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žinia trum-

galvoja tei- 
kaip neleng-

Clevelandietis veikėjas J. 
Stripeika rašo Literatūros 
Draugijos Centrui: “Clevelan
do LLD trys kuopos turėsime 
pikniką liepos 18 dieną dėl 
Centro naudos.” 
pa ir gera.

Clevelandieciai 
singai. Jie žino, 
va Draugijos Centrui finansiš
kai išsiversti prie šių dienų ne
svietiško brangumo. Jie ruo
šia pikniką ir pelną skiria 
Centro paramai.

Tą patį galėtų ir turėtų 
padaryti kitos LLD kuopos.

Jeigu kiekviena kuopa do
leriu kitu parems Centrą, su 
žurnalo ir knygos leidimo pro
grama bėdos nebus.

Mūsų žymusis literatas Jo
nas Kaškaitis paruošė nepa
prastai įdomų veikalą “Žmo
gus ir Mašina.” Tai bus trum
pa istorija žmogaus pastangų 
technikoje. Tokio veikalo lie
tuvių literatūroje nebuvo. Jį 
šiemet gaus visi Lietuvių Li
teratūros Draugijos nariai.

Bet, žinoma, gaus knygą tik 
tie, kurie bus geram stovyje. 
Nepamirškite, kad iki liepos 
1 dienos reikia pasimokėti 
duokles.

Ohio valstijos sekretorius 
pareiškė, kad trečioji partija 
yra “svetimos valstybės agen
tūra,” ir neleidžia toje vals
tijoje tos partijos prezidenti
nių kandidatų ant baloto. 
Penkiasdešimt tūkstančių pi
liečių parašų jam nieko ne
reiškia.

Šis to sekretoriaus žygis 
puikiai parodo reakcijonierių 
pasiutimą. Kiekvienas Ame
rikos žmonių sąjūdis jiems yra 
svetimos valstybės padaras!

Baisus čia daiktas, kad če- 
choslovakijos prezidentas Be
neš rezignavo. Jo sveikata 
silpna, jis nesutinka su če- 
choslovaki.ios žmonių daugu
mos pasukimais 
dėl pasitraukia, 
natūralu.

Vieną. dalyką 
cine spauda turėtų suprasti: 
Jos alasas dėl Beneš rezigna
cijos naujosios respublikos 
neišgąsdins. Tai kam tas po- 
pierio ir rašalo eikvojimas?

politikoje, to-
Tai sveika ir

mūsų komer-

šiais laikais labai didelė 
naujieną, kai išgirsti, kad 
aukštas valdininkas nušneka 
blaivai ir išmintingai.

Mūsų prekybos sekretorius 
Charles Sawyer sako, kad pre
kyba su Tarybų Sąjunga ir 
naujosiomis respublikomis ne
bus nutraukta. Prekyba su 
tais kraštais mums gerai ap
simoka. Mums reikia jų daik
tų, jiems reikalingi mūsų 
daiktai. Būtų beprotystė tą 
daiktų apsimainymą sustab
dyti.

Bet kaip tik to reikalauja 
politiniai isterikai Kongrese ir 
už jo sienų. Gerai, kad pre
kybos sekretorius nėra 
dęs sveiko proto.

prara-

žinia, 
vienas

O štai kita svarbi
Ėmė ir garsiai prabilo 
katalikas veteranas, narys ir 
veikėjas Katalikų Karo Vete
ranų Posto 346. Jo ilgas ir 
aistringas pareiškimas tilpo 
šio posto laikraštyje “Carmel- 

; ite Vet.”
Tuo protingu ir drąsiu vyru 

yra Morgan J. Sheanan. Shea- 
nan kariavo Afrikoje, Italijo
je, Francūzijoje ir Vokietijo
je.

Sheanan pasmerkia Mundt- 
Nixon Bilių ir reikalauja jį 
atmesti. Jis teisingai pabrė
žia, kad šis bilius, tapęs įsta-

v'

SOVIETAI SKIRTINGAI 
REMSIĄ MAŽAS ŠALIS, 
NEGU MARSHAUUAS
Pusės Karinių Atpildų Dovanojimas Trim Kraštam Yra 
Sovietinio Plano Dalis Draugiškai Paremt Kaimynus

Maskva. — Sovietų vy
riausybė turi savo planą 
dėl ūkinės paramos mažie
siems kaimyniškiems kraš
tams, rašo Izviestija. Sovie
tai dovanojo Suomijai, Ven
grijai ir Rumunijai pusę 
dar nesumokėtų karinių at
pildų. O tai yra dalis so
vietinio plano mažosioms 
šalims padėti. ’

Antra vertus, Marshallo 
olanas apdovanoja tik tuos, 
xurie sutinka dėtis į “poli
tinius blokus prieš Sovie
tus ir kursto neapykantą 
tarp tautų”, sako Izviesti
ja, Sovietų vyriausybės 
laikraštis.

Pravda, Komunistų Par
tijos organas, sako: Mar
shallo planas yra savanau
diškas ir karinis Amerikos

$4,000,000,000 Daugiau 
Išmokesčių Skolų

Washington. — Amerikos 
iždo sekretorius John W. 
Snyder pranešė reporte
riams, jog Amerikos žmo
nės šiandien yra įsiskolinę 
išmokėtinais pirkiniais 4 bi- 
lionus dolerių daugiau, ne
gu pirmkariniais laikais.

CIO Baldy Darbininkų 
Unija Atmetė Priesaiką 
Prieš Komunistus

Chicago. — CIO Baldų 
(Fornišių) Darbininkų Uni
jos suvažiavimas 22,552 bal
sais prieš 16,090 atmetė 
Tafto - Hartley’o įstatymo 
reikalavimą, kad visi unijų 
pareigūnai raštu prisiektų, 
kad jie ne komunistai ir ne
pritaria komunistam.

Unijos centras pirm su
važiavimo buvo nutaręs 
vykdyti tą įstatymo posmą. 
Bet kai suvažiavimas jį at
metė, tai unijos pirmiriin- 
kas Morris Pizer pasižadėjo 
pildyti daugumos valią ir 
šaukė mažumą klausyti 
daugumos nutarimo.

Negras Išrinktas Miesto 
Tarybos Nariu Richmonde

Richmond, Virginia.—Ne
gras advokatas Oliver W. 
Hill tapo išrinktas miesto 
tarybos nariu. Jis gavo arti 
9,000 balsų, tame skaičiuje 
3,000 pažangių baltųjų pi
liečių balsų. Hill bus dar 
pirmas Richmondo miesto 
tarybos narys po Civilio 
Karo.

Kiti 8 miesto tarybos na
riai dabar išrinkti baltieji.

Washington. — Mirė bu
vęs darbo department© gal
va Schwellenbach.

tymu, galėtų labai gražiai bū
ti panaudotas prieš Amerikos 
katalikus. O’ kad taip būtų, 
tai netenka abejoti.

imperialistų' įrankis. Sovie
tai gi 'draugiškos pagalbos 
sumetimais atleido Suomi
jai, Rumunijai ir Vengrijai 
pusę liekamųjų karinių at
pildų.

“Daugiau Įplaukų,” 
Bet Mažiau Algų

Ameri-Washington, 
kiečiai gavo $1,400,000,000 
daugiau asmeninių įplaukų 
balandyje, negu kovo mėne
sį, šiemet, sako prekybos 
departmentas. Bet žmonių 
algos balandyje buvo že
miau nupuolusios, negu bet 
kada nuo pernykščio lapkri
čio, pastebi tas valdžios de
partmentas.

Ar Kongresas ar Pre
zidentas Prastesnis?

________

Spokane, Wash. — Prez. 
Trumanas vadino'dabartinę 
Kongreso sesiją pačia blo
giausia Amerikos istorijoje 
ir ragino balsuotojus taisy
ti Kongresą.

Washingtone republiko- 
nas *kongresmanų vadas 
Charles A. Halleck atsilie
pė: “Daugelis žmonių sako, 
jog p. Trpmanas yra pras
čiausias prezidentas mūsų 
šalies istorijoj.”

žmogžudžio Prisipažinimas 
Išgelbėjo Nekaltų Asmenį 
Nuo Elektros Kėdės

Huntsville, Tex. —Joseph 
Lee Saul ter būtų jau numa
rintas elektros kedėje už 
Thelmos Leslie nudūrimą 
saliūne; bet paskutinę mi
nutę kitas kalinys, Cecil 
E. Barker, prisipažino nu
žudęs ją, ir taip išgelbėjo 
nekaltojo Saulterio gyvybę.

Saulter buvo padaręs tes
tamentą, užrašydamas, savo 
akis aklam studentui Alfre
dui Johnsonui. Jeigu Saul
ter būtų buvęs numarintas, 
tai jo akių dalys per opera
ciją būtų įdėtos tam studen
tui. Bet Saulteriui išlikus 
gyvam, studentas negaus jo 
akių.

AMERIKONAI BERLYNE 
PAŠALINA LAISVŲ 
UNIJŲ CENTRUS

‘Berlin. — Amerikonų vy
riausybė savojoj Berlyno 
dalyje įsakė Laisvosioms 
Vokiečių Darbo Unijoms 
apleisti šešias raštines. Jie 
tas raštines perveda vadi
namom “nepriklausoųiom” 
unijom. Pasak amerikonų, 
Laisvąsias. Unijas kontro
liuoją komunistai ir kiti 
“raudonieji.”-

New Yorko. — Amerikos 
gen. B. E. Moore reikalavo 
sugrąžint Italijai Triestą.

Prasidedančios Paliaubos 
Tarp Arabų ir Žydų

Kairo. — Visi septyni a- 
rabų kraštai, ir Izraelius 
“besąlyginiai” priėmė Jung. 
Tautų tarpininko grafo 
Folke Bernadotte ragini
mus sustabdyti keturioms 
savaitėms mūšius tarp ara
bų ir žydų Palestinoje.

Arabai ir Izraeliui sutiko 
pertraukti karo veiksmus 2 
valandose po vidunakčio iš 
ketvirtadienio į penktadie
nį.

Bernadotte tuojaus pa
kvietė karinius Amerikos, 
Francijos ir Belgijos stebė-

SOVIETAI NESITRAUKS IS
BERLYNO RADIJO STOTIES

Berlin. — Karinė Sovietų 
vyriausybė atmetė anglų 
reikalavimą, kad rusai pasi
trauktų iš didžiosios Berly
no radijo stoties Rundfunk- 
haus.

Jeigu anglai mėgintų ru
sus jėga iš stoties pašalinti, 
tai “susilauktų nepageidau
jamų sau pasekmių”, kaip 
įspėjo generolas Michail 
Dratvin, karinio Sovietų 
gubernatoriaus pavaduoto
jas.

Savo laiške kariniam an-

Thomas Mann Sako, Marshallo 
Planas *Yra Papirkinėjimas 
Karui prieš Sovietus

Los Angeles, Calif.,— 
Thomas Mann, vienas di
džiausių pasaulio rašytojų- 
novelistų, pareiškė, jog 
Marshallo planas yra vaka
rinės Europos papirkinėji
mas kyšiais, kad atsisakytų 
nuo socializmo ir sutiktų 
kariauti prieš Rusiją.

Thomas Mann, kalbėda
mas Hollywoodo Artistų,, 
Mokslininkų ir Profesiona
lų'Tarybos susirinkime, į- 
spėjo, kad reakcininkai su 
savo Mundto bilium mėgi
na padaryti Jungtines Vals-

CIevelando Policija Daužo Streikierins
Cleveland.— Policija par

mušė ant žemės kelis strei
ko pikietininkus; bandė 
praskinti streiklaužiams ke
lią į Elwell-Parker Elect
ric kompanijos fabriką. 
Šimtai streikierių pikietavo 
fabriką, ir policininkai tik 
keletą skebų tegalėjo pra
stumti vidun.

NEWARK, N. J
MIRĖ ELENA PUlšIENĖ

Trečiadienį, birželio 9 d., 
Newarke - mirė ilgametė 
Laistės rėmėja ir skaityto
ja Elena Puišienė, jau pa
gyvenusi moteris. Paliko 
dukteris Helen ir Fruziną 
(vedusias) ir sūnų Alfonsą, 
karo metu tarnavusį Ame- 
rikos laivyne leitenant-ko- 
mandieriaus laipsniu, ir ku
rio daugiausia buvo globo
jama. Pašarvota Bująusko 

tojus — po 21 nuo kiekvie
nos šalies. Jie turės žiūrėti, 
kad paliaubos būtų vykdo
mos. Jungtinės Tautos, be 
to, nuo savęs atsiųs 9 te- 
mytojus.

Sykiu Bernadotte ragino, 
kad tos trys šalys atsiųstų 
šešis karinius krantų sar
gybos laivus, kurie saugotų 
Palestinos prieplaukas nuo 
paliaubų laužytojų iš jūros 
pusės.

(Anglą i - amerikonai 
Jungt. Tautų centre prieši
nosi Sovietų karinių tėmy- 
tojų įleidimui į Palestiną.) 

glų gubernatoriui Dratvi- 
nas, be kitko, sako:

Sovietų armija užėmė 
Berlyną ir tą radijo stotį 
pirma, negu anglų kariuo
menė atvyko. Nors paskui 
buvo anglam užleista mies
to dalis, kurioje yra ta sto
tis, bet Sovietai neužleido 
pačios, stoties ir pilnai ją 
kontroliuoja nuo pat karo 
pabaigos. Gi pasistatyti ir 
įrengti naują panašią radijo 
stotį reikėtų bent trejų me
tų laiko.

tijas policine valstybe ir į- 
stumti į fašizmą.

Prieš reakcininkų užma
čias taipgi kalbėjo dr. Phi
lip Morrison, Cornell Uni
versiteto atominės fizikos 
profesorius; Robert Kenny, 
buvęs Californijos valstijos 
generalis prokuroras, ir ei
lė kitų pažangūnų.

Kenny įspėjo, kad nors 
Mundto bilius iš vardo nu
kreiptas prieš komunistus, 
bet jis mojasi sunaikinti vi
sokį pažangų demokratinį 
judėjimą.

400 elektrininkų, CIO ti
ni jistai, išėjo streikan, kai 
kompanija paskelbė,- kad ji 
nepripažįsta jų 435-to loka- 
lo ir nesiderės su juo, nes 
lokalo viršininkai nepadarė 
priesaikos prieš komunis
tus. Tokios -priesaikos rei
kalauja Tafto - Hartley’o į- 
statymas.

laidotuvių įstaigoje,laidotuvių įstaigoje, Lafa
yette St., Newarke. Laido
tuvės įvyks šeštadienį, bir
želio 12 d., 11-tą vai. ryte.

Žinią .telefonu Laisvei 
pranešė sūnus, advok. Al
fonsas Puišis.

Likusiems vaikams ir gi
minėm laisviečiai reiškia gi
lią užuojautą.

. ORAS.—Būsią giedra.

BUDĖTI, KAD SENATAS
NEPRIIMTŲ PATAISYTI
MUNDTO BIUIŲ!
įspėjama, Kad Senatorių Komitetas Gali Padaryti Neva 
Pataisymus ir Urmu Pervaryti Mundto Bilių Senate

, a'.-:

Washington. — Mpndto 
biliaus priešininkai įspėjo, 
kad senato teisių komitetas 
gali neva pataisyti tą poli-? 
cines valstybes bilių ir pa
raginti Senatą, kad ant 
greitųjų jį užgirtų. Kongre-

Monarchistai Nusmerkė 
Dar 12 Graikų

Athenai. — Karinis Grai
kijos monarchistų valdžios 
teismas birž; 9 d. nusmerkė 
sušaudyti 12 žmonių, kaip 
įtariamų komunistų.

Sostinės Athenų policija 
žada ištremti iš miesto 
daugiau kaip 1,000 čigonų 
todėl, kad jie duodą “komu
nistam slaptų žinių.”

Patariama Išrinkti
Gottwalda Prezidentu

Praga. — * čechoslovaki- 
jos Komunistų Partijos 
centro komitetas patarė 
išrinkti. respublikos prezi
dentu komunistą premjerą 
Klementą Gottwaldą vieton 
pasitraukusio Eduardo Be- 
nešo. Seimas birž. 14* d. 
rinks naują prezidentą.

21 komunistas seimo na
rys siūlė paskirti Antoniną 
Zapotocky premjeru vieton 
Gottwaldo, jei pastarasis 
taps prezidentu.

Chicagos Gembleriai Nužudė
Jau 3 Gemblerius “Varnoje” wvnil -IT Illdll t x UUOldol loVctlJ'vi

J 150,000 demokratinių civi- 
--------  i lės valdžios darbininkų iš 

Chicago. •— Trys gemble- i įvairių pramonių. Schuma-

Dėl Gemblerystės Urvu

riai, pravažiuodami auto
mobiliu, sušaudė gemblerį 
Nortoną Polsky, 26 metų 
amžiaus. O gegužės mėnesį 
vieni gembleriai nužudė du 
kitus gemblerius, L e o 
(Little Sneeze) Friedmaną 
ir Geo. (Bulldogą) Statha- 
tosą.

Policija paskutiniu laiku 
pradėjo valyti gemblerių 
lizdus. Tad jie, nepasidalin
dami likusiomis gemblerys- 
tės užlandomis, “vajavoja” 
vieni su kitais.

MŪŠIAI BELAUKIANT 
PALIAUBŲ

Palestina. — Skelbiamų 
paliaubų išvakarėje, Egipto 
lakūnai vėl bombardavo Iz- 
raeliaus sostinę Tel Avivą.

Žydų lakūnai bombarda
vo arabų artilerijos gūštas 
Kfar Biddu ir Nebi Sam- 
wil, arti Jeruzalės. Izrae
li aus kovūnai tebelaikė ap
supę 1,000 egiptėnų pietinė
je Palestinoje. Žydai laimė
ję mūšį ties Latrunu.

Irako arabai skelbia 
jie atgriebę Lajiuną.

Buenos Aires. — Argenti
nos vyriausybe suėmė du a- 
merikonų lakūnus kaip 
brangenybių šmugeliuoto- 
jus.

kad

so Atstovų Rūmas jau yra 
priėmęs Mundto bilių didžia 
dauguma balsų.

Senato jįomitetas ketvir
tadienį ėmė slaptai šį bilių 
svarstyti.

Darbietis kongresmanas 
Vito Marcantonio pareiškė:

“Didysis pavojus dabar y- 
ra tas, kad Senato komite
tas gali padaryti tūlus bi
liaus pakeitimus ir taip ur
mu pervaryti jį Senate. Ta- 
Čiaus, nepaisant, kaip Mun- 
dto bilius būtų taisomas, jis 
laužys konstitucines piliečių 
teises.”"

Atsilankius veteranų de
legacijai prieš Mundto bi
lių pas republikoną senato
rių Ferguson ą, senatorius 
sakė, jog bus leista teis
mams nuspręsti, ar Komu
nistų Partija ir vadinamos 
“komunistinio fronto orga
nizacijos” užsiima žalingais 
Amerikai darbais.

Iš Fergusono žodžių gali
ma suprast, jog tai bus vie
nas siūlomų biliui pataisy
mų. -Bet tokie pataisymai 
neapsaugos vadinamų “rau
donųjų“ nuo persekiojimų 
pagal Mundto bilių.
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Francijos Premjeras 
Rengiasi “Išvalyti” 
150,000 Pažangūny

"C.1

a
■j

London. — Pranešama^ 
jog klerikalas Francijos 

nas sakė seimui, kad reikią 
lėšas taupyti, todėl turėtų 
būti tiek žmonių pašalinta 
iš valdinių darbų. Socialistų 
remiama, seimo dauguma 
užgyrė tą pasiūlymą. Prieš 
jį balsavo faktinai tik vieni 
komunistai, kurie nurodė, 
kaip valdžia eikvoja šalies 
-iždą užpuolikiškam karui 
prieš Vietnamo respubliką, 
Indo-Chinoje.

I

Jankiu Naudai Žlugdoma 
Franc. Lėktuvu Pramonė

PremjeroParyžius.
Schumano valdžia žlugdo 
Franci jos lėktuvų pramonę, 
o tenkina amerikinius fab
rikantus. Dabar valdžia pla
nuoja paleisti 30,000 darbi
ninkų iš Schema -valdinio 
lėktuvų fabriko arti Pary
žiaus.

Tuo tarpu Francijos val
dovai moka 80 nuošimčių 
daugiau už perkamus iš A« 
merikos lėktuvus, negu lė- 
šuoja tokių lėktuvų staty
mas Francijoj.

i
j

. Jeruzale. — Keli šoviniai 
iš arabų minosvaidžių apar
dė čionaitinį Amerikos kon 
sulatą.

m
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Japonija ir Krikščionybė
Japoniją aplankė New Yorko kardinolas Spellma- 

nas su prelatu Sheen, žymiu katalikų propagandistu ir 
aršiu komunistinio judėjimo priešu.

Kaip praneša New Yorko “Herald Tribune” kores
pondentas Allen Raymond, šitų dviejų katalikų lyderių 
sutiktuvėse - bankiete dalyvavo apie 1,500 “žymiausiųjų 
japonų“ su premjeru Hitoši Ašida priešakyje.

Ką gi šis kardinolo Spellmano vizitas Japonijoje pa
rodo?

Jis, be kitko, parodo, kad “Amerikos krikščionys“ 
lenktyniuojasi, kurio sektai greičiau pavyks Japoniją su
krikščioninti.

Amerikoj protestantai jau seniai Japonijoje pradė
jo “gyvuoti.“ Jų misijonieriai, jų doleriai dar prieš karą 
ten vaidino žymų vaidmenį.

Amerikos katalikų dvasiški jos vyriausybė nusitarė, 
matyt, protestantams neapsileisti. Ji pasiuntė Azijon, ta
me skaičiuje ir Japonijon, kardinolą Spellmaną, kad jis 
sutvirtintų kaatalikiškas tvirtoves.

Japoniją siekiamasi “suamerikinti“ iš visų pusių. 
MacArthuras ją amerikonizuoja socialiai, o amerikinė 
dvasiškija, — tikybiškai.

Visų vienas ir tas pats tikslas: neprileisti japonams 
pakliūti komunizmo įtakon. Visi pasirengę veikti išvien 
“komunizmo pavojui“ sulaikyti, kuris, kad ir neper- 
smarkiai, o vis tik leidžia savo šaknis japonų liaudyje.

Protestantai po karo Japonijoj išplatino apie pus
antro milijono bibliją ir 3,300,000 kitokių religinių knygų 
egzempliorių. ,

Katalikai, matyt, siekiasi to paties: rinks aukas iš 
savo pasekėjų Amerikoje ir skirs jas ‘/japonams atvers- i 
ti.“

Skaitlingosios Amerikos 
Darbo Federacijos Sunkve
žimių Vairuotojų Unijos 
prezidentas Dan Tobin su
teikia mums puikų pavyzdį 
to sumišimo ir paklydimo, 
kuriame yra atsidūrę Ame
rikos darbo unijų vadai. 
Tobin nemato jokios išei
ties. Savo laiške unijos na
riams jis nupiešia tamsų 
vaizdą. Jis mato samdyto
jus ir reakcinius politikie
rius pasimojusius ant darbo 
žmonių. Tiesa, šį rudenį bus 
rinkimai. Bet Tobin teisin
gai pastebi, kad darbo uni
jos neprivalo nieko tikėtis 
iš laimėjusios rinkimus par
tijos. Tiek demokratai, tiek 
republikonai tarnauja ir 
tarnaus kapitalo intere
sams.

Šis senos ir skaitlingos 
unijos vadas pataria na
riams netriukšmauti, ne- 
streikuo’ti, nestatyti samdy
tojams naujų reikalavimų. 
Jis rodo į skerdyklų darbi
ninkus, į mainierius ir į 
geležinkeliečius. Jie kovojo 
ir pralaimėjo. Todėl visi ki
ti darbininkai, pasimokę iš 
anų, girdi, turi nebekovoti!

Dan Tobino išvada per
dėm. klaidinga. Atsisaky
mas kovos dabar reiškia 
pasidavimą . ir pasitrauki
mą. Samdytojai ir reakcijo- 
nieriai nepasigailės ir ne
sustos. Jie varys organi
zuotus darbininkus atgal, 

; kol jų eilės bus pakrikdy- 
! tos ir jų jėgos sunaikintos.

tu vyriausybė ■ ir samdyto
jai teismais ir undžionkši- 
nais terorizuoja organizuo
tus mainierius? Kodėl jų 
teisingi reikalavimai nėra 
išpildomi? Ogi todėl, kad 
kitos darbo unijos, kad Fe
deracija ir CIO nė piršto 
nepajudina jiems pagelbėti.

Kodėl geležinkeliečiai sa
vo reikalavimų nelaimėjo? 
Ogi ta pati istorija: jie bu
vo atskirti nuo kitų organi
zuotų darbininkų.

Kokia iš to turėtu būti 
išvada? Išvada turėtu būti 
tiktai viena: visas darbo 
unijų judėjimas turi su
prasti, jog užpuolimas ant 
vienos unijos, pralaimėji
mas vienos unijos yra smū
gis visoms. Bailė ir trau- 
kimasis nieko nepagelbės. 
Tylėjimas ir sudėjus * ant 
krūtinės rankas laukimas 
malonės iš už debesų nieko 
neduos.

Taip pat Dan Tobin ne
parodo Amerikos darbinin-

kams teisingo politiniuj ke
lio. Jis yra senas demokra
tas — vienas iš demokratų 
partijos šulų. Praeityje 
Tobino misija buvo .palai
kyti organizuotus darbinin
kus demokratų partijos įta
koje. Bet dabar jis priėjo 
išvados, kad didelio skirtu
mo* Amerikos darbininkam 
nebus, kuri senoji partija 

tai 
pa-

laimes rinkimus. U? 
Tobiną galima karštai

Bet Tobinas klysta, kai 
jis pasitenkina tik pasmer
kimu senųjų partijų poli
tikos. Jis sustoja pasiauke- 
lyje. Jis klaidiha organi
zuotus darbininkus, nepa
sakydamas jiems, kad jiems 
yra puiki politinė išeitis. 
Tą puikią išeitį jiems su-i 
teikia trečioji partija.

Šiemet prezidentiniuose 
rinkimuose nebėra reikalo 
Amerikos darbo žmonėms 
rinktis “tarpe velnio 'ir šė
tono.“ Trečiosios partijos 
programa ir kandidatai su
teikia progą ' atmušti reak
ciją ir sugrąžinti pasitikė
jimą. ir viltį., Ar ja organi
zuoti darbininkai pasinau
dos ?

Grįžkime Namo, Tautiečiai!
(Repatrijuoto darbininko 

laiškas)
Mane, Stasį Janulevičių, 

vokiečiai 1944 metais išvežė 
iš mano gimtojo Geistriš- 
kių kaimo, Bartininkų vals
čiaus, Vilkaviškio apskrities 
darbams į Vokietiją. Pake
liui į Vokietiją buvau arti
lerijos sviedinio sužeistas, 
po to mane išgabeno į Tiu--r, . . . . , _ . v- n n . . .. LUS> 11 IU bUHdliUIl CUb. UU CU llldllC l&ličlUVllU 1 11U"

Tokio arkivyskupas Doi prasę^ Spellmaną prisiųsti Tai parodo Taft.Hartley ringiją, kur Greutzo mieste
daugiau katalikų misijonierių Japomjon.

Prelatas Sheen prašė japonų nepriimti komunistinės 
filosofijos, kuri, girdi, yra ne nauja kultūra, bet “sena ir 
sugedusi“.

Trys princesės Japonijos karališkame dvare giliai 
studijuojančios krikščionybę. Matyt, jos žada “atsivers
ti.”

Netenka nei sakyti, jog nemažai japonų, visokiomis 
priemonėmis paveikti, pataps krikščionimis, išsižadėda
mi savo tėvų tikybos.

Amerikos krikščionių vadai šitaip sako: Chinijoje 
įsigali komunizmas, — jis gali užlieti ir Japoniją, ir ki
tus Azijos kraštus. Žmonės, nenorį gyventi senu gyve
nimu, ieško ko nors naujo. Tai, va, duokime jiems krik
ščionybę ii’ jie, jei ne ilgam, tai bent trumpam laikui bus 
apmalšinti, turės naują žaislą ir nepriims komunizmo.

Prieš šį judėjimą Japonijoje, be abejojimo, bus kovo
jama.

Atsiras žmonių, kurie krikščioniškos kultūros at
stovams šitaip pasakys: Italija ir Ispanija — seniausi 
krikščioniški kraštai,, tačiau ten liaudies gyvenimas yra 
vargingesnis, skurdesnis, biednesnis, negu nekrikščioniš
koj Japonijoj. Ispaniją siaubia fašizmas, lamdydamas 
kiekvieną žmonių pojūdį, bet Vatikanas ir krikščioniškoji 
dvasiškija (ypačiai katalikų) ne tik Ispanijos fašizmo ne
pasmerkia, bet jį atvirai užgiria ir visaip remia!

Jie pasakys: Japonijai reikalinga ne nauja tikyba, 
bot naujos, pagrindinės socialinės reformos: išdalinti 
dvarus mažažemiams ir bežemiams, suvisuomeninti 
pramonę, pagerinti darbo žmonių buitį ir suteikti liau
džiai laisvę.

įstatymo išleidimas, tai pa- šešis mėnesius išgulėjau li- 
tvirtina jų pasimojimas ant goninėje. Pasveikus vėl ma- 
Amerikos žmonių užkarti ne mėtė iš vietos į vietą vi- 
Mundt-Nixon bilių. soje Vokietijoje, kol hitle-

Koęlėl prąlaimėjo sker- Irininkams atėjo galas. Tuo- 
— met patekau į Miuncheną, į 

“SS-Kaserne“ stovyklą.
Visoje stovykloje visaga- 

liškai viešpatauja .savo tė
vynės, Tarybų Lietuvos, 
priešai. Apie 7000 žmonių, 
kurių tarpe daug lietuvių, 
atiduota tokių žmonių, kaip 
komiteto pirmininkas Vi- 
liaųdas, komendantas—sme
toninis pulkininkas Pranc- 
kūnas ir policijos viršinin
kas, buvęs aukštas hitleri-

dyklų darbininkai? Todėl, 
i kad kai jų dalis, priklau
santi prie CIO unijos strei
kavo, kita dalis, priklau
santi Amerikos Darbo Fe
deracijos unijai, pasiliko 
dirbti. Dar ir todėl jie pra
laimėjo, kad nei CIO, nei 
Amerikos Darbo Federacija 
beveik nė piršto nepajudi
no, kad padėti jiems laimė
ti.

Kodėl jau kelintu kar-i

Pasimatymai
Bent retkarčiais atitrūk

ti nuo kasdieninių pareigų 
ir pavažiavus toliau nuo 
namų, susitikti visą eilę 
smagių ir nuoširdžių drau
gų ir draugių — yra tikras 
malonumas.

Gegužės 16 d. teko nu
vykti į New Jersey‘valstiją. 
Smarkiam lietui lyjant, iš 
.Newarko stoties nuvykau į 
Elizabethą, į Mariutės Sta- 
nelienės butą, kur kartu gy
vena jos sesuo Ona, duktė 
Mylda ir jos vyras Vladas 
Žukas. Ten pasivalgę ska
nius pietus, Juozo Stanelio 
vežini, nuvykome į šaunųjį 
Sietyno Choro koncertą, 
Newarke.

Sietyniečių koncertas — 
buvo tikrai žavėtina meno 
iškilmė. Tai buvo ne vien 
koncertas, kuriame publika 
gauna dainų bei muzikos 

buvo 
— dainos

tus ir gali įsijungti į žais
mes.

Netoli nuo Kultūrinio 
Centro gyvena ir Vincas 
Paukštys su žmona. Teko 
ir pas juos nueiti, apžiūrė
ti daržą ir vaišėse dalyvau
ti.

Gegužės 30 d. teko daly
vauti Sietyno ir LDS 8 kp. 
surengtame piknike Liber
ty Parke. Čia vėl buvo sma
gus pasimatymas su retai 
sueinamais žmonėmis, o 
kartu ir naujų pažinčių įsi
gijimas. Smagią pikniko 
nuotaiką tik lietus truputį 
trukdė.

Iš pikniko pasikvietė-mus 
garsi Laisvės vajininkė K. 
Žukauskienė pas save, į 
Union, N. J. Ir vėl vaišės, 
ir vėl draugiški. pokalbiai. 
Nei giminystė, nei kaimy
nystė, o nuoširdumas žydė-

Dirba Jie Sukaitę.
‘‘Daily AYorkeb“ rašo, jog senate yra sukaitusiai 

darbiibjamasl, kad juo greičiau pravarius per senatą 
Mundto-Nixono bilių. /

Watyt, yra mierijama tą bilių ‘‘pataisyti”, kad jis 
neatrodytų toks baisus, kokiu jo autoriai padarė. Tačiau 
bent koki/“pataisymai“ biliaus pagrindinės prasmės ne- 
pašalins.

Sakoma visokį reakcininkai ir stambieji turčiai kas
dien siunčia .telegramas senatoriams, ragindami šį bilių 
padaryti įstatymu/ ..

/Diėriraštis akstiną progresyvę Amerikos visuomenę 
taipgi nesnausti, bet veikti greit.

' JVegrę Teisės Jungtinių Valstijų Ginkluotose 
Pajėgose

Ryšium su verstino vyrų kariuomenėn ėmimo įsta
tymo sumanymu, Jungtinių Valstijų senate buvo pasiū
lyta, kad visose ginkluotosiose pajėgose negrams būtų 
pripažintos lygios teisės su baltaisiais.

Žinote, kiek už tą pasiūlymą balsavo senatorių?
Tik septyni!
77 senatoriai — demokratai ir republikonai (visi iš

vien!) — balsavo prieš tą pasiūlymą. Vadinasi, negrai 
Sebebus škaitomi antrosios klasės piliečiais, nepaisant, 
iad jie nešios Amerikos kario uniformą ir amerikinį gin

klu ' " . ,
Amerikoje gyvena apie 14,000,000 negrų, šitie žmo

nės, tik dėl to, kad jie juodi, atskiriami, segreguojami

Višai pagąl taftiškals tfAdicijds senatorius Taftas Ifehcla 
per pikieto liniją prie Yale Club^ New Yorke. Pike
tuotojai yra nariai CIO Retail, Wholesale & Depart
ment Store Workers Lolcalo 830, streikuojančio prieš 
Vim krautuvės už ankštesnes algas. Tos iškabės liu
dija Taftui, kad jo įstatymu pasinaudodami Losai bati-

• do sutrioškinti darbiiiinku judėjimą.

civiliniame gyvenime ir bus Šėgreguojami ginkluotose 
mūsų krašto pajėgose.

Tolydžio mūsų spauda, radijas ir mokykla nūolat 
skelbią mums ir pasauliui, kdkia pavyzdinga, girdi, yra 
amėrikine demokratija!..; •.

ninktį gestapo pareigūnas 
Kaune ir vėliau Karaliau
čiuje — Reibys. Ypač šis 
paskutinysis yra labai žvė
riškas, daug lietuvių nuo jo 
nukentėjo. Jis ir šiandien 
vartoja gestapinius meto
dus, pats kankindamas, 
mušdamas ir karceryje ka
lindamas visus tuos, kurie 
jam nepatinka.

Aš jau seniai nutariau 
grįžti tėvynėn, nežiūrint vi
sokiausių man dalomų kliū
čių. Man su dideliu vargu 
pasisekė susirašyti su žmo
na ir dvieju vąįkais, . kurie 
buvo likę tėviškėje. Miun
chene užsirašiau grįžimui. 
Per Ansbachą, Schoenbergą 
ir Brandenburgą, per Len
kiją ir Gardiną vedė #mano 
kelias namo, į Tarybų Lie
tuvą.

Atvykus namo, neatidė
liodamas ilgam, tuojau ra
šau jums.

Brangūs tautiečiai, likę 
“SS-Kaserne“ stovykloje, 
Miunchene, Ona- Sadauskie
nė iš to paties Bartininkų 
valsčiaus, Juozai Tupčiaus- 
kai iš Alvito valsčiaus, Juo
zai Kučinskai iš Kybartų ir 
visi mano draugai ir pažįs
tami. Aš jau savo tėvynėje 
ir pranešu jums, kad lai
mingai pasiekiau Lietuvą. 
Galiu jus užtikrinti, kad 
nieko blogo su manim neat
sitiko. Kelionėje mumis vi
sais kuo nuoširdžiausiai rū
pinosi, daiktus atsivežėme 
visus ir visi esame sveiki ir 
laimingi, kad pagaliau vėl 
gyvensime tėvynėje, savųjų 
tarpe, nebekėntėsimė nuo 
tokių žmonių; kaip Reibys 
ir jo kompanija.

Kartu su manim tuo pa
čiu transportu atvyko į 
Lietuvą dar 86 lietuviai iš 
įvairių Vokietijos zonų. 
Kelionėje susitikome su lie
tuviais iš Hanaų, *Kassel, 
Fiurto ir kt. anglų ir ame
rikiečių zonose esančių lie
tuvių stovyklų. Ir jie visi 
atvažiavo į Lietuvą k ląbai 
patenkinti, kad pasibaigė 
jų trankymasis svetimose 
žemėse, elgetiškais maištais 
ir gyvenimas be jokios ge
resnės vilties.

Aš vėl turiu tėvynę, tu
riu galimumą gyventi* ir 
dirbti.

Aš kviečiu visus savo pa
žįstamus nieko nelaukti ir 
grįžti tėvynėn. Grįžkite ir 
jūs, mano tautiečiai! v

Stasys Jantilevičius, 
darbininkas.

pasigrožėjimą. Čia 
daug daugiau, 
buvo sujungtos su vaizdavi
mu. Visokeriopas scenos 
įdekoravimas, subendrintas 
su dainavimu ir veiksmais, 
davė klausytojui neišdildo
mą įspūdį. Tai bene pirma 
tokia naujenybė lietuvių 
scenoje. O dainų sutartinu- 
mas, tiek viso choro, tiek 
mažesnių grupių, tiek at
skirų solistų jausmingas 
dainavimas, kėlė sielą į pa
dangę, —- gėrėkis ir grožė- 
kis, žmogau, ko pirma tau 
nebuvo tekę.

Po koncerto tie pasima
tymai, tie rankų pasispau- 
dimai, įspūdžių ir atsimi
nimų pasidalinimas — vėl, 
rodos, tik vienas gyvenimo 
malonumas.

Neužilgo sietyniečiai bu
vo surengę savo mokytojui 
V. Žukui gimtadienio mi
nėjimą. Čia vėl puiki iškil
me, vaišės, ‘kalbos, linkę ji-1 
mai. O Onutės Stelmbkaitės 
sudaryti gėrimai buvo ir 
viliojanti ir skanūs.

Juozo ir Onos Stanelių 
rezidencija, Westfield, teko 
nusistebėti. Taip puikiai, 
taip puošniai ir brangiai 
jie įsikūrę, kad vargiai ra
si daugiau Amerikps lietu
vių taip įsikūrusių ir ištai
gingai gyvenančių. O jie 
vis tik dalyvauja pažangių
jų lietuvių eilėse. Puiku!

Pdžmonys, tai pažmonys. 
Gegužės 23 d', vaidinamas 
Great Necke (N. Y.) R. 
Mizaros “Ponas Ameriko
nas.“ Staneliai nuveža mus 
ir ten. O Povilas Beeis su 
žmona tenai tuojau susi
kviečia mus į vaišes. Pas
kui" einame žiūrėti vaidini
mo. “Ponas Amerikonas“— 
puiki komedija; o vaidinto
jų sugabumas savo žygyje 
— padaro grąžų vaizdo pil
numą ir įspūdingumą.

Vincas Žilinskas su žmo
na gegužės 29 d., mus nu
sivežė pietuoti pas save — 
į Hillside. O paskui jis nu
vežė ir į Lietuvių Kultūri
nį Centrą Brooklyne. Čia 
vėl teko susitikti visą eilę 
retai matomų, bet simpa
tingų ir draugiškų žmonių. 
Čia susitikome brangią ir 
tolimą viešhią Dr. Baltru
šaitienę su dukraitei Jiilia 
Magowdh iš Pittsburgho, 
poetą K. Genį iš Schantono, 
o ir visą eilę Brooklyno ir 
jo apylinkės- retai .mums 
matomų žmonių. Aišku, jife 
visi rūpinasi Kultūrinio 
Centro palaikymu, jie visi 
padeda sukti pažangos ra-

Kaip ir kada teks atsi
dėkoti visiems vaišintojams 
ir priėmėjams — sunku 
atspėti ir pašakyti. Jie vi
si lieka neužmirštinais ir 
brangiais! Šiuo kartu teei
na jiems mano didelis dė
kui !

Paulina Jasilionienė.

Žinios iš Lietuvos
Mokslo

susido-

Akademinės Studentų 
Dr-jos Išvažiuojamoji

KAUNAS. — Didelį 
mejimą Kauno VD Universi
teto studentų tarpe sukėlė 
čia įvykusi Vilniaus universi
teto medicinos fakulteto stu
dentų mokslinės draugijos iš
važiuojamoji sesija. <J3uvo iš
klausyti vilniečių studentų 
medikų Baušytės, Biliūno, 
Narbuto, Ptašeko ir Bistrickai- 
tės moksliniai pranešimai. 
Diskusijose kalbėjo Vilniaus ir 
Kapho universitetų profeso
riai, dėstytojai ir studentai.

Ekskursantai susipažino su 
Kauno universiteto klinikomis 
ir su Kauno medicinos fakul- 
tetp studentų moksline drau
gija.

★ ★ ★
Želdinami Miškai ir Puošiamos

JONIŠKIS.—Apskrities dar
bo žmonės plačiai įsijungė į 
miškų želdinimo talką.

Skaisgirio valsčiuje per pir
mąsias talkos dienas apžel
dinta 25 hektarai ploto, Jo
niškio girininkijos 
eglaitėmis ^apsodinta 
tarų ir paruošta 40 
ploto.

želdinimo darbuose 
dalyvauja moksleiviai
rėš ir Kriukių gimnazijų mo
kiniai per vieną talkos dieną 
apsodino 4 hektarų 
hektarus apsodino 
medžiotojai. . .

Neblogai vyksta 
viečių apsodinimas
Joniškio miesto darbo žmonės 
sekmadieniais talkos metu 
miesto aikštėse ir gatvėse pa
sodino šimtus medelių. Me
deliai sodinami taip pat Žaga
rės miestelio gatvėse.

miškuose 
20 hek- 
hektarų

aktyviai
žaga-

plotą. 3 
apskrities

ir gyven- 
medeliais.

Kultūrinio Centro išžiū
ra, kaip jis jau dabar 
įrengtas, yra tikrai maloni. 
Ši įstaiga tarnauja ne tik 
sueigoms, bet joje jau gali 
gauti ir užkandžius ir pie-

Biržiečių įsipareigojimas
BIRŽAI.—Eilėje Biržų ap

skrities girininkijų sparčiai 
vyksta miškų želdinimo dar
bai. Geriausių darbo rezul
tatų pasiekė Vabalninku gi
rininkija (girininkas di\. Va- 
lunta). čia jau apsodinta 
medeliais 32 h.' Biržų miškų 
ūkio darbuotojai miškų želdi
nimo planą įsipareigojo pilnu
tinai įvykdyti iki Gegužės 1- 
sios, o taip pat dar 30 hektarų 
apsodinti viršum plano.

Į raiškų želdinimo darbus 
įsijungė Biržų miesto mokslei
viai.

Marlboro, N. Y. — 
migęs automobilistas 
Cby įvažiavo j medį: 
sužeisti 4 važiuotojai.

Už- 
Ch. 
liko

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) --iPėnkt, Birž. 11, 1B4Š



i ‘ B. PRANSKUS.

Petras Cvirka
(1909-1947)

Gegužės men. 2 d. suka
ko metai, kai lietuvių tary
binė literatūra neteko ge
riausio savo rašytojo ir or
ganizatoriaus, Lietuvos Ta
rybinių Rašytojų Sąjungos 
pirmininko Petro Cvirkos. 
Petras Cvirka buvo ir pa
siliks lietuvių tarybinėje li
teratūroje šviesiausia as
menybė, socialistinio rea
lizmo pradininkas, tarybi
nės literatūros ugdytojas.

Kilęs iš vargingųjų vals
tiečių, sunkiais keliais sie
kęs mokslo, P. Cvirka iš pat 
jaunystės buvo nusistatęs 
prieš buržuazinę visuome
nę, jos miesčionišką kultūrą 
ir fašistinį režimą.

Tėvynės karo metais, Ta
rybų Sąjungos užnugaryje, 
ir vėliau išvaduotai tarybi
nei Lietuvai stojus į socia
lizmo kuriamąjį darbą, P. 
Cvirka uoliausiai dirbo ne 
tik kaip rašytojas, bet ir 
kaip visuomenininkas. P. 
Cvirka buvo LTSR Aukš
čiausiosios Tarybos narys, 
nuo tų dienų, kada Lietuva 
buvo priimta į Tarybų Są
jungą, ligi pat mirties. Ra
šyti P. Cvirka pradėjo jau
natvės metais ir tuojau už
ėmė vieną ryškiausių vietų 
kairiojoje, pažangiojoje tų 
laikų lietuvių literatūroje, 
besigrupuojančioj apie žur
nalus “Trečias frontas,” 
“Kultūra” ir kit. Pirmam 
savo eilėraščių rinkiny 
“Pirmosios mišios” (1928), 
kuris fašistinės cenzūros 
buvo konfiskuotas ir pir
mam novelių rinkiny “Sau
lėlydis Nikos valsčiuje” jau 
pasireiškė ir P. Cvirkos 
stiprus, šviežias realistinio 
rašytojo talentas, ir jo kri
tiškos neigiančios buržuazi
nę visuomenę pažiūros. Dar 
stipriau tai pasireiškė pir
mam P. Cvirkos didesniam 
kūriny — jo dviejų tomų 
romane “Frank Kruk” 
(1934). Šiame romane P. 
Cvirka atskleidė ir nunuo
gino carizmo laikų ir bur
žuazinės Lietuvos gyveni
mą, miesčionijos ir valdi
ninkijos buitį, ryškiai paro
dęs taipgi ir kapitalistinės 
Amerikos daug būdingų 
bruožų. Gyvu stilium, sa
tyra ir patrauki umu

naudojimo ir skurdo atsk
leidimą. Reikia pažymėti ir 
jo puikias apysakas ir pa
sakas vaikams ir jaunimui 
(apysakų rinkinys “Cukri
niai avinėliai,” “Nemuno 
pasakos,” “Pasaka pasaką 
veja” ir t.t.).

Dar didesnis P. Cvirkos 
kūrybos pakilimas prasidė
jo laimėjus Lietuvoj tary
binei santvarkai ir P. Cvir
kai aktyviai įsijungus ne 
tik į tarybinės lietuvių li
teratūros kūrybinį darbą, 
bet ir į socialistinę staty
bą. 1940-1941 metų laiko
tarpiu jis sukūrė puikias 
noveles “Ąžuolas,” Praei
ties paslaptys,” “Ąžuolo 
šaknys,” “Marių kiaulytė,” 
“Nosis” ir kit. Tėvynės ka
ro metais P. Cvirkos kūry
ba dar labiau išsiplečia. Jis 
rašo apie vokiečių fašistų 
okupacijos baisumus (nove
les “Vokietis,” “Mikučio 
vargai”), ‘apie neapykan
tą okupantams ir tarybinių 
partizanų kovą (“Šulinys,” 
“Lakštingala,” “Bausmės 
ranka”), apie tarybinių 
tautų draugystę (“Vienas 
paveikslas” ir kit.). Puikiai 
panaudoja P. Cvirka kovai 
prieš hitlerinius okupantus 
ir liaudies tautosaka (pa
sakų rinkinys “Sidabrinė 
kulka”). Visos šios apysa
kos sudarė vėliau geriausių 
jo novelių rinkinį “Ąžuolo 
šaknys” (1945 m.), kuria
me jis pasiekė kaip aukšto 
meistriškumo, taip ir tikro 
socialistinio reališkumo.

Pokarine t e m a t i ka P. 
Cvirkai neteko padirbėti. 
Bet ir tas, ką jis parašė 
(apysakų rinkinys “Broly
bės sėkla,” išėjęs jau po au
toriaus mirties), yra ge
riausia šiandieninės lietu
vių tarybinės literatūros 
pažiba. Šios apysakos liečia 
aktualiausias šiandien te
mas; pašvęstas žemės ūkiui 
ir tautų draugystei. Petras 
Cvirka buvo pradėjęs rašy
ti romaną apie šiandieninį 
mįisų tarybinės Lietuvos 
gyvenimą, tačiau nelaiki 
mirtis nutraukė tą darbą.

Nemaža P. Cvirka pasi
darbavo tarybinei lietuvių 
literatūrai kaip publicistas, 
literatūros kritikas, rusų ir

Prezidentas Trumąnas pasikalba su AFL American 
Federation ęf Musicians prezidentu James C. Petrillo 
ir dainininke Gladys Swarthout po koncerto, kurio * 
lėšos buvo ' apmokėtos iš unijos rekordus vartojan
čių organizacijų ir įstaigų mokesčių į taip vadinamą, 
royalty fund. Šiemet toji organizacija teiks virš mi- 
liono dolerių vertęs nemokamų programų veteranų 
ligoninėms zir kitoms Įstaigoms. Bet po to turės tas 
programas nutraukti, nes Taft-Hartley Įstatymas už

draudžia unijoms tokius fondus.

Dąr
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Lietuvos Komunalinio Ūkio Atkūrimas
Po karo Lietuva paveldėjo sugriautus tiltus, sunaikin

tus vandentiekius, griuvėsiais paverstas jėgos gaminimo 
įmones. — Tuojau buvo imtasi darbo tai viską atstatyti, 
ir šiandien jau galima pasidžiaugti tų pastangų atsieki- 
mais.— Lietuvos miestai prisikelia naujam gyvenimui.

' Rašo Inžinierius N. Mitkauskas.

“Frank Kruk” pasidarė 
viena iš plačių skaitytojų 
masių mėgiamiausių kny
gų, kokia ji pasilikus ir 
šiandien.

Tačiau aukščiausio rea
listinio ir kritiško laipsnio 
P. Cvirka pasiekė antruo
ju savo romanu “Žemė 
maitintoja” (1935). šis ro
manas demaskuoja buržua
zinę žemės reformą Lietu
voje, buržuazinę demokra
tiją ir fašistinį režimą ir 
yra ryškiausias lietuvių li
teratūroj kūrinys apie kla
sių kovą ir valstiečių išnau
dojimą buržuaziniame kai
me. Romane nurodyta ir 
idėja, kad darbo valstie
čiams yra viena išeitis at
sipalaiduoti nuo vargo ir
beviltiškujno ir kad toji iš
eitis — socialistinės san
tvarkos įvedimas.

Vertingą indėlį į lietuvių 
pažangiąją anų laikų lite
ratūrą P. Cvirka įnešė ir 
visa eile, kitų savo kūrinių 
— romanu “Meisteris ‘ ir 
sūnus” (1936 m.), vaizduo
jančiu Lietuvos darbo žmo
gių kovą dėl savo teisių 
1905 metų revoliucijos me
tais, nauju novelių rinki
niu “Kasdieninės istorijos,” 
kuriose P.- Cvirka tęsė bur
žuazinės visuomenės buiti
nio ir moralinio puvimo de
maskavimą, socialinio iš-

Vakarų Europos klasikų ir 
tarybinės rusų literatūros 
vertėjas. P4 Cvirka buvo 
taipgi puikus apybraižinin- 
kas. Ypač pažymėtina pas
kutinė jo apybraižų knyge
lė “Gruzijos .širdis,” kurio
je jis puikiai perdavė savo 
įspūdžius iš kelionės .po Už- 
kaukazio tarybines respu
blikas, tų respublikų žmo
nes, socialistinės statybos 
atsiekimus, Kaukazo gamtą 
ir t. p.

P. Cvirka aukštu savo 
kūrybos idėjiškumu ir me
niškumu pirmas praskynė 
kelią lietuvių’ literatūrai į 
visą tarybinę ir pasaulinę 
žinomybę. Dar 1936 metais 
jo romanas “Žemė maitin
toja” buvo išverstas" ir iš
leistas Maskvoje rusų kal
ba. Tėvynės karo metais P. 
Cvirkos novelės buvo ver
čiamos ne tik į rusų kalbą, 
bet ir į visas Tarybų. Są
jungos tautų kalbas, o taip
gi Europos tautų_(anglų ir 
kit.) ir net kinų kalbą. Ne
seniai vėl išėjo rusų kalba 
storas P. Cvirkos raštų rin
kinys.

Nemažiau r ū p inamasi 
padaryti P. Cvirkos kūrybą 
žinoma ir prieinama pla- 
čiausiems lietuvių tarybi
niams skaitytojams. Tuo 
reikalu išleisti naujom lai
dom jo romanai “Žemė

Apie Lietuvišką Rašybą tai tuomet reikėtų pripažinti 
ir Amerikos tų lietuvių tarmę: 
laikinu, fylinu, itinu, varki- 
nu ir tt. žinoma, mūs redak
toriai tuoj suriks: Tai žargo
nas! O koks skirtumas tarpe 
šio žargono ir Lietuvos “kalbi
ninkų” ? Mano nuomone, abu 
žargonai ir abu nelietuviški. 
Vieni jų žargonuoja angliškus 
žodžius iš vieno galo, kiti iš 
kito; pasekmes tos pačios.

Niekaip negaliu suprasti, 
kodėl Lietuvos mokyti žmo
nės taip pamilo anglų kalbą? 
Argi jau anglų kalba yra to
kia lengva ir graži, kad jau 
jie niekaip negali išsipagirio
ti nuo smetonininkų paskleis
to tuščio, anot Petro Cvirkos 
pašiepiamų ponų ir poniučių 
vapaliojimo žodžių, kurių 
tankiai ir patys nesupranta, 
bet vapalioja, kad nuduoti 
prieš kaimiečius esą labai mo
kytais.

Visų pirma yra sakoma, kad 
anglai savo kalbos neturi, ji 
sudėstyta, sunarpliota iš dau
gybės kalbų žodžių ir padary
ta anglų kalba, bet 90 nuo
šimčių pačių anglų dorai jos 
nemoka. Sakoma: 70 nuošim
čių ąnglų, išėjusių aukštąsias 
mokyklas, negali parašyti tin
kamą laišką be žodyno pagal
bos; jie niekaip neparašys ta
vo pavardę, jeigu tu jiem ne- 
suspelinsi - nesuslebizavosi-ne- 
išlinksniuosi: daugybėje jų žo
džių trečdalio raidžių žodyje 
tariant neišsitaria, tad kam 
tas raides dėti, jeigu jos 
neišsitaria — nereikalingos? 
Anot to f r a n c ū z o : An
glai rašo Konstantinopolį, o 
ištaria Paryžius. -Anglų kalba 
tur būt yra viena iš sunkiau
sių ,ir nepraktiškiausių, o bet
gi mūs “kalbininkai” ją ’pa
sirinko, iškraipo angliškus žo
džius ir nori mus įtikinti, kad 
tai'lietuviški žodžiai. '

Mūs “kalbininkai” sako, kad 
mūsų kalboje yra daug lenkiš
kų ir rusiškų žodžių, tad, esą, 
reikia juos pakeisti lietuviš
kais. Tas būtų labai gerai, 
jeigu mūs kalbininkai 
stengtų tai padaryti, 
brukti sužargonintus 
kus žodžius vietoje
tegul jie bus ir lenkiškos ar 
rusiškos kilmės, bet jie nuo 
seniai įuri užkariavę sau vie
tą mūsų kalboje ir ja gerai 
susikalbame ir mums nereikė
jo nešiotis su savimi žodynų, 
kaip anglam.

Niekuo kitu negalima išsi
aiškinti tų mūs pro-angliškų 
“kalbiniįnkų” brukimą, mums 
angliškų žodžių, kaip tik tuo 
buržuaziniu gudravimo palin
kimu, kuomi nors ir kaip nors 
atsiskirti nuo liaudies, nuo pil
kųjų masių; mat, jie. turi,ko 
nors pamokyti jasias. Gaila, 
kad dabartinėje sovietinėje 
tvarkoje, matomai, dar labai 
giliai suleidę savo ideologines 
šaknis smetoninio auklėjimo 
žmonės. širdingiausias ma-

Tūlas laikas atgal gana pla
čiai buvo išsisiūbavę diskusijos 
apie lietuvišką rašybą — dau
giau tarmę. Tuo laiku buvau 
labai užimtas darbe, ir tose 
diskusijose nedalyvavau, tad 
leiskite ir man išsireikšti tuo- 
mi svarbiu mums visiems klau
simu. Man, kaipo savamoks
liui, ta rašyba jau sunkiai 
įkandama, tad tegul ją anali
zuoja tie, kurie turėjo geresnę 
progą su ja susipažinti. Aš gi 
daugiau norėčiau pakalbėti 
apie tąrmę.

Kalbamose diskusijose di
džiuma diskusantų paliko tą 
dalyką Lietuvos kalbininkams 
ir gramatikininkams. Daugu
mas jų sudėjo visas viltis ant 
būsiančio lietuviško žodyno, 
girdi: palauksime, išeis lietu
viškas žodynas ir viskas išsi- 
riš.

. Galgi ir išsiriš. . . Betgi 
atsižvelgiant j tai, kaip ten 
Lietuvoje. “taisoma” mūsų kal
ba, aš labai bijau, kad po 
kurio laiko nereikėtų ir vėl 
mums ginčytis, koks žodiš
tarmė lietuviškesnis: kazyrės 
ar kortos? griekas ar nuodė
mė? kubilas ar bosas? ir tt. 
Mums nematant Lietuvos laik
raščių, mažai mes galime su
rinkti tam pavyzdžių iš tos 
“pataisytos” lietuviškos kal
bos, reikia pasitenkinti iš to, 
ką jau mūsų Laisvė ir Vilnis 
išmoko, arba geriau, ten tel
pa daug perspausdintų raštų 
iš Lietuvos laikraščiu.

Leiskite man čia parėdyti 
keletą tų naujų žodžių: pus- 
kiaulis—bekonas,, nuo angliš
ko (bacon), pabaiga arba ga
las — finalas,^ nuo angliško 
(finish’t). gerai atlikta-užsi- 
laikyta,— korektiškai, nuo 
angliško (correct), auksorius 
— javaleris, nuo angliško 
(jevėlry-man), maži nąmukai- 
grįtelės — katadžiai, huo an
gliško (cottages), nustatė — 
užfiksavo,'nuo angliškai (fix), 
varžytinės už laimėjimą—tur
nyras, nuo angliško (tourna
ment), pastalys, staliukas, zu- 
slanas — stendas, nuo angliš
ko (stand), įvairūs daiktai— 
asartmentai, nuo angliško (as
sorted) ir tt. Būtų galima pri
rašyti tiek ir tiek, bet užteks 
jau ir tiek. * Na, tai kiekgi 
tuose, naujuose žodžiuose yra 
lietuviškumo? Anei biskio. 
Tai kam tad tuos žodžius gar
binti ir sakyti, kad Lietuvos 
kalbininkai turtina mūsų žo
dyną, kuomet tuose žodžiuose 
visiškai nėra lietuviškumo ? 
Jeigu jau pripažinti virš su
minėtus žodžius lietuviškais,

maitintoja,” “Frank Kruk,” 
apysakos ir pasakos vai
kams ir kit. Ruošiamas pil
nas P. Cvirkos raštų išlei
dimas, kurie sudarys apie 
10 tomų.

r

ir pasi- 
bet ne- 
angliš- 
senųjų,

Lietuvos komunalinis ūkis 
buvo vokiškųjų okupantų 
barbariškai sunaikintas. Vi
si respublikos vandentiekiai 
buvo sugriauti kartu su į- 
rengimais, didžiausieji mieJ 
sto tiltai susprogdinti, Vieš
bučiai sudeginti, elektrinių 
įrengimai išvežti. Daugiau 
kaip vienas milijonas kvad
ratinių metrų gyvenamojo 
ploto buvo sudeginta ir su
griauta. .

Komunalinio ūkio dar
buotojams buvo duotas 
sunkus uždavinys pačiomis 
pirmomis dienomis po fašis
tinių grobikų išvijimo iš 
Lietuvos sostinės — aprū
pinti Vilniaus miesto gy
ventojus vandeniu, paleisti 
darban elektrines, skalbyk
las ir miestų transportą, at
remontuoti namus ir aprū
pinti pasilikusius be pasto
gės gyventojus butais.

Antrąją dieną po Lietu
vos sostinės išvadavimo, 
Vilniaus miesto gyventojai 
jau gavo vandenį iš įreng
to laikinojo vandentiekio. 
O sekančią dieną pirmieji 
statytojai ir montuotojai— 
technikas Skardys, Kaplin- 
skas, monteris Duškevičius 
ir kiti, inžinieriui Baliui 
Vaškeliui vadovaujant, išė
jo sostinės centrinio van
dentiekio statybon. Per 
trumpesnį, kaip metai, lai
ką vilniečiai pamatė naują 
vandentiekio pastatą, mo
derniame architektūriniame 
stiliuje. Visi įrengimai buvo 
sumontuoti iš naujo ir Vil
niaus miestas dabar gauna 
daugiau vandens,t kaip prieš 
karą.

Tarybų Lietuvos Komuna
linio Ūkio Ministerija pra
dėjo statyti respublikos so
stinėje naują vandentiekį, 
kuris statomas Tupatiškio 
rajone, 6 kilometrai nuo 
miesto. Statyba bus užbaig
ta iki šių metų Gegužės 
Pirmosios ir duos miestui 
papildomą! 8,000 kubinių 
metrų vandens per parų.

Kauno mieste, vadovau-, 
jąnt prityrusiam specialis
tui inžinieriui Stasiui Vaba- 
levičiui, trumpesniu laiku 
paleistas darban Eigulių 
vandentiekis ir atstatytas 
vandens spaudimo' rezervu
aras Žaliakalnyje.

Kauno tresto “Vandentie
kis” viršin. inžinierius Bro
nius Petrulis už pasiauko
jantį darbą, atstatant Kau
no vandentiekį; vyriausybės 
buvo apdovanotas Raudono- j 
sios žvaigždės ordinu.

Klaipėdos vandentiekio 
atkūrimui buvo pastatytas, 
pagal Kauno universiteto 
profesoriaus Pra
no Morkūno projektą, 
naujas vandens spaudimo 
bokštas. Visa vandentiekio 
stotis buvo pertvarkyta, 
naujai įrengta ir dabar 
Klaipėdos miestas ir uostas 
pilnutinai aprūpinami van
deniu. /

no linkėjimas visiems lietu
viams darbo žmonėms nepri
imti tų buržuazinių atraugų— 

^angliškų žodžių, o laikytis tų, 
kurie mums buvo geri iki šiol, 
bus geri ir ateityje. Kaip dau
gelio tautų kalba ir papročiai 
buvo išlaikyti 'per paprastąją 
liaudj, taip Lietuvos liaudis 
teišlaiko ją, kaip mūsų, pra
bočiai ir bočiai ją išlaikė. Te- 
sivaduoja Lietuvos pilkieji ar
tojėliai teisingais Vinco Ku
dirkos žodžiais: ’ Iš praeities 
tavo sūnūs te stiprybę semia...

Panevėžietis.

Kartu su Lietuvos mies
tų vandentiekių atstatymu, 
vyko dideli darbai, atku
riant kitus miestų ūkio ob
jektus.

Visa tai buvo galima tik
tai Sąjunginės vyriausybės 
nuolatinės paramos ir rūpi
nimosi dėka. Pagal naują
jį penkmetinį planą liaudies 
ūkiui atkurti ir išvystyti 
1946-1950 ' metais, Tarybų 
Lietuvos respublikai paskir
ta stambios lėšos ir mate
rialiniai fondai respublikos 
ūkio atkūrimui. Tiktai Ta
rybų Lietuvos butų -p ko
munalinio ūkio atkūrimui ir 
išvystymui asignuota 170 
milijonų rublių, kapitali
niam remontui gyvenamųjų 
namų — 75 milijonai rublių 
ir miesto * sutvarkymui — 
100 milijonų rublių. Broliš
kų respublikų fabrikai ap
rūpina Lietuvos statybas ir 
įmones cementu, valcuota 
geležimi, automašinomis ir 
įrengimais, anglimis, dega
lais ir daugeliu kitų bran
gių medžiagų.

Per tris metus po Lietu
vos išvadavimo nuo vokiš
kųjų grobikų, atstatyta ir 
atiduota eksploata c i j o n 
300.000 kvadratinių metrų 
gyvenamojo ploto, atstatyta 
ir naujai pastatyta 40 pir
čių, 12 viešbučių, 65 elektri
nės, atstatyti ir visi van
dentiekiai ir baigiamas di
delių tiltų Vilniuje, Kaune 
ir Klaipėdoje atstatymas.

Su Tarybinės Armijos ka
rių pagalba, buvo trum
piausiu laiku pastatyti Žvė
ryno ir Žaliasis tiltai Vil
niuje. Vilniaus kelių-tiltų 
trestas savo jėgomis pasta
tė Užvingio* tiltą. Kaune at
statyta Žaliasis ir Vilijam
polės tiltai. Dabar pilnu 
tempu statomas Aleksoto 
tiltas per Nemuną Kaune. 
Aleksoto tiltas įrengiamas 
su pakeliamuoju mechaniz
mu, kuris duos galimybę 
pakelti' tilto centralinę dalį 
laisvam garlaivių ir baržų kus. 
praplaukimui. Šis tiltas bus

Prisikėlė naujam gyveni
mui Šakių, Vilkaviškio ir 
Šiaulių miestai.

1944 metų gale, po miesto 
išvadavimo, Šakiuose buvo 
iš viso keli šimtai gyvento
jų, kurie gyveno miesto pa
kraščiuose. Dabar miesto 
gyventojų skaičius jau sie
kia 4000 žmonių ir visi 
gyventojai aprūpinti bu
tais. Pastatyta elektrinė, 
viešbutis, ,pirtis. Pastatyti 
namai įstaigoms ir organi
zacijoms. Iš naujo atstatyta 
visa Kudirkos gatvė. Šakiai 
visuomet kęsdavo didelį 
vandens nepriteklių. Dabar 
statomas miesto vandentie
kis. x

Buvusioje turgaus aikš
tėje įrengtas skveras, kur 
darbo žmonės turi puikią • 
poilsio vietą.
Kada nutilo kovos dėl Vil

kaviškio išvadavimo, mieste 
buvo likę tik 20 tūkstančių 
gyvenamųjų namų. Apskri
ties centras laikinai buvo 
perkeltas į Kybartus. Dabar 
visos organizacijos ir įstai
gos grįžo j Vilkaviškį. Vei
kia pirtis, elektrinė ir vieš
butis. Atstatyta daug gyve
namųjų namų.

Sunku pažinti Šiaulių' 
miestą per paskutinius tris 
metus. Šiauliai karo metu 
buvo smarkiai sugriauti ir 
nuniokoti. Per tris pokari
nius metus, miestas atgimė, 
atsikūrė, išaugo. Pramonės 
įmonės dirba pilnu apkrovi
mu, miesto gyventojų skai- 
čius kasdien auga. ' Daug 
gražių namų dabar puošia 
gatves. Miestas skenda ža
lumynuose, gatvės išlygin
tos ir asfaltuotos, miesto 
centre naujame skvere pas
tatytas granitinis pamink
las kritusiems Didžiajame 
Tėvynės kare -didvyriams.

Daug yra dabar Tarybų 
Lietuvoje atstatytų miestų 
ir miestelių. Visur tebever
da darbas toliau atstatant 
gyvenamuosius namus ir 
komunalines įmones. Visur 
tie darbai atliekami daly
vaujant visuomenei. Visi 
lietuviai su meile rūpinasi 
apie gimtųjų miestų sutvar
kymą, sodina medelius, už
veda naujus skverus ir par-

.5^
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1948 metams Tarybų Lie- 
užbaigtas ir atiduotas eks- ,tuvos butų komunaliniam 
ploatacijon dar šiais metais, ūkiui ir miestų sutvarky- 
Atstatytas didelis tiltas per mui vyriausybė paskyrė 
Nemuną ties Tilže - Pane- milžiniškas lėšas. Tai dar 
mune. Baigiami >projekti- kartą ryškiai parodo tary- 
niai darbai trijų tiltų staty- į binės vyriausybės rūpestį 
bai Vilniuje, Kaune ir Klai- pakelti Lietuvos . liaudies • 
pėdoje. . gerbūvį.

J#.'1

CIO United Auto Workers ką tik gavo naują kontrak
tą su General Motors Corp. Iš karto pakeliamos mo- 
kestys po 11 centų per valandą, su teise vėl pakelti 
ar numušti pagal tą, kaip pragyvenimo brangumas 
kils ar puls. Pasirašyme dalyvauja nuo, unijos (ii 
kairės) T(. A. Johnstone ir Harry W. Anderson, o nuo 

firmos Louis Seaton.
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ią rekomendaciją priimti.
Sveikinimais sukelta - finansų 

$111. Už svetainę išmokėta $8, 
tad tolesnei darbuotei iš konfe
rencijos lieka .$103.

Konferencijai einant prie pa
baigos, perstatyta kalbėti Tre
čiosios Partijos kandidatas 
Hali.

Konferencija užsibaigė apie 
2:30 vai. po pietų.

- Konf. Sekr. * 
Alice Jonikienė.

J _ • "" A . ~t Vertė K. BARTKUS ..
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(Tąsa)
Pjeras 'šyptelėjo:
— Ne tik valstiečiai, bet ir mano An- 

jesa apsidžiaugs, o ji — darbininko 
duktė, atrodė — supranta. Baisi painia
va. Ji man atsakinėja: “Ką jūs anks
čiau rašėte?” Aš patsai pasitikiu jaus
mu. Kaip Ispanijoj ... Aš mačiau As- 
anją Barselonoje' Panašus į mūsų Saro, 
tipiškas radikalas. Sakysi gal, kad jis 
nesodino darbininkų? Aišku, sodino. Ta
čiau svarbu ne jis. Tas pat ir su čekais. 
O Anjesa nesupranta: viską verčia į 
vieną krūvą.

— Gal būt, supranta, tik bijo, kad ta
ve pasiųs į frontą. Ji turi kūdikį. Tatai 
galima suprasti. ..

Legre atsiduso: jis vienišas pasaulyje, 
niekas dėl jo nebūgštauja.

Diena buvo debesuota; saulė atrodė 
tartum už balto vystyklo; sunku buvo 
matyti. Pjeras murmėjo:

— Kažkoks užburtas ratas. . .
Paskutines savaites jis gyveno lauk

damas. Netgi Ispanija mažai tedomino. 
Nuo vienos Čemberleno kelionės pas Hit
lerį ligi kitos,;atrodė, prabėgdavo metai. 
Negalima buvo nei dirbti, nei galvoti, 
nei miegoti. Pjeras nedžiūgavo, kaip 
Liaudies fronto dienomis. Buvo karčiai 
nusivylęs, net prislėgtas. Tai nesiderino 
su jo būdu, ir jis mąstė: pakliuvau į 
maišą. Reikėdavo diplomatiškai tartis su 
karinių medžiagų verteivomis. Retas ir 
trumpas keliones į Ispaniją prisiminda
vo neaiškiai, lyg stebuklingus sapnus. 
Jis laukė atomazgos, persiskyrimo, karo. 
O kūdikis, kuris nuolatos gyveno jame, 
tingaus Perpinjano svajotojas, - reikala
vo laimės. Štai ir dabar, išgirdęs forte
pijono/garsus, atskridusius pro atvertą 
langą, jis sustojo, primerkė iš pasitenki
nimo akis.

— Tas pats skerco ... Puiku!
Pasiuntinybėje juos priėmė pirmasis 

patarėjas Vanekas, kresnas, nejudrus, 
plačiomis valstiečio rankomis, storu 
kaklu, suveržtu krakmolyta apikakle.

Paskutinėmis dienomis į pasiuntiny
bę ateidavo darbininkų delegacijos ir vis 
dėlto Vanekas kiekvieną kartą nustebęs 
raukė kaktą. Klausydamasis “proleta
riato solidarumo” žodžių, jis klausdavo 
save: kas gi atsitiko? Kas spaudė jam 
ranką, kalbėjo apie pyktį ir viltį? Ko
munistai! Ir jis prisipažindavo pasiun
tiniui: “Aš daugiau nieko nebesupran
tu.”

nekas suprato, kad priešais jį ne darbi
ninkas, taip pat ir ne komunistas, bet 
laisvai mąstantis, Vaneko aplinkos ir 
minčių žmogus.

— Mane nudžiugino jūsų žodžiai. Ge
rai, kad pas mus ateina įvairių įsitikini
mų žmonės. Kitaip gali susidaryti įspū
dis, kad mus remia tik vieni komunis
tai.

Pjeras užsidegė:
— Aš komunistas.
Vanekas mandagiai šyptelėjo. Jie sto

vėjo priešais atdaras balkono duris. Gir
dėjosi neramūs laikraščių pardavėjų 
riksmai. Vanekas galvojo, ar priims jį 
šiandien Tessa, 'ir prisimerkė nuo aš
trios šviesos.

Gatvėje Legre tarė:
— Klausyk, Pjerai... Dabar, žinoma, 

ne laikas apie tai kalbėti. Bet aš seniai 
norėjau paklausti... Kodėl tu nestoji į 
partiją?

Pjeras atsakė ne iš karto:
— Nežinau ... Mano nuomone, taip 

garbingiau. .,
Pagaliau Tessa priėmė Vaneką. Norė

damas išvengti užsipuolimų, . ministras 
tuojau ėmė rėkti:

— Kaip jūs nesuprantate? Mažų vals
tybių likimas priklauso nuo didžiųjų li
kimo. Mes negalime tuojau leistis į mū
šį. Bet kai mes naujai apsiginkluosime, 
jums grąžinsime tas sritis. Reikia mokė
ti laukti. Kai prūsai paėmė Šlezvigą, 
mes nesikišome. Tačiau prabėgo pusė 
amžiaus, ir mes grąžinome danams jų 

% turtą. Tai -— diplomatijos‘abėcėlė.
Vanekas, visuomet santūrus, pasielgė 

netaktiškai — jis atsakė Tessa:
— Leidusi užimti Šlezvigą, o paskui 

sutriuškinti Austriją, Prancūzija paruo
šė Sedaną ...

— Nevykusi analogija! Griūvanti An
troji Imperija — ir 1938 metų Prancū
zija jėgų .žydėjime. Galite būti ramus: 
Sedanas nepasikartos. Tačiau reikia pa
laukti. Sudetų atžvilgiu Prancūzija susi
skaldę.

Vanekas tylėjo. Jo įdegęs veidas pasi
darė dar raudonesnis; kaktoje išsipūtė 
gyslos. O Tessa nurimo. Jo pyktį pakei
tė švelnumas. Jis priėjo prie pat Vane
ko ir ėmė šnibždėti:

— Patikėkite manim, jūsų skausmas 
— mūsų. Aš gerai prisimenu laiką, ka
da Strasburgo statula. Konkordo aikštė
je buvo apgaubta gedulo krepu. Jūs ei
nate ant laužo, kaip išperkamoji auka.

ILLINOIS UETOV1Ų KONFERENCIJA
SPRINGFIELD, Ill. — Ge

gužės 30 d. čionai įvyko Illi
nois valstijos lietuvių konfe
rencija geresniam spėkų mobi
lizavimui būsimiems rinki
mams. Atvykus dar prieš de
šimtą valandą ryto jau buvo 
chicagiečių atvykusių konfe
rencijom Tarpe anksti atvyku
siųjų taipgi buvo ir Wm. Mit
chell, iš Benld, Ill. t ’ I

Tai buvo pirma tos rūšies 
konferencija, kaip ir bandymas, 
dėlto mes nekantriai jos lau
kėme. Dabar, jai praėjus, rei
kia apskaičiuoti jos nuopelnai 
ir parodyti trūkumai.

Mano manymu, geroji jos 
pusė galima apibūdinti taip:

Iš Chicagos atvyko didelis 
skaičius delegatų, taipgi dele
gaciją pagerino grupė lietuvių 
Ijaro ’ veteranų. Jie visi jauni 
vyrai ir buvo smagu juos čia 
turėti. Jie taipgi ir veiklūs.

Komitetas taipgi gerai pa
ruošė darbo planą taip, kad ne
reikėjo laiko'gaišuoti konferen
cijoj, darbas ėjo sklandžiai ir 
konferencija 'baigta dar kiek 
prieš nustatytą laiką.

Vietiniai konferencijos ruo
šėjai pasidarbavo. Edis Damb
rauskas ypač vertas pagyrimo, 
nes jis daug dirbo ir anksti at
ėjo pasitikti delegatus.

Į rezoliucijų komisiją įėjo du 
jauni chicagiečiai, taipgi pir
mininkas -ir du vice-pirminin- 
kai buvo jauni vyrai, tas irgi 
pagirtina. Jaunieji šiuose rin
kimuose suvaidins svarbią rolę. 
Sekretorė irgi buvo čiagimė, 
tai konferencijos vadovybė bu
vo čiagimių.

Kiek daugiau pasimaišyda
vo konferencijos eigoje vienas 
kitas senesnių.

Konferencija priėmė tikrai 
gerą planą, kuris bus išsiunti
nėtas delegatams ir organizaci
joms.

Silpnosios pusės šios:
Nebuvo delegatų net ir iš to

kių kolonijų, kaip Rockfordas. 
Kas yra su Rockfordu, dauge
lis klausia. Seniau taip veikli 
kolonija, skaitlinga kolonija, 
dabar taip apsileidus.

Iš Peoria žadėjo atvykti 
žmonių, bet irgi nebuvo.

Nebuvo atstovybės iš' “Ma
žojo Egipto” — pietinio Illi
nois. Kažin kodėl? Juk nėra 
jau taip toli atvykti.

Iš East St. Louis žadėjo bū
ti apie 10 asmenų, bet atvyko

bent vieną žmogų į mažesnes 
kolonijas šiam darbui plėsti.

Dabar prasidėjo rinkimas 
parašų ant peticijų. Tai yra la
bai svarbus darbas. Reikia dau
giau žmonių į jį įtraukti.

Visi pažangūs lietuviai, vi
si, kurie nori taikos, tūrėtų 
darbuotis juo daugiau parašų 
surinkimui ir abelnai - geres
niam rinkimų kampanijos pra- 
vedimui. Delegatas.

PROTOKOLAS
Illinois Valstijos Wallace for 
President Lietuvių Konferen
cijos, Laikytos Springfield, 
Illinois, Sekmadienį, Gegužės 
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Workers Homę, 1031 South 
11th St. Apie 11-tą valandą 
Jurgis Starkevičius, paaiškinęs 
konferencijos tikslą, paprašė 
Liet. Wallace for President ko
miteto pirmininko Tex žebrai- 
čio užimti vietą.

Užėmęs pirmininko vietą 
Tex žebraitis perskaitė dieno- 
tvarkį ir paprašė delegatų per
statyti kandidatą į vice-pirmi- 
ninkus. Delegatai perstate V. 
•Jotką ir E. Dambrauską. Duo
tas įnešimas ir priimtos abu 
išrinkti vice-pirmininkais akla
macijos keliu.

Konferencijos sekretore iš
rinkta Alice Jonikienė.

Į Mandatų Komisiją užgirtos 
komiteto paskirtos Helen Kas- 
ro ir Frances Jurgel.

Į Rezoliucijų Komisiją iš
rinkti: J. Mažeika, F. Mikužis 
ir E. Dambrauskas.

V. Andrulis patiekė platų 
pranešimą nuo konferencijos 
šaukimo komiteto, pabrėždamas 
ir ateities darbus, surištus su 
prezidentinių rinkimų kampa
nija.

Diskusijose ėmė balsą: Yu
ris, Mažeika, Jonikienė, Mise
vičius ir Lapinskas iš Chica7 
gos; S. Senkus ir A. Latonas 
iš Springfieldo, Wm. Mitchell 
iš Benld, iTenikąitienė iš E. St. 
Louis ir Gudeliauskienė iš Col
linsville.

Duotas įnešimas ir priimtas 
konferenciją tęsti iki trečios 
valandos po pietų be pertrau
kos ir užbaigti su viena sesi
ja.

Duotas balsas Progresyvės 
Partijos atstovui Charlie Fish
er. Kalbėtojas, tarp kitko, pra-

» " S’ ' ‘‘ ’’ G' ' •rįk* ' *I '
. Lake Success, N. Y. — 
Jungt. Tautų žmoniškumo 
Teisių komisija atmętė So
vietų siūlymu medžiaginiai 
paremti neišteklingų kraštų 
spaudą.

VANDENBERG ŠAUKIA 
NESIGAILĖT PINIGŲ 
MARSHALLUI

Washington. — Republi- 
konas senatorius Vanden
berg • reikalavo sugrąžint 
Marshallo - Trumano pla
nams1 2 bilionu dolerių, ku
riuos numušė Kongreso At
stovų Rūmas.

VICTORY INN
Crystal Beach’s Labiausia

Modeminis Viešbutis
Randasi ant kranto

Lake Erie
Gražiam praleidinųii vaka
ru, week-ends ir vakacijų 

(Privatinis parkinimas)
Prašome rašyti—

Morkis Brothers
P. O. BOX 80

CRYSTAL BEACH, 
ONT., CANADA .

Baltimore, Md.
KVIEČIAME VISUS Į DIDĮJĮ 

DIENRAŠČIO LAISVĖS NAUDAI

P I K NI K Ą
Kuris Įvyks Sekmadienį

Biri. 13 June
Kardash’s Park, Evergreen

Bus skanių užkandžių, gėrimų ir
įvairių pasilinksminimų

į Atvyksta Pliiladelphiečiai
i Šiame piknike dalyvaus daug philadelphiečių. 
Į Turėsime malonių pasimatymų su jais.

į Puikios Maudynes
i Kurie norėsite galėsite pasimaudyti ir tuom pat 
į kartu pasilinksminsite piknike.

GERA MUZIKA ŠOKIAMS
j Bušai veš į pikniką sekamai:
j 1) Nuo Lietuvių salės, 851'Hollins St., 11 A. M.; nuo 
į Dillon ir Robinson St., 11:30 A. M.-—
I 2) Nuo Lietuvių isalės 1:00 P. M.; nuo Dillon ir 
į Robinson St. 1:30 P. M. Busais važiuojant į abi pusi ir 
į įžanga į pikniką—vienas doleris. Kurie važiuos ma- 
į šinomis, įžanga 25c.
Į KELRODIS: Eastern Ave. iki Josenhans Corner; suk 
j po dešinei į Back River Neck Rd.; pavažiavus 4. mylias, 
J dešinėje pusėje kelio matysite “Evergreen,” sukite po 
I dešinei ir važiuokite tiesiai iki parko.Prieš deVynerius metus Vanekas, filo

logas, įsitikinęs liberalas, tarnavo Mo- 
ravskoje Ostravoje. Ten įvyko sąmyšių: 
komunistai demostravo prieš naujuosius 
karinius įstatymus. Juos suėmė. Vane
kas dalyvavo byloje, kaip kaltinimo liu
dininkas. Jis džiaugėsi sprendimu: 
maištautojams priteisė po ketverius me
tus. Ir štai dabar Paryžiuje jį guodžia 
komunistai. O žmonės, su kuriais jis 
draugaudavo, kuriuos jis vaišindavo 
pusryčiais, su kuriais šnekučiuodavos 
apie Mažino liniją, apie Titulesku kal
bas, apie Smetanos operas, kultūringi ir 
simpatiški žmonės — jie kažkur dingo. 
Kaip Vanekas džiaugėsi pavasarį, suži
nojęs, kad Tessa . paskirtas ministru! 
Juk Masariko jubiliejaus dienomis Tessa 
parašė: “Čekoslovakija — mūsų vaka
rietiškos kultūros priedanga pačiame 
Europos centre, tai .humanizmo šalis ...” 
O dabar prie Tessa neprieisi. Vanekas 
kentėjo dėl savo krašto likimo. Prancū
zų laikraščių straipsniai įvarydavo jį į 
pasiutimą. Perskait ęs B r e t e i- 
1 i o pareiškimą, kuriame čekus 
pavadino ‘^barbarais,” Vanekas neišken
tė, sudaužė kavos servizą. Prie visko jun
gėsi ir asfneninis sielvartas: jis buvo ki
lęs iš mažo Moravijos miesto, stovėjusio 
netoli sienos. Ten gyveno seni tėvai, Va
neko sesuo. Jis po šimtą kartų per die
ną atbukęs kartodavo: nejaugi prancū
zai išduos? Važinėdavo į ministeriją. 
Gaudydavo pažįstamus deputatus;-jie 
tylėdavo arba užjaučiamai ’atsidusdavo, 
tarsi laidotuvėse. Į pasiuntinybę atvyk
davo delegacijos; bet veltui Vanekas 
laukė spaudos atstovų, profesorių, advo
katų, radikalų ar bent socialistų. Atei
davo darbininkai, kartodavo tuos pačius 
žodžius. .Vanekas dėkodavo, spausdavo 
rankas ir sumišęs galvodavo: vėl komu
nistai !

Legre visą laiką tylėjo. Kalbėjo Pjeras. 
Ir kažkas nustebino Vaneką: gal tono 
aukštumas, gal neįprastas žodynas. Va

jus atiduodate, kas brangiausia, kad 
tik išgelbėtumėte taiką. Prancūzijos mo
terys nepamirš to .

Vanekas prisiminė raukšlėtą liesą sa
vo motinos veidą po juoda skarele — 
motina rengdavosi, kaip valstietė. Pa
budo viltis, nevykusi, vaikiška: o gal ir 
neišduos? Jis tarė:

— Jūs-pasakėte “sudėtų klausimu” . .. 
Tačiau ginčijamoj teritorijoj yra daug 
čekų gyvenamų apskričių. Ten nėra vo
kiečių. Aš tat gerai žinau —- aš pats iš 
ten. Būtina apginti bent tuos apskriČius.

Tessa žiovavo: jį nuvargino pašneke
sys. ‘

— Prieš valandą Daladje man prane
šė, kad jis išskrenda į Miuncheną. Ten 
jie viską nuspręs. Jūsų vyriausybės at
stovas, aišku, bus painformuotas. Taip, 
kad dabar neverta rūpintis geografija...

Žydros Vaneko akys apsiniaukė, bet 
jis greitai susivaldė ir, padėkojęs Tessa, 
atsisveikino. O Tessa pagalvojo: “Na, ir 
mano amatas. Geriau žmogžudį lydėti į 
giljotiną... Tas čekas — geras žmogus, 
bet koks jis naivus! Kaip jie nesupran
ta, kad mes negalime viskuo rizikuoti?... 
Gana labdarybės! Prancūzija nori, galų 
gale, pagalvoti ir apie save.”

Jis paskambino Poletei:,
— Galima ateiti? Aš noriu pasiguos

ti... Ne, ne! Naujienos geros, dargi la
bai geros. Karo nebus. O mano nuotaika 
šlykšti. Kaip sakydavo Verlenas: “Be 
priežasties siela ilgisi...” Gerai važiuo
ju, važiuoju ...
14 Į l

Žolijo, numetęs švarką, bėgiojo po 
spaustuvę. Medžiaga ekstra laidai buvo 
paruošta iš anksto. Žolijo ypatingai gė
rėjosi pasakojimu'apie Čemberleno ’ vai
kystę: ketverių metų anglų premjeras 
taikindavęs savo vienmečius draugus, 
ir motina pranašavusi jam puikią atei
ti- . -

(Bus daugiau)

lik viena delegatė.
Nebuvo iš Westvilles delega

tų, o turėjo būti.
Delegatų, taigi, nebuvo iš 

keleto kolonijų, iš kur turėjo 
būti.

Dėlko?
Kai kurie sako, kad kelios 

šventos dienos nėra gerai, 
žmonės perdaug į svečius važi
nėja. Bet juk konferencija yra 
svarbiau kaip svečystos.

Kiti sako, kad būtų geriau, 
jei konferencija“ nebūtų susitai
kius tą pačią dieną su koncer
tu čionai. Koncerte, teisybė, bu- 
yo žmonių iš gan daug koloni
jų, o konferencijoj jie nebuvo.

Ruoštasi prie konferencijos 
gerai. Laiškai siuntinėta ir kai 
kur pakartota, taip sako komi
teto nariai.

Konferencija buvo pirma tos 
rūšies. Daugelio kolonijų mūsų 
organizacijų nariai labai ne
rangūs konferencijoms čionai, 
gal tai ir bus viena rimtesnių 
priežasčių. Pataikymas konfe
rencijos su koncertu tą p^čią 
dieną, matyti, irgi nepadėjo, o 
pasunkino.

Konferencija tačiau atliko 
gerą darbą, ar geriau sakyti, 
pradėjo jį.

Nėra abejonės, kad po šios 
konferencijos pagerės Progre
syvės Partijos rinkimų vajaus 
darbas tarpe lietuvių. Joje iš
siaiškino kai 'kurie nęsusitari- 
mai darb<> Po jos daugiau 
žmonių darban įsitrauks.

Konferencijos planai .bus 
spaudoj paskelbti, tai ir neaiš
kinsiu dabar.

Man rodos, kad tęsti toliau 
tą darbą pietinės valstijos da
lies mūsų organizacijos turėtų 
susišaukti konferenciją, 'jei vi
sos valstijos konferencijoj ne
dalyvavo. Taipgi būtinai reikia 
valstijos komitetui pasiųsti

nešė, kad pietinėj Illinois srity
je Progresyvė Partija labai 
daug žmonių užinteresuoja. At
rodo, kad čia bus nesunku pra
vesti rinkiminę kampaniją. 
Tik reikia darbuotojų rinkimui 
parašų.

Rezoliucijų Komisijos narys 
J. Mažeika skaito rezoliuciją 
(lietuviškai) Ateivių Teisių 
Gynimo reikale. F. Mikužis 
skaito tame pačiame klausime 
rezoliuciją anglų kalboj. Jis 
taipgi skaito telegramas sena
toriams Lucas ir- Brooks 
Mundt-Nixon biliaūs klausimu. 
Nutarta pasiųsti telegramas. 
Skaitytos rezoliucijos verstino 
drafto klausime ir Taft-Elling- 
er Housing Bill klausimu. Vi
sos priimtos vienbalsiai.

Už Mandatų Komisiją Fran
ces Jurgel raportavo, jog kon
ferencijoj dalyvauja ’46 delega
tai smulkmeniškai z paduodant 
kokias organizacijas ir kiek na
rių delegatai atstovauja. Ap- 
skaitliuojama, kad- narių atsto
vaujama apie 10,000.

Pirmininkas Tex žebraitis 
primena konferencijai, kad tau
tinėms grupėms yra paskirta 
sukelti $5,00.0; lietuviai užsidė
jo sau $3,000 kvotą.

V. Andrulis skaito rekomen
daciją finansų klausime. Kyla 
diskusijos dėlei vieno žodžio, 
būtent “šykštėti.” Duotas įne
šimas sakinį su minėtu žodžiu 
išmesti. Eita prie balsavimo. 
12 prieš 7 balsus nutarta pa
likti , taip, kaip parašyta.

V. Andrulis . rekomenduoja 
darinkti į komitetą sekamus 
narius: 'Jurgį Starkevičių iš 
Springfieldo, Wm. Mitchęll iš 
Benld, Gudeliaukienę iš E. St. 
Louis, M. Palevięių !ir M. Al
biną iš Zeigler, V. Jotką, F. 
Mikužį, F. Jurgel ir H. Kasro 
iš Chicagos. Vienbalsiai nutars

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. Vernon St
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

L

MATTHEW P. BALLAS
• (BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
Į v Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus

Patarnavimas bus užtikrintas ir*už prieinamą kainą. t

Puikiai [rengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 1
Mylimiems Pašarvoti Dovanai 1

660 GRAND ST; BROOKLYN, N. Y. |
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DETROITO ŽINIOS
ATMINČIAI DRAUGO 
KAZIO LITVINO

Kazys Litvinas buvo senas 
detroitietis. Progresyvės šei
mos tėvas. Visiems detroitie- 
čiams gerai žinomas kaipo ra
maus būdo vyras.

Velionis visai jaunas būda
mas išvyko iš savo gimtinės 
Lietuvos į Rusiją. Kiek vėliau 
persikėlė j Angliją gyventi. 
Ten, kiek laiko pagyvenęs, 
atvyko į Jungtines Valstijas. 
Tai buvo 1909-tais metais. 
Jis apsigyveno Detroite. Būda
mas tvirto išaugimo vyras, 
daugiausiai dirbo sunkų dar
bą. Iš karto bandė vienoj, ki
toj dirbtuvėj dirbti, o vėliau 
gavo darbą taip vadinamoj 
Solvay kompanijoj, kurioj iš
dirbo 25 metus.

" Velionis Kazys Litvinas gi
mė 1888 m., Vailainių kai
me, Krakių parapijoj. Mirė 
balandžio 17 d., sulaukęs 60 
metų. Tai buvo visai ir vi

Ej------------------------------------------------------------------------—-----——----------a

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

Z KALBĖS JERRY SCHAFLANDER

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

— Rengimo Komitetas.
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F. W. Shalins 
(SHAL1NSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves 

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
____ Tel. Virginia T-4499

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 2-5172
v--...    ■ --------
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August Gustas
BELTAIRE FLORIST

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

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

ir tto telefonuokite '
SHoreroad 8-9330

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

Specialistai Pritaikymui 
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams 

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

Paul Gustus Funeral Home,
INC. /

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

LiĖtŪVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefopuokite dieną ar naktį

ĖVėrgreen 7-4774

Naujai išdekoruota šermenų koplyčia, kur šeimos pato
giai gali atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems, 
prakilniuose namuose be ekstra išlaidų;

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

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

siems netikėta mirtis!
Vėliausiu laiku pradėjo nu

siskųsti, kad nesijaučiąs ge
rai. Daktarai surado “gall
bladder” priežastį nesveiku
mo. Kadangi daugeliui būna 
daromos operacijos išėmimui 
sugedusios “gall-bladder,” tai 
ir velionis pasidavė operacijai. 
Operacija padaryta 16 d., o 
ant rytojaus, 17 d. balandžio, 
mirė.

Velionis Kazys Litvinas bu
vo vyras Onos Litvinienės, se
nos darbuotojos tarpe Detroi
to progresyVių lietuvių. Taip
gi tėvas Lillian Gugas,, LDS 
208 kuopos sekretorės ir orga
nizatorės, geros darbuotojos 
ne tik LDS dirvoj, bet ir cho
re ir bovvlininkų tarpe. Taip
gi paliko sūnų Albertą, irgi 
pažangų jauną’ vyrą.

Velionis taipgi paliko bro
lį Mykolą Detroite ir daug gi
minių iš moters pusės: Gugus, 
detroitiečius, šumakerį ir pus

seserę Ur. Grišas su Šeima Iš 
Chicagos, kurie dalyvavo ve
lionio laidotuvėse.

Kazys Litvinas prigulėjo 
prie šių organizacijų : LDS 21 
kp., LLD 52 kp., Radijo Kliu- 
bo ir Lietuvių Pilietinimo Pa- 
šelpos Kliubo.

Seniau buvo Laisvės # skai
tytojas, bet pastaruoju laiku 
tik Vilnį skaitė.

Detroitiečiai gausiai velionį 
apdovanojo vainikais. Jie la
bai skaitlingai dalyvavo jo 
laidotuvėse, kurios įvyko 21 d. 
balandžio Woodmere kapinė
se.

Brazio koplyčioj merginų 
trio, akompanuojant Mrs. 
Smith, sudainavo liūdesio ,dai
ną, o prie kapo . Aido Choro 
mokytojas Altschuler sudaina
vo atsisveikinimo dainą: “Il
sėkis, Drauge.” *

Pr. Jočionis kalbėjo koply
čioj ir prie kapo.

Nuo savęs dar kartą reiškiu 
gilią užuojautą draugei Lit- 
vinienei, jos dukrelei Lillian 
ir W. Gugui ir jų dukrelėms. 
Taipgi sūnui Albertui ir jo 
žmonai ir visiems kitiems gi
minėms! Draugas.

SVORIŲ KILNOJIMO
ČAMPIONAS

Maskva. — Rusas Ivan 
Maltsev kairiąja ranka kil
nojo tiesiog aukštyn 243 
svarų svorį; tuom viršijo 
visus tarptautinius sunkių
jų kilnojimų rekordus.

SANDĖLIS KNYGŲ 
IR ŽOLIŲ

i ---------------
Aukso Altoriukas, maldą knyga. Tilžčs 

spaudinio, 448 pusi., Aiškus drukas, 
gražiai padaryta, paauksuoti lapai $1.75

Vainikėlis, maža maldų knygelė. Pa- 
vaiksl. mišių maldos, drūtais Juo
dais apdarais ...................................... 75c

Oficicrių Klausimai, Kareivių Juokin
gi Atsakymai; daug juokų ........... 15c

Apie Dangų, Saulę, Mėnesi ir žvaigždes 10c 
Elenutė ir Jonukas, gražios apysakait. 25c 
Biblija, su 379 riavcksl., išaiškinimai, 

ką jie reiškia ..’.............................. $2.25
Celibatas, neveduisų Kunigų Gyvenimas 

ir Darbai ............................................. 30c
Burykla Ir Burtininkas, pasikalbėjimai 

apie burtus ............  35c
Dainų Knyga, su apie 120 {vairių dainų 75c 
Detroito lietuvių katalikų muštynės ir 

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

paveikslais.....................................................- 35c
Duktė Marių, graži apysaka ............... 25c
Duktė Gyvena Pūstynėje—dr apie du

brolius .......  7.......................Z... 25c
Erodas Boba, velniškas tiltas per Ne

muno Upę ...........................................  35c
Eustachijušas, apysaka iš .pirmutinių' 

amž. krikščionybės ............................ 35c
Girtuoklių Gyvenimas, jų gadzinkos ir 

kitokį elgesiai, su paveiksi............... 30c
Geros Rodos, su daugeliu gerų pamok. 15c
Grigo Kalėdos ir Seno Jaunikio Nusim. 35c
Gudrus Piemenukas, graži žiemos apys. 25c 
Grigorius, kaip išgyveno prirakintas ant 

salos per 17 metų ...............   35c
Istorija, seno ir naujo testamento, su 

paveikslais ............................................ 25c
Juokų Vežimas, daugelis juokingų pa

sakymų, ir 1.1..............     35c
Kabalas, laimės rodyklė, su Saliamono 

nosis ....   15c
Karvės Nauda,, gerų sūrių padarymas, 

su paveikslais ...................................  25c
Keliautojai, j Šventų Žemę, Jeruzolimų 35c 
Lengvus Būdas Išmokti Angliškos Kai. 35c 
Laimė ir Planetos, nuspčjimai laimių 

rašant paikutes ................................ 25c
Lytiškos Ligos, ir Kaip Apsisaugoti .... 35c
Nebijok Mirti, nes iš Jos Neišbėgsi,

knyg. su paveiksi................................. 65c
Nedoras Žydas, {domūs skaitymai ..... - 50c
Neužmokamas Žiedas, graži pasaka .... 25c
Pinigai, Galvažudžiai ir, prio ko jie

priveda žmogų ...................................... 25c
Piloto Galas, Sūdžia Jėzaus .............- 10c
Paparčio Žiedas, kur Ji gali atrasti, ir

viskų paskui žinoti ................................ 25c
Patarimai Vyrams ir Moterims, kas 

link šeimyniško gyvenimo ir lyties 
dalykų ... ..................................   $2.50

Praloto OiiŠausko Nuopelnai už Nu- 
smaugimų Savo Meilužės, šu paveik. 25c 

Pekla, Kur Ji Yra? Kam Reikalinga? 
ir Kokius Žmones Kankina, su pa
veiksi. įrankių kankinimo ............. 30c

Ragana, graži apysaka ............................ 35c
Raktas j' Laimingų Gyvenimų, atidaryk 

duris, rasi visas tavo gyvenimo lai
mes užslėptas ..................................- $1.00

Noah Ark’as, įdomūs skaitymai ..........x 25c
Rymo Popiežius, ar Jis yra tikras

Kristaus pasekėjas ..........................  $1.50
Trys Užkeiktos Karalaitės .................... 25c
Velnias Kapitonas,. 3-jų tomų knyga $1.50 
Virėja kepėja, kenuotoja, bu apie 450

receptų .................. ?. „—..............._.. $1.00
Stebuklingas Veidrodis, apysaka ....... - 25c
Savizrolas, juokų ir funjų knyga su 
paveiks. ............................................. -....... 50c
Didžiausia nauja SAPNŲ knyga 300 pusi.

$1.75c
Saulės Ritulys, su visų planetų paveiks. 45c 
Sveikata, ligoniams knygutė, aprašo 

apie 350 visokių augmenų ir kam >
Jie tinkami .............................. ..... —.... 25c

Laiškams popiera, rašyti { Lietttvų, su 
apie 15 skirtingų pasveikinimų. Tu>. 
40c; 3 tu z. $1. 

Tyra Mostis. Nuo rožės, pailių ir bile 
kokio niežulio. Uncija ....   $1.25
Dvi uncijos ..................................    $2.25

ŽOLĖS ARBATOS FORMOJE
Kraujo Valytojas ...................................... 60c
Nervų pastiprintojas ............  „...K... 85c
Moterų reguliatorius nuo sunkių periodų 60c 
Nuo kosulio, dusulių bei mainų asthmos 60c 
Nuo kosulio ir Kokliušo ........................ 60c
Nuo Inkstų ir akmenėlio augimo ......  60c
Palangos Trajanka, tinkamos šaknys

užpilti ant degtinės ........................... — 75c
Išvalymui akmenėliai, kad nešlapinti

lovoje .......................................................... 60c.
Vidurių valytojas .....................  — 60c
Nuo visokių reumatlškų sausgėlų ......... 60c
Nuo nesutukimo (eiti kfldyn) ................ - 85c
Nuo šlapligčs diabetų  .................-.......— 85c
Gimdos tonikas, pataiso kliūtis nevaising. 75c 
Vyriškumo Pataisymai .......................... $1.25
Nuo užsisenčjusio nosies ir galvos ka

taro (hayfever) ... ............... —...... $1.25
Palangos Trajanka 75c, didesni pakeliai po 
l.tfO.
Nuo Pailių ...............  ...... 85c
Nuo vandeninės ir širdies ligų 60c
Nuo nemalonaus kvapo ..... ...............  85c
Nuo surūgusio pilvo (heartburn) 85c
Nuo veneriškų ligų .. ............................... $1.25
Plaukų tonikas, augina plaukus, vato 

plaiskenas, sulaiko slinkimų ir nuo 
pražilimo ... ......................... .—.......... .. 60c
Norintieji jsigyti bile vienų iš virš minėtų 

knygų ar žolių, rašykite
M. ŽUKAITIS,

834 Dean St, Spencerport, N. Y.
(mlv.)

Philadelphia, Pa.
Birželio 2 d. LLD 10 Kuopos 

ir Bendro Komiteto susirinki
me nutarta suorganizuoti busą 
ir važiuoti į dienraščio Laisvės 
pikniką, kuris įvyks 13 d. bir
želio, Baltimorėje. Nemažai dar 
pasižadėjo ir su savo privatiš- 
kais automobiliais važiuoti.

Šiemet baltimoriečiai nedaly
vavo LLD 6-tos apskrities pik
nike, kuris Phila. apylinkėje 
įvyko 23 d. gegužės, mes ren
giamės skaitlingai važiuoti į 
Baltimorę ir dalyvauti šiame 
piknike.

Baltimoriečiai, tai yra arti
miausia mums stambi lietuvių 
kolonija —■ mūsų kaimynai. 
Praeityje jie skaitlingai daly
vaudavo tnūsų piknikuose, pa
sitikime, kad ir ateityje jie 
mūsų nepamirš.

Ypatingai, mes norime, kad 
baltimoriečiai skaitlingai daly
vautų dienraščio Laisvės pikni
ke, kuris rengiamas 5 d. rug
sėjo. •

Į šį baltimoriečių pikniką 
busas išeis sekmadienį, 13 d. 
birželio, 8:30 vai. ryto, nuo 735 
Fairmount Ave., vėliau jis ap
sistos pas Tureikius ties 143 
Pierce St., So. Philadelphia.

Bilietus galite užsisakyti pas 
Merkį, Bekampį, A. Galkų, 
Smitus, žalnieraitienę, 1009 
Jackson St., telefonas He 8- 
7226; Tureikienę, 143 Pierce 
St., telefonas De 4-4026, arba 
ir pas mane; mano telefonas 
8-0317R1.

Padarykime baltimoriečiams 
didelį “surprisą.” Važiuokime 
skaitlingai!

Trakimas.

Clevelando Žinios
i

Ohio Valdovai Siekiasi Neda- 
leist Wallace’o ant Baloto.

Sulyg Cleveland Press iš 
birželio 5 d. pranešimu, Ohio 
valstijos sekretorius Edward 
J. Hummel esąs pasiryžęs ne- 
daleisti Wallace partijos ant 
Ohio baloto.

Kada jau 46,000 piliečių 
pasirašė po Wallace partijos 
nominacijos peticijom ir Ohio 
Wallace for President Komi
teto sekretorius Nathan R. 
Zahm jau rengėsi tas petici
jas priduoti valstijos sekreto
riui, tai valstijos sekretorius 
pasikėsino pastoti kelią Wall
ace partijos uždėjimui ant 
baloto, pasiremdamas kokiu 
ten Ohio seimelio 1941 metų 
priimtu įstatymu, kuriame nu
sakoma, kad partijos ar gru
pės, atsidavusios priešameri- 
kiniam veikimui, neprivalo 
gauti vietos ant Ohio valsti
jos rinkimų baloto.

Valstijos sekretorius Hum
mel sakosi jau turįs patyrimų, 
kad buvęs JAV vice-preziden- 
tas Henry A. Wallace esąs 
atsidavęs f) r i e š a m e rįltoniš- 
kiems veiksmams, ir todėl, ne
turįs teisės būti ant Ohio vals
tijos prezidentinių rinkimų 
baloto.

Bet Wallace’o partijos prin
cipalis veikimas yra* už taiką 
ir už Amerikos žmonių gero
vę. Tik .kada toks Wallace 
principalis veikimas kenkia 
Amerikos » monopolistų impe
rialistiniams planams, tai yra 
įvardijamas “priešamerikiniu 
veikimu.”

Ohio, kąip ir visos mūsų 
šalies, žmonės negali dasileis- 
ti tokios „padėties, nes būtų 
nusilehkimas aiškiam fašisti
niam patvarkymui. Todėl, ir 
Ohio Wallace for President 
Komitetas esąs pasiryžęs eiti 
j Ohio valstijos aufcščiausį 
teismą Supreme Court, kad 
atmušus tą valstijos sekreto
riaus HJmįmel’o pasikėsinimą. 
Ohio valstijos piliečiai irgi 
privalo tam pasipriešinti.

V J. N. $.
. . j

WORCESTER, MASS.
ALDLD’155 kp. susirinkimas įvyks 

birželio 14 ei., 7:30 v. v., Liet, salė
je, 29 Endicott St. Dalyvaukite vi
sos ir atsiveskite narių,. Turimb 
daug svarbių reikalų. — A. W.

(137-138)

Montello, Mass.
Pasinaudokime Vasariniais 

Parengimais
Pagaliaus atsidarė vasaros 

sezonas. Gražiausiai metų 
laikotarpis, žmonės^ pasiilgę 
šiltesnio oro, saulėtų dienų, 
kaip ir kiti gamtps tvariniai, 
skubina į laukus, į miškus ir 
į parkus, idant pasigėrėti va
saros grožybėmis.

Jie nori matyti tą vaizdą, 
kuomet medžiai pražydo ir 
apsidengė žaliais lapais, kuo
met pievos pasipuošė įvairių 
spalvų žiedais, išduodant aro
matišką kvapą...

Pirmas vasarinis parengi
mas įvyko 6 d. birželio, sek
madienį, Lietuvių Tautiškame 
Parke. Tai buvo Liet. Dramos 
Ratelio metinis piknikas. Oras 
pasitaikė labai gražus, todėl 
ir žmonių prisirinko nemažai.

Antras šio sezono parengi
mas įvyks ateinantį sekmadie
nį, birželio 13 d., Lietuvių 
Tautiškame Parke, tai bus 
Moterų Apšvietos Kliubo me
tinis piknikas.

Moterys kliubietės, prisilai- 
kydamos senų tradicijų, vi
suomet suruošia gerus pikni
kus. Jos vis sugalvoja ką to
kio naujo, kad padaryti savo 
piknikus skirtingais nuo kitų. 
Kaip kada jos prigamina gerų 
valgių arba skirtingesnės rū
šies programą.

šį sykį., taipgi, galima tikė
tis ką tokio nepaprasto. Gir
dėjau, jog yra užkviesta gar
si orkestrą, kuri parūpins ge
ros muzikos.

Moterų Apšvietos Kliubas 
jau keliolika metų kaip gy
vuoja. šio kliubo narės yra 
visos progresyvės moterys. Per 
jųjų pastangas tapo suruošta 
daug visokių parengimų. Jos 
gausiai aukoja geriems tiks
lams nemažas sumas pinigų. 
Ištiktųjų, tai yra garbė mon- 
telliečiams turėti tokią pažan
gių moterų grupę. S. B.

Norwood, Mass.
Nepaprastas Susirinkimas!
Lietuvių Literatūros Draugi

jos 9-tos kuopds susirinkimas 
įvyks sekmadienį, 13 d. birže
lio, 4 :30 po pietų, Lietuvių 
Svetainėje. šiame susirinki
me bus perstatyta gal kokia 
10 naujų narių į LLD 9 kuopą.

Todėl, visi seni nariai ateikit 
ir susipažinkit su naujais na
riais, o nauji nariai norės su
sipažinti su senaisiais.

Taipgi, yra keletas labai 
svarbiu klausimu, kuriuos tu- 
rėsim apkalbėti ir įvykdinti 
gyvenimam Todėl, visi apsiė
mę pasidarbuoti gavime nau
jų narių į LLD 9 kp. turi at
likti savo pasižadėjimus ir ra
portuoti pasekmes šiame susi
rinkime. Būkim visi ir visos!

Org. J. G.

PRANEŠIMAI
BAYONNE, N. J.

LLD 212 kp. susirinkimas įvyks 
birželio 15 d., 7:30 v. v., 2 West 
22nd St. Visi nariai dalyvaukite su
sirinkime. — P. Janiūnas, sekr.

(137-138)

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, nes piknikas ruošiamas kuo
pos 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. 
Palike, S ta. 24, 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, IMASS.
LLD 11 kp. susirinkimas įvyks 

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

So. Boston, Mass.
į DAINOS MYLĖTOJUS
Birželio 4-ta dieną choro 

pamokosė apart dainų turėjo
me ir pasitarimą dėl geresnio 
choro subųdavojimo.- Dainuo
jam jau keletą labai gražių 
dainelių, dainuojam neblogai. 
Bet mokytojas Stasys Paura 
nėra pilnai patenkintas ir rei
kalauja šių dalykų iš jau dai
nuojančių dainininkų : Lankyti 
visas dainų pamokas visiems 
ir atsivesti daugiau daininin
kų, ypatingai iš moteriškų bal
sų—sopranų ir altų. Dabar 
chofe nėra tikro balanso-lyg- 
svaros. Tenorai ir basai per 
daug stiprūs, todėl reikia dau
giau sopranų ir altų.

Nuo dabar iki 4-tai dienai 
liepos (July) turim visos ir vi
si nepraleisti nei vienos dai
nų pamokos. Pamokos įvyks
ta kiekvieną penktadienį, 8- 
tą valandą vakare, Lietuvių 
Piliečių Kliubo svetainėje, 
318 W. Broadway. Jei visi 
lankysim pamokas ir atsivėsini 
naujų dainininkų, tai liepos 4 
d. So. Bostono choras pada
rysim visai Naujosios’ Angli
jos lietuvių visuomenei “sur
prise.” Turim dar 4-rias pa
mokas iki 4-tai dienai liepos," 
o 4 d. liepos visi į Maynard, 
Mass., į dienraščio Laisvės 
pikniką. Choro Valdyba.
♦I—— M—— gi — b 4

I Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptas

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342
...............——————— .  ... ............. ... ■ ......................... .... ..................ii.................i IIĮJR

.LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
fl Valgykite Pietus pas * .

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

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 patarnavimas.

Kiekvieną šeštadieni įvyksta puota, pasivaišinlmas bei parS. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.

Salę išnuomuojame dėl puotų, pokilių, krikStynų, parių, vestuvių;- 
Žemos kainos už viską.

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.
,Ė HI Irt r \ ■ i RWII 4 Rf —M

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BRObKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJ®

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

GREEN STAR, BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS 

■' > * .1. f

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS. 
I 

Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

459 GRAND STREET BROOKLYN, N.
(Skersai nub Republic Teatfo) > Telefonas EV. 4-8698

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Penkt., Birž. 11, 1948

HELP WANTED—MALE
reh^aliNgi vyrai

DA1LYDĖS
Patyrę. Nilolatinis darbas 

Gteros darbo B4lygos.
Kreipkitės . ’

Aircraft Upholstering
780 EAST 135T1I St.

, Telephone MELROSE 5*4303

New Haven, Conn.
PIKNIKAS

Conn, valstijos Dąrbo .Spau
dos Komitetas ruošia pikniką, 
šeštadienį, 12 d. birželio, 
Highland Park, Campbell 
Ave., West Haven. Vieta la
bai graži. Pradžia nuo 12 
vai. dieną ir tęsis iki vėlumai.* 
Bus gera muzika, skanių val
gių ir tinkamų gėrimų.

Koncertinėje programoje 
dalyvauk Broadway žvaigždės 
Betty Sanders, Woody Gutrie, 
taipgi rusų Radiščevo šokikų 
grupė, American,Folksay gru
pė ir kiti. Prašome dalyvau
ti. ' Rengėjai.

Milan, Italija. — Dinami
to sandelio sprogimas už
mušė 2 žmones.

i;J. 1 Kaškiaučius, M. D.
J; ■ 630 Summer Avenue,
«; Newark 4, N. J. 'j
•• HUmboldt 2-7964 * ;

BAR & GRILL
LIETUVIŠKA ALUDE
DEGTINE, VYNAS ir 

ALUS

Kanados
: Black Horse Alė .
Joseph Zeidat, Jl

411 Grand St 
Brooklyn, N. Y.



Atrodo, Kad Bankų 
Negalėtų Apgauti

Vaginėjusi ant Kredito

Karavanu Atvyko 
Duoti Kraujo 
Izraeliaus Gynėjams

Naujiems Balsuotojams Ridgewood Trupiniai

Du šimtai asmenų penkiose 
dešimtyse mašinų, daugiausia 
farmeriai ir jų šeimos iš Farm
ingdale, praėjusį trečiadienį 
atvažiavo į New Yorką duoti 
kraujo naujos Izraeliaus vals
tybės gynėjams.

Kraujo davėjus sumobilizavo 
tenykštė Farm erių Unija 
farmerių kooperatyvai.

Izraeliaus valstybei kraujo 
priėmimo organizacijos cen
tras—Mogen David (prilygs
tantis mūsų Raudonajam 
žiui) — randasi 326 E.
St., New Yorke.

šių metų pradžioj ridge
wood iečiai pasižymėjo įvai
riai^ parengimais, kur turėjo 
neblogų pasekmių kaip finan
siniai, taip ir moraliai, 'žmo
nių daug sutraukia į savo pa
rengimus.

Pavyzdžiui, Dr. Martin Lu-

Eisenhower Pradėjo 
Eiti Universiteto 
Vedėjo Pareigas

Kry- 
39th

TŪKSTANČIAI BIJŪNĖLIŲ
• Per dvi dienas buvusioje 

New Yorke pavasarinių gėlių 
parodoje, Horticultural Socie
ty patalpose, bijūnai vyravo. 
Buvo 46 skirtingų veislių gru
pės suskirstytos pagal formą 
žiedų ir spalvų artimumą 
viens kitam. Atsiųsta parodon 
žiedų net iš vidurvakarinių 
pietinių valstijų.

bu- 
ka-

Su Todd FirmaVienoje New York o krautu
vėje areštuota Mrs. Letitia 
Ilalcott, 51 metų, iš Otisville, CIO Industrial Union of 

Marine and Shipbuilding 
Workers Lokalai 15 ir 39-tas 
pasirašė dviem metams sutartį 
su laivastatyklų Todd firma. 
Paliečia šapas Brooklyne ir 
įlobokene. Lokalai priėmę 
sutarties sąlygas. Likosi lauk
ti unijos centralinės tarybos 
nuomonės. Taryba susirihks 
17-tą.

Nauja sutartis, jei taryba 
užgirs, įeis galion nuo 23-čios 
šio mėnesio. Su ta diena mo
kės po 5 centus valandai al
gos priedo, su teise ateinan
čių metų birželį panaujinti de
rybas dėl algų.

Pirmos klasės lavinto me
chaniko mokestis būsianti $1.- 
55 valandai, sako firmos vir
šininkai. Tai būtų $62 už 40 
valandų savaitę. Atimk bu
vusio karo, taipgi karalių iš
laikymo pasaulyje taksus, so
cialiu saugumo fondą, valsti
jos taksus, parsinešamoji na- 

; mo alga liekasi ne kasžin kas 
—tik algelė.

O visgi apgauna. Areštuo
tas Charley Bianco, gyvenęs 
230 Duffield St., Brooklyne. 
Jį kaltina, kad jis su grupe 
kitų asmenų apgaulėmis išvi
liojęs iš bankų mažiausia $35,- 
000*.

Bianco supirkinėdavęs ban
krutuojančius biznius, gauda
mas juos pusdykiai. Perkel- 
davęs juos į naują vietą. Tuos 
neva biznius padarydavęs val
dovais kitų nuosavybių, ku
rioms pagerinti gaudavę pa
skolų. Kada bankai apsižiū
rėjo, kad/tos nuosavybės, ku
rioms bankai davė paskolas, 
nebuvo taisytos, atrado, kad 
jos wci nepriklausė Bianco 
grupei.

Tarpe apgautų randasi 
patys žymiausieji bankai.

Anot prokuroro iškeltų jai 
kaltinimų, einant krautuvių 
savininkų skundais, jinar vie
nos tik firmos krautuvėse — 
Sacks Fifth Ave. ir Best & 
Co.—susipirkusi $7,000 vertės 
prekių be'pinigų. Ji vartojusi 
gal tūkstantį pavardžių, pasi
sakydama krautuvėje turinti I 
kredito sąskaitą, kurios netu-į 
re j o.

Taip sukčiauti jai pagelbė- 
jęs seniau dirbant krautuvėse 
įgytas žinojimas krautuvėse 
vartojamos kredito sistemos— 
ji pirkdavusi nebrangias pre
kes, kad pardavėja leistų jas 
nusinešti pirm raštinėje pati
krinimo jos tariamojo kredito. 
Ir atrodydavusi poniškai. O 
tos rūšies kostumerius parda
vėjoms yra įsakyta pagerbti.

Krautuvės jos ieškinėjančios 
nuo 1942 metų, bet vis nepa- 
gaudavo.

Gal būt jos didžiausia klai
da, dėl kurios ji pakliuvo, bu
vo tame, kad jinai pžėjo į už- 
pikietuotą krautuvę. Kadangi 
tokųi laikotarpiu į tokias krau
tuves paprasti žmonės neina, 
tad pirkėjų krautuvėje buvo 
nedaug. • Tad krautuvės de
tektyvas Helen Loughlin leng
vai susekė ją perkantis nesa
mu kreditu pirm jos išėjimo iš 
krautuvės ir areštuodino.

Šią gadynę net vagims ne
apsimoka eiti į užpikietuotą 
krautuvę.

Dwight D. Eisenhower, 
vęs vyriausis vadas mūsų 
rinių jėgų kare prieš nacius 
Europoje, birželio 7-tą pradė
jo eiti Columbia Universiteto 
prezidento pareigas, arba, ti
kriau tariant, pradėjo joms 
pasiruošti. Oficialis, ceremo- 
nialis jo įvesdinimas preziden
tu įvyks spalių mėnesį.

Universitetas, 194 metų se
nelis, turi po savo sparnu su
glaudęs desėtkus visokių mok
slo sričių kolegijų, mokyklų, 
laboratorijų, departmentų. Sa
vo reikalams jis turi $90,000,- 
000 pamatinį fondą, kurio ve
dime prezidentas taipgi turi 
ne paskutinį, balsą.

Eisenhower tapo šios įstai
gos 13-ju prezidentu. Jis pa
vadavo laikiną veikiantį pre
zidentą Frank D. Fackenthal, 
kuris vadovavo įstaigai nuo 
12-tojo prezidento daktaro 
Nicholas Murray Butler pasi
traukimo 1945 metais. Butle- 
ris pernai mirė.

nebalsavus, taipgi iš- 
susitrukdymo rinkimų 

visi nauji piliečiai ra-
atlikti tuos kvotimus ther Draugystė turėjo suren

gus vakarienę gegužės 8 d., 
Vaiginio - šapolo svetainėje, 
147 Thames St. žmonių da
lyvavo arti du šimtai, žino
ma, buvo išrinkta veikli ko
misija surengti tokią vakarie
nę. Toje komisijoje buvo: 
Julius Kalvaitis, Juozas Mo
tiejūnas, Juozas Balkūnas ir 
F. čemiavičius. Platinime ti- ✓
kietų daugiausiai pasidarba
vo J. Motiejūnas, J. Bernotą, 
J. Kalvaitis, J. Yusaitis, J. 
Steponaitis ir kiti. Draugys
tei liko gražaus pelno.

Dr. Martin Luther Draugys
te šelpia savo narius ir aukau
ja kitiems, kur tik mato yra 
reikalinga. Vakarienei valgius 
skaniai pagamino A. Varaš- 
kienė ir M. Kalvaitienė.

Kiekvienas einantis pirmu 
kartu balsuoti pilietis turi 
pereiti tūlą lengvą raštingu
mo kvotimą (literacy test) 
Kad niekam dėl to nereikėtų 
liktis 
vengtų 
dieną, 
ginafni 
dabar.

švietimo Tarybos patalpose, 
110 Livingston St., Brooklyne, 
tuos kvotimus galima atlikti 
bile kurią darbo dieną nuo 10 
ryto iki 3 po pietų. Skyrius 
veiks iki rugsėjo 24-tos.

Kvotimai yra lengvi, nerei
kia jų bijoti. O jei kartą ne
pavyktų, galima sugrįžti kitą, 
trečią.

Reikalauja Leisti Vėl 
Kelti Pieno Kainas

New, Yorko miestui supir- 
kinėjančios pieną firmos pa
reikalavo leisti vėl pakelti pie
no kainas.

Pirmasis reikalavimas yra 
leisti kelti pamatinę mokestį 
nuo dabartinių $5.46 už šim- 
tasvorį iki $5.90. O ant par
duodamos kvortos vartotojams 
uždėti po centą. Tos kainos 
galiotų liepos ir rugpjūčio 
mėnesiais.

Antrasis reikalauja (prade
dant rugsėjo 1-ma) leisti kel
ti kainias iki $6.34 už šim- 
tasvorį, o vartotojams dar po 
centą ir. pusę ant kvortos.

Kadangi birželio 1-mą pie
nas pakeltas po centą kvortai, 
tad siūlomais pakėlimais pie
nas bėgių. 4 mėnesių pakiltų 
po pusketvirto cento kvorta.

Mrs. Jeanette S. Turner, 
New Yorko Vartotojų Tary
bos sekretorė, tuojau įteikė 
protestą prieš tuos kėlimus 
kainų. 1

Pieno supirkėjų agentūros 
per komercinę spaudą klaidi
nančiai skelbia, būk tie pakėli
mai kainų reikalaujami far- 

ir visais jiems rūpimais klau- Emeriams. Tikrenybėje (var
singais. Bet po to, kai ši uni- rtotojų ir darbininkų spaudoje 
ja pasipriešino kėlimui fėro, ne kartą buvo nurodyta), tik 
majoras savo pažadą užmiršo,į maža dalelytė pakeliamojo 
kerštauja unijai. Tuo pat sy- vartotojui cento eina atmokė
siu, sako jie, jis pataikauja '■ ti farmerhii už jo sunkų triū
siame departmente suburtai Są. O didelė didžiuma kož- 
AFL unijukei, viršininkų do-! no cento eina prekybininkų 
minuojamai kompaniškai uni- pelnui.
jai, taikomai sudaužyti CIO1 
uniją.

• CIO šiame departmente at-pią kainas dėl stokos 
stovauja 5,500 iš 9,000 * dir-! Bet kuomet valdinė

Švaros Darbininkai 
Pikietuos City Hali

ir

Miestavo švaros Departmen- 
to darbininkai, CIO Sanitation 
Workers Unijos nariai, vien
balsiai' nutarė pikietuoti 
New Yorko City Hali prade
dant ateinančiu trečiadieniu.

Darbininkai reikalauja 40 
valandų savaitės, apmokamų 
šventadienių ir pašalpos ligo
je, 
das.
“doros 
ninku.” 
skaito 
prieš uniją.

Darbininkai sako, kad ma
joras O’Dwyer buvo pažadė
jęs su darbininkais tartis tais

Jie dabar dirba 48 valan- 
Be kitko, jie reikalauja 

nuotaikos link darbi- 
Nedora nuotaika jie 

majoro pasikėsinimą

Įdomu dar tas, jog preky
bininkai visuomet skelbia ke- 

pieno. 
įstaiga 

bančių žmonių. Iš tų likusių . nutarė įvežti pieno iš toliau, 
tuojau 

kad
darbininkų 2,000 negalima vietiniai prekybininkai 
skaityti nariais nei vienos uni- užprotestavo sakydami, 
jos, kadangi jie yra laikinais i pieno yra įvalias. 
darbininkais, sako unijistai.

Langų Valytojas
Kabojo Palangėje

1VEŠ PIENO IŠ TOLIAU
Didžiojo New Yorko Svei- 

, katos Taryba nusprendė ru- 
' deniop įleisti į miestą pieno 
I iš Indiana, Illinois, Minneso
ta, Michigan, Missouri ir Wis- 

Duee consin valstijų. Tose valstijo-. Langų valytojas Eric 
valė langus 4-me aukšte na- se miestas nepalaiko savo in- 
mo, 158 E. 84th St., New Yor- Į spekcijos, atsidės ant tų vala
ke.
bandydamas atgal leistis į vi
dų, jis kaip nors paslydo, gal 
būt susitrenkė į sieną, apalpo 
ir paliko pakabęs ant vieno 
galo savo saugiojo diržo, 
aukštumoje, gal apie 15 minu- 
tų. '

Su laiku iš lauko pastebėjo 
žmonės, pradėjo buriuotis ant 
gatvės. Apsižiūrėjo ir buto 
savininko tarnai, kad su lang- 
valiu kas nors negerai. At
bėgęs vienas nepajėgė gelbė
ti, tad pasišaukė kitus du ir 
kabantįjį įtraukė į butą pirm 
spėjimo atsipeikėti.

Baigęs darbą išlaukyje, j tijų inspektorių raportų.
Normaliai, nuolat, 

tas ima pieno iš New York, 
Connecticut, 
New Jersey, Pennsylvania ir 
Vermont valstijų, ten turi 
įsteigęs savus inspekcijos 
punktus.

mies-

Massachusetts,

RYŽTINGUMO GALIA
< Goldwater Memorial ligoni

nėje yra susidariusi dramos 
grupė iš ligonių, jau galinčių 
“vaikščioti” ratelinėje kedėje. 
Jie vaidina savo Ą kitų ligo
ninių ligoniams.

vaikų

keli

Siman San Juan, 35 metų, 
laivo Helen Stevenson pečku- 
rys, nukrito nuo laivo tiltelio 
į East River ir prigėrė.

. Ročka ways gyventojai rei
kalauja sujungti visą rezorto 
sritį į f vieno fėro zoną. Da
bar yra dvi. Ypatingai pakė
lus fėrą jiems brangiai atsi
eitų tranzitas, sako jie.

Brooklyno susiedijų 
globos įnamiai, apie 400 vai
kų, bus išvežti visai dienai iš
kilmių, taipgi tėmyti sporto 
žaismių Ebbets Field, kur jie 
bus oficialiais Dodgerių 
čiais. •

sve-

ofLong Island College 
Medicine išleidžia- 92 jaunus 
naujus medicinos daktarus šį 
pavasarį.

Birželio 5 d. LLD 55 kuopa 
ir LDS 103 kuopa surengė 
“beer party.’ žmonių susirinko 
apie šimtas. Liko gražaus pel
no. Komisija buvo išrinkta la
bai veikli.

Komisijoj buvo Julius Kal
vaitis, Pranas Varaška ir Po
vilas Kukonis. Pagaminti už
kandžius darbavosi Varaškie- 
nė, Kalvaitienė ir žiurinskie- 
ne. Ir už tokį sunkų darbą, 
gerą pagaminimą skanių už
kandžių, neėmė jokio atlygini
mo. Už tai abidvi kuopos ir 
komisija gaspadinėms nuošir
džiai ačiuoja. Taipgi ačiuoja 
ir visai atsilankiusiai publikai, 
kuri linksminosi iki vėlai, gro
jant jaunam vaikinūi smagiai 
pasišoko. Julius Kalvaitis.

Dau- 
ir* moterų pirmu 
gyvenime ėmė ir 
Visiems šis spor- 
ir norėtų jame

Susirinksime Rytoj
Kai Lietuvių Kultūriniame 

Centre atsidarė “bowling al
leys,” labai daug didžiojo 
Brooklyno senosios ir jauno
sios kartos lietuvių susidomė
jo šiuo švariu sportu, 
gybe vyrų 
sykiu savo 
rito bolę. 
tas patinka
plačiau ir toliau dalyvauti.

Svarbu ir tas, kad iš boli- 
nės yra puikios įplaukos nau
jojo namo išlaikymui. 1 

Bet kaip kiekvienam sporte, 
taip šiame reikia tvarkos ir 
organizuotumo, — o labiausia 
reikia LENKTYNIŲ. Daug 
smagiau visiems būna, kai 
pradeda lenktyniųotis grupes. 
Kiekviena grupe nori pralenk
ti visas kitas. Kiekvienas da
lyvis nori atsižymėti.

Todėl pradėkime organi
zuotis. Iš savo pusės, aš siū
lau tuojau suorganizuoti ma
žiausia tris arba keturias gru
pes .— Williamsburgo, Mas- 
petho, Ridgewoodo ir Rich
mond Hill-Woodhaveno. Vi
sose šiose Brooklyno 
yra norinčių dalyvauti 
ing” sporte. )

Ką sakote?
Štai ką padarykime,

tadienį, tai yra, rytoj, j pa
vakarį ir vakare visi susirinki
me Kultūriniam Centre. Ten 
susiorganizuosime į paminėtus 
tymus ir smarkiai persiimsime 
prie holes. Laika praleisime 
smagiai ir naudingai tiek sau, 
tiek centrui. ,

Nepamirškite: rytoj nuo šeš
tos valandos po pietų visi pa
traukite j Kultūrinį Centrą.

Senosios Kartos 
Sportininkas.

dalyse
“bowl-

Šį šeš-

PARDAVIMAI
Parsiduoda mūrinis namas, 6 šei

mynų, prie elevaterio stoties (BMT), 
Broadway Line; Cleveland St. Sto
tis. Kaina žema, nes turiu greit par
duoti. Prašome kreiptis: A. S., 239 
Cleveland St., Brooklyn,'N. Y. Tel. 
VI. 3-6970. Vakarais galite’ kreiptis: 
A. S., 222 Pennsylvania Ave., ant 
pirmų lubų iš fronto.

(137-139)

Mirties Pranešimo 
Pataisa

Vakar buvo pranešta, 
mirė Anna Wayche (Vaice
kauskienė) ir buvo pasakyta, 
kad jos kūnas pašarvotas gra- 
boriaus J. Garšvos koplyčioje. 
Tai buvo klaida. Jos kūnas 
ilsisi namuose, 505 Ridgewood 
Ave., Brooklyne,. šermenų di
rektoriaus pareigas eina gra- 
borius J. Garšvą. Bus palai
dota šeštadienį, birželio 12-tą.

jog

Kaltinamas mirtinai pašovi- 
me apvagiamojo B. Walthall 
jo namuose, Jamaica, John 
Schubert, 21 metų, sulaikytas 
teismui be kaucijos.

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- 

k lūs ir krajavus 
^ sudarau su ame- 
■I rikoniškais. Rei- 
Mkalui esant ir 
^padidinu tokio 

dydžio, kokio pa-
* geidaujama. Tai

pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

Tel. GLenmore 5-6191

NORITE APSAUGOTI 
PIENĄ?

Jei taip, nueikite ateinantį 
pirmadienį, 14-tą, į Hotel 
Commodore, New Yorke. De
šimtą valandą ryto ten svars
tys leisti ‘ar neleisti dar po 2 
centus pakelti pieno kainas.

Mrs. Jeanette S. Turner, 
New Yorko Vartotojų Tary
bos sekretorė, atsišaukė į šei
mininkes, ragindama ten at
vykti. Jinai ten bus ir kal
bės prieš kainų kėlimą. Ta- | 
čiau valdininkai jautriau at
sineša į didelio būrio moterų 
balsą.

John Hughes, 33 m., tapo 
sužeistas autobuso einant 
skersai 7th Avė. prie 45th St., 
New Yorke.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 

9—12 ryte 
1— 8 vakare .

Penktadieniais uždaryta.

GYDYTOJAS

S. S. Lockett, M. D. Į 
j 223 South 4th Street 
| BROOKLYN, N. Y.

1—2 dienom |
6—8 vakarais į

| Ir Pagal Pasitarimais. ?
I Telefonas EVergreen 4-0208 >

Valandos:

Valandos:

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

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

Brooklyn, N. Y.

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

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

MAX PEIST, Ph. G., 
EDWIN LANĘ, 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.

Peter Kapiskas

Pėter 
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtinės, Vynai ir Alus 

RHEINGOLD 
BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

Mergaičių Skautų organiza
cijos išlaikymui šiemet Brook- 
lyne surinks $75,300.

PAJIEŠKOJIMAI
Dvi moterys, dirbančios, jieško 

tuščio apartmento arba flioro, mies
te arba priemiestyje, tarpe malonių 
teisingų žmonių. Jos esą dvi tykios, 
namus mylinčios moterys. Prašome 
rašyti lenkiškai arba angliškai:

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

TONY’S A
CP-TO-DATE

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
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 Sandelio

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

Ir Auksinių Daiktų Visokių Rūšių.

Dailių Moteriškų ir Vyriškų 
Laikrodžių Didelis Pasirinkimas

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

Vėliausios Dienos
Didelis Pasirinkimas Religijinių Daiktų.

PIRKITE DABAR IR TAUPYKITE PINIGUS

Rankpinigiai Palaikys Bile Daiktą 
' Iki Jums Jo Reikės

ROBERT LIPTON
Brooklyn, N. Y.

Telefonas STagg 2-2173

701 Grand Street
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