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Prie aukštųių dvasiškių var
dų kartais užtinkate prisegtą 
“monsignorą.” Tokį titulą ga
vo ir kunigas, Balkūnas. J)a- 
bar jis jau Monsignor Balkū
nas.

O ‘“monsignor” lietuviškai 
yra “mano ponas.” Kad pa
prasti žmonės nesuprastų ir iš 
nesupratimo aukštai gerbtų, 
kunigai tituluojami papras
tam žmogui nesuprantama 
kalba.

Vienuolika labai žymių 
žmonių iš Bendrojo Anti-Fa- 
šistinių Tremtinių Komiteto 
turės eiti kalėjiman ir pasi- 
mokėti finansinę bausmę, ša
lies Aukščiausias Teismas at
sisakė jų apeliaciją svarstyti. 
Tik prezidentas Trumanas ga
lėtų jiems dovanoti.

Pasmerktų jų tarpe randasi 
žymusis rašytojas Howard 
Fast, nenuilstantis kovotojas 
prieš fašizmą Dr. Barsky, 
New York Universiteto litera
tūros profesorius Lyman 
Bradley, advokatas Justiz, 
unijistų vadai James Lustig 
ir Charlotte Stern, ir kiti.

Šitie vyrai ir moterys atsi
sakė pripažinti Kongreso 
Neamerikinės Veiklos Komi
tetą ir jam nusilenkti. Dr. 
Barsky nubaustas šešių mėne
sių kalėjimu, o kiti — trijų 
mėnesių.

šių žmonių pasodinimas 
lėjiman bus negraži dėmė 
Amerikos demokratijos.

ka-
ant

Kardinolas Spellman lankė- j tuosius policininkus, kurie
gi Japonijoje ir kalbėjosi su 
karo kriminalistu imperato
riumi Hirohito. Kardinolas 
.imperatoriui pabučiavo ranką 
ir piršo katalikizmą. .•

Kas katalikams yra popie
žius ir Dievas, tas japonams 
yra jų imperatorius Hirohito. 
Jis viskas! ■

Priėmęs katalikizmą, Hiro
hito galėtų būti tiktai popie-1 
žiaus pagelbininku. Tai kam 
jam lipti žemyn ? Todėl rei
kia spėti, kad iš šios Spell- 
mano misijos niekas neišeis.

grūdų ir medvilnės spėkų-1 guvejgį darbininkų sugul-
_v... ------- ------- — j hantams įstatymus, kad pa-1 

wald buvo gražiai priimtas ir|tys galėtų pelningiau gemb- 
palaimintas. Jį palaimino ar-1 leriauti. Federalis įstaty- 
kivyskūpas Josef Beran. Bu-| mas reikalauja, kad tokie 
vo iškilmingos ceremonijos. ■ ‘qobininkai” užsiregistruo- 
.Yki??\up5.UVLka,b5!n.py,e'|tų, o Donald ir Linder nesi- 

registravo. Už tai jiedu ir 
tapo įkaitinti sykiu su New 
Yorko Wall Stryto lobinin-; 
kais gembleriais R. Harri- 
su ir Ralphu W. Moore.

Naujasis 
prezidentas

čechoslovakijos
Klement Gott-

rius už komunisto sveikatą!
Gottwaldas padarė klaidą, 

man atrodo, tą nereikalingą 
palaiminimą priimdamas. Tas 
jo žygis klerikalų nepatiešys 
ir nepatenkins. Jie buvo ir 
pasiliks socializmo priešais.

sovietinį 
Tasso j e vą 
nusigabe-

Anglai pasigavo 
pulkininką J. D. 
Vokietijoje, lėktuvu 
no Londonan ir kankino, kad 
jjs atsižadėtų savo šalies, ir 
įsitikinimų. Bet pulkininkas 
nepasidavė ir išspruko iš kan
kintojų. Atbėgo į’ Sovietų 
ambasadą Londone ir prašė 
pagalbos.

Kilo skandalas, 
sinasi. Jie 
Tassojevas 
savo žemę 
atgabentas 
ręs ir pakeitęs savo nuomonę.

Visas šis teisinimasis nieko 
neįtikina. . .

Anglai tei- 
sako, kad iš sykio 
sutikęs prakeikti 
ir santvarką, bet 
Londonan apsidai

Dar taip neseniai Balkanuo
se siautėjo baisi tautų neapy-, 
kantos pavietrė. Tai buvo 
piktų intrigų pasaulio kam
pas. Tai buvo laikai, kai ten 
viešpatavo kapitalas. O dar 
bar iš ten pučia kiti vėjai— 
švelnūs ir ramūs. Tautos su
sitaria ir gražiai sugyvena.

Visų prašome iš gilumos

Kongreso Atstovų Rūmai 
Nutarė Draftuoti Vyrus 
Tik Vienų Metų Tarnybai
Kongr. Marcantonio, Powell ir Kt. Reikalavo Atmest Draftą; nevos “užgyrė” šešių vaka- 
Abejojama, ar Dabartinė Kongreso Sesija Užgirs Jį

Washington. — Kongre
so Atstovų Rūmai 156 bal
sais prieš 88 nutarė tiktai 
vieniems metams verstinai 
imti karinėn tarnybon vy
rus nuo 19 iki 25 metų am
žiaus. Kongresmanai 145 
balsais prieš 38 taip pat už
dėjo prezidentui, o ne Kon
gresui, atsakomybę už vyrų 
draftavimą taikos metu.

Senatas gi praeitą savaitę 
nutarė verstinai rekrutuoti 
19-25 metų amžiaus vyrus 
dvimetinei kari uomenės 
tarnybai ir įgalinti Kongre
są paskelbt jų draftavimą.

Darbietis kongresmanas 
Vito Marcantonio, demok-

REIKALAUJA TARDYT 
POLICININKUS, NEGRŲ 
ŽUDYTOJUS

Birmingham, Ala.— Neg
rų delegacija atvyko pas 
gubernatorių Jamesą E. 
Fulsomą ir prašė ištirti bal- 

per du paskutinius mėne
sius nužudė šešis negrus.

Įkaitino 2 Valstijų 
Valdininkus

Washington. — Federalis 
teismas įkaitino Texas ir 
Georgijos valstijų žemdir
bystės komisionierius, J. E. 
Donaldą ir Tomą Linderį. 
Jiedu stengėsi paveikti 
Kongresą išleisti naudingus

Gromyko Sako, Amerikoje 
Vedama Kriminale Karinė 

Propaganda
Lake Success, N. Y. — 

Sovietų delegatas Andrius 
Gromyko Jungt. Tautų Sau
gumo Taryboje pareiškė, 
jog Amerikoje yra vedama 
kriminale karinė propagan
da prieš Sovietų Sąjungą, 
nepaisant, kad Jungt. Tau
tų seimas vienbalsiai už
draudė karo kurstymus.

širdies: Siųsdami straipsnius 
bei korespondencijas, siųskite 
redakcijos vardu, o ne kurio 
asmens. Mums kartais pri
sieina kelioms dienoms išva
žiuoti. Neturime mados atida
rinėti laiškus, .kurie adresuoti 
asmeniui. Rezultatai: raštai, 
korespondencijos, pranešimai 
pavėluoja. Nervuojatės pa
tys ir pykstate ant redakci
jos.

Kam tuo patiems apsisun
kinti ir kitus apsunkinti, kuo
met labai x gražiai galima iš
vengti ?

ratas kongr. Adam C. Po
well ir tūli kiti reikalavo 
visai atmesti drafto bilių 
taikos metu.

Pranešama, kad senato
riai ir kongresmanai pas
kirs savo įgaliotinius, kurie 
derėsis, kaip suvienodinti 
Senato ir Kongreso atstovų 
Rūmų nutarimus dėl versti
no rekrutavimo. Jeigu tie 
nutarimai bus išlyginti kaip 
vienas bendras bilius, tai 
dar pats Senatas ir Kong
resmanų Rūmas turės sprę
sti drafto biliaus priėmimą.

Abejojama, ar bus paspė
ta tatai padaryti dabartinė
je Kongreso sesijoje, .kuri 
baigsis šį šeštadienį.

Streikuoja 50,000 
Francūzy, Nežiūrint 
Žandarų Teroro

Paryžius. — Sustreikavo 
daugiau kaip 50,000 darbi
ninkų, protestuodami, kad 
žandarai ir kariuomenė taip 
žvėriškai užpuolė gumos 
darbininkus, streikavusius 

| sėdėjimu Clermont - Fer
rand gumos fabrike. Iš už
uojautos dėl užpultųjų gali 
sustreikuoti iki 100,000 dar
bininkų įvairiose pramonė
se.

Klerikalui premjer. Schu- 
manui įsakius, žandarai ir 
kariuomenė atakavo gumos 
streikierius ašarin ė m i s 
bombomis ir daužė juos 
šautuvų buožėmis. Šimtai 

dyti ligoninėse. Bent 100 a- 
reštuota.

Palaidotas Gyvenamų Namų 
Statybos Bilius

Washington. — Kongres- 
manų taisyklių komitetas 
pakišo po stalu Tafto-Ellen- 
derio - Wagnerio bilių dėl 
gyvenamųjų namų statymo 
su šalies iždo pagalba. Se
natas buvo užgyręs tą bi
lių. Pranešama, kad dar 
kongresmanų komi tetas 
bandys siūlyti šį bilių Kon
greso Atstovų Rūmams. Bet 
kadangi Kongresas užsida
ro šį šeštadienį, todėl nebū
sią laiko reikalingą nutari
mą padaryti ir susitarti su 
Senato atstovais.

IŠIRO BERLYNO KOMMANDATŪROS SUSIRINKIMAS
Berlin. — Birž. 16 d. su

iro Berlyno Kommandatū- 
ros susirinkimas. Komman- 
datūra yra Berlyno valdy
ba, sudaryta iš Amerikos, 
Sovietų, Anglijos ir Fran
ci jos atstovų.

Besvarstant tūlus klausi
mus, pakilo ir išėjo ameri
konas komendantas, pulki
ninkas Frank L. Howley, 
palikdamas savo pavaduo
toją W. T. Babcocką.

Sovietų atstovas pulki
ninkas Aleksis Jelizarovas

FRANCUOS SEIMAS TIK 
NEVA UŽGYRĖ VAKARINĘ 
VOKIETIJOS VALSTYBĘ

Paryžius, birž. 14. — 
Francijos seimas tik vos- 

rinių talkininkų nutarimą į- 
kurti vakarinės Vokietijos 
valstybę, atskirą nuo ’Sovie
tų užimamos rytinės Vokie
tijos. Už tą planą balsavo 
297 seimo nariai, prieš jį 
289; nuo balsavimo susilai
kė 26. Taigi nė pusė seimo 
narių nepadavė balso už 
vakarinę vokiečių valstybę. 
Komunistu atstovai seime

VOKIEČIU LIAUDIES TARYBA PAREIŠKĖ, 
KAD J! ATSTOVAUJA VISA VOKIETIJA
Pasmerkė Anglus-Amerikonus ir. Jų Bendrus, Bandančius 
Įsteigti Atskirą Vakarinės Vokietijos Valstybę

Berlin. — Vokiečių Liau
dies Taryba dėl Vokietijos 
viešai pareiškė, kad jinai 
turi teisę atstovauti visą 
Vokietiją, kaipo laikinoji 
šalies valdžia.

Liaudies Taryba išstatė 
šitokius reikalavimus Ame
rikai, Anglijai ir Francijai, 
užimančioms vakarinę Vo
kietiją:

Turi būti pripažinta Vo
kietija kaip vientisinė, ne
daloma šalis ir atmesti an
glų - amerikonų ir kitų va
karinių talkininkų planai, 
siūlantieji įkurt atskirą va
karines Vokietijos valstybę.

Turi būti paskelbti visuo
tini laisvi rinkimai, per ku
riuos žmonės galėtų išsi
rinkti seimą visai Vokieti
jai; pasigaminti konstituci
ją visam kraštui ir įvesti 
vienodus pinigus ištisai Vo

Turi būti panaujintos de
rybos dėl taikos sutarties su 
Vokietija. Privalo būti nu
statyti kariniai Vokietijos

Kongresas Sulaužė Trumano Veto dėl1 Soc. Apdraudos
Washington. — Kongreso 

Atstovų Rūmai ir Senatas 
daugiau negu dviem trečda
liais balsų sumušė preziden
to Trumano veto, kuriuom 
jis atmetė Kongreso priim
tą $975,1914,700 bilių dėl so- 
cialės senatvei apdraudos ir 
valdinei Sveikatos Įstaigai. 
Prezidentas vetavo tą bi
lių todėl, jog Kongresas nu
tarė atimti valdinę darbų 
suradimo įstaigą iš darbo 
departmento ir pervesti ją 
į federalės “saugumo” (soc. 
---------------- 1-------------------  

pareiškė, jog amerikinio 
komendanto išėjimas yra 
“grubi joniškas” žingsnis. 
Todėl Jelizarovas su savo 
padėjėjais apleido susirinki
mą.

Amerikonai tvirtina, kad 
jų atstovo išėjimas iš susi- 
riiikimo buvęs “tvarkus”, 
su . leidimu pirmininko, 
francūzų generolo J. Gane- 
val’io.

(Komercinė spauda ir ra
dijas skelbia, kad Sovietai, 

sudarė pusę priešingų tam 
balsų.

Klerikalas premjeras Ro
bertas Schuman ketino pa
sitraukti iš valdžios su visu 
savo ministrų kabinetu, jei
gu seimas neužgirs vakari
nę vokiečių valstybę.

Seimo balsavimui dėl to 
plano buvo prijungta ir re
zoliucija, įpareigojanti . val
džią žiūrėt, kad per daug 
neišaugtų karinė vakarinės 
vokiečių valstybės galybė.

atpildai ir ištraukta visa 
svetimų kraštų kariuomenė.

Liaudies Taryba paskel
bė, kad jau 13,124,387 . vo
kiečiai sovietiniame ir ang
liškame Vokietijos ruožtuo
se pasirašė prašymus su mi
nimais reikalavimais. Tuom 
jie pareiškė žmonių valią. 
Tai yra visų vokiečių bend
ras frontas, sako tarybos 
pareiškimas.

(Amerikonai uždraudė to
kius prašymus skleisti savo 
užimtoj Vokietijos srityj.)

Walter Ulbrich, vokiečių 
Socialistinės Vienybės Par
tijos pirmininko pavaduoto
jas, aštriai smerkė anglų- 
amerikonų bandymą įkurti 
atskirą vakarinės Vokieti
jos valstybę. Jisai sakė:

—• Tokios valstybės val
džia nesiskirtų nuo valdžių, 
kurias Hitleris buvo įstei
gęs Čechoslovakijoj, Fran- 
cijoj ir kituose kraštuose.
. Vokiečių laikraščiai so
vietinėje Berlyno dalyje 
perspausdino tuos pareiški
mus ir reikalavimus.

apdraudos) valdybos ran
kas.

New York. — Elizabeth 
Bobeck nubausta $25 už 
žydų plūdimą gatvėje.

New York. — General 
Electric kompanija pakėlė 
savo dirbjnių kainas 5 iki 
12 nuošimčių.

Philadelphia. — Kveike- 
rių tikybos vadai pasmerkė 
draftą.

girdi, “negrįžtamai pasi
traukę” iš Berlyno Kom- 
mandątūros.)

Susirinkime pulk. Jeliza
rovas kaltino anglus- ame
rikonus, kad jie skaldo 
Berlyno vokiečių darbo uni
jas, kad savo užimtų Ber
lyno dalių unijistus jie riša 
su Bizonijos unijistais (va
karinėje Vokietijoje) ir kad 
uždraudžia vokiečiams iš 
angliškai - amerikoniškos 
Berlyno srities dirbti sovie
tinėje miesto dalyje.

R. Nixon’as Bruka Senatui 
Kitais Žodžiais Perrašytą 
Policinės Valstybės Bilių
O’Connell, Kovos Vadas Prieš Mundt o Bilių, Ragina Žmones 
Sukrusti; Profesoriai ir Veteranai Šaukia Sumušt Bilių

Washington. — Senato 
teisiu komitetas ketvirta
dienį svarstė neva pakeistą 
Mundto bilių prieš Komu
nistų Partiją ir šiaip pa
žangias organizacijas. Per
dirbtą bilių parašė republi- 
konas kongresmanas Ri
chard Nixon. Tas pats Ni
xon ir Mundtas buvo paga
minę pradinį policinės vals
tybės bilių.

“Naujajame” biliuje tik 
žodžiai pakeisti, bet turinys 
tas pats. Jis, kaip ir pradi
nis Mundto-Nixono bilius, 
reikalauja suregistruot Ko
munistų Partiją, jos narius 
ir progresistų organizaci
jas, Apšauktas “komunisti
niais frontais”.

Heidelbergo Studentų 
Demonstracija Prieš 
Amerikonų Valdybą

Heidelberg, Vokietija. — 
2,000 vokiečių Heidelbergo 
Universiteto studentų de
monstravo prieš karinę a- 
merikonų valdyba, kuomet 
universiteto galva Wolf
gang Kunkel ir kiti virši
ninkai pietavo pas ameriko
ną generolą Clarence ' R. 
Huebnerį. Studentai reika
lavo daugiau maisto, kny
gų ir t.t. Kartu jie šaukė, 
kad amerikonai pasitrauktų 
iš universiteto rūmų, kurių 
pusę jie užimą saviem rei
kalam. Tuo tarpu kilo gais
ras, kuris beveik sunaikino 
amerikonų naudojamus uni
versiteto rūmus.

Arabai Sutinką Pripažint 
Jeruzalę Neutraliu Miestu
z Kairo, Egiptas.— Arabiš

kų šalių atstovai, derybose 
su Jungtinių Tautų tarpi
ninku Bernadotte, sutiko 
pripažint Jeruzalę neutra
liu - laisvu miestu visiem, 
jeigu ir žydai su tuom su
tiks be jokių apribojimų.

Arabiškų kraštų sąjungos 
sekretorius užreiškė, jog a- 
rabai niekųometa nepripa- 
rabai niekuomet nepripa- 
Palestinoje; arabai, girdi, 
atsisakys ir prie vieno sta
lo sėdėti su Izraeliaus at
stovais bet kokioje taikos 
konferencijoje.

Franci jos atstovas smer
kė Sovietus už tai, kad jie 
padidino maisto porcijas 
vokiečiam sovietinėje Ber
lyno dalyje, neatsiklausda- 
mi francūzų, amerikonų ir 
anglų. Po ginčų dėl to, visi 
keturi talkininkai susitarė 
pakelti visiems berlynie
čiams maisto kiekį po 100 
iki 250 kalorijų per dieną. 
Nesunkiai dirbantieji Ber
lyno vokiečiai iki šiol gau
davo viso po 1,608 kalorijas 
maisto per dieną.

Pakeitimai padaryti, kad 
pridengt fašistuojantį bi- 
liaus veidą ir apeit tūlus 
Jungtinių Valstijų Konsti
tucijos skyrius. Tai skyriai, 
kurie užtikrina žmonėms 
pilietines laisves. Bilius 
“permaliavotas” dar ir to
dėl, kad žymi dalis Senato 
teisių komiteto narių prie
šinosi pirmutiniam Mundto- 
Nixono biliui.

Buvęs kongresmanas Jer
ry J. O’Connell šaukia de
mokratinius amerikiečius 
subrusti. Jis, pirmininkas 
Nacionalio Komiteto Mund- 
to Biliu Sumušti, ragina 
žmones kuo greičiausiai 
veikti. Nes jeigu jie aprim
tų, tai senato komitetas ga
lėtų tą bilių užgirti ir gal 
visas Senatas jį priimtų.

Pennsylvanijos mokslinin
kų grupė — profesoriai P. 
E. Boyle, Arnold Dresden ir 
kt. — įteikė visiem Senato 
komiteto nariam prašymą, 
kad atmestų Mundto bilių.

Šimtai suvažiavusių vete
ranų daro nuolatinį senato
riams spaudimą prieš tą 
pavojingiausią bilių.

200,000 Belgų Plieno 
Darbininkų Streikuoja

Brussels, Belgija. — Su
streikavo 200,000 belgų 
prieš plieno ir geležies fab
rikus ir laivastatyklas išti
soje šalyje. Jų unija reika
lavo pakelti algą 5 nuošim
čiais. Socialistas premjeras 
Paul - Henri Spaak atmetė’ 
reikalavimą, 'pasakodamas, 
kad geležies - plieno pramo
nė “per mažai gauna pel
no.” Kairiosios ir katalikiš
kosios metalistų unijos to
dėl kartu ir paskelbė strei
ką.

Išteisinti 4 Kovotojai už 
Negrų Lygybės Teises

Birmingham, Ala.—Mies
tinis teisėjas Oliver Hall 
atrado nekaltais keturis 
žmones, kurie buvo geg. 1 
d. suimti už dalyvavimą 
Pietinių Negrų Jaunuolių 
Kongreso susirinkime. Jie 
buvo kaltinami, kad sulau
žę Birmingham miesto įsta
tymą, kuris uždraudžia bal
tiesiem dalyvauti susirinki
muose • kartu su negrais. 
Tarp areštuotų buvo ir de
mokratas senatorius Glen 
Taylor, Wallace’o trečiosios 
partijos kandidatas į Jungt. 
Valstijų prezidentus.

Graikų Monarchistai Lau
kia Jankių Armijos

Graikijos partizanų ra
dijas sakė: Monarcho-fašis- 
tų valdžia .atsisako tartis 
todėl, kad laukia Amerikos 
armijos.

ORAS.—Giedra, šilta.
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Nina Makušina Apleido Angliją
Kadaise plačiaburnė Lady Astor’ienė iškilmingai 

suriko daug maž šitaip: “Kas norite iš Anglijos važiuoti 
j Tarybų SąjYingą gyventi, aš apmokėsiu kelionės lėšas.” 

Nežinome, ar atsirado tuomet žmonių, pasinaudoju
sių geraširdės grafienės dovana, ar ne. Tai buvo, beje, 
prieš antrąjį pasaulinį karą.

Mums prisiminė tie poniutės “siūlymai” dabar, kai 
prieš mūsų akis stovi New Yorko “Herald Tribune” su 
vienos jaunos poros (gražios poros) nuotraukomis ir ilgo
ka Joseph Newmano korespondencija iš Maskvos.

Štai dailioji Nina Makušina, 24 metų amžiaus rusė, 
prieš kelerius metus ištekėjo už anglo, John Brand, britų 
militarinės misijos nario Maskvoje.

Kai jos vyras grįžo į Angliją, aišku, drauge su juo 
grįžo ir Nina. Pagyveno jiedu Anglijoje pustrečių metų 
ir..: Nina Brand’ienė grįžo atgal T. Sąjungom Grįžusi, 
ji viešai per spaudą pareiškia: nepakenčiamas Anglijoje 
gyvenimas neleido man ten ilgiau pasitikti. Visko trūks
ta, lūšnynai, vargas, skurdas o prie to — nešvanki, ne
pakenčiama anti-sovietinė propaganda.

Moteriškė nusitarė gyventi T. Sąjungoj. Tą patį 
padarė ir kita rusė, Golovana Clark’ienė; tą patį žada 
padaryti dar kitos penkios rusės, ištekėjusios už anglų. 
Ir tos grįš namo!

Nelabai seniai keletas anglų vedė ruses, bet T. Są
jungoje buvo pravestas įstatymas, pagal kurį neišleidžia
ma tarybiniams piliečiams išvykti iš savo šalies, nors jie 
būtų susituokę su kitašaliais.

Kilo dėl to triukšmas, ypačiai Anglijoje. Dabar pa
niški, kad, paveiktos Ninos ir Golovanovos, tūlos ištekė
jusiųjų už anglų, pakeitė savo nuomonę ir ieško ištuokų. 
Jos net negalvoja apie vykimą Anglijon.

Kaip viskas keičiasi!
O jei dar pridėsime tą faktą, kad neseniai du jauni 

amerikiečiai — mergina ir vyras, — tarnavę mūsų kraš
to ambasadoje Maskvoje, nusitarė pasilikti T. Sąjungo
je ir įsipilietinti, tai susidarys dar ryškesnis vaizdas, ro
dąs tai, kur link vėjas pučia ...

Ligi šiol jei pasitaikydavo, kai čia ar ten tarybinis 
pilietis atsisakydavo savo' krašto ir apsigyvendavo kapi
talistinėje šalyje, komercinė spauda sukeldavo skandalą. 
Žiūrėkite, sakydavo ji, koks socialistiniame krašte gyve
nimas yra baisus, — žmonės iš ten bėga!

Keičiasi laikai, keičiasi gyvenimas.
Dabar, ak i regyje viso to, kas darosi, komercinė 

spauda jau nedrįsta niekų plepėti; matyt, ji šitaip galvo
ja: geriau patylėsime.

Beje, įdomu būtų sužinoti, ką dabar galvoja poniu
tė Astor’ienė!

Paskutinės Dienos
Jungtinių Valstijų Kongresas — 80-tasis Kongresas 

— yra nusitaręs savo sesiją baigti šeštadienį, birželio 
19 d. / •

Pirmadienį, kaip žinia, Philadelphijoje prasidės re- 
publikonų partijos konvencija, kurioje didesnė Kongreso 
narių daps ims dalyvumą.

Republikonų konvencija gali tęstis daugiau negu 
vieną savaitę — priklausys nuo to, kaip greit republiko
nų partijos bosai — Wall stryto berneliai — susitars dėl 
kandidatų prezidento ir vice-prezidento vietoms.

Liepos mėnesio pradžioje toj pačioj Philadelphijoj 
įvyks demokratų partijos konvencija, kurioje dalyvaus 
kiekvienas Kongreso narys demokratas.

Po konvencijų, kai kandidatai bus nominuoti, tuo
met Kongreso nariai važiuos atostogų ir, vyriausiai, 
ruoštis rinkiminei kampanijai.

Turime nepamiršti, kad renkant prezidentą, pilie
čiai rinks ir kongresmanus, taipgi dalį senatorių.

Vadinasi, Kongreso nariai turės gerokai pasikaus
tyti, kad būtų užtenkamai tvirti ir “nepaslystų” rinki
minės kampanijos arenoje. Toji arena kai kuriems gali 
būti labai slidi, — ne vienas kongresmanų joje “pasi
keps” taip, kad jis jau nebegalės į Kongresą daugiau 
įeiti. Juk ne visi ir ne visur piliečiai yra akli!. ..

Taigi, 80-tasis Kongresas išsiskirstys birželio 19 d.
Yra daug susikaupę visokių bilių, kurie turi būti 

pravesti arba atmesti šioje sesijoje. Geresnius bilius, ži
noma, 80-tasis kongresas “padeda į šalį,” o liaudžiai ne
naudingus — galvatrūktišku skubumu bando padaryti 
įstatymais! Tokia jau 80-tojo Kongreso sudėtis ir dalia!

, Ne veltui prezidentas Trumanas apibūdino šį kon
gresą blogiausiu Amerikos istorijojė.

Amerikos žmonėms tenka štai dėl ko budėti: sena
tas gali priimti M*undto-Nixofio bilių!

Šiuos žodžius rašant, šis bilius, sakoma, dar vis 
tebėra juridinėje senato komisijoje — “taisomas,” “ge
rinamas.” Bent kurią valandą jis gali būti paduotas Se
nato visumai; ten jis gali būti pogreičiu, mašinališkai 
parvarytas ir padarytas įstatymu!

Pėr sekamas keletą dienų Amerikos žmonės, vadi
nasi, privalo budėti: lankyti savo senatorius — delega
cijomis ir telegramomis, — reikalaujant, kad jie balsuo
tų net prieš “pagerintą” Mundto bilių!

Pirm Kongreso užsidary
mo skubinama pravalyti vi
sokius bilius. Kiek pirmiau 
Senatas priėmė bilių, kad į 
du metus įsileisti iš Vokie
tijos 200,000 pabėgėlių. 
Atstovų Rūmai priėmė taip 
pat bilių, kad ju įsileisti 
202,000.

Pravaryta ir verstino ka
reiviavimo bilius jaunuo
liams nuo 19 iki 25 metų. 
Turės tarnauti po du metus. 
Yra visokių aiškinimų, kad 
būk dėl to mokslas nesusi- 
trukdys, bet tai tik pasa
kos. •

Orlaivyn'o vadai,davė už
sakymą ant 2,201 karinio 
lėktuvo, kas kainuos $1,- 
345,165,000. Fabrikantai1 pa
sipinigaus, piliečiai turės 
mokėti daugiau taksų.

Karo orlaivynas ruošia 
didelius manevrus linkui 
Šiaurinio Poliaus. Dalyvaus 
didžiuliai “B-29” atominių 
bombų nešėjai. Generolas 
G. C. Kenney, orlaivyno ko- 
mandierius sako, kad tai 
taikoma prieš Tarybų Są
jungą.

Prez. Trumanas važinėja 
“ne politikos reikalais”, bet 
sako politines kalbas. Jis 
nesigailėjo pipirų republi- 
konams, o pastarieji nesi
gaili jam.

Karinio laivyno koman- 
dieriai suplanavo statyti 
šarvuočius po 80,000 tonų į- 
talpos. Vieno tokio karo lai
vo pastatymas atseis net 
$124,000,000. Tai didelė krū
va pinigų, už kurią būtų 
galima ne vieną upę aptver
ti, kad nebūtų tų nuolatinių 
išsiliejimų.

Didžiausias lėkt uyas 
(sparnas be liemens) “YB- 
49,” kuriuomi didžiavosi 
karo vadai ir kuria pasta
tymas atsėjo $3,000,000, su
sikūlė. Žuvo visa įgula.

Trečiosios Partijoj kan-1 
didatas į prezidentjus Hen-| 
ry Wallace kovoja už Ame
rikos žmonių gerbūvį ir tai
ką. Lietuvių Wallace for 
President Komitetas išleido 
gražų lapelį “Pareiškimas”, 
kuriame apibūdinama, ko
dėl lietuviai remia Roose- 
velto draugą, kodėl reikia | 
už jį balsuoti. Lapelyje tel
pa ir paties Henry Wallace,, 
anglų kalboje, atsikreipi- 
mas į lietuvius.

Į Angliją atsibaladojo ge
nerolas Jan C. Smuts, kurį 
Pietų Afrikos piliečiai išme
tė iš valdžios. Oi, kaip jis 
piktas prieš komunistus ir 
Tarybų Sąjungą. Atrodo, 
kad karo kurstytojas Chur
chill, kurį taip pat Anglijos 
piliečiai išspyrė iš valdžios, 
susilaukė gero sand raugo. 
Dabar abu šauks apie “ko
munistų pavojų" ir už ka-, 
rą.

Argentina pasirašė su Ju
goslavija prekybos sutartį. 
Ji panaujino derybas ir su 
Tarybų Sąjunga dėl preky
bos.. Atrodo, kad bus susi
tarta. Kol Washingtone ne
gudrūs biznieriai planuoja 
bausti Sovietų Sąjungą, Ju
goslaviją ir kitas liaudies 
demokratinės tvarkos šalis, 
tai Argentina ir kiti daro 
sutartis ir mažina Ameri
kos išvežimui rinkas. Pras
tas biznierius, kuris nuola
tos ginčijasi su “kostume- 
riais.”

ČechėšlovAkijos preziden
tas Edvardas • Beneš pasi
traukė, nes sveikata prasta. 
Vyriaūsybė paskyrė jam iki 
mirties pensiją $(J0,000 į me
tus. Bet ir tas nepatinka 
Amerikoj komercinei spau
dai.

Gi Čechoslovakijoj liaudis 
eina su komunistais, nes 
laike pastarųjų parlamento 
balsavimų komunistai gavo 
daugiausia balsų, jie parla
mente turi 214 atstovu iš 
300.

Chinijoje generolo Čiang 
Kai-šeko valdžia policijos ir 
armijos pagalba puolė stu
dentus. Studentai Shangha- 
juje, Naųkinge ir kituose- 
miestuose demonstravo, 
protestuodąmi prieš Ame
rikos imperializmą.

Liaudies Išlaisvinimo Ar
mija pliekia reakcininkus 
Shantungo provincijoj,' kie
čiau spaudžia apgultus 
Mukdene ir kitur.

Graikijoj monarcho-fašis- 
tinio režimo pavasario o- 
fensyvas prieš liaudies ar
miją (partizanus) nedavė 
garsintų pergalių. Pirmiau 
gyrėsi, kad “apsupa”, “su
naikina”, “suima” partiza
nus. Bet pasirodo, kad ka
ras eina ten pat, tose pat 
vietose, kur ir pirma.

Reiškia, tos “pergalės” 
didžiumoj buvo tik ant po- 
pieros. Pranešama, kad mo
narcho - fašistai turėjo di
deliu nuostoliu. Reakciniu- 

lt i'

kai tik nuo 29 vasario iki 
23 d. balandžio neteko 2,- 
600 užmuštų, jų tarpe gene
rolo, trijų pulkininkų, 168 
pficierių ir apie 5,000 su
žeistais. Partizanai pačiupo 
apie 1,000 priešų į nelaisvę 
ir suėmė daug ginklų ir a- 
municijos.

Italijoj reakcijos laimėji
mas rinkimų nedavė jai per-' 
galės. Pati vyriausybė pri
pažino, kad jau yra 2,250,-’ 
000 bedarbių, o darbininkų 
unijos skelbia, kad bedar
bių yra 2,400,000, arba 20 
nuoš. visų dirbančių indus
trijos darbininkų. Vargas 
didelis. Ponai smaugia val
stiečius.

Senate ir parlamente re
akcininkai išprovokavo mu
štynes. Vienas Mussolinio 
sėbras, kuris dabar vadina
si “krikščioniu - demokra
tu”, pareiškė, kad už komu
nistus balsavo “tik-krimina- 
listai ir moterys prostitu
tės.” Už tai jis turėjo iš 
parlamento bėgti.

Jugoslavija ir Lenkija pa
reiškė, kad buvusias Itali-, 
jos kolonijas reikia pavesti 
Italijos globai. Tai baisiai' 
nepatinka tiems, kurie tas 
kolonijas patys nori “pri
glausti.”

Irane pakriko Anglijosl 
pakaliko Ibrahimo Hakimi! 
vyriausybė. Ji pataikavo ‘

Anglijai. Kiek pirmiau an
glų pakalikai nuvertė Wall 
Stryto šalininko Ahmad 
Ghavamo valdžią. Atrodo, 
kad Anglijos ir Amerikos 
aliejaus kompanijos “drau
giškai” pakiša viena kitai 
koją.

Iš šiaurinės Korėjos iš
traukia dalį savo armijos 
Tarybų Sąjunga. Ten orga
nizuojasi liaudies vyriausy
bė, kuri laipsniškai pati ima 
savo šalies reikalus tvarky
ti.

Pietinėje Korėjoje, kur 
įvyko “ramūs” rinkimai, 
buvo virš 400 žmonių už
mušta.

Lenkijoje • suareštavo tū
lą Daniel Laroche, pas ku
rį rado lenkų pinigais 100.- 
000.000 zlotų, vertės $250,- 
000. Prie to, dar Walterio 
K. Schwinn’o Amerikos At
stovybės Informacijų vedė
jo įgaliavinią, kad ponui 
Daniel Laroche būtų išmo
kėta dar keli milionai zlo
tų.

Lenkijos vyriausybe tvir
tina, jai pavyko sučiupti ne
paprastą “paukštį”. Mano, 
kad tai buvo priešų iždinin
kas.

Palestinoj “pasibaigė” 'ka
ras. Izraeliaus valstybė ir 
arabai priėmė Jungtinių 
Tautų organizacijos pertai- 
ką. Bet abi pusės kaltina 
viena kitą, kad pertaiką 
laužo.

Sovietų Sąjunga reika
lauja, kad jos karo speciali
stai būtų įleisti į Palestiną, 
idant, kartu su kitų šalių 
specialistais, prižiūrėtų per- 
taikos reikalus. Bet atrodo, 
ji nebus įleista. / ’ '•

Rumunija kreipėsi į Ta
rybų Sąjungą, prašydama 
numažinti karo lėšų atlygi
nimą. Pagal sutartį ji turė
jo atmokėti Sovietam $300,- 
000,000 į šešis metus. So
vietai atmokėjimo laiką 
prailgino iki 8 metų ir sumą 
numažino.

Buvęs Rumunijos kara
lius Michail ,kuris pabėgo į 
užsienį, jau apsivedė. Jis vis 
mano dar būti Rumunijos 
karaliumi. Veltui! Rumuni
joj jo turtai perimti į liau
dies nuosavybę. O tų turte
lių ir būta: 15,190 hektarų 
dirbamos žemės (hektaras 
du ir pusė akrai); 136,990 
'hektarai miško; 29 pilys ar
ba palociai su 1081 kamba
rių; 114 namų įvairiose ša
lies dalyse su 1,97|9 kamba- 

I rių, 16 medžioklės palo.cių 
Įsu 88 kambariais; turėjo

(Tąsa nuo 3-$io pusi.)

P&Saulio didžiausis teleskopas, su 500 tonu dausų at
spindžio veidrodžiu, skersinyje storio 20Ū cplių, ofici
aliai tapo atidengtas ant kalno Paloina'r, Kalifornijo
je. Mrs. George Ellery Halė, našle mokslininko^ ku
rio vardh pavadino teleskopu, žiūri per viėhą jč “aki.”

Kas Parašys Trečiajai Parti
jai Rinkiminę Platformą?

________ -Jtt—

lais, kuriais jūs esate užin-' Su gimimu trečiosios 
partijos Amerikos politi
niame gyvenime įvyksta 
nauja fenomeną. Nauja 
partija — nauja politika.

Naujosios partijos rin
kiminės Platformos Komi
teto pirmininkas Rexford 
G. Tugwell išsiuntinėjo vi
soms žmohių organizacijom 
sekamą laišką:
“Gerbiamieji:

“Nacionalė S t e igiamoji 
Naujosios Partijos konven
cija bus laikoma Philadel
phijoje Convention Hall lie
pos 23, 24 ir 25 dienomis.

“Prieš konvencijos atida
rymą ^Naujosios Partijos 
Platformos Komitetas turės 
viešą apklausinėjimą, kad 
suteikus suinteresuotom or
ganizacijom progą išreikšti 
savo nuomonę šalies reika
lais. Mes tikimės, kad tuo 
būdu Komitetas gales atsi
klausti organizuotosios vi
suomenės viešosios nuomo
nės dėl paruošimo partijai* 
platformos. Šis viešas pasi
tarimas įvyks Philadelphi
joje liepos 21 ir 22 dienomis.

“Vardu Platformos Ko
miteto, kurio aš esu pirmi
ninku, aš nuoširdžiai kvie
čiu jūsų organizaciją pri
siųsti atstovą, kuris galėtų 
perstatyti jūsų pažiūras 
tais šalies politikos reika-

Laisvoji Sakykla
KUR PASIBAIGIA DE
MOKRATIJA, O PRASI
DEDA DIKTATŪRA?

Ohio valstijos sekreto
riaus E. J. Hummel pasiel
gimas turėtų atidaryti akis 
milijonams amerikiečių. Jis 
paskelbė, kad jis nepriima 
naujosios partijos surinktų 
penkiasdešimt tūkstančių 
piliečių parašų ir nedės ant 
baloto Ohio valstijoje nau
josios partijos kandidatų 

Į Wallace ir Taylor vardų. Ar 
bereikia bjauresnės, piktes
nės diktatūros?

Panašiai pasielgta su 
trečiosios partijos kandida
tais Oklahoma valstijoje. 
Tiesa, bus einama į teis
mus. Bet kiek darbo ir kaš
tų reikės padėti? O dar ga
limas daiktas, kad bus “lai
mėta pavėluotai” ,t. y., kol 
Hummelį teismų pagalba 
trečioji partija privers jos 
kandidatų vardus uždėti ant 
baloto,' rinkimai gal jau bus 
praėję!

Eikime toliau. Amerikos 
žmonės Harry S. Trumano 
nėrinko prezidentu. Jis ta
po prezidentu tik todėl, kad 
išrinktasis prezidentas stai
ga numirė. Bet kaip tik 
Trumanas užėmė tą aukštą 
vietą, .tuojau patvarkė, kad 
būtų patikrinta pusantro 
milijono valdžios tarnauto
jų “ištikimuma's.” Kiekvie
nas tarnautojas turi atlikti 
viso gyvenimo politinę išpa
žintį. Kuris netiki reakcija 
ir senosiomis partijoms, tas 
prezidento' paskirtos tary
bos paskelbiamas neištiki- 
rtiu, ir turi nešdintis lau
kan, — netenka darbo ir 
duonos. Pusantro milijono 
piliečių darbas ir gyveni
mas priklauso nuo vieno 
žmogaus, kuris tik per ne
laimę pateko prezidento 
vieton! O kas čia, jeigu ne 
diktatūra?

Eikime dar vieną žings
nį. Štai Mundt-Nixon Bi
lius. Jį jau priėmė Kongre
so Atstovų Rūmai. Labai 
galima daiktas, kad ką nors
panašaus ilgainiui priims ir
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teresuoti.
“Platformos Komitetas 

labai domisi išgirsti jūsų 
organizacijos nuomonę, ir 
aš pasitikiu, kad jūs prisiu
site savo atstovą.”

Niekas panašaus pir
miau nebuvo bandoma. Prie 
tokio dalyko jokiu būdu ne- 
dasileistų senosios didžio
sios partijos. Savo platfor
mas bei programas jos iš
kepa mažuose vadų rate
liuose. Ko nori plačioji vi
suomenė, joms mažiausia 
rūpi. Jų programos esti 
prikimštos visokiais paža
dais, kurių politikieriai, ne
beprisimena po rinkimų.

Kas kita su Naująja Par
tija. Ji atsiklausia žmonių 
nuomonės. Tegul žmonių 
organizacijos duoda patari
mus, kas turėtų būti įrašy
ta į partijos rinkiminę plat
formą.

Netenka abejoti, kad 
daugybė organizacijų atsi
lieps į Platformos Komite
to pirmininko paraginimą 
ir prisius atstovus. Išklau
sęs jų nuomonių įvąiriais 
klausimais, Komitetas su- 
formūluos platformą. Ji 
nesusidės iš tuščių pažadų. 
Ji kels tokius reikalavimus, 
kurie yra svarbūs ir opūs 
Amerikos žmonėms.

Senatas. Tame biliuje visa 
galia suteikiama vienam 
prezidento paskirtam pro
kurorui ištisas partijas, 
darbo unijas, draugijas ir 
organizacijas paskelbti ne- 
legališkomis ir atimti joms 
teisę Veikti. Berods nebuvo 
girdėtis, kad net anais fa
šizmo klestėjimo laikais pa
našūs diktatoriški įstaty
mai būtų buvę išleisti Vo
kietijoje ir Italijoje.

O kiek laisvės ir teisės 
šiandien beturi Amerikos 
darbininkas dirbtuvėje bei 
įmonėje reikšti savo mintis, 
ginti savo reikalus? Ar ga
li laisvai šiandien darbinin
kas pasisakyti, kad jis yra 
darbietis, socialistas, komu
nistas bei trečiosios parti
jos simpatikas? Iš tūkstan- 
■ čio vargiai atsiras viena to
kia įmonė, kurioje darbi
ninkas pasisakyti, kad' jis 

. yra darbietis, socialistas, 
I komunistas bei trečiosios 
iparijos simpatikas? Iš tūk- 
stahčio vargiai atsiras vie
na tokia įmonė, kurioje dar
bininkai laisvai be baimės 
netekti darbo galėtų reikšti 
savo politinius įsitikinimus.

Taigi, nors mes turime 
formalę politinę demokrati
ją, bet tikrovėje toji demo
kratija yra labai apkarpy
ta. Vis ryškiau ir ryškiau 
kelia galvą fašistinė dikta
tūra. O nelaimė tame, kad 
Amerikos žmonių - didelė 
masė to pavojaus neįmato. 
Komercinė spauda ir radi
jas juos apsvaigino. Žmonės 
išgąsdinti raudonbaubizmu. 
Jičms įkalbėtas pavojus, 
kurio nesiranda. Jų nejau
dina įvykiai nei Ohio vals
tijoje, nei Washingtone. Jie 
tyli, kai jiems yra ant ran
kų kalami fašistiniai retė- v • •ziai.

Senas Pilietis.

Washington. — Valdžia 
pašaukė minkštosios anglies 
kompanijas ir Mainierią 
Uniją panaujint per truku
sias derybas.



Kareivio Tėvas
Ražo K. MARUKAS

Tarybinė kariuomenė tuo 
metu artėjo prie Berlyno, ir vi
si dieną iš dienos laukė karo 
pabaigos. Miestas atkuto. Pa
vakariais būdavo perpildytos 
centrinės gatvės. Aikštelėje 
priešais medyje įtaisytą garsin
tuvą senutė, stropiais medi
niais virbalais gaudydavo mez
ginio akutes, drauge su kitais 
laukė paskutinių žinių laidos. 
O pavasaris buvo pačiam gra
žume; žydinčiomis ievomis bal
tavo užmiesčio slėniai, ir iš so
dų, per tvoras persisvėrusios j 
gatvę linko sunkios, žiedais ap
lipusios obels šakos.

Pakilta nuotaika gyveno ir 
batsiuvių artelė “Aulas.” Nu
nešęs kelis kartus į artelę pa
taisyti batus, pamėgau prie 
monotoniško plaktukų tauškėji
mo klausytis linksmų sąmojų, 
žinodami, kad aš neseniai de
mobilizuotas, batsiuviai skatino 
mane pasakoti apie frontą, tei
ravosi, ar dabar mūsų patran
kos gali apšaudyti Berlyno gat
ves. J mūsų pašnekesį įsijung
davo apistoras, visad atsilapo
jusiu švarku, ramaus akių 
žvilgsnio artelės pirmininkas 
ir gerokai gunktelėjęs į žemę, 
šauniai į viršų užsuktais ūsais 
kurpius Dionyzas Rimaitis. Jų 
abiejų sūnūs kovėsi frontuose 
prieš fašistus, tėvams siuntinė
jo įprastuosius trikampius 
laiškučius. Buvo tik tas skirtu
mas, kad vieno sūnus buvo ar
tileristas, o kito — pėstininkas. 
Dėl to kartais tarp senių iškil
davo nedideli ginčai.

— Prieš artileriją ir aname 
kare germanui striuka būdavo 
— paprastai pirmas pradėdavo 
Rimaitis, prisagstęs burną me
dinių vinučių.

Artelės pirmininkas iš pra
džių į šiuos žodžius nekreipda
vo dėmesio. Jis sėdėdavo galvą 
įgūžęs į pečius ir iš lėto pliur- 
pindavo savo pypkę. Kai Ri
maitis pradėdavo įrodinėti arti
leristo pranašumą prieš pėsti
ninką, menkai įvertindamas 
pastarojo kovingumą, artelės 
pirmininkas visas paraudęs pa
šokdavo iš vietos, paskui ra
miai užsagstydavo švarko sa
gas. Išėmęs iš burnos riestu 
kandikliu pypkutę, oficialiu to
nu kreipdavosi į batsiuvį:

— Niekus, tamsta, kalbi.
Ir numojęs ranka nueidavo į 

savo kambariuką.
O Rimaitis tęsdavo toliau. 

Per blizgančius akinius įsmei
gęs žvilgsnį į lubas, jis pirštu 
lyg kažką braižydavo ore ir iš
kilmingu balsu tardavo:

—Patranka, vyreliai—tai so- 
lidnas ginklas.

Bet ginčas greit pasibaigda
vo. nes gausus darbas trukdė 
ginčui įsilinguoti..

Batsiuviai sėdėjo už pailgo 
stalo vienas priešais kitą, ir 
pačiame jo gale švitėjo Dio
nyzo Rimaičio plikas pakau
šis, apvainikuotas žilsterėju- 
siomis plaukų kuokštėmis. Jis 
buvo ne tik artelėje, bet, tur 
būt, ir visame mieste seniau
sias batsiuvis.

Anksčiau šiose patalpose 
taip pat buvusi batų dirbtu
vė. Jos savininkai laiks nuo 
laiko keitėsi, ir jei ši dirbtuvė 
išlaikė nuolatinį klijentų skai
čių, tai tik Rimaičių dėka, ku
rie geru darbu 'buvo žinomi 
visame mieste. Rimaičiai bu
vo vienas į kitą panašūs: že
mo ūgio, išsikišusiais žandi- 
kaulais ir plačios, nuo daž
no sėdėjimo, it miltų prikrės
tos sėdynės.

Nekartą stebėdavosi, kaip 
geras batsiuvis gali turėti tiek 
savo amato gerbėjų. Kiek
vienas sakydavo, kad niekas 
taip nepataiso batų, kaip Ri
maičiai, Visi gerai pažinojo 
jo sūnų, teiraudavosi, kaip 
jam sekasi fronte, ar greit 
grįšiąs. Ir senis buvo paten
kintas, kad žmonės prisimena 
jo sūnų.

Nors jo rankos buvo se
nos ir nebetokios švankios, bet 
batus jis padirbdavo pačius 
gražiausius, kuriuos išstatyda
vo artelės vitrinoje.

—Sugrįš mano Jasiukas,—

sakydavo jis lyg save guosda
mas, — ot, tada tai padirbė
sim.

Sūnaus laiškus Rimaitis duo
davo skaityti artelės pirminin
kui, kuris didžiavosi šia pri
vilegija. Kai' jis užsidėdavo 
akinius, artelėje užsiviešpa- 
taudavo tyla, ir tik girdėda
vosi smarkus, lyg pro dūdą, 
Rimaičio nosies šnirpštimas. 
Kai pirmininkas po kiekvieno 
taško staptelėdavo, Rimaitis 
sužerdavo smagiai kumščia 
per varstotą ir džiugiu balsu 
šūktelėdavo:

—Tai Jaska, velniai kad ji 
griebtų, šelmis—artileristas!

Ir jam Jaska vis toks pat, 
net kai sūnus parašė, kad jis 
a p d o v a notas “Raudonosios 
žvaigždės” ordinu.

Pasenusios Rimaičio rankos 
nebesuspėdavo vytis jaunuo
sius. Kartą betaisant batus 
kai trečią kartą iš eilės trūko 
siūlas, jis skausmingai nusi
keikė, kad net visi šužiūro į 
jo pusę. O po to jis greit 
atlyžo ir ramiai šypsojosi mė
gindamas siūlą. Bet akimis 
suradęs artelės pirmininką, 
jis tarė:

—Na, gaspadoriau, po tei
sybei turėtum teisę mane iš
mest lauk, nebeįstengsiu su 
jumis drauge...

Artelės pirmininkas ilgai 
žiūrėjo į Rimaitį, pagaliau 
priėjo prie jo ir uždėjęs ant 
peties ranką tarė:

—Tu gerai žinai, Dionyzai, 
kad dabar mus senius niekas 
nevaro laukan. Tie laikai jau 
seniai, seniai praėjo. Nagi už 
tai, man rodos, ir mudviejų 
sūnūs mušasi. Ar netiesa, 
draugai ?

Nejaukūs Dionyzo žodžiai 
buvo pamiršti ir artelėje vėl 
įsiviešpatavo pakili nuotaika.

Bet artelės pirmininkas Ri- 
maičiui surado lengvesnį dar
bą.

Po kelių dienų užsukęs pa
mačiau Rimaitį sandėliuke. 
Dabar jis artelėje ėjo naujas 
pareigas — sandėlininko. Pie
tų pertraukos metu čia susi
rinkę batsiuviai pasiskaityda- 
vo laikraščius, pasikalbėdavo. 
Dažniausia čia užsukdavo pir
mininkas ir neseniai iš armijos 
demobilizuotas Kazys Kup
čiūnas— naujas artelės narys 
batsiuvis. Kadangi jis buvo 
vienišas ir nebuvo kam apie jį 
rūpintis, su juo Rimaitis dalin
davosi savo pusryčiais, atneš
tais iš namų, senis dažnai kri
tikuodavo jo darbą.

—Ko tu, Dionyzai, taip už- 
sipuoli vaikiną ?—priekaištau
davo jam artelės pirmininkas.

—Tegu mokosi, — atšauda
vo Rimaitis, — šelmis neblo
giau už Jaska gali dirbti.

Sandėliuke, prie žemučio 
staliuko, kurį Rimaitis pats 
pastatė, Kupčiūnas dažnai 
rodydavo Rimaičiui savo dar
bą ir klausdavo patarimo.

Užėjusiems pažįstamiem jis, 
kaip ir anksčiau, mėgdavo pa
sakoti apie savo sūnų ir nors 
visi žinojom, kad jis seniai iš 
jo negavo laiško, tačiau senis 
aiškino, kad dabar artilerijai 
veikti blogas oras, kad Jasiu
kas; atrodo, mažai turi rū
kai© ir rengėsi jam nusiųsti į 
frontą tabako siuntinuką.

Vieną dieną, visų didžiau
siam džiaugsmui buvo pasira
šytas besąlyginis Vokietijos 
kapituliacijos aktas. Kraštas 
šventė pergalės šventę. Iš va
karų riedėjo pirmieji demobi
lizuotųjų ešelonai. Vieną po
pietį, iš stoties, tiesiog į arte
lę, atskubėjo artelės pirminin
ko sūnus — ant pakaušio pi- 
lotkę užsimaukšlinęs vyresny
sis seržantas.

Po to ilgam buvau išvažia
vęs į apskritį ir atgal grįžau 
po ilgos, nuobodžios žiemos, 
prasidėjus pavasariui.

Artelės vitrinoje nustebęs 
pamačiau išstatytus savo auli
nius batus, kuriuos prieš išva
žiuodamas palikau pataisyti. 
J i e kruopščiai pataisyti, 
žvilgėjo kaip n k u j i. Tai 
galėjo būti tik Rimaičio ran

kų darbas. • Neabejojau, kad 
artelėje rasiu laimingą tėvą, 
Susipažinsiu su sūnumi, kurį 
kažkodėl įsivaizdavau šviesia
plaukį, šelmiškom akim.

Pirmas mane pažino arte
lės pirmininkas. Neišleisda
mas iš burnos pypkutės, jis 
draugiškai patalpšnojo mano 
petį kartodamas: —“Užmiršai 
mus, prieteliau, užmiršai.” 
Artelės patalpos buvo atre
montuotos. Neseniai dažytos 
grindys kvepėjo sakais. Prie 
dviejų naujų stalų plaktukais 
kaleno nepažįstami batsiuviai. 
Sandėliuke Rimaitis popieriuje 
braižė batų modelius ir kažką 
aiškino Kupčiūnui, kuris per 
tą laiką žymiai pasitaisė.

—O, sveikutėlis, kad tavo 
velniai griebtų, — triukšmin
gai ištiesė ranką Rimaitis. — 
Batus gi kada atsiimsi ?

Netrukus jis grįžo nešinas 
mano batais, išimtais iš vitri
nos. Pastatęs juos ant stalo, 
ėmė sukti tabaką.

—čia tikrai Rimaičių dar
bas, — nepajutau kaip prata
riau susižavėjęs dailiai patai
sytais batais.

—Pasižiūrėkite, štai, — tarė 
Rimaitis su aiškiu pasididžia
vimu, nuo lentynos paėmęs pa
siūtus batus. — Kupčiūnuko 
šumistravota. — Ir jo akyse 
aš pastebėjau tą pačią sma
gią liepsnelę, su kuria jis 
anksčiau kalbėdavo apie sū
nų.

Jis nutilo ir kažką prisimi
nęs nutęsė:—Ech, žinotumėte, 
ir šelmis buvo tas mano Jas
ka !

Kai senis nutilo, paklau
siau :

—Kaip sūnus?
Aš buvau tikras, kad senis 

gudriai mirktels viena akim, o 
paskui šūktels skambiu balsu: 
—Ei, Jaska! Bet jis tylėjo, 
ir aš, pasijutęs nejaukioje pa
dėtyje, pridūriau:

—Laukiat?
—O kodėl man jo nelaukti? 

—atsakė Rimaitis tartum pats 
sau. Tuo metu pastebėjau pla
čiai išplėstas pirmininko akis, 
kurios į mane žiūrėjo sumišu- 
sios ir nedraugiškos.

Įsiviešpatavo slegianti tyla. 
Kai nuo stalo žvangėdamos 
nukrito žirklės ir senis batsiu
vis staiga visu kūnu suvirpėjo, 
aš supratau, kad jo sūnus žu
vo.

Prie durų mane sulaikė 
Kupčiūnas. Nuvedęs į šalį, jis 
paprašė parodyti pataisytus 
batus. Grąžindamas man at
gal. pagarbiai tarė:—Jie Ri
maičio darbo. Nešiokite ilgai. 

. Artelės pirmininkas, išgir
dęs, kad kalbama apie Rimai
tį ir nežinodamas, koks rei
kalas, skubiai priėjo prie ma
nęs ir pusbalsiu tarė:

—Palikite jūs Rimaitį ramy
bėje. f

Jis norėjo dar kažką sakyti, 
bet tik sielvartingai numojo 
ranka ir nuėjo.

Išėjus man iš artelės, vitri
noje pastebėjau išstatytus ne
seniai Kupčiūno pagamintus 
batus, kurie nieku nesiskyrė 
nuo Rimaičių darbo.-

Gatvėje tviskėjo saule grin
dinio granitas ir nuo suverstų 
griuvėsių garavo sniegas. Me
džiai gausiai leido puikias at
žalas.

BURMA

Burma is one of the world’s newest re
publics but not one of its newest nations. 
Under British influence since about 1612, 
it was administered as part of British 
India from 1826, becoming independent in 
January 1948. Burma saw some of the 
heaviest fighting in the last war. Much of

the country’s 262,000 square miles are heavily forested and her ma
jor products are teakwood, Hee, cotton, minerals and oil. About 70% 
of her 17,000,000 people work in agriculture. Its capital is Rangoon 
and its representative to the U.N. is U So Nyun, Ambassador to 
the U.S.A. Her flag is red with five small white stars surround
ing a large white one on a blue canton in the upper left corner.

U.N. Facts and Faces

U SO NYUN

MANDALAY

BAY OF

BfNGAL

Vėl Tėvynėje

Tarptautine Apžvalga
(Tąsa nuo 2 puslapio) 

3,991,502 šėrus svarbiausių 
industrijoj įmonių, kelias 
jaktas ir kelis šimtus mili
jonų lejų pinigais.

Turkijoj pakriko Hasan 
Saka vyriausybė, nes šalis 
yra desperatiškoj padėtyje. 
Turkija turi apie 17,000,000 
gyventojų, o armijoj laiko 
apie 1,000,000. Nors Truma- 
no įsakymu į Turkiją plau
kia laivas po laivo su tan-
kais, lėktuvais, kanuolėmis, 
amunicija, ir kariniai laivai 
“gelbėjimui“ Turkijos, bet 
tokios armijos užlaikymas 
varo šalį į bankrotą. Kaip 
tūli išsireiškė: “Turkiją ry
ja jos pačios armija.” O vis 
tai “šaltojo karo” politika.

Už kelių dienų tas patsai 
Hasan Saka sudarė’naują 

i vyriausybę, įtraukė ir “libe
ralus.” Bet tikrumoje toki

$225,000,000.
Vengrijai taip pat Tary

bų Sąjunga sumažino atly- 
1 ginimą už karinius nuosto
lius nuo $300,000,000 iki 
$225,000,000.

Vengrijoj kunigas Janos 
Asztalos sukurstė valstie
čius ir tie užmušė valdinin
ką. Teisme prisipažino, kad 
jis pildė kardinolo Mind- 
'szenty įsakymą. Kardinolas 
i įsakė, kad kunigai visokiais
, būdais turi priešintis da
bartinei liaudies vyriausy
bei.

Vatikano popiežius jau 
sudraudė Jungtinių Valsti
jų katalikų viršūnes, kad 
jos taip artimai nesėbrautų 

j su kitų tikėjimų viršūnė
mis. Mat, Amerikoje religi
jos galvos kovai prieš prog
resą pradėjo ne vien bend- 

i rai rinkti aukas savo reika-

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Įrengta Telefono Stotis

ANYKŠČIAI. — žymiai pa
gyvėjo Anykščių gyvenimas 
įkūrus čia naujosios apskrities 
centrą. Ryšium su padidėju
sia darbo apimtimi, mieste 
įrengta telefono stotis, kuri tu
rės 100 abonentų. Jau su
montuotas stoties komutato
rius, dabar tiesiamos telefono 
linijos.

Kilnojamasis Kinas
ANYKŠČIAI. — Drauge su 

kitomis . naujosios apskrities 
įstaigomis Anykščiuose buvo 
organizuotas apskrities kino- 
fikacijos skyrius. Prieš kurį 
laiką skyrius įgijo kilnojamą
ją kino aparatūrą su elektros 
stotele.

Kilnojamasis kinas dažnai 
rengia išvykas iš Anykščių į 
valsčius, tarybinius ūkius ir ki
tas apskrities vietas.

Aš, Antanas Kairys, gi
męs 1925 m., iki 1943 m. gy
venau Panevėžio mieste.

1943 m. vokiečiai prievar
ta mobilizavo mane į savo 
kariuomenę. Daugelis mobi
lizuotųjų mėgino pabėgti, 
todėl vokiečių karininkams 
vadovaujant mus tuojau' iš
vežė į Vokietijos gilumą, į 
Stade miestą, Schleswig- 
Holšteine. Bet ten buvome 
neilgai, mus kiek apmokė ir 
greitai metė j Jugoslaviją, 
kur vyko sunkūs mūšiai su 
Tito partizanais. Vokiečiai 
turėjo pasitraukti ir turėjo 
didelių nuostoliu, sudaužė ir 
mūsų kuopą. Daug mano 
draugų krito. Žuvo mano 
draugai Sipavičius iš Šiau
lių, Janulis iš Šiaulių, Ka
valiauskas iš Kauno. Jie žu
vo už svetimą ir neapken
čiamą mums reikalą, nes 
nenorėjo kovoti su partiza
nais. Karui pasibaigus mes 
atsidūrėme anglu nelaisvė
je. Nelaisvėje, Klagenfurte 
išbuvau šešis mėnesius, po 
to man pavvko iš anglu ne
laisvės pabėgti. Atvykau i 
Miuncheną ir pakliuvau j 
“Lohenarino” DP stovvkla, 
kuria vėliau sujungė su di
desne stovykla Dreimann 
SS Kaserne, nrip Miunchenu 
miesM. Si stovykla vra vie
na didžiausiu Vokietijoje, 
nes ioie iki šiol vra per 2,- 
000 perkeltųjų asmenų.

Yra p-erai žinomas daug 
kam lietuviu gyvenimas to
se DP stovyklose. Tr musu 
stovvkloie jis nieku nesis
kyrė nuo gyvenimo kitose 
stovyklose. Gal dar sunkiau 
iš ios ištrukti namo, gal dar 
didesnė ir piktesnė čia/ ve
dama propaganda prieš Ta
rybų Saiungą. Mūsų stovyk
los komitetas, kurio pirmi
ninku buvo Viliaudas, sek
retorius Maceika Antanas, 
nariais gi — agronomas 
Gaška iš Joniškio ir Anta
nas Pecvs. o taipogi Raudo
nojo Krvžiaus atstovas Kal
vaitis dėjo visas pastangas, 
kad tik kuo mažiausiai 
lietuviu galvotu grižti tėvv- 
nen. Kai nepadeda įkalbinė
jimai ir pažadai, imama 
grasinti. Mn«u stowklos 
komitetui uoliai talkinin
kauja. buvę smetoniniai ka
rininkai kapitonas česonis, 
maioras Naras, leitenantas 
Grinius ir kt. Kas vakaras 
lietuvius surinkdavo i sale 
ir čia iiems buvo skąitomi 
pamokslai anie busima nau- 
ia kara. no kurio visi lie
tuviai g^iš tėvynėn dideliais 
ponais. Tarvbu Lietuva bu
vo visain šmeižiafna. Sek
madieniais bažnyčiose ir lie
tuvių kunigai skaitė tokius

pat pamokslus.
Praėjusių metų gruodžio 

14 d. mudu su bičiuliu iš 
tos pačios stovyklos, Vytau
tu Juška, susitarėme iš sto
vyklos pabėgti ir (surasti 
būdą grįžti tėvynėn. .Miun
chene mudu nuvykome į ta
rybinę repatriacijos atsto
vybę. Ir sugalvojome ke
liauti į Puidą, kur gyvena 
tarybinis ryšių karininkas, 
lietuvis Čepas. Pakeliui į 
Puidą, pre Frankfurto azM 
mus sulaikė amerikiečiu ka
rinė policija. Mano doku
mentai buvo tvarkoje, bet 
mano bendrakeleivio Vy
tauto Juškos kai kurie do
kumentai liko stovykloje, 
kartu su visais jo daiktais 
ir jį amerikiečiai areštavo. 
Jį apkaltino, kad jis nelega
liai atsiradęs amerikiečių 
zonoje. Į Puidą nuvykau 
vienas ir suradau karininką 
Čepą. Jis pažadėjo padaryti 
visa, kad išlaisvintų Jušką, 
o man padėjo patekti tėvy
nėn vykstant lietuvių trans
portu. Prieš išvykdamas, 
aš kartu su Čepu lankiausi 
kai kuriose lietuvių stovyk
lose ir mačiau, su kokia drą
sa ir šaltu krauju karinin
kas Čepas lanko DP stovyk
lų lietuvius ir nebodamas 
dažnai tyčia sukeliamo, fa
šistinio ? elemento išprovo
kuojamo triukšmo, ramiai 
aiškina.

Tokie triukšmai tyčia ke-. 
liami, kad sukliudyti tary
biniams karininkams papa
sakoti lietuviams teisybę a- 
pie tėvynę.

Amerikiečiai ir neatsilie
ka. Man belipant į sunkve
žimį vykti į tarybinių pilie
čių surinkimo vietą, ameri
kiečiai atkalbinėjo, juokėsi 
ir tyčiojosi iš manęs, saky
dami, kad esu paskutinis 
mulkis. Nebodamas visko, 
vykau. Per Debelną, Bran
denburgą, Gardiną, š. m. 
vasario 15 d. pasiekiau Vil
nių.

Tėvynėje nieko panašaus 
į tai, apie ką stovykloje 
pasakojo Viliaudis, Maceika 
ir Pecis, o taip pat veid
mainingi kunigai.

Visi lietuviai ramiai gy
vena Lietuvoje. Vokiečiu 
nuniokota mūsų tėvynė 
greit kyla. Lietuviai dirba, 
nes žino, kad jų darbas pa
deda pagerinti jų pačių gy
venimą, didina tėvynės ge
rovę.

Gyvenimo sąlygos geros 
ir kasdien gerėja.

Likusiems stovykloj drau
gams aš jau parašiau laiš
kus, kviesdamas grįžti. Lau
kiu jūsų! Iki greito pasi
matymo Lietuvoje!

Antanas Kairys. 
Panevėžio miestas.

patys yra naujoj valdžioj, j lams, bet vietomis ir mels- 
kaip ir buvo. Tas nepakeis tis.
Turkijoj darbo žmonių pa- į Popiežius mano, kad kitų 
dėties tr šalis risis į pra- religijų dievai ir pamaldos 
žūtį. netikros.

Trizonija tai bus nauja Atrodo, kad bus skanda-
valstybė, kurią Londono 
konferencijoje An gi i j a, 
Francija, Jungtinės Valsti
jos, Belgija, Holandija ir 
Luksemburgas nutarė suda
ryti.

Ją sudarys iš Anglijos, 
Francijos ir Jungtinių Val
stijų okupuotų Vokietijos 
zonų. Bendrai tie plotai už
ima 96,300 ketvirtainių my
lių ir turi apie 45,000,000 
gyventojų.

Sovietų Sąjungos oku
puota Vokietijos dalis uži
ma 46,600 ketvirtainių my
lių ir su Berlynu turi 23,- 
000,000 gyventojų.

Suomija gavo ant $75,- 
000,000 sumažinti karinį at
lyginimą Tarybų Sąjungai. 
Ji turėjo į šešis metus at
mokėti $300,000,000. Dabar 
į aštuonis metus atmokės

I
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las. Specialis Trumano at
stovas pas popiežių Myron 
C. Taylor Chicagoje apskų
stas ant $2,000,000. Tiek iš 
jo reikalauja tūla Mrs Eu
nice Waiterman, dvynukų 
motina. Ji sako, kad Taylor 
yra jos tėvas.

Sovietų Sąjungoj dvi mo
terys, Liudmila Ivanova ir 
Zoja Tonkova orlaivyje iš- 
skraidė be pertraukos 32 
valandas ir 45 minutes. Tuo 
jos pasiekė pasaulinį re
kordą, v

Peikia Amerikos Politiką 
Link Palestinos

Lake Success, N. Y.—So
vietų atstovas Jungt. Tau
tų Saugumo Taryboje, An
drius Gromyko peikė Ame
riką už “vingių-vingių poli
tiką” link Palestinos.

Bušai j Laisves Pikniką Brooklyne
Tuojau užsiregistruokite vykti į Laisvės pikni
ką, kuris įvvks 4-tą liepos (July 4th), Clinton 
Park, Maspeth, L. I., N. Y.

PHILADELPHIA, PA.
Bušo bilietas į abi pusi $3.50

Kreipkitės pas šiuos asmenis užsisakymui 
buse vietos:

P. Pilėnas, 538 No. 12th St.
M. šapranauskienė, 1227 No. 11th St.
A. Galkus, 1127 Green St.

Taipgi galite kreiptis pas Šmitienę, Siaulin- 
kienę ir Budzinską.

HARRISON - KEARNY, N. J.
Busas išeis nuo 4th ir Davis Sts., 10:30 A. M. 

Bilietas $1.40 į abi pusi. Užsiregistruokite pas 
šiuos asmenis:

John Degutis, 21 John St., Kearny, N. J.
J. Marcinkevičius, 111 John St., Kearny, N. J.
P. Maršoms, 21 Davis St., Harrison, N. J.
Prašome nesivėluoti su užsakymais, nes turi-, 

me tik vieną busą ir gali trūkti vietų.

CLIFFSIDE, N. J.
Bilieto kaina į abi pusi $1.50.

Busas išeis nuo Boro Bar Salės, 344 Palisade 
Ave., 12:30 vai. dieną. Organizavimu rūpinasi 
K. Steponavičius.

NEWARK, N. J.
Bušai išeis 12:30 v. dieną nuo Lietuvių Salės, 

180 New York Avė. Kelionė j abi pusi $1.35.
Kviečiame newarkiecius užsiregistruoti ir 

kartu su Sietyno Choru važiuoti į Laisvės pikni
ką ir ten linksmai praleisti laiką.

NANTICOKE, PA.
Evelyn Cibulskienė pranešė, kad atvyks bu

sas iš ten į pikniką, platesnių informacijų netu
rime.

3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)--«Penkt., Birž. 18, 1948



u*

' ' IIjū Ercnburg 444444******************,»*<,^,***<,<»,»********»***»*i*******»»jw

PARYŽIAUS ŽLUGIMAS 1
., 3-30-48 —67—
. J--------------------------------------------------- Istorine Apysaka VertS K. BARTKUS

SENATORIUS GLEN H. TAYLOR 
KALBĖS LAISVĖS PIKNIKE

Ką tau pasakyti apie savo gyvenimą? 
Tebedirbu “Gnome.” Atvirai sakant, gy
venu tiktai partijos darbu, visa kita 
man neįdomu. Aš sykį išsikalbėjau su 
vienu inžinierium, kultūringas žmogus, 
kairus — kažkur tarp anarchistų ir 
Bliumo. Jis man pareiškė: “Jūs akla. 
Jums reikėjo gimti inkvizicijos epochoje, 
kada fanatizmas buvo madoje.” Visa tai 
niekis! Tačiau aš iš tikrųjų gailiuos, 
kad. pražudžiau tiek metų, bestudijuoda
ma senąją architektūrą. Ne todėl, kad 
tai būtų nereikalinga. Aišku, reikalinga. 
Aš juk žinau, kad gražūs kūriniai išsi
laiko daug ilgiau, negu ta ar kita politi
nė situacija, aš juk neakla. Bet manęs 
tai nedomina. Viskas turi išsispręsti 
mūšyje su fašizmu — šimtui metų, ir 
ne tik mūsų asmeninis likimas — ir mū
sų civilizacijos. Palyginus su tuo, visa 
kita išblykšta, pasitraukia į šalį.

Laiškas sausas. Aš atpratau nuo ki
tokių žodžių. Tu kariauji — tatai gyva. 
O mes rausiame, kaip kurmiai ... Da
bar apie mudu. Mano brangus Mišo, ne
manyk, kad aš ko nors nesupratau. Aš 
tavęs laukiu kiekvieną dieną. Kartais 
man atrodo, kad tu atvykai, tuojau at
eisi, subrusi, suriksi: “Ir dar kaip!” Aš 
visuomet su tavimi, netgi kai galvoju ką 
nors, kita, — tai lieka širdyje. Aš neno
riu apie tai rašyti, kad nesijaudinčiau. 
Suprask be žodžių!
18 Tavo Deniza.”

Prabėgo tik mėnuo laiko nuo tos die
nos, kai Tessa, atsakydamas sveikinan
čiai miniai, spaudė rožes prie krūtinės; 
bet jis pamiršo tas puikiąsias akimir
kas: kiekviena diena jam atnešdavo nau
jų rūpesčių.

Kraštas patyrė pagirių kartėlį. Ryš
kiai apšviestos gatvės nieko daugiau ne
džiugino. Žmonės greitai pamiršo rugsė
jo išgąstį. O mobilizacija atsiliepė kapei
kai; reikėjo padengti išlaidas. Kone kas
dieną vyriausybė krovė naujus mokes
čius. Paskelbė apie duonos kainų pakė
limą. Važiavimas autobusu tapo pra
banga. Prasidėjo streikai: Įmonininkai 
reikalavo griežtų priemonių. Laikraščiai 
teberašė apie gerovę, bet niekas jais ne
tikėjo. Breteilio “tėvyniečiai” karšligiš- 
kai ruošėsi maištui. Obri kalbėjo: “Nau
jiems metams įvesime tvarką...” Da- 
ladje isteriškai klykė apie savo “geleži
nę valią”; ėmė visus įtarinėti. Atrodė, 
vyriausybė gyvena paskutines valandas; 
ir Tessa mėšlungiškai blaškėsi po parla
mento kuluarus.

Tessa netikėjo fašistų maištų; jis ir 
streikų nebijojo. Netvarka gatvėse jam 
atrodė, kaip parlamentinių ginčų akom
panimentas. Tessa bijojo ko kita: stai
ga Palata imtų ir atsisakytų pasitikėti 
vyriausybe! Kiek kartų jis kalbėjo Da- 
ladje: “Atsargiai! Nekelk pasitikėjimo 
klausimo — kas juos žino? .. Viaras 
kartą pasakė: “Argi mes žinom, ką gal
voja kraštas?” Tessa atsakydamas ėmė 
mostaguoti rankomis: “Dar blogiau — 
aš nežinau, ką galvoja deputatai!”

Matydamas vyriausybės netvirtumą, 
Breteilis dabar ėmė, kalbėti su Tessa, 
kaip su pavaldiniu; reikalavo: “Paleis
kite komunistų partiją.” Tokie patari
mai Tessa šiurpu nukrėsdavo. Argi tai 
juokai — uždaryti politinę partiją. Pra
sidės riksmas. Socialistai, aišku, širdyje 
apsidžiaugs; tačiau ir jų tarpe atsiras 
pora dešimčių nenuoramų. Jie patrauks 
kairiuosius radikalus. Tessa atsidurs 
Breteilio rankose. O kas laiduos, kad 
Breteilis nepasakys: “Tessa padirbėjo. 
Lai užleidžia vietą Lavaliui.”

Už Breteilio nugaros zujo gražuolis 
Grandelis. Jis sustiprėjo. Buvo kalbama, 
kad jis rugsėjo mėn. išgelbėjęs Prancū
ziją nuo katastrofos. La Flešo miesto at
sarginių žmonos įteikė jam rašymo įran
kius —ant preso buvo marmurinis ba
landis su alyvos šakele. Grandelis sakė 
karingas kalbas. Vienam susirinkime jis 
pareiškė: “Laikas apvalyti Prancūziją 
nuo komunistų ir internacionalinės plu- 
tokratijos tarnų — nuo visų Tessa!...” 
Kaip dabar gailėjosi Tessa, kad paleido 
iš rankų nelemtąjį popiergalį! Turėtų 
jis tą laišką, sunaikintų Grandelį, o 
drauge sutramdytų ir Breteilį. Bet kas 
jį apgavo? Liusjenas!... Ir prisiminda
mas tai, Tessa nėrėsi iš kailio. Artimieji 
tį išdavė. Deniza kursto prieš tėvą dar
bininkus, o Liusjenas dirba su Grande
lių.

Visur Tessa matė priešus. Breteilio 
priešiškumas natūralus, jis — opozici
jos atstovas, tatai sutinka su parlamen
tinio žaidimo taisyklėmis. Tačiau ir ra- . 
dikalų frakcijoj pasigirsta balsų prieš 
Tessa. Gaujos priešaky vis tas pats pa
dūkėlis Fuže. Tessa piktinosi. Reikia 
mokėt gyventi ir kitiems netrukdyti. Jis 
niekuomet neintrigavo prieš Fuže; jų vi
sai skirtingos rinkiminės apylinkės, 
skirtingos profesijos, skirtingi interesai. 
Fuže — negyvenimiškas, o Tessa — gy
vas žmogus. Ir štai Fuže išdrįso abejoti 
patriotiniais Tessa jausmais; frakcijos 
susirinkime jis pasakė: “Tessa gina 
Miuncheną. Tai jo teisė. Tačiau kodėl jis 
dangsto vokiečių agentą Grandelį ir su
naikino dokumentą, kurį jam daviau?...” 
Atsakydamas Tessa išdrožė karštą, bet 
miglotą kalbą,, užsimindamas aukštes
nius Prancūzijos interesus, diplomatines 
paslaptis. Jam plojo. Vis dėlto kai ku
rie deputatai patikėjo Fuže; pasklido lie
žuviai apie slaptus Tessa ryšius su 
Grandelių. Tessa piktinos, bet dokumento 
klausimą praleido negirdais. Kaip jis 
galėjo paaiškinti istoriją, kurioje įmai
šytas Liusjenas? O Fuže nenurimo.

Daladje pasiūlė paleisti parlamentą ir 
paskirti naujus rinkimus. Deputatai nu
sigando. Tessa suprato, kad tai paika iš
monė. Sustiprės komunistai ir dešinieji. 
Radikalai neteks, mažiausia, penkiasde
šimt vietų. Savo rankomis kasti sau ka
pą! Be to, Palata su tuo nesutiks: savi
žudybė nieko nežavi. Čia visi susijungs 
prieš vyriausybę — kairieji ir dešinieji: 
kas nebrangina savo vietos? Daladje sa
ko, kad rinkimai keturiasdešimtais me
tais būtų katastrofa. Aišku. Bet rinki
mai toli. Blogiau, kad deputatai pradeda 
karščiuotis: bijo rinkėjų; čia jie prieš 
naujus mokesčius, čia nenori darbininkų 
erzinti. Ką gi čia padarius? . .. Tessa 
ilgai galvojo ir sugalvojo: reikia prail
ginti Palatos įgaliojimus dvejiems me
tams. Visi ant tos meškerės kibs — vi
siems malonu pasėdėti porą metų dau
giau Burbonų rūmuose. Tokia priemonė 
gali užtikrinti kabinetui tvirtą daugu-' 
mą apskritiems metams. O toliau ir žiū
rėti būtų nerimta — kas žino, kas bus 
po metų? ...

Bet kaip užčiaupti Fuže burną? Tessa 
pasitikėjo radikalų partijos suvažiavi
mu — ten jis pažabosiąs atšakiuosius. 
Jis energingai ruošėsi suvažiavimui. 
Parašė kalbą, pilną įkvėpimo ir suktą, 
su citatomis iš Plutarcho ir Gambetos, 
su užuominomis apie tėvynės aviacijos 
pramonės defektus ir su patetiškais pri
siminimais apie Marnos didvyrius. Ne
sibodėjo Tessa ir juodo darbo: instruk
tavo provincijos komitetus, atlygindavo 
patinkamų delegatų kelionės išlaidas, 
siūlė sinekūrus, ordinus.

Amali jam kalbėdavo: “Baisu į tave 
pažiūrėti. Argi galima tiek dirbti?” Jis 
ramiai atsakydavo: “Ko tu nori, mamy
te? Vaikai mus pametė. Man beliko tik 
Prancūzija...” Paskutiniaisiais metais x 
Amali labai suliesėjo; negalėjo valgyti, 
prastai miegojo. Ji tapo panaši į smul
kų, žilą vaikutį. Tessa nusisukdavo — 
gaila būdavo žmonos. Ruošdamasis savo 
pranešimui ir nurašydamas citatą iš Je- 
remijaus, Tessa užtiko Jobo istoriją. Jis 
perskaitė du puslapius, ir jam pasirodė, 
kad tai parašyta apie jį: jis neteko vis
ko, kaip Jobas. Jo namai virto vaidų na
mais. Vaikai išėjo. Amali mirtinai ser
ga. Ir visi jį apkalba. Niekas nesupran
ta, kad jis vienišas, nelaimingas. Jobas 
turėjo dievą. Tessa šviesuolis. Jis neno
ri, kaip Amali, gyventi prietaringoje 
baimėje. Jis nesitiki ir pomirtinio atpil
do. Kas .gi jį palaiko? Jis susimąstė ir 
atsakė pats sau: išdidumas, žmogiško
sios vertės pajautimas!

Ruošėsi suvažiavimui ir Fuže. Jis ne
norėjo Palatoj kalbėti prieš vyriausybę, 
susidedančią iš jo partijos draugų: jis 
buvo ištikimas partijai, tikėjo, kad radi
kalai — jakobiniečių dvasios vaikai ir 
kad Tessa pripuolamai atsidūrė jų tar
pe. Suvažiavime susirinksią geriausi 
partijos žmonės, darbštūs ir sąžiningi 

'provincialai, pasirengę numirti, kad ap
gintų respubliką. Ten tai jis atidengsiąs 
Grandelio išdavystę, parodysiąs Tessa 
dviveidiškumą, pareikalausiąs, kad Da
ladje ieškotų įkvėpimo ne pas princą 
Konde, bet pas Robespjerą.

(Bus daugiau) 1

Senatorius Glen H. Taylor

Kandidatas į vice-preziden- 
tus ant progresyvės partijos 
tikieto, kalbės dienraščio 
Laisvės piknike, 4-tą liepos 
(July 4th), Maynard, Mass.

Taipgi Hartfordo Laisvės 
Choras vyksta į Maynard, 
Mass. Jis ten dalyvaus Lais
vės pikniko programoje. Tai 
dar vienas įdomus punktas 
prie plačios Maynardo pikni
ko programos.

Iš visos Naujosios Anglijos 
miestų ir miestelių vykite į tą 
įdomų pikniką. Išgirskite se
natorių Glen H. Taylor ir iš
girskite gražią dainų progra
mą.

Newark, N. J.
Sėkminga Didžioji New Jersey 
Valstijos Konvencija už 
Wallace ant Prezidento

Konvencija įvyko birželio 5 
dieną, nuo 10 , vai. ryto, iki 
5 :30 vakaro. Konvencijoj da
lyvavo 1,400 delegatų, nuo 
įvairių unijų ir kitokių orga
nizacijų, tarpe šių buvo’ ir 
bažnytinių, kurios remia tre
čiąją partiją ir . Henry A. 
Wallace’a ant prezidento, 
Glen Taylor ant vice-prezi- 
dento.

Virš minėtos unijos ir orga
nizacijos atstovavo virš 60.,- 
000 savo narių. Apie trečią 
valandą buvo skaitomos 7 re
zoliucijos, tarp kurių užgyri- 
mas trečios partijos ir jos 
kandidatų, Henry A. Wall
ace ir Glen Taylor.

Konvencijoj buvo plačiai ! 
atstovaujama visos 21 N. J. 
kauntės, pradedant vietine 
Essex ir einant taip tolyn, 
kaip tai Cape May ir Cam
den.

Vienas tai jau tikrai peikti
nas dalykas, tai mūsų progre

syviai, jei taip galima išsi
reikšti, lietuviai ir jų' orga
nizacijos. Savo atstovybes tu
rėjo tik Patersono Wallace 
kliubas — St. Vilkas, Eliza
beth o P. Taras, nežinau ką 
jis atstovavo ir iš Livingstono 
LDS 47 kp. šiuos žodžius ra
šantis. Pavieniai dalyvavo V. 
O. Žilinskai ir draugas iš Lin
den surinkę po 10 parašų ant 
blankų. Gėda ir didžiausias 
apsileidimas žmonių, kad čia 
pat, taip sakant, po nose ei
na kova už būvį, šviesesnį gy
venimą, kur reikalinga visų 
bendros spėkos ir pastangos 
dėti, tai mūsų progresyviai 
miega, kaip nieko nebūtų! 
Kuo ir kaip, draugučiai, gali
te pasiaiškinti, pasiteisinti ?

Vakare apie 7 valandą Ro
bert Treat viešbutyj įvyko 
bankietas, kur, sakė, buvę per 
500 žmonių, kur buvo $5 
įžanga. Ten dalyvavo Glen 
Taylor. Paul Robeson ir di
džiuma dalyvių intelektualai. 
Ten aukų sudėta $5,000.

8:30 vai. vakare įvyko mi
tingas toj pačioj didžiulėj 
Armory salėj, kurioj yra 12,- 
000 sėdynių. Veik visos buvo 
užpildytos, čia irgi buvo su
rinkta gal kokia $20,000, nes 
du davė po $1,000, kiti po 
$500 ir labai daug po $100, 
$50 ir $25. neskaitant po $10, 
$5 ir dolerį.

Kalbėjo James Imbries iš 
Trenton, kandidatas trečios 
partijos į senatą, Paul Robe
son ne tik puikiai dainavo, bet 
ir entuziastiškai kalbėjo.

Ant pabaigos kalbėjo pats 
senatorius Glen Taylor ir už
baigęs prakalbą sudainavo 
tris dainas: jis pats, jo žmo
na ir sūnus 12 metų, kurį jus 
sakė, kad užaugino ant trau
kinių. Mat, abu tėvai buvo 
artistai, važiuojanti nuo mies
to į miestą su grupe vodevi
lių. Dainavo kiekvienas skir
tingą dainą, bet vienu kartu 
ir taip puikiai skambėjo! 
Taipgi, dainavo juodveidžių 
vyrų choras, vadovaujamas 
jaunos baltos merginės. Kon
vencijoj ir mitinge dalyvavo 
daug daugiau jaunimo ir nuo 
lietuvių taipgi, bet lietuvių 
senimo ir čia labai mažai.

G. A. Jamison.

Montreal, Canada. — Šio 
miesto valdyba nutarė bau
sti automobilistus po dolerį 
už kiekvieną bereikalingą 
sutriūbijimą. Dėl to jau 
sumažėjo auto, triūbočių 
skaičius.

kai 
and 
pri-

VIETOS ŽINIOS

Jau. dešimta savaitė, 
Cliffside Novelty Pen 
Pencil Corp, darbininkai,
klausą CIO lokalui 135, strei
kuoja. Darbininkai nereika
lauja jokių naujų pridėčkų, 
nei pakėlimo algos, o tik at
naujinti kontraktą. Mat, se
najam fabriko savininkui mi
rus dirbtuvę nupirko newyor- 
kietis Sidney Manne. šisai 
griežtai atsisakė kontraktą 
atnaujinti, pareikšdamas, kad 
dirbtuvė bus “open shop.’ 
Na, ir dėl šio reakcijonieriaus 
darbininkai jau dešimta savai
tė vargsta be darbo.

Maspeth, L. I. Didžiulis bu- 
sas jau nusamdytas ir pasa- 
žierių nemažai yra susiregis- 
travusių. Tie, kurie dar ne
užsiregistravote, tuoj praneš
kite Adelei Bakūnienei, 316— 
3rd St., arba K. Mažeikienei, 
185 Jersey Ave. Kuriems pa
rankiau, galite užsiregistruoti 
pas Ella Stephans, 344 Pali
sade Ave.

Tikietas nuvažiuoti ir atgal 
$1.50 ypatai. Busas išvažiuos 
nuo Boro Bar, 344 Palisade 
Ave., lygiai 12:30 vai. po pie
tų.

Esame padarę sutartį su bu- 
sų kompanija, ir jei į vieną 
busą pasažieriai nesutilps, tai 
gausime antrą busą.

■
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Dienraščio Laisves

Įsitėmykite datas ir vietas kur įvyksta ‘
mūsų didžiosios vasarinės iškilmės., Į

BROOKLyTlIEPOS 4 JULY i
Clinton Park, Maspeth, L. L, N. Y. į

| Bostono Apylinke ! 
j MAYNARD, MASS, LIEPOS 4 JULY i 
! Vose Pavilion Park j
Į . . 'j Ant rytojaus po šių piknikų bus šventa, Neprigulmy- • 
į bes Paskelbimo Šventė. Proga būsais važiuoti į 
J ................r į‘piknikus iš toliau. Į

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

56 Cornell Avenue Gloucester Heights, N. J.

WERBURY, CONN, Rugs. 5 Sept.
Lietuvio Parke, Chestnut Hill Rd.

(Už Lake wood Ežero)

.Spencer Kellogg & Son alie
jaus išdirbystės darbininkai, 
priklausą CIO lokalui 1, ap
gaulingu mechanišku būdu 
prašalino visus progresyviš- 
kesnius iš komiteto, o subru
ko tamsūnus — bosų pastum
dėlius. Jų įvesdinimui (in
stallation) buvo pasikvietę net 
iš Washingtono CIO kasierių- 
sekretorių Cecil Martin, kuris 
nieko nepasakė apie unijos ar 
darbo žmonių reikalus, o tik 
susiriesdamas pliauškė apie 
“komunistinį pavojų.” Ir tie 
jo pliauškalai buvo tik pakar
tojimu jau seniai žinomų 
Hearsto laikraščių pliovonių. 
Na, ir toki “balvonai” yra įsi- 
briovę' į unijų viršūnes, ku
riems ne darbininkų reikalai, 
bet šiltos vietos rūpi!

Sunkokai serga Jerris Ba- 
kūnas, vietos progresyvių tar
pe darbuotojas ir darbinin
kiškų reikalų rėmėjas. Nors 
Jerris yra ligos parblokštas, 
bet sako, kad iki 4-tos liepos 
ligą nugalės ir Laisvės pikni
ke dalyvaus. ,

Kazys Bevardis. *

Tai vėl turėsime linksmą 
pasivažinėjimą 4-tą liepos į 
Laisvės tradicinį pikniką, į

VICTORY INN
Crystal Beach’s Labiausia

Moderninis Viešbutis
Randasi ant kranto
T 1 T? •Lake Erie

Gražiam praleidimui vaka
rų, week-ends ir vakaciją 

(Privatinis parkinimas)
Prašome rašyti—

Morkis Brothers
P. O. BOX 80

CRYSTAL BEACH, 
ONT., CANADA

IDEALIŠKA VIETA 
VAKACIJOMS

, Geram poilsiui praleiskite savo vakacijas ant 
moderniškos farmos, su visais patogumais, aukš
tai ant kalno, 2į valandų iš New York miesto.

KAINA $35 Į SAVAITĘ
' Puikiausias valgis, didelis, oringas kambarys, 

arti maudynių.

Mrs. Nellie Dauenhauer
R.F.D. 1, Box 325, Stone Ridge, N. Y.

Telefonas High Falls 3185
Kelrodis: Short line bus iš Dixie Hotel, 8th Ave. 

ir W. 42nd St. Išlipkite Rosendale. Arba imkite 
laivą nuo W. 42nd St. ir išlipkite Kingston Point.

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 mūšą šer
meninė. Mūsų patarnavi
mu ir kainomis būsite pa
tenkinti.

1113 Mt. Vemon St 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

RONKONKOM.'
8684

Į f*

TELEPHONE
STAGG 2-5048

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius 
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

I

4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)-* PeYikt., Birž. 18, 1948

*
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CHICAGOS ŽINIOS
Buvo Svarbūs Mitingai

Penktadienio vakare, 11 d. 
birželio, didžiulėje tik ką pabū
davote j e baptistų bažnyčioje, 
4130 Indiana Avė., įvyko pietų 
dalies ir Pirmo Kongresinio 
Di strikt© Progresyvės Partijos 
mitingas — prakalbos. Jose tu
rėjo būti vyriausiu kalbėto jum 
Glen Taylor, Progresyvės Par
tijos kandidatas į šalies vice
prezidento vietą. Bet Taylor, 
sužinojęs, kad reakcionieriai 
Senate yra pasimoję urmu per
varyti drafto ir Mundto bilius, 
turėjo pasilikti kovoti. Betgi 
Taylor prisiuntė oru savo įkal
bėtą rekordą šiam mitingui.

Vietoj Glen Taylor’o kalbė
jo gabus kalbėtojas ir Progre
syvės Partijos kandidatas į se
natorius, iš Georgia valstijos, 
Clark Forman. Jis pasakė išsa
mią kalbą. Nurodė, kaip pieti
nėse valstijose reakciniai demo
kratai, susidėję krūvon su re- 
publikonais, uždarė visas sve
taines, mokyklas ir bažnyčias 
nuo Progresyvės P a r t i j os. 
“Vienatinė vieta daug kur yra 
mums atvira, — sakė Forman, 
— tai negrų bažnyčios. Čia 
juodspalviai ir baltspalviai pie
tiečiai randa malonią pastogę 
kovai su nuo seniai čionai gy

I------------------------------------------------------------ —
LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE

Valgykite Pietus pas
HAPPY DAYS RESTAURANT & BAR 

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

PIETŪS 60c. VAKARIENĖ 85c
Iš 5-ių patrovų Iš 7-ių patrovų

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

— 1 ♦ 1 " -------- ■
Tai vieta, kurioje jūs Jausitės kaip namie. Viskas patogu ir ma

lonu. Mandagus patarnavimas.

I
 Kiekvieną šeštadieni jvyksta puota, pasivaišinimas bei parS. Pra

šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.
Salę išnuomuojame dėl puotų, pokilių, krikštynų, parių, vestuvių. 

Žemos kainos už viską.
Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

F. W. Shalins 
(SHAL1NSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway . 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

SI 50
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

i.

1

August Gustas j
BELTAIRE FLORIST I

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

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

ir tt., telefonuokite |
SHoreroad 8-9330 j

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

Sįpėcialistai Pritaikymui į
Šermenims, Vestuvėms ir Bankietams 1

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

W —w— •* —w — M—M   ai—

Paul Gustas Funeral Home, 
INC.

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

< LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį 

EVergrėėn 7-4774

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

Du kambariai Šermeninė, didelis puikiai įruoštas
•• kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.
Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg parei

kalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega..

vuojančiu fašizmu.”
Curtis MacDougall taipgi pa

sakė reikšmingą kalbą, kuria 
prijuokino publiką, pašiepda
mas Amerikos reakcinę spaudą, 
radio komentatorius, kurie 
šliužų vietoje tarnauja Wall- 
stryčio imperialistams.

MacDougall perspėjo klausy
tojus, kad Amerikos reakcio
nieriai savo tikslo pasiekimui, 
kaip ir naciai gali įvykdyti pa
našų incidentą kaip su reich
stago padegimu.

Jis toliau nurodė, kaip Ame
rikos Valstybės Departmentas 
veikia šiandien, nežinodamas, 
ką veiks rytoj. MacDougall pa
ėmė vieną užsienio klausimą, 
kur Amerikos politika save že
miausiai pasistatė prieš visą 
pasaulį, tai Palestinos klausi
mą.

Pereitais metais prieš “Pa- 
dėkavonės Dieną” Jungtinių 
Tautų Asamblėjoje Amerikos 
atstovas Austin pasiūlė Pales
tiną padalinti, kas buvo sutik
ta visų. Bet po Šv. Patrick© 
dienos šių metų, Trumanas su 
Marshall! atšaukė savp nusista
tymą. Prieš gegužės 14 d. Mar
shal las, pasišaukęs žydų ir 
Arabų, atstovus, pasakė nieko 
nedaryti, kol britai pasitrauks

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-S172

/

iš Palestinos.
“Bet Palestinos žydai nepai

sė, — sakė MacDougall. “Jie 
gegužės 14 d. paskelbė Izraelio 
valstybę.” Anot MacDougall, 
“Trumanas nelaukęs nei 20 mi
nučių pripažino Izraelio valsty
bę, kad užbėgus kitoms šalims 
už akių.” x

“Tokis nepastovumas užsie
nio politikoj tik žemina Ame
rikos vardą viso pasaulio aky
se,” pridūrė baigdamas Mac
Dougall.

Sen. Taylor įrekorduota kal
ba sekė paskiausiai. Jisai nu
rodė reakcionierių desperaciją 
urmu pervaryti Senate Mundt 
bilių prieš Kongreso pertrau
ką. Taylor taipgi nurodė, kad 
Europoje jau pasireiškia virš- 
produkcija ir neva Europos 
gelbėjimas yra Trumano-Mar- 
shallo niekas daugiau, kaip 
dumpingas Amerikos gaminių, 
kad šioje šalyje padarius dirb
tiną trūkumą; palaikius aukš
tas kainas ant visų gaminių ir 
reikalingų daiktų.

Taylor pridūrė, kad vienas 
atominis mokslinčius yra išsi
reiškęs, jog kiek Amerika turi 
susikrovus naujų ir galingų 
atominių bombų, tai joms eks- 
pliodavus bile vietoje, yra pa
vojus visos mūsų žemės gyvy
bei.

žmonių buvo šiame mitinge 
pora tūkstančių, daugiausia 
juodspalvių. ‘ /

Protesto Mitingas Taipgi 
Buvo Didelis

Metropolitan C o m m u n ity 
bažnyčioje, 4100 S. Parkway 
vyko antras mitingas. Kalbėjo 
visa eilė šios apylinkės veikė
jų ir organizacijų atstovų apie 
nepakenčiamą šios dalies gy
ventojų padėtį. Priimta rezo
liucijos reikalaujant mero Ken
nedy ir komisionieriaus Pren
dergast daugiau rūpintis pilie
čių gerove, o > ne-gemblerių rei
kalais.

Kalbėjo 2-ro wardo alderma- 
nas Harvey, 3-čio wardo Carey. 
Jiedu abu sakė, kad iš miesto 
negalima ko ‘tikėtis esant trū
kumui finansų. Jie siūlė, kad 
patys piliečiai tuo rūpintųsi, 
kaip pravedimu švaros ir ko
voje su piktadariais.

Carey nurodė, kad 3-čiam 
warde tėra 3 trokai ir 26 dar
bininkai rinkimui išmatų, kur 
gyvena 90,000 gyventojų.

James C. Kidwell, preziden
tas South Central Association 
nurodė, kaip tik priešingai. Jis 
sakė: čia miesto, valstijos ir 
federalės valdžios turi ateiti 
pagalbon.

Jis pabrėžė: “Jeigu federalė 
valdžia mato reikalą gelbėti ki
tų šalių žmones, tai turi savais 
pirmiau apsirūpinti.”

V.

Kenosha, Wis.
Iš LDS 65 Kp. Susirinkimo
Birželio 9 d.,'German Ame

rican svetainėj, įvyko LDS 65 
kp. susirinkimas. Šiame susi
rinkime gauta vienas naujas 
narys.

Po aptarimo įvairių kuopos 
klausimų, buvo nutarta su
rengti draugišką išvažiavimą. 
Tam darbui išrinktas atsako- 
mingas komitetas.

Labai prastai nariai pasi
rodė, kada reikėjo išrinkti de
legatai į LDS 8-tą Seimą. Iš 
visų dalyvių susirinkime ^nė 
vienas neapsiėmė. Tai peikti
nas draugų pasielgimas. Nors 
mūsų kuopoj randasi virš 
šimtas narių, bet 8-tam Seime 
mūsų kuopa nebus atstovauta.

★ ★ ★
Wisconsin© Lietuvių Piknikai

Birželio 27 d. LDS 7-ta 
Apskritis rengia pikniką Ba- 
ner’s Grove, 13th St. ir Gran
ge Ave., Milwaukee, Wis.

Liepos 25 d. tame pat Ba- 
ner’s Grove įvyks Vilnies nau
dai piknikas. Šį pikniką ren
gia bendrai LDS 7-ta Apskri
tis ir LLD 8-ta Apskritis.

P. S.

San Francisco. — 5 CIO 
marininkų unijos ketina 
streikuoti birž. 24 d., kada 
išsibaigs indžionkšino lai
kas.

Gaisre liepsnoja St. Paul, Min- 
nesotos valstijoje, stockyardai. 
Nudegė pusės ketvirtainės •my
lios plotas Įvairių patalpų gal
vijams ir pašarui. Tai tie pa
tys stockyardai nesenai buvo 
pagarsėję žiauriomis policijoš 
atakomis ant tuomet streika

vusių darbininkų.

Richmond, Va.
Birželio 9 d. čia įvyko mies

to rinkimai ir pirmu kartu 
nuo rekonstrukcijos laikų į 
Miesto Tarybą tapo išrinktas 
vienas negras, advokatas Oli
ver W. Hill. Balsus suskai
čius pasirodė, kad už negrą 
kandidatą balsavo apie trys 
tūkstančiai baltų piliečių. ♦

Kiti astuoni, laimėję rinki
muose, buvo kandidatai taip 
vadinamo Richmond Piliečių 
Susivienijimo (Richmond Ci
tizens Association). Jie ant 
savo sleito atsisakė statyti 
bent vieną negrą kandidatą. 
Per visą rinkimų kampaniją 
taš susivienijimas visaip nie
kino negrą kandidatą, bandė 
patraukti balsuotojus už savo 
kandidatus skleidžiant nea
pykantą prieš negrų rasę.

Advokatas Hill, kurį rėmė 
visos negrų organizacijos ir 
bažnyčios, ir kurį indorsavo 
įvairios pažangios baltųjų or
ganizacijos ir žymūs pavie
niai, sa'vo rinkiminėj kampa
nijoj griežtai reikalavo, kad 
negrai būtų atstovaujami šio 
Miesto Taryboje, kadangi čia 
gyvena didelis skaitlius negrų.

Praėjusių metų lapkričio 
mėnesį Hill kandidatavo į 
valstijos legislatūrą. Būti iš
rinktam jam trūko tik 190 
balsų, pamatiniai dėl to, kad 
nesumobilizuota gana pažan
giųjų baltų piliečių jo išrin
kimui. Dabar ta klaida ati
taisyta ir pažangios organiza
cijos, veikiančios už taiką ir 
vienybę, stropiai pasidarbavo, 
kad išrinkus Hill į Miesto Ta
rybą. Tuomi baltieji pažan
giečiai Įrodė, jog kovoja už 
negru- teises ne vien žodžiais, 
bet ir darbais. Tas dasidės 
prie - pažangesnės veiklos 
Miesto Taryboje.

Pažangietis.

London. — čia streikuo
ja 24,000 laivakrovių.

PRANEŠIMAI 
Z

HARTFORD, CONN.
ALDLD Moterų klubo susirinki

mas įvyks 22 d. birželio, 7:30 v. v., 
155 Hungerford St. Kviečiame visas 
drauges dalyvauti. — V. K., sekr.

(143-144)

SHAFT, PA.
SLA 199 kp. rengia pikniką, bir

želio 20 d. Swank’s Grove, Bran
donville. Kviečiame lietuvius daly
vauti, praleisti gražiai laiką tyrame 
ore. — Rengėjai. (142-143)

PHILADELPHIA, PA.
Moterų klubo susirinkimas įvyks 

birželio 19 d., 7 v. v., 735 Fairmount 
Ave. ? Draugės visos dalyvaukite. — 
Sekr. Mattes. (142-143)

Newark, n. j.
Sietyno Choras važiuoja busais į 

Laisvės pikniką, liepos 4 > d., Klas- 
čiaus Parke, Maspcth, N,. Y. Bušai 
išeis nuo Lietuvių salės, 180 .New 
York Avė., 12:30 vai. dieną, kelio
nė į abi pusi bus apie $1.35 asme
niui. Todėl visi galite važiuoti ir 
linksmai ten praleisime laiką. — 
Choro kom. (142-143)

Norwood, Mass.
MIRĖ JONAS DOVIDONIS

Balandžio 21 d. nusižudė 
Jonas Dovidonis, 60 metų. 
Anglų spaudoje apie tai buvo 
rašyta, bet lietuvių spaudoje 
nebuvo. Nežinia kodėl pažan
gūs korespondentai to neatžy
mėjo.

Velionis jau buvo senyvas 
žmogus, prie to dar liga pri
kibo, na, ir gal nenorėdamas 
•palikti našta visuomenei, ki
tais žodžiais sakant — prašyti 
išmaldų iš kitų rankų, paė
mė drąsos ir patsai pribaigė 
savo gyvenimą. Ir del to nie
kam nei plaukas nenukrito, 
tai jo buvo valia.

Velionis buvo lengvo būdo 
žmogus, teisingas, draugiškas, 
dalyvavo su progresyviais. 
Todėl, prie jo grabo buvo 
daug vainikų, į kapus palydė
jo apie 60 automobilių, kur 
Jonas amžinai ilsėsis. Paliko 
žįmoną, dukrą ir žentą.

Jaunas Senis.

Iškilmingos Vestuvės
Gegužės 2 d. čia apsivedė 

Kaziukas Valma su Elzbieta 
Brazdžiūniene (Viečiūte). A- 
bu dienraščio Laisvės skaity
tojai. Vestuvių pokilis atsi
buvo Lietuvių Svetainėje, kur 
susirinko skaitlingas būrys 
svečių. Pokilio bankietas bu
vo turtingas ir vaišingas. Lin
kėtina jaunavedžiams meilės 
ir daug laimės. Gaila, kad 
niekas apie vestuves pirmiau 
neprašė. * Dalyvis.

SANDĖLIS KNYGŲ
IR ŽOLIŲ

Aukso Altoriukas, maldą knyga. Tilžės 
spaudimo, 4-18 pusi., aiškus drukns, • 
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 
Elcnutė ir Jonukas, gražios apysakait. 25c 
Biblija, su 379 pavoksi., išaiškinimai,

kų jie reiškia ............................   $2.25
Celibatas, neveduisų Kunigų Gyvenimas

ir Darbai................................................... 30c
Burykin ir Burtininkas, pasikalbėjimai 

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

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

paveikslais........ ~..........................................  35c
Duktė Marių, graži apysaka .............. 25c
Duktė Gyvena Pūstynėje—ir apie du 

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

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

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

kitoki 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 

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

su paveikslais ...................................... 25c
Keliautojai, j Šventų Žemę, Jeruzolimų 35c 
Lengvas Būdas Išmokti Angliškos Kai. 35c 
Laime 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, įdomūs skaitymai ........ 50c
Neužmokamas Žiedas, graži pasaka .... 25c
Pinigai, Galvažudžiai ir, ,prie ko jie 

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

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

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

Praloto Olišatisko Nuopelnai už Nu- 
smaugiinų Savo Meilužės, su 'paveik. 25c

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

Ragana, graži apysaka  .......................... 35c
Raktas į Laimingų Gyvenimų, atidaryk 

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

Noah Ark’as, Įdomūs skaitymai ........... 25c
Rymo Popiežius, ar jis yra tikras

Kristaus pasekėjas ................................ $1.50
i Trys Užkeiktos Karalaitės .................... 25c

Velnias Kapitonas, 3-jų tomų knyga $1.50
; Virėja kepėja, kenuotoja, su apie 450 

receptų ............................................... $1.00
Stebuklingas Veidrodis, apysaka ....... - 25c
Savizrolas, juokų ir funių knyga au 
paveiks............................................................ 50c
Didžiausia nauja SAPNU 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 Į Lietuvą, su
apie 15 skirtingų pasveikinimų. Tum. 
40c; 3 fuz. $1.

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

ŽOLES ARBATOS FORMOJE
Kraujo Valytojas ..................................... 60c
Nervų pastiprintojas .......................... .'... 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 nėšlapinti

lovoje ........................   60c
Vidurių valytojas .......................... :........._ 60c
Nuo visokių rcuinatiškų sausgėlų ......... 60c
Nuo nesutukimo (eiti kūdyn) ........ ...... 85c
Nuo šlapligčs. diabetų ............................ .. 85c
Gimdos tonikas, pataiso kliūtis nevaising. 75c 
Vyriškumo Pataisymai .......................... $1.25

<Nuo užsiscnčjuslo nosies ir galvos ka
taro (hbyfcver) ....:.............._....... $1.25.

Palangos Trajanka 75c, didesni pakeliai po 
1.00.
Nuo Pailių ........................................ . ...... 85c
Nuo vandeninės ir lirdios ligų 60c
Nuo nemalonaus kvapo ..............................85c
Nuo surūgusio pilvo (heartburn) —.._  85c
Nuo Veneriškų ligų ...................... _....... $1.2{>
Plaukų tonikas, augina plaukus, valo 

plaiskcnas, sulaiko slinkimų ir nuo 
pražilimo .. .   m........ .... 60c
Norintieji Įsigyti bile vienų iš virš minėtų 

knygų ar žolių, rašykite j:
M. ŽUKAITIS,

■ 834 Dean St., Spencerport, N. Y.
(adv.)

HELP WANTED—FEMALE HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS - MOTERYS
PATYRUSIOS — REIKIA TUOJAU

'Siuvimui ant rcgulįarių mašinų—prosyti, apsiūti padelkas ir guzikam kilpas. 
Ikkrpuoti ir padaryti k-lūles. Aplenkimui ir rankom siuvimui.

PRIE MISSES IR JAUNU MERGINU SUKNELIŲ
5 DIENU SAVAITE APSKRITŲ METŲ DARBAS

Geros darbo sąlygos. Nauja Dirbtuvė
Kreipkitės

THE RUTLEY MFG. CORP.
1626 CEDAR AVENUE, SCRANTON, PA.

(144)

MALE and FEMALE MALE and FEMALE
VYRAI ir MOTERYS VYRAI ir MOTERYS

REIKALINGI DARBININKAI PRIE 
MEZGIMO STALŲ 

VYRAI IR MOTERYS
dirbti prie Morrow, Singer ir Specialių Mašinų 

FORELADY IR FOREMAN
Vyniotojai, Kilpų Darytojai, Prosytojai, Užbaigėjai

Abelnam Darbui įMerginos
KREIPKITĖS

SEYMOUR CLASSICS
435 CENTER STREET

arba telefonuokite LONG BEACH 5860 (l46>

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

•SECRETARY TO 
SALES MANAGER

Industrial Sales Experience 
Preferred

5 Day. $12.50 start 
Good opportunity

KURT VERSEN CO.
4 SLOCUM AVE. ENGLEWOOD, N. J.

1 , . . (144)

NEGRAS SKUNDŽIA 
POLICIJĄ Už NETEISŲ 
AREŠTĄ

Detroit. — Nelson Davis, 
žymus negras komunistas, 
CIO unijistas, apskundė 
Detroito policiją, reikalau
damas $25,000 atlyginimo 
už neteisingą areštą. Jis 
'buvo suimtas, kvočiamas ir 
mušamas, pagal policijos į- 
tarimą, būk N. Davis pa
šovęs WalterI Reuther į, 
CIO auto. Darbininkų Uni
jos pirmininką. Bet jokių 
parodymų prieš Davisą ne
buvo._______________

PAJIESKOJIMA)
X

Pajiešfcau Jono Kavaliausko, iš 
Lietuvos kilęs nuo Zapiškio parapi
jos, Gaižėnų kaimo, Aleksoto valsč., 
Marijampolės pavieto. Kas žino kur 
jis dabar yra, prašau pranešti, arba 
lai pats atsiliepia. Būsiu dėkingas. 
Juodis Kavaliauskas, c/o Waterbu
ry Hospital, 64 Robbins St., Water
bury, Conn. (143-144)

----—*   X   >   ■ —    «<

i Egzaminuojant Akis, 
j Rašome Receptus 
Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
' Brooklyn, N. Yr 

Tel. ST. 2-8842

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKU 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVĖ
Tel. EVergreen 4-9612

459 GRAND ŠTREET 
(Skersai nuo Republic teatro)

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

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

Steven Augustine^& Frank Sanko 
SAVININKAI

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

LONG BEACH, L. I.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

REIKALINGI VYRAI 
su patyrimu busų vairavimui

GERA ALGA. NUOLATINIS DARBAS 
Kreipkitės

ROCKLAND COACHES, Inc.
122 CENTRAL AVE.

SPRING VALLEY, N. Y. 
ar HILL BUS CO.

126 North Washington Ave., Bergenfield, N. J, 
_____________________________________ (147)

AUTOMOBILIŲ VIRŠAM 
IR FENDERIAM VYRAI

Turi būt geri maliavotojai 
Vientik Patyrę.

Švari dirbtuvė. Gera Alga
BRUNNER BROS. BUICK 

63-01 METROPOLITAN AVĖ.
Arti Fresh Pond Road

RIDGEWOOD, N. Y.
‘ , 044)

VYRAI
Patyrę prie rūkinitno valgių dėl kenuotų 

produktų.
Kreipkitės

WEITZMAN’S STORES, Ine. , 
Ui MADISON STREET

New York City.
(145) 

m................

WASHINGTON. — Komer
cijos departmentas skelbia, kad 
balandžio mėnesį personalės 
įplaukos smarkiai padidėjo, bet 
darbininkų algos sumažėjo.

6^64^4 6^6 8

•;J. J. Kaškiaučius, M. D. ;
• • 530 Summer Avenue, J1
• • Newark 4, N. J. J ‘
i* > < HUmboldt 2-7964

» i •
•J* •J* •J* ^5* •J* uja 4^4

BAR & GRILL 
LIETUVIŠKA ALUDE į 
DEGTINĖ, VYNAS ir 

ALUS

Kanados 
į Black Horse Ale 
Joseph Zeidat, Jr.

411 Grand St 
Brooklyn, N. Y.

v *»



Iš 98 nuošim-metų, i

Valandos:

rasti 
nepri-1

abiejų 
nusta- 
keliais 
čionai 

di-

mento virtuvėje, New Yorke. 
Jo žmona 
kambaryje 
dusinti.

( laisve 
427 LORIMER STREET 

BROOKLYN, N. Y.

Newyorkiete Mrs. Clara.Se
lig, 58 metų, beveik apakusi, 
iškrito per langą iš savo 
apartmento 6-me aukšte ir 
užsimušė.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. JPetrika 
221 South 4th Street

BROOKLYN, N. Y.

Te!. EVergreen 7-6868
9—»12 ryte 
1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta.

NORIU PIRKTI SALIŪNĄ
Kur nors mažame lietuviais ap

gyventame miestelyje, arti miško ir 
vandens. Kas turite, arba Žinote vie
tą praneškite, o būsite tinkamai 
įvertinti. Rašykite: R. M. S., 427 
Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

(142-143)

Vaikai Dailininkai

Pasilinksminkite Su Mūsų
Jauniausiais!

Atlantic

vakare.maniusi, į šokiai, tai nesvarbus dalykas;

Palermo, 38

tai R. K. ve

7

• Valandos:

JŪSŲ AKYS
yra

JŪSŲ BUITIS

SAUGOKITE JAS GERAI

TONY’S

B. S. A. O.

eks-

Bet tai būtų 
samprotauti: 

šokius ir gau
dau# pasiten-

ir kūdikis
miegant dar

tam tikri leidimai, ku- 
Liberty Auditorija (Lie- 
Kultūrinis Centras) dar 

apsirūpinęs. Dėl to visa

Eisenberg, 21 metų, tapo su
gautas už dviejų blokų. Pas 
jį atradę pinigus.

šokis teikia 
mankštą ilgai

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

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. (141-143)

vai. 
taksais).
Jurgio Kaza-

savo arti-
Ta proga 

• pasikalbė-

PARDAVIMAI
PARDAVIMAI

Richmond Hill. — Tušti mūriniai 
namai ir fliorai, 6 ir 7 kambarių 
su šiluma. Kaina nuo $6,500 iki 
$11,500. Dviejų šeimų namas, 11 
kambarių, šiluma, garadžiai, $10,500. 
Dviejų šeimų mūrinis namas, 11 
kambarių, šiluma, garadžiai, aiški-, 
rai statytas, $12,500 iki $16,500. 
Kreipkitės pas: Zinis, 499 Grand 
St., Brooklyn, Telefonai EVergreen 
4-3487. REpublic 9-1506. (143-145)

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. EVergreen 7-6238

UP-TO-DATE

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE

- - ——      _----------------------------------------------------------------------------------------------- ■nrrimiwiwinI

NewYorto^i^fcrZliiloi
a

vieną

Ar Jūs Tikėtumėte 
Tokiai Pasakai?

Sekmadienio naktį tūl 
niutė apskundė 
IRT traukinio 
būk jis ją 
traukinyje tarp 
nal Sts.

po- 
jauną 

konduktorių, 
išprievartavęs 
Spring ir Ca-

Tačiau jinai vis dar 
važinėjusi tuo traukiniu iki 
galo 1 in i jos ir paskui atgal iki į 
Grand Central stoties. Sakėsi 
bijojusi išlipti, nes 
gal jis turįs peilį.

Kada poniutę nuvežė į Belle
vue ligoninę ištirti, daktarai 
nerado jokių prievartavimo 
žymių. Priedams, ji padavė 
nesamą savo antrašą. Tačiau 
įtartą konduktorių vistiek su
laikė kvotimui po $2,000 kau
cijos. Konduktorius, mat, bu- | 
vo negras.

Raudonasis Kryžius 
Ieško Šokėjų

Ne teatrininkų, bet šokėjų 
salėse. Iš kur brooklynietis 
skyrius įgavo tokio smagumo, 
kad norisi šokti ? šokėjų ieš
ko mokyti vienkojus ir vien
rankius. Apie 
dėjai sako:

“Ballruimių 
lengvą, smagią
nevartotiems muskulams arba 
reikiamiems vartoti judinimui 
dirbtinių rankų ir kojų. Rei
kia išmokti daug trikselių iki 
galima sėkmingai pradėti var
toti dirbtinius sąnarius. Tas 
projektas darys mokymąsi 
lengvesniu ir smagesniu.”

Tuomi Raudonasis Kryžius 
praverčia dar vieną senieną. 
Pamename, kaip daugelis lai
kydavo netinkama pažeista 
sveikata, sužalotais sąnariais 
žmogui nutolti nuo savo lo-1 
vos ir buto, juo labiau dar į 
"suvaikėt),” sukiotis salėje 
šokiuose.

■ 
I

I

Išmokite Saugiai 
Maudytis!

SekYnadienį, birželio 20-tą, 
mūsų jauniausieji rengia šo
kius. Reiškia, bus malonus 
pažmonys-sueiga, pasirpatymai 
ir pasilinksminimas. Tie mū
sų jauniausieji yra Lietuvių 
Kalbos Mokyklėlė.

Gal kai kurie pasakys, kad

kokis ten gali būti iš jų pasi
linksminimas ?
ne tiesa taip 
daugelis mėgsta 
na iš to gana 
kinimo.

viltis, kad publika skaitlingai 
lankysis į šokius ir tuomi bent 
parems mokyklėlę ir suteiks 
jai entuziazmo toliau veikti.

Šokiai bus: Sekmadienį, 
birželio 20-tą dien 
Auditorijoj, 110-06 
Ave., Richmond Mil

Pradžia 7:30 
įžanga 75c (su 

šokiams gros
kevičiaus orkestrą.

Skaitanti šį rašinį prašomi 
paraginti savo pažįstamus ir 
draugus, ypatingai jaunuolius, 
šokiuose dalyvauti. žinoma, 
dalyvaukite ten ir patys.

Veiksnys.

Be to, jaunuoliai buvo sun- 
įkiai dirbę, kad savo publiką 
; palinksminti kuomi nors kitu, 
| apart šokiu. Jie yra susimo- 
i kine J. Moliere’s trijų veiks
imų komediją “Meilė — visų 
ligų gydytoja.” kurią buvo pa

sišovę 20-tą birželio šcenon 
pastatyti, kartu su minimais 
šokiais; taipgi buvo suplanuo
ta duoti ir dainų bei muzikos 

; programa. Tas viskas buvo 
: ruošiama mokyklėlės sezono 
užbaigimo proga. Bet, pąskli
tinėmis dienomis pasirodė, 

j kad teatro vaidinimui ir kon- 
, certinei programai yra reika
lingi 

,riais 
tuvių 
nėra 
programa yra atidėta iki spa
lių (October) 17-tos. kuomet 
bus oficialis ateinančio moky
klėlės sezono atidarymas, o 
dabartiniam parengimui pasi
liko jtik šokiai, kuriems s visi 
leidimai jau yra gauti.

Aišku, toks dalykas puldo 
rengėjų ūpą. Dabar lieka tik

Ponai Protestuoja Prieš 
Paskyras Namams

Gaisragesiy Darbas 
Yra Pavojingas

Iškilmingose ceremonijose 
City Hali aikštėje, New Yorke, 
praėjusį trečiadienį išduoti 
požymiai motinoms ir naš
lėms gaisragesių, kritusių par
eigose bėgiu 1947-tų metų. 
Pernai pareigose tapo užmušti 
ar vėliau mirė ‘nuo žaizdų 
miesto gaisragesiai.

Prasidedant maudynių sę- 
zonui Brooklyn© Raudonasis 
Kryžius, 57 Willoughby St., 
vėl primena pirm eisiant mau
dytis pasimokyti plaukioti ir 
visiems jau maudantiesiems 
pasimokyti saugumo taisyklių, 
o jas . mokėjusiems iš naujo 
pernagrinėti, ^prisiminti.
, Saugumo taisyklių reikia iš
mokti ir įsikalbėti visiems, ku
rie tiktai ryžtasi bristi i van
denį. Nekenktų net nesiruo
šiantiems bristi į vandenį.

Vyrai gal mažiausia moka 
ar paiso saugumo taisyklių, 
sako Mrs. Adeline Trapp 
Muhlenberg, vandenyje sau
gumo patarėja. Jj primena, 
kad Sveikatos Department© 
rekordai už praėjusius metus 
rodo, jog iš visų pernai pri
gėrusių miesto vandenyse 87 
nuošimčiai buvo vyrai. Tarpe 
vaikų 5 iki 14 metų 86 nuo
šimčiai buvo berniukai. Gi 15 
iki 24 metų amžiaus grupėje 
buvo net 94 nuošimčiai vai-

Keturios dešimtys vaikų iš 
susiedijos prieglaudų buvo 
pakviesti į Greenwich Village 
dailės parodą atvirame ore, 
8th St. ir Avenue of the A- 
mericas. šešių iki 13 metų 
berniukams ir mergaitėms 
davė įrankius ir medžiagas 
tapybai, ' skulptūrai ir greti
miems veiksmams. Vaikai 
skubiai paniro darbuose, nuti
lo, tarsi jų nebūtų.

Baigiantis dienai įvyko pu
sėtinas sąjūdis — paskelbta, 
kad už geriausius darbus duos 
dovanas. Ir davė. žinoma, 
nelaimėjusius dovanų taipgi 
neišleido nusivylime. Visus 
apdovanojo saldainiais, fran
keliais, medžiagomis tolimes
niam darbui.

Palaidojo Antru 
Kartu Mirusį

šiomis dienomis, Jamaica, 
Queens mirė senukų namuo
se Edward E. Cadwell, buvęs 
gelžkelietis, buvęs paskelbtas 
mirusiu prieš 51-rius metus.

Cadwell vairavęs traukinį, 
atsimušusį į tiltą Flushinge 
1891 metais. Buvo sunkiai 
sužeistas ir po 11 dienų buvo 
paskelbtas mirusiu. Jo drau
gams bėgiojant priruošti jo 
šeitmenis, jo žmonai pasirodė, 
jog jame dar tebesiranda gy
vybės žymės, jog jis tebekvė
pti o j a. Ji nuskubino atgal i 
ligoninę, kur jisai atsigavo ir 
paskiau pasveiko. Dabar mi
rė sulaukęs 84 metų amžiaus.

i Puertorikiečiai Atvykę 
Tikslu Pagerinti \ 
Savo Gyvenimą

Vežant iš Kalifornijos į 
Švediją keturis ronius, New 
Yorke ronė susilaukė roniu- 
ko, apie 24 colių ilgio, 8 sva
rų svorio. Ronei, kaip ir 
žmogaus motinai, motinystė 
sumaišė visus “planus” — ji 
turėjo liktis New Yorke, kuo- 
met kiti išvežti švedijon.

Antolio Tormus, 38 m., ras-. Jeruzale. — Arabai kalti- 
tas uždusęs gasu savo apart- na žydus, o žydai arabus už 

paliaubų laužymų.

A n th on y 
brooklynietis, dirbęs auksorių.j 
firmai 16-me aukšte 5 W. j 
•15th St., New Yorke, rastas] 
iš ten nukritęs ant gretiimo 
žemo pastato ir užsimušęs'

Didelis Vežimas 
Šviežio Medaus

Bitininkas Kimčius pristatė 
didelį vežimą šviežio, tikro 
bičių medaus.

PUSGALIONIS $2.25
KVORTA $1.35

Budavokite savo sveikatą 
tikru bičių medum. Kreipki
tės :

Columbia Universiteto so
cialių studijų skyrius neseniai 
pravedė didžiojo New Yorko 
poroje sekcijų — Harleme ir 
Bronxe—apklausinėjimą tikslu 
nustatyti puertorikiečių nau
jokynų sąlygas.

Pasikalbėjimuose su 
tų sekcijų gyventojais 
tyta, jog pastaraisiais 
metais puertorikiečių
apsigyveno apie 160,000, 
džiumoje, toše dviejose sek
cijose. Jie čia atvykę ieškoti 
geresnio darbo, didesnės al
gos. Namie, mūsų valdoma
me Puerto Rico, jie uždirbo 
ne daugiau $14.60 savaitei.

Tyrinėtojai atrado, jog. ne
sama pamato tam riksmui, 
būk jie čia atvažiuoją gyven- 

i ti iš pašalpos, nes 43 nuo- 
I šimčiai apklaustųjų dirbo ge
gužės mėnesį,
čių girdėjusių apie galimumą 
gauti pašalpą, tik 8 nuošim
čiai tą žinoję pirm atvažiavi
mo, gi 90 nuošimčių visai ne
buvę apie tai girdėję, sužino- 

| ję tik atvažiavus Į New Yor- 
i ką. Ant pašalpos esą lik 6 
i nuošimčiai, didžiumoje našlės 
su mažais vaikais.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y. 

1—2 dienom 
6—8 vakarais

į Ir Pagal Pasitarimais.

| Telefonas EVergreen 4-0208

Manager

JOHN A. PAŪLEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Birželio 15-tą mus atlankė 
Louis Pultin, svečias iš tėlimos 
ir naujos lietuvių kolonijos— 
Miami, Floridos. Atostogomis 
jisai lankosi pas 
muosius Newarke. 
atvyko pasimatyti
ti ir su laisviečiais.

Pasiekęs Brooklyną, Pultin 
pasisakė būtinai turįs pamaty
ti ir naują Lietuvių Kultūrinį 
Centrą, tad ir nuvažiavome 
tenai. Ten radome newarkie- 
čius Kasparus ir Lučkauską 
jau bepradedančius centrą 
apžiūrinėti, Vincą Globičių su 
pundu raktų rodant kelią. 
Prisidėjome ir mes.

Svečias floridietis pareiškė 
esąs nepaprastai nudžiugęs to- 

puikiu pirkiniu, tokia 
.  Ir 

Ragino juos i prižadėjo, kad kaip tik su- 
Eili- grįš namo ir pasieks banką, 

veika- i pirmiausiu jo visuomenišku 
I žygiu bus atsiuntimas pinigų 
! įsigyti šėrų. O jisai, turėjęs 
nuosavų pastogių, nusimano, 
ką reiškia geras namas.

Tel. EVergreen 8-9770

j . Ponai, kurie patys turi ke
lerius namus arba viena šeima 
gyvena visame name, baisiai 

Apiplėštas ant $1,771 Ben-. nenori, kad valdžia pagelbėtų 
jamin Mandel, 40 metų, . ;sįgyti nors eilinę pastogę jos 
bronxietis, padedamas kaimy- neturintiems. Protestą prieš 
no,- leidosi plėšikus vytis.; kongrese esamą tuo klausimu 
Įtartasis apiplėšime Seymour; Queens vaizbos butas ! kiu 
r.iconhnrrr 91 mn+n cn-; pasiuntė visiems tos apskrities I įspūdinga lietuvių įstaiga,

kbngresmanams.
i balsuoti prieš tą bilių. 
į niai žmonės, žinoma, 
; Jauja tą bilių priimti.

BMT Brighton Beach 
pręsinio traukinio elektros lai
dui sugedus, ant Manhattan 
tilto, traukinys pavėlavo 29 
minutas ir dalinai sutrukdė 
kitus traukinius iki jie tapo 
pasukti kitais keliais.

SMAGUS ŠOKIAI
Rengia Brooklyn©

LIETUVIŲ KALBOS MOKYKLĖLĖ

SEKMADIENI,

BIRŽELIO 20 JUNE

Liberty Auditorijoj
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y

Pradžia 7:30 v. v. įžanga 75c (su taksais)

Jurgio Kazakevičiaus 
Orkestrą Šokiams

RvWWWWWWWWWWWMUMVWWWWWWWWWWlfrS

Gale praėjusios savaitės 
lankėsi shenądoriečiaį Stasys 
Kuzmickas ir Kazys Naravas. 
Kuzmickas buvo atvykęs LDS 
Centro pareigų atlikti, o Na
ravas — pamatyti Lietuvių 
Kultūrinį Centrą ir pasimaty
ti su draugais.

Taipgi lankėsi J. J. Moc- 
kaitis iš Bridgeport, Conn., žy- 
miausis šio LDS vajaus dar
buotojas rytinėse valstijose. 
JŲsai taipgi buvo atvykęs LDS 
reikalais. Ta pat proga atlan
kė laisviečius . Pabuvojo ir 
Lietuvių Kultūriniame Centre.

Kiek genėliau čia lankęsis 
dienraščio’ Laisvės vajininkas 
Petras Pilėnas, philadelphie- 
tis, irgi buvo užsukęs pažiūrė
ti ir Liet. Kultūrinio Centro, 
išgirsti, kaip einasi jo reika
lai. Toji įstaiga, tarsi mag
natas, traukia kiekvieną sve
čią jį pamatyti, o brooklynie- 
čius traukia jame ir dažnai 
pabuvoti.

Trečiadieniais, kada susiren
ka jaunieji bowlintojai, penk
tadieniais, šeštadieniais ir sek
madieniais jau būpa nemažai 
publikos, šio sekmadienio va
karą ten bus šokiai. Užeina 
žmonių ir kas vakaras. Tūli 
—gerai pavarieniauti d. Glo- 
bičienės šeimyniškai 
mintos vakarienės, 
žaisti bowlingu. 
būna kas vakaras.

paga- 
kiti — pa- 
Vąkarienes

Rep,

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

PEIST LANE
DRUGS, Ine

405 SO. 4th ST
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y

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

padarau] 
paveiks- < 
krajavus; 
su ame- .

grupių ir 
Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

> JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

Tel. GLenmore 5-6191
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GERI PIETUS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas

417 Lorimer Street
Laisvės Name

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

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

0' e

z

Peter Kapiskas

Peter 
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus 

RHEINGOLD 
BEER & ALES

BROOKLYN, N. Y

Tek EVergreen 4-8174

NUPIGINTAS PARDAVIMAS

PIRKITE DABAR IR TAUPYKITE PINIGUS

ROBERT LIPTON
Brooklyn, N. Y,

Telefonas STagg 2-2173

6 piul.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—P enk t., Birž. 18, 1948 
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DUOKITE IŠEGZAMINUOTI SAVO AKIS IR 
“SUŽINOKITE TIESĄ APIE SAVO AKIS”

Jerome Hurwitz
OPTOMETRISTAS

Mes patys ištekiname stiklus, pritaikom jūsų regėjimui.
830 BROADWAY1 BROOKLYN, N. Y.

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

4

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

Ir Auksinių Daiktų Visokių Rūšių.

Dailių Moteriškų ir Vyriškų 
Laikrodžių Didelis Pasirinkimas

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

Vėliausios Dienos
Didelis Pasirinkimas Religijinių Daiktų.

Rankpinigiai Palaikys Bile Daiktą 
Iki Jums Jo Reikės

701 Grand Street
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