.-4- 
4026.

Norintieji važiuoti susižino
kite su jomis, kad vietos užtek
tų, nes nusamdytas tik vienas 
busas. Busas išeis nuo 735 
Fairmount Ave., kaip 8:30 vai. 
ryte ir pakelėje sustos prie Tu- 
reikių namo, 143 Pierce St. Pa
sižymėkite pagarsinimą norinti 
važiuoti. Piknikas įvyks gražio
je vietoje ir geru laiku. Bus 
proga pasimatyti su draugais, 
pažįstamais ir bendrai praleis
ti linksmai laiką.
Svarbus Susirinkimas Wallace 

Klubo Suorganizavime
Birželio 16 dieną mūsų pa

žangiosios organizacijos šaukia 
platų masinį susirinkimą su
organizavimui Wallace rinki
mų kampanijos klubo. Į šį su
sirinkimą yra kviečiami visi 
mūsų organizacijų nariai, Lais
vės skaitytojai ir visi tie, ku
rie sekančiuose rinkimuose 
balsuos ir rems, kad Wallace 
būtų išrinktas į šios šalies pre
zidentus. Atsiminkite, jei Wal
lace bus išrinktas, tai sugrįš 
buvusio prezidento F. D. Roo
sevelt© laikai — gerovė, taika 
ir laisvė!

Kituose miestuose jau susi
organizavo Wallace klubai, šia
me susirinkime bus žymūs kal
bėtojai iš progresyvių piliečių 
organizacijos ir suteiks mums 
ne tik informacijas, bet ir pa
dės susiorganizuoti į klubą. 
Daugelis žmonių dejuoja bloga 
dagartine padėčia: brangenybe, 
karo isterija ir reakcininkų 
siautėjimų. Jei visi veiksime, 
padėsime išrinkti WaUace’a, ta
da pasidžiaugsime lajinėjimais. 
Ęūtinai ateikite į šą šaukiamą 
susirinkimą. Nusamdyta di
džiulė salė, 735 Fairmount Ave. 
Pradžia 8-tą vai. -va k. Nesivė- 
luokitc.

Rausvietis.

Cleveland, Ohio
Corlettiečiai, piknikas, kurį 

rengia dvi kuopos bendrai, 
kaip ,tai LLD 57-ta kp. ir LDS 
138-ta kuopa, atsibus sekma
dienį, birželio (June) 13 d., 
Rūbas Grove, ant kelio Route 
422, 2i/2 miles past' Wesh- 
field. Visiems vieta gerai ži
noma ir šokti mylintiems jau 
yra gera salė su geru flioru 
ir tt.

Turėsime gerą muziką, ku
ri gros lietuviškus ir angliš
kus šokius. Prie įžangos bi
lieto bus duota dovanos.

Pikniko programa prasidės 
kaip 10 vai. ryto. Gaspado- 

Tiai ir gaspadinės, taipgi ir 
svečiai, prašom nesivėluoti, 
nes kas anksčiau atvažiuos, 
tam nereikės gailėtis. Užkvie- 
čia visus rengimo komisija.

LLD 57 Kp. Korešp.
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Portland, Oregon
Kas Dedasi Portlande

Padidintos karinės jėgos ir 
suvargę civiliai šio miesto at
naujino kovą prieš naują tva
no pavojų, kurį pranašauja 
oro biuras. Manoma, kad se
kantį pirmadienį ir vėl Colom- 
bija upė išsilies nemažiau 
kaip pirmu kartu.

Raudonasis Kryžius prane
šė, kad 13 ypatų, jų tarpe 11 
vaikų, negalima surasti nuo 
praėjusio sekmadienio (gcg. 
30 d.), kada užsiliejo Van- 
port City. Kol kas negalima' 
priskaityti jų prie žuvusių ar 
paskendusių.

Virš 1,700 vyrų tarp 30 ir 
45 metų amžiaus, daugelis 
agrikultūros darbininkų dėlei 
lietaus ir tvano tapo bedar

biais ir jiems atsakyta pašai
pa. “Dirbkite arba badau
kite,” jiems pasakyta.

Oregono valstija, kaip sa
ko Warrington Stokes, Mult
nomah apskrities pašalpos di
rektorius, davė įsakymą tau
pyti fondą sekančiam metui.

Jau balandžio 30-tą minė
toje apskrityje buvo 20,000 
darbininkų ieškančių darbo. 
Agrikultūros darbininkai ne
gauna bedarbio pašalpos ir 
daugelis iš tų, kuriems atsa
kyta pašalpa, jau nuo praėju
sio rudenio gauna tik po $25 
į mėnesį išmaldą.

Atsakomybė už tai puola 
ant republikonų valdomos le
gislatures, kuri 1947 metais 
sumažino pašalpų budžetą ke
liais milionais dolerių.

Pas mus artinasi didelis 
skurdas darbininkams.

/ Portlandietis.

Baltimore, Md.
KVIEČIAME VISUS Į DIDĮJĮ 

DIENRAŠČIO LAISVĖS NAUDAI

PIKNIKĄ
Kuris Įvyks Sekmadienį

Biri. 13 June
Kardash s Park, Evergreen

Bus skanių užkandžių, gėrimų ir 
įvairių pasilinksminimų i

Atvyksta Philadelphiečiai
Šiame piknike dalyvaus daug philadelphiečių.

Turėsime malonių pasimatymų su jais.

Puikios Maudynes
Kurie norėsite galėsite pasimaudyti ir tuom pat 

kartu pasilinksminsite piknike.

GERA MUZIKA ŠOKIAMS
Bušai veš į pikniką sekamai:
1) Nuo Lietuvių salės, 851 Hollins St., 11 A. M.; nuo ! 

Dillon ir Robinson St., 11:30 A. M.
2) Nuo Lietuvių salės 1:00 P. M.; nuo Dillon ir

Robinson St. 1:30 P. M. Busais važiuojant į abi pusi ir i 
įžanga į pikniką—vienas doleris. Kurie važiuos ma
šinomis, įžanga 25c. j

KELRODIS: Eastern Ave. iki Josenhans Corner; suk 
po dešinei į Back River Neck Rd.; pavažiavus 4 mylias, 
dešinėje pusėje kelio matysite “Evergreen,” sukite po 

i dešinei ir važiuokite tiesiai iki parko.

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius 
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

4 pusl.-rLaisvė (Liberty, Uth.Daily)-* Ketvift., Birž. 10, 1
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IŠ FLORIDOS PADANGĖS
Per 44 dienas nebuvo lietaus, 

gal tiktai lašas kitas dribtelė
jo, tai ir viskas. Bet gegužės 
29 d. netikėtai perkūnas die
vaitis pradėjo spardytis, tran
kytis, o žaibas raižyt visą pa
dangę. Na, ir pasipylė gausus 
lietus, po porą kartų per kožną 
dieną; nuplovė visas dulkes, 
tuoj sužaliavo žolės ir pražydo 
visokios gėlės. Oras pasidarė 
tyras, vėsus ir malonus, tai vi
siems buvo džiaugsmo. Tačiau 
ūkininkams, apart džiaugsmo, 
lietus atnešė gamtišką turtą, 
nes jų vaisiai - pasėliai, daržo
vės, kaip bematant šuoliais pa
kilo ir užtikrino derlių. Flori
dos gamta moka krėst visokius 
šposus, tai dar gali būti visko.

Pastaruoju laiku pagyvent 
trumpam laikui esame apsisto
ję Jacksonville, Fla. Čia gyve
na kelios Šeimynos lietuvių. Vi
si jie laisvamaniško, nusistaty
mo, geri ir širdingi žmonės,

OUTINGAS
— Rengia —

LIET. LIT. DRAUGIJOS 12-TA APSKRITIS
Lackawana ir Wyoming Valley

Sekmadienį, Birželio 13 June
Rocky Glen Park, Moosic, Pa

Bilietas $1.00 — Bus Skanių Užkandžių ir 
Vaišinimų

KALBĖS JERRY SCHAFLANDER

Kviečiame iš Scrantono ir apylinkės lietuvius 
dalyvauti, linksmai praleisti laiką tyrame ore.

— Rengimo Komitetas.

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home r
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suttykiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

3 ' v—......  - ■■■ ......... .. ’ ■■---------- -------------- - ---'J

Augusi Gustas 
BELTAIRE FLORIST

Lietuvis ZCvietfcų 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 gSlių bukietą ar vainiką, 
ko jūs reikalausite.

Specialistai Pritaikymui 
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams

Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS
FUNERAL ROME, 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 šezimos pato
giai gali atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems, 
prakilniuose namuose be ekstra išlaidų.

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

Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg parei
kalavimo. Mūsų telefbnas niekad nemiega.

gausiai skaito vietinę anglų 
spaudą. Kalboje jie pusėtinai 
tarkuoja ir kritikuoja mūsiškę 
demokratiją, valdančiąją klasę, 
pelnagro.bius, raketierizmą, šo
vinizmą. Ot, jiems tas prastai, 
tas negerai, pagal jų nuomonę, 
tariant žemaitišku akcentu, bū
tų reikalingas Juozapas (su
prask Stalinas). Jis viską su
tvarkytų, o pelnagrobius paža
botų.

Pareina vienas numeris Ke
leivio, bet išmesk “Tėvą su 
Maikiu,” vargiai kas jį paimtų 
į rankas. Netikėtai į čia užkly
do ir tautiškai-katalikiškų pora 
numerių Draugo su Vienybe. 
Proga buvo perskaityti, ir kas 
neprirašyta, ypač apiė mūsų 
brangiąją laisvą Tarybų Lietu
vą. Toki perlai tiktai ir mirga: 
“baudžiava,” “varžtuose oku
pantų” “verksmai,” ir “kapai,” 
na ir priedui “Sibiras.” Buvo ii; 
daktaras Devenis tame Sibire,

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už » 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai (rengtos Koplyčios

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

TeL MArket 2-0172

kur sibiriškos duonutes prisi- 
maumojęs, grįžo sveikas, drū
tas į Waterburį. Ne toks tas 
velnias baisus, kokį piešia. Tel
pa pora laiškų ir iš Tarybų 
Lietuvos. Bet laiškai iki tiek 
sufušeriuoti ir va kaip jie me
luoja, kad esą ten žmonės mirš
ta, kaip musės. Atseitų, kad 
kas nors juos, žudo ir vis poro
mis. Stebuklai ir gana! Tačiau, 
gali pasitaikyti kokia nors po
ra nacių kankinių, ar tai turė
tų būti kalta sovietiška val
džia? Nebūk išdavikas savo 
darbininkiškos valdžios, tau nei 
plaukas nuo galvos nenukris.

Ir mes gavome laiškų iš lais
vosios Lietuvos. Visi džiaugiasi 
Tarybine Lietuva, ypač darbo 
klasė ir kurie gavo žemės ir 
kuriem valdžia padeda įsikurti.

Ponams ir kunigams taipgi 
neprastai, nes savo prakaite 
turi pelnyti duonutę ir jiems 
dabar, nereikia latrauti po viso
kius kurortus ir kitokias žais- 
mavietes. Teisybė, parašė, kad 
viena porelė mirė — vyras bu
vo 80 metų, o jo žmona 76 me
tų. Nejaugi tų gazietų vadai 
norėtų, kad toki žmonės gyven
tų antra tiek?

Nors čia ir trumpai gyvensi
me, tačiau parsikviečiau dien
raštį Laisvę, skaitome, varto
me ir duodame kitiems skaity
ti. Mūsų šeimininkė ponia Kra
sauskienė varto, apžiūrinėja, o 
ir kaimynai — šilingai pavar
to; kaip ką paskaito. Sako, 
neprasta gazieta. Sakau, skai
tykite, mieli piliečiai, tai laik
raštis, kuris gina darbo klasės 
reikalus, kuris melais neužsi
ima, bet drožia tikrą tiesą, o 
gerai susipažinę, susidraugavę 
gal ir užsirašysite, klaidos ne
padarysite, nes tai kovų pa
kraipos laikraštis.

V. J. Slankus.

Manchester, Conn
Lietuvos 'Sūnų- ir Dukterų 

I Draugystė antru kartu jau bu- 
i vo užkviptus Laisves Chorą iš 
Hartfordo suvaidinti veikalą, 
šį kartą choro nariai suvaidi
no komediją “Ponas Ameri
konas.” v-

Nors lietus pylė visą dieną, 
bet publikos prisirinko dau
giau, negu buvo tikėtasi. Rei
kia padėkavoti A. Bujaučiui 
Ir jo žmonai, kurie iškalno 
daug tikietų pardavė.

Kada tikietai buvo parda
vinėjami, tai buvo garsinama, 
kad pertraukoje dainuos Lili
an Basčiukė (Sidney). Bet 
nelaimei Lilian susirgo ir bu
vo išvežta į ligoninę, tai ir ne
galėjo dalyvauti mūsų paren
gime. Girdėjau, kad Lilian 
jau yra 'namie — sveiksta. 
Linkiu jai greitai pasveikti. 
Esame tikri, kad kada ji bus 
sveika, tai kitą kartą mums 
padainuos.

Manchesteryj lošimas pavy
ko, nes hartford iečiai šia ko
mediją jau šeštu kartu vai
dino. Šį sezoną jau bene bus 
paskutinis jų lošimas, 
blika, kiek pastebėjau, 
patenkinta. Girdėjosi 
koje reikalavimų, kad 
niau turėtume vaidinimų.

Rengimo komisija taria šir
dingą ačių Laisvės Chorui, ku
rio vaidintojų grupė už mažą 
atlyginimą mums patarnavo! 
Ačiū publikai už atsilankymą!

Rengimo Komisija.

Pu- 
buvo 

publi- 
daž-

Arnheim, Holandija. — 5 
darbininkai tapo užmušti, 
kuomet sprogo 3,000 svarų 
bomba trobesyje, kuris ka
ro metu buvo vokiečių la
kūnų centras.

BAR & GRILL
LIETUVIŠKA ALUDE
DEGTINĖ, VYNAS

ALUS
ir

Kanados 
Black Horse Ale 

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

ULtiiiiOJ HKTioNĄL AlRlIHES WANTS STRIKING- 
Pilots To Picket, with exes closed•••

New Britain, Conn

na
ge- 
lai- 
po-

pro pikie-

ten dirba, 
unija. Bet

Streikas
Streikuoja The American Har

dware Corp, darbininkai. Strei
kas prasidėjo 2 d. birželio. Mi
nima kompanija čia turi ketu
ris didelius fabrikus, kur dir
ba daugiau 3,000 vyrų ir mo
terų.

Streiką iššaukė CIO unijos 
232 lokalas. Streikas kilo todėl, 
kad kompanija atsisakė su uni
ja darbininkų sąlygų ir algų 
reikale tartis." Todėl, unijai ne
buvo kito kelio, kaip skelbti 
streiką.

Unija yra stipri ir pas 
rius ūpas ir pasiryžimas 
ras. Streikas būtų greitai 
mėtas, jeigu ne brutališkas 
licijos kišimasis. Bet kompani
jai ir su policija, nevyksta pra- 
grūsti streiklaužius 
tų eiles.

Lietuviai, kurie 
tai laikosi gerai su 
kelis desėtkus streiklaužių vis 
vien kompanija gavo, jų tarpe 
mačiau vieną ir lietuvį. Tai di
delė jam gėda! Sarmata, kad 
nesupranta savo reikalų ir ken
kia kovojantiems darbininkams 
ir galų gale patsai sau. Bet ir 
jie gal su laikh pamatys savo; 
klaidą.

Streikieriai nudžiugo birže
lio 4 dieną, kada sustreikavo, 
ir mašinistai, nėprigulmingošT 
IAM unijos nariai. Jie atsisa
kė pro pikietų linijas eiti dar
ban.

Kompanija imasi visokių 
machinacijų, kad suskaidyt! 
darbininkus ir sulaužyti strei
ką. Ji kiekvienam darbininkui ■ 
į namus siuntinėja gąsdinau-! 
čius laiškus. Kartu siuntinėja 
tam tikrą “afideivitą” pasira
šyti, kad nesi komunistas. Vel
tui, ji tam neturi teisių. Orga
nizuoti darbininkai supranta 
kompanijos triksus ir nesiduo
da apgauti. Nors streikieriai 
nepasirašo ant tų popierių, bet 
per vietos komercinį laikraštį, 
kuris gina turčių reikalus, gi
riasi, būk “daug darbininkų 
pasirašė.” žinoma, tam mažai 
kas tiki.

Darbininkai reikalauja di
desnių algų, nes pragyvenimas 
yra dabg pabrangęs, senatvėje 
pensijos, apmokėti legališkas 
šventes, apmokamų vakacijų, su
lyg to, kaip kuris iš darbininkų 
ilgai dirba pas šią kompaniją.

Džiugu ir tas, kad Henry 
Wallace šalininkai iš Progres
sive Party ne vien dalyvauja 
streikierių pikiete, bet ir kitaip 
spaudžia kompaniją, kad ji tu
ri pripažinti CIO uniją.

Suprantama, darbininkų al
gos turi būti pakelta tiek, kad 
jos susilygintų su pabrangusiu 
pragyvenimu. Taip reikalauja 
streikieriai, taip kalba ir H. 
Wallace šalininkai. Visi smer
kia policijos žiaurumą,

Policija dažnai stumdo strei- 
kierius, priekabiauja. Streikie
riai turi sunkvežimius su ge
rais garsiakalbiais, tai jie va
žinėja po miestą ir paskelbia 
visuomenei savo reikalavimus, 
pasako policijos žyįius, sarma- 
tina policininkus, kurie gauna 
didesnes algas už streikieriuš, 
o streikieriųs stumdo ir muša, 
neleisdami kovoti už geresnes 
darbo sąlygas ir žmoniškesnes 
algas.

čia darbininkai jau plačiai 
kalba, kad kaip republikonų, 
taip demokratų partijų yadai 
susivienijo į vieną reakcijos 
bloką prieš darbo žmones, prieš 
Amerikos demokratiją. Polici

jos ' brutal iškurnąs, komercinės 
spaudos išstojimai prieš strei- 
kierius gali valdančiųjų parti
joms daug pakenkti, nes šį ru
denį yra prezidento ir kitų val
dininkų rinkimai.

Žinių. Rinkėjas.

Scranton, Pa.
Gražus Piknikas

Nedėlioję, birželio (June) 
13 d., Rocky Glen Parke, Moo
sic, Pa., atsibus labai gražus 
piknikas. Rengia Lietuvių Lite
ratūros Draugijos 12-toji ap
skritis. Bus skanių valgių, tin
kamų gėrimų ir kitokių pamar- 
ginimų. Bus ir kalbėtojai, kurie 
aiškins svarbą šių metų prezi
dentinių ir kitų viršininkų rin
kimų.

Visas ir visus prašome skait
lingai atsilankyti! Kurie skai
tysite šį pranešimą, 
pikniką pasakykite ir 
prieteliams, nes laiko 
nedaug.
Barre, 
Pittston 
telių.

tai apie 
savo 

beliko 
Kviečiame iš Wilkes

Plymouth, Scranton, 
ir visų miestą ir mies-

Rengėjai.

PRANEŠIMAI
STOUGHTON, MASS.

LDS 71 kp. piknikas įvyks birže
lio 13 d., Miko Norkaus farmoj, 
Myrtle St. Jeigu lietaus bus, pikni
kas įvyks L. T. Namo salėje, 24 
Morton St. Kviečiame visus daly
vauti, ries piknikas ruošiamas kuo- 
pps naudai. (136-137)

MONTELLO, MASS.
Moterų Apšvietos Klubo piknikas 

įvyks birželio 13 d., Liet. Taut. Na
mo Parke, 1 vai. dieną. Bus muzi
ka, dainos, valgių ir gėrimų, žaliam 
kvepiančiam pušyne. Kviečiame vi
sus dalyvauti. — Kom. (136-137)

HARTFORD, CONN.
Liet. Sūnų ir Dukterų Draugija 

rengia pikniką, birželio 13 d., Liet. 
Parke, S ta. 2A E. Hartforde. Pra
džia 1 vai. dieną. Bušai išeis nuo 
155 Hungerford St., 1:30 vai. dieną. 
Praleiskite laiką tyrame ore, turė
sime skanių užkandžių ir gėrimų. 
Bus gera orkestrą. — Rengėjai.

(136-137)

WORCESTER, MASS.
LLD 11 kp. susirinkimas įvyks 

birželio 13 d., 10 vai. ryte, 29 Endi
cott St. Nariai kviečiami susirinkti, 
išgirsite raportą prisirengimui į 
Laisvės pikniką. Taipgi labai 
bu duokles pasimokėti. Visi 
stengkite užsimokėti. Turime 
tų svarbių reikalų aptarti. -— 
Lukas, sekr. (136-137)

, CLEVELAND, OHIO\
Corlettiečių piknikas, kurį ben

drai rengia LLD 57 kp. ir LDS 138 
kp. įvyks birželio 13 d., Rūbas 
Grove, kelias Route 422. Dvi ir pusė 
mylių už Washfield. Vieta visiems 
gerai* žinoma. Mylintiems šokti, yra 
gera salė. Turėsime gerą muziką, 
kuri' gros lietuviškus ir amerikoniš
kus šokius. Prie įžangos bilieto bus 
duodama dovanos. Pikniko progra
ma prasidės 10. vai. ryto. Prašau 
gašpadorių, gaspadinių ir svečių ne- 
sivėlųoti.. Tie, kurie anksčiau atva-x 
žiuos, nesigailės. Užkviečia Komi
sija. (135*136)

svar- 
pasi- 

ir ki- 
J. M.

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptus . 

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

ELIZABETH, N. J
įvairios Žinios

Savo laiku Laisvėj buvo pra
nešta apie pirmą amerikietį 
korporalą Joną • Pečiukaitį 
“Shorty” Peck tragiškai žuvu
sį šiaurinėj Afrikoj birželio 21 
d., 1941

Jono Pečiukaičio palaikai ta
po atvežti ir iškilmingai palai
doti Mt. Olivet kapinėse, gegu
žės 29 d.

Jonas “Shorty” Peck - Pe
čiukaitis buvo žymus atletas ir 
vietiniuose sporto rateliuose 
plačiai žinomas.

Jo pagerbimui tapo suorga
nizuotas tarpe lietuviškų kata
likų veteranų John “Shorty” 
Peck Memorial Post 1075.

Gaila tragiškai žuvusio jau
nuolio, nes aš jį iš pat mažens 
pažinojau!

Gegužės 30 d. mirė Antanas 
Krakauskas, 60 metų amžiaus 
ir išgyvenęs Elizabethe 44 me
tus. Išdirbo “American. Swiss 
File and Tool Co.” 22 metus, 
priklausė prie didžiosios “Auš
ros” pašalpinės draugijos.

Paliko didžiame nuliūdime 
vienatinę giminę — seserį Mrs. 
Peter Grigutis, Elizabethe.

Tai ponui J. Budriui, Smeto
nos eks-konsului nepavyko 
“globoti” velionio Antano An
drijausko $19,732, nes teisėjas 
Edward McGrath, gegužės 28 
d., nusprendė tol, kol tiesiogi
niai A. Andrijausko giminės 
neatsišauks iš Viviržienų mies
telio Lietuvoj, tai velionio tur
tas liekasi dabartinių trustisų 
globoje.

Bet, jei velionio A. And r ir 
jausko giminės niekados neat
sišauks, tai velionio turtas bus, 
paskirtas jo anūkėms Pauline 
Styler Elizabethe ir Petronėlei 
P. Scanlon Jersey City, N. J.

Gegužės 31 d. du šunys 
smarkiai apkandžiojo daugelį 
vaikų. Jų tarpe, vienas lietuvių, 

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

PIETŪS 60c.
Iš 5-ių patrovų

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

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

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

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

Steven Augustine & Frank Sanko 
SAVININKAI

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTJ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVĖ
Tel. EVergreen 4-9612

459 GRAND STREET 
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

B pusi •••• Laisvė (Liberty,

•Mft

10 metų amžiaus vaikas, t Ro
bert Dudas, gyvenęs 140 Ins- 
lee PI. Iš viso apkandžiota 9 
vaikučiai ir visi nuo 3 iki 10 
metų amžiaus.

šiais metais tas atsitinka 
jau kelintu sykiu.

Daktaras A. R. Casilli, išty
rinėjęs nušautų • šunų galvas, 
surado juos pasiutusiais.

Visos taip vadinamos Eliza
beth port žemutinės dalies mies
to tėvai raginami apklausinėti 
savo vaikus, ar juos neapkan- , 
džiojo bile šunes ir, jeigu taip, 
tai tuojau būtinai apkąstus 
vaikus atiduoti vaksinacijon - 
įčiepinimui.

Beje, Elizabethe turime tą 
naujanybę, kad oficialį šunų 
gaudytoją “dog warden” turi
me ne vyrą, bet moterį Mrs. 
Sophie Hauck. Tai, rodos, pir
ma arba vienintėlė moteris 
Jungtinėse Valstijose, iš tokio 
amato sau duonutę valganti.

New Jersey gubernatorius 
Alfred E. Driscoll pasirašė po 
išleistu bilium, kuriame įveda* 
ma ligoje pašalpa “sick bene
fit” šios valstijos 1,600,000 
darbininkų.

Laike ligos bus mokama pa
šalpa po 22 dolerius į savaitę 
per 26 savaites.

Tai, rodos, bene pirma vals
tija šioj šalyj, kuri įvedė tokią 
socialę reformą.

Elizabethietis.

PARDAVIMAI
Labai pigiai parisduoda geras na

mas su šešiais tuščiais prie jo lo
tais. Namas dviem šeimom gyventi, 
drūtas, gražus, kas pasipirks, — ne
sigailės. Sykui parsiduoda ir vist 
baldai. Pardavimo priežastis — vy
ro mirtis. Pageidautina, kad pirkė
jai būtų lietuviai. Visas smulkme
nas patirsite namą pamatę. Esu na- 
mie visuomet, todėl ir namas gali
ma bent kada matyti. Frances 
Buble, R.F.D. 1, 191 Harrison St., 
Box 712, Clark Township, N. J.

(134-136)
4 <

VAKARIENĖ 85c
Iš 7-ių patrovų

U J
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NewYorko^/ž8Kžg^Zlnioi
Miesto CIO ir Darbo 
Partija Pasmerkė 
Atakas Ant Unijos

CIO Viršininkas Mete Tarnybą 
Nenusilenkęs prieš Taft Aktą

New Yorko CIO Taryba į 
įspėjo Labdarybės Departmen 
to komisionierių Hilliard 
“bile kurį kitą miesto adminis- ■ 
tracijoje” nesikėsinti ant uni-• 
jų, nebandyti jas triuškinti, i 
Pareiškia, jog prieš tai bus aš- i 
triai kovojama.

Amerikos įdirbo Partijos į 
vietinė organizacija taipgi pa-; 
našiai pareiškė.

Hilliard pastaruoju laiku 
neva tyrinėjo department© i 
trūkumuos, klaidas, blogumusI 
ir savo pareiškimuose bandė 
už viską kaltinti CIO United 
Public Workers Uniją.

Unijos ir partija kritikuoja 
ir majorą O’Dwyer, kad 
prisideda prie planavimo 
atakų.

Meyer E. Stern, CIO Unit- > dalyvavo visos rytinės srities 
į ed Packinghouse Workers Dis- 
į trikto 6-to direktorius, praė- 

, į jusi pirmadienį rezignavo iš 
- į tų pareigų, kad galėtų nevar

žomai kovoti prieš Taft-Hart
ley Įstatymą. Stern pareiškė:

“Asmuo negali pats pasi
duoti Taft-Hartley įstatymui 
ir kartu sėkmingai prieš jį ko
voti. Pasirašymas Taft-Hart
ley affidavit© siaurintų mano

tų

Teismas Leido Vartoti 
Garsiakalbius Gatvėse

New Yorko vyriausia teis
mas patvarkė, kad miestavoji 
New Yorko drausmė vartoti 
garsiakalbius politiniams mi
tingams gatvėse yra nekonsti- 
tucinė.

Garsiakalbiai nebuvo visiš
kai uždrausti, bet vartotojai 
turėjo gauti policijos leidimą. 
Jeigu asmenys ar tikslas mi
tingo nepatiktų policijos vir
šininkui, jis galėjo neleisti.

Darbo partijos viršininkai 
dėl šio nuosprendžio pareiškė, 
jog tai yra “svarbus Įvykis 
užtikrinimui žodžio laisvės.“

tyti. Affidavitas reikalauja, 
1 • v • *** •kad aš mintyčiau, ar neminty
čiau, pagal mano unijos prie
šu padiktavima, o jei ne, ei
čiau dešimčiai metu i kalėji
mą, Tokiomis sąlygomis aš 
negalėčiau atlikti savo parei
gos unijai.

“Esu stipriai nusistatęs, kad 
didelis skaičius darbininkų 
vadų neturėtu nusilenkti, bet 
kovoti prieš Taft-Hartley įsta
tymą. Mano pašitarnavimas 
šiai unijai bus didžiausis, jei
gu aš savo energiją skirsiu ko
vai už panaikinimą šio jstaty- 
mo.

Distrikto 6-to taryba plates
niame savo mitinge, kuriame

skyrių viršininkai ir streiko 
vadai, vienbalsiai nutarė už- 
girti Stern’o nusistatymą.

Taryba susiorganizavo Į ben
drą komitetą gynimui Sterno 
pozicijos, taipgi nutarė, kad 
Stern likti,įsi unijos štabe, ku
riame jis dirbo per pastaruo
sius 5 metus. Jo vadovybėje 
d įstrik tas išaugo nuo mažiau
sio iki trečio didžiausio skai
čiumi nariu distrikto visose1 
Jungtinėse Valstijose.

Lem Ward, veikęs kitoje šio 
distrikto viršenybės šakoje, 
paskirtas laikinu Sterno pava
duotoju direktorystėje iki uni
jos tarptautinės konvencijos,

rių. Konvencija Įvyks atei
nanti mėnesį.

Vis daugiau ir daugiau ran
dasi unijų vadų, kurie atsisa
ko nusilenkti tam aktui. Už 
vis gabiausieji ir geriausieji 
numato, kad kartą pradėjus 
nuolankauti klasiniam priešui, 
šliaužiojimui prieš jį nebus 
galo, kaip kad nėra galo fa
brikų ir kitų įmonių valdovų 
norams darbininkus išnaudoti.

Iš LDS 1-mos Kuopos Pusmetinio Susirinkimo

Valentienė Jau Namie
Neseniai buvo pranešta, kad 

artisto Jono Valenčio motina 
ūmai susirgo ir tapo nuvežta Į 
ligoninę. Buvo manyta, kad 
turės pasiduoti operacijai. Bet 
operacijos išvčngta ir ligonė 
po septynių 
mo. Sako, 
bet jaučiasi

Valenčių
115th St., Richmond Hill.

dienų sugrįžo na- 
skausmų mažai, 

silpna. Sėdinėja, 
adresas: 91-49 —

Mirė
Anna Wayche (Vaičekaus 

kas), 62 metų amžiaus. Gy-į 
veno 505 Ridgewood Avenue, didatus
Brooklyne. Mirė birželio 9 d., 
Kings County’ ligoninėje. Kū
nas pašarvotas grab. J. Garš
vos koplyčioj, 231 Bedford 
Ave., Brooklyne.
įvyks birželio 12 d., Kalvari-į 
jos kapinėse.
nuliūdime vyrą
dukterį ir žentą, Mr. & Mrs. 
W. Bieringer. iš Wilmington, 
Delaware; du anūku ir seserį 
Mrs. Gustas. Laidotuvių ap
eigomis rūpinasi grab. Garš
va.

Susirinkimas Įvyko birželio 
3 d., Laisvės svetainėje. Na

trių atsilankė- nemažas būrys. 
Valdybos raportas priimtas 
be diskusijų.

Laiškas iš LDS Centro raš
tinės praneša apie Įvyksiantį 
LDS 8-tą Seimą liepos 12-13- 
11 dienomis, Cleveland, Ohio. 
Taipgi aiškina apie LDS va
jų ir kiek narių gauta. Buvo 
užsibrėžta nuo 7-to seimo iki 
šiolei gauti apie 1,000 naujų 
narių, tačiau toli gražu dar 
nepasiekta kvotos.
Komisijų ir Atstovu Raportai

Delegatų išleistuvėms paren
gimo nebus, svetainėse nėra 
liuosų dienų. LDS 1-ma kuo
pa rengs vakarienę atvėsus 
orui, rudeni.

George Wareson raportavo 
j iš darbo partijos konferenci
jos, Įvykusios Brooklyne. Ta 
. konferencija nominavo kan- 

valdiškas vietas.
valstijos darbo

Į 
New Yorko 
partija deda daug pastangų 
1948 metais
A. Wallace Jungtinių Valsti-

išrinkti Henry

Laidotuvės |jy prezidentu.
J LDS 8-tą Seimą mūsų kuo- 

Velionė paliko pa siųs 7 delegatus. Praėju- 
Domininką, šiame susirinkime buvo nutar

ta duoti delegatams po $25. 
Kuopos ižde yra pinigų $89 
su centais. Padalinus ant 7, 
delegatai gaus po $12.50. 
Tad kuopa turės pasiskolinti, 
rudenį atmokėsime.

-— .......................... ........... ...... ...... —........................ ■■---------------------

Kur gausime paskolos? ži
nau vieną gerą įstaigą, kuri 
mus “trusty tų,” jeigu mes, 
pirmos kuopos nariai, gerai, 
skaitlingai atsižymėsime sek
madieni, 13 d. birželio.

Važiuokime i Pikniką
LDS 3.Apskrities piknikas 

įvyks birželio (June) 13 d., 
Liberty Parke, 340 Mitchell 
Ave., Linden, N. J. Taigi, 
LDŠ 1-mos . kuopos nariai pa- 
sirodykime tame piknike. A. 
Matulis visus pažįsta. Kuomet 
apskrities piknikas gerai pa
vyks, komitetas duos mūsų 
kuopai ir paskolos apart dele
gatams apmokėjimo kelionės 
lėšų.

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijime yra geriausia apsi
drausti,' ypatingai jauniems. 
Ant 20 metų išmokėjimo ga
lima pasiimti sekamus laips
nius: $300, $500, $1,000 ir iki 
$2,000. Kiek man teko pa
tirti, LDS mokesčiai (duoklės) 
pigiausi. LDS tą išgali dėl to, 
kad LDS kuopų sekretoriai 
patys priima duokles kuopų 
susirinkimuose, nereikia sam
dyti agentų. Pavyzdžiui, 16 
metų amžiaus jaunuolis už 
1,000 dolerių apdraudos moka 
tik 88 centus į mėnesį. •

Ligoje pašalpos galima už
sirašyti $3, $9, $12 ir iki 15 
dolerių. Išsimokėti pašalpos 
mokesčius taipgi lengvos są
lygos.
tuviai pasinaudokite ta gera 
proga, rašykitės į LDS 
kuopą.

Kuopos stovis: Ligonių 1. 
Eini prie susispendavimo ke
liolika narių. Apgailėtini tie 
draugai, .kurie taip nesirūpina 
savais reikalais, susispenduoja. 
Priklausydamas per daug.me
tų, būdamas korespondentu, 
tėmiju visus įvykius kuopos

Iš 300 narių 
susirgimų ir 
suspenduotu.

Taigi, Brooklyn© lie-

NEW YORK O IR NEW JERSEY APYLINKĖJ

SMAGUS PIKNIKAS!
RENGIA L. D. S. TREČIA APSKRITIS

Sekmadienį, Birželio 13 June
Lietuvių Laisves Parke

340 Mitchell Avenue / Linden, N. J.
Pradžia 12-tą vai. dieną. Įžanga 60c. (su taksais)

1-mą

Gerbiamieji! Šis piknikas bus skirtingas nuo 
kitų piknikų, kadangi bus daug ir įvairių žaislų, - 
kaip tai: Pajaus valgymas, obuolių valgymas, 
maiše bėgimas ir už geriausią šokimą valco ir 
polkos bus duodamos dovanos.

Atsilankę palinkėsime laimingoms kelionės 
vykstantiem delegatam į LDS Seimą Cleveland, 
Ohio.
A. PAVIDŽIO ORKESTRĄ GROS ŠOKIAMS

— Kviečia Rengėjai.

susirinkimuose, 
būrio pasitaiko 
mirimų esant 
Kiek tada susirgusiam nariui
ar mirusio nario artimiesiems 
būna strioko, bėginėjimo ieš
kant išeities, būdo atgauti su- 
sispend avimu prarastą ap- 
draudą. Tai didelė sau skriau
da, kurią ne visuomet Įstaty
mai beleidžia atitaisyti, jei 
nario mokestis būna jau per
daug užvilkta, pavėluota. Tai, 
draugai, kad to išvengti, kol 
sveiki rūpinkitės užsimokėti 
duokles kas 3 mėnesiai.

Jurgis Kuraitis, Koresp.

Catamarca, Argentina. — 
Bevažiuojant auto-busu iš 
Čilės per Andes kalnus, su
šalo 4 iš 22 žmonių buse.

Bronx Komunistai Ren
ka 25,000 Parašų 
Prieš Mundt Bilių

Delegacijoms sugrįžus iš di
džiausios mūsų šalyje demons
tracijos kapiteliuje Washing
tone, Įvykusios protestui prieš 
Mundt bilių, Bronx komunis
tai pasiskyrė sau užduoti su
rinkti 25,000 parašų po pro
testu prieš tą bilių.

Pirmomis dviemis dienomis 
surinkę 3,000 parašų. 'O kad 
pasiekti su informacija kiek
vieną savo apskrities kampelį, 
ruošiami mitingai atvirame 
ore, kas dieną Įvykdant po 7 
ar daugiau mitingų. Prade
da juos 1 vai. po pietų, baigia 
1.0 vai. vakaro.

Popietinius mitingus, kuriuo- o 
se daugiausia pasiekiama šei 
mininkės, praveda pačios šei-įYofke. 
mininkės komunistės, su 
galba dirbančių naktimis 
bedarbių draugų.

Daug Organizacijų 
Pikietuos Senųjų 
Partiją Centrus

Komiteto for Democratic 
Rights šaukiamame masiniame 
pikiete šio ketvirtadienio 
prievakarį, birželio 10-tą, tuo
jau po darbo, pradžioje savai-i 
tės jau buvo pasižadėjusios j 
dalyvauti 38 unijos ir kitos' 
masinės organizacijos. Pikie
tuos prieš Mundt bilių. * I

Pikiotavimas Įvyks nuo 4 :30 | 
po pietų iki 7 vaL vakaro Į 
prie abiejų senųjų partijų cen-į 
tralinių raštinių, kadangi tošį 
abi partijos, ypatingai jų vir-i 
šunybė, yra atsakingos už to 
biliaus pasiūlymą ir priėmimą 
kongrese. Ir jos abi yra at
sakingos už dabartinę propa
gandą už tą bilių, už bandy
mą pravesti jį senate.

Republikonų centralinė raš
tinė randasi 54 W. 4()th St., 

demokratų — 233 Madi- 
s<m Avė., netoli 38th St., New

Wallace Kalbės Uni ji] Bučeriai Protestavo
Komiteto Mitinge

Unijų Komitetas for Wall
ace ir Taylor, susidaręs iš' 
CIO, AFL, Gelžkellečių Bro
lijų, ir iš eilės nepriklausomų ' 
unijų, skelbia specialį masinį 
mitingą birželio 22-rą. Kal
bės kandidatas į prezidentą 
Henry A. Wallace ir to ko
miteto generalis patarėjas 
Lee Pressman. Vieta: 
house, 13 Astor Place, 
ga, veikiausia, bus su iš 
gautais kvietimais.

Prieš Išvežimą
Užjūrio Mėsos

pa
ar

Pent- 
] ž an
tini jų

pa-Paste b ė tas I i n gu o j anti s 
įsikabinus ant krašto* 15-kos 
| aukštų pastato, newyorkietis

Amalgameitai Įrengs 
į Ligoninėje 2 Lovas

CIO Amalgamated Clothing 
Workers paaukvo TO tūkstan
čių dolerių palaikymui dvie
jų lovų Memorial ligoninėje 
atminčiai unijos vice-preziden- 
tės Dorothy J. Bellanca. Toji 

American Jewish Labor Coun-1 ilgametė unijistė ' ten mirė 
cil (tarybos), tikslu aiškinti i rugpjūčio 16-tą, 1946 m. 
žmonėms Palestinos padėtį ir 
tos padėties ryšį su pasaulio 
taikos ar karo klausimu.

Mitinguose ir šiaip visur po 
miestą bus renkamos ir au
kos. Organizacija turi mies
to valdžios leidimą rinkliavai 
dėžutėmis.

Žydai Rinks Aukas 
Palestinos Pagalbai

Ši penktadieni, šeštadieni 
pirmadienį po visą 
Įvyks eilė mitingų,

ir 
miestą 

rengiamų

NE Už GUZIKUS DIRBO
Guzikų dirbėjas Martin La

bel, newyorkietis, tikriausia 
ne už guzikus 'dirbo. Jis šio
mis dienomis nuteistas metus 
ir dieną kalėti už nusukimą 
valstybei taksais nuo pajamų 
$44,480.29 laikotarpiu 1942- 
45 metų. Label teisme prisi
pažino kaltu.

Joseph Garszya
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. ¥.

Tel. EVergreen 8-9770

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus

X lūs ir
® sudarau 

rikoniškais. Rei-
|Ikalui esant ir 
wpadfdinu tokio 
& dydžio, kokio pa-
* geidaujama. Tai- 
\ pogi atmaliavoju 

įvairiom spalvom.
JONAS STOKES 

512 Morion St., Brooklyn 
Kampas Broadway Ir Stone Ave., prie 

Chauncey St., Broadway Line.
Tel. GLenmore 5-6191

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Mildred Schildwaphter, ofi- 
■sų valytoja, areštuota kaltini
mu, kad jinai išnešusi iš raš
tines virš $800 vertės turto.

---------------------------------------------

DANTŲ GYDYTOJAS |

Dr. A. Petrikai
221 South 4th Street

BROOKLYN, N. Y.
i

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

Penktadieniais uždaryta.
''nuiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH

Valandos:

PE1ST LANE 
DRUGS, Inc.

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

Brooklyn, N. Y.
VisokiausL vaistai, kosmetikai,'kū
dikiam reikmenys, įvairūs x daik
teliai, ligonių kambariui reikme
nys už grieštai žemas kainas.

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. EVergreen 7-6238

—a

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės j

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.

Peter' Kapiskąs

Peter 
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus 

RHEINGOLD 
i BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y

Tel. EVergreen 4-8174

Mažmenomis pardavinėjan- 
tieji mėsą bučeriai (retailers) 
kritikavo mūsų valdžią už lei- 

, dimą išvežti mėsą Europon. 
Jie tuo klausimu priėmė ir re
zoliuciją savo konvencijoje 
praėjusi pirmadienį, Hotel 
Pennsylvania, New Yorke.

Bučeriai sako, kad kainos 
dar kils, jeigu nebus sustab- 
d y tas eksportas. O tam nėra 

'reikalo, sakė jie. Yra šalių, 
kurios turi mėsos perviršių, o 
trūksta dolerių, jos galėtų ir

Chementi tapo nukel- norėtų Europą aprūpinti mė
tas ii' nuvežtas Į ligoninę iš 
tyrimui.

Barry Fitzgerald iš filmo 
“The Sainted Sisters.”

-- ------- ----- - .............. .

sa. Ir aprūpintų pigiau. Mes 
vežame tikslu užgrobti turgų, 
ne pagelbėti žmonėms, kriti
kavo kalbėtojai diskusuojant 
rezoliuciją.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LLD 1 kp. susirinkimas jvyks 
birželio 10 d., 8 v. v. Laisves salėje, 
419 Lorimer St. Nariai kviečiami 
dalyvauti, nes bus svarstoma svar
bių reikalų, kaip tai, vajaus klausi
mas ir kiti. Taipgi prašome narių, 
kurie dar neužsimokėję 
šiuos metus, dalyvauti 
ir užsimokėti. — J. W.

j (135-136)

duoklių už 
susirinkime 
Thomson.

PAJIEŠKOJIMAI
Dvi moterys, dirbančios, jieško 

tuščio apartmento arba flioro, mies- 
• ,te arba priemiestyje, tarpe malonių 

į teisingų žmonių. Jos esą dvi tykios, 
į namus mylinčios moterys. Prašome 
rašyti lenkiškai arba angliškai:

S. M., Box 89. Bay Ridge P. O. 
•Sta., Brooklyn, N. Y. (134-129)

GYDYTOJAS į

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

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

? Ir Pagal Pasitarimais. Į
? Telefonas EVergreen 4-0203 ?

TONY’S AJ

Valandos:

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
K

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

JŪSŲ AKYS
yra,

JŪSŲ. BUITIS

SAUGOKITE JAS GERAI

B. S. A. O.

DUOKITE IŠEGZAMINUOTI SAVO AKIS IR 
“SUŽINOKITE TIESĄ APIE SAVO AKIS“

Jerome Hurwitz
OPTOMETRISTAS

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

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

NUPIGINTAS PARDAVIMAS
Aukštos Rūšies Džiūlerių Sandėlio

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

' Ir Auksinių Daiktų Visokių Rūšių.

Dailiu Moteriškų ir Vyriškų 
Laikrodžių Didelis Pasirinkimas

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

Vėliausios Dienos
Didelis' Pasirinkimas Religijinių Daiktų.

PIRKITE DABAR IR TAUPYKITE PINIGUS

Rankpinigiai Palaikys Bile Daiktą 
Iki Jums Jo Reikės

ROBERT LIPTON
701 Grand Street Brooklyn, N.

Telefonas STagg 2-2173

6 pusi.—Laisve (Liberty,'Lith. Daily)—Ketvirt., Birž. 10, 1948




