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Be kitų reikalų svarstymo, 

jis rinks Tėvynei redaktorių.
Redaktoriaus vietai, sako

ma, yra numatomi dų kandi
datai: M. L. Vasil-Vasiliauskas 
ir Stilsonas, — pastarąjį iš ki
šenės ištrauksiąs p. Grigaitis.

Vasiliauskas — ilgametis 
Tėvynės bendradarbis ir žino 
sykiu, po Pr. Bajoro mirties, 
jis buvo vienas to laikraščio 
redaktorių.

Bet ar p. Vasiliauskas bus 
užtenkamai patikimas p. Gri
gaičiui? Ar jis žada būti 
toks, kokiu buvo Bajoras, ku
ris dėl kiekvieno nosies nusi
šnypštimo atsiklausdavo savo 
boso Chicagoie?

Jeigu p. Vasiliauskas nebus 
užtenkamai persona grata 
Naujienų redaktoriui, tai ne
atrodo, kad jis galės vadintis 
Tėvynės redaktorium.

★ ★ ★
SLA seimas vyksta tuo pa

čiu laiku, kai republikonų 
partijos suvažiavimas.

1944 metais buvo tas pats. 
Tuomet ir šitų žodžių rašyto
jui teko SLA seime dalyvauti 
Philadelphijoj. v

Bankieto metu sekė žymiu 
žmonių kalbos. čikagiškis 
adv. Olis, atsimenu, iškilmin
gai daug maž šitaip pareiškė:

—Lietuvos išlaisvinimas pri
klauso nuo republikonų parti
jos... Žiūrėkit, kas darosi Chi- 
cagoje, kaip republikonai uo
liai gina “pavergtų tautų rei
kalus...“

Nežinau, ką adv. Olis pa
sakys .šiame seime,—Olis. ku
ris yra lietuvių republikonų 
vadas.

★ ★ ★
Ar šiame SLA seime bus 

“vaidų“ ?
P-nas Vitaitis, matyt, jų ti

kisi.
“Vaidu kurstymu nedarome 

naudos Susivienijimui...“ rašo 
jis Tėvynėje.

Tūli SLA veikėjai žada 
“bausti“ pildomąją tarybą, 
kam ji paneigė praėjusio sei
mo tarimus.

Ten buvo nutarta SLA iž
dininko vietą sujungti su se
kretoriaus vieta. Tačiau piki, 
taryba .praėjusio seimo nuta
rimą paneigė; ji sako, jog 
taip jai liepė Mass, valstijos 
apdraudos departmental.

Dėl tokio įžūlaus praėjusio 
seimo nutarimo palaidojimo 
protestus pradėjo kelti Ksa
veras Strumskis, — vienas tau
tininku šulu.

4Jam talkon gal būs stos po
nia Tysliavienė ir Domininkas 
Klinga. Gal prie to prisidės 
dar Olis, Chase ir kiti.

Bet iš anksto galima spėti, 
jog -iš tų jų protestą jiems 
naudos nebus. Grigaitis, Vi- 
nikas, Laukaitis — ne pirštą 
žysdami patapo vyrais.

★ ★ ★
Ar atsiras seime drąsuolių, 

kurie išdrįs dabartinių SLA 
valdovų paklausti:

—Kaip čia yra, kad mūsų 
Susivienijimo nariu skaičius 
sumažėjo ligi 12,635?...

Ar šis klausimas bus ati
tinkamai seime gvildentas?

O buvo laikai, kai'SLA di
džiavosi 22 tūkstančiais na
rių !...

★. ★ . ★
Seime bus nemažai advoka

tų, — aukštų ponų ir ponių.
Puošnusis Copley Plaza lie

telis, — Bostono pažiba, — 
šią savaitę pajus, ko nėra ju
tęs: lietuviškų ponių madin
gosios suknelės ir ponų pasi- 
nuomuoti taksydai ■— visa tai 
bus pavadinta ‘Mietuviška kul
tūra.“

Bet šiai “atrankai“ SLA rei
kalai rūpės tiek, kiek per
nykštis sniegas. Jai seimas— 
dar viena pakopa į naujas pa
žintis. * .1

TAFT IR STASSEN 
BANDO “SUSTABDYT”
TOMA DEWEY’I

Philadelphia. — Naciona- 
liame Republikonų Partijos 
suvažiavime kol kas Tomas 
Dewey turi daugiausiai rė
mėjų, kaipo kandidatas į 
prezidentus. Po Dewey’o se
ka Taftas. Pranešama, jog 
Tafto ir Stasseno šalininkai 
buriasi ‘‘sustabdyt” De
wey’o kandidatūrų.

Carrol Reece, republiko
nų komiteto pirmininkas, 
paskelbė obalsį — “republi- 
konizmas prieš komuniz
mų!” Jisai pasakojo, kad 
Demokratų Partija esanti 
per silpna komunizmui su
stabdyti.

Dinamito Sprogimais 
Užmušta 25 Žydiškoj 
Kairo Miesto Daly j

Kairo, Egiptas.— Du mil
žiniški dinamito sprogimai 
sudrebino visa Kairo sen- 
miestį, žydų gyvenamųjų 
vietų. Eksplozijos užmušė 
25 žmones, daugiausia mie
gančius žydus; sugriovė 8 
namus ir apardė daugelį ki
tų. Sykiu egiptėnai metėsi 
į pogromiškas riaušes prieš 
žydus.

Bet Egipto valdininkai 
pasakoja, būk “dėl nežino
mos priežasties” įvyko 
sprogimai.

Sen. Taylor Tęs Kovą 
Prieš Draftą

Washington. — Nors re- 
publikonų-demok- 
r a t ų sųjunga pastara
jame Kongrese urmu perva
rė bilių dėl verstino rekru- 
tavimo, bet pažangus demo
kratas senatorius Glen Tay
lor žada kovoti kitame Kon
grese, po naujų metų, kad 
draftas būtų atmestas.

Taylor, trečiosios partijos 
kandidatas į Jungtinių Val
stijų vice-prezideųtus, tiki
si, jog lapkričio mėnesį bus 
išrinkta nemažai progresy
vių kongresmanų ir senato
rių, taip kad galima bus iš
vystyti rimtų. kovų prieš 
verstinų karinę tarnyba tai
kos metu.
ŠARVUOTASANGLŲ 
AUTOMOBILIS PRIEŠ 
SOVIETŲ SARGUS

Berlin. — Anglai atsiuntė 
šarvuotų automobilį prie 
pat sienos, kuri skiria ang
liškąjį Vokietijos kampų 
nuo sovietinio ruožto. So
vietų kareiviai su pritaisy
tais prie šautuvų durtuvais 
saugo sienų.

Bus ten, žinoma, būrelis ir 
gerų žmonių—nuoširdžių SLA 
veikėjų-tvirtintojų,- — bet jų 
balso mažai kas klausys, net 
jei kuris jų ir išdrįs prabilti.

SLA klestėjo tuomet, kai jo 
seimuose pirmavo eilinio lietu
vio amerikiečio balsas!

Vienas SLA narys kadaise 
šitų žodžių rašytojui ironiškai 
sakė:

—Mūšų Susivienijimas gimė 
ir augo dulkėtoje lietuviškoje 
salėje, o numirs puošniame 
hotelyj. Ar tai ne garbinga?...

KA NUVEIKĖ 80-TAS KONGRESAS
---------- O __________________ ' H-------------------- —

Washington. — 80-tas 
Jungtinių Valstijų Kongre
sas užsidarė sekmadienį 7:- 
14 vai. ryto; ir mieguisti 
republikonai senatoriai ir 
kongresmanai išdūmė į Phi- 
ladelphijų piršti savo kan
didatus į prezidentus.

Senatas išsėdėjo nemigęs 
per 44 valandas, ir 15 minu
čių trukšmingiausioje sesi
joje. Kongresmanai išsi
skirstė 20 minučių anks
čiau.

šeštadienį Kongresas už- 
gyrė bilių, reikalaujantį 
verstinai imti kariuomenėn 
Vyrus nuo 19 iki 25 metų 
amžiaus tarnybai per 21 
mėnesį, ir įgalino preziden
tų pradėt juos draftuoti po 
trejeto mėnesių nuo šiol.

Demokratas , senatorius 
Glen Taylor, 3-sios partijos 
kandidatas į vice-preziden- 
tus, keliolikų valandų nuo
lat kalbėjo, trukdydamas 
senatų, kad nepaspėtų už
ginti bilių dėl verstino re- 
krutavimo. Tayloriui padėjo 
republikonas senatorius Wi
lliam Langer. Bet senatorių 
dauguma pavartojo techni
nį kabliukų, kuriuom sus
tabdė Taylorio - Langerio 
priešingas kalbas, ir perva
rė drafto bilių.

Tame pat nemigės’posė
dyje . Kongresą* paskyrė 
$6,030,710,228 Marshallo - 
Trumano planams vakari
nei Europai, Chinijai, Grai
kijai ir Turkijai “prieš, ko
munizmų.”

Baigdamas sesijų, Kong
resas dar priėmė sekamus 
bilius: j

Priimt per dvejus metus 
į Amerika 205,000 pabėgėlių 
(išvietintų), 40 nuošimčių 
to skaičiaus iš Lietuvos ir 
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PROGRESYVIŲ PARTIJA 
OHIO VALSTIJOJ

Cleveland, Ohio. — Dau
giau kaip 500 delegatų su
važiavimas oficialiai įkūrė 
Ohio Valstijos Pregresyvę 
Partijų.

(Wallace karčiai smerkė 
sauvališkų, neteisėtų valsti
jos valdžios pasielgimų, ku
ri atsisakė įregistruoti tre
čiąją partiją rinkimam, , 
nors peticijas dėl to pasira
šė 40,000 piliečių.)

NAUJAS MUNDTO BILIUS BUS BANDOMA PERVARYT
KITOJE KONGRESO SESIJOJE, PO NAUJŲ

—-------- - ® ___„________ _______ I

Masiniai Protestai ir Darbininkų ir Veteranų Maršavimai 
Atmušė FašistuojantĮ Bilių Paskutinėj Kongreso Sesijoj

Washington. — Republi- 
konas senatorius Alexander 
Wiley apgailestavo, kad1 Se
natas nepaspėjo paimti 
Mamdto-Nixono bilių svars
tymui ir sprendimui. Wiley, 
Senato teisių komiteto pir
mininkas, sakė, kad jeigu 
būtų sušaukta nepaprasta 
Kongreso sesija, tai dar ga
lima būtų šiemet tų bilių 
padaryti įstatymu prieš ko
munistus ir jų rėmėjus.

Jei nebus speci'alės kong
reso sesijos, tai Wiley su 
sen. Fergusonu ir kitais 
bendrais stengsis pervaryti 
šį perdirbta policinės vals
tybės bilių kitoj reguliarėj 
Kongreso sesijoj, po naujų 
metų, kaip jis pranešė re
porteriams.

Generalis prokuroras To

Įvedė Draftą Taikos Metu; 
Išleido Įstatymą prieš 
Unijas; Slopino Teises
Kongresas Paskyrė Milžiniškas Sumas Pinigu Kariniams 
Tikslams; Atmetė Civiliu Teisių Bilių ir Gyvenamųjų 
Namų Statymų; o Trumanas Indžionkšinais Laužė Streikus
kitų Pabaltijos kraštų.

Atmest gyvenamųjų na
mų statymų su šalies iždo 
pagalba.

Palaikyt dabartinį įstaty
mų su tūlais pakeitimais 
dėl primokėjimų farme- 
riams, jeigu jų pajamos bū
tų žemiau nustatyto lygio.

Atmest bilių, reikalaujan
tį uždraust negrų linčiavi- 
mų ir pripažint jiem lygias 
pilietines teises su baltai
siais; taipgi atmest suma
nymų, raginantį panaikint 
mokesčius už teisę balsuoti 
federaliuose rinkimu o s e 
pietinėse valstijose.

Pakelt pašto tarnautojam 
algų po $450, o kitiems civi- 
lės tarnybos samdiniams po 
$330 per metus.
“Blogiausias Kongresas”
Prez. Trumanas pavadino 

80-tų kongresų “blogiausiu

WALLACE SAKO: PREZ. TRUMAN VISUOMET 
TIKTAI KITUS KALTINA

Cleveland. — Henry Wal
lace, kalbėdamas masiniame 
susirinkime, pašiepė prez. 
Trumanų, k^d jis už visus 
blogumus kaltina tiktai ki
tus. Galima sutikti su Tru- 
manu, jog 80-tas Kongresas 
buvo blogiausias visoj Ame
rikos istorijoj, bet tame 
kongrese demokratai bend
radarbiavo su republiko- 
nais, priminė Wallace, tre
čiosios partijos kandidatas 
prezidento vietai.

Bet kuomet Trumanas su
verčia bedą “ant Juozo Sta
lino už visus užsieninius 
blogumus nuo Bogotos (Co
lom bijos) iki Athenų (Grai
kijos sostinės),” tai jau ki

mas Clark ir paties senato
rių komiteto patarėjas Do
nald Richberg, korporacijų 
advokatas, įspėjo, kad pra
dinis Mundto-Nixono* bilius 
gali sukliūti su Jung, Vals
tijų Konstitucija, kas liečia 
civiles žmonių teises.

Todėl Senato kodiitetas 
iki paskutinės valandos 
“prakaitavo 1 kas minutę ir 
kas sekundų” — bandė per
rašyti tų bilių ir pritaikyti 
prie Konstitucijos, bet ne
paspėjo, kaip sakė sen. Wi
ley korespondentams. .

Tūkstančiai telegramų ir 
laiškų, peticijos su šimtais 
tūkstančių piliečių parašų, 
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kongresu” Jungtinių Valsti- 
jų istorijoje.

Apie tai gali liudyt dar 
sekamieji šio kongreso pri
imti biliai:

Jis paskyrė $5,000,000,000 
vakarinei Europai mobili
zuoti prieš Soviet. Sųjungų; 
davė diktatoriškai Čiang 
Kai-šeko valdžiai Chinijoje 
$525,000,000 “ūkinės” ir ka
rinės paramos; paskyrė dar 
$225,000,000 kariniams reik
menims Graikijai ir Turki
jai “prieš komunizmų”; nu
tarė duoti $1,300,000,000 pa
ramos vakarinei Vokietijai 
ir Japonijai.

Paskyrė 17 bilionų dole
rių karinėms’ jėgoms per 
metus.

Nuolat kurstė karo ūpų 
prieš Sovietų Sųjungų.
Kuomet kongresmanų Ne- 

amerikinės Veiklos Komi te

tas klausiinas, sakė Wal
lace.

Trumanas statosi “lais
ves angelu,” tęsė Wallace, 
bet Trumanas yra republi
konų partneris pasišoki
muose . nukapot piliečiams 
teises.

Trumanas iš tikrųjų ne- 
sidarbavo ‘prieš infliacija 
(kainų išpūtimų), už gyve
namųjų namų statymų su 
valdžios pagalba, nekovojo 
prieš Tafto - Hartley’o įsta
tymų (nors formaliai jį pas
kui vetavo), kaip nurodė 
Wallace. Trumanas taipgi 
■veda šaltųjį karų ir atmetė 
Sovietų siūlymus taikiai iš
spręsti ginčijamus klausi
mus.

f ’ \ .

tūkstančiai darbininkų ir 
veteranų maršavimai į Wa- 
shingtonų privertė Senato 
teisių komitetų atidėlioti, 
išsisukinėti ir keisti Mund- 
to bilių, kad galėtų apeiti 
šalies Konstitucijų.

Tačiau sen. Wiley nuduo
da, būk tas judėjimas, at
stovaująs milionus žmonių, 
nesustabdęs Mundto-Nixo- 
no biliaus šioje Kongreso 
sesijoje. Wiley dėl to užreiš- 
kė:

—- Tegu komunistai per
daug nerėkauja, kad Sena
tas dar neužgyrė šio biliaus. 
Tegu jie nešneka, kad jie 
bent kiek prisidėję prie bi

tas įkaitino kvočiamus fa
šistų priešus, komunistus, 
Hollywoodo judžių aktorius 
ir rašytojus, esą, už “Kon
greso paniekinimų”, Kong
resas visuomet užgyrė įkal- 
tinimus ir atidavė teismui 
tuos žmones bausti.

' Nutarė priimti tiktai re
akcinius bei fašistuojančius 
europinius pabėgėlius.

Prezidentas Trumanas
— Trumanas yra vienas 

blogiausių prezidentų, —ra
šo New Yorko Daily Wor
ker. — Kuomet Kongresas 
pervedinėjo šalį į bankinin
kų ir generolų rankas, tai 
prezidentas, aršiai vykdy
damas Tafto-Hartley’o įsta
tymų, teismų indžionkšinais 
-drausmėmis dėjo geležinius 
pančius darbininkams ant 
rankų ir kojų. Įstatymiškai 
lošdamas iš vienos rankos 
su generaliu prokuroru To
mu Clarku įr federaliu ap
skrities teisėju Alanu Gold- 
sborough, Trumanas šiemet 
sulaužė daugiau streikų, ne
gu bet kada tokiu pat laiko
tarpiu ištisoje mūsų šalies 
istorijoje.

Kuomet Neamerikinis Ko
mitetas medžiojo “raudonų- 
sias raganas”, tai prezid. 
Trumanas bendradarbiavo, 
varydamas per savo “ištiki
mybės” koštuvų valdinius 
darbininkus ir tarnautojus.

Ir prezidentas ir Kongre
sas parodė daugiau, negu 
tūkstantis prakalbų galėtų 
parodyti, reikalų darbinin
kams ir eiliniams piliečiams 
remti Wallace’a, trečiosios 
partijos kandidatų į prezi
dentus, ir sen. Taylorį į vi- 
ce-prezidentus ir išrinkti 
naujosios partijos kandida
tus į Kongresų.

New York. — Amerikos 
admirolas E. M. Zacharias 
rašo Jungt. Tautų laikraš
tyje UN World, kad Sovie
tai nori taikos.

Sydney. _— Australijos 
Veteranų Legionas atmetė 
reikalavimų nepriimti ko
munistų į narius.

ORAS.—Būsiu lietaus.

METŲ .
1------ ;--- --------- ------- ---
liaus užmušimo.

Wiley’o siūlotnas, per
dirbtas, Mundto bilius taip
gi vadina komunistus ir ki
tus politinius pažangūnus 
“diversionistais” (kenkian
čiais valdžiai) ir reikalauja 
juos suregistruoti.

Vienintelė atmaina per
rašytame biliuje faktinai y- 
ra tiktai ta, kur sakoma, 
kad trijų žmonių komisija, 
vadovaujama genėralio pro
kuroro, spręs, ai; Komunis
tų Partija ir vadinamos 
“komunistinio fronto orga
nizacijos” veikia pagal sve
timų kraštų komandų.

Pradinis Mundto-Nixono 
bilius siūlė sprendimo galių 
vienam geheraliam proku
rorui.

AMERIKONAI ORU 
GABENA REIKMENIS 
JANKIAM BERLYNE

Berlin, birž. 21. — Ameri
konai jau tiktai lėktuvais 
gabena maistų ir kitus 
reikmenis saviškiams Ber
lyne. Jie nustojo trauki
niais siuntę reikalingus 
daiktus 10-čiai tūkstančių 
jankių Berlyne. Tai todėl, 
kad karinė Sovietų vyriau-., 
sybė įsakė savo kareiviams 
peržiūrėti visus krovinius 
traukinių, važiuojančių iš 
vakarinės Vokietijos per 
Sovietų užimta ruožtą į 
Berlyną. Amerikonų ko
manda atsisakė leist peržiū
rėti savo krovinius.

70,000 Monarchisty 
Armijos Atakuoja 
Graikų Partizanus

Athenai, Graikija. — Mo
narchist komandie r i a i 
skelbia, kad 70,000. jų armi
jos pradėjo griežtų ofensy- 
vų prieš graikų demokratų- 
partizanų kariuomenę. Jie 
sakosi atmušę partizanų 
kontr-atakas ir užėmę kai 
kurias pozicijas Grammos 
kalnuose, šiaurvakarinėje 
Graikijoje, kur esą tik apie 
7,000 partizanų.

Monarchistai turi gausy
bę amerikinių patrankų, 
šarvuotų automobilių/ tan
kų, angliškų lėktuvų ir įvai
rių kitų karo įrankių.

Pastarojo Kongreso 
Sąstatas

Washington. — Į 80-tų 
Jungtinių Valstijų kongre
są buvo išrinkti 245 repub
likonai ir 187 demokratai 
kongresmanai ir 51 repub
likonas ir 45 demokratai se
natoriai. Paskui kukluksi- 
nis demokratas senatorius 
Bilbo buvo atmestas kaip 
sukčius.

14 kongresmanų mirė, 9 
pasitraukė. 19 jų ištuštėju
sių vietų buvo užpildyta 
specialiais rinkimais bei pa
skyrimais. Republikonai a- 
biejuose Kongreso rūmuose 
visuomet turėjo persvarą 
prieš demokratus. Žymi da
lis demokratų rėmė reakci
nius republikonų sumany
mus.

Scranton, Pa.
Penktadienį mirusios Ju

lės Klevinskienės laidotuves 
įvyks antradienį, birželio 

22 d., 2 valandų po pietų.
Velionės kūnas pašarvo

tas Klimaičio šermeninėje, 
1640 N. Main Ave., Scran
ton, Pa.

Laidotuvių direktorius 
bus Walter Pėstininkas.

Draugai ir pažįstamieji 
prašomi dalyvauti laidotu
vėse.

Pittsburgh. — CIO Elek- 
trininkų Unija pasirašė 2 
metų sutarti su Westing
house korporacija. Darbi
ninkam pakelta alga 8 nuo
šimčiais.
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ERPas ir WPA
Aną dieną niūjorkiškis “Daily News” išspausdino 

įvedamąjį apie ERP (European Recovery Program), 
pagal kurį Amerika teikia pagalbą Vakarų Europai. 
Kaip žinia, pagal ERPą bus išleisti bilijonai dolerių tū
loms Europos valstybėms “padėti atsistatyti”, kad su
laikius jas nuo komunizmo.

Šis dienraštis — vienas reakcinių dienraščių Ame
rikoje — teigia, jog ERPas jau išsigema. Girdi, Ame
rikos doleriai Europoje bus naudojami ne atstatymui, 
bet pašalpoms. “Daily News” skelbia, jog ERPas pataps 
tokia įstaiga, kokia kadaise buvo WPA (Works Project 
Administration), kurią įkūrė prezidentas Rooseveltas.

Bloga ginčytis su tokiu laikraščiu, kuris sumaišo 
“barščius su kopūstais”, — ERPą su WPA.

WPA, atsimename, buvo įkurta tam, kad suteikus 
milijonams amerikiečių bedarbių progą duonai užsidirbti. 
WPA projektavo naujus, visuomeninius darbus, naudin
gus kraštui, na, ir tiems projektams pravesti samdė mi
lijonus bedarbių, kurie gavo šiokias tokias algas gyvy
bei palaikyti.

Tai buvo svarbus projektas, naudingas Amerikos 
liaudžiai darbas, iškėlęs į aukštumas jo sumanytojus.

Kas kita su ERPu. Ši įstaiga leis bilijonus dolerių 
“pašalpoms” tiems, kurie kovoja prieš komunistinį judė
jimą, kurie priešingi suvisuomeninimui fabrikų, bei kitų 
pramonių, kurie tarnauja Wall stryto imperialistams.

WPA buvo liaudžiai naudingas mostas, išgelbėjęs 
daugybę žmonių nuo bado, gi ERPas—tarnauja liaudies 
priešams.

‘T/iUVeir York Star”
Šią savaitę New Yorke pradės išeidinėti dienraštis 

“The New York Star” (New Yorko žvaigždė). Tai nebus 
naujas laikraštis — tik naujas pavadinimas.

“The -New York Star” bus pavadintas ligi šiol ėjęs 
dienraštis “PM”, kurį nupirko Bartley C. Crtim ir Joseph 
Barnes.

Dienraštis, sakoma, persitvarkė, persiorganizavo ir 
dabar, pradėjęs išeidinėti nauju pavadinimu, teigiama, 
jog bus “turiningesnis.” Jis išeidinės rytmečiais.

. Laikraščio vardas, aišku, nedaug tepasako. Antai 
Bostone išeidinėja “Darbininkas”, kuris yra aiškus or
ganizuotų darbininkų priešas; Chicagoje išeidinėja 
“Draugas” — taipgi gražus vardas ir naudojamas dau
giausiai tik darbininkuose, ypačiai kairiųjų pažiūrų dar
bininkuose. Bet kas gi? Jis tarnauja darbininkų prie
šams; jis yra reakcininkų organas.

Kiek tai liečia “The New York Star”, pamatysime, 
kokią giesmę ji užgiedos po to, kai “persiorganizuos”.

New Yorke yra plati dirva tikrai progresyviam li
beraliniam dienraščiui. Žiūrėsime, ar tą dirvą “The New 
York Star” apšvies ar dar labiau aptemdys.

Kaip Sekasi “Daily Worker iui”?
Dienraščio “Daily Workerio” ir “The Workerio” 

(sekmadienio savaitraščio) administracijos praneša op
timistiškų žinių.

Jos sako: pastarųjų keturių mėnesių bėgyje “Daily 
Workerio” cirkuliacija (tiražas) paaugo 5,000 egz. Šiuo 
metu “D. W.” tiražas yra 23,944.

Gi “The Workerio” tiražas (per tą patį laikotarpį) 
pakilo 38,000 egz. šiuo metu saavitraščio tiražas siekia 
95,815 egz.

Tenka pasakyti, jog šiuo metu abu laikraščiai yra 
įdomūs, turiningi žiniomis ir straipsniais. Tai ypačiai ga
lima pabrėžti apie “The Worker.”

O vis tik, mums rodosi, abiejų laikraščių tiražas dar 
labai per mažas.

Aišku ir Suprantania
“Daily Workerio” korespondentas Washingtone, 

Rdb. F. Hali, rašydamas apie republikonų partijos sans- 
kridį, primena:

“Visi asmenys, besisiekią būti kandidatais preziden
to vietai, kurių vardai nuolat kartojami spaudoje, yra 
balsavę už Tafto-Hartley įstatymą, rėiųė panašius anti- 
darbinitikiškiis įstatymus arba palaikė tos rūšies žygius 
atitinkamose valstijose.”

Kad taip yra, niekas nedrįs ginčyti. Pagaliau, kas gi 
šiandien tarp republikonų išdrįstų agituoti už pažanges
nį žmogų, — asmenį, nesusitepusį anti-darbininkiška 
smala?

Republikonų'partija — monopolistinio kapitalo par
tija, — ir ji negi gali šiandien statyti savo kandidatu 

• žmogų, kuris rodytų meilės ir noro tarnauti liaudžiai.

susipažinti su musų šalies 
vyriausybe ir kapitoliu.

Pirmiau, negu perstaty- 
siu jums Jurgio Washingto- 
no miestą', , dėkoju drau
gams ir draugėms už jūsų 
laiškus ir asmeniškus ragi
nimus, kad rašinėčiau atei
tyje sveikatos reikalais. Per 
tris metus neturėjau progos 
dalyvauti mūsų parengi
muose, apart. Cambridge, 
Mass., Lietuvių Piliečių 
koncerte, kuris įvyko gegu
žės 23 d., 1948.

I

Prisiminiau šį koncertą 
tik dėl to, kad Cambridge’- 
iaus lietuviai pralaužė ledą, 
kuris turėjo būti jau seniai 
pralaužtas. Tai yra, lietu
vių didesni koncertai turi į- 
vykti miestų centruose ne 
tik savuose lizduose, kaip 
kad yra daromą. Progresą 
aš labai myliu.

Dabar noriu štai ką pasa
kyti dėlei nerašymo. Yra 
maždaug taip. Kai dažnai 
rašai, tai žmogus atbunki, o 
kai nerašai, tada tinginio 
liga žmogų apima. Toks ma
no pasiaiškinimas.

Šią korespondenciją ra
šau tik dėl to, kad iš Wa
shington, D. C. miesto mū
sų skaitytojai negauna jo
kių korespondencijų. Vie
nok nąūsų šalies sostinė yra 
žymus miestas. Susipažinti 
plačiau su mūsų šalies vy
riausybe ir pasaulio centru 
yra naudinga ' kiekvienam 
žitiogui. Kiekvienas žmo
gus, kuris pergyveno abu 
pasauliniu karu gali jaus
tis, kad jis ir ji prisidėjo 
prie įdomaus istorijos laiko
tarpio. Mes žinome, kad 
gyvybė ir laikas, niekados 
nestovi vietoje. Mes, žmo
nės, kaipo gyvybės dalis, 
taipgi banguojame savo gy
venime sykiu su laiku, ir 
gamta reikalauja progreso 
iš mūsų visu, t. v

Rugpjūčio mėn., 1918 me
tais, gavau laišką nuo pre
zidento, Wilsono, kuriame 
jis man įsakė stoti į karei
vių eiles. Įstojau į kareivių 
eiles ir rugsėjo mėnesyje 5 
d., 1918 m., prisiėjo unifor
muotam kareiviškai mar- 
šuoti Washingtono gatvė
mis.

Diena buvo labai karšta, 
saulė degino, o mes turėjom 
maršuoti su uniformos gu- 
zikais pilnai užsektais. Koks 
didelis kontrastas, skirtybė 
įvyko, tai tik pirmo karo 
veteranai gali tą suprasti. 
Antrame pasauliniame kare 
prie prež. Frąnklin D. Roo-

Karo frontuose prie Anzio, ant Tarawa, Iwo Jinia,/Normandi joje ir kitur sunkiai 
sužalotieji karo veteranai, galintieji “vaikščioti” tilX ratelinese kedėse, sūdarė savo 
“frontą” ant New Yorko Park Avenue. Jie čia suvažiavo rinkti parašus po petięija- 
prašymu, kad kengresas riutartų visus tokius paliegėlius veteranus aprūpinti atitin

F. Borisas
sevelto ir gen. Eisenhowero 
vadovybės buvo daug dau
giau liuosybės visame ka
me. Reiškia, padarėme pro
gresą. Taigi po biskio pa
žįstu Washingtono miestą 
per 30 metų, nors čionai ne 
gyvenu, bet dažnai lankau
si. Patartina ir yra nau
dinga padaryti apžvalgą iš 
savo darbų ir pasimokyti iš 
mūsų padarytų klaidų, kad 
ateityje galėtume didinti 
progresą.
Washingtono miestas 1918 

metais turėjo apie 300,000 
gyventojų. Dabar, sako 
žmonės, kurie čionai gyve
na, kad Washingtone ran
dasi 750,000. Karo laiku bu
vo 800,000. Taip maždaug 
spėlioja žmonės, kurie čio
nai gyvena. Vyriausia sto
tis yra Union Stotis. Stotis 
yra didelė ir erdvi. Ji jun
gia Washingtona su mūsų 
šalies visais kampais. Užra
šas yra maždaug toks:

“Washington Union Sta
tion. He that would bring 
home the wealth of the In
dies must carry the wealth 
of the Indies with him. So it 
is traveling. A man must 
carry knowledge with him 
if he would bring home 
knowledge.”

Greta Union stoties ran
dasi šalies didysis paštas.

Štai žodžiai, ką reiškia 
paštas:

“Messenger of Sympathy 
and Love, Servant of Post
ed Friends, Consolor of the 
Lonely, Bond of Scattered 
Family, Enlarger of the 
Common Life.”

Toks raštas užrašytas po 
kairei pusei. Po dešinei ran
dasi šitoks: “Carrier of 
News and Knowledge, In
strument of Trade and In
dustry, Promoter of Mutu
al Acquaintance of Peace 
and Good Will Among 
Men and Nations.”

Baltasis Namas randasi 
ant Pennsylvania Ave. .Tai 
yra mūsų šalies prezidento 
gyvenamoji vieta ir ofisas. 
Taipgi randasi daugybė į- 
vairių ofisų. Piliečiai gali 
aplankyt Baltąjį Namą (pa
skirtu laiku,) — tas dalis, 
kurios yra visuomenei pas
kirtos. Maždaug istoriškas 
dalis. Nieko tokio per daug 
įdomaus. Maždaug pana
šiai, kąip ir muziejuose.

Kaip gali pilietis pasikal
bėti su prezidentu? Tokiais 
klausimais tankiai draugai 
bei draugės įdomaujančiai 
kalbasi bei ginčijasi. Yra 
maždaug taip. Pilitis bei pi
lietė, turį reikalą, visų pir

kamais narhais.

miausia privalo kreiptis į 
savo apylinkės kongresma- 
no sekretorių, tada kong- 
resmano sekretorius per
sta to dalyką kongresmanui. 
Kongresmanas . kreipiasi į 
tą prezidento sekretorių, 
kuris daro sutartis dėl pre
zidento. Prezidento sekreto
rius padaro nuosprendį, ta
da perstato dalyką pre
zidentui. Tai maždaug tokia 
yra forma. Prezidentas su- 
lyg savo valios gali sutikti 
su piliečiu pasikalbėti ir 
be daug formališkumo. Tai, 
žinoma, jo paties dalykas. 
Karo laiku į Baltąjį Namą 
nebuvo leidžiama piliečiai, 
dėl atsargumo. Baltasis Na
mas tai yra savo rūšies ma
žytis miestukas. Jame ran
dasi vaistinė, gydytojas, te
atras, virtuvės, — didelės ir 
mažos. /

Antra svarbiausia visuo
menės įstaiga, tai kongreso 
rūmai. Senatoriai ir kon- 
gresmanai turi savo būtus, 
bet Kapitoliuje įvyksta jųjų 
įvairiais reikalais sesijos. 
Vadinasi, iš Kapitoliaus iš
leidžia į šalį gerus arba 
blogus įstatymus, kurie lie
čia piliečius. Užpakalyje 
Kapitoliaus ant First Street 
gatvės randasi vyriausiojo 
teismo butas, su užrašu 
“Equal Justice under Law.” 
Reiškia, vyriausias teismas 
mūsų šalies turi pildyti tą, 
ką nutaria mūsų sostinė — 
gerai arba blogai. Užtat yra 
labai svarbu saugoti, kad 
blogi įstatymai nepataptų į- 
statymais. •

Karo ir laivyno depart
mental, dabar yra sujungti 
po vadovybe apsaugos mi- 
nisterio arba sekretoriaus, 
kuriuo dabar yra James 
For ręstai. Sakoma, kad jis 
yra tikras mūsų šalies bo
sas. Tai yra New York Dil
lon and Co. narys.

Valstybės departmentas 
iš eilės yra trečia svarbiau
sia musų' vyriausybės įstai
ga. Valstybės departmentas 
tai yra inžinas, kuris juda 
ir jungia mūsų šalį su visu 

j pasauliu. Per Valstybės de- 
jpartmentą mūsų šalis susi
jungia su visomis pasaulio 
valstybėmis.

Washington mieste ran
dasi visų pasaulio valstybių 
atstovybės. Per daugelį me
tų Washingtone buvo žino
ma, kad Didžiosios Britani
jos. ambasada yra svarbiau
sia Washingtone. Tą garbės 
vainiką Didžioji Britanija 
turėjo po visą pasaulį. Da
bar, ar kam patinka ar ne
patinka, randasi visai arti 
mūsų Baltojo Namo su ma
žomis raidėmis užrašyta: 
“Embassy of the Union of 
Soviet Social. Republics”. Šis 
neperdidelis namelis randa- 

*si šalyje viešbučio Statler. 
Daug žmonių pereina, pasi
žiūri ir išsireiškia, kad Ta- 

(Tąsa 4-me pusi.)

į -* .

Treji Pokariniai Metai
Ukmergės Apskrityje

’ Rašo L. SKLERYTĖ

UKMERGĖ.—Ukmergės ap
skrities žemės ūkyje, pramo
nėje ir kultūriniame gyveni
me per tris .pokarinius tary
binius metus pasiekti puikūs 
rezultatai.

Tarybinė vyriausybė Uk
mergės apskrityje perdavė 
mažažemiams ir bežemiams 
valstiečiams 66,790 hektarų 
žemės. žemę, gavo daugiau 
kaip 5 tūkstančiai valstiečių. 
Be to, naujakuriai gavo iš 
valstybės apie 2,000 gyvena
mųjų ir ūkio* pastatų, 3,500 
galvų raguočių, 340 arklių, 
23,500 kubinių metrų statybi
nės medžiagos ir 2 i/G milijono 
rublių ilgalaikių paskolų įsi
kūrimui.

Atsidėkodami už vyriausy
bės rūpestį, darbo valstiečiai 
pasiaukojančiai dirba atkur
dami ir toliau vystydami že
mės ūkį. Jau 1947 metais 
buvo pasiektas visų kultūrų 
pasėlių plotų prieškarinis ly
gis. Per 1947 metus arklių 
skaičius padidėjo 1,500, kar
vių — 4,500, avių — 5,000, 
kiaulių —- 8,000.

Apskrities žemės ūkio lai
mėjimus atvaizdavo įvykusi 
praeitų metu. pabaigoje Uk
mergėje apskrities žemės ūkio 
paroda. Daugiau kaip 1,000 
eksponatų išstatė joje apskri
ties valstiečių ūkiai, žemės 
ūkio draugijos ir tarybiniai 
ūkiai. Geriausius išstatė Le- 
onpolio ir Laikinės tarybiniai 
ūkiai, Leoiipolio darbuotojai 
išaugino po 28 centnerius 
miežių kiekviename hektare, 
po 200 centnerių bulvių iš 
hektaro. . Lukinės tarybinio 
ūkio darbuotojai išstatė “Pet
itais” rugius, kurių jie išaugino 
po 118 pūdų iš hektaro. Be- 
gasloviškio bendro žemės dir
bimo draugija išstatė miežius, 
kurių buvo gauta po 24 cent
nerius iš vieno h. Su pui
kiais eksponatais pasirodė ir 
atskiri valstiečių ūkiai. Gal- 
vonių valsčiau šarkaičių kai
mo valstietis Jonas Jatkaus- 
kas gavo po 111 pūdų rugių 
iš hektaro. Musninkų vals
čiaus valstietis Justas Sipavi
čius išaugino 30 dvigubų 
centnerių kviečių kiekviename 
hektare.

Paroda taip pat atvaizdavo 
žemės ūkio draugijų skaičiaus 
augimą. Apskrityje jau da
bar yra apie 60. Jos jungia 
daugiau kaip 8,000 valstiečių 
ūkių. ’ Apskrities žemės ūkio 
kooperacijos draugijos turi 
dešiirits malūnų, 60 grūdų va
lymo punktų, 20 kergimo 
punktų, dešimts kalvių, daug 
įvairių dirbtuvių, du medely
nus, kurie aprūpina apylinkės 
valstiečius vaismedžiais. Ko
operatinės bendro žemės 
dirbimo draugijos šiemet ap- 
sėja 10 kartų daugiau žemės, 
kaip praeitais metais.

Apskrityje dirba dešimtys 
keitimo punktų, kuriuose vals
tiečiai apkeičia savo mfenka- 
v'ertes sėklas veislinėmis kon- 
dicinėmis sėklomis.

Didėja apskrities MTS trak
torių parkas ir auga traktorių 
darbų apimtis. ŠĮ pavasarį 
MTS traktoriai suars du kar
tus didesnį plotą, kaip praei
tais metais. Apskrities maši
nų traktorių- stotims Veprių 
žemės ūkio mechanizacijos 
mokykla išleidžia kas metai 
daugiau kaip 60 kvalifikuotų 
traktorištų.

Didelių laimėjimų pasiekė ir 
apskrities pramonė. Medžio 
apdirbimo kombinatas “Ga
ras,” kurio vietoje po vokie
čių išvijimo buvo pasilikę tik 
griuvėsių krūvos, buvo atsta
tytas pačių' darbininkų ranko
mis. “Garo” pajėgumas per 
paskutinius du metus padidė
jo daugiau kaip"pusantro kar
to. Fabrikas prisideda prie 
Vilniaus atstatymo, pasiųsda
mas Vilniun didelius kiekius 
langų rėmų, durų ir. tt. Pa
skutiniu metu kombinatas 
pradėjo gaminti Standartinius 

vieno buto namus.
Ukmergės žemės ūkio ma

šinų fabrikas “Vienybė” žy
miai padidino produkcijos iš
leidimą. Palyginus su 1939 
metais visų žemės ūkio maši
nų gamyba padidėjo 4-5 kar
tus. “Vienybės” gaminius ga
lima sutikti pačiuose toli
miausiuose Lietuvos kampe
liuose.

Pilnai atstatytas ir kiekvie
nais metais didina produkciją 
“Ąžuolo” odos fabrikas, ko^ 
klių-keramikos dirbinių fabri
kas, “Kurpiaus” avalynės fa
brikas. Pastarasis penkmečio 
gale taps galinga įmone, ku
rios pajėgumas, palyginus su 
1948 metais, padidės dešimt 
kartų.

Plečia gamybą apskrities 
pramonės kombinato įmones: 
trys plytinės, dvi kalkių ga
myklos, 20 malūnų, 10 lent
pjūvių, dešimtys plataus var
tojimo gaminių dirbtuvių.

Sėkmingai vyksta Ukmergės 
komunalinio ūkio atstatymas. 
Atstatytas ir išplėstas vanden
tiekis, atstatyta daugiau kaip 
10,000 kvadratinių metrų 
gyvenamojo ploto, baigiamas 
atstatyti puikus Basanavičiaus 
vardo mokyklos pastatas. Sto
jo rikiuotėn hidroelektrinė. 
Ukmergės elektrinė, padidi
nusi du kartu savo pajėgumą, 
aprūpina elektros energija 
Buzų kaimą ir dešimtis valstie
čių sodybų artimiausiose apy
linkėse.

Nemažai laimėjimų turi Uk
mergės apskritis ir kujtūrinė- 
je srityje. Buržuaziniais lai
kais apskrityje dirbo viena 
gimnąziją, dvi progimnazijos, 
seminarija, kelios dešimtys 
pradžios mokyklų. Dabar Uk
mergės apskrityje dirba 5 
gimnazijos, 15 progimnazijų, 
130 pradžios mokyklų, kurio
se mokosi 18,000 vaikų. Mo
kytojų seminarijoje, kurioje į 
buvo vos 80 moksleivių, dabar 
mokosi daugiau kaip. 350 bu
simųjų mokytojų, kilusių iš 

I darbininkų ir valstiečių. Uk
mergėje mokinių skaičius pa
didėjo 31/2 karto, palyginus' 

j su buržuaziniais laikais. Be 
I eilės* naujų gimnazijų ir pro- 
| gimnazijų, mieste atidaryta 
amatų mokykla, medicinos se
serų mokykla.

Ukmergiečiai didžiuojasi sa
vo meninės saviveiklos rate
liais, kurie sėkmingai pasiro
dė respublikinėse apžiūrose. 
Ukmergės Kultūros namai 
jungia 500 meninės saviveik
los narių. Per šiuos metus 

'apskrityje atidaryta 112 klu- 
! bų-skaityklų, 16 bibliotekų, 2 
i kinoteatrai, 2 kraštotyros mu- 
| ziejai. Atstatyta apskrities 
ligoninė,, atidarytos ambulato
rijos, laboratorijos, sanitari- 
nės-epideminės stotys.

Tarybinės vyriausybės rū
pesčio ir nenuilstamo lietu-

I vių darbo dėka, kiekvieną die
nią keičiasi apskrities išvaizda,, 
auga darbo žmonių gerovė ir 
kultūrinis lygis.

Bernadotte Bando Taikyti 
Arabus su žydais

Kairo, Egiptas. — Jung
tinių Tautų tarpininkas 
grafas Bernadotte iškeliavo 
į Graikijos salą Rhodes, kur 
jis mėgins sušaukti taikos , 
derybas tarp Izraeliaus val
stybės fr arabiškų kraštų 
atstovų.

(Arabų šalių sąjunga 
skelbė, -kad jie 'niekuomet 
nesės prie vieno stalo su žy
dais dėl taikės derybų.)

MexicQ City. — Policija 
ięško vagių, kurie iš ligoni
nes išplėšė 3 kvortas kraujo 
plazmos.

♦
........ 4-------------------------

Brussels, Belgija. —20Q,- 
000 darbininkų streikas su
stabdė visus 2,400 plieno-ge- 
ležie& fabrikus Belgijoj.

f



BRODKL
Laisws Paramai PiknikasDienraščio Laisvės Piknikas

Senatorius
TAYLOR

(SUNDAY, JULY ITU)

Vose Pavilion
Park

I

Maynard. Mass.

WORCESTER AIDO CHORAS, 
vadovaujamas Normos Čeponaites

DIRVELIO ORKESTRĄ r iš Woi cester
GRAŽUS EŽERAS PASIMAUDYMUI. PASIIMKITE SAVO SIŪTUS, KURIE 

NORĖSITE MAUDYTIS.
BUS ĮVAIRIŲ ŽAISLŲ IR SPORTIš KŲ GĖMIŲ.

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

anksto. HARTFORDO LAISVĖS CHORAS taipgi dalyvaus programoje.

GLEN
PROGRESYVŪS PARTIJOS KANDIDATAS Į VICE - PREZIDENTUS SAKYS 
PRAKALBĄ.* TOLIAU BUS SEKANTI, PROGRAMA:

NORWOODO VYRŲ CHORAS,

iraščio LAISVES Didieji

(SUNDAY, JULY 4TH)

Klaščiaus Clinton
Park

BETTS IR MASPETH AVĖS.
Maspeth, L. I., N. Y.

G. Kazakevičiaus 
Orkestrą

GROS LIETUVIŠKUS IR AMERIKONIŠKUS KAVALKUS ŠOKIAM^
* %

DAINŲ PROGRAMĄ DUOS

NEWARKO SIETYHO CHORAS
vadovybėje WALTER ŽUKO

BROOKLYHO AIDO CHORAS
Vadovybėje G. KAZAKEVIČIAUS 

Parkas atsidarys 1 vai. dieną, Muzika nuo 8-tos 
vakaro iki 12-tos nakties

PIKNIKUI ĮŽANGA 60 CENTŲ
, (taksai įskaityti)

Dovanos prie iš anksto perkamų bilietų. Pasirūpinkite iš anksto įsigyti įžangos 
bilietus.
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Lyg sukomandavus, jaunieji radikalai 
ir Lebro gražeivos kartu suklykė:

— Šalin! Į Maskvą!
— Tegyvuoja Elzasas! Sušaudyti ko

munistus !
— Banditas! Kur Larišo pinigai?
— Bezansonas!
— Jis išprievartavo mergaitę! Prie 

sienos jį!
Veltui Fuže bandė kalbėti; jo balsą 

nustelbė bliovimas. Pirmininkaujantis 
pradžioj skambino, (daužė į stalą, paskui 
tyliai pasakė Fuže:

— Berods, geriau nesispirti.
Kai kurie delegatai, Fuže šalininkai, 

reiškė pasipiktinimą, bet jie buvo iš
sklaidyti po salę; juos supo Lebro drau
gai. Kai kur net apsistumdė. Erijo, liūd
nai atsidusęs, nuėjo į bufetą. Pagaliau 
Fuže, surinkęs lapelius, pasitraukė iš 
tribūnos. Pirmininkas paskelbė, kad žo
dis duodamas kitam oratoriui. Visi pa
suko prie išėjimo. Ir staiga pasigirdo 
Fuže balsas:

— Kai aš atidaviau Tessa dokumentą 
apie Grandelį. ..

Toliau nebuvo galima suprasti: triukš
mas prasidėjo iš naujo. Pirmininkas pa
skelbė pertrauką.

Vaisas buvo herojus, prie jo ėjo, spau-* 
dė jam ranką, sveikino. Marselio grupės 
pirmininkas, urmininkas Bilje, tas, ku
ris Tessa nurodymais organizavo obs
trukciją, pakvietė Vaisą pietauti resto
rane “Lukulus.” Vaišino Bilje ištaigin
gai. Marselio pasididžiavimas, žuvies 
sriuba “buijabes” buvo virta iš nuosta
bios žuvies, pagardinta raudonu pipiru 
ir šafranu. Vaisas svajingai kalbėjo:

— Aš mėgstu, kas aštru ...
Fuže nuėjo pietauti pas savo seną 

draugą, gyvenusį toli nuo centro, Zoolo
gijos parko kvartale. Kad nusiramintų, 
jis ėjo pėsčias. Jis nutarė rytoj pasiųst 
atvirą laišką partijos komitetui. Jeigu 
radikalų laikraščiai atsisakytų spaus
dinti, jis perduosiąs laišką “L’Humani- 
te.” Jis papasakosiąs apie Kilmaną. Te- 
sprendie šalis, kas tikras patriotas — jis 
ar Tessa?

Jis ėjo susimąstęs. Jį pralenkė du 
sportininkai golfo kelnėmis ir rudais 
trumpais švarkais. Jie stabtelėjo, pasto
jo kelią. Fuže norėjo praeiti:

— Atsiprašau!
— Še tau, šunsnuki!...
Smūgis pritrenkė Fuže, jis nuvirto. 

Tamsioj gatvėj nieko nebuvo. Liūdnai 
kniaukė katė. Dvokė pūvančiais lapais: 
stingo vėlyvas pietų ruduo.

Vakare Tessa, kartu su kitaįs delega
tais, sėdėjo didžiulio viešbučio salėje. Jis 
gėrė liepų arbatą. Pribėgo jaunutis se
kretorius:

— Fuže užpuolė banditai. .. Nuvežė 
į ligoninę... Policija sako, kad pavogė 
piniginę...

Tessa sukliko:
—Kaip baisu!

Jis buvo sukrėstas ir nuliūdęs: jis gai
lėjosi Fuže. O jei staiga jis mirtų nuo 
vidujinio kraujaplūdžio? ... Vienas ... 
Ligoninėje... Tessa pasakė Maršando:

— Aišku, kaip politikas, jis niekam 
tikęs, bet tai entuziastas ...

— Klaikūs papročiai! Įdomu, kada gi 
jie išvalys Marselį nuo gangsterių!

— Būtų jau laikas. Aš tikiu, kad su
ras kaltininkus.

Jis nosinaite nušluostė veidą, pastūmė 
puodelį — karšta. O Maršando būdingu 
jam netaktiškumu paklausė:

— Apie kokį laišką jis kalbėjo? Ir 
kuo tu čia dėtas?

Tessa gūžtelėjd pečiais:
— Galima pamanyti', kad tu jo nepa

žįsti. Svajotojas! Gyvena knygų pasau
ly, kaip *Don Kichotas. Tikriausiai, pri
siskaitė dokumentų apie Dantoną ir vis
ką taiko Grandeiiui... Tačiau man gai
la jo.

Tessa kalbėjo kitą dieną. Jis dabar 
niekuo nerizikavo ir vis dėlto jaudinosi. 
Kalbėjo jis trūkčiodamas; žinovai susi
žvalgė: tvarkoj!... Kalbėdamas apie 
kuklią tėvynės meilę, kuriai svetimas 
garbės troškimas, Tessa pacitavo La- 
martiną. Paskui jis prabilo apie mažutį 
žemyną, aplaistytą šimtmečių krauju ir 
prakaitu.

— Mes privalome apginti Europą ir 
nuo Azijos barbariškų skruzdžių ir nuo 
transatlantinių užmačių. Kaip senovės 

katedrų statytojai, įvairių šalių žmonės 
įdės savo skatiką į kūrimą naujos, ge
resnės Europos. Kas skiria mus nuo Vo
kietijos? Upė ir prietarai. Europos sie
nos ne čia, jos toli rytuose, ten, kur 
krikščioniška ir riteriška Lenkija perei
na į pusiau kinietišką falansterį. ..

Jaunieji radikalai nesigailėjo savo 
delnų. O kai Tessa riktelėjo: “Komunis
tai pažeidė Liaudies fronto paktą, jie ša
lia tautos,” jam pakėlė dar vienas ova
cijas. Delegatams įkyrėjo pusiau prie
monės, jie palaikė Tessa. Ir Tessa iškil
minguose pusryčiuose, kuriuos surengė 
jo garbei Aukštosios Mamos radikalai, 
išdidžiai pasakė:

— Klimatas Europoje pasikeitė. Aš 
visa širdimi su jaunaisiais. Negalima lai
kytis pasenusių kanonų. Radikalai vi
suomet buvo gyva partija. Breteilis tiki
si padaryti perversmą ir įvesti pas mus 
importuotą režimą. Ne, mes patys iš
naikinsime parlamentarizmo žaizdas, 
mes sukursime autoritarinę respubliką, 
nenustelbdami nei tautos genijaus, nei 
mūsų laisvę mylinčios partijos tradicijų.

Jis virškino puikius pusryčius, kai 
jam pasakė, kad miesto centre kilęs di
džiulis gaisras. Tessa nemėgo katastro
fų. Berniuku būdamas, kai vaikai bėg
davo pažiūrėti gaisro arba potvynio, jis 
pykdavo: stichijos reginys jį įžeisda
vo. Bet dabar jis laikė savo pareiga nu
vykti į nelaimės vietą, kad pareikštų 
simpatiją nukentėjusiam miestui.

Sudegė universalinis magazinas, tar
si degtukų dėžutė. Pūtė mistralis, ir ug
nis greitai persimetė į kitą gatvės pu
sę, kur buvo geriausi viešbučiai. Kanebe- 
ris buvo apsuptas. Pamatę Tessa, polici
ninkai atidavė pagarbą. Tessa kosėjo 
nuo dūmų. Jis pamatė storulį ’Erijo, 
kuris rėkavo: “Velnias žino kas! Mieste 
nėra priešgaisrinių kopėčių! Aš iššau
kiau Liono gaisrininkus. Bet kada jie 
atvyks? ...” Buvo pasakojama, kad ma
gazine žuvę daug pardavėjų: nebuvę nė 
vieno atsarginio išėjimo. Lebro vyrukai 
pamiršo suvažiavimą: įsiveržė į viešbu
čius, jie kimšo, kuo galėjo, kišenes. Pa
sipiktinusi minia ūžė: “Kopėčių nėra! 
Nėra siurblių!...” Fašistai agitavo: 
“Režimas supuvo... Argi tat galėtų at
sitikti Italijoje? ...”

Tessa valandėlei susižavėjo: ugnis 
veržėsi iš aukšto namo į pajuodusį dan
gų. “Panašu į fejerverką, — pamanė 
Tessa, — ir nebaisu ...” Ūmai jis susi
griebė, nuliūdo: tai — žmonių nelaimė. 
Aišku, gaisru pasinaudos Breteilis ... Ir« 
kas per supuolimas — kaip tik suvažia
vimo dienomis!... Gerai, kad municipa
liteto priešakyje ne radikalai, o socialis
tai... Ką pasakys Viaras, kaip jam pra
neš: nė vienų priešgaisrinių kopėčių rhi- 
lijoniniam mieste? .. . Tinginiai!... 
Skaudu, kad tuo pasidžiaugs Erijo — jo 
Lione tvarka... Ir dar pardavėjos... 
Gaila žmonių!... Labai gaila!...

Viešbutis, kuriame buvo sustojęs Tes
sa, apdegė. Ministrams davė kambarius 
prefektūros namuose. Pernešė ten daik
tus. Daugeliui delegatų prapuolė doku
mentai. Tessa pasididžiuodamas spaudė 
savo portfelį: po istorijos su 
Liusjenu jis tapo atsargesnis. Jis maža 
tenukentėjo: jam pavogė tiktai kelionės 
neseserį. Tiesa, neseseris buvo geras — 
visi daikteliai vėžliniai.

Prefektūros salione kūrenosi zžidinys. 
Tessa, žvilgterėjęs į jaukią liepsną, pri
siminė Kaneberį. Vis dėlto tai gražu... 
Šypsodamasis, jis pasakė Daladje:

— Nuostoliai nedideli — neseseris ...
Daladje buvo suerzintas, gaisre matė 

“blogą ženklą.” O Tessa džiūgavo: jis 
vėl prisiminė savo triumfą suvažiavime. 
Ką reiškia gaisras? Smulkus įvykis! Per 
savaitę visi jį pamirš. O Prancūzijos po
litika dabar užtikrinta ilgiems metams. 
Prasideda nauja era: dar viena krizė, ir 
kraštui vadovaus Polis Tessa.-..

Kai atnešė telegramą, jis sėdėjo gi
liam.krėsle, užmerkęs akis. Namų gydy
tojas pranešė, kad Amali liga staigiai 
paaštrėjusi.

Tessa pajuto gerklėje sūrų ašarų sko
nį. Bet vis dėlto jis liko ramus. Jis ištie
sė Daladje mėlyną lapelį: >

— Man būtina skubiai grįžti į Pary
žių. Bet rytdienos posėdis juk nelabai 
svarbus... O tu buvai teisus: pasirodo, 
gaisras ne prieš gerą... Ne, ne, aš ne
nusimenu. Aš ramus.

\ (Bus daugiau) ,

Kaip Dabar Žiba 
Washington, D. C.

(Tąsa nuo 2 puslapio) 
rybų ambasada yra svar
biausia mūsų šalyje. Reiš
kia, per tokį trumpą istori
jos laikotarpį Tarybų Są
junga nesustojančiai prog
resuoja, didina istoriją, to
bulina ateitį, gerina viso 
pasaulio darbininkų ateitį; 
ji keičia, žmonių protavi
mus, nurodo, kad turi būti 
lygybė žmonijoj, dėlto, kas 
nemyli progreso, negali su
prasti istorijos.

Washigtone d,abar randa
si daug “tuščių 'atstovybių”, 
iš kurių Washingtono pilie
čiai daro juokus. Sako: 
“Jobless Diplomats”. Toki 
kaip Jan Ciechanowski, iš 
Lenkijos, Hjalmer Procope, 
iš Suomijos, Dr. Alfred Bil- 
manis, iš Latvijos, Povilas 
Žadeikis, buvęs Smetonos 
atstovas, Kanstantin Foteh, 
Jugoslavijos ir t.t.

Rimtai kalbant, šie pone
liai pilni įvairių svajonių, 
ginčijasi, sapnuoja...

Sakoma, šie bedarbiai di
plomatai sugalvojo Marsha- 
llo planą, kuris paliečia 
kiekvieną darbo žmogų, nes 
nuo jo algos pinigai bus i- 
mami taksų formoje ir nau
dojami apginklavimui tūlų 
Europos vakarinių valsty
bių. Tikrai pasakius, niekas 
netiki Washingtone, kad ka
ras įvyks su Tarybų Sąjun
ga.

Prezid. • Trumanas nė
ra Washingtone populiariš- 
kas, kaip kad buvo Roose- 
veltas. Vieni jį vadina “Boy 
from Missouri.” Kiti sako: 
“Harry goes fishing,” treti 
visai nemandagiai.

Piliečiai pasakoja, kad 
tikras bosas yra James Fo- 
rrestal, New Yorko didžio
jo Dillon banko viršininkas. 
Žmonės spėlioja, kad tą vis
ką, ką George C. Marshall 
ir Warren Austin organiza
vo Palestinos klausime, Fo- 
rrestal į valandą laiko kal
bėdamas su Trumanu su
naikino. Prezidentas turėjo 
duoti įsakymą ponui Austin 
Tautų Sąjungos nariui, vis
ką atšaukti.

Dabar sakoma, kad “Mis
souri bosai” galanda dantis, 
kad šį vyrą, Dillono, Read 
Co. bankininką, kaip nors 
prašalinti. Toki tai piliečių 
gandai, o jų (gandų) čia la
bai daug.

Dabar kita pusė. Dauge
lis mūsų šalies piliečių įsi
vaizduoja, kad Washingto
no miestas, tai yra rojus 
ant žemės. JVashingtono 
mieste randasi t#daug žmo
nių, kurie nemoka jokioj 
kalboje rašyti nei skaityti. 
Lousianos valstijoje randa
si 36 nuošimčiai piliečių, ku
rie nemoka skaityti nei ra
šyti. Tai yra daugiausia, ne
gu bent kurioj kitoje vals
tijoje. New Yorko valstijoje 

ir darbštumą, pastangas, 
prieina prie visokių dąrbų. 
Visa bėda, kad lietuviai 
Washingtone yra labai iš
krikę, susidraugavę su kitų 
tautų žmonėmis, todėl sun
ku juos atskirti nuo kitų 
tautų. Didžiuma jų Ameri
koje gimę ir augę. Tikrai 
pasakius, Washingt o n o 
žmonės visi jaučiasi, kad jų 
namai kur kitur ir daugu
ma per metų metus rengia
si vykti namo, tačiau gyve
nimo bangą priverčia juos 
čia gyventi ir mirti.

Prie prez. Roosevelto bu
vo tokia filosofija, kad tarp 
visų piliečių — balto ir kita- 
spalvio, protestono, .katali
ko bei žydo — turi būti ar
tima lygybė. Dabar daly
kai keičiasi, demokratija 
nyksta. Todėl bus daug 
sunkiau ir čia gimusiems 
mūsų brolių lietuvių vai
kams gauti tinkamesnius 
valdžios darbus.

Jau kelinta diena, kaip 
didelis karštis ore kaitina, 
todėl, gavęs progą, pasislė
piau T h o m as Jefferson 
“The Library of Congress” 
kambaryje ir rašiau šią ko-

respondenciją. šis knygynas 
yra užlaikomas prie geros 
tinkamos oru apšaldomos 
temperatūros, tai galihia 
lengvai atsilsėti ir rašyti.

Washington, D. C.
Balandžio 15 d. 1948.

Los Angeles, Cal.
Iš LLD 145 Kuopos 

Susirinkimo
LLD 145 kuopos susirinki

mas atsibuvo 6 d. birželio, pir
mininkaujant draugui Leon 
Peters. Susirinkimas buvo tvar
kingas ir greit užsibaigė.

Kadangi mūsų kolonijon at
važiuoja daug naujų gyventojų, 
tai susirinkimai esti nariais
skaitlingi, nors daugelio buvu
sių veiklių kuopos narių nesi
mato susirinkimuose.

Pastaruoju laiku retai tesi
mato Levanai, Babičiai ir Bu
šai. Pūkiai ir Petruliai i.šsikė-

“Centas centan

PIENAS
tebėra geriausias 
maisto pirkinys!”

lė gyventi į tą nelaimingą van
denyje paplūdusią Oregono val
stiją. Verbickas serga. Čia visi 
suminėti seniau buvo gan veik
lūs nariai.

Nors, kaip sakiau, skaitliu- 
mi mes atrodome gerai, bet 
naujai atvažiavusieji kažin ko
dėl neįsitraukia į veikimą, iš
skyrus draugus Alvinus.

Reikia pažymėti, kad drau
gai Alvinai įsigijo kriaučių biz
nį po numeriu 8550 So. Broad
way, netoli Manchester Ave. 
Alvinai yra nenuilstanti dar- 

j buotojai mūsų pirmeiviškose 
draugijose ir ypatiškai labai 
puikūs žmonės. Taigi visi turi- 

i me paremti jų biznį, nunešda- 
j mi ką nors susiūti arba išvaly- 
I ti. R-ka.

Mrs. Arthur Wassner, 57 
m., tapo užmušta užkritus ant 
jos atitrūkusiam nuo apleisto 
namo balkono 400 svarų ak
meniui prie 565 W. 185th St., 
New Yorke.

Neišmeskite Pinigų!
PAVARTOTI RIEBALAI 

Vis Dar Reikalingi!
TIKTAI PAGALVOKITE! Pavartoti rie
balai yra vienintelė virtuvės atmata, ku
rią jūs galite pinigais paversti...
o kiekvienas skatikas 
padeda apmokėti maisto

lėšas šiomis dienomis! 
Taigi vis taupykite ir 
pristatykite pavartotus 
riebalus. Ne tik sau 
patarnauti, bet padėti 
mažint riebalų ir aliejų 
trūkumą, kuris dar 
tebėra labai rimtas, 
kaip sako valdžia.

JOS GAUSITE KUR KAS DAUGIAU 
RIEBALŲ . . . pinigais paverčiamų . . . 
jeigu jūs grjšite prie gudrybių, kurias 
darėte karo metu. Sutirpinkite 
atkarpas nuo mėsos, 
nugraibykite padažus, 
grynai išgramdykito 
kiekvieną spirgini uvą! 
Niekuomet nėra permaža 
taupyti. Kiekvienas lašas 
vis jlar reikalingas!

VIS PRISTATYKITE 
PAVARTOTUS RIEBALUS!

American Fat Salvage Committee, Inc.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių
Direktorius

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai moder
niškai įruošta mūsų šer
meninė. Mūsų patarnavi
mu ir kainomis būsite pa
tenkinti.

randasi apie vienas milio- 
nas, o Washington, D. C., 
sakoma, kad kiekvienas aš
tuntas žmogus nemoka nei 
rašyti nei skaityti. •

Apart žibančių gražių 
vietų, Washingtone randasi 
daug šlamštų, daug namelių 
primityviško laikotarpio, be 
jokių modernizacijų. Gaila, 
bet taip yra!

Roosevelto administracija 
daug progreso padarė, ta
čiau užims daug metų pakol 
Washingtono politikieriai 
pagerins šį miestą.
/Lietuvių Washingtone 

randasi nemažai. Didžiuma 
iš jų dirba įvairius valdžios 
darbus. Lietuviąi yra darbš
tūs, todėl per, savo energiją

sako ELSIE, 
Borden Karvė

Ar jūs žinojote, kad pienas 
duoda jum daugiausia maisto 
už mažiausiai pinigų?

Jūsų daktaras pasakys jums, 
kad joks kitas pavienis valgis 
nesuteikia jums tiek daug ge
ro maisto.

Ir vienas visų puikiausių yra 
Borden’s pienas!

Borden’s yra homogenized ir 
pastiprintas Vitaminu D. Jūs 
taip pat atrasite, jog Borden’s 
Homogenized yra daug, daug 
smetoningesnis!
Gaukite Borden’s pieno šian
dien — savo krautuvėje arba 
prie savo durų.

1113 Mt. Vernon St 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Luisui uolas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

4 pusi Laisve (Liberty, Lith. Daily)—An trad., Birž. 22, 1948

TSordens
HOMOGENIZED 

VITAMIN D
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Hartford, Conn.
Trečiosios Partijos Konferen

cija Atsibus Hartforde
26 d. Birželio

Connecticut valstijos sosti
nėje Hartforde įvyks trečio
sios partijos (Peoples Party) 
konferencija, birželio 26 d., 
puošnioje Bushnell Memorial 
Hall, 166 Capital Ave.

Tai bus, konferencija nomi- 
navimui valstijos kandidatų j 
įvairias vietas ir paruošimui 
planų rinkimų kampanijai. Ji 
prasidės 10:30 vai. ryto. Bus 
nominuota kandidatai į gu
bernatoriaus, kongresmano 
“at Large” vietą ir kiti kan
didatai.

Nereikia daug aiškinti, kad 
tai bus labai svarbi ir istori
nė konferencija Peoples Party 
of Connecticut valstijos. Ši i 
partija mūsų valstijoje stato! 
kandidatu į prezidento vietą 
Henry Wallace ir vice-prezi- 
dento vietą Glen Taylor. Tai 
žmonės, kurie darbuojasi liau
dies ir taikos gerovei. Tai 
kandidatai, kurie nori grąžin
ti Amerikoje velionio prezi
dento Roosevelto gerlaikį ir 
darbuotis pasaulyje išlaikymui 
taikos. Tai žmonės, kurie siū
lo, kad piliečių sumokėti tak
sai būtų geriems tikslams su

naudoti, o ne bilionais dolerių 
mėtomi užsienyje reakcijos 
pagalbai ir naujo karo ruo
šimui.

Kad susipažinti su. Peoples 
Party programa, siekiais ir 
darbais, tai dalyvaukite kon
ferencijoj, sekite jos eiseną ir 
jauskite dvasią. Delegatai ir 
svečiai pasimokęs tik po vieną 
dolerį, bet labai daug naujo 
ir naudingo išgirs.

Tą pat dieną, vakare, įvyks 
masinės prakalbos supažindi
nimui su konferencijos nuta
rimais ir pasauliniais bei -mū
sų krašto reikalais. Dalyvaus 
Albert Fitzgerald, žymus CIO 
unijų vadas! John Ciardi iš 
Harvard Universiteto ir daug 
kitų gerų kalbėtojų. Dainuos 
Kenneth Spencer. Masinės 
prakalbos įvyks toj pat svetai
nėje, 8 vai. vakare. Daly
vaukite visi ir visos.

Balsuotojas.

(Tel Aviv. — Izraeliaus 
užsienio reikalų ministras 
M. Shertok pareiškė, jog 
nežiūrint anglų paramos 
arabam, žydai iki šiol lai
mėjo Palestinos karą.)

Washington. — Valdžia 
reikalauja teismo indžionk- 
šino prieš CIO Marininkų 
streiką.

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

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

VAKARIENE ŠEIMAI Iš dviejų
8-ių Patrovų Gerai Suderinto Valgio $1.60

Great Neck, N. Y.
Pavyko “Ponas Amerikonas”

Gegužės 23 d. Brooklyn© 
Aido”Choras ir jo teatraliai 
mėgėjai suvaidino R. Mizaros 
parašytą komediją “Ponas 
Amerikonas.” Vaidinimas pa
vyko gerai. Parengimas nu
sisekė visais atžvilgiais.

Rengėjai dėkavoja lošėjams, 
choriečiams, R. Mizarai už re- 
žisieravimą, Juškai ir Petraus
kui už grimeravimo darbą. 
Visi dirbo veltui, tai rengė
jams liko pelno. Scenon sta
tė Pirmyn Choras ir dar trys 
kitos lietuvių organizacijos.

Spaudoje buvo pranešta, 
kad d. E. Marcinkevičienė 
(Marson) 'randasi ligoninėje. 
Po sėkmingos operacijos ji jau 
grįžo j namus. Ji yra LDS 24 
kuopos nare. Linkime greitai 
pasveikti.

★ ★ ★
Birželio 13 d. apsivedė Ri

ta Vezdžiūnaitė, duktė velio
nio Jono ir Teresės Vezdžiū- 
nų. Rita apsivedė su Lee R. 
Moore, kuris tarnavo AA/i me
tų karinėje tarnyboje, kaipo 
štabo seržantas. Prie vestu
vių liudininkais buvo Olga Lu- 
kauskaitė. Ritos motina po- 
kilį iškėlė namie.

Rita nuo jaunų dienų pri
klausė Pirmyn Chore ir daug 
padėjo chorui. Linkime jai ir 
jos vyrui laimingo šeimyniško 
gyvenimo. F. Kl-ton.

SANDELIS KNYGŲ 
IR ŽOLIŲ

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

I

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

Kiekvieną šeštadienį įvyksta puota, pasivaišinimas bei pare. 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 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

• ---->

Matthew 
BUYAUSKAS

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

I 

Moderniškai įrengtos Koplyčios

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

Tel. MArket 2-5172

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST

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

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

ir tt., telefonuokite
SHoreroad 8-9330

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

Specialistai Pritaikymui
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams

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

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį

EVtetgre’eh 7-4774

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

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

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

Aukso Altorlukas, maldę knyga. Tilžčg 
spaudimo, 448 dus!., aiškus drukas, 
gražiai padaryta, paauksuoti lapai $1.75 

Vainikėlis, maža maldų knygelė. Pa
vaikai. mifiių maldos, drūtais juo
dais apdarais ......................   75c

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

Apie Dangų, Saulę, Mėnesį ir Žvaigždes 10c 
Elcnutė ir Jonuką,?, gražios apysakait. 25c 
Biblija, su 379 pavoksi., išaiškinimai, 

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

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

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

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

paveikslais...................... ............................... 35c
Dūkto Marių, graži apysaka .................. 25c
Dūkte Gyvena Pūstynėjc—ir apie du 

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

muno Upę ... 1...................................... 35c
Eustachijušas, apysaka iš pirmutinių 

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

kitokį elgesiai, su paveiks)............... 30c
Geros Rodos, su daugeliu gerų pamok. 15c
Grigo Kalėdos ir Seno Jaunikio Nusim. 35c
Gudrus Piemenukas, graži žiemos lipys. 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, į Šventą Žemę, Jeruzolimą 35c 
Lengvas. Būdas Išmokti Angliškos Kai. 35c 
Laimė ir Planetos, nuspejimai 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 

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

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

Praloto Olišausko Nuopelnai už Nū- 
smaugimą Savo Mejlužės, su paveik. 25c

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

Ragana, graži apysaka ............................ 35c
Raktas į Laimingą Gyvenimą, 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
Trys Užkeiktos Karalaitės .................... 25c
Velnias Kapitonas, 3-jų tomų knyga $1.50 
Virėja kepėja, kenuotoją, su apie 450 

receptų .......        $1.00
Stcbūklingas Veidrodis, apysaka '........_ 25c
Savizrolas, juokų ir funių knyga su 
paveiks................................................... . ........ 50c
Didžiausia nauja SAPNŲ knyga 300 pusi.

$1.73c 
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. Tas. 
40c; 3 tuz. $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 nešlapinti

lovoje ............................................   60c
Vidurių valytojas .....................................— 60c

'Nuo visokių reumatiškų sausgėlų ......... 60c
Nuo nesutukimo (eiti kūdyn) ............... 85c
Nuo šiapligės .diabetų ................    85c
Gimdos tonikas, pataiso kliūtis nevaising. 75c 
Vyriškumo Pataisymai .......   $1.25
Nuo užsisenėjusio nosies Ir galvos ka

taro (hayfever) . ...................... —...... $1.25
Palangos Trajanka 76c, didesni pakeliai po 
1.00. y i 
Nuo Pailių ..............     85e
Nuo vandeninės ir širdies ligų  — 60c 
Nuo nemalonaus kvapo ................... —. 85c
Nuo surūgusio pilvo (heartburn) 85c
Nuo veneriškų ligų ...............  _....... $1.25
Plaukų tohikas, ąuglnb plaukus, valo 

plaiskenas, sulaiko slinkimų ir nuo 
pražilimo ............................... ._............ 60c
Norintieji įsigyti bile vieną ii viri minėtų 

knygų ar žolių, rašykite į:
M. ŽUKAITIS, 

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

Fitchburg, Mass.
Vladas Tamulionis Mirė

Gražiame nedideliame mieste 
Fitchburge, Vladas Tamulionis 
išgyveno nuo atvykimo į Jung. 
Valst., 1901 m. Jis mirė birže
lio 12 d., š. m. Vladas atvyko 
į šią šalį iš Vilniaus rčdybos, 
Alytaus apskrities, Daumanto- 
nių kaimo. Gyvendamas Fitch- 
burge, jis 1910 metais vedė 
Evą Adomaitytę. Gimė Lietu
voje lapkr. 14 d., 1881 m.

Begyvendamas Fitchburge, 
jis per daug metų buvo veiklus 
žmogus — priklausė prie visų 
pažangiųjų organizacijų, visuo
met skaitė pažangią spaudą ir 
nebuvo šykštus' .vemti pažangų 
lietuvių judėjimą. Jis tikrai bih 
vo laisvas pilietis šio krašto, 
skaitė darbininkišką literatūrą.

Kuomet Lietuvoje įvyko per
versmas 1940 m., jis džiaugėsi, 
kad Lietuva yra pasiliuosavus 
iš ponų valdžios ir tas džiugino 
jį visai laikais iki paskutinės jo 
gyvenimo dienos.

Penkios savaitės atgal šio 
pranešimo rašėjui teko jį lan
kyti. Jis tuom kartu buvo jau 
silpnas, tačiau jis vieną kitą 
žodį tarė man: “Kaip man 
linksma matyti jus, drauge, esu 
skaitęs apie tavo veikimą, lie
čiantį Lietuvą ir pažangų judė
jimą Amerikoje.” Ir jis baigė: 
“O kad aš galėčiau nuvykti da
bar į Lietuvą, kurioje yra lais
vė!” Taip, aš atsakiau: Lietu
va yra laisva nuo visų poniškų 
parazitų — Lietuva yra atei
ties šalis.

Vladas ' gyveno ilgus metuš 
šiame kalnuotame krašte. Jis 
buvo darbštus žmogus. Jis iki 
jo geros sveikatos buvo įsigi
jęs gražų namą ir gyveno su 
savo žmonele labai pavyzdin
gai. B.et apie 17 metų atgal jo 
sveikata pradėjo laipsniškai 
smukti ir metai po metų ėjo 
silpnyn. Pagaliau apie du metu 
jau negalėjo 'savo kūno dalių 
valdyti; rankos ir kojos buvo 
be jokios jėgos — ir paralyžius 
jį padarė invalidu. Visokį gy
dytojai ir medicinos jam gero 
nedarė, bėt darė blogiau. Jo 
fizinės jėgos laikė jį lovoje. Iš 
tos priežasties turėjo parduoti 
savo gražų namą, kad tik galė
tų palaikyti savo gyvybę.

Jo žmonelė Ęva yra užsitar
navus didelio pagerbimo! Ji bu
vo jam tikra draugė. Ji jį pri
žiūrėjo dieną ir naktį, kuomet 
jis sirgo per tuos 17 metų ir 
pastarus dvejus metus ji ne
galėjo atsitraukti nuo jo nei 
vienos valandėlės. Tikrai Eva 
buvo jam ištikima ir pasišven- 
tus!

Bet Eva buvo ne viena. Jos 
sesutė Onutė Samu lėnas ir Jo
nas Samulėnas, kurie gyvena 
netoli jo namų, visuomet lan
kė jį, gelbėjo jam visokiais bū
dais: patarnavimu ir finansi
niai. Kiek man yra žinoma, Sa- 
mulėnai buvo labai ' ištikimi 
Vlado draugai iki jo mirties 
dienos. Ir nei vienas iš jų — 
kaip tai Vlado žmona Eva, jos 
senutė Ona ir Jonas Samulėnas 
neištarė blogo žodžio, kad jiems 
visokiomis valandomis reikėjo 
jį .kilnoti. Tikrai, Samulėnai 
yra-gero velijanti žmonės. Ma
žai tokių rasi visame pasauly
je. Valandų 'valandas jie pa
šventė savo laiko patarnavimui 
Vladui. Tai yra gražus pavyz-. 
dys visiems, jie užsitarnauja 
amžinos pagarbos nuo visų 
Fitchburgo lietuvių ir manęs 
paties. Atliko didelį darbą, gel
bėdami Vladą Tamulionį.

Samulėnai yra taipgi laisvi 
žmonės — labai pažangūs ir 
darbštūs pažangiame judėjime. 
Yra gražu ir linksma susitikti’ 
su tikrais lietuviais, kurie tiki, 
kad tik per pažangą žmonės 
galės geriau gyventi.

•Vladas Tamulionis mirė bir
želio 12 d. ir buvo palaidotas 
Forest Hills kapinėse, Fitch- 
burge. Kaip antrą valandą pir
madienį man teko pasakyti at
sisveikinimo prakalbą. Atvykęs 
radau daug Lietuvių, suvažiavu
sių iš visų apylinkių — Bosto
no Cambridge, Gardner, -etc. 
Matomai, kad jį visi mylėjo ir 
gerbė. Buvo ir vietinių ■ ameri
konų, kurie atėjo jį atsisvei
kinti. Tikrai Vladą palydėjo 
daug žmonių į kapus. ; -

i

Name kalbėjau lietuvių kal
boje atsisveikinimo prakalbą 
ir, matomai, žmones ją išklau
sė tinkamai, nes verksmų ne
buvo. Ant kapų prie karsto kal
bėjau angliškai.

Vladas Tamulionis persisky
rė nuo gyvųjų ir mes sakome, 
kad jis mirė. Tiesa! Jis mirė. 
Bet jo geras pavyzdingas dar
bas nemirė. Jo prisidėjimas 
prie šios šalies pažangaus ju
dėjimo bei draugų ir draugių 
nemirė. Mes jį atsiminsime il
gai, ilgai! Jis liekasi mūsų min
tyse nemiręs. Gaila, bet neiš
vengiama, kad gamtos įstaty
mas yra tokis — mes turime
palikti gyvus. Gal kada nors 
biologinis mokslas su medici
nos pagalba ir galės nugalėti 
mirtį!

Prie pabaigos, tik tiek gali
ma pasakyti, kurie mirė, tebū
nie jiems lengva šio krašto že
melė, bet mes gyvieji dirbkime 
gerą ir našų darbą, auklėdami 
pažangą ir remdami laisvą po
litinį judėjimą, kad reakcija 
negalėtų' užviešpatauti niekur 
ant šios žemės! i

B. F. Kubilius.

Nashua, N. H.
Svarbu Visiems

Sekmadienį,1 birželio 27 d. į 
Nashua atvyksta Henry Wal
lace, trečiosios partijos kandi
datas į prezidentus. Prakalbos 
įvyks Spring St. Auditorijoj, 8 
vai. vakare.

Bus ir graži koncertinė pro
grama, kurią pildys jaunuoliai. 
Visi ir visos dalyvaukite masi
niai, išgirskite geriausio Roose
velto draugo kalbą.

Balandžio 1 d. mirė Adomas 
Putena, buvęs dienraščio Lais
vės skaitytojas. Sirgo tik dvi 
dienas, buvo 55 metų amžiaus. 
Paliko nuliūdime moterį, du 
brolius — Bernasių ir Antaną, 
du posūnius ir podukrą. Iš Lie-
tuvos paėjo iš Suvalkijos, palai
dotas laišvai.

Iš Franci jos' parvežė kūną 
Klemanso Radzevičiaus, karei
vio, kuris gyvastį atidavė ko
voje prieš hitlerininkus 19 d.

REIKALAVIMAI
YOtJNG LITHUANIAN woman, (32 
yrs.) 5 ft. 10B inch., attractive, edu
cated, can čook,°desires to marry a 
Lithuanian man with security. Must 
not be over 42 years of age. (Will 
exchange snapshots.) Write to: Miss 
Bertha Villis, Peytona, W. Va.

(146-148)

Reikalingas duonos ršyežiotojas, 
trumpos darbo valandos, gera užmo
kestis. Dėl informacijų kreipkitės j 
P. & K. Bakery. Savininkas Geo. 
Kudirka, 131 Inslee Pl., Elizabeth, 
N. J. Tel. Elizabeth 2-9283.

(146-148)

MERGINOS 
18—35 

PAKAVIMUI 
SUNSHINE BISCUITS
GERA ALGA — PUIKIOS DARBO SĄLYGOS 

VAKACIJOS IR 7 ŠVENTES SU ALGA 
DUODAMOS UNIFORMOS IR APSKALB1MAS NEMOKAMAI 

KAFETERIA ANT VIETOS

SUNSHINE BISCUITS, Inc.
29-10 THOMSON AVE., L. L CITY 

PATOGU IRT ir BMT ir 
INDEPENDENT SUBWAYS

(150> >

liepos, 1944 metais. Jis sūnus 
Stasio ir Marcelės Radzevičių. 
Palaidotas laisvai 23 d. gegu
žės. Jis buvo tik 19 metų, kada 
žuvo. Paliko nuliūdime tėvus, 
brolį ir seserį.

Birželio 8 d. mirė Aleksa 
Kaniuska, palaidotas 10 d. bir
želio. Seniau jis buvo dienraš
čio Laisvės skaitytojas. Sirgo 
tris savaites laiko. Buvo apie 
62 metu. Iš Lietuvos paėjo iš 
Kauno redybos.

Birželio 9 d. mirė Jonas Ma
tonis, 71 metų amžiaus. Pali
ko, nuliūdime du anūkus Vilia
mą ir Vladą Alukonius, kurie jį 
ir palaidojo laisvai..

Birželio 9 d. mirė dienraščio 
skaitytoja Marė Pėkaskiene. 
Buvo 55 metų, laisva moteris. 
Paliko nuliūdime vyrą — Val
terį Pekaskį, du brolius — Fe
liksą ir Ramasių Milenavičius, 
seserį — Vitkauskienę ir dau
giau giminių.

Lai mirusiems būna lengva 
žemelė, .o giminėms reiškiu už
uojautą. J. S.

Washington. — Kongre
sas neužgyre $65,000,000 pa
skolos J. Tautų centrui.

PRANEŠIMAI
SO. BOSTON, MASS.

ALDLD 2 kp. susirinkimas įvyks 
birželio 24 d., 318 W. Broadway. 
Pradžia 8 v. v. Turim daug svarbių 
reikalų, būtinai dalyvaukite visi na-l 
riai. — Valdyba. (146-147) ,

NAHHUA, N. H.
Iš Nashua eis busas i Lais- 

ves pikniką Maynard, Mass., 
liepos 
rie norite nuvažiuoti i tą dir 
džiąją iškilmę, tuojau kreip
kitės pas Praną Žukauską.

Busas išeis 11 vai. ryto, nuo 
Lietuvių Klubo iš High St.

Labai svarbu iš anksto už
sisakyti buse vietas. Kurie 
negalite asmeniškai pasimaty
ti su Frank Žukausku, tai šau
kite telefonu 2813 R ir įsigy
kite buso vilietą.

(144-146)

Ku-

----- ta—.M M       —-P

| Egzaminuojam Ah*s,į
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius 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

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

'394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

•Tel. ST. 2-8842

EMBROIDERY OPERATORĖS 
Patyrusios prie Bonnaz Mafiinos 

Kreipkitčs
PUROFIED DOWN PRODUCTS 

1027 METROPOLITAN AVĖ. 
BROOKLYN, N. Y. 

BMT — 4 4th St. Canaraie Lino 
EVERGREEN 7-7677 \

I ................. . ............. ..............--.........

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

REIKALINGI VYRAI 
su patyrimu busy vai*avftnui 

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)

New York. — Harvardo 
Universiteto profesorius \ 
Ralph Barton Perry, pro
testantų vyskupas C. C. Al
leyne, rabinas Shepherd Z. 
Baum, CIO Susisiekimų U- 
nijos pirmininkas Joseph P. 
Selly ir 108 kiti žymūs a- 
merikiečiai atsišaukė į Wa- 
shingtono valdžią, kad eitų 
į taikias derybas su Sovie
tais.

H. J. Kaškiaučius, M. D.
•• 530 Summer Avenue, T
• • Newark 4, N. J. T
o HUmboldt 2-7964 J
*4>4>4*4>4*4*4>«|mH^mI*4>*4**4*4**4****** .

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

GREEN STAR BAR & GRILL

■
J

459 GRAND STREET 
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

IDEALIŠKA VIETA 
VAKACIJOMS

Geram poilsiui praleiskite savo vakacijas ant 
moderniškos farmos, su visais patogumais, aukš
tai ant kalno, 2| 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.

5 pusl.-^-Laisvė (Libėrty, Lith. Daily)-~ Anlrad., Birž. 22, 1948
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New Yorko CIO Ragino^ Lietuviai Wallace Rėmėjai I 
Prezid. Nuimti Nuo Mobilizuojasi Darbui j
Marininky Drausmę

Lietuvių ' Wallace for Presi- 
j dent Komitetas šaukia visų su- 
; sudomėjusių rinkimais žmonių 
susirinkimą šio ketvirtadienio 
vakarą, birželio 24-tą, 
viii Amerikos Piliečiu 
patalpose, 280 Union 
B rook lyne.

Čion kviečiami ir < 
vietinio Lietuvių Wallace 
President Klubo nariai. Kvie- 

ičiami ir dar neįsirašiusieji, bet 
į norintieji įsirašyti ar šiaip kuo

New Yorko CIO Taryba krei
pėsi į prezidentą Trumaną pra
šant, kad jis nuimtų nuo mari- 
ninkų drausmę streikuoti. 
Drausmė uždėta devynioms de
šimtims dienų. Jeigu ne ši 
drausmė, marininkai būtų pra
dėję streiką birželio 15-tą, pa
sibaigus senai sutarčiai su lai
vų savininkais.

Tarybos prezidentas James ’ - _ ■ •
H. Durkin kritikavo vyriausy
bę, kad savo drausmėmis nori i kooperuoti su klubiečiais. 
įvesti “vergavimo sąlygas” dar-

Newyorkieciai Pradėjo 
Veikti Prieš Nuoriu 
Kėlimą

bininkams. Kad valdžia nieko j 
nedarė paraginimui laivų savi- j 
ninku su darbininkais susitar- j 
ti.

SVEČIAI
Pirmadienį laisviečius atlan

kė Petras M. šolomskas, buvęs 
dienraščio Laisvės technikas, 
pastaraisiais metais dirbąs 
'dienraščio Vilnies spaustuvėje, 
Chicagoje. Petras turi atosto
gų, tad porai dienų užsuko pas 
brooklyniečius ir laisviečius.

Chicagoje gyvendamas Pet
ras taip pat aktyviai dalyvau- ! 
ja tenykščiame vietiniame lie
tuvių judėjime, kaip kad daly
vavo gyvendamas čionai. Jis 
dalyvauja susirinkimuose, pra
mogose ir juos aprašo Vilnyje. 
Prie to, yra Lietuvių Literatū
ros Draugijos didžiausios viso
je Amerikoje kuopos 
riumi. , j

Geri jo prieteliai, 
spėjo susitikti tuo 
čion atsilankymo laiku, 
Šolomskas, pasveikindami 
atsilankiusį, atsimena ir dien
raštį Vilnį su doleriuku kitu, 
kiekvienas pagal išgalę. 

* * *
Gale praėjusios savaitės 

atlankė kitas buvęs mūsų 
kįninkas spaustuvėje, Ed. 
ney, Vyturėlio styginio muzi
kos ir dainos ansamblio vadas. 
Edis su savo Lilija (Bastyto) 
dabar gyvena Manchester, 
Conn., josios tėviškėje.

Kaltina Nelegalės 
Operacijos Daryme

Iš amerikinio Wallace for
President Komiteto atvykęs aU 
stovas, geras kalbėtojas, su
teiks svarbių informacijų tais 

•Lietu-i |<|ausjmajs Kviečiame jus at-
Klubo^ykti, Prašome pranešti ki- 

A venue, į £jems

Pradžia 8 vai. vakaro. Įžan-
a

dalyvaus ’ 
for ga nemokama. Apie tai praneš 

ir visus kviečia —
Mrs1. Helen Rrueas, 

Lietuvių Wallace 
for President sekr.

Praėjusią savaitę New Yor
ko nuomininkų ir kitos susiedi- 
jų ir pilietinės organizacijos 
buvo susirinkusios į konferen
ciją apsvarstyti būdus kovai 
prieš nuomų kėlimą. Konferen
cija pasisakė už valdinę nuomų 
kontrolę kaipo vienatinę prie
monę išlaikyti stogą virš gal
vos didžiumos šalies gyventojų.

Newyorkieciai taipgi pasisa
ukė už visašališką konferenciją. 
Ji šaukiama liepos 25-tą, 
Washingtone. Ten tikimasi 
nuomininkų atstovybės bent iš 
25 miestų. Ji suplanuos ir pra
ves veiklą po visą šalį už fede- 
ralę nuomų kontrolę, kuri išsi
laikytų bent per porą sekamų 
metų, kadangi bėgiu sekamų 

J poros metų nenumatoma pri- 
kuriuos į pakankamai namų,
trumpu . Newyorkiečių konferencijoje 

sako darbo viršininkais išrinkti 
JI Paul Ross, pirmininku; dr. He

len Harris ir Bonita Williams 
vice-pirmininkais; Herbert 
Bearman, sekretoriumi; Virgi
nia Rosen, iždininku.

sekvėto

mus

Iš LLD 55-tos Kuopos 
Susirinkimo

Miestas Susitarė Su 
Bušų Kompanijomis

Miesto . valdžiai pagrasinus i šapalo - Vaiginio svetainėj, 
leisti savus busus visomis to
mis linijomis, kuriomis kursuo
ja privatiškų kompanijų busai, 
kompanijos nusileido. Tad 
miestavoji Transportacijos Ta
ryba skelbia, jog pradedant lie
pos 1-ma, kada
fėras iki 10 centų, 
linijų keleiviai galės 
ant kompaniškų sumokant 
12 centų už bendrą subway 
buso fėrą.

bus pakeltas 
miestą vų 

persėsti 
po 
ir

Filmos-Teatrai
Roxy Teatre pradėjo rodyti 

“Green Grass of Wyoming.” 
Scenoje teatro šokėjos, daini
ninkai, orkestras.

Stanley Teatre rodo “Raz- 
Zia,” iš šių dienų gyvenimo 
Berlyne. Priedams yra trum
pos filmos.

Puertorikiečiai New 
Yorke Protestuoja 
Prieš Aršy įstatymą 

t

Iš N. Y. Delegacija 
Išvyko Pikietuoti 
Republ. Konvenciją

Newyork iečių negrų delega
cija, vadovaujama brooklynie- 
čio dvasiškio Thomas S. Mar
ten, įvažiavo į Philadelphia 
pirmadienio ryta. Delegacija, 
dalis nacionalės delegacijos, pi- 
kietuos republ ikonų nacionalę 
konvenciją. Pikietas suruoštas 
protestui prieš republikonus, 
kurie įstatymdavystėse nepri
leido priimti civilėms teisėms 
ginti įstatymų.

Protestą mobilizuoja Nepri
klausomas Nepartinio Civilėms 
Teisėms Ginti Komitetas.

N epra k t i k u o j a n t i s d ak taras, 
šeimininke ir ryšininkas areš
tuoti Bronxe. Juos kaltina, kad 
daktaras Hugo Francese, ki
taip žinomas po vardu Dr. Ste
ve, padaręs nelegalę operaciją 
neįvardintai moteriškei Mrs. 
Mary Reda apartmente. Trečia
sis asmuo Saul Roberts kalti
nama prirodyme merginai to 
daktaro.

Daktaras esąs 1946 motais 
praradęs leidimą einant tokiu 
pat kaltinimu, už kurį bauda 
dar nepasibaigusi.

Brighton pašto stotis, 
Brooklyne, pradės ir pinigines 
transakcijas, gavusi iš centra- 
linio pašto tam leidimą. Sto
tis, esanti prie Beach Ave. ir 
11th St., aptarnaujanti 50,'()00 
gyventojų penkių ketvirtainių 
mylių plote.

Keturi Prigėrė Miesto 
Rezorty Maudynėse

Pirmą prievasario šiltą die
ną, birželio 20-tą, apie milionas 
newyorkieciu išėjo į pajūrius 
ir parkus. Daugelis jau bandė 
maudytis popietį šilumai paki
lus iki 74. laipsnių. Coney Is
lande buvę apie 900,000 svečių. 
Rockaways apie 200,000.

Plaukiodamas ties City Is
land, Bronx, prigėrė nežinomas 
vyriškis, suimtas konvulsijų. 
Jis paskendo pirm spėjimo jo 
bendrui priplaukti jį pagauti 
gelbėjimui.

Kissena Parko prūde prigėrė 
du Flushing berniukai 5 ir 9 
metų, broliai. Taipgi prigėrė 1 
negras, 13 metų berniukas, Ja
maica įlankoje.

šeši žymūs Amerikos pųer- 
torikiečiai New Yorke paskel
bė protestą prieš taip vadina
mą “prieš-maištinį” įstatymą, 
maždaug kopiją buvusio mūsiš
kio Mundt biliaus. Mūsiškis, 
dėka masiniam sąjūdžiui prieš 
jį, nepraėjo pastarojoje kong
reso sesijoje. Gi pasimokę iš 
mūsiškių ponų nepasisekimo, 
Puerto Rico reakcininkai savo 
seimelyje tą bilių paskubomis 
priėmė per vieną dieną. Apie 
tai tų įžymių puertorikiečių pa
reiškimas sako:

“Biliai tapo įteikti pusiau
naktį, baigiantis įstatymdavys- 
tės sesijai. Ir abiejuose butuo
se tapo priimti pirm 4:30 tą 
pačią dieną, be progos visuo
menei apie jį išgirsti, prieš jį 
protestuoti.”

Pareiškimas toliau sako, kad 
tas įstatymas aštriai baus (iki 
10 mętų kalėjimo ir iki $10,000 
piniginės, baudos) “kovotojus 
už Puerto Rico nepriklausomy
bę nuo amerikinio imperializ
mo, taipgi baus streikierius 
privatiškose industrijose kaip 
kad ir civilėje tarnyboje, mo
kyklose, ir tt.”

Tie įžymūs puertorikiečiai 
šaukia tuo klausimu konferen
ciją šį šeštadienį, birželio 26-tą, 
nuo 1.1 ryto iki (T po pietų, Ho
tel Pennsylvania, New Yorke.

Keleiviai Pakele Vagoną

Ridgewood-Brooklyn, N. Y. 
—Birželio 15 d., šapalo-Vaigi- 
nio svetainėj atsibuvo susirin
kimas LLD 55 kuopos. Narių 

i atsilankė skaitlingai. šiame 
I susirinkime komisija raporta-
!vo pasekmes iš alaus bankie-! IRT linijų 86th St. stotyje 
• to, kuris atsibuvo 5 d. birželio, ; bandydama įlipti į perpildytą 

Iš ! vagoną Mrs. Hilde Offenbach- 
raporto pasirodė, kad bankie-j er paslydo ir viena jos koja 
tas pavyko labai gerai. Šis į Įstrigo tarp vagono ir plat- 
bankietas buvo rengiamas formos. Visi mačiusieji ,nelai- 
bendrai su LDS 103 kp., tai ir; 
pelnas bus per pusę. Išklau
sius raporto, susirinkimas ta
rė didelį ačiū komisijai, gas- 
padinėm ir visiem, kurie tik 
prisidėjo prie to darbo.

Nutarta paaukot $5 LLD 
knygų leidimo fondui. Taipgi 
nutarta liepos ir rugpjūčio 
mėnesiais susirinkimų nelaiky- 

Sekantis susirinkimas įvyks 
d. rugsėjo.

Korespondentas.
----------------------L______ _____

tik keli 
skubiai

sui aik ė

ti.

šiemet dešimtis nuošimčių 
daugiau jaunuolių1 pametė mo
kyklą šių metų balandžio ir 
gegužės menesiais tikslu eiti j 
darbą, negu buvo 1947 metų 
tais pat mėnesiais. Tas rodo, 
kad šeimų ekonominė padėtis 
pablogėjo.

68-tas METINIS PIKNIKAS I 
Rengia šv. Jurgio Draugystė

Birželio 26 June
DEXTER PARKE

74-11 Jamaica Ave., Woodhaven, N. Y.
ANTANO PAVIDŽIO ORKESTRAS

Gros lietuviškus ir amerikoniškus šokius.
Pradžia 1 vai. — Įžanga 50c. (su taks.)

BUS GĖRIMŲ IR UŽKANDŽIŲ 
Kviečiame visus dalyvauti—Rengėjai.

su- 
pa-

du

mę išsigando, bet 
mojo, kas daryti 
galbai.

Vienas vyriškis
ris nuo užsidarymo ir pasiun
tė kitą keleivį pas kondukto
rių. Konduktorius nubėgo pas 
kasininką pašaukti pagalbą ir 
įspėti kitų traukinių vairuo
to,] us.

Kasininkas Patrick Kinsella, 
palikęs kitą savo vietoje, at
bėgo pats prie nelaimės vie
tos. Jis skubiai sukomanda
vo apie 150 keleivių, vyrų ir 
motęrų, suremti pečiais į va- 

o likusiems vago- 
antrą vagono šo- 
jį pasverti

jie bematant bis-
ze-

gono šoną, 
ne sueiti į 
na, k a d 
myn. Taip 
kelį kryptelėjo 35 tonus sve
riantį vagoną, tarpą tarp va
gono ir platformos atliuosavo 
tiek, kad galėjo koją ištrauk
ti pirm pribuvimo nepapras
tosios pagalbos. Visa operaci
ja užtruko 15 minutų.

Uršulė Overzotas, 77 m. am
žiaus, gyveno 93-29 —- 210th 
Pl., Bellaire, L. L, mirė'birže
lio 20 d., kūnas pašarvotas na
muose. Laidotuvės įvyks birže
lio 23 d., 10 vai: ryto, šv. Jono 
kapinėse. Velionė paliko nuliū
dime daugelį giminių. Laidotu
vių apeigomis rūpinasi grab. 
F. W. Shalins-šalinskas, 8402 
Jamaica Av., Woodhaven, N.Y.

filmos “The Big Clock.”Ray Milland scenoje iš

REIKALAVIMAI
Reikalingas vyras dirbti pieninin

kystės ii’ vištininkystės formoje, 80 
mailių nuo New York City. Rašykite 
angliškai j Joseph A. Jusaites, Mi
chigan Farm, R. D. 2, Middletown, 
N. Y. arba skambinkite Middletown 
7-4956 per pietus ar po 7 v. v.

(146-151)

BAR & GRILL
LIETUVIŠKA ALUDE

DEGTINĖ, VYNAS ir 
j: ALUS

Kanados
Black Horse Ale !

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

PARDAVIMAI
Pirkite Ūkę Saulėtoj Floridoj. Gy

venimui namas, vištininkai ir kilo
ki pastatai, 65 akrai žemės, pusė 
aptverta dėl kiaulių auginirAo. Tin
ka daržovėm, yra 30 didelių orančių 
medžių, kurie neša gerą vaisių ir 
kiek girios, vieta prie šaunaus vieš
kelio R 200. Sparr Miestelis. Gele
žinkelis, paštas, krautuvės, bažny
čios. 11 mailių šioj pusėj Ocala, ir 
garsaus Silver Springs, daug ežerų, 
aukštos vietos. .Kaina $6,500. Klaus
kite informacijų, arba atvažiuokite 
paviešėt. Adresuokite savininkui: 
Joseph Strumskis, Sparr, Florida.

UP-TO-DATE

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĖ BARĘERIAI

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių’1 ir 

Iš senų 
naujus

L ius ’r |\ sudarau 
rikoniškais. Rei-;

Bokalui esant ir 
o padidinu tokioj 
|r dydžio, kokio pa- 

geidaujama. Tai-; 
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.'

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

Kampns Broadway ir Stone Ave., prie
1 Chauncey St., Broadway Line.

Tel. GLenmore 5-6191

pavienių, 
padarau 
paveiksi 
krajavus 
su ame-

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

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

! Brooklyn, N. Y. ;

Visokiausi vaistai, kosmetikai, ku-n 
dikiam reikmenys, įvairūs daik-? 
toliai, ligonių kambariui reikme
nys už griežtai žemas kainas.

RECEPTŲ SPECIALISTAI. J

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

S Tel. EVergreen 7-6238
L---------- ----------------------——»

Peter Kapiskas

Peter 
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtinės, Vynai ir Alus 

RHEINGOLD
BEER & ALES

★

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

Rockaway pajūryje prigėrė 
Judy Garland, žvaigždė į Louis Bernard, 16 metų, vi- 

muzikališkoje filmoje dūrinės mokyklos mokinys.
“The Pirate.” ------------------- ------------ -------

GERI PIETŪS.'!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop 
Frank Domikaitis 

Savininkas
417 Lorimer Street

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

E----------------------------------------------------------- m

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed JDndertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

GYDYTOJAS

I S. S. Lockett, M. D. |
? 223 South 4th Street ?

BROOKLYN, N. Y. E

Valandos: į dle"om. 
? į 6—8 vakarais ■>
| Ir Pagal Pasitarimais. |
| Telefonas EVergreen 4-0203 s

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y. 
Tel. EVergreen 7-6868 

Valandos: jU’sXare 
( 1— O VaKaie

Penktadieniais uždaryta.
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JuSŲ AKYS

JŪSŲ BUITIS

SAUGOKITE JAS GERAI

B. S. A. O.

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

Jerome I lurwitz
OPTOMETRISTAS

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

Ey. 8-2123 »
Atdara kas vakarą iki 8-tos — Penktadieniais uždara
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NUPIGINTAS PARDAVIMAS
Aukštos Rūšies Džiūlerių Sandelio

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

Ir Auksinių Daiktų Visokių Rūšių.

Dailių Moteriškų ir Vyrišky 
Laikrodžių Didelis Pasirinkimas

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

Vėliausios Dienos
Didelis Pasirinkimas Religijinių Daiktų.

PIRKITE DABAR IR TAUPYKITE PINIGUS

Rankpinigiai Palaikys Bile Daiktą 
Iki Jums Jo Reikės

ROBERT LIPTON
701 Grand Street Brooklyn, N. Y,

Telefonas STagg 2-2173 \
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6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Antrad.,Birž. 22, 1948




